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gamoqveynebis TariRi - 2011 wlis 27 ivnisi 



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)



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 
 
 patentebi:  

 

5225; 5243-5246 
 

sasargeblo modelebi 
 
 patentebi:  

1669-1672 
  

dizaini 
 

 patentebi:  
 

463, 464 
 

sasaqonlo niSnebi 
 
    erovnuli proceduriT Semotanili ganacxadebi: 

59066; 59108; 59110; 59141, 59142; 59144; 59179; 59207; 59217-59220; 59222, 59223; 59225-59227; 
59229-59236; 59238, 59239; 59251; 59303; 59332; 35981*; 54899*; 58245* 
 

 registrirebuli sasaqonlo niSnebi: 
 

21530-21557 
 

 daCqarebuli proceduriT registrirebuli sasaqonlo niSnebi: 
 

21529; 21558-21565 
 

 saerTaSoriso sasaqonlo niSani, romelzec gamotanilia gadawyvetileba 
dacvis miniWebis Sesaxeb: 

 

59482; 59565, 59566; 59568-59575; 59577-59599; 59626; 59629-59641; 59676; 59686; 59688; 59751; 
59753; 59755, 59756; 59758-59764; 59767-59771; 59784-59788; 59801-59807; 59811, 59812; 59821; 
59842-59851; 59853-59855; 59871-59876; 59878; 59883-59886; 59888, 59889; 59897, 59898; 59900- 
-59912; 59986, 59987; 59990-59994; 59996-60000; 60082, 60083; 60085-60091; 60093-60097; 60229- 
-60235; 60244; 60246-60250; 56588*; 57043*; 57285*; 57740*; 57877* 
 

 saerTaSoriso sasaqonlo niSani, romlebsac mieniWaT dacva saqarTveloSi: 
 

53987; 53544; 54597; 55050; 55238; 58330, 58331; 58333-58336; 58347; 58349-58353; 58433-58440; 
58442-58447; 58475-58477; 58479-58481; 58485-58487; 58492-58494; 58515-58527; 58529; 58542;  
58550; 58552-58558; 58560; 58563-58568; 58575-58583; 58589-58592; 58594-58596; 58654-58671;  
58673, 58674; 58676-58680; 58700-58704; 58733-58736; 58738-58741; 58743; 58818-58820;  
58822-58827; 58830-58833; 58867; 58869-58878; 58977 

 

saqonlis adgilwarmoSobis dasaxelebebi da geografiuli aRniSvnebi 
 

 registrirebuli adgilwarmoSobis dasaxelebis gamoyenebis ufleba: 
5/4; 797/5; 794/6; 791/4; 790/6; 787/12; 4/10; 3/13; 2/13; 1/12; 2/14; 3/14; 4/11; 5/5; 787/13; 
789/4; 794/7; 1/13 
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ganyofileba A 
 
A 23 
 
(11) P 2011 5244 B (51) Int. Cl. (2006) 

A 23 L 1/211 
(10) AP 2010 10555 A (44) 23(315)/2010 
(21) AP 2005 010555 
(22) 2005 09 06 
(24) 2005 09 06 
(86) PCT/HU2005/000095, 2005 09 06 
(73) ბიოგრინ ა/ს (DK) 

იერნბანეგადე 27, 6000 კოლდინგი (DK) 
(72) ფერენც ფეგლეინი (HU) 
(74) თამაზ შილაკაძე 
(54) წებოვანნივთიერებაგამოცლილი 

გაღივებული სელის თესლები, მათგან 
მიღებული მეორადი პროდუქტი, მათი  
მიღების ხერხი და გამოყენება 

_________________________________________ 
 

A47 
 
(11) P 2011 5225 B (51) Int. Cl. (2006) 

A 47 J 27/08 
(10) AP 2011 10162 A (44) 1(317)/2011 
(21) AP 2005 010162 
(22) 2005 11 29 
(24) 2005 11 29 
(31) MI2004A 002344 
(32) 2004 12 06 
(33) IT 
(86) PCT/EP2005/056314, 2005 11 29 
(73) ინოქსია ს.რ.ლ. (IT) 

კორსო ფერარის, 23, ი-28845  
დომოდოსოლა (VB) (IT) 

(72) ანდრეა კარტოსი (IT) 
(74) თამაზ შილაკაძე 
(54) წნევის პირობებში კერძის  

მოსამზადებელი ჭურჭლის თავსახური 
_________________________________________ 
 

A61 
 
(11) P 2011 5245 B (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 9/20 
A 61 K 9/50 
A 61 K 31/366 
A 61 K 31/4439 
A 61 K 31/64 

 
 
 
 
 

(10) AP 2011 10776 A (44) 1(317)/2011 
(21) AP 2006 010776 
(22) 2006 12 21 
(24) 2006 12 21 
(31) 2005-370375 
(32) 2005 12 22 
(33) JP 
(86) PCT/JP2006/326169, 2006 12 21 
(73) ტაკედა ფარმასეუტიკალ კომპანი 

ლიმიტიდ (JP) 
1-1, დოშომაჩი 4-ჩომე, ჩუო-კუ, ოსაკა-ში,  
ოსაკა, 541-0045 (JP) 

(72) კენიჩირო კიიოშიმა (JP); 
კენჯი ნაკამურა (JP); 
ტეტსუია კავანო (JP); 
მასაფუმი მისაკი (JP) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(54) მყარი ფორმის შემადგენლობა 
_________________________________________ 
 

ganyofileba C 
 

C 07 
 
(11) P 2011 5243 B (51) Int. Cl. (2006) 

C 07 D 491/22 
C 07 D 471/14 
A 61 K 31/4745 
A 61 P 35/00 

(10) AP 2010 10531 A (44) 23(315)/2010 
(21) AP 2006 010531 
(22) 2006 08 04 
(24) 2006 08 04 
(31) 0508364 
(32) 2005 08 05 
(33) FR 
(86) PCT/FR2006/001901, 2006 08 04 
(73) ლე ლაბორატუარ სერვიერ (FR) 

12, პლას დე ლა დეფანს, 92415 კურბევუა  
სედექსი (FR) 

(72) ჟილბერ ლავიელი (FR); 
პატრიკ ოტეფე (FR); 
ალენ პიერი (FR); 
ჯონ ჰიკმანი (GB); 
სტეფან ლეონსი (FR) 

(74) თამაზ შილაკაძე 
(54) ახალი კამპტოტეცინის ანალოგების 

ნაერთები, მათი მიღების ხერხი და  
მათი შემცველი ფარმაცევტული  
კომპოზიციები 

_________________________________________ 

gamogonebis patentebi
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(11) P 2011 5246 B (51) Int. Cl. (2006) 
C 07 D 493/10 

(10) AP 2010 11203 A (44) 23(315)/2010 
(21) AP 2006 011203 
(22) 2006 12 21 
(24) 2006 12 21 
(31) 2006/1041.1 
(32) 2006 09 19 
(33) KZ 
(86) PCT/KZ2006/000016, 2006 12 21 
(73) სერგაზი მინჟასაროვიჩ ადეკენოვი (KZ) 

ულ. მიჩურინა, 4-21, ყარაგანდა,  
100019 (KZ) 

(72) სერგაზი მინჟასაროვიჩ ადეკენოვი (KZ) 
(74) ხათუნა იმნაძე 
(54) ლიოფილიზებული სიმსივნის  

საწინააღმდეგო საშუალების ,,არგლა- 
ბინის’’-1(10)ბეტა-ეპოქსი-13-დიმეთილ- 
ამინო-5, 7, ალფა, 6, 11 ბეტა(H)- გვაი- 
3(4)-ენ-6, 12-ოლიდის ჰიდროქლორიდის 
მიღების ხერხი 

_________________________________________ 
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ganyofileba A 
 
A 61 
 
(11) U 2011 1672 Y (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 36/00 
A 61 K 31/00 

(10) AU 2010 11547 U (44) 23(315)/2010 
(21) AU 2009 011547 
(22) 2009 11 06 
(24) 2009 11 06 
(73) სააქციო საზოგადოება ,,ჯი პი სი’’(GE) 

მარჯანიშვილის ქ. 26, 0102,  
თბილისი (GE) 

(72) დავით კილაძე (GE); 
ლელა გორდაძე (GE) 

(74) დავით ზურაბიშვილი 
(54) გაციების საწინააღმდეგო ფხვნილი 
_________________________________________ 
 

(11) U 2011 1671 Y (51) Int. Cl. (2006) 
A 61 K 47/06 
A 61 K 35/74 

(10) AU 2010 11546 U (44) 23(315)/2010 
(21) AU 2009 011546 
(22) 2009 11 06 
(24) 2009 11 06 
(73) სააქციო საზოგადოება ,,ჯი პი სი’’(GE) 

მარჯანიშვილის ქ. 26, 0102,  
თბილისი (GE) 

(72) დავით კილაძე (GE); 
ლელა გორდაძე (GE) 

(74) დავით ზურაბიშვილი 
(54) კაფსულის ფორმის მქონე 

პრობიოტიკური პრეპარატი 
_________________________________________ 
 

ganyofileba C 
 
C 12 
 
(11) U 2011 1670 Y (51) Int. Cl. (2006) 

C 12 G 3/04 
(10) AU 2011 11787 U (44) 5(321)/2011 
(21) AU 2010 011787 
(22) 2010 05 05 

 
 
 
 
 
 
(24) 2010 05 05 
(73) თინათინ ლეკვეიშვილი (GE) 

ვარკეთილი 3, 3ა მკრ., კორპ. 337, ბ. 107,  
0163, თბილისი (GE); 
დავით ლეკვეიშვილი (GE) 
ვარკეთილი 3, 3ა მკრ., კორპ. 337, ბ. 107,  
0163, თბილისი (GE) 

(72) თინათინ ლეკვეიშვილი (GE); 
დავით ლეკვეიშვილი (GE) 

(54) ლიქიორი 
_________________________________________ 
 

ganyofileba H 
 
H 05 
 
(11) U 2011 1669 Y (51) Int. Cl. (2006) 

H 05 B 37/02 
(10) AU 2010 11016 U (44) 13(305)/2010 
(21) AU 2008 011016 
(22) 2008 12 16 
(24) 2008 12 16 
(73) გივი საგინაშვილი (GE) 

პეკინის ქ. 7, ბ. 14, 0171, თბილისი (GE); 
ალეკო სამადაშვილი (GE) 
არსენას ქ. 32, 0181, თბილისი (GE) 

(72) გივი საგინაშვილი (GE); 
ალეკო სამადაშვილი (GE) 

(54) განათების ეკონომიური სისტემა 
_________________________________________ 

sasargeblo modelis patentebi 
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(11) D 2011 463 S (51) 09-01 
(21) AD 2011 000643 (22) 2011 03 31 
(24) 2011 03 31 
(28) 1 
(18) 2016 03 31 
(73) გია ტიკარაძე (GE) 
        ილია ჭავჭავაძის ქ.15, 4200, სიღნაღი (GE) 
(72) გია ტიკარაძე  (GE) 
(54) ბოთლი 
(55) 

1.1 1.2  
_________________________________________ 
 

(11) D 2011 464 S (51) 25-03 
(21) AD 2011 000648 (22) 2011 05 18 
(24) 2011 05 18 
(28) 1 
(18) 2016 05 18 
(73) სალომე სეფაშვილი (GE) 
        სამტრედიის ქ. 51, ბ. 26, 0119, თბილისი (GE) 
(72) სალომე  სეფაშვილი (GE) 
(54) ჯიხური 
(55) 
 

1.1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2  
 

1.3  
 

1.4  
 

1.5  
 

1.6  
_________________________________________ 

daCqarebuli proceduriT registrirebuli

dizaini 
 

registraciis gauqmebis moTxovniT saCivris Setana SesaZlebelia saqpatentis saapela-

cio palataSi gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi.  
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(260) AM 2011 59066 A 
(210) AM 059066 
(220) 2010 08 11 
(731) ბლუ ისრაელ დრინკს ლიმიტიდ 

12 ჰა'ავოდაჰ სტრიტი, 17000 აპერ  
ნაზარეთი, ისრაელი 

(740) პავლე მეიფარიანი  
(540)  

 
 

(591) შავ-თეთრი 
(531) 25.07.01-27.05.02-27.05.24- 
(511) 
32 – ენერგიის მიმცემი სასმელები. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59108 A 
(210) AM 059108 
(220) 2010 08 12 
(731) მაკდონალდ'ზ ინტერნეშენელ  

პროპერტი კომპანი, ლტდ.  
კორპორაცია ორგანიზებულია და  
საქმიანობს დელავერის შტატის  
კანონების მიხედვით, 2711 სენტერვილ  
როუდი, სუიტ 400, უილმინგტონი,  
დელავერი 19808, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540) 

McCAFE 
(591) შავ-თეთრი 
(511) 
29 – ხორცის,  ღორის ხორცის,  თევზის და 

ფრინველის პროდუქტებისაგან დამზა-
დებული საკვები, დაკონსერვებული და 
მოხარშული ხილი და ბოსტნეული, კვე-
რცხი, ყველი, რძე და რძის პროდუქტები, 
პიკული, დესერტები. 

30 – საკვები სენდვიჩები, ხორცის სენდვიჩე-
ბი, ღორის ხორცის სენდვიჩები,  თევზის 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         სენდვიჩები, ქათმის ხორცის სენდვიჩები, 

ბისკვიტები, პური, ნამცხვრები, მშრალი 
ნამცხვარი, შოკოლადი, ჩაი, მდოგვი, 
შვრიის ნაწარმი, საკონდიტრო ნაწარმი, 
საწებლები, სანელებლები და საკაზმე-
ბი, შაქარი. 

43 –  მომსახურება რესტორნებში. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59110 A 
(210) AM 059110 
(220) 2010 08 12 
(731) შპს „მაქსიმუს+“ 

ვარკეთილი 3, მე–4 მ/რ, კორპ.414, ბინა  
248, 0141, თბილისი, საქართველო 

(540) 
МОЯ СЕМЬЯ 

(591) შავ-თეთრი 
(511) 
3 –   მათეთრებელი პრეპარატები და სხვა სა-

რეცხი ნივთიერებები; წმენდის, გაპ-
რიალების, გაუცხიმოვნებისა და აბრა-
ზიული დამუშავების პრეპარატები; საპ-
ნები; პარფიუმერია, ეთერზეთები, კოს-
მეტიკური საშუალებები, თმის ლოსიო-
ნები; კბილის ფხვნილები და პასტები. 

_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59141 A 
(210) AM 059141 
(220) 2010 08 16 
(731) შპს ,,პრემიერი 777” 

ცაბაძის ქ.8, 0112, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  

 
 

sasaqonlo niSnebi
 

erovnuli proceduriT Semotanili ganacxadebi,  

romlebzec gamotanilia gadawyvetileba 

registraciis Sesaxeb 
 

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

(531) 02.07.18-05.07.01-11.03.04-25.01.01- 
27.05.24-29.01.15- 

(511) 
30 – ყავა, ყავის შემცვლელები. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59142 A 
(210) AM 059142 
(220) 2010 08 16 
(731) შპს ,,პრემიერი 777” 

ცაბაძის ქ.8, 0112, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  

 
 

(591) წითელი, თეთრი, ყავისფერი, ყვითელი,  
შავი 

(531) 11.03.04-11.03.14-27.05.24-29.01.15- 
(511) 
30 – ყავა, ყავის შემცვლელები. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59144 A 
(210) AM 059144 
(220) 2010 08 16 
(731) შპს ,,შენი აფთიაქი” 

ტაშკენტის ქ. 23/1, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი  
(540)  

 
(591) თეთრი, ცისფერი, ნაცრისფერი,  

მუქი წითელი 
(531) 02.09.01-02.09.15-03.11.02-27.05.21- 

28.19.00-29.01.14- 
(511) 
5 –   ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრე-

პარატები; სამედიცინო დანიშნულების 
ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო 
დანიშნულების დიეტური ნივთიერებები, 
ბავშვთა კვება; სალბუნები, სახვევი მა-
სალა; კბილის დასაბჟენი და კბილის 

ტვიფრის დასამზადებელი მასალა; მა-
დეზინფიცირებელი საშუალებები; მავნე 
ცხოველების გასანადგურებელი პრეპა-
რატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები. 

35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ად-
მინისტრირება საქმიან სფეროში; საო-
ფისე სამსახური. 

_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59179 A 
(210) AM 059179 
(220) 2010 08 23 
(731) ტოიოტა ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა  

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

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი  
(540)  

HYBRID SYNERGY DRIVE 
(591) შავ-თეთრი 
(511) 
12 – ავტომობილები და კონსტრუქციული ნა-

წილები, მათთვის განკუთვნილი დეტა-
ლები. მიწისზედა სატრანსპორტო სა-
შუალებებისთვის განკუთვნილი ძრავა, 
გარდა, ჯაჭვური და სალტიანი მუშტა-
გადამცემი სისტემებისა. 

_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59207 A 
(210) AM 059207 
(220) 2010 08 26 
(731) მარია ლანევსკაია 

ტიციან ტაბიძის ჩიხ. #10, 0179,  
თბილისი, საქართველო 

(540)  
ინტერმეცო 
Intermezzo 

(591) შავ-თეთრი 
(511) 
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ად-

მინისტრირება საქმიან სფეროში; საო-
ფისე სამსახური. 

_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59217 A 
(210) AM 059217 
(220) 2010 08 31 
(731) ტოიოტა ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა  

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

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი  
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(540) 
GS250 

(591) შავ-თეთრი 
(511) 
12 – ავტომობილები  და  ნაწილები, კონს-

ტრუქციის ელემენტები და მათთვის გან-
კუთვნილი მზიდი ნაწილები. 

_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59218 A 
(210) AM 059218 
(220) 2010 08 31 
(731) ტოიოტა ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა  

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

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი  
(540) 

GS350 
(591) შავ-თეთრი 
(511) 
12 – ავტომობილები  და  ნაწილები, კონს-

ტრუქციის ელემენტები და მათთვის გან-
კუთვნილი მზიდი ნაწილები. 

_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59219 A 
(210) AM 059219 
(220) 2010 08 31 
(731) ჯორჯ უილიამ დევისი 

იუნიტ 8, სნოუჰილ ჰილი, მორიტონ-ინ- 
მარში, გლოსტერი, გლოსტერშეა,  
GL569TL, გაერთიანებული სამეფო; 
ფავაზ აბდულაზიზ ფ .ალჰოკაირი,  
ალჰოკაირ ბილდინგი 
2 ფლორი, ოპოზიტ შუმეის სენტრალ  
ჰოსპიტალ სკვეა, რიიადჰ 11411,  
საუდის არაბეთი 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540) 

FG4 
(591) შავ-თეთრი 
(511) 
25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59220 A 
(210) AM 059220 
(220) 2010 08 31 
(731) ჯორჯ უილიამ დევისი 

იუნიტ 8, სნოუჰილ ჰილი, მორიტონ-ინ- 
მარში, გლოსტერი, გლოსტერშეა,  
GL569TL, გაერთიანებული სამეფო; 
ფავაზ აბდულაზიზ ფ .ალჰოკაირი,  

ალჰოკაირ ბილდინგი 
2 ფლორი, ოპოზიტ შუმეის სენტრალ  
ჰოსპიტალ სკვეა, რიიადჰ 11411,  
საუდის არაბეთი 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

 
 

(591) შავ-თეთრი 
(531) 03.07.17-26.01.18- 
(511) 
25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59222 A 
(210) AM 059222 
(220) 2010 09 01 
(731) ესპინალ ოფ ლანდონ ლიმიტიდ 

ესპინალ ჰაუსი, ლონგფილდი, მიდჰერსტ  
როუდი, ფერნჰერსტი, უესტ სასექსი 
GU27 3HA, გაერთიანებული სამეფო 

(740) გიორგი მეიფარიანი 
(540)  

ASPINAL 
(591) შავ-თეთრი 
(511) 
14 – კეთილშობილი  ლითონები და მათი შე-

ნადნობები, მათგან დამზადებული ან 
დაფარული ნაკეთობა, რომელიც არ მი-
ეკუთვნება სხვა კლასებს; საიუველირო 
ნაწარმი, ძვირფასი ქვები; საათები და 
სხვა ქრონომეტრიული ხელსაწყოები; 
ოქროსა და ვერცხლის ნაკეთობა, რომ-
ლებიც არ მიეკუთვნებიან სხვა კლა-
სებს; კოლოფები, ბუდეები და ზარდახ-
შები ძვირფასი ლითონისგან; ბიჟუტე-
რია; ნახევრად ძვირფასი ქვები; ბალთე-
ბი, მომჭერები, საკინძეები, ქინძისთავე-
ბი ჰალსტუხებისათვის და კნოპები; 
ვერცხლის მორთულობები, ფეხზე გასა-
კეთებელი ბრასლეტები, თავზე სატარე-
ბელი საიუველირო ნაწარმი; ყველა 
სახის ძვირფასეულობები და დეკორა-
ტიული ბიჟუტერია; საათები, ნაწილები 
და საკუთნო ყველა ზემოხსენებული სა-
ქონლისათვის. 

16 – ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაწარმი, რო-
მელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; 
ნაბეჭდი პროდუქცია; მასალა საამკინ-
ძაო სამუშაოებისათვის; ფოტოსურათე-
ბი; საწერ-ქაღალდის საქონელი; საკან-
ცელარიო და საყოფაცხოვრებო დანიშ-
ნულების მწებავი ნივთიერებები; მხატ-
ვართა საკუთნო; ფუნჯები; საბეჭდი მან-
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ქანები და კანტორის საკუთნო (ავეჯის 
გარდა); სასწავლო მასალა და თვალსა-
ჩინოება (აპარატურის გარდა); პლას-
ტმასის შესაფუთი მასალა (რომელიც 
არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს); შრიფ-
ტი; ტიპოგრაფიული კლიშე; შესაფუთი 
ქაღალდი; სასაჩუქრე ნაკრები, რომლებ-
შიც შედის უბის წიგნაკები, კალმები 
და/ან მელანი; ნაკრები წერისათვის; 
საწერი ნივთები; წიგნები ქაღალდის 
ყდით; ბარათები, ღია ბარათები; მცირე 
ფორმატის ქაღალდი; საწერი ქაღალდი, 
საფოსტო ქაღალდი; ალბომები; წიგნები 
ტყავისა და ქაღალდის ყდით; ფოტოალ-
ბომები; საქორწილო ალბომები; სამისა-
მართო წიგნები; დღიურები; უბის წიგ-
ნაკები და ბლოკნოტები; მნახველთა 
წიგნები, სარეგისტრაციო წიგნები; სა-
ნიშნი წიგნებისათვის; საკალმეები; მი-
სალოცი ბარათები; ავტოკალმები; პას-
პორტის ყდები; პაკეტები, ტომრები; შე-
საფუთი მასალა; მაგიდის საწერი მოწ-
ყობილობები, რომლებიც შეიცავს ტყა-
ვის დამჭერებს, ბიუვარებს, ტყავის 
საჭერებს კალმებისა და ქაღალდისათ-
ვის, მელნიანი ტევადობებისა და დოკუ-
მენტებისათვის. 

18 – ტყავი და ტყავის იმიტაცია, მათი ნაწარ-
მი, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა 
კლასებს; ცხოველთა ტყავი, ბეწვეული; 
სამგზავრო სკივრები, ჩემოდნები; წვი-
მისა და მზის ქოლგები, ხელჯოხები; 
შოლტები, მათრახები, ცხენის აღკაზმუ-
ლობა და სასარაჯე ნაკეთობა; ქალის 
ჩანთები, ზურგჩანთები, ქისები; პორტ-
ფელები; საფულეები, ჩემოდნები; დიპ-
ლომატები; ნესესერები ტუალეტის სა-
კუთნოსათვის; შალითები კოსტიუმები-
სათვის, სანივთე ტომრები, საგზაო ჩან-
თები, საბარგო ჩემოდნები და ჩანთები. 

_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59223 A 
(210) AM 059223 
(220) 2010 09 01 
(731) ესპინალ ოფ ლანდონ ლიმიტიდ 

ესპინალ ჰაუსი, ლონგფილდი, მიდჰერსტ  
როუდი, ფერნჰერსტი, უესტ სასექსი  
GU27 3HA, გაერთიანებული სამეფო 

(740) გიორგი მეიფარიანი 
(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 

(531) 03.07.17-24.01.09- 
(511) 
14 – კეთილშობილი  ლითონები და მათი შე-

ნადნობები, მათგან დამზადებული ან 
დაფარული ნაკეთობა, რომელიც არ მიე-
კუთვნება სხვა კლასებს; საიუველირო 
ნაწარმი, ძვირფასი ქვები; საათები და 
სხვა ქრონომეტრიული ხელსაწყოები; 
ოქროსა და ვერცხლის ნაკეთობა, რომ-
ლებიც არ მიეკუთვნებიან სხვა კლა-
სებს; კოლოფები, ბუდეები და ზარდახ-
შები ძვირფასი ლითონისგან; ბიჟუტე-
რია; ნახევრად ძვირფასი ქვები; ბალთე-
ბი, მომჭერები, საკინძეები, ქინძისთავე-
ბი ჰალსტუხებისათვის და კნოპები; ვერ-
ცხლის მორთულობები, ფეხზე გასაკე-
თებელი ბრასლეტები, თავზე სატარებე-
ლი საიუველირო ნაწარმი; ყველა სახის 
ძვირფასეულობები და დეკორატიული 
ბიჟუტერია; საათები, ნაწილები და სა-
კუთნო ყველა ზემოხსენებული საქონ-
ლისათვის. 

16 – ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაწარმი, რო-
მელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; 
ნაბეჭდი პროდუქცია; მასალა საამკინ-
ძაო სამუშაოებისათვის; ფოტოსურათე-
ბი; საწერ-ქაღალდის საქონელი; საკან-
ცელარიო და საყოფაცხოვრებო დანიშ-
ნულების მწებავი ნივთიერებები; მხატ-
ვართა საკუთნო; ფუნჯები; საბეჭდი მან-
ქანები და კანტორის საკუთნო (ავეჯის 
გარდა); სასწავლო მასალა და თვალსა-
ჩინოება (აპარატურის გარდა); პლასტმა-
სის შესაფუთი მასალა (რომელიც არ 
მიეკუთვნება სხვა კლასებს); შრიფტი; 
ტიპოგრაფიული კლიშე; შესაფუთი ქა-
ღალდი; სასაჩუქრე ნაკრები, რომლებ-
შიც შედის უბის წიგნაკები, კალმები 
და/ან მელანი; ნაკრები წერისათვის; 
საწერი ნივთები; წიგნები ქაღალდის 
ყდით; ბარათები, ღია ბარათები; მცირე 
ფორმატის ქაღალდი; საწერი ქაღალდი, 
საფოსტო ქაღალდი; ალბომები; წიგნები 
ტყავისა და ქაღალდის ყდით; ფოტოალ-
ბომები; საქორწილო ალბომები; სამისა-
მართო წიგნები; დღიურები; უბის წიგნა-
კები და ბლოკნოტები; მნახველთა წიგ-
ნები, სარეგისტრაციო წიგნები; სანიშნი 
წიგნებისათვის; საკალმეები; მისალოცი 
ბარათები; ავტოკალმები; პასპორტის 
ყდები; პაკეტები, ტომრები; შესაფუთი 
მასალა; მაგიდის საწერი მოწყობილო-
ბები, რომლებიც შეიცავს ტყავის დამ-
ჭერებს, ბიუვარებს, ტყავის საჭერებს 
კალმებისა და ქაღალდისათვის, მელ-
ნიანი ტევადობებისა და დოკუმენტე-
ბისათვის. 
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18 – ტყავი  და ტყავის  იმიტაცია,  მათი ნა-
წარმი, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა 
კლასებს; ცხოველთა ტყავი, ბეწვეული; 
სამგზავრო სკივრები, ჩემოდნები; წვი-
მისა და მზის ქოლგები, ხელჯოხები; 
შოლტები, მათრახები, ცხენის აღკაზმუ-
ლობა და სასარაჯე ნაკეთობა; ქალის 
ჩანთები, ზურგჩანთები, ქისები; პორტ-
ფელები; საფულეები, ჩემოდნები; დიპ-
ლომატები; ნესესერები ტუალეტის სა-
კუთნოსათვის; შალითები კოსტიუმები-
სათვის, სანივთე ტომრები, საგზაო ჩა-
ნთები, საბარგო ჩემოდნები და ჩანთები. 

_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59225 A 
(210) AM 059225 
(220) 2010 09 01 
(731) შპს „კონდიტჰოლდინგი“ 

რუსთაველის ქ. 13, 4200, სიღნაღი,  
საქართველო 

(740) ხათუნა იმნაძე 
(540) 

Condit-energy 
(591) შავ-თეთრი 
(511) 
1 –  სამრეწველო და სამეცნიერო დანიშნუ-

ლების, ფოტოგრაფიაში, მეტყევეობასა 
და მებაღეობაში გამოსაყენებელი ქი-
მიური ნაწარმი; დაუმუშავებელი სინთე-
ზური ფისები, დაუმუშავებელი პლასტ-
მასები; სასუქები; ორგანული სასუქები; 
ცეცხლმქრობი შედგენილობები; ქიმიუ-
რი ნივთიერებები წრთობისა და რჩილ-
ვისათვის; საკვები პროდუქტების დასა-
კონსერვებელი ქიმიური ნივთიერებები; 
სამრეწველო დანიშნულების მწებავი ნი-
ვთიერებები. 

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

_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59226 A 
(210) AM 059226 
(220) 2010 09 02 
(731) ჯენზიმ კორპორეიშენ  
          (მასაჩუსეტსის კორპორაცია) 

500 კენდალ სტრიტი, კემბრიჯი,  
მასაჩუსეტსი 02142, აშშ 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი  
 

(540) 

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

პარატები; სანიტარული პრეპარატები 
სამედიცინო მიზნებისათვის; დიეტური 
ნივთიერებები სამედიცინო მიზნებისათ-
ვის, ბავშვთა კვება; სალბუნები, სახვევი 
საშუალებები; კბილის დასაბჟენი და 
კბილის ტვიფრის დასამზადებელი სა-
შუალებები; დეზინფექტანტები; მავნე 
ცხოველების გასანადგურებელი საშუა-
ლებები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები;           
თხევადი კომპოზიციები ორგანოების 
პერფუზიის, რეპერფუზიისა და კონსერ-
ვირებისათვის. 

_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59227 A 
(210) AM 059227 
(220) 2010 09 02 
(731) ჯენზიმ კორპორეიშენ 
          (მასაჩუსეტსის კორპორაცია) 

500 კენდალ სტრიტი, კემბრიჯი,  
მასაჩუსეტსი 02142, აშშ 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი  
(540) 

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

პარატები; სანიტარული პრეპარატები 
სამედიცინო მიზნებისათვის; დიეტური 
ნივთიერებები სამედიცინო მიზნებისათ-
ვის, ბავშვთა კვება; სალბუნები, სახვევი 
საშუალებები; კბილის დასაბჟენი და 
კბილის ტვიფრის დასამზადებელი სა-
შუალებები; დეზინფექტანტები; მავნე 
ცხოველების გასანადგურებელი საშუა-
ლებები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები; 
ფარმაცევტული პრეპარატები კუჭ-ნაწ-
ლავის ტრაქტით გამოწვეული ნაღვე-
ლის მჟავის შესამცირებლად. 

_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59229 A 
(210) AM 059229 
(220) 2010 09 02 
(731) ჯენზიმ კორპორეიშენ (მასაჩუსეტსის  

კორპორაცია) 
500 კენდალ სტრიტი, კემბრიჯი,  
მასაჩუსეტსი 02142, აშშ 

(740)  გიორგი თაქთაქიშვილი  
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(540)  

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

პარატები; სანიტარული პრეპარატები 
სამედიცინო მიზნებისათვის; დიეტური 
ნივთიერებები სამედიცინო მიზნებისათ-
ვის, ბავშვთა კვება; სალბუნები, სახვევი 
საშუალებები; კბილის დასაბჟენი და 
კბილის ტვიფრის დასამზადებელი სა-
შუალებები; დეზინფექტანტები; მავნე 
ცხოველების გასანადგურებელი საშუა-
ლებები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები; 
ფარმაცევტული პრეპარატები, კერძოდ, 
თერაპიული წამლები გამოყენებული 
კიბოსა და აუტოიმუნური დაავადებების 
სამკურნალოდ. 

_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59230 A 
(210) AM 059230 
(220) 2010 09 02 
(731) ჯენზიმ კორპორეიშენს  

(მასაჩუსეტსი კორპორაცია) 
500 კენდალ სტრიტი, კემბრიჯი,  
მასაჩუსეტსი 02142, აშშ 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი  
(540)  

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

პარატები; სანიტარული პრეპარატები 
სამედიცინო მიზნებისათვის; დიეტური 
ნივთიერებები სამედიცინო მიზნებისათ-
ვის, ბავშვთა კვება; სალბუნები, სახვევი 
საშუალებები; კბილის დასაბჟენი და 
კბილის ტვიფრის დასამზადებელი სა-
შუალებები; დეზინფექტანტები; მავნე 
ცხოველების გასანადგურებელი საშუა-
ლებები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები; 
ფარმაცევტული პრეპარატები, კერძოდ, 
აქტიური ვიტამინი 2, 1-ალფა-ჰიდროქსი-
ვიტამინ-2-ის შემცველი ფარმაცევტული 
პრეპარატი, რომელიც გამოიყენება მეო-
რადი ჰიპერპარატირეოზისა და ჰიპერ-
პროგრესირებადი დაავადებების სამ-
კურნალოდ. 

_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59231 A 
(210) AM 059231 
(220) 2010 09 02 
(731) ჯენზიმ კორპორეიშენ  

(მასაჩუსეტსის კორპორაცია) 

500 კენდალ სტრიტი, კემბრიჯი,  
 მასაჩუსეტსი 02142, აშშ 

 (740) გიორგი თაქთაქიშვილი  
(540) 

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

პარატები; სანიტარული პრეპარატები 
სამედიცინო მიზნებისათვის; დიეტური 
ნივთიერებები სამედიცინო მიზნებისათ-
ვის, ბავშვთა კვება; სალბუნები, სახვევი 
საშუალებები; კბილის დასაბჟენი და 
კბილის ტვიფრის დასამზადებელი სა-
შუალებები; დეზინფექტანტები; მავნე 
ცხოველების გასანადგურებელი საშუა-
ლებები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები; 
დაზიანებული და დეგენერაციული ქსო-
ვილების სამკურნალო ფარმაცევტული 
პრეპარატები. 

_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59232 A 
(210) AM 059232 
(220) 2010 09 02 
(731) ჯენზიმ კორპორეიშენ  

(მასაჩუსეტსის კორპორაცია) 
500 კენდალ სტრიტი, კემბრიჯი,  
მასაჩუსეტსი 02142, აშშ 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი  
(540)  

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

პარატები; სანიტარული პრეპარატები 
სამედიცინო მიზნებისათვის; დიეტური 
ნივთიერებები სამედიცინო მიზნებისათ-
ვის, ბავშვთა კვება; სალბუნები, სახვევი 
საშუალებები; კბილის დასაბჟენი საშუ-
ალებები, კბილის ტვიფრის დასამზადე-
ბელი საშუალებები; დეზინფექტანტები; 
მავნე ცხოველების გასანადგურებელი 
საშუალებები; ფუნგიციდები, ჰერბიცი-
დები. ანტილიმფურ ნივთიერებად გამო-
საყენებელი თერაპიული ანტისხეული. 

_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59233 A 
(210) AM 059233 
(220) 2010 09 02 
(731) ჯენზიმ კორპორეიშენ 
          (მასაჩუსეტსის კორპორაცია) 

500 კენდალ სტრიტი, კემბრიჯი,  
მასაჩუსეტსი 02142, აშშ 

 (740) გიორგი თაქთაქიშვილი  
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(540) 

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

პარატები; სანიტარული პრეპარატები 
სამედიცინო მიზნებისათვის; დიეტური 
ნივთიერებები სამედიცინო მიზნებისათ-
ვის, ბავშვთა კვება; სალბუნები, სახვევი 
საშუალებები; კბილის დასაბჟენი საშუ-
ალებები, კბილის ტვიფრის დასამზადე-
ბელი საშუალებები; დეზინფექტანტები; 
მავნე ცხოველების გასანადგურებელი 
საშუალებები; ფუნგიციდები, ჰერბიცი-
დები. შიდს-ის, ანთების, ართრიტის, ას-
თმის, კიბოს, გადანერგილი უჯრედე-
ბისა და გადანერგილი უჯრედების უკუ-
გდების, გადანერგილი ორგანოებისა და 
გადანერგილი ორგანოების უკუგდების, 
ანგიოგენეზისის, გაფანტული სკლერო-
ზის, ბაქტერიული ინფექციების, პერი-
ფერიული სისხლძარღვების უჯრედების 
მობილიზაციის, გულსისხლძარღვთა 
დაავადებების, ლიმფომების, ქსოვილთა 
რეგენერაციის, ქსოვილთა აღდგენის, 
ლეიკემიის, წამლებით გამოწვეული ანე-
მიის, რეტროვირუსების, ქიმიოთერაპი-
ით ან სხივური თერაპიით გამოწვეული 
ჰემოფოეტიკური ნაკლებობის, სისხლის 
თეთრი უჯრედების გაზრდის, ოფთალ-
მოლოგიური დაავადებების, მათ შორის 
ასაკთან დაკავშირებული ყვითელი ლა-
ქის დეგენერაციისა და დიაბეტური 
რეტინოფობიის სამკურნალო ფარმაცევ-
ტული და სამედიცინო პრეპარატები. 

_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59234 A 
(210) AM 059234 
(220) 2010 09 02 
(731) ჯენზიმ კორპორეიშენ  

(მასაჩუსეტსის კორპორაცია) 
500 კენდალ სტრიტი, კემბრიჯი,  
მასაჩუსეტსი 02142, აშშ 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი  
(540)  

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

პარატები; სანიტარული პრეპარატები 
სამედიცინო მიზნებისათვის; დიეტური 
ნივთიერებები სამედიცინო მიზნებისათ-
ვის, ბავშვთა კვება; სალბუნები, სახვევი 
საშუალებები; კბილის დასაბჟენი საშუ-
ალებები, კბილის ტვიფრის დასამზადე-

ბელი საშუალებები; დეზინფექტანტები; 
მავნე ცხოველების გასანადგურებელი 
საშუალებები; ფუნგიციდები, ჰერბიცი-
დები. ფოსფატის შემაკავშირებელი ნივ-
თიერებები ჰიპერფოსფატემიის სამკურ-
ნალოდ. 

_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59235 A 
(210) AM 059235 
(220) 2010 09 02 
(731) ჯენზიმ კორპორეიშენ  

(მასაჩუსეტსის კორპორაცია) 
500 კენდალ სტრიტი, კემბრიჯი,  
მასაჩუსეტსი 02142, აშშ 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი  
(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 26.03.23-27.01.05- 
(511) 
5 –   ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრე-

პარატები; სანიტარული პრეპარატები 
სამედიცინო მიზნებისათვის; დიეტური 
ნივთიერებები სამედიცინო მიზნებისათ-
ვის, ბავშვთა კვება; სალბუნები, გადასა-
ხვევი საშუალებები; კბილის დასაბჟენი 
საშუალებები, კბილის ტვიფრის დასამ-
ზადებელი საშუალებები; დეზინფექტან-
ტები; მავნე ცხოველების გასანადგურე-
ბელი საშუალებები; ფუნგიციდები, ჰერ-
ბიციდები; ფოსფატის შემაკავშირებელი 
ნივთიერებები ჰიპერფოსფატემიის სამ-
კურნალოდ. 

_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59236 A 
(210) AM 059236 
(220) 2010 09 02 
(731) ჯენზიმ კორპორეიშენ  

(მასაჩუსეტსის კორპორაცია) 
500 კენდალ სტრიტი, კემბრიჯი,  
მასაჩუსეტსი 02142, აშშ 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი  
(540) 

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

პარატები; სანიტარული პრეპარატები 
სამედიცინო მიზნებისათვის; დიეტური 
ნივთიერებები სამედიცინო მიზნებისათ-
ვის, ბავშვთა კვება; სალბუნები, სახვევი 
საშუალებები; კბილის დასაბჟენი საშუ-
ალებები, კბილის ტვიფრის დასამზადე-
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ბელი საშუალებები; დეზინფექტანტები; 
მავნე ცხოველების გასანადგურებელი 
საშუალებები; ფუნგიციდები, ჰერბიცი-
დები; ქირურგიაში გამოსაყენებელი აპ-
კის ფორმის ბიოპოლიმერები შეხორცე-
ბის შესამცირებლად ან პრევენციისათ-
ვის. 

10 – ქირურგიული,  სამედიცინო, სტომატო-
ლოგიური და ვეტერინარული ხელსაწ-
ყოები და ინსტრუმენტები; კიდურების, 
თვალისა და კბილების პროთეზები; ორ-
თოპედიული ნაწარმი; ნაკერების დასა-
დები მასალა; სამედიცინო ხელსაწყოე-
ბი, კერძოდ, ქირურგიაში გამოსაყენებე-
ლი აპკის ფორმის ბიოპოლიმერები შე-
ხორცების შესამცირებლად ან პრევენ-
ციისათვის.  

_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59238 A 
(210) AM 059238 
(220) 2010 09 03 
(731) ებოტ ლაბორატორის 

ებოტ პარკი, ილინოისი 60064, აშშ 
(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი  
(540) 

Алувиа 
(591) შავ-თეთრი 
(511) 
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები; ანტივი-

რუსული პრეპარატები. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59239 A 
(210) AM 059239 
(220) 2010 09 03 
(731) ებოტ გმბჰ & კო. კგ 

მაქს-პლანკ-რინგ 2, 65205 ვისბადენი,  
გერმანია 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი  
(540) 

Бруфен 
(591) შავ-თეთრი 
(511) 
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59251 A 
(210) AM 059251 
(220) 2010 09 06 
(731) ჰარინგტონ დიველოპმენტ ინკ. 

არანგო-ორილაკ ბლდგ, ისტ 54 სტრიტი,  
პანამა, პანამა 

(740) გივი აკოფაშვილი 
(540)  

DIESEL EXECUTIVE 

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

მწეველთა საკუთნო, სანთებელა, ასანთი. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59303 A 
(210) AM 059303 
(220) 2010 09 08 
(731) ლალი ბუკია 

ილია ჭავჭავაძის გამზ. 75ბ, ბინა 13,  
0179, თბილისი, საქართველო 

(540)  

 
 

(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.22- 
(511) 
42 – ტანსაცმლის მოდელირება. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59332 A 
(210) AM 059332 
(220) 2010 09 10 
(731) ნოვარტის აგ 
         4002 ბაზელი, შვეიცარია 
(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

TRICOMFORT 
(591) შავ-თეთრი 
(511) 
9 –  ოპტიკური აპარატურა და ინსტრუმენტე-

ბი; კონტაქტური ლინზები. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 35981 A* 
(210) AM 035981 
(220) 2005 10 18 
(731) ფინლანდია ვოდკა უოლდვაიდ ლტდ 

სალმისაარენრანტა 7, 00180 ჰელსინკი,  
ფინეთი 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540) 

FINLANDIA 
(591) შავ-თეთრი 
(511) 
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები დისტილირე-

ბული სპირტის ჩათვლით. 
_________________________________________ 
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(260) AM 54899 A* 
(210) AM 054899 
(220) 2010 04 12 
(731) სს „ბი ჯი კაპიტალი“ 

ჭავჭავაძის გამზ.74ა, 0162, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  

 
 

(591) რუხი 
(531) 27.05.05- 
(511) 
36 –  საბროკერო  მომსახურება;  ფასიანი  ქა-

ღალდების შენახვა და მართვა; კონ-
სულტაცია ფასიან ქაღალდებთან და-
კავშირებით. 

________________________________________ 
 
(260) AM 58245 A* 
(210) AM 058245 
(220) 2010 05 28 
(731) ზორლუ თექსთილ იურიუნლერი  

 ფაზარლამა ანონიმ შირქეთი 
 ისთასიონ ჯადესი ათათურქ ბულვარი 
 N22 PK.111, დენიზლი, თურქეთი 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  
 

 
 

(591) თეთრი, ვარდისფერი, მუქი ვარდისფერი 
(531) 01.01.09-26.01.02-26.01.20-27.05.07- 

27.05.24-29.01.00- 
(511) 
24 –  მასალები   საფეიქრო   ნაწარმისათვის; 

უქსოვადი საფეიქრო მასალა; საფეიქრო 
დანიშნულების მინაბოჭკოს ქსოვილები; 
აირგაუმტარი ქსოვილები აეროსტატე-
ბისათვის; ცხოველის ტყავს მიმსგავსე-
ბული ქსოვილები; სასარჩულე ქსოვი-
ლები; მუშამბა; საფილტრავი საფეიქრო 
მასალა; ფარდები და შტორები; საფეიქ-
რო ან პლასტიკური მასალისგან დამზა-
დებული საშხაპე ფარდები; საოჯახო 
დანიშნულების თეთრეული; სუფრები 
(არაქაღალდის); მაგიდის თეთრეული; 
საბნები და გადასაფარებლები; საწო-
ლის თეთრეული; ბალიშისპირები; ბა-
ლიშებისა და საბნის შალითები; ავეჯის 
გადასაკრავი საფეიქრო მასალა; საფე-
იქრო ხელსახოცები; საფეიქრო ნოხები 
ლოცვისათვის; ქაღალდის საწოლის გა-
დასაფარებლები; გადასაფარებლები; 
შალის საბნები; საბანაო თეთრეული 

(ტანსაცმლის გარდა); საფეიქრო პირსა-
ხოცები; კედლის მოსაფარდაგებელი სა-
ფეიქრო მასალა; საფეიქრო მასალის 
ცხვირსახოცები; გრიმის მოსაცილებე-
ლი საფეიქრო ხელსახოცები; დროშები 
და ალმები (არაქაღალდის); საფეიქრო 
მასალისგან დამზადებული ეტიკეტები. 

26 – მაქმანი და ნაქარგები, ნაქსოვი, დაგრე-
ხილი ან დაწნული მასალა გასაწყობად 
და მოსართავად; ფისტონები, ბაფთები 
და ლენტები; ტანსაცმლის ღილები, 
დუგმები, რგოლის ფორმის შესაკრავე-
ბი, ელვაშესაკრავები; ფეხსაცმლისა და 
საქამრე ბალთები; მოქლონები, სახე-
ლოების დასაფიქსირებელი ჭიმვადი 
ლენტები; შნურები, ზონრები, თასმები; 
ტანსაცმლის სამხრეები; ნემსები, სარ-
ჭები, ქინძისთავები, საქსოვი ჩხირები, 
კაუჭები ქარგვისათვის, სანემსეები, სა-
კერავი ნემსები; ხელოვნური ყვავილები, 
ხელოვნური გირლიანდები, ხელოვნური 
ხილი, თმის ბადეები, თმის შესაკრავები 
და ლენტები; თმის მომჭერები; ბიგუდე-
ბი; თმის სამაგრები; ხელოვნური თმა, 
თმის ნაწნავები, ხელოვნური ულვაში, 
ხელოვნური წვერი; თეთრეულის სანიშ-
ნი (ციფრული ან ასოითი). 

35 – საცალო ვაჭრობასთან დაკავშირებული 
მომსახურება, მათ შორის, საქონლის 
ასორტიმენტის განთავსება მომხმარებ-
ლის მხრიდან მათი უკეთ შესწავლისა 
და შეძენის შესაძლებლობის უზრუნ-
ველსაყოფად. 

_________________________________________ 
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(111) M 2011 021530 R 
(151) 2011 06 14 
(181) 2021 06 14 
(260) AM 2009 49142 A 
(220) 2008 07 23 
(732) რამაზ ჯანთიშვილი 

ვარკეთილი 3, მე-4 მკ/რ, კორპუსი 407,  
ბინა 128, 0163 , თბილისი, საქართველო 

_______________________________ 
 
(111) M 2011 021531 R 
(151) 2011 06 14 
(181) 2021 06 14 
(260) AM 2010 56095 A 
(220) 2009 12 09 
(732) ემზარ ბალაძე 

ვაჟა-ფშაველას ქ. 7, ბ.14, 6000, ბათუმი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2011 021532 R 
(151) 2011 06 14 
(181) 2021 06 14 
(260) AM 2010 56483 A 
(220) 2009 12 29 
(732) შპს „კნაუფ გიპს თბილისი“ 

ქიზიყის ქ.17, თბილისი, საქართველო; 
შპს „კნაუფ მარკეტინგ თბილისი“ 
გამრეკელის ქ.19, თბილისი,  
საქართველო 

________________________________________ 
 
(111) M 2011 021533 R 
(151) 2011 06 14 
(181) 2021 06 14 
(260) AM 2010 56653 A 
(220) 2010 01 12 
(732) შპს „ვაინმენ შ.პ.ს“ 

გუდიაშვილის ქ. 11, 0105, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2011 021534 R 
(151) 2011 06 14 
(181) 2021 06 14 
(260) AM 2010 56679 A 
(220) 2010 01 13 
(732) შპს „ფეშენ გრუპი“ 

პეკინის ქ. #14, 0171, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

(111) M 2011 021535 R 
(151) 2011 06 14 
(181) 2021 06 14 
(260) AM 2010 56794 A 
(220) 2010 01 27 
(732) მედანა ფარმა ს.ა. 

ულ. ვლადისლავა ლოკიეტკა 10, 98-200,  
სიერადზი, პოლონეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2011 021536 R 
(151) 2011 06 14 
(181) 2021 06 14 
(260) AM 2011 56860 A 
(220) 2010 02 02 
(732) შპს ემ.ემ.ბე. 

ერეკლე II მოედანი #1, 0105, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2011 021537 R 
(151) 2011 06 14 
(181) 2021 06 14 
(260) AM 2010 57337 A 
(220) 2010 03 11 
(732) შპს „ვესტ ინვესტი“ 

თევდორე მღვდლის ქ. #7, 0154,  
თბილისი, საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2011 021538 R 
(151) 2011 06 14 
(181) 2021 06 14 
(260) AM 2010 57424 A 
(220) 2010 03 18 
(732) პეილეს შუსორს უოლდუაიდ, ინკ. 

ჯეიჰოკ ტაუერსი, 700 SW ჯეკსონ სტრი- 
ტი, სუიტ 202, ტოპიკა, KS 66603, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2011 021539 R 
(151) 2011 06 14 
(181) 2021 06 14 
(260) AM 2010 57435 A 
(220) 2010 03 19 
(732) ჰარინგტონ დიველოპმენტ ინკ. 

არანგო-ორილაკ ბილდინგი, ისტ 54  
სტრიტი, პანამა 

_________________________________________ 
 
(111) M 2011 021540 R 
(151) 2011 06 14 

registrirebuli sasaqonlo niSnebi 



                                                     sasaqonlo niSnebi 
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(181) 2021 06 14 
(260) AM 2010 57530 A 
(220) 2010 03 26 
(732) შპს „გეოპლანტი“ 

სოფელი რუხი, 2100, ზუგდიდის რაიონი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2011 021541 R 
(151) 2011 06 14 
(181) 2021 06 14 
(260) AM 2010 57531 A 
(220) 2010 03 26 
(732) გროლსხ ინტერნაციონალ ბ.ვ. 

ბრაუვერსლაან 1, 7548 XA ენსხედე,  
ნიდერლანდი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2011 021542 R 
(151) 2011 06 14 
(181) 2021 06 14 
(260) AM 2010 57600 A 
(220) 2010 04 01 
(732) პლეიბოი ენტერპრაიზის  

ინტერნეშენელ, ინკ. 
680 ნორთ ლეიკ შორ დრაივი, ჩიკაგო,  
ილინოისი 60611, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2011 021543 R 
(151) 2011 06 14 
(181) 2021 06 14 
(260) AM 2010 57601 A 
(220) 2010 04 01 
(732) პლეიბოი ენტერპრაიზის  

ინტერნეშენელ, ინკ. 
680 ნორთ ლეიკ შორ დრაივი, ჩიკაგო,  
ილინოისი 60611, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2011 021544 R 
(151) 2011 06 14 
(181) 2021 06 14 
(260) AM 2010 57696 A 
(220) 2010 04 13 
(732) რეკიტ & კოლმან (ოვერსიზ) ლიმიტიდ 

დენსომ ლეინი, ჰალი, HU8 7DS,  
გაერთიანებული სამეფო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2011 021545 R 
(151) 2011 06 14 
(181) 2021 06 14 
(260) AM 2011 57774 A 
(220) 2010 04 21 

(732) გაჯიალიბაიოვი ფაიქ ჯახანგირ ოღლი 
სულეიმან რაგიმოვის ქ.91, ბინა 7,  
ქ. ბაქო, აზერბაიჯანი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2011 021546 R 
(151) 2011 06 14 
(181) 2021 06 14 
(260) AM 2011 57829 A 
(220) 2010 04 23 
(732) ებოტ ლაბორატორის 
          ებოტ პარკი, ილინოისი 60064, აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 2011 021547 R 
(151) 2011 06 14 
(181) 2021 06 14 
(260) AM 2011 57830 A 
(220) 2010 04 23 
(732) ებოტ ლაბორატორის 
          ებოტ პარკი, ილინოისი 60064, აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 2011 021548 R 
(151) 2011 06 14 
(181) 2021 06 14 
(260) AM 2011 57831 A 
(220) 2010 04 23 
(732) ებოტ ლაბორატორის 
          ებოტ პარკი, ილინოისი 60064, აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 2011 021549 R 
(151) 2011 06 14 
(181) 2021 06 14 
(260) AM 2011 57937 A 
(220) 2010 05 04 
(732) კრაფტ ფუდს დოიჩლანდ ჰოლდინგ  

გმბჰ 
ლანგემარკშტრასე 4-20, 28199 ბრემენი,  
გერმანია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2011 021550 R 
(151) 2011 06 14 
(181) 2021 06 14 
(260) AM 2011 57985 A 
(220) 2010 05 06 
(732) შპს „ასადოვ ფრუტი“ 

პეკინის ქ. 39ა, ბინა 42, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2011 021551 R 
(151) 2011 06 14 
(181) 2021 06 14 
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(260) AM 2011 57988 A 
(220) 2010 05 07 
(732) ტამრონ კო., ლტდ. 

1385, ჰასუნუმა, მინუმა-კუ, საიტამა-ში,  
საიტამა-კენ, იაპონია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2011 021552 R 
(151) 2011 06 14 
(181) 2021 06 14 
(260) AM 2011 58078 A 
(220) 2010 05 14 
(732) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი  

ოტვეტსტვენნოსტიუ "ბრიჯტაუნ 
 ინვესტ"  
ულ. ალტუფევსკოე შოსე, 2ა, 127273, 
მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2011 021553 R 
(151) 2011 06 14 
(181) 2021 06 14 
(260) AM 2010 58100 A 
(220) 2010 05 18 
(732) შპს „კიევმედპრეპარატი“ 

ულ. საკსაგანსკოგო, 139, გ. კიევი 01032,  
უკრაინა 

_________________________________________ 
 
(111) M 2011 021554 R 
(151) 2011 06 14 
(181) 2021 06 14 
(260) AM 2010 58101 A 
(220) 2010 05 18 
(732) შპს „კიევმედპრეპარატი“ 

ულ. საკსაგანსკოგო, 139, გ. კიევი 01032,  
უკრაინა 

_________________________________________ 
 
(111) M 2011 021555 R 
(151) 2011 06 14 
(181) 2021 06 14 
(260) AM 2011 58164 A 
(220) 2010 05 21 
(732) შპს „ტრაველ-ბენზ“ 

ძველი თბილისის რაიონი,  
ჯავახიშვილის N2/ძმ. კაკაბაძეების #3,  
0108, თბილისი, საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2011 021556 R 
(151) 2011 06 14 
(181) 2021 06 14 
(260) AM 2011 58361 A 
(220) 2010 06 09 

(732) შპს „ლუქსი 2004“ 
თევდორე მღვდლის ქუჩა #53, 0154,  
თბილისი, საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2011 021557 R 
(151) 2011 06 14 
(181) 2021 06 14 
(260) AM 2011 58530 A 
(220) 2010 07 02 
(732) ჰენსენ ბევერიჯ კომპანი 

550 მონიკა სერკლი, სუიტ 201, კორონა, 
CA 92880, აშშ 

_________________________________________ 
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(111) M 2011 21529 R 
(151) 2011 06 01 
(181) 2021 06 01 
(220) 2011 05 24 
(732) გალაჰერ ლიმიტიდ 

მემბერს ჰილი, ბრუკლენდზ როუდი  
უეიბრიჯი, სარი KT13 0QU,  
გაერთიანებული სამეფო 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

 
 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 05.03.01-19.03.03-24.01.23-25.01.01- 

25.07.20-26.03.23-26.11.09-27.05.24- 
(511) 
34 _ დამუშავებული ან დაუმუშავებელი თამ-

ბაქო; მოსაწევი თამბაქო, ჩიბუხის თამ-
ბაქო, ხელით გასახვევი თამბაქო, საღე-
ჭი თამბაქო; თამბაქო ,,სნუსი”; სიგარე-
ტები, პაპიროსები, სიგარები, სიგარი-
ლოები; არასამკურნალო ან არასამედი-
ცინო დანიშნულების ნივთიერებები გან-
კუთვნილი მოწევისათვის, რომლებიც 
იყიდება ცალკე ან თამბაქოსთან ნარე-
ვის სახით; ბურნუთი; მწეველთა საკუთ-
ვნო შემავალი 34-ე კლასში; სიგარეტის, 
პაპიროსის ქაღალდი; სიგარეტის, პაპი-
როსის მილაკები, ასანთი. 

_________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
(111) M 2011 21558 R 
(151) 2011 06 15 
(181) 2021 06 15 
(220) 2011 06 07 
(732) სს „ლომისი“ 

 სოფელი ნატახტარი, 3308, მცხეთა,  
 საქართველო 

(540)  

Steininger 
შტაინინგერ 

 
 

(591) შავ-თეთრი 
(511) 
32 _ ლუდი;  უალკოჰოლო  სასმელები,  მათ 

შორის, მინერალური და გაზიანი წყა-
ლი; ხილის წვენები და სასმელები; ვა-
ჟინები და სასმელების დასამზადებელი 
სხვა შედგენილობები. 

_________________________________________ 
 
(111) M 2011 21559 R 
(151) 2011 06 15 
(181) 2021 06 15 
(220) 2011 06 07 
(732) სს „ლომისი“ 

 სოფელი ნატახტარი, 3308, 
 მცხეთა, საქართველო 

(540)  

ALTMEISTER 
ალტმაისტერ 

 
(591) შავ-თეთრი 
(511) 
32 _ ლუდი;  უალკოჰოლო  სასმელები,  მათ 

შორის, მინერალური და გაზიანი წყა-
ლი; ხილის წვენები და სასმელები; 
ვაჟინები და სასმელების დასამზადებე-
ლი სხვა შედგენილობები. 

_________________________________________ 
 
(111) M 2011 21560 R 
(151) 2011 06 15 
(181) 2021 06 15 
(220) 2011 06 06 
 

daCqarebuli proceduriT registrirebuli 

sasaqonlo niSnebi 
 

registraciis gauqmebis moTxovniT saCivris Setana SesaZlebelia saqpatentis 
saapelacio palataSi gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi.  
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(732) ჯაპან ტობაკო ინკ. 
 2-2-1, ტორანომონი, მინატო-კუ,  
ტოკიო,  იაპონია 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 03.07.16-19.03.24- 
(511) 
34 – დამუშავებული ან დაუმუშავებელი თამ-

ბაქო; მოსაწევი თამბაქო, ჩიბუხის თამ-
ბაქო, ხელით გასახვევი თამბაქო, საღე-
ჭი თამბაქო; თამბაქო „სნუსი“; სიგარე-
ტები, პაპიროსები, სიგარები, სიგარი-
ლოები, არასამკურნალო ან არასამედი-
ცინო დანიშნულების ნივთიერებები გან-
კუთვნილი მოწევისათვის, რომლებიც 
იყიდება ცალკე ან თამბაქოსთან ნარე-
ვის სახით; ბურნუთი; მწეველთა საკუთ-
ვნო შემავალი 34-ე კლასში; სიგარეტის 
ქაღალდი, პაპიროსის ქაღალდი; სიგა-
რეტის, პაპიროსის მილაკები, ასანთი. 

_________________________________________ 
 
(111) M 2011 21561 R 
(151) 2011 06 15 
(181) 2021 06 15 
(220) 2011 06 10 
(732) სს „საქართველოს ბანკი“ 

პუშკინის ქ.3, 0105, თბილისი,  
საქართველო 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი  
(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 

(531) 27.05.05-28.05.00-28.19.00- 
(511) 
36 _ დაზღვევა და ფინანსური მომსახურება, 

საბანკო საქმიანობა, ვალუტის გაცვლა, 
პორტფელის მართვა, უზრუნველყოფი-
ლი სესხები, ვალის დაბრუნების (ამოღე-
ბის) მომსახურება; სადებეტო და საკრე-
დიტო, სამოგზაურო ჩეკების გამოშვება, 
აქციებსა და ობლიგაციებთან დაკავში-
რებული საბროკერო საქმიანობა და ყვე-
ლა მომსახურება, რომელიც შეიძლება 
შეასრულოს ბანკმა, უძრავი ქონების მა-
რთვა; საბანკო და ფინანსური მომსახუ-
რება გლობალური კომპიუტერული ქსე-
ლის მეშვეობით; განსაკუთრებით საქ-
ველმოქმედო საქმიანობა, მათ შორის, 
საქველმოქმედო სახსრების შეგროვება. 

_________________________________________ 
 
(111) M 2011 21562 R 
(151) 2011 06 15 
(181) 2021 06 15 
(220) 2011 05 10 
(732) შპს შირნჰოფერი 

დაბა ზაჰესი, პლატინის ქ.2, 3300,  
მცხეთა, საქართველო 

(540)  

 
(591) ბორდოსფერი, ოქროსფერი 
(531) 24.09.09-26.01.20-28.19.00-29.01.13- 
(511) 
29 _ ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირე-

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

35 _ საქონლით  მომარაგება  რეალიზაციის 
ჩათვლით. 

_________________________________________ 
 
(111) M 2011 21563 R 
(151) 2011 06 15 
(181) 2021 06 15 
(220) 2011 06 02 
(732) შპს „კონიაკისა და ღვინის ქარხანა  

ვაზიანი“ 
თამარ მეფის გამზ. 6, 0112, თბილისი,  
საქართველო 

(740) მიხეილ სულაქველიძე 
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(540)  

 
 

(591) შავ-თეთრი 
(531) 06.19.07-28.05.00- 
(511) 
33 _ ალკოჰოლიანი სასმელები. 
_________________________________________ 
 
(111) M 2011 21564 R 
(151) 2011 06 17 
(181) 2021 06 17 
(220) 2011 05 10 
(732) საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა  

 დაცვის სამინისტრო 
 სანაპიროს ქ.4, 0105, თბილისი,  
 საქართველო 

(740) მაია დვალიშვილი 
(540)  

 
 

(591) წითელი, ნაცრისფერი, შავი, თეთრი 
(531) 26.04.09-27.05.24-28.19.00-29.01.13- 
(511) 
16 _ ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაკეთობა, რო-

მელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; 
ნაბეჭდი პროდუქცია; მასალები საამკინ-
ძაო სამუშაოებისათვის; ფოტოსურათე-
ბი; საწერ-ქაღალდის საქონელი; საკან-
ცელარიო და საყოფაცხოვრებო დანიშ-
ნულების მწებავი ნივთიერებები; მხატ-
ვართა საკუთნო; ფუნჯები; საბეჭდი მან-
ქანები და ოფისის საკუთნო (ავეჯის 
გარდა); სასწავლო მასალა და თვალსა-
ჩინოება (ხელსაწყოების გარდა); პლას-
ტმასის შესაფუთი მასალა (რომელიც 
არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს); შრიფ-
ტი; ტიპოგრაფიული კლიშე, მისამართი-
ანი ფირფიტები ადრესოგრაფისათვის, 
მისამართიანი შტამპები, სამისამართო 
მანქანები, წებვადი ლენტები საკანცე-
ლარიო ან საყოფაცხოვრებო მიზნები-
სათვის, წებვადი ლენტის მისაწოდებე-
ლი მოწყობილობები [ოფისის საკუთ-
ნო], წებვადი ლენტები საკანცელარიო 
ან საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის, 
წებვადი მასალა საკანცელარიო ან სა-
ყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის, აფიშის 
დაფები ქაღალდის ან მუყაოსაგან, ალ-
ბომები, ალმანახები, შეტყობინების ბა-

რათები, აკვარელი, არქიტექტურული 
მაკეტები, საანგარიშო ცხრილები, აკვა-
რელის საღებავის გასახსნელი ჯამები, 
ატლასები, ბავშვის ერთჯერადი ამოსა-
ფენები ქაღალდის ან ცელულოზისაგან, 
ბავშვის ერთჯერადი ტრუსი-ამოსაფენე-
ბი ქაღალდის ან ცელულოზისაგან, ბავ-
შვის ერთჯერადი სახვევები ქაღალდის 
ან ცელულოზისაგან, ქაღალდის კონუ-
სური პარკები, შესაფუთი საშუალებები 
ქაღალდის ან პლასტმასისაგან [ტომრე-
ბი, კონვერტები, პარკები, ჩანთები], ბურ-
თულები ბურთულიანი ავტოკალმისათ-
ვის, ქაღალდის გულსაფარები ბავშვები-
სათვის, ბლოკნოტები მოსახევი ფურც-
ლებით, წებვადი ზოლები [საამკინძაო 
საქმე], ბიოლოგიური ანათალი [პრეპა-
რატი] მიკროსკოპში გამოსაკვლევად 
[თვალსაჩინოება], საკლასო დაფები, და-
ვთრები, ნახაზები [შუქპირები], საამ-
კინძაო მანქანები და მოწყობილობები 
[ოფისის საკუთნო], საამკინძაო ქსოვი-
ლები, საამკინძაო ზონრები, საამკინძაო 
მასალა, წიგნის ყდები, წიგნების მწკრი-
ვის სამაგრები, ბუკლეტები, წიგნის სა-
ნიშნები, წიგნები, ბოთლის მუყაოს ან 
ქაღალდის შემოსახვევები, ბოთლის მუ-
ყაოს ან ქაღალდის საფუთავები, საკალ-
მეები, ქაღალდის ან მუყაოს ყუთები, 
ბუშტებიანი პლასტმასის ფურცლები 
შეფუთვის ან დაფასოებისათვის, საკან-
ცელარიო კარადები [ოფისის საკუთნო], 
საანგარიშო ცხრილები, კალენდრები, 
ფერწერის ტილოები, ასლის გადასაღე-
ბი ქაღალდი, მუყაო*, მუყაოს ნაკეთობა, 
მუყაოს ტუბუსები, ბარათები*, კატალო-
გები, ცარცი ლითოგრაფიისათვის, ცარ-
ცის დამჭერები, კრიალოსნები, ნახში-
რის ფანქრები, საჩვენებელი ჯოხები, 
არაელექტრონული ბარათები, ჩეკების 
წიგნაკების დამჭერები ქრომოლითოგ-
რაფიები, ქრომოლითოგრაფიები, სიგა-
რის რგოლები, პლანშეტები მომჭერით, 
საკანცელარიო სამაგრები, გრაფინის 
ქაღალდის სადგარები, ყავის გასაფილ-
ტრი ქაღალდი, კომიქსები, ფარგლები, 
საამწყობო მაგიდები [ტიპოგრაფია], სა-
ამწყობო საპწკარეები, პრინტერის სა-
ბეჭდი ლენტები, გამოთვლითი მანქანის 
პროგრამის ჩასაწერი ბარათები და ქა-
ღალდის ლენტები, ასლის გადასაღები 
ქაღალდი, თხევადი კორექტორები, შეც-
დომების გასასწორებელი მელანი [ჰე-
ლიოგრაფია], ქაღალდის კაშპო, გარეკა-
ნები, ყდები [საკანცელარიო], ქაღალ-
დის კონტეინერები ნაღებისათვის, საკ-
რედიტო ბარათების ჩამბეჭდავები, არა-
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ელექტრული, ქაღალდის საჭრელი და-
ნები, გადასაყვანი სურათები, დიაგრამე-
ბი, ტრუსი-ამოსაფენები ქაღალდის ან 
ცელულოზისაგან (ბავშვის ერთჯერა-
დი - ) ამოსაფენები ქაღალდის ან ცელუ-
ლოზისაგან (ბავშვის ერთჯერადი - ), 
კარტოთეკები, საბუთების ლამინირების 
აპარატები, უჯრებში ჩასაფენი ქაღალ-
დი, არომატიზებული ან არაარომატი-
ზებული სახაზავი დაფები, ხაზვისა და 
ხატვის საკუთნო, ხაზვისა და ხატვის 
მასალები, ბლოკნოტები ხაზვის ან 
ხატვისათვის სახაზავი კალმები [რაის-
ფედერები, ხაზკალმები], ჭიკარტები, სა-
ფარგლეები, კუთხედები, რაისშინები, 
როტატორები, სამრავლებელ აპარატებ-
ში საღებავის დასატანი ტილოს ქსოვი-
ლები, მოლბერტები, ელასტიკური შესა-
კრავები, ელექტროკარდიოგრაფის ქა-
ღალდი, გალვანოსტერეოტიპები, ნაქარ-
გობის ნიმუშები [შაბლონები], გრავირე-
ბის დაფები, გრავიურები, კონვერტის 
დასალუქი მოწყობილობები ოფისისათ-
ვის, კონვერტები, საშლელი საშუალებე-
ბი, საშლელი საკუთნო, გრავირების 
ნემსები, ოფორტები, ქაღალდის კოსმე-
ტიკური პირსახოცები, პაპიე-მაშეს სტა-
ტუეტები, სწრაფჩამკერები [ოფისის სა-
კუთნო], გარსები შტაბელირებისათვის 
(ელასტიკური პლასტიკური - ), საფილ-
ტრავი ქაღალდი, საფილტრავი მასალა 
[ქაღალდი], რეზინის სათითურები [ოფი-
სის საკუთნო], ქაღალდის დროშები, სა-
ქაღალდეები საბუთებისათვის, გადასა-
კეცი მოწყობილობები [საკანცელარიო], 
ბლანკები, ნაბეჭდი, ავტოკალმები, დაფ-
რანკვის მანქანები [დამღის დასადები 
მამქანები], მრუდთარგები, საამწყობო 
დაფები [პოლიგრაფია], ნაგვის პარკები, 
ქაღალდის ან პლასტმასის, გეოგრაფიუ-
ლი რუკები, გლობუსები, წებო საკანცე-
ლარიო ან საყოფაცხოვრებო მიზნები-
სათვის, წებოვანა [წებო] საკენცელა-
რიო ან საყოფაცხოვრებო მიზნებისათ-
ვის, ინსტრუმენტები ზედაპირზე მარმა-
რილოს ან ძვირფასი მერქნის ფაქტურის 
იმიტაციისათვის, ნაბეჭდი გრაფიკული 
მასალა, გრაფიკული გამოსახულებები, 
გრაფიკული რეპროდუქციები, მისალო-
ცი ღია ბარათები, წებოვანი ტილო სა-
კანცელარიო მიზნებისათვის, წებვადი 
ლენტები [საკანცელარიო], გუმფისი 
[წებო] საკანცელარიო ან საყოფაცხოვ-
რებო მიზნებისათვის, ეტიკეტების მისა-
წებებელი, ხელის მოწყობილობები, სა-
ხელმძღვანელოები, ქაღალდის ცხვირ-
სახოცები, მუშტაბელები [ხელის საყრ-

დენები] მხატვრებისათვის, ხელწერის 
ნიმუშები, ქუდის მუყაოს კოლოფები, 
ჰექტოგრაფები, ჰისტოლოგიური ანათა-
ლები [პრეპარატები, თვალსაჩინოება], 
ბეჭდისა და შტემპელის დამჭერები, მღე-
ბავის ლილვაკები, ტუალეტის ქაღალ-
დი, კარტოთეკის ბარათები, რეესტრები, 
ტუში, მელანი, ჩხირები ტუშით წერი-
სათვის, სამელნეები, შტემპელის ბალი-
შები, კოპირების ლენტები, საღებავის 
დასატანი ტილოს ქსოვილები, დოკუმენ-
ტების რეპროდუცირების მანქანებისათ-
ვის, საწერი მოწყობილობები, სამელნე-
ები, თევზის წებო საკანცელარიო ან სა-
ყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის, საქა-
ღალდეები საბუთებისათვის, ჟაკარდუ-
ლი საქსოვი დაზგის პერფობარათები, 
იარლიყები, არაქსოვილი, ჩანაწერების 
წიგნები, ლანგრები კორესპონდენციი-
სათვის, ტიპოგრაფიული ლიტერები [ცი-
ფრული და ანბანური], ლითოგრაფიის 
ქვები, ლითოგრაფიები [ხელოვნების 
ნიმუშები], ლითოგრაფიები, ბლოკნოტე-
ბი მოსახევი ფურცლებით, მნათი ქა-
ღალდი, ჟურნალები [პერიოდული გამო-
ცემები], ქვითრების წიგნაკები, სახელმ-
ძღვანელოები, მოსანიშნი ცარცი, ლუ-
დის ჭიქის ქვეშსადებები, მიკროტალ-
ღურ ღუმლებში საჭმლის დასამზადე-
ბელი პარკები, მიმეოგრაფები, საძერწი 
თიხა, საძერწი თიხის ფორმები, საძერწი 
თიხის ფორმები, საძერწი მასალა, სა-
ძერწი თიხა, ცვილი მოდელირებისათ-
ვის, სტომატოლოგიაში გამოსაყენებ-
ლის გარდა, ებოწასმული ზედაპირის 
დამტენიანებლები [ოფისის საკუთნო], 
დამტენიანებლები [ოფისის საკუთნო], 
ფულის დამჭერები, მუსიკალური მისა-
ლოცი ღია ბარათები, ტრუსი-ამოსაფე-
ნები ქაღალდის ან ცელულოზისაგან 
(ბავშვის ერთჯერადი - ), სახვევები ქა-
ღალდის ან ცელულოზისაგან (ბავშვის 
ერთჯერადი - ), გრამის მოსაცილებელი 
ქაღალდის ხელსახოცები, საინფორმა-
ციო ბიულეტენები, გაზეთები, კალმები, 
ოქროს კალმები, უბის წიგნაკები, ნუმე-
რატორები, ციფრული ტიპოგრაფიული 
ლიტერები, საამწყობო საპწკრეები, პერ-
ფორატორები, ოფისის საკუთნო, ავეჯის 
გარდა, ოლეოგრაფიები, შესაფუთი ქა-
ღალდი, ბლოკნოტები [საკანცელარიო], 
ბიუვარები, საღებავიანი ყუთები [სასკო-
ლო საკუთნო], სახატავი ფუნჯები, მხა-
ტვრის ფუნჯები, მოლბერტები, ფერწე-
რული ნახატები [სურათები], ჩარჩოიანი 
ან უჩარჩოო პალიტრები მხატვრებისათ-
ვის, ბროშურები, პანტოგრაფები, ქაღა-
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ლდი*, ქაღალდის ბაფთები, ქაღალდე-
ბის სამაგრები, ქაღალდი თვითმწერი-
სათვის, ქაღალდის საჭრელი დანები, ქა-
ღალდის ლენტები, ქაღალდის ფურც-
ლები, ქაღალდის დამქუცმაცებლები 
ოფისისათვის, ქაღალდის სამაგრები, 
პრეს-პაპიე, პაპიე-მაშე, პერგამენტის ქა-
ღალდი, პასპორტის ყდები, პასტელი 
[ფანქრები], წებო საკანცელარიო და სა-
ყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის, თარგე-
ბი კერვისათვის, თარგები კერვისათვის, 
პენალები კალმისტრის დამჭერები, კა-
ლმის საწმენდები, ფანქრის დამჭერები, 
ავტომატური ფანქრები, გრიფელები ფა-
ნქრებისათვის, ფანქრის სათლელები, 
ელექტრული ან არაელექტრული, ფანქ-
რის სათლელი მოწყობილობები, ელექ-
ტრული ან არაელექტრული ფანქრები, 
ტარები კალმისათვის, კალმისტრები 
[ოფისის საკუთნო], პერიოდული გამო-
ცემები, ფოტოგრავიურები, ქვესადგამე-
ბი ფოტოსურათისათვის, ფოტოსურათე-
ბი, ფოტოსურათის მისაწებებელი მოწ-
ყობილობები, სურათები, ნახატები, ნა-
ხაზები [შუქპირები], ელასტიკური პლა-
სტიურის გარსები შტაბელირებისათ-
ვის, პლასტმასის შესაფუთი ფურცლე-
ბი, პლასტიკური მასალები ძერწვისათ-
ვის, საჩვენებელი ჯოხები, არაელექ-
ტრონული პორტრეტები, საფოსტო მარ-
კები, ღია ბარათები, აფიშები, პლაკა-
ტები, ნაბეჭდი მასალა, ბეჭდვითი გა-
მოცემები, ნაბეჭდი განრიგები, ოფსეტუ-
რი ტილოები, არაქსოვილი რეგლეტები, 
ტიპოგრაფიული კლიშე, ტიპოგრაფიუ-
ლი კომპლექტები, პორტატიული [ოფი-
სის საკუთნო], ტიპოგრაფიული შრიფ-
ტები, ესტამპები, პროსპექტები, ქაღალ-
დი რენტგენის სურათებისათვის, ლილ-
ვაკები საბეჭდი მანქანებისათვის, კრია-
ლოსნები, რეზინის საშლელები, სახა-
ზავები, სასკოლო ნივთები, ალბომები, 
საფხეკები [წასაშლელი საშუალება] 
ოფისისათვის, დასალუქი საკანცელა-
რიო მასალა, დასალუქი მოწყობილო-
ბები ოფისისათვის, დასალუქი ბეჭდები, 
დასალუქი ობლატები, ლუქი, ბეჭდები, 
თვითწებვადი ლენტები, საკანცელარიო 
ან საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის, 
მეორადი ცელულოზის რბილი შესაფუ-
თი ფურცლები, საშლელი საკუთნო, 
გერბები ჰერალდიკური გამოსახულებე-
ბით [ქაღალდის ბეჭდები], ფირნიშები 
ქაღალდის ან მუყაოსაგან, ვერცხლის 
კილიტა, გრიფელები, სიმღერების კრე-
ბულები, კოჭები კოპირების ლენტისათ-
ვის, ოთხწახნაგა სახაზავები, კუთხედე-

ბი, შტემპელის ბალიშები, ქვესადგამები 
ბეჭდების, შტემპელებისა და შტამპები-
სათვის, შტემპელები, ბეჭდებისა და 
შტემპელების ყუთები, ქვესადგამები 
კალმისტრებისა და ფანქრებისათვის, 
სტეპლერები [ოფისის საკუთნო], ბუბკო 
[სახამებლის წებო] საკანცელარიო ან 
საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის, გახა-
მებული შესაფუთი მასალა, საკანცელა-
რიო საქონელი, საკანცელარიო კარადე-
ბი [ოფისის საკუთნო], სტეატიტი [თერ-
ძის ცარცი], ფოლადის ლიტერები, ფო-
ლადის კალმები, ტრაფარეტისა და შაბ-
ლონის ბუდეები, ტრაფარეტები, სახატა-
ვი ტრაფარეტები, შაბლონები, ლეკალო-
ები, თვითწებვადი ეტიკეტები, მაგიდის 
ქაღალდის თეთრეული, მაგიდის ქაღალ-
დის ხელსახოცები, ქაღალდის სუფრე-
ბი, მაგიდის ქაღალდის ქვეშსაფენები, 
კართოტეკის ბარათების დამჭერები, თე-
რძის ცარცი, სასწავლო მასალა [ხელ-
საწყოების გარდა], კალენდრები მოსა-
ხევი ფურცლებით, გლობუსები, ჭიკარ-
ტები, ბილეთები, გრიმის მოსაცილებე-
ლი ქაღალდის ხელსახოცები, ტუალე-
ტის ქაღალდი, ქაღალდის პირსახოცები, 
ქსოვილის კალკა, საჩნევი ნემსები, ქა-
ღალდის კალკა, კალკები, გადასაყვანი 
სურათები, ტრანსპარანტები [საკანცე-
ლარიო], ლანგრები ფულის დათვლისა 
და დახარისხებისათვის, რაისშინები, 
ტიპოგრაფიული ლიტერები [ციფრული 
და ანბანური], საბეჭდი მანქანის კლა-
ვიშები, ლენტები საბეჭდი მანქანისათ-
ვის, საბეჭდი მანქანები, ელექტრული ან 
არაელექტრული, ვინიეტების დასამზა-
დებელი მოწყობილობები, ვისკოზის შე-
საფუთი ფურცლები, აკვარელის საღე-
ბავის გასახსნელი ჯამები, აკვარელი, 
აკვარელის საღებავის გასახსნელი ჯა-
მები, აკვარელი, ლუქი, გასანთლული 
ქაღალდი, მერქნის მასის მუყაო, მერქ-
ნის მასის ქაღალდი, გარეკანები, ყდები 
[საკანცელარიო], შესაფუთი ქაღალდი, 
საწერი ინსტრუმენტების დასამაგრებე-
ლი, მაჯურები, დაფის საწმენდები. სა-
წერი ფუნჯები, საწერი მოწყობილობე-
ბი, საწერ-ქაღალდის კომპლექტი, საწე-
რი ცარცი, საწერი, კომპლექტები, საწე-
რი საკუთნო, რვეულები, ბიუვარები, სა-
წერი ქაღალდი, გრიფელის დაფები, ბი-
უვარები, ქაღალდი ხუანი [ჩინური ხატ-
ვისა და კალიგრაფიისათვის]. 

35 _ რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ად-
მინისტრირება საქმიან სფეროში; საო-
ფისე სამსახური. საბუღალტრო აღრიც-
ხვა, რეკლამა, სარეკლამო სააგენტოები, 
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რეკლამა ფოსტით, სარეკლამო მასალის 
განახლება, სარეკლამო მასალის გავრ-
ცელება, სარეკლამო სივრცის გაქირავე-
ბა, მსახიობ-შემსრულებელთა საქმია-
ნობის მენეჯმენტი, დახმარება საქმია-
ნობის მართვაში, აუქციონით გაყიდვა, 
აუდიტი, აფიშების განთავსება, საბუღა-
ლტრო აღრიცხვა, კომერციული საქმია-
ნობის შეფასება, პროფესიული კონსუ-
ლტაციები საქმიანობის სფეროში, საქ-
მიანი ინფორმაცია, ცნობები საქმიანი 
ოპერაციების შესახებ, კვლევები საქმია-
ნობის სფეროში, კონსულტაციები ბიზ-
ნესის მართვისა და ორგანიზაციის სა-
კითხებში, დახმარება საქმიანობის მარ-
თვაში, კონსულტაციები, საქმიანობის 
მართვაში, კონსულტაციები საქმიანო-
ბის ორგანიზებაში, ბიზნეს-კვლევები, 
საქმიანობის სხვა ადგილზე განთავსე-
ბის მომსახურება, კომერციული ინფორ-
მაციის სააგენტოები, კომერციული ინ-
ფორმაცია და რჩევები მომხმარებლის-
თვის, დახმარება კომერციული ან სამ-
რეწველო საწარმოების მართვაში, სა-
ქონლის პრეზენტაცია მასობრივი ინ-
ფორმაციის საშუალებებით საცალო ვა-
ჭრობისათვის, კომპიუტერის მონაცემთა 
ბაზიდან ინფორმაციის შეგროვება, კომ-
პიუტერის მონაცემთა ბაზაში ინფორმა-
ციის სისტემატიზაცია, კომერციული 
ინფორმაცია და რჩევები მომხმარებლი-
სათვის, თვითღირებულების ანალიზი, 
მონაცემთა მოძიება, კომპიუტერულ ფაი-
ლებში მესამე პირთათვის, საქონლის 
დემონსტრირება, სარეკლამო მასალის 
გავრცელება ფოსტით სავარაუდო მომ-
ხმარებელზე, სარეკლამო მასალის გავ-
რცელება, დოკუმენტაციის რეპროდუ-
ცირება, ეკონომიკური პროგნოზირება, 
საქმიანობის ეფექტურობის ექსპერტი-
ზა, დაქირავების ბიუროები, მოუჭრელი 
ტყის შეფასება, მატყლის შეფასება, გა-
მოფენების ორგანიზება, კომერციული 
ან სარეკლამო მიზნით, მონაცემთა ავ-
ტომატიზებული ბაზის მართვა, მატყ-
ლის შეფასება, სასტუმროს საქმიანო-
ბის მართვა, იმპორტ-ექსპორტის სააგენ-
ტოები, დახმარება კომერციული ან სამ-
რეწველო საწარმოების მართვაში, ცნო-
ბები საქმიანი ოპერაციების შესახებ, 
კვლევები საქმიანობის სფეროში, ანგა-
რიშ-ფაქტურის გამოწერა, რეკლამის მა-
კეტირება, კონსულტაციები ბიზნესის 
მართვისა და ორგანიზაციის საკითხებ-
ში, დახმარება კომერციული ან სამრეწ-
ველო საწარმოების მართვაში, ბაზრის 
კვლევა, ბაზრის შესწავლა, მოდელების 

მიერ გაწეული მომსახურება საქონლის 
რეკლამის ან გასაღებაში ხელშეწყობის 
მიზნით, პრესის მიმოხილვა, გაზეთებზე 
ხელმოწერის ორგანიზება მესამე პირ-
თათვის, საოფისე აპარატურისა და აღ-
ჭურვილობის გაქირავება, ნტერაქტიუ-
ლი რეკლამა კომპიუტერულ ქსელში, 
საზოგადოებრივი აზრის შესწავლა, გა-
რე რეკლამა, აუტსორსინგი - გარე რე-
სურსების მოზიდვის სამსახური [საქმია-
ნობაში ხელშეწყობა], საგადასახადო 
უწყისების მომზადება, პერსონალის მე-
ნეჯმენტთან დაკავშირებული კონსულ-
ტაციები, პერსონალის დაკომპლექტება, 
ფოტოკოპირება, საქონლის პრეზენტა-
ცია მასობრივი ინფორმაციის საშუალე-
ბებით საცალო ვაჭრობისათვის, ფასე-
ბის შედარების სამსახური, მომარაგე-
ბის მომსახურება მესამე პირთათვის, 
[საქონლისა და მომსახურების შესყიდვა 
სხვა მეწარმეებისათვის], ფსიქოლოგიუ-
რი ტესტირება პერსონალის შერჩევი-
სას, საზოგადოებრივი ურთიერთობის 
სფეროში გაწეული მომსახურება, რეკ-
ლამა, სარეკლამო სააგენტოები, სარეკ-
ლამო საგაზეთო სვეტების მომზადება, 
სარეკლამო მასალის გაქირავება, სარე-
კლამო ტექსტების გამოქვეყნება, სარეკ-
ლამო ტექსტების შედგენა, შესყიდვაზე 
შეკვეთების დამუშავების ადმინისტრი-
რება, რადიორეკლამა, რადიორეკლამა, 
სარეკლამო დროის გაქირავება მასობ-
რივი ინფორმაციის საშუალებებში, ფო-
ტოპირების გადამღები მოწყობილობე-
ბის გაქირავება, ბიზნეს-კვლევები, სა-
ქონლის პრეზენტაცია მასობრივი ინ-
ფორმაციის საშუალებებით საცალო 
ვაჭრობისათვის, საქონლის გასაღებაში 
ხელშეწყობა მესამე პირთათვის, ნიმუ-
შების გავრცელება, სამდივნო სამსახუ-
რი, ვიტრინების გაფორმება, სტენოგრა-
ფისტთა სამსახური, სპონსორის, თავდე-
ბის მოძიება, ანგარიშების მდგომარეო-
ბაზე ანგარიშის შედგენა, სტატისტიკუ-
რი მონაცემების შეგროვება, საგადასა-
ხადო დეკლარაციის შედგენა, კავშირ-
გაბმულობის მომსახურებაზე აბონირე-
ბის ორგანიზება მესამე პირთათვის, ტე-
ლეფონზე მოპასუხეთა სამსახური აბო-
ნენტის არყოფნის დროს, ტელერეკლა-
მა, ტელერეკლამა ბაზრობების ორგანი-
ზება კომერციული ან სარეკლამო მიზ-
ნით, შეტყობინებათა ჩაწერა, ბეჭდვა, 
სავაჭრო ავტომატების გაქირავება, ტექ-
სტის დამუშავება. 

41 _ აკადემიები [განათლება], სათამაშო ავ-
ტომატების დარბაზებით უზრუნველყო-
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ფა, გართობის პარკები, გართობა, ცხო-
ველების გაწვრთნა, სილამაზის კონკუ-
რსების ორგანიზება, სკოლა-ინტერნა-
ტები, ბილეთების დაჯავშნა სპექტაკ-
ლებზე, მოძრავი ბიბლიოთეკები, წიგნე-
ბის გამოცემა, კალიგრაფების სამსახუ-
რი, კაზინოთი მომსახურების უზრუნ-
ველყოფა [აზარტული თამაშები], კინო-
ფილმების გაქირავება, კინოდარბაზე-
ბით უზრუნველყოფა, ცირკი, კულტუ-
რულ-საგანმანათლებო და გასართობი 
კლუბები, კოლოკვიუმების ორგანიზება 
და ჩატარება, სასწავლო ან გასართობი 
კონკურსების ორგანიზება, სპორტული 
შეჯიბრების ორგანიზება კონცერტების 
ორგანიზება და ჩატარება, კონფერენ-
ციების ორგანიზება და ჩატარება, კონ-
გრესების ორგანიზება და ჩატარება, 
დაუსწრებელი სწავლება, ციფრული გა-
მოსახულებების ფორმირება, დისკოთე-
კები, საყვინთი აღჭურვილობის გაქირა-
ვება, დუბლირება, ინფორმაცია აღზრ-
დისა და განათლების საკითხებში, გა-
მოცდების ჩატარება, საგანმანათლებ-
ლო-აღმზრდელობითი მომსახურება, 
პუბლიკაცია მაგიდის ელექტრონული 
საგამომცემლო სისტემების გამოყენე-
ბით, გამრთობების სამსახური, გართო-
ბა, გართობასთან დაკავშირებული ინ-
ფორმაცია, კინოფილმების წარმოება, 
თამაშების ინტერაქტიული უზრუნველ-
ყოფა კომპიუტერულ ქსელში აზარტუ-
ლი თამაშები, გოლფის სათამაშო მოე-
დნებით უზრუნველყოფა ტანვარჯიშის 
სწავლება, გამაჯანსაღებელი კლუბები, 
დასასვენებელ ბანაკებში გართობის 
ორგანიზება, საგანმანათლებლო-აღმზ-
რდელობითი მომსახურება, მაკეტირება, 
რეკლამისათვის განკუთვნილის გარდა; 
წიგნების ხელზე გამცემი ბიბლიოთეკე-
ბი, თეატრალიზებული წარმოდგენები, 
ლატარეის ორგანიზება მიკროფილმი-
რება, მოძრავი ბიბლიოთეკები, მხატვ-
რის მოდელებით უზრუნველყოფის საა-
გენტოები, კინოფილმების გაქირავება, 
კინოპროექტორებისა და კინოაღჭურვი-
ლობის გაქირავება, კინოსტუდიები, კი-
ნოდარბაზებით უზრუნველყოფა, მუზე-
უმებით უზრუნველყოფა [პრეზენტაციე-
ბი, გამოფენები], მუსიკალური ნაწარ-
მოების შექმნა, მიუზიკ-ჰოლები, რეპორ-
ტიორების სამსახური, ღამის კლუბები, 
ორკესტრით მომსახურება, მეჯლისების 
მოწყობა, კულტურულ-საგანმანათლებ-
ლო გამოფენების მოწყობა, სანახაობე-
ბის ორგანიზება [იმპრესარიოს მომსა-
ხურება], მიღების, წვეულების პროგრა-

მის შედგენა [გართობა], ფოტორეპორ-
ტაჟი ფოტოგრაფირება, ფიზიკური აღზ-
რდა, პრაქტიკული ჩვევების სწავლება 
[დემონსტრირება], შოუ-პროგრამები, 
კარაოკეს უზრუნველყოფა, ინტერაქტი-
ული გამოცემების უზრუნველყოფა 
[არაჩატვირთვადი], სპორტული აღჭურ-
ვილობით უზრუნველყოფა, ელექტრო-
ნული წიგნებისა და ჟურნალ-გაზეთების 
გამოცემა, რადიო- და ტელემიმღებების 
გაქირავება, გასართობი რადიოგადაცე-
მები, ვიდეომაგნიტოფონების გაქირავე-
ბა, ჩამწერი სტუდიები, დასვენების უზ-
რუნველყოფა, დასვენებასთან დაკავში-
რებული ინფორმაცია რელიგიური გა-
ნათლება, აუდიომოწყობილობების გა-
ქირავება, თეატრისა და ტელესტუდიის 
გასანათებელი აპარატურის გაქირავება. 
ჩოგბურთის კორტების გაქირავება, ვი-
დეოკამერების გაქირავება, ვიდეომაგნი-
ტოფონების გაქირავება, ახალი ამბების 
სამსახური, სკოლა-ინტერნატები, სკო-
ლამდელი აღზრდის დაწესებულებები, 
სცენარისტების სამსახური, სემინარე-
ბის ორგანიზება და ჩატარება, შოუ-
პროგრამის დეკორაციების გაქირავება, 
შოუ-პროგრამები, ჟესტების ენიდან თა-
რგმნა, აუდიოჩანაწერების გაქირავება, 
სპორტული ბანაკები, სპორტული ინვენ-
ტარის გაქირავება, გარდა სატრანსპორ-
ტო საშუალებებისა, სპორტული შეჯიბ-
რების პროგრამის შედგენა, სტადიონის 
აღჭურვილობის გაქირავება, თეატრის 
დეკორაციების გაქირავება, კინოსტუდი-
ები, სუბტიტრება, სიმპოზიუმების ორგა-
ნიზება და ჩატარება, საგანმანათლებ-
ლო-აღმზრდელობითი მომსახურება, სა-
ტელევიზიო გასართობი გადაცემები, 
ტელე- და რადიოპროგრამების მონტაჟი, 
ტექსტების გამოქვეყნება, გარდა სარეკ-
ლამო ტექსტებისა, ტექსტების რედაქტი-
რება, გარდა სარეკლამო ტექსტებისა, 
თეატრალური წარმოდგენები, ბილეთე-
ბის გავრცელების სამსახური [გართო-
ბა], მთარგმნელების სამსახური საგან-
მანათლებლო-აღმზრდელობითი  მომსა-
ხურება, ვიდეოჩანაწერების მონტაჟი, ვი-
დეოფილმების წარმოება, ვიდეოფილმე-
ბის გადაღება, მასტერ-კლასების ორგა-
ნიზება და ჩატარება, ზოოპარკები, სა-
განმანათლებლო-აღმზრდელობითი მო-
მსახურება, პუბლიკაცია მაგიდის ელექ-
ტრონული საგამომცემლო სისტემების 
გამოყენებით, გამრთობების სამსახური, 
გართობა, გართობასთან დაკავშირებუ-
ლი ინფორმაცია, კინოფილმების წარ-
მოება, თამაშების ინტერაქტიული უზ-
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რუნველყოფა კომპიუტერულ ქსელში 
აზარტული თამაშები, გოლფის სათამა-
შო მოედნებით უზრუნველყოფა, ტან-
ვარჯიშის სწავლება, გამაჯანსაღებელი 
კლუბები, დასასვენებელ ბანაკებში გა-
რთობის ორგანიზება, საგანმანათლებ-
ლო-აღმზრდელობითი მომსახურება, მა-
კეტირება, რეკლამისათვის განკუთვნი-
ლის გარდა, წიგნების ხელზე გამცემი 
ბიბლიოთეკები, თეატრალიზებული წა-
რმოდგენები, ლატარეის ორგანიზება, 
მიკროფილმირება, მოძრავი ბიბლიოთე-
კები, მხატვრის მოდელებით უზრუნველ-
ყოფის სააგენტოები, კინოფილმების გა-
ქირავება, კინოპროექტორებისა და კი-
ნოაღჭურვილობის გაქირავება, კინო-
სტუდიები, კინოდარბაზებით უზრუნ-
ველყოფა, მუზეუმებით უზრუნველყოფა 
[პრეზენტაციები, გამოფენები], მუსიკა-
ლური ნაწარმოების შექმნა, მიუზიკ-ჰო-
ლები, რეპორტიორების სამსახური, ღა-
მის კლუბები, ორკესტრით მომსახურე-
ბა, მეჯლისების მოწყობა, კულტურულ-
საგანმანათლებლო გამოფენების მოწ-
ყობა, სანახაობების ორგანიზება [იმპრე-
სარიოს მომსახურება], მიღების, წვეუ-
ლების პროგრამის შედგენა [გართობა], 
ფოტორეპორტაჟი, ფოტოგრაფირება, 
ფიზიკური აღზრდა, პრაქტიკული ჩვევე-
ბის სწავლება [დემონსტრირება], შოუ-
პროგრამები, კარაოკეს უზრუნველყო-
ფა, ინტერაქტიული გამოცემების უზ-
რუნველყოფა [არაჩატვირთვადი], სპორ-
ტული აღჭურვილობით უზრუნველყო-
ფა, ელექტრონული წიგნებისა და ჟურ-
ნალ-გაზეთების გამოცემა, რადიო- და 
ტელემიმღებების გაქირავება, გასართო-
ბი რადიოგადაცემები, ვიდეომაგნიტო-
ფონების გაქირავება, ჩამწერი სტუდიე-
ბი, დასვენების უზრუნველყოფა, დას-
ვენებასთან დაკავშირებული ინფორმა-
ცია, რელიგიური განათლება, აუდიო-
მოწყობილობების გაქირავება, თეატრი-
სა და ტელესტუდიის გასანათებელი 
აპარატურის გაქირავება, ჩოგბურთის 
კორტების გაქირავება, ვიდეოკამერების 
გაქირავება, ვიდეომაგნიტოფონების გა-
ქირავება, ახალი ამბების სამსახური, 
კოლა-ინტერნატები, სკოლამდელი აღ-
ზრდის დაწესებულებები, სცენარისტე-
ბის სამსახური, სემინარების ორგანი-
ზება და ჩატარება, შოუ-პროგრამის დე-
კორაციების გაქირავება, შოუ-პროგრა-
მები, ჟესტების ენიდან თარგმნა, აუდიო-
ჩანაწერების გაქირავება, სპორტული 
ბანაკები, სპორტული ინვენტარის გაქი-
რავება, გარდა სატრანსპორტო საშუა-

ლებებისა, სპორტული შეჯიბრების 
პროგრამის შედგენა, სტადიონის აღ-
ჭურვილობის გაქირავება, თეატრის დე-
კორაციების გაქირავება, კინოსტუდიე-
ბი, სუბტიტრება, სიმპოზიუმების ორგა-
ნიზება და ჩატარება, საგანმანათლებ-
ლო-აღმზრდელობითი მომსახურება, სა-
ტელევიზიო გასართობი გადაცემები, 
ტელე- და რადიოპროგრამების მონტაჟი, 
ტექსტების გამოქვეყნება, გარდა სარეკ-
ლამო ტექსტებისა, ტექსტების რედაქ-
ტირება, გარდა სარეკლამო ტექსტებისა; 
თეატრალური წარმოდგენები, ბილეთე-
ბის გავრცელების სამსახური [გართო-
ბა], მთარგმნელების სამსახური, საგან-
მანათლებლო-აღმზრდელობითი მომსა-
ხურება, ვიდეოჩანაწერების მონტაჟი, ვი-
დეოფილმების წარმოება, ვიდეოფილმე-
ბის გადაღება, მასტერ-კლასების ორგა-
ნიზება და ჩატარება, ზოოპარკები. 

_________________________________________ 
 
(111) M 2011 21565 R 
(151) 2011 06 20 
(181) 2021 06 20 
(220) 2010 10 25 
(732) შპს. „ქინძმარაულის მარანი“ 

 სოფელი გავაზი, 4805, ყვარელი,  
 საქართველო 

(740) ვახტანგ ტოროტაძე 
(540)  

 
 
(526) დისკლამაცია _ სიტყვები „ქინძმარა- 
         ული“ და “KINDZMARAULI” არ წარმო- 
         ადგენენ დამოუკიდებელი სამართლე- 
          ბრივი დაცვის ობიექტს 
(591) ბორდოსფერი 
(531) 26.01.18-27.05.05-28.19.00-29.01.11- 
 (511) 
33 _ ნებისმიერი სახის ალკოჰოლიანი სასმე-

ლი (ლუდის გარდა). 
35 _ რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ად-

მინისტრირება საქმიან სფეროში; საო-
ფისე სამსახური; ნებისმიერი სახის ალ-
კოჰოლიანი სასმელებით საცალო და 
საბითუმო ვაჭრობა, მათი შენახვა და 
შეთავაზება. 

_________________________________________ 
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(260) AM 2011 59482 A 
(800) 481202 
(731) FASHION BOX S.p.A. 

1, Via Marcoai, I-31010 CASELLA  
D'ASOLO (Treviso), Italy 

(540)  
REPLAY 

(591) Black, white 
(511) 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59565 A 
(800) 1010464 
(731) BEVERAGE WORLD CORPORATION 

Drake Chambers Tortola, British Virgin  
Islands 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 32, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59566 A 
(800) 1043540 
(731) SOCIETE NATIONAL D'EXPLOITATION  

INDUSTRIELLE DES TABACS ET  
ALLUMETTES, S.A 
143 boulevard Romain Rolland, F-75685  
Paris Cedex 14, France 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 34 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59568 A 
(800) 1047562 
(731) SOREMARTEC S.A. 

e Joseph Netzer 5, B-6700 ARLON, Belgium 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(540)  

 
 

(591) Red/orange, white, blue, gray, yellow,  
 brown, beige and green 

(511) 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59569 A 
(800) 1047578 
(731) TEDI GMBH & CO. KG 

 Brackeler Hellweg 301, 44309 Dortmund,  
 Germany 

(540)  

 
(591) Blue and yellow 
(511) 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59570 A 
(800) 1047603 
(731) SOCIETE EUROPEENNE DE  

 CARDIOLOGIE 
 2035 route des Colles, Les Templiers - BP  
 179, F-06903 SOPHIA ANTIPOLIS, France 

(540)  

 
(591) Magenta, yellow, black, red, green 
(511) 35, 38, 41, 42 
_________________________________________ 

saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi, romlebzec gamotanilia 

gadawyvetileba dacvis miniWebis Sesaxeb 
 

gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamo-

qveynebidan 3 Tvis vadaSi an Tbilisis saqalaqo sasamarTlos administraciul saqmeTa 

kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: Tbilisi, daviT aRmaSeneblis xeivani, me-12 km. #6). 
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(260) AM 2011 59571 A 
(800) 1047624 
(731) JAPAN TOBACCO INC. 

2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japan 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 34 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59572 A 
(800) 1047627 
(731) IRAN (ISLAMIC REPUBLIC) 

Shahid Dadmdn Boulevard No 132 Tehran, 
Iran (Islamic Republic of) 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 9 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59573 A 
(800) 1047648 
(731) ALCATEL LUCENT 

3 avenue Octave Gréard, F-75007 PARIS,  
France 

(540)  
OPTISM 

(591) Black, white 
(511) 9, 38, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59574 A 
(800) 1047658 
(731) A. TESTONI S.P.A. 

1, Piazza XX Settembre, I-40121  
BOLOGNA, Italy 

(540)  

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

(260) AM 2011 59575 A 
(800) 1047662 
(731) KRKA 

 tovarna zdravil, d.d., Novo mesto; Šmarješka 
 cesta 6, SI-8501 Novo mesto, Slovenia 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 5 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59577 A 
(800) 1047669 
(731) KRKA 

 tovarna zdravil, d.d., Novo mesto; Šmarješka 
 cesta 6, SI-8501 Novo mesto, Slovenia 

(540)  
 

(591) Black, white 
(511) 5 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59578 A 
(800) 1047670 
(731) KRKA 

 tovarna zdravil, d.d., Novo mesto; Šmarješka  
 cesta 6, SI-8501 Novo mesto, Slovenia 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 5 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59599 A 
(800) 1047897 
(731) R. SEELIG & HILLE OHG 

 Kevelaerer Str. 21-23, 40549 Düsseldorf,  
 Germany 

(540)  

Teehaus 
(591) Black, white 
(511) 5, 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59626 A 
(800) 1048206 
(731) Obshchestvo s ogranichennoi  

 otvetstvennostyu "N.R.G.KOLOS  
 CORPORATION" 
 115, oul. Dachnaya, s. Novoe, Pereslavsky 
 r-n, RU-152049 YAROSLAVSKAYA OBL.,  
 Russian Federation 

(540)  
THE GODFATHER 
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(591) Black, white 
(511) 32, 33, 34 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59629 A 
(800) 1048255 
(731) INGRAM MACROTRON GMBH 

 Heisenbergbogen 3, 85609 Dornach,  
 Germany 

(540)  

 
(591) Black and red 
(511) 09, 16, 18, 20 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59630 A 
(800) 1048265 
(731) ICL PERFORMANCE PRODUCTS LP 

622 Emerson Road, St. Louis, MO 63141,  
USA 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 1 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59631 A 
(800) 1048272 
(731) J. CHOO LIMITED 

4 Lancer Square, Kensington Church Street,  
London W8 4EH, United Kingdom 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 14, 18, 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59632 A 
(800) 1048297 
(731) FXPRO FINANCIAL SERVICES LTD 

 339 Ayiou Andreou Street, Building Andrea  
 hambers, office 206-207, CY-3035 Limassol,  
 Cyprus 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 36 
_________________________________________ 
 

(260) AM 2011 59633 A 
(800) 1048298 
(731) FXPRO FINANCIAL SERVICES LTD 

 339 Ayiou Andreou Street, Building Andrea  
 Chambers, office 206-207, CY-3035  
 Limassol, Cyprus 

(540)  
 

FxPro Trade Forex Like a Pro 
 

(591) Black, white 
(511) 36 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59634 A 
(800) 1048309 
(731) Abbott Products S.p.A. 

Via della Libertà, 30, GRUGLIASCO  
(TORINO), Italy 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 5 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59635 A 
(800) 1048313 
(731) TAIDEN INDUSTRLAL CO., LTD 

 Room 601-602, Block B, Future Plaza, South  
 Area, Xiangnian Square, Qiaocheng North  
 Road, Nanshan District, Shenzhen 518053  
 Guangdong Province, China 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 9 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59636 A 
(800) 1048324 
(731) NOTTING HEEL 

 33 Boulevard Helvétique, CH-1207 Genève,  
 Switzerland 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 35 
_________________________________________ 
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(260) AM 2011 59637 A 
(800) 1048331 
(731) AGENCIA DE SUPORT A L'EMPRESA  

CATALANA 
 Passeig de Gràcia, 129, E-08008 Barcelona,  
 Spain 

(540)  

 
(591) Teal, white 
(511) 35, 36, 41, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59638 A 
(800) 1048340 
(731) ORIFLAME COSMETICS S.A. 

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

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59639 A 
(800) 1048392 
(731) LORO PIANA S.p.A. 

Corso Rolandi, 10, I-13017 QUARONA  
(VC), Italy 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 9 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59640 A 
(800) 1048399 
(731) CREE, INC. 

4600 Silicon Drive Durham, NC 27703, USA 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 11 
_________________________________________ 

(260) AM 2011 59641 A 
(800) 1048400 
(731) CREE, INC. 

4600 Silicon Drive Durham, NC 27703, USA 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 9 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59676 A 
(800) 1048836 
(731) Schering Corporation, New Jersey  

corporation 
2000 Galloping Hill Road Kenilworth, 
 NJ 07033, USA 

(540)  
SUPRISTA 

(591) Black, white 
(511) 5 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59686 A 
(800) 1048912 
(731) NANO COSMETECH INC. 

 3-9-32, Shijimizuka, Naka-ku, 
 Hamamatsu-shi, Shizuoka 432-8018, Japan 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 3 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59688 A 
(800) 1048914 
(731) NANO COSMETECH INC. 

3-9-32, Shijimizuka, Naka-ku,  
Hamamatsu-shi Shizuoka 432-8018, Japan 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 3 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59751 A 
(800) 1049330 
(731) DANIEL MENZI 

 Hauptstrasse 46, CH-5032 Aarau Rohr,  
 Switzerland 
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(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 29, 30, 31, 32 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59753 A 
(800) 1049347 
(731) CAN-PACK S.A. 

Ul. Jasnogórska 1, PL-31-358 KRAKÓW,  
Poland 

(540)  

 
(591) Grey and navy blue 
(511) 06, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59755 A 
(800) 1049368 
(731) GEORGIA-PACIFIC S.À.R.L. 

 25, route d'Esch, L-1470 Luxembourg,  
 Luxembourg 

(540)  
PRESTIGE 

(591) Black, white 
(511) 16 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59756 A 
(800) 1049371 
(731) COMPAGNIE GÉNÉRALE DES  

 ÉTABLISSEMENTS MICHELIN 
 12, cours Sablon, F-63000 Clermont-Ferrand,  
 France 

(540)  
MICHELIN 

(591) Black, white 
(511) 07, 09, 27 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59758 A 
(800) 1049376 
(731) VOLKOVYSSKOE OTKRYTOE  

 AKTSIONERNOE  
OBSHCHESTVO "BELLAKT" 

d. 133, ul. Oktyabrskaya, Volkovysk 231900  
Grodnenskaya obl., Russian Federation 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 5, 29, 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59759 A 
(800) 1049385 
(731) JOSEPH VÖGELE AG 

 Joseph-Vögele-Strasse 1, 67075  
 Ludwigshafen, Germany 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 07, 09 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59760 A 
(800) 1049394 
(731) FRANZ KIEL GMBH & CO. KG 

 Nürnberger Str. 62, 86720 Nördlingen,  
 Germany 

(540)  

 
(591) Blue 
(511) 12 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59761 A 
(800) 1049400 
(731) COMPAGNIE GÉNÉRALE DES  

 ÉTABLISSEMENTS MICHELIN 
 12, cours Sablon, F-63000 Clermont-Ferrand,  
 France 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 7,9, 27 
_________________________________________ 
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(260) AM 2011 59762 A 
(800) 1049402 
(731) JIANGMEN KINWAI FURNITURE &  

DECORATION CO., LTD. 
N399, Jinou Road, Jiangmen, Guangdong  
Province, China 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59763 A 
(800) 1049406 
(731) EGIS GYÓGYSZERGYÁR Nyilvánosan  

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

(540)  
ILLEGIS 

(591) Black, white 
(511) 5 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59764 A 
(800) 1049407 
(731) EGIS GYÓGYSZERGYÁR Nyilvánosan  

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

(540)  
ILLISEPT 

(591) Black, white 
(511) 5 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59767 A 
(800) 1049408 
(731) EGIS GYÓGYSZERGYÁR Nyilvánosan  

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

(540) 
EGILL 

(591) Black, white 
(511) 5 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59768 A 
(800) 1049409 
(731) EGIS GYÓGYSZERGYÁR Nyilvánosan  

 Működő Részvénytársaság 

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

(540)  

EGIGLIT 
(591) Black, white 
(511) 5 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59769 A 
(800) 1049410 
(731) EGIS GYÓGYSZERGYÁR Nyilvánosan  

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

(540)  

COMBIGLIT 
(591) Black, white 
(511) 5 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59770 A 
(800) 1049411 
(731) EGIS GYÓGYSZERGYÁR Nyilvánosan  

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

(540)  

AMRACOMB 
(591) Black, white 
(511) 5 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59771 A 
(800) 1049412 
(731) EGIS GYÓGYSZERGYÁR Nyilvánosan  

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

(540)  

DUBITRIN 
(591) Black, white 
(511) 5 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59784 A 
(800) 1049522 
(731) ORIFLAME COSMETICS S.A. 

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

 
(540)  
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(591) Grey 
(511) 3 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59785 A 
(800) 1049523 
(731) NUTRICIA INTERNATIONAL B.V.  

 Schiphol Boulevard 105, NL-1118 BG  
 Schiphol Airport, Netherlands 

(540)  
MILUPA 

(591) Black, white 
(511) 5, 29 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59786 A 
(800) 1049527 
(731) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE 

45, Place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE  
BILLANCOURT, France 

(540)  
EFECTIOSE 

(591) Black, white 
(511) 1, 3, 5 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59787 A 
(800) 1049551 
(731) ZHEJIANG BEINGMATE TECHNOLOGY  

 INDUSTRY & TRADE CO., LTD. 
 B17 International Garden, 160 Tianmushan  
 Road, Hangzhou Zhejiang Province, China 

(540)  

 
(591) Red and grey 
(511) 5, 10, 12, 16, 20, 25, 28, 29, 30, 32 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59788 A 
(800) 1049558 
(731) FASSA S.P.A. 

Via Lazzaris, 3, I-31027 SPRESIANO  
(TREVISO), Italy 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 06, 19 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59801 A 
(800) 1049560 
(731) EUROPA WORLDWIDE LOGISTICS  

          LIMITED 
 Europa House 68 Hailey Road Erith,  
 Kent DA18 4AU, United Kingdom 

(540)  

 
(591) Red and black 
(511) 16, 35, 39 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59802 A 
(800) 1049566 
(731) "INTER-GLOBAL" FRANCISZEK, ZOFIA, 

GRZEGORZ, PAWEŁ NOWAK SPÓŁKA  
JAWNA 
ul. Stary Staw 9, PL-63-400 Ostrów  
Wielkopolski, Poland 

(540)  

 
(591) Black, white, red and grey 
(511) 1, 2, 3, 4, 5 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59803 A 
(800) 1015690 
(731) PALI DEUTSCHLAND GMBH 

 Im Mediapark 4d 50670 Köln, Germany 
(540)  

PALI 
(591) Black, white 
(511) 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59804 A 
(800) 1019729 
(731) CANAL J (Société par actions simplifiée) 

28 rue François 1er. F-75008 PARIS, France 
(540)  

TIJI 
(591) Black, white 
(511) 9, 16, 28, 35, 38, 41, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59805 A 
(800) 435220A 
(731) MEDA AB 

Box 906, SE-170 09 SOLNA, Sweden 
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(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 5 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59806 A 
(800) 437462A 
(731) MEDA AB 

Box 906, SE-170 09 SOLNA, Sweden 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59807 A 
(800) 448993 
(731) REALITY, S.r.l. 

 Via Leonardo Da Vinci, 14, I-21047  
 SARONNO, Italy 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 3, 5, 18, 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59811 A 
(800) 481200A 
(731) REALITY, S.r.l. 

 Via Leonardo Da Vinci, 14, I-21047 
  SARONNO, Italy 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 03, 09, 14, 18, 20, 24, 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59812 A 
(800) 481201 
(731) REALITY, S.r.l. 

 Via Leonardo Da Vinci, 14, I-21047 
  SARONNO, Italy 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 9, 14, 20, 24 
_________________________________________ 

(260) AM 2011 59821 A 
(800) 790634 
(731) NORDIC SEAFOOD A/S 

Søren Nordbysvej 15, DK-9850 Hirtshals,  
Denmark 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 29 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59842 A 
(800) 1049753 
(731) JOINT STOCK COMPANY "BREWING  

UNION" "KRASNY VOSTOK- 
SOLODOVBEER"  
5, ul. Tikhoretskaya, RU-420054 g. Kazan,  
Russian Federation 

(540)  

 
(591) Light-brown, grey, dark-grey, white, yellow,  

 Light-brown, grey, dark-grey, white, yellow,  
 light-yellow, dark-yellow, green, light-green,  
 lattuce green, black, red and dark-red 

(511) 32 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59843 A 
(800) 1049761 
(731) STARWOOD HOTELS & RESORTS  

WORLDWIDE, INC.  
1111 Westchester Avenue, White Plains, 
NY 10604, USA 

(540)  
PERFORMANCE MEETING 

(591) Black, white 
(511) 20 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59844 A 
(800) 1049776 
(731) AD CONSULT SARL 

Le Stanislab B 51 rue Jules Barbier, F-83700  
SAINT RAPHAEL, France 

(540)  

DERMOBIO 
(591) Black, white 
(511) 3 
_________________________________________ 
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(260) AM 2011 59845 A 
(800) 1049792 
(731) OBSCHESTVO S OGRANICHENNOY  

 OTVETSTVENNOSTYU "SPLAT- 
 COSMETICA" 
 ul. Stromynka, dom 19, korp. 2, RU-107076  
 Moscow, Russian Federation 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 3 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59846 A 
(800) 1049832 
(731) TRIDIMENSIONAL SRL 

Via Brecce, snc I-60025 LORETO (AN), Italy 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 16 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59847 A 
(800) 1049837 
(731) A.C.M. CRAWFORD 

17 rue de Neuilly, Impasse Passoir, F-92110  
CLICHY, France 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59848 A 
(800) 1049848 
(731) HENKEL AG & CO. KGAA 

 Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf,  
 Germany 

(540)  

BLACK SUN 
(591) Black, white 
(511) 3 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59849 A 
(800) 1049896 
(731) KIRA PLASTININA STYLE, LTD. 

app. 311 A, Building 3, 108, Dmitrovskoe  
shosse, RU-127591 Moscow, Russian  
Federation 

(540)  

 
(591) Black, white 

(511) 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59850 A 
(800) 1049921 
(731) EGIS GYOGYSZERGYÁR Nyilvánosan  

 Működő Részvénytársaság 
 ut Kereszturi 30-38, H-1108 Budapest,  
 Hungary 

(540) 
XILTESS 

(591) Black, white 
(511) 5 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59851 A 
(800) 1049922 
(731) EGIS GYOGYSZERGYÁR Nyilvánosan  

 Működő Részvénytársaság 
 ut Kereszturi 30-38, H-1108 Budapest,  
 Hungary 

(540) 
RANTAB 

(591) Black, white 
(511) 5 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59853 A 
(800) 1049924 
(731) EGIS GYOGYSZERGYÁR Nyilvánosan  

Működő Részvénytársaság 
ut Kereszturi 30-38, H-1108 Budapest, 
Hungary 

(540)  
LILASEPT 

(591) Black, white 
(511) 5 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59854 A 
(800) 1049932 
(731) MARTIN UND GERDA ESSL  

SOZIALPREIS GEMEINNÜTZIGE  
PRIVATSTIFTUNG 
Aufeldstraße 17-23, A-3403 Klosterneuburg,  
Austria 

(540)  
ESSL FOUNDATION 

(591) Black, white 
(511) 35, 36, 37, 41, 42, 45 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59855 A 
(800) 1049934 
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(731) FUJIAN HONGXINGERKE SPORTS  
 GOODS CO., LTD. 
 Jiangnan Torch Development Area,  
 Quanzhou City Fujian Province, China 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59871 A 
(800) 1050049 
(731) RAYGROUP HOLDING 

 Houch Al Omara District, Al Basatin  
 Street Zahle, Lebanon 

(540)  
UTRIX 

(591) Black, white 
(511) 01, 05, 31 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59872 A 
(800) 1050058 
(731) EGIS GYÓGYSZERGYÁR Nyilvánosan  

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

(540)  
NOGRON 

(591) Black, white 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59873 A 
(800) 1050087 
(731) JAPAN TOBACCO INC. 

2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japan 
(540)  

 

 

(591) Black, white 
(511) 34 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59874 A 
(800) 1050102 
(731) REEMTSMA CIGARETTENFABRIKEN  

GMBH 
Max-Born-Straße 4, 22761 Hamburg,  
Germany 

(540)  

 
(591) White, grey, blue, orange and light orange 
(511) 34 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59875 A 
(800) 1050121 
(731) ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT 

SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 
Bahçelievler Mahallesi Adnan, Kahveci  
Bulvari No:5 Bahçelievler, İSTANBUL,  
Turkey 

(540)  

 
(591) Black, white, red, yellow, blue, light blue 
(511) 32, 33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59876 A 
(800) 1050124 
(731) CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft  

m.b.H. 
IZ NÖ-Süd, Strasse 14, A-2355 Wiener  
Neudorf, Austria 

(540)  
CONTAINEX 

(591) Black, white 
(511) 12, 39 
_________________________________________ 
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(260) AM 2011 59878 A 
(800) 1050230 
(731) CSL BEHRING L.L.C. 

1020 FIRST AVENUE KING OF PRUSSIA,  
PA 19406, USA 

(540) 
MONONINE 

(591) Black, white 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59883 A 
(800) 1050276 
(731) Inostrannoe tchastnoe ounitarnoe  

 proizvodstvenno-torgovoe predpriatie  
 "KARAVAN" korporatsii "Kamberli  
 Marketing Korp." 
 komm. 2, d. 1, oul. Zavodskaia, Zaslavl  
 223034 Minskaia obl., Belarus 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59884 A 
(800) 1050277 
(731) Inostrannoe tchastnoe ounitarnoe  

 proizvodstvenno-torgovoe predpriatie  
 "KARAVAN" korporatsii "Kamberli  
 Marketing Korp." 
 komm. 2, d. 1, oul. Zavodskaia, Zaslavl  
 223034 Minskaia obl., Belarus 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59885 A 
(800) 1050278 
(731) Inostrannoe tchastnoe ounitarnoe  

 proizvodstvenno-torgovoe predpriatie  
 "KARAVAN" korporatsii "Kamberli  
 Marketing Korp." 
 komm. 2, d. 1, oul. Zavodskaia, Zaslavl  
 223034 Minskaia obl., Belarus 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 30 
_________________________________________ 
 

(260) AM 2011 59886 A 
(800) 1050279 
(731) Inostrannoe tchastnoe ounitarnoe  

 proizvodstvenno-torgovoe predpriatie  
 "KARAVAN" korporatsii "Kamberli  
 Marketing Korp." 
 komm. 2, d. 1, oul. Zavodskaia, Zaslavl  
 223034 Minskaia obl., Belarus 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59888 A 
(800) 1050297 
(731) REAGENS Fejlesztő, Gyártó és  

 Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű  
 Társaság; Dembinszky utca 1, H-1155  
 Budapest, Hungary 

(540)  

 
(591) Blue 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59889 A 
(800) 1050299 
(731) Henkel AG & Co. KGaA 

 Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf,  
 Germany 

(540)  

 
(591) Red, blue and white 
(511) 3, 5 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59897 A 
(800) 1050331 
(731) COMMERCIAL AIRCRAFT  

 CORPORATION OF CHINA, LTD. 
 Floor 10th, 11th, 12th, No.1777 Century  
 Avenue, Pudong New District Shanghai,  
 China 
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(540)  

C919 
(591) Black, white 
(511) 12 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59898 A 
(800) 1050342 
(731) HAN JINGTAI 

 Group 4, Jixinhuafeng Village, Nianzishan  
 District Qiqihaer City Heilongjiang Province,  
 China 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59900 A 
(800) 1050385 
(731) SKAN İÇ VE DIŞ TİCARET İNŞAAT  

 ELEKTRONİK TEKSTİL GIDA VE  
 MADEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 
 Akçaburgaz Mah., Hadımköy Yolu N172  
 K.1, Esenyurt İstanbul, Turkey 

(540)  

 
(591) Red, orange, black and white 
(511) 22 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59901 A 
(800) 1050436 
(731) SOCIETY WITH LIMITED LIABILITY  

"PROIZVODSTVENNY ALYANS" 
d. 16, str.1, ul. 1-aya Magistralnay, 
RU-123007 Moscow, Russian Federation 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 6, 19 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59902 A 
(800) 1050440 
(731) CASTER 

 99 rue du Faubourg Saint Honoré, F-75008  
 PARIS, France 

(540)  
PHYTOSOLBA COLOR 

(591) Black, white 
(511) 3 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59903 A 
(800) 1039545 
(731) ROSSWEINER Armaturen und Messgeräte  

 GmbH & CO. OHG 
 Wehrstr. 8 04741 Roßwein, Germany 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 9, 11, 37, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59904 A 
(800) 1039725 
(731) PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL  

 Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
 Switzerland 

(540)  
PARLIAMENT SILVER BLUE 

(591) Black, white 
(511) 34 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59905 A 
(800) 1043071 
(731) ROSSWEINER Armaturen und Messgeräte  

 GmbH & CO. OHG 
 Wehrstr. 8 04741 Roßwein, Germany 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 09, 11, 37, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59906 A 
(800) 1046640 
(731) FERROSAN A/S 

 Sydmarken 5, DK-2860 Søborg , Denmark 
(540)  
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(591) Black, white 
(511) 3, 5, 10, 29, 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59907 A 
(800) 835286 
(731) PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Switzerland 

(540)  
PARLIAMENT NIGHT BLUE 

(591) Black, white 
(511) 34 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59908 A 
(800) 866769 
(731) DR. WILLMAR SCHWABE GMBH & CO.  

 KG  
 Willmar-Schwabe-Strasse 4, 76227  
 Karlsruhe, Germany 

(540) 
Dentokind 

(591) Black, white 
(511) 5 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59909 A 
(800) 866891 
(731) DR. WILLMAR SCHWABE GMBH & CO.  

KG 
Willmar-Schwabe-Strasse 4, 76227  
Karlsruhe, Germany 

(540)  
Immunokind 

(591) Black, white 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59910 A 
(800) 867130 
(731) DR. WILLMAR SCHWABE GMBH & CO.  
          KG 

Willmar-Schwabe-Strasse 4, 76227  
 Karlsruhe, Germany 

(540)  
Gastrokind 

(591) Black, white 
(511) 5 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59911 A 
(800) 867133 
(731) DR. WILLMAR SCHWABE  

        GMBH & CO. KG 
Willmar-Schwabe-Strasse 4, 76227  
 Karlsruhe, Germany 

(540)  
Dormikind 

(591) Black, white 
(511) 5 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59912 A 
(800) 868507 
(731) DR. WILLMAR SCHWABE GMBH & CO.  

KG 
Willmar-Schwabe-Strasse 4, 76227  
Karlsruhe, Germany 

(540)  
Enterokind 

(591) Black, white 
(511) 5 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59986 A 
(800) 1051227 
(731) KPO MARKETING COMPANY LIMITED 

Egypt Street, 12, CY-1097 Nicosia, Cyprus 
(540)  

 
(591) Dark blue 
(511) 33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59987 A 
(800) 1051230 
(731) PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ENERGIA  

S.R.L. 
Viale Sarca, 222, I-20126 MILANO (MI),  
Italy 

(540) 
TECSUN 

(591) Black, white 
(511) 09 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59990 A 
(800) 1051277 
(731) ADOLF WAGNER GMBH CHEMISCHE  

FABRIK HESSEN 
Lindenstrasse 6, 35216 Biedenkopf, Germany 
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(540)  

 
(591) Green 
(511) 01, 02, 17, 19 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59991 A 
(800) 1051295 
(731) UNION DES ASSOCIATIONS  

EUROPÉENNES DE FOOTBALL (UEFA)  
Route de Genève 46, CH-1260 Nyon,  
Switzerland 

(540)  

 
 

(591) Black, white 
(511) 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18,  

20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34,  
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 

_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59992 A 
(800) 1051311 
(731) PERLIGHT SOLAR CO., LTD. 

Muyu Administration District, Zeguo Town,  
Wenling City Zhejiang Province, China 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 09 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59993 A 
(800) 1051316 
(731) JOINT STOCK COMPANY "BREWING  

UNION" "KRASNY VOSTOK- 
SOLODOVBEER" 
5, ul. Tikhoretskaya, RU-420054 g. Kazan,  
Russian Federation 

(540)  

 
(591) White, red, beige, dark-blue, azure,  

 light-azure and grey 

(511) 32 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59994 A 
(800) 1051317 
(731) CLOSED JOINT STOCK COMPANY  

"PRODUCTION FIRM "MATERIA  
MEDICA" 
Trety Samotechny pereulok, 9, RU-127473  
Moscow, Russian Federation 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 5 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59996 A 
(800) 1051367 
(731) NOVARTIS AG 
          CH-4002 Basel, Switzerland 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 5 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59997 A 
(800) 1051368 
(731) ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE  

"POLPHARMA" SPÓŁKA AKCYJNA  
Pelplińska 19, PL-83-200 STAROGARD  
GDAŃSKI, Poland 

(540)  

KETIAP 
КЕТИАП 

 
(591) Black, white 
(511) 5 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 59998 A 
(800) 1051369 
(731) ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE  

"POLPHARMA" SPÓŁKA AKCYJNA  
Peplínska 19, PL-83-200 STAROGARD  
GDANSKI, Poland 

(540) 
MAXIGRA  
МАКСИГРА 

(591) Black, white 
(511) 5 
_________________________________________ 
 



                                                     sasaqonlo niSnebi 

 
 

                                                      
 

#12  27.06.2011 
 

42 

(260) AM 2011 59999 A 
(800) 938560 
(731) GARDEUR GMBH 

Alsstrasse 155, 41063 Mönchengladbach,  
Germany 

(540)  
GARDEUR 

(591) Black, white 
(511) 3, 18, 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 60000 A 
(800) 989705 
(731) FINANCIERE BATTEUR S.A. 

Avenue du Général de Gaulle, F-14200  
HEROUVILLE SAINT CLAIR, France 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 5 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 60082 A 
(800) 1051909 
(731) KALISTO BUSINESS CORP. 

 P.O. 3321, Drake Chambers, Road Town  
 Tortola, British Virgin Islands 

(540)  

 
 

(591) White and dark pink 
(511) 3, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 35, 39, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 60083 A 
(800) 1051926 
(731) BAYER CONSUMER CARE AG 

 Peter Merian-Strasse 84, CH-4002 Basel,  
 Switzerland 

(540)  
 

(591) Black, white 
(511) 5 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 60085 A 
(800) 1051928 
(731) BAYER CONSUMER CARE AG 

 Peter Merian-Strasse 84, CH-4002 Basel,  
 Switzerland 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 5 
_________________________________________ 

(260) AM 2011 60086 A 
(800) 1051929 
(731) BAYER CONSUMER CARE AG 

 Peter Merian-Strasse 84, CH-4002 Basel,  
 Switzerland 

(540)  
 

(591) Black, white 
(511) 5 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 60087 A 
(800) 1051944 
(731) TIKKURILA OYJ 

 Kuninkaalantie 1, FI-01300 Vantaa, Finland 
(540) 

TUNTO 
(591) Black, white 
(511) 2 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 60088 A 
(800) 1051957 
(731) BRIDGESTONE CORPORATION 

 10-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku Tokyo  
 104-8340, Japan 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 12 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 60089 A 
(800) 1051990 
(731) MARS, INCORPORATED 

 6885 Elm Street McLean, Virginia  
 22101-3883, USA 

(540)  

 
(591) White, red, blue, brown and beige 
(511) 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 60090 A 
(800) 1052035 
(731) HERMANN SCHMIDT KG 

 Zeunerstraße 6, 45133 Essen, Germany 
(540)  

HSE 
(591) Black, white 
(511) 6, 11, 19 
_________________________________________ 
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(260) AM 2011 60091 A 
(800) 1052067 
(731) MERIDIANA S.P.A. 

Centro Direzionale Aeroporto Costa  
Smeralda, I-07026 OLBIA (OT), Italy 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 37, 39 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 60093 A 
(800) 1052080 
(731) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE 

45, Place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE  
BILLANCOURT, France 

(540) 
OFFENSIVE CELLULITE 

(591) Black, white 
(511) 3, 5 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 60094 A 
(800) 1052096 
(731) METSÄ TISSUE OYJ 

Revontulentie 8C, FI-02100 Espoo, Finland 
(540)  

KATRIN 
(591) Black, white 
(511) 37, 39, 40, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 60095 A 
(800) 1052133 
(731) COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY 

14375 NW Science Park Drive, Portland,  
OR 97229, USA 

(540) 
OMNI-DRY 

(591) Black, white 
(511) 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 60096 A 
(800) 1052142 
(731) SICPA Holding SA 

Avenue de Florissant 41, CH-1008 Prilly,  
Switzerland 

(540)  
SICPADIGITALIS 

(591) Black, white 
(511) 2, 16, 40, 45 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 60097 A 
(800) 1052176 
(731) COMTECH WATCHES CO., LTD. 

Gåseagervej 6, 1. sal, DK-8250 Egå,  
Denmark 

(540) 
OBAKU 

(591) Black, white 
(511) 14 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 60229 A 
(800) 1053513 
(731) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  

 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA  
 KOMANDYTOWA 
 ul. Spokojna 4, PL-32-080 Zabierzów,  
 Poland 

(540)  

 
(591) Yellow, black and white 
(511) 32 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 60230 A 
(800) 1053516 
(731) MERCK SHARP & DOHME CORP.,  

NEW JERSEY CORPORATION 
One Merck Drive, P.O. Box 100, Whitehouse  
Station, NJ 08889-0100, USA 

(540) 
JENZYL 

(591) Black, white 
(511) 5 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 60231 A 
(800) 1053525 
(731) ANSELL LIMITED 

Victoria Gardens, Level 3, 678 Victoria Street  
RICHMOND, VIC 3121, Australia 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 10 
_________________________________________ 
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(260) AM 2011 60232 A 
(800) 1053611 
(731) MZ Holding AG 

Geltenwilenstrasse 18, CH-9001 St. Gallen,  
Switzerland 

(540) 

MALIK 
(591) Black, white 
(511) 16, 35, 41 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 60233 A 
(800) 1053687 
(731) ASHLAND-SÜDCHEMIE-KERNFEST  

GMBH 
Reisholzstr. 16-18, 40721 Hilden, Germany 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 1 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 60234 A 
(800) 1053688 
(731) ASHLAND-SÜDCHEMIE-KERNFEST  

GMBH 
Reisholzstr. 16-18, 40721 Hilden, Germany 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 1 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 60235 A 
(800) 1053692 
(731) DESSO B.V. 

Taxandriaweg 15, NL-5142 PA Waalwijk,  
Netherlands 

(540)  
SOUNDMASTER 

(591) Black, white 
(511) 27 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 60244 A 
(800) 1053711 
(731) GABOR SHOES AG 

Marienberger Strasse 31, 83024 Rosenheim,  
Germany 

(540) 
rollingsoft 

(591) Black, white 
(511) 25 
_________________________________________ 

(260) AM 2011 60246 A 
(800) 1053721 
(731) SYNGENTA LIMITED 

 Syngenta European Regional Centre,  
 Priestley Road, Surrey Research Park  
 Guildford, Surrey GU2 7YH, United  
 Kingdom 

(540)  

 
(591) Red and green 
(511) 5 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 60247 A 
(800) 1053739 
(731) ZENTIVA, K.S. 

U Kabelovny 130, CZ-102 37 Praha  
10 - Dolní Měcholupy, Czech Republic 

(540)  

TEZEOR 
(591) Black, white 
(511) 5 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 60248 A 
(800) 1053747 
(731) IRIZAR, S. COOP. 

Zumárraga Bidea, 8, E-20216 ORMAIZTEGI  
(GUIPUZCOA), Spain 

(540)  

IRIZAR 
(591) Black, white 
(511) 12 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 60249 A 
(800) 1053753 
(731) EGIS GYÓGYSZERGYÁR Nyilvánosan  

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

(540)  

ALDEPLA 
(591) Black, white 
(511) 5 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 60250 A 
(800) 1053756 
(731) ZENTIVA, K.S. 

U Kabelovny 130, CZ-102 37 Praha 
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10 - Dolní Měcholupy, Czech Republic (511) 1, 3, 5, 9, 11, 12, 16, 37, 42, 44 
(540) _________________________________________ 

 TEZEO 
(260) AM 57877 A* (591) Black, white 
(800) 1034386 (511) 5 
(731) HANKOOK TIRE CO., LTD. _________________________________________ 

N647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu Seoul,   
Republic of Korea (260) AM 56588 A* (540)  (800) 968604 

 (731) FORMS S.R.L. 
Via Lazio, 19, I-40069 ZOLA PREDOSA  (591) Black, white 
(BO), Italy (511) 12 

(540)  _________________________________________ 

 
(591) Black, white 
(511) 18, 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 57043 A* 
(800) 1026557 
(731) PROCTER & GAMBLE  

MANUFACTURING COLOGNE GMBH 
Wilhelm-Mauser-Str. 40, 50827 Köln,  
Germany 

(540) 
ABSOLUTELY ME 

(591) Black, white 
(511) 3 
_________________________________________ 
 
(260) AM 57285 A* 
(800) 1014467 
(731) CSC PHARMACEUTICALS HANDELS  

GMBH 
Gewerbestrasse 18-20, A-2102 Bisamberg,  
Austria 

(540)  
FLEXODON 

(591) Black, white 
(511) 5 
_________________________________________ 
 
(260) AM 57740 A* 
(800) 1033478 
(731) JANSSEN PHARMACEUTICA NV 

Turnhoutseweg 30, B-2340 BEERSE,  
Belgium 

(540)  

 
(591) Black, white 
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(260) AM 2010 53987 A 
(800) 1002172 
(151) 2009 02 02 
(181) 2019 02 02 
(511) 05, 29, 30, 32 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 53544 A 
(800) 998797 
(151) 2009 03 18 
(181) 2019 03 18 
(511) 34 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 54597 A 
(800) 1006036 
(151) 2009 05 04 
(181) 2019 05 04 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 55050 A 
(800) 1009871 
(151) 2009 06 30 
(181) 2019 06 30 
(511) 29 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 55238 A 
(800) 1011787 
(151) 2009 08 17 
(181) 2019 08 17 
(511) 33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58330 A 
(800) 1038610 
(151) 2010 04 07 
(181) 2020 04 07 
(511) 33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58331 A 
(800) 1038672 
(151) 2010 04 05 
(181) 2020 04 05 
(511) 32, 39 
_________________________________________ 

 
(260) AM 2011 58332 A 
(800) 1038673 
 
 
 
 

(151) 2010 04 07 
(181) 2020 04 07 
(511) 14, 18, 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58333 A 
(800) 1038694 
(151) 2010 03 31 
(181) 2020 03 31 
(511) 14, 16, 18, 24, 25, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58334 A 
(800) 1038714 
(151) 2010 03 02 
(181) 2020 03 02 
(511) 03, 04, 05, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58335 A 
(800) 1038749 
(151) 2010 04 15 
(181) 2020 04 15 
(511) 05, 44 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58336 A 
(800) 1038771 
(151) 2010 04 28 
(181) 2020 04 28 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58347 A 
(800) 1038796 
(151) 2010 03 24 
(181) 2020 03 24 
(511) 03, 16, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58349 A 
(800) 1038812 
(151) 2010 03 29 
(181) 2020 03 29 
(511) 29 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58350 A 
(800) 1038816 

saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi,  

romlebsac mieniWaT dacva saqarTveloSi 
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(151) 2010 02 23 
(181) 2020 02 23 
(511) 01, 02, 07, 17, 19 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58351 A 
(800) 1038817 
(151) 2010 04 16 
(181) 2020 04 16 
(511) 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58352 A 
(800) 1038827 
(151) 2010 02 12 
(181) 2020 02 12 
(511) 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58353 A 
(800) 1038829 
(151) 2010 02 25 
(181) 2020 02 25 
(511) 03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58433 A 
(800) 1039055 
(151) 2010 03 22 
(181) 2020 03 22 
(511) 09, 16, 35, 38, 41, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58434 A 
(800) 1039069 
(151) 2010 03 30 
(181) 2020 03 30 
(511) 09 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58435 A 
(800) 1039103 
(151) 2010 04 23 
(181) 2020 04 23 
(511) 03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58436 A 
(800) 1039109 
(151) 2010 03 24 
(181) 2020 03 24 
(511) 07, 42, 45 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58437 A 
(800) 1039119 

(151) 2010 04 13 
(181) 2020 04 13 
(511) 09, 38, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58438 A 
(800) 1039134 
(151) 2010 01 22 
(181) 2020 01 22 
(511) 06, 11 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58439 A 
(800) 1039189 
(151) 2010 05 12 
(181) 2020 05 12 
(511) 09 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58440 A 
(800) 1039202 
(151) 2009 12 30 
(181) 2019 12 30 
(511) 05, 30, 32 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58442 A 
(800) 1039217 
(151) 2009 11 18 
(181) 2019 11 18 
(511) 05, 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58443 A 
(800) 1039218 
(151) 2009 11 18 
(181) 2019 11 18 
(511) 05, 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58444 A 
(800) 1039230 
(151) 2010 03 26 
(181) 2020 03 26 
(511) 03, 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58445 A 
(800) 1039265 
(151) 2010 05 10 
(181) 2020 05 10 
(511) 05, 32 
_________________________________________ 
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(260) AM 2011 58446 A 
(800) 1039277 
(151) 2010 04 07 
(181) 2020 04 07 
(511) 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58447 A 
(800) 1039278 
(151) 2010 04 07 
(181) 2020 04 07 
(511) 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58475 A 
(800) 1039450 
(151) 2010 03 19 
(181) 2020 03 19 
(511) 03, 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58476 A 
(800) 1039457 
(151) 2010 03 19 
(181) 2020 03 19 
(511) 09, 18, 25, 28, 35, 41 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58477 A 
(800) 1039460 
(151) 2010 03 25 
(181) 2020 03 25 
(511) 03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58479 A 
(800) 1039472 
(151) 2010 05 21 
(181) 2020 05 21 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58480 A 
(800) 1039473 
(151) 2010 05 21 
(181) 2020 05 21 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58481 A 
(800) 1039483 
(151) 2010 03 29 
(181) 2020 03 29 
(511) 05 
_________________________________________ 

(260) AM 2011 58485 A 
(800) 1039485 
(151) 2010 03 26 
(181) 2020 03 26 
(511) 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58486 A 
(800) 1039501 
(151) 2010 01 28 
(181) 2020 01 28 
(511) 01, 17, 19 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58487 A 
(800) 1039512 
(151) 2010 03 24 
(181) 2020 03 24 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58492 A 
(800) 1039592 
(151) 2010 04 22 
(181) 2020 04 22 
(511) 09, 21, 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58493 A 
(800) 1039598 
(151) 2010 04 13 
(181) 2020 04 13 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58494 A 
(800) 1039599 
(151) 2010 05 06 
(181) 2020 05 06 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58515 A 
(800) 1039726 
(151) 2010 05 12 
(181) 2020 05 12 
(511) 20 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58516 A 
(800) 1039729 
(151) 2010 05 10 
(181) 2020 05 10 
(511) 05 
_________________________________________ 
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(260) AM 2011 58517 A 
(800) 1039789 
(151) 2010 02 02 
(181) 2020 02 02 
(511) 33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58518 A 
(800) 1039794 
(151) 2010 03 29 
(181) 2020 03 29 
(511) 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58519 A 
(800) 1039798 
(151) 2010 03 25 
(181) 2020 03 25 
(511) 07, 12 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58520 A 
(800) 1039799 
(151) 2010 03 25 
(181) 2020 03 25 
(511) 07, 12 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58521 A 
(800) 1039805 
(151) 2010 04 22 
(181) 2020 04 22 
(511) 09, 16, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58522 A 
(800) 1039852 
(151) 2010 03 25 
(181) 2020 03 25 
(511) 12, 28, 35, 37 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58523 A 
(800) 1039856 
(151) 2010 07 02 
(181) 2020 07 02 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58524 A 
(800) 1039873 
(151) 2009 11 28 
(181) 2019 11 28 
(511) 35 
_________________________________________ 

(260) AM 2011 58525 A 
(800) 1039874 
(151) 2009 11 28 
(181) 2019 11 28 
(511) 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58526 A 
(800) 1039894 
(151) 2010 04 08 
(181) 2020 04 08 
(511) 36 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58527 A 
(800) 533428 
(151) 2008 09 08 
(181) 2018 09 08 
(511) 09, 11 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58529 A 
(800) 692623 
(151) 2008 04 10 
(181) 2018 04 10 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58542 A 
(800) 1039948 
(151) 2010 05 04 
(181) 2020 05 04 
(511) 29, 30, 43 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58550 A 
(800) 1040064 
(151) 2010 05 04 
(181) 2020 05 04 
(511) 09 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58552 A 
(800) 1040096 
(151) 2010 04 22 
(181) 2020 04 22 
(511) 03, 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58553 A 
(800) 1040103 
(151) 2010 04 27 
(181) 2020 04 27 
(511) 21 
_________________________________________ 
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(260) AM 2011 58554 A 
(800) 1040113 
(151) 2010 03 22 
(181) 2020 03 22 
(511) 05, 10 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58555 A 
(800) 1040160 
(151) 2010 03 22 
(181) 2020 03 22 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58556 A 
(800) 1040171 
(151) 2010 04 18 
(181) 2020 04 18 
(511) 12 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58557 A 
(800) 1040219 
(151) 2010 04 30 
(181) 2020 04 30 
(511) 03, 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58558 A 
(800) 1040228 
(151) 2010 04 01 
(181) 2020 04 01 
(511) 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58560 A 
(800) 1040238 
(151) 2010 03 24 
(181) 2020 03 24 
(511) 03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58563 A 
(800) 1040246 
(151) 2010 05 05 
(181) 2020 05 05 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58564 A 
(800) 1040248 
(151) 2010 04 21 
(181) 2020 04 21 
(511) 12, 16, 25, 27, 28 
_________________________________________ 

(260) AM 2011 58565 A 
(800) 1040266 
(151) 2010 02 10 
(181) 2020 02 10 
(511) 07, 09 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58566 A 
(800) 1040274 
(151) 2010 03 28 
(181) 2020 03 28 
(511) 09, 28, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58567 A 
(800) 1040296 
(151) 2010 04 20 
(181) 2020 04 20 
(511) 01 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58568 A 
(800) 1040326 
(151) 2010 04 23 
(181) 2020 04 23 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58575 A 
(800) 1040357 
(151) 2010 04 14 
(181) 2020 04 14 
(511) 06, 19 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58576 A 
(800) 1040359 
(151) 2010 03 29 
(181) 2020 03 29 
(511) 20 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58577 A 
(800) 1040411 
(151) 2010 04 07 
(181) 2020 04 07 
(511) 09 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58578 A 
(800) 1040418 
(151) 2010 03 31 
(181) 2020 03 31 
(511) 09, 32, 35, 38, 41 
_________________________________________ 
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(260) AM 2011 58579 A 
(800) 1040446 
(151) 2010 04 14 
(181) 2020 04 14 
(511) 16 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58580 A 
(800) 1040447 
(151) 2010 04 08 
(181) 2020 04 08 
(511) 03, 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58581 A 
(800) 1040448 
(151) 2010 03 26 
(181) 2020 03 26 
(511) 12 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58582 A 
(800) 1040482 
(151) 2010 05 14 
(181) 2020 05 14 
(511) 03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58583 A 
(800) 1040553 
(151) 2010 03 17 
(181) 2020 03 17 
(511) 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58589 A 
(800) 1040576 
(151) 2010 02 12 
(181) 2020 02 12 
(511) 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58590 A 
(800) 1040578 
(151) 2010 03 01 
(181) 2020 03 01 
(511) 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58591 A 
(800) 1040594 
(151) 2010 02 25 
(181) 2020 02 25 
(511) 11 
_________________________________________ 

(260) AM 2011 58592 A 
(800) 1040595 
(151) 2010 04 16 
(181) 2020 04 16 
(511) 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58594 A 
(800) 1040608 
(151) 2010 04 30 
(181) 2020 04 30 
(511) 16 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58595 A 
(800) 1040616 
(151) 2010 04 27 
(181) 2020 04 27 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58596 A 
(800) 1040628 
(151) 2010 05 19 
(181) 2020 05 19 
(511) 05, 29, 32 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58654 A 
(800) 1040742 
(151) 2010 05 26 
(181) 2020 05 26 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58655 A 
(800) 1040751 
(151) 2009 11 25 
(181) 2019 11 25 
(511) 11, 17, 19 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58656 A 
(800) 1040754 
(151) 2010 01 08 
(181) 2020 01 08 
(511) 01, 19 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58657 A 
(800) 1040756 
(151) 2010 01 13 
(181) 2020 01 13 
(511) 07, 11 
_________________________________________ 



                                                     sasaqonlo niSnebi 
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(260) AM 2011 58658 A 
(800) 1040761 
(151) 2010 03 22 
(181) 2020 03 22 
(511) 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58659 A 
(800) 1040778 
(151) 2010 04 26 
(181) 2020 04 26 
(511) 02, 17, 19 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58660 A 
(800) 1040813 
(151) 2010 04 30 
(181) 2020 04 30 
(511) 03, 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58661 A 
(800) 1040817 
(151) 2010 05 19 
(181) 2020 05 19 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58662 A 
(800) 1040822 
(151) 2010 05 14 
(181) 2020 05 14 
(511) 03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58663 A 
(800) 1040842 
(151) 2010 05 26 
(181) 2020 05 26 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58664 A 
(800) 1040845 
(151) 2010 05 27 
(181) 2020 05 27 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58665 A 
(800) 1040861 
(151) 2010 05 25 
(181) 2020 05 25 
(511) 05 
_________________________________________ 

(260) AM 2011 58666 A 
(800) 1040865 
(151) 2010 05 26 
(181) 2020 05 26 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58667 A 
(800) 1040898 
(151) 2010 01 27 
(181) 2020 01 27 
(511) 38, 41, 44 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58668 A 
(800) 1040917 
(151) 2009 12 23 
(181) 2019 12 23 
(511) 06, 09, 11, 17, 20 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58669 A 
(800) 1040924 
(151) 2010 02 05 
(181) 2020 02 05 
(511) 18, 25, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58670 A 
(800) 1040925 
(151) 2010 02 15 
(181) 2020 02 15 
(511) 16 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58671 A 
(800) 1040943 
(151) 2010 03 15 
(181) 2020 03 15 
(511) 10 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58673 A 
(800) 1041024 
(151) 2009 12 22 
(181) 2019 12 22 
(511) 03, 25, 32, 33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58674 A 
(800) 1041032 
(151) 2010 02 05 
(181) 2020 02 05 
(511) 25, 35 
_________________________________________ 
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#12   27.06.2011 
 

53

(260) AM 2011 58676 A 
(800) 1041033 
(151) 2010 03 03 
(181) 2020 03 03 
(511) 32, 33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58677 A 
(800) 1041052 
(151) 2010 03 29 
(181) 2020 03 29 
(511) 07 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58678 A 
(800) 1041056 
(151) 2010 04 08 
(181) 2020 04 08 
(511) 36 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58679 A 
(800) 1041057 
(151) 2010 04 08 
(181) 2020 04 08 
(511) 36 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58680 A 
(800) 1041082 
(151) 2010 05 18 
(181) 2020 05 18 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58700 A 
(800) 562224 
(151) 2000 10 26 
(181) 2010 10 26 
(511) 12 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58701 A 
(800) 693057 
(151) 2008 04 08 
(181) 2018 04 08 
(511) 12 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58702 A 
(800) 955251 
(151) 2007 10 19 
(181) 2017 10 19 
(511) 09, 35, 38, 39, 42 
_________________________________________ 

(260) AM 2011 58703 A 
(800) 1023001 
(151) 2009 10 16 
(181) 2019 10 16 
(511) 09, 14, 18, 25, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58704 A 
(800) 1030972 
(151) 2009 12 21 
(181) 2019 12 21 
(511) 32, 33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58733 A 
(800) 1041275 
(151) 2009 12 12 
(181) 2019 12 12 
(511) 30, 39 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58734 A 
(800) 1041305 
(151) 2010 05 17 
(181) 2020 05 17 
(511) 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58735 A 
(800) 1041314 
(151) 2010 05 31 
(181) 2020 05 31 
(511) 14 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58736 A 
(800) 1041325 
(151) 2010 03 18 
(181) 2020 03 18 
(511) 01, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 14, 16,  

17, 18, 19, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 37, 38,  
39, 40, 41, 42, 43, 44 

_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58738 A 
(800) 1041345 
(151) 2010 03 26 
(181) 2020 03 26 
(511) 03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58739 A 
(800) 1041363 
(151) 2010 04 01 
(181) 2020 04 01 
(511) 33 
_________________________________________ 



                                                     sasaqonlo niSnebi 
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(260) AM 2011 58740 A 
(800) 1041366 
(151) 2010 02 19 
(181) 2020 02 19 
(511) 09, 21, 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58741 A 
(800) 1041390 
(151) 2010 04 28 
(181) 2020 04 28 
(511) 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58743 A 
(800) 1041468 
(151) 2010 06 03 
(181) 2020 06 03 
(511) 43 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58818 A 
(800) 1042121 
(151) 2010 05 13 
(181) 2020 05 13 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58819 A 
(800) 1042123 
(151) 2010 06 01 
(181) 2020 06 01 
(511) 07 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58820 A 
(800) 1042150 
(151) 2010 05 14 
(181) 2020 05 14 
(511) 03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58822 A 
(800) 1042167 
(151) 2010 04 09 
(181) 2020 04 09 
(511) 32 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58823 A 
(800) 1042171 
(151) 2010 01 06 
(181) 2020 01 06 
(511) 11 
_________________________________________ 

(260) AM 2011 58824 A 
(800) 1042172 
(151) 2010 01 08 
(181) 2020 01 08 
(511) 12, 28 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58825 A 
(800) 1042177 
(151) 2010 04 21 
(181) 2020 04 21 
(511) 13 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58826 A 
(800) 1042203 
(151) 2010 01 08 
(181) 2020 01 08 
(511) 03, 18, 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58827 A 
(800) 1042217 
(151) 2010 04 19 
(181) 2020 04 19 
(511) 35, 38, 41, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58830 A 
(800) 1042226 
(151) 2010 05 10 
(181) 2020 05 10 
(511) 09 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58831 A 
(800) 1042242 
(151) 2010 05 28 
(181) 2020 05 28 
(511) 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58832 A 
(800) 1042251 
(151) 2010 05 11 
(181) 2020 05 11 
(511) 03, 16, 21 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58833 A 
(800) 1042277 
(151) 2010 03 10 
(181) 2020 03 10 
(511) 29, 30 
_________________________________________ 
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(260) AM 2011 58867 A 
(800) 1042637 
(151) 2010 05 14 
(181) 2020 05 14 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58869 A 
(800) 1042682 
(151) 2010 02 10 
(181) 2020 02 10 
(511) 34 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58870 A 
(800) 1042693 
(151) 2010 05 10 
(181) 2020 05 10 
(511) 07 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58871 A 
(800) 1042694 
(151) 2010 05 10 
(181) 2020 05 10 
(511) 12 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58872 A 
(800) 1042714 
(151) 2010 06 02 
(181) 2020 06 02 
(511) 09, 40, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58873 A 
(800) 1042715 
(151) 2010 06 03 
(181) 2020 06 03 
(511) 09, 40, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58874 A 
(800) 1042740 
(151) 2010 05 13 
(181) 2020 05 13 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58875 A 
(800) 1042750 
(151) 2010 05 12 
(181) 2020 05 12 
(511) 07, 09 
_________________________________________ 

(260) AM 2011 58876 A 
(800) 686197 
(151) 2007 12 02 
(181) 2017 12 02 
(511) 18, 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58877 A 
(800) 782202 
(151) 2002 01 18 
(181) 2012 01 18 
(511) 39, 41, 43 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58878 A 
(800) 833249 
(151) 2004 04 06 
(181) 2014 04 06 
(511) 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 58977 A 
(800) 921564 
(151) 2007 03 15 
(181) 2017 03 15 
(511) 16, 30, 32 
_________________________________________ 
 



 

 
 
 
 
 

saqonlis adgilwarmoSobis dasaxelebebi  

da geografiuli aRniSvnebi 

 
 
 
 
 
 

registrirebuli adgilwarmoSobis dasaxelebis 

gamoyenebis ufleba 

 

registrirebuli adgilwarmoSobis dasaxeleba: gurjaani 
gamoyenebis uflebis mqone piri: Sps ,,tiflisski vinni pogreb” 

registraciis nomeri: 5/4 

ZalaSia:  2012 03 14 
_____________________________________________________________________ 
 
registrirebuli adgilwarmoSobis dasaxeleba: tviSi 
gamoyenebis uflebis mqone piri: Sps ,,tiflisski vinni pogreb” 

registraciis nomeri: 797/5 

ZalaSia:  2012 03 14 
_____________________________________________________________________ 
 
registrirebuli adgilwarmoSobis dasaxeleba: vazisubani 
gamoyenebis uflebis mqone piri: Sps ,,tiflisski vinni pogreb” 

registraciis nomeri: 794/6 

ZalaSia:  2012 03 14 
_____________________________________________________________________ 
 
registrirebuli adgilwarmoSobis dasaxeleba:  Teliani 
gamoyenebis uflebis mqone piri: Sps ,,tiflisski vinni pogreb” 

registraciis nomeri: 791/4 

ZalaSia:  2012 03 14 
_____________________________________________________________________ 
 
registrirebuli adgilwarmoSobis dasaxeleba: nafareuli (wiTeli) 
gamoyenebis uflebis mqone piri: Sps ,,tiflisski vinni pogreb” 

registraciis nomeri: 790/6 

ZalaSia:  2012 03 14 
_____________________________________________________________________ 
 
registrirebuli adgilwarmoSobis dasaxeleba: qinZmarauli 
gamoyenebis uflebis mqone piri: Sps ,,tiflisski vinni pogreb” 

registraciis nomeri: 787/12 

ZalaSia:  2012 03 14 
_____________________________________________________________________ 
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registrirebuli adgilwarmoSobis dasaxeleba: axaSeni 
gamoyenebis uflebis mqone piri: Sps ,,tiflisski vinni pogreb” 

registraciis nomeri: 4/10 

ZalaSia:  2012 03 14 
_____________________________________________________________________ 
 
registrirebuli adgilwarmoSobis dasaxeleba: winandali 
gamoyenebis uflebis mqone piri: Sps ,,tiflisski vinni pogreb” 

registraciis nomeri: 3/13 

ZalaSia:  2012 03 14 
_____________________________________________________________________ 
 
registrirebuli adgilwarmoSobis dasaxeleba: mukuzani 
gamoyenebis uflebis mqone piri: Sps ,,tiflisski vinni pogreb” 

registraciis nomeri: 2/13 

ZalaSia:  2012 03 14 
_____________________________________________________________________ 
 
registrirebuli adgilwarmoSobis dasaxeleba: xvanWkara 
gamoyenebis uflebis mqone piri: Sps ,,tiflisski vinni pogreb” 

registraciis nomeri: 1/12 

ZalaSia:  2012 03 14 
_____________________________________________________________________ 
 
registrirebuli adgilwarmoSobis dasaxeleba: mukuzani 
gamoyenebis uflebis mqone piri: Sps ,,alkoholuri sasmelebis kompania  

                                   alaverdi” 

registraciis nomeri: 2/14 

ZalaSia:  2012 03 18 
_____________________________________________________________________ 
 
registrirebuli adgilwarmoSobis dasaxeleba: winandali 
gamoyenebis uflebis mqone piri: Sps ,,alkoholuri sasmelebis kompania  

                                   alaverdi” 

registraciis nomeri: 3/14 

ZalaSia:  2012 03 18 
_____________________________________________________________________ 
 
registrirebuli adgilwarmoSobis dasaxeleba: axaSeni 
gamoyenebis uflebis mqone piri: Sps ,,alkoholuri sasmelebis kompania  

                                   alaverdi” 

registraciis nomeri: 4/11 

ZalaSia:  2012 03 18 
_____________________________________________________________________ 
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registrirebuli adgilwarmoSobis dasaxeleba: gurjaani 
gamoyenebis uflebis mqone piri: Sps ,,alkoholuri sasmelebis kompania  

                                   alaverdi” 

registraciis nomeri: 5/5 

ZalaSia:  2012 03 18 
_____________________________________________________________________ 
 
registrirebuli adgilwarmoSobis dasaxeleba: qinZmarauli 
gamoyenebis uflebis mqone piri: Sps ,,alkoholuri sasmelebis kompania  

                                   alaverdi” 

registraciis nomeri: 787/13 

ZalaSia:  2012 03 18 
_____________________________________________________________________ 
 
registrirebuli adgilwarmoSobis dasaxeleba: kaxeTi (kaxuri) 
gamoyenebis uflebis mqone piri: Sps ,,alkoholuri sasmelebis kompania  

                                   alaverdi” 

registraciis nomeri: 789/4 

ZalaSia:  2012 03 18 
_____________________________________________________________________ 
 
registrirebuli adgilwarmoSobis dasaxeleba: vazisubani 
gamoyenebis uflebis mqone piri: Sps ,,alkoholuri sasmelebis kompania  

                                   alaverdi” 

registraciis nomeri: 794/7 

ZalaSia:  2012 03 18 
_____________________________________________________________________ 
 
registrirebuli adgilwarmoSobis dasaxeleba: xvanWkara 
gamoyenebis uflebis mqone piri: Sps ,,alkoholuri sasmelebis kompania  

                                   alaverdi” 

registraciis nomeri: 1/13 

ZalaSia:  2012 03 18 
_____________________________________________________________________ 
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patentebi 
 

haagis SeTanxmebis Tanaxmad saerTaSoriso biuroSi registrirebuli 

samrewvelo nimuSebi, romelTa moqmedeba Zaladakargulia saqarTvelos 

teritoriaze 

 
 

1. DM/067119 

2. DM/067181 

3. DM/067407 

4. DM/067572 

 
 

 

 

 

oficialuri Setyobinebebi 
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(111) M 2001 13869 R1 
(156) 2011 05 29 
(186) 2021 05 29 
(732) მერკ შარპ & დომე კორპ. 

უან მერკ დრაივი, ს/ყ 100, უაიტჰაუზ- 
სტეიშენი, ნიუ-ჯერზი 08889-0100, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 13924 R1 
(156) 2011 06 13 
(186) 2021 06 13 
(732) მერკ შარპ & დომე კორპ. 

უან მერკ დრაივი, ს/ყ 100, უაიტჰაუზ- 
სტეიშენი, ნიუ-ჯერზი 08889-0100, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 13925 R1 
(156) 2011 06 13 
(186) 2021 06 13 
(732) მერკ შარპ & დომე კორპ. 

უან მერკ დრაივი, ს/ყ 100, უაიტჰაუზ- 
სტეიშენი, ნიუ-ჯერზი 08889-0100, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 13932 R1 
(156) 2011 06 26 
(186) 2021 06 26 
(732) ელი ლილი ენდ კომპანი 

ლილი კორპორეიტ სენტერი,  
ინდიანაპოლისი, ინდიანა, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 13940 R1 
(156) 2011 06 26 
(186) 2021 06 26 
(732) შპს. „ქართული ღვინისა და ალკოჰო- 

ლური სასმელების კომპანია“ 
აჩინებული, 2200, თელავი, საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 13991 R1 
(156) 2011 09 11 
(186) 2021 09 11 
(732) ევეია ინკ. 

211 მაუნტ ეირი როუდი, ბასკინგ-რიჯი,  
ნიუ-ჯერზი 07920, აშშ 

_________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(111) M 2001 13993 R1 
(156) 2011 09 11 
(186) 2021 09 11 
(732) ევეია ინკ. 

 211 მაუნტ ეირი როუდი, ბასკინგ-რიჯი, 
 ნიუ-ჯერზი 07920, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14160 R1 
(156) 2011 12 04 
(186) 2021 12 04 
(732) ტენეკო ოტომოტივ ოპერეიტინგ  
          კომპანი ინკ. 

 500 ნორთ ფილდ დრაივი, ლეიკ-ფორესტი, 
 IL 60045, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14163 R1 
(156) 2011 12 04 
(186) 2021 12 04 
(732) ტენეკო ოტომოტივ ოპერეიტინგ  
          კომპანი ინკ. 

 500 ნორთ ფილდ დრაივი, ლეიკ-ფორესტი,  
IL 60045, აშშ 

_________________________________________ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sasaqonlo niSnebi  
 

registraciis moqmedebis vadis gagrZeleba 
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(111) M 1998 010599 R1 
(732) სეატ ლიმიტიდ 

 სეატ მაჰალი, 463 დრ. ენი ბესანტ 
 როუდი, უორლი, მუმბაი 400030,  
 ინდოეთი 

(770) პირელი & კ. ს.პ.ა. 
ვიალე პიერო ე ალბერტო პირელი, 25,  
20126 მილანი, იტალია 

(580) 2011-06-08 
_________________________________________ 
 
(111) M 1999 012891 R1 
(732) მარსა იაგ სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ  

შირქეთი, ორგანიზე სანაი ბოლგესი 
ქუმჰურიეთ ქად., No 2/26 მანისა,  
თურქეთი 

(770) მარსან გიდა სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ  
შირქეთი 
ქიუჩიუქბაქალქოი მაჰ. დემირ სოქ. N1/A, 
ქათ: 4-5-6-7-8, ათაშეჰირი, სტამბოლი,  
თურქეთი 

(580) 2011-06-06 
_________________________________________ 
 
(111) M 1999 012892 R1 
(732) მარსა იაგ სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ  

შირქეთი, ორგანიზე სანაი ბოლგესი 
ქუმჰურიეთ ქად., No 2/26 მანისა,  
თურქეთი 

(770) მარსან გიდა სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ  
შირქეთი 
ქიუჩიუქბაქალქოი მაჰ. დემირ სოქ. N1/A, 
ქათ: 4-5-6-7-8, ათაშეჰირი, სტამბოლი,  
თურქეთი 

(580) 2011-06-06 
_________________________________________ 
 
(111) M 1999 013016 R1 
(732) მარსა იაგ სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ  

შირქეთი, ორგანიზე სანაი ბოლგესი 
ქუმჰურიეთ ქად., No 2/26 მანისა,  
თურქეთი 

(770) მარსან გიდა სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ  
შირქეთი 
ქიუჩიუქბაქალქოი მაჰ. დემირ სოქ. N1/A, 
ქათ: 4-5-6-7-8, ათაშეჰირი, სტამბოლი,  
თურქეთი 

(580) 2011-06-06 
_________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
(111) M 1999 013065 R1 
(732) მარსა იაგ სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ  

შირქეთი, ორგანიზე სანაი ბოლგესი 
ქუმჰურიეთ ქად., No 2/26 მანისა,  
თურქეთი 

(770) მარსან გიდა სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ  
შირქეთი 
ქიუჩიუქბაქალქოი მაჰ. დემირ სოქ. N1/A, 
ქათ: 4-5-6-7-8, ათაშეჰირი, სტამბოლი,  
თურქეთი 

(580) 2011-06-06 
_________________________________________ 
 
(111) M 2002 014248 R 
(732) მარსა იაგ სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ  

შირქეთი, ორგანიზე სანაი ბოლგესი 
ქუმპურიეთ ქად., No 2/26 მანისა,  
თურქეთი 

(770) მარსან გიდა სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ  
შირქეთი 
ქიუჩიუქბაქალქოი მაჰ. დემირ სოქ. N1/A, 
ქათ: 4-5-6-7-8, ათაშეჰირი, სტამბოლი,  
თურქეთი 

(580) 2011-05-31 
_________________________________________ 
 
(111) M 2002 014249 R 
(732) მარსა იაგ სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ  

შირქეთი, ორგანიზე სანაი ბოლგესი 
ქუმჰურიეთ ქად., No 2/26 მანისა,  
თურქეთი 

(770) მარსან გიდა სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ  
შირქეთი 
ქიუჩიუქბაქალქოი მაჰ. დემირ სოქ. N1/A, 
ქათ: 4-5-6-7-8, ათაშეჰირი, სტამბოლი,  
თურქეთი 

(580) 2011-06-07 
_________________________________________ 
 
(111) M 2002 014250 R 
(732) მარსა იაგ სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ  

შირქეთი, ორგანიზე სანაი ბოლგესი 
ქუმჰურიეთ ქად., No 2/26 მანისა,  
თურქეთი 

(770) მარსან გიდა სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ  
შირქეთი 
ქიუჩიუქბაქალქოი მაჰ. დემირ სოქ. N1/A, 
ქათ: 4-5-6-7-8, ათაშეჰირი, სტამბოლი,  
თურქეთი 

(580) 2011-06-07 
_________________________________________ 
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(111) M 2002 014251 R 
(732) მარსა იაგ სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ  

შირქეთი, ორგანიზე სანაი ბოლგესი 
ქუმჰურიეთ ქად., N 2/26 მანისა,  
თურქეთი 

(770) მარსან გიდა სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ  
შირქეთი 
ქიუჩიუქბაქალქოი მაჰ. დემირ სოქ. N1/A, 
ქათ: 4-5-6-7-8, ათაშეჰირი, სტამბოლი,  
თურქეთი 

(580) 2011-06-06 
_________________________________________ 
 
(111) M 2002 014259 R 
(732) მარსა იაგ სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ  

შირქეთი, ორგანიზე სანაი ბოლგესი 
ქუმჰურიეთ ქად., No 2/26 მანისა,  
თურქეთი 

(770) მარსან გიდა სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ  
შირქეთი 
ქიუჩიუქბაქალქოი მაჰ. დემირ სოქ. N1/A, 
ქათ: 4-5-6-7-8, ათაშეჰირი, სტამბოლი,  
თურქეთი 

(580) 2011-06-01 
_________________________________________ 
 
(111) M 2002 014260 R 
(732) მარსა იაგ სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ  

შირქეთი, ორგანიზე სანაი ბოლგესი 
ქუმჰურიეთ ქად., No 2/26 მანისა,  
თურქეთი 

(770) მარსან გიდა სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ  
შირქეთი 
ქიუჩიუქბაქალქოი მაჰ. დემირ სოქ. N1/A, 
ქათ: 4-5-6-7-8, ათაშეჰირი, სტამბოლი,  
თურქეთი 

(580) 2011-06-02 
_________________________________________ 
 
(111) M 2002 014590 R 
(732) მარსა იაგ სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ  

შირქეთი, ორგანიზე სანაი ბოლგესი 
ქუმჰურიეთ ქად., N2/26 მანისა, თურქეთი 

(770) მარსან გიდა სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ  
შირქეთი 
ქიუჩიუქბაქალქოი მაჰ. დემირ სოქ. N1/A, 
ქათ: 4-5-6-7-8, ათაშეჰირი, სტამბოლი,  
თურქეთი 

(580) 2011-06-07 
_________________________________________ 
 
(111) M 2002 014591 R 
(732) მარსა იაგ სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ  

შირქეთი, ორგანიზე სანაი ბოლგესი 
ქუმჰურიეთ ქად., No 2/26 მანისა,  
თურქეთი 

(770) მარსან გიდა სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ  

შირქეთი 
ქიუჩიუქბაქალქოი მაჰ. დემირ სოქ. N1/A, 
ქათ: 4-5-6-7-8, ათაშეჰირი, სტამბოლი,  
თურქეთი 

(580) 2011-06-02 
_________________________________________ 
 
(111) M 2005 015830 R 
(732) მარსა იაგ სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ  

შირქეთი, ორგანიზე სანაი ბოლგესი 
ქუმჰურიეთ ქად., No 2/26 მანისა, 
 თურქეთი 

(770) მარსან გიდა სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ  
შირქეთი 
ქიუჩიუქბაქალქოი მაჰ. დემირ სოქ. N1/A, 
ქათ: 4-5-6-7-8, ათაშეჰირი, სტამბოლი,  
თურქეთი 

 (580) 2011-06-02 
_________________________________________ 
 
(111) M 2008 018593 R 
(732) დანგლარ ინვესტმენტს ლტდ 

როდუს ბილდინგი, 4 ფლორი, როუდ- 
რიფი, როუდ-ტაუნი, ტორტოლა, 
ვირჯინის კუნძულები (დიდიბრიტანეთი) 

(770) მორნინგ ბლუმ ნ.ვ. 
 1 ბერგ არარატი, კიურასაო, ანტილიის  
 კუნძულები (ნიდერლანდების) 

(580) 2011-06-08 
_________________________________________ 
 
(111) M 1995 000815 R1 
(732) ევონიკ კარბონ ბლეკ გმბჰ, 

როდენბახერ შოსე 4, 63457 ჰანაუ,  
გერმანია 

(770) ევონიკ დეგუსა გმბჰ, 
რელინგჰაუზერშტრასე 1-11, 45128  
ესენი, გერმანია 

(580) 2011-06-16 
_________________________________________ 
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(111) M 2002 014248 R 
(732) გიდასა საბანჯი გიდა სანაი ვე  

თიჯარეთ ანონიმ შირქეთი 
ქისიქლი ჯად. N90, უსქუდარ  
ალთუნიზადე-სტამბოლი, თურქეთი 

(770) მარსა კრაფტ ფუდზ საბანჯი გიდა  
სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ შირქეთი 
დოშემე მაჰალესი N4, 01130 ადანა,  
თურქეთი 

(580) 2011-05-31 
_________________________________________ 
 
(111) M 2002 014248 R 
(732) მარსან გიდა სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ  

შირქეთი 
ქიშიქლი ჯად. N90, უსქუდარ  
ალთუნიზადე-სტამბოლი, თურქეთი 

(770) გიდასა საბანჯი გიდა სანაი ვე  
თიჯარეთ ანონიმ შირქეთი 
ქისიქლი ჯად. N90, უსქუდარ  
ალთუნიზადე, სტამბოლი, თურქეთი 

(580) 2011-05-31 
_________________________________________ 
 
(111) M 2002 014248 R 
(732) მარსან გიდა სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ  

შირქეთი 
ქუჩუქბაქალქოი მაჰ. დემირ N1/A, ქათ:  
4-5-6-7-8, ათაშეჰირ სტამბული,  
თურქეთი 

(770) მარსან გიდა სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ  
შირქეთი 
ქიშიქლი ჯად. N90, უსქუდარ  
ალთუნიზადე, სტამბოლი, თურქეთი 

(580) 2011-05-31 
_________________________________________ 
 
(111) M 2002 014249 R 
(732) გიდასა საბანჯი გიდა სანაი ვე  

თიჯარეთ ანონიმ შირქეთი 
ქისიქლი ჯად. N90, უსქუდარ  
ალთუნიზადე, სტამბოლი, თურქეთი 

(770) მარსა კრაფტ ფუდზ საბანჯი გიდა  
სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ შირქეთი 
დოშემე მაჰალესი N4, 01130 ადანა,  
თურქეთი 

(580) 2011-06-07 
_________________________________________ 
 
(111) M 2002 014249 R 
(732) მარსან გიდა სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ  

შირქეთი 

 
 
 
 
 
ქისიქლი ჯად. N90, უსქუდარ  
ალთუნიზადე, სტამბოლი, თურქეთი 

(770) გიდასა საბანჯი გიდა სანაი ვე თიჯარეთ  
         ანონიმ შირქეთი 

ქისიქლი ჯად. N90, უსქუდარ ალთუნი- 
ზადე, სტამბოლი, თურქეთი 

(580) 2011-06-07 
_________________________________________ 
 
(111) M 2002 014249 R 
(732) მარსან გიდა სანაი ვე თიჯარეთ  

ანონიმ შირქეთი 
ქიუჩიუქბაქალქოი მაჰ. დემირ სოქ. N1/A,  
ქათ: 4-5-6-7-8, ათაშეჰირი, სტამბოლი,  
თურქეთი 

(770) მარსან გიდა სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ  
 შირქეთი 
 ქისიქლი ჯად. N90, უსქუდარ ალთუნი- 
ზადე, სტამბოლი, თურქეთი 

(580) 2011-06-07 
_________________________________________ 
 
(111) M 2002 014250 R 
(732) გიდასა საბანჯი გიდა სანაი ვე  

თიჯარეთ ანონიმ შირქეთი 
ქისიქლი ჯად. N90, უსქუდარ  
ალთუნიზადე, სტამბოლი, თურქეთი 

(770) მარსა კრაფტ ფუდზ საბანჯი გიდა  
სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ შირქეთი 
დოშემე მაჰალესი N4, 01130 ადანა,  
თურქეთი 

(580) 2011-06-07 
_________________________________________ 
 
(111) M 2002 014250 R 
(732) მარსან გიდა სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ  

შირქეთი 
ქისიქლი ჯად. N90, უსქუდარ  
ალთუნიზადე, სტამბოლი, თურქეთი 

(770) გიდასა საბანჯი გიდა სანაი ვე  
თიჯარეთ ანონიმ შირქეთი ქისიქლი  
ჯად. N90, უსქუდარ ალთუნიზადე,  
სტამბოლი, თურქეთი 

(580) 2011-06-07 
_________________________________________ 
 
(111) M 2002 014250 R 
(732) მარსან გიდა სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ  

შირქეთი 
ქიუჩიუქბაქალქოი მაჰ. დემირ სოქ. N1/A,  
ქათ: 4-5-6-7-8, ათაშეჰირი, სტამბოლი,  
თურქეთი 
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(770) მარსან გიდა სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ  
შირქეთი 
ქისიქლი ჯად. N90, უსქუდარ ალთუნი- 
ზადე, სტამბოლი, თურქეთი 

(580) 2011-06-07 
_________________________________________ 
 
(111) M 2002 014251 R 
(732) გიდასა საბანჯი გიდა სანაი ვე თიჯარეთ  
         ანონიმ შირქეთი 

ქისიქლი ჯად. N90, უსქუდარ ალთუნი- 
ზადე, სტამბოლი, თურქეთი 

(770) მარსა კრაფტ ფუდზ საბანჯი გიდა  
სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ შირქეთი 
დოშემე მაჰალესი N4, 01130 ადანა,  
თურქეთი 

(580) 2011-06-06 
_________________________________________ 
 
(111) M 2002 014251 R 
(732) მარსან გიდა სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ  

შირქეთი 
ქისიქლი ჯად. N90, უსქუდარ ალთუნი- 
ზადე, სტამბოლი, თურქეთი 

(770) გიდასა საბანჯი გიდა სანაი ვე თიჯარეთ 
         ანონიმ შირქეთი ქისიქლი ჯად. N90,  
         უსქუდარ ალთუნიზადე, სტამბოლი,  
          თურქეთი 
(580) 2011-06-06 
_________________________________________ 
 
(111) M 2002 014251 R 
(732) მარსან გიდა სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ  

შირქეთი 
ქიუჩიუქბაქალქოი მაჰ. დემირ სოქ. N1/A,  
ქათ: 4-5-6-7-8, ათაშეჰირი, სტამბოლი,  
თურქეთი 

(770) მარსან გიდა სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ  
შირქეთი 
ქისიქლი ჯად. N90, უსქუდარ ალთუნი- 
ზადე, სტამბოლი, თურქეთი 

(580) 2011-06-06 
_________________________________________ 
 
(111) M 2002 014259 R 
(732) მარსან გიდა სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ  

შირქეთი 
ქიშიქლი ჯად. N90, უსქუდარ ალთუნი- 
ზადე, სტამბოლი, თურქეთი 

(770) მარსა კრაფტ ფუდზ საბანჯი გიდა  
სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ შირქეთი 
დოშემე მაჰალესი N4, 01130 ადანა,  
თურქეთი 

(580) 2011-06-01 
_________________________________________ 
 

(111) M 2002 014259 R 
(732) მარსან გიდა სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ  

შირქეთი 
ქისიქლი ჯად. N90, უსქუდარ ალთუნი- 
ზადე, სტამბოლი, თურქეთი 

(770) გიდასა საბანჯი გიდა სანაი ვე თიჯარეთ 
         ანონიმ შირქეთი ქისიქლი ჯად. N90,  
         უსქუდარ ალთუნიზადე, სტამბოლი,  
          თურქეთი 
(580) 2011-06-01 
_________________________________________ 
 
(111) M 2002 014259 R 
(732) მარსან გიდა სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ  

შირქეთი 
ქუჩუქბაქალქოი მაჰ. დემირ N1/A, ქათ: 4- 
5-6-7-8, ათაშეჰირ სტამბული, თურქეთი 

(770) მარსან გიდა სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ  
შირქეთი 
ქისიქლი ჯად. N90, უსქუდარ ალთუნი- 
ზადე, სტამბოლი, თურქეთი 

(580) 2011-06-01 
_________________________________________ 
 
(111) M 2002 014260 R 
(732) გიდასა საბანჯი გიდა სანაი ვე თიჯარეთ  
         ანონიმ შირქეთი 

ქისიქლი ჯად. N90, უსქუდარ ალთუნი- 
ზადე, სტამბოლი, თურქეთი 

(770) მარსა კრაფტ ფუდზ საბანჯი გიდა  
სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ შირქეთი 
დოშემე მაჰალესი N4, 01130 ადანა,  
თურქეთი 

(580) 2011-06-02 
_________________________________________ 
 
(111) M 2002 014260 R 
(732) მარსან გიდა სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ  

შირქეთი 
ქისიქლი ჯად. N90, უსქუდარ ალთუნი- 
ზადე, სტამბოლი, თურქეთი 

(770) გიდასა საბანჯი გიდა სანაი ვე თიჯარეთ 
         ანონიმ შირქეთი 

ქისიქლი ჯად. N90, უსქუდარ ალთუნი- 
ზადე, სტამბოლი, თურქეთი 

(580) 2011-06-02 
_________________________________________ 
 
(111) M 2002 014260 R 
(732) მარსან გიდა სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ  

შირქეთი 
ქუჩუქბაქალქოი მაჰ. დემირ N1/A, ქათ: 4- 
5-6-7-8, ათაშეჰირი, სტამბოლი, თურქეთი 

(770) მარსან გიდა სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ  
შირქეთი 
 



     oficialuri Setyobinebebi – sasaqonlo niSnebi
 
 

                                         
 

#12   27.06.2011 
 

65

ქისიქლი ჯად. N90, უსქუდარ ალთუნი- 
ზადე, სტამბოლი, თურქეთი 

(580) 2011-06-02 
_________________________________________ 
 
(111) M 2002 014590 R 
(732) გიდასა საბანჯი გიდა სანაი ვე თიჯარეთ  
         ანონიმ შირქეთი 

ქისიქლი ჯად. N90, უსქუდარ ალთუნი- 
ზადე, სტამბოლი, თურქეთი 

(770) მარსა კრაფტ ფუდზ საბანჯი გიდა  
სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ შირქეთი 
დოშემე მაჰალესი N4, 01130 ადანა,  
თურქეთი 

(580) 2011-06-07 
_________________________________________ 
 
(111) M 2002 014590 R 
(732) მარსან გიდა სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ  

შირქეთი 
ქისიქლი ჯად. N90, უსქუდარ ალთუნი- 
ზადე, სტამბოლი, თურქეთი 

(770) გიდასა საბანჯი გიდა სანაი ვე თიჯარეთ  
         ანონიმ შირქეთი 

ქისიქლი ჯად. N90, უსქუდარ ალთუნი- 
ზადე, სტამბოლი, თურქეთი 

(580) 2011-06-07 
_________________________________________ 
 
(111) M 2002 014590 R 
(732) მარსან გიდა სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ  

შირქეთი 
ქიუჩიუქბაქალქოი მაჰ. დემირ სოქ.  N1/A,  
ქათ: 4-5-6-7-8, ათაშეჰირი, სტამბოლი,  
თურქეთი 

(770) მარსან გიდა სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ  
შირქეთი 
ქისიქლი ჯად. N90, უსქუდარ ალთუნი- 
ზადე, სტამბოლი, თურქეთი 

(580) 2011-06-07 
_________________________________________ 
 
(111) M 2002 014591 R 
(732) გიდასა საბანჯი გიდა სანაი ვე თიჯარეთ  
          ანონიმ შირქეთი 

ქისიქლი ჯად. N90, უსქუდარ ალთუნი- 
ზადე, სტამბოლი, თურქეთი 

(770) მარსა კრაფტ ფუდზ საბანჯი გიდა  
 სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ შირქეთი 
 დოშემე მაჰალესი N4, 01130 ადანა,  
 თურქეთი 

(580) 2011-06-02 
_________________________________________ 
 
(111) M 2002 014591 R 
(732) მარსან გიდა სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ  

შირქეთი 

ქისიქლი ჯად. N90, უსქუდარ ალთუნი- 
ზადე, სტამბოლი, თურქეთი 

(770) გიდასა საბანჯი გიდა სანაი ვე თიჯარეთ  
         ანონიმ შირქეთი 

ქისიქლი ჯად. N90, უსქუდარ ალთუნი- 
ზადე, სტამბოლი, თურქეთი 

(580) 2011-06-02 
_________________________________________ 
 
(111) M 2002 014591 R 
(732) მარსან გიდა სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ  

შირქეთი 
ქუჩუქბაქალქოი მაჰ. დემირ N1/A, ქათ: 4- 
5-6-7-8, ათაშეჰირი, სტამბოლი,  
თურქეთი 

(770) მარსან გიდა სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ  
 შირქეთი 
 ქისიქლი ჯად. N90, უსქუდარ ალთუნი- 
ზადე, სტამბოლი, თურქეთი 

(580) 2011-06-02 
_________________________________________ 
 
(111) M 2005 015830 R 
(732) გიდასა საბანჯი გიდა სანაი ვე თიჯარეთ 
         ანონიმ შირქეთი 

ქისიქლი ჯად. N90, უსქუდარ ალთუნი- 
ზადე, სტამბოლი, თურქეთი 

(770) მარსა ქრაფთ ფუდს საბანჯი გიდა სანაი  
ვე თიჯარეთ ანონიმ შირქეთი 
დოშემე მაჰალესი N4, ადანა, თურქეთი 

(580) 2011-06-02 
_________________________________________ 
 
(111) M 2005 015830 R 
(732) მარსან გიდა სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ  

შირქეთი 
ქისიქლი ჯად. N90, უსქუდარ ალთუნი- 
ზადე, სტამბოლი, თურქეთი 

(770) გიდასა საბანჯი გიდა სანაი ვე თიჯარეთ  
         ანონიმ შირქეთი 

ქისიქლი ჯად. N90, უსქუდარ ალთუნი- 
ზადე, სტამბოლი, თურქეთი 

(580) 2011-06-02 
_________________________________________ 
 
(111) M 2005 015830 R 
(732) მარსან გიდა სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ  

შირქეთი 
ქუჩუქბაქალქოი მაჰ. დემირ N1/A, ქათ: 4- 
5-6-7-8, ათაშეჰირი, სტამბოლი,  
თურქეთი 

(770) მარსან გიდა სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ  
შირქეთი 
ქისიქლი ჯად. N90, უსქუდარ ალთუნი- 
ზადე, სტამბოლი, თურქეთი 

(580) 2011-06-02 
_________________________________________ 
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(111) M 2006 017116 R 
(732) სს „თელიანი ველი“ 

 თბილისის გზატკეცილი #3, 2200,  
 თელავი, საქართველო 

(770) სს „თელიანი ველი“ 
 სოფ. წინანდალი, თელიანის ღვინის  
 ქარხანა, 2217, თელავი, საქართველო 

(580) 2011-06-08 
_________________________________________ 
 
(111) M 2007 017565 R 
(732) სოს კორპორაციონ ალიმენტარია, ს.ა.  

 პასეო დე ლა კასტელანა 51, 28046  
 მადრიდი, ესპანეთი 

(770) სოს კუეტარა, ს.ა.  
 პასეო დე ლა კასტელანა 51, 28046 
 მადრიდი, ესპანეთი 

(580) 2011-06-08 
_________________________________________ 
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(111) 10244 
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი 

უან კოკა-კოლა პლაზა, ატლანტა,  
ჯორჯია 30313 აშშ 

(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია  
ლიმიტიდ 
წერეთლის გამზირი 114, 0119 თბილისი,  
საქართველო 

(580) 2011-03-01 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 803 
(793) 2010-07-01 
(793) 2011-06-30 
(511) 
32 _ უალკოჰოლო სასმელების რეალიზაცია. 
_________________________________________ 
 
(111) 11683 
(732) ღია სააქციო საზოგადოება „ნავთობის  

კომპანია „ლუკოილი“ 
სრეტენკის ბულვარი 11, მოსკოვი  
101000, რუსეთის ფედერაცია 

(791) შპს „ლუკოილ-ჯორჯია“ 
მდ. მტკვრის მარჯვენა სანაპირო,  
გოთუას ქუჩის მიმდებარე ტერიტორია,  
თბილისი, საქართველო 

(580) 2011-06-09 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 838 
(793) 2011-05-05 
(793) 2015-01-31 
(511) 
35 _ საქონლის გასაღება შუამავლის მეშვეო-

ბით. 
37 _ ავტოგასამართი  სადგურები;  სატრანს-

პორტო საშუალებების ტექნიკური მომ-
სახურება და რეცხვა. 

39 _ საქონლის შენახვა. 
42 _  საწვავის ხარისხის კონტროლი.  
_________________________________________ 
 
(111) 11684 
(732) ღია სააქციო საზოგადოება „ნავთობის  

კომპანია „ლუკოილი“ 
სრეტენკის ბულვარი 11, მოსკოვი  
101000, რუსეთის ფედერაცია 

(791) შპს „ლუკოილ-ჯორჯია“ 
მდ. მტკვრის მარჯვენა სანაპირო,  
გოთუას ქუჩის მიმდებარე ტერიტორია,  
თბილისი, საქართველო 

(580) 2011-06-09 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 

 
 
 
 
 
(793) 839 
(793) 2011-06-09 
(793) 2015-12-31 
(511) 
35 _ საქონლის გასაღება შუამავლის მეშვეო-

ბით. 
37 _ ავტოგასამართი  სადგურები;  სატრანს-

პორტო საშუალებების ტექნიკური მომ-
სახურება და რეცხვა. 

39 _ საქონლის შენახვა. 
42 _  საწვავის ხარისხის კონტროლი.  
_________________________________________ 
 
(111) 11685 
(732) ღია სააქციო საზოგადოება „ნავთობის  

კომპანია „ლუკოილი“ 
სრეტენკის ბულვარი 11, მოსკოვი  
101000, რუსეთის ფედერაცია 

(791) შპს „ლუკოილ-ჯორჯია“ 
მდ. მტკვრის მარჯვენა სანაპირო,  
გოთუას ქუჩის მიმდებარე ტერიტორია,  
თბილისი, საქართველო 

(580) 2011-06-09 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 840 
(793) 2011-06-09 
(793) 2015-12-31 
(511) 
35 _ საქონლის გასაღება შუამავლის მეშვეო-

ბით. 
37 _ ავტოგასამართი  სადგურები; სატრანს-

პორტო საშუალებების ტექნიკური 
მომსახურება და რეცხვა. 

39 _ საქონლის შენახვა. 
42 _ საწვავის ხარისხის კონტროლი. 
_________________________________________ 
 
(111) 12578 
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი 

უან კოკა-კოლა პლაზა, ატლანტა,  
ჯორჯია 30313 აშშ 

(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია 
ლიმიტიდ 
წერეთლის გამზირი 114, 0119 თბილისი,  
საქართველო 

(580) 2011-03-01 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 804 
(793) 2010-07-01 
(793) 2011-06-30 
(511) 
32 _ უალკოჰოლო სასმელების რეალიზაცია. 
_________________________________________ 
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(111) 12893 
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი 

უან კოკა-კოლა პლაზა, ატლანტა,  
ჯორჯია 30313 აშშ 

(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია  
ლიმიტიდ 
წერეთლის გამზირი 114, 0119 თბილისი,  
საქართველო 

(580) 2011-03-01 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 805 
(793) 2010-07-01 
(793) 2011-06-30 
(511) 
32 _ უალკოჰოლო სასმელების რეალიზაცია. 
_________________________________________ 
 
(111) 13684 
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი 

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

(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია  
ლიმიტიდ 
წერეთლის გამზირი 114, 0119 თბილისი,  
საქართველო 

(580) 2011-03-01 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 806 
(793) 2010-07-01 
(793) 2011-06-30 
(511) 
32 _ უალკოჰოლო სასმელების რეალიზაცია. 
_________________________________________ 
 
(111) 13685 
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი 

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

(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია  
ლიმიტიდ 
წერეთლის გამზირი 114, 0119  
თბილისი, საქართველო 

(580) 2011-03-01 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 807 
(793) 2010-07-01 
(793) 2011-06-30 
(511) 
32 _ უალკოჰოლო სასმელების რეალიზაცია. 
_________________________________________ 
 
(111) 1391 
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი 

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

(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია  
 ლიმიტიდ 

წერეთლის გამზირი 114, 0119 თბილისი,  
საქართველო 

(580) 2011-03-01 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 795 
(793) 2010-07-01 
(793) 2011-06-30 
(511) 
32 _ უალკოჰოლო სასმელების რეალიზაცია. 
_________________________________________ 
 
(111) 14899 
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი 

უან კოკა-კოლა პლაზა, ატლანტა,  
ჯორჯია 30313 აშშ 

(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია  
ლიმიტიდ 
წერეთლის გამზირი 114, 0119 თბილისი,  
საქართველო 

(580) 2011-03-14 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 826 
(793) 2010-07-01 
(793) 2011-06-30 
(511) 
32 _ უალკოჰოლო სასმელების რეალიზაცია. 
_________________________________________ 
 
(111) 14900 
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი 

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

(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია  
 ლიმიტიდ 
 წერეთლის გამზირი 114, 0119 თბილისი,  
 საქართველო 

(580) 2011-03-01 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 808 
(793) 2010-07-01 
(793) 2011-06-30 
(511) 
32 _ უალკოჰოლო სასმელების რეალიზაცია. 
_________________________________________ 
 
(111) 15227 
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი 

უან კოკა-კოლა პლაზა, ატლანტა,  
ჯორჯია 30313 აშშ 

(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია  
          ლიმიტიდ 

 წერეთლის გამზირი 114, 0119 თბილისი,  
 საქართველო 

(580) 2011-03-01 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 809 
(793) 2010-07-01 
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(793) 2011-06-30 
(511) 
32 _ უალკოჰოლო სასმელების რეალიზაცია. 
_________________________________________ 
 
(111) 15246 
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი 
          დელავერის შტატის კორპორაცია 

უან კოკა-კოლა პლაზა, ატლანტა,  
ჯორჯია 30313 აშშ 

(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია  
ლიმიტიდ 
წერეთლის გამზირი 114, 0119 თბილისი,  
საქართველო 

(580) 2011-03-01 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 810 
(793) 2010-07-01 
(793) 2011-06-30 
(511) 
32 _ უალკოჰოლო სასმელების რეალიზაცია. 
_________________________________________ 
 
(111) 15697 
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი 

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

(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია  
ლიმიტიდ 
წერეთლის გამზირი 114, 0119 თბილისი,  
საქართველო 

(580) 2011-03-01 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 811 
(793) 2010-07-01 
(793) 2011-06-30 
(511) 
32 _ უალკოჰოლო სასმელების რეალიზაცია. 
_________________________________________ 
 
(111) 16773 
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი 

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

(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია  
ლიმიტიდ 
წერეთლის გამზირი 114, 0119 თბილისი,  
საქართველო 

(580) 2011-03-01 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 814 
(793) 2010-07-01 
(793) 2011-06-30 
(511) 
32 _ უალკოჰოლო სასმელების რეალიზაცია. 
_________________________________________ 

(111) 16885 
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი 

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

(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია  
ლიმიტიდ 
წერეთლის გამზირი 114, 0119 თბილისი,  
საქართველო 

(580) 2011-03-01 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 812 
(793) 2010-07-01 
(793) 2011-06-30 
(511) 
32 _ უალკოჰოლო სასმელების რეალიზაცია. 
_________________________________________ 
 
(111) 16886 
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი 

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

(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია  
ლიმიტიდ 
წერეთლის გამზირი 114, 0119 თბილისი,  
საქართველო 

(580) 2011-03-01 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 813 
(793) 2010-07-01 
(793) 2011-06-30 
(511) 
32 _ უალკოჰოლო სასმელების რეალიზაცია. 
_________________________________________ 
 
(111) 17681 
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი 

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

(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია  
ლიმიტიდ 
წერეთლის გამზირი 114, 0119 თბილისი,  
საქართველო 

(580) 2011-03-01 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი  
(793) 815 
(793) 2010-07-01 
(793) 2011-06-30 
(511) 
32 _ უალკოჰოლო სასმელების რეალიზაცია. 
_________________________________________ 
 
(111) 17848 
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი 

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

(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია  
ლიმიტიდ 
წერეთლის გამზირი 114, 0119 თბილისი,  
საქართველო 

(580) 2011-03-01 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 816 
(793) 2010-07-01 
(793) 2011-06-30 
(511) 
32 _ უალკოჰოლო სასმელების რეალიზაცია. 
_________________________________________ 
 
(111) 18171 
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი 

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

(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია  
ლიმიტიდ 
წერეთლის გამზირი 114, 0119 თბილისი,  
საქართველო 

(580) 2011-03-01 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 817 
(793) 2010-07-01 
(793) 2011-06-30 
(511) 
32 _ უალკოჰოლო სასმელების რეალიზაცია. 
_________________________________________ 
 
(111) 18305 
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი 

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

(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია  
ლიმიტიდ 
წერეთლის გამზირი 114, 0119 თბილისი,  
საქართველო 

(580) 2011-03-01 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 818 
(793) 2010-07-01 
(793) 2011-06-30 
(511) 
32 _ უალკოჰოლო სასმელების რეალიზაცია. 
_________________________________________ 
 
(111) 18391 
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი 

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

(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია  
          ლიმიტიდ 

წერეთლის გამზირი 114, 0119 თბილისი,  

საქართველო 
(580) 2011-03-01 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 819 
(793) 2010-07-01 
(793) 2011-06-30 
(511) 
32 _ უალკოჰოლო სასმელების რეალიზაცია. 
_________________________________________ 
 
(111) 18392 
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი 

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

(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია  
ლიმიტიდ 
წერეთლის გამზირი 114, 0119 თბილისი,  
საქართველო 

(580) 2011-03-01 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 820 
(793) 2010-07-01 
(793) 2011-06-30 
(511) 
32 _ უალკოჰოლო სასმელების რეალიზაცია. 
_________________________________________ 
 
(111) 19687 
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი 

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

(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია  
 ლიმიტიდ 
 წერეთლის გამზირი 114, 0119 თბილისი,  
 საქართველო 

(580) 2011-03-01 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 821 
(793) 2010-07-01 
(793) 2011-06-30 
(511) 
32 _ უალკოჰოლო სასმელების რეალიზაცია. 
_________________________________________ 
 
(111) 19688 
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი 

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

(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია  
ლიმიტიდ 
წერეთლის გამზირი 114, 0119 თბილისი,  
საქართველო 

(580) 2011-03-01 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
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(793) 822 
(793) 2010-07-01 
(793) 2011-06-30 
(511) 
32 _ უალკოჰოლო სასმელების რეალიზაცია. 
_________________________________________ 
 
(111) 19689 
(732) ჰ.ჯ. ჰაინზ კომპანი 

უან პპგ პლეისი, სუიტ 3100, პიტსბურგი,  
PA 15222, აშშ 

(791) პპკ ლტდ 
1, ბლგ. 2, ულ. არსენალნაია, 195009  
სანკტ-პეტერბურგი, რუსეთის  
ფედერაცია 

(580) 2011-05-24 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 834 
(793) 2010-12-09 
(793) 2020-12-08 
(511) 
30 _ სანელებლები და სოუსები. 
_________________________________________ 
 
(111) 19691 
(732) ჰ.ჯ. ჰაინზ კომპანი 

უან პპგ პლეისი, სუიტ 3100, პიტსბურგი, 
 PA 15222, აშშ 

(791) პპკ ლტდ 
1, ბლგ. 2, ულ. არსენალნაია, 195009  
სანკტ-პეტერბურგი, რუსეთის  
ფედერაცია 

(580) 2011-05-24 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 835 
(793) 2010-12-09 
(793) 2020-12-08 
(511) 
30 _ სანელებლები და სოუსები.  
_________________________________________ 
 
(111) 19693 
(732) ჰ.ჯ. ჰაინზ კომპანი 

უან პპგ პლეისი, სუიტ 3100, პიტსბურგი, 
PA 15222, აშშ 

(791) პპკ ლტდ 
1, ბლგ. 2, ულ. არსენალნაია, 195009  
სანკტ-პეტერბურგი, რუსეთის  
ფედერაცია 

(580) 2011-05-24 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 19693 
(793) 2010-12-09 
(793) 2020-12-08 
(511) 
 30 _ სანელებლები და სოუსები. 
_________________________________________ 

(111) 19694 
(732) ჰ.ჯ. ჰაინზ კომპანი 

უან პპგ პლეისი, სუიტ 3100, პიტსბურგი,  
PA 15222, აშშ 

(791) პპკ ლტდ 
1, ბლგ. 2, ულ. არსენალნაია, 195009  
სანკტ-პეტერბურგი, რუსეთის  
ფედერაცია 

(580) 2011-05-24 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 837 
(793) 2010-12-09 
(793) 2020-12-08 
(511) 
30 _ სანელებლები და სოუსები. 
_________________________________________ 
 
(111) 19953 
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი 

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

(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია  
ლიმიტიდ 
წერეთლის გამზირი 114, 0119 თბილისი,  
საქართველო 

(580) 2011-03-01 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 823 
(793) 2010-07-01 
(793) 2011-06-30 
(511) 
32 _ უალკოჰოლო სასმელების რეალიზაცია. 
_________________________________________ 
 
(111) 20346 
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი 

უან კოკა-კოლა პლაზა, ატლანტა,  
ჯორჯია 30313 აშშ 

(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია  
ლიმიტიდ 
წერეთლის გამზირი 114, 0119 თბილისი,  
საქართველო 

(580) 2011-03-01 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 824 
(793) 2010-07-01 
(793) 2011-06-30 
(511) 
32 _ უალკოჰოლო სასმელების რეალიზაცია. 
_________________________________________ 
 
(111) 20426 
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი 

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

(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია  
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ლიმიტიდ 
წერეთლის გამზირი 114, 0119 თბილისი,  
საქართველო 

(580) 2011-03-01 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 825 
(793) 2010-07-01 
(793) 2011-06-30 
(511) 
32 _ უალკოჰოლო სასმელების რეალიზაცია. 
_________________________________________ 
 
(111) 2667 
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი 

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

(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია  
ლიმიტიდ 
წერეთლის გამზირი 114, 0119 თბილისი,  
საქართველო 

(580) 2011-03-01 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 796 
(793) 2010-07-01 
(793) 2011-06-30 
(511) 
32 _ უალკოჰოლო სასმელების რეალიზაცია. 
_________________________________________ 
 
(111) 2668 
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი 

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

(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია  
ლიმიტიდ 
წერეთლის გამზირი 114, 0119 თბილისი,  
საქართველო 

(580) 2011-03-01 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი  
(793) 797 
(793) 2010-07-01 
(793) 2011-06-30 
(511) 
32 _ უალკოჰოლო სასმელების რეალიზაცია. 
_________________________________________ 
 
(111) 274 
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი 

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

(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია  
ლიმიტიდ 
წერეთლის გამზირი 114, 0119 თბილისი,  
საქართველო 

(580) 2011-03-01 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 

(793) 788 
(793) 2010-07-01 
(793) 2011-06-30 
(511) 
 32 _ უალკოჰოლო სასმელების რეალიზაცია. 
_________________________________________ 
 
(111) 275 
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი 

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

(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია  
ლიმიტიდ 
წერეთლის გამზირი 114, 0119 თბილისი,  
საქართველო 

(580) 2011-03-01 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 789 
(793) 2010-07-01 
(793) 2011-06-30 
(511) 
32 _ უალკოჰოლო სასმელების რეალიზაცია. 
_________________________________________ 
 
(111) 277 
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი 

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

(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია  
ლიმიტიდ 
წერეთლის გამზირი 114, 0119 თბილისი,  
საქართველო 

(580) 2011-03-01 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 790 
(793) 2010-07-01 
(793) 2011-06-30 
(511) 
32 _ უალკოჰოლო სასმელების რეალიზაცია. 
_________________________________________ 
 
(111) 315 
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი 

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

(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია  
ლიმიტიდ 
წერეთლის გამზირი 114, 0119 თბილისი,  
საქართველო 

(580) 2011-03-01 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 791 
(793) 2010-07-01 
(793) 2011-06-30 
(511) 
32 _ უალკოჰოლო სასმელების რეალიზაცია. 
_________________________________________ 
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(111) 316 
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი 

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

(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია  
ლიმიტიდ 
წერეთლის გამზირი 114, 0119 თბილისი,  
საქართველო 

(580) 2011-03-01 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 792 
(793) 2010-07-01 
(793) 2011-06-30 
(511) 
32 _ უალკოჰოლო სასმელების რეალიზაცია. 
_________________________________________ 
 
(111) 3309 
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი 

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

(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია  
ლიმიტიდ 
წერეთლის გამზირი 114, 0119 თბილისი,  
საქართველო 

(580) 2011-03-01 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 798 
(793) 2010-07-01 
(793) 2011-06-30 
(511) 
32 _ უალკოჰოლო სასმელების რეალიზაცია. 
_________________________________________ 
 
(111) 3312 
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი 

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

(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია  
ლიმიტიდ 
წერეთლის გამზირი 114, 0119 თბილისი,  
საქართველო 

(580) 2011-03-01 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 799 
(793) 2010-07-01 
(793) 2011-06-30 
(511) 
32 _ უალკოჰოლო სასმელების რეალიზაცია. 
_________________________________________ 
 
(111) 389 
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი 

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

(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია  
ლიმიტიდ 

წერეთლის გამზირი 114, 0119 თბილისი,  
საქართველო 

(580) 2011-03-01 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 794 
(793) 2010-07-01 
(793) 2011-06-30 
(511) 
32 _ უალკოჰოლო სასმელების რეალიზაცია. 
_________________________________________ 
 
(111) 3948 
(732) შვეპს ჰოლდინგ ლიმიტიდ 

ინდუსტრიალ ისტეიტი დროგედა,  
საგრაფო ლუთი, ირლანდია 

(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია  
ლიმიტიდ 
წერეთლის გამზირი 114, 0119 თბილისი,  
საქართველო 

(580) 2010-10-18 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 784 
(793) 2010-06-21 
(793) 2010-12-31 
(511) 
32 _ ლუდი; მინერალური და გაზიანი წყალი 

და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხი-
ლის სასმელები და ხილის წვენები; ვა-
ჟინები და სასმელების დასამზადებელი 
სხვა შედგენილობები.  

_________________________________________ 
 
(111) 5392 
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი 

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

(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია  
ლიმიტიდ 
წერეთლის გამზირი 114, 0119 თბილისი,  
საქართველო 

(580) 2011-03-01 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 800 
(793) 2010-07-01 
(793) 2011-06-30 
(511) 
32 _ უალკოჰოლო სასმელების რეალიზაცია. 
_________________________________________ 
 
(111) 6735 
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი 

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

(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია  
          ლიმიტიდ 
          წერეთლის გამზირი 114, 0119 თბილისი,  
          საქართველო 
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(580) 2011-03-01 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 801 
(793) 2010-07-01 
(793) 2011-06-30 
(511) 
32 _ უალკოჰოლო სასმელების რეალიზაცია. 
_________________________________________ 
 
(111) 7477 
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი 

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

(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია  
ლიმიტიდ 
წერეთლის გამზირი 114, 0119 თბილისი, 
 საქართველო 

(580) 2011-03-01 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 802 
(793) 2010-07-01 
(793) 2011-06-30 
(511) 
32 _ უალკოჰოლო სასმელების რეალიზაცია. 
_________________________________________ 
 
(111) 7645 
(732) ჰ.ჯ. ჰაინც კომპანი 

უან პპგ პლეისი, სუიტ 3100, პიტსბურგი,  
PA 15222 აშშ 

(791) პპკ ლტდ 
1, ბლგ. 2, ულ. არსენალნაია, 195009  
სანკტ-პეტერბურგი რუსეთის  
ფედერაცია 

(580) 2011-05-24 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 827 
(793) 2010-12-09 
(793) 2020-12-08 
(511) 
29 _ ხორცი, თევზი, ნანადირევი, ხორცის ექ-

სტრაქტები; დაკონსერვებული, მოხარ-
შული და გამომშრალი ხილი და ბოს-
ტნეული; ჟელე, ჯემები, კვერცხი, რძის 
პროდუქტები, საკვები, მცენარეული 
ცხიმები და ზეთები, კონსერვები, პიკუ-
ლი. 

30 _ ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპი-
ოკა (მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელე-
ბი, ფქვილი და მარცვლეული პროდუქ-
ტები, პურ-ფუნთუშეული, საკონდიტრო 
ნაწარმი, ნაყინი, თაფლი, ბადაგის სირო-
ფი, საფუარი, საცხობი ფხვნილები, მა-
რილი, მდოგვი, ძმარი, სოუსები (საწებ-
ლები), სანელებლები, საჭმელი ყინული. 

_________________________________________ 
 

(111) 9495 
(732) ჰ.ჯ. ჰაინც კომპანი 

უან პპგ პლეისი, სუიტ 3100, პიტსბურგი, 
PA 15222, აშშ 

(791) პპკ ლტდ 
1, ბლგ. 2, ულ. არსენალნაია, 195009  
სანკტ-პეტერბურგი, რუსეთის  
ფედერაცია 

(580) 2011-05-24 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 833 
(793) 2010-12-09 
(793) 2020-12-08 
(511) 
30 _ მარილი  (სუფრის),  მდოგვი  (სუფრის), 

სოუსები (საწებლები), ყავა.  
_________________________________________ 
 
(111) 9890 
(732) ჰ.ჯ. ჰაინც კომპანი 

უან პპგ პლეისი, სუიტ 3100, პიტსბურგი, 
 PA 15222 აშშ 

(791) პპკ ლტდ 
1, ბლგ. 2, ულ. არსენალნაია, 195009  
სანკტ-პეტერბურგი რუსეთის  
ფედერაცია 

(580) 2011-05-24 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 828 
(793) 2010-12-09 
(793) 2020-12-08 
(511) 
5 _ ფარმაცევტული, ვეტერინარული და ჰი-

გიენური პრეპარატები; დიეტური თვისე-
ბების მქონე ნივთიერებები სამედიცინო 
მოზნებისათვის; ბავშვთა კვება; სალბუ-
ნები და სახვევი მასალები; კბილის და-
საპლომბი და კბილის ტვიფრის დასამ-
ზადებელი მასალები; სადეზინფექციო 
საშუალებები, მავნე ცხოველების გასა-
ნადგურებელი საშუალებები; ფუნგიცი-
დები, ჰერბიციდები; 

29 _ ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირე-
ვი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვე-
ბული, მოხარშული, შემწვარი, გამომცხ-
ვარი და გამომშრალი ხილი და ბოსტ-
ნეული, ჩირი; ჟელე, კონფიუტერები, მუ-
რაბები, ჯემები, კვერცხი, რძე და რძის 
პროდუქტები; კარაქი, საკვები ცხიმები, 
მცენარეული ზეთები.  

_________________________________________ 
 
(111) 9891 
(732) ჰ.ჯ. ჰაინც კომპანი 

უან პპგ პლეისი, სუიტ 3100, პიტსბურგი,  
PA 15222 აშშ 
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(791) პპკ ლტდ 
1, ბლგ. 2, ულ. არსენალნაია, 195009  
სანკტ-პეტერბურგი რუსეთის  
ფედერაცია 

(580) 2011-05-24 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 829 
(793) 2010-12-09 
(793) 2020-12-08 
(511) 
29 _ ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირე-

ვი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვე-
ბული, მოხარშული, შემწვარი, გამომც-
ხვარი და გამომშრალი ხილი და ბოსტ-
ნეული, ჩირი; ჟელე, კონფიუტერები, მუ-
რაბები, ჯემები, კვერცხი, რძე და რძის 
პროდუქტები; კარაქი, საკვები ცხიმები, 
მცენარეული ზეთები. 

30 _ ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპი-
ოკა (ბურღული), საგო, ყავის შემცვლე-
ლები, ფქვილი და მარცვლეულის პრო-
დუქტები, პურ-ფუნთუშეული, საკონდი-
ტრო ნაწარმი, ნაყინი, თაფლი, ბადაგის 
სიროფი, საფუარი, საცხობი ფხვნილე-
ბი, მარილი, მდოგვი; ძმარი, სოუსები 
(საწებლები), სოუსები სალათებისათ-
ვის; სანელებლები; საკვები ყინული. 

_________________________________________ 
 
(111) 9892 
(732) ჰ.ჯ. ჰაინც კომპანი 

უან პპგ პლეისი, სუიტ 3100, პიტსბურგი, 
PA 15222 აშშ 

(791) პპკ ლტდ 
1, ბლგ. 2, ულ. არსენალნაია, 195009  
სანკტ-პეტერბურგი რუსეთის  
ფედერაცია 

(580) 2011-05-24 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 830 
(793) 2010-12-09 
(793) 2020-12-08 
(511) 
29 _ ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირე-

ვი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვე-
ბული, მოხარშული, შემწვარი, გამომცხ-
ვარი და გამომშრალი ხილი და ბოსტნე-
ული, ჩირი; ჟელე, კონფიუტერები, მუ-
რაბები, ჯემები, კვერცხი, რძე და რძის 
პროდუქტები; კარაქი, საკვები ცხიმები, 
მცენარეული ზეთები,. 

30 _ ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპი-
ოკა (ბურღული), საგო, ყავის შემცვლე-
ლები, ფქვილი და მარცვლეულის პრო-
დუქტები, პურ-ფუნთუშეული, საკონდი-
ტრო ნაწარმი, ნაყინი, თაფლი, ბადაგის 
სიროფი, საფუარი, საცხობი ფხვნილე-

ბი, მარილი, მდოგვი; ძმარი, სოუსები 
(საწებლები), სოუსები სალათებისათ-
ვის; სანელებლები; საკვები ყინული. 

_________________________________________ 
 
(111) 9893 
(732) ჰ.ჯ. ჰაინც კომპანი 

უან პპგ პლეისი, სუიტ 3100, პიტსბურგი, 
 PA 15222 აშშ 

(791) პპკ ლტდ 
1, ბლგ. 2, ულ. არსენალნაია, 195009  
სანკტ-პეტერბურგი რუსეთის  
ფედერაცია 

(580) 2011-05-24 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 831 
(793) 2010-12-09 
(793) 2020-12-08 
(511) 
5 _ ფარმაცევტული, ვეტერინარული და ჰი-

გიენური პრეპარატები; დიეტური თვისე-
ბების მქონე ნივთიერებები სამედიცინო 
მოზნებისათვის; ბავშვთა კვება; სალბუ-
ნები და სახვევი მასალები; კბილის და-
საპლომბი და კბილის ტვიფრის დასამ-
ზადებელი მასალები; სადეზინფექციო 
საშუალებები, მავნე ცხოველების გასა-
ნადგურებელი საშუალებები; ფუნგიცი-
დები, ჰერბიციდები. 

29 _ ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირე-
ვი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვე-
ბული, მოხარშული, შემწვარი, გამომცხ-
ვარი და გამომშრალი ხილი და ბოსტნე-
ული, ჩირი; ჟელე, კონფიუტერები, მურა-
ბები, ჯემები, კვერცხი, რძე და რძის 
პროდუქტები; კარაქი, საკვები ცხიმები, 
მცენარეული ზეთები.  

_________________________________________ 
 
(111) 9894 
(732) ჰ.ჯ. ჰაინც კომპანი 

უან პპგ პლეისი, სუიტ 3100, პიტსბურგი, 
 PA 15222 აშშ 

(791) პპკ ლტდ 
1, ბლგ. 2, ულ. არსენალნაია, 195009  
სანკტ-პეტერბურგი რუსეთის  
ფედერაცია 

(580) 2011-05-24 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 832 
(793) 2010-12-09 
(793) 2020-12-08 
(511) 
5 _ ფარმაცევტული, ვეტერინარული და ჰი-

გიენური პრეპარატები; დიეტური თვისე-
ბების მქონე ნივთიერებები სამედიცინო 
მოზნებისათვის; ბავშვთა კვება; სალბუ-
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ნები და სახვევი მასალები; კბილის და-
საპლომბი და კბილის ტვიფრის დასამ-
ზადებელი მასალები; სადეზინფექციო 
საშუალებები, მავნე ცხოველების გასა-
ნადგურებელი საშუალებები; ფუნგიცი-
დები, ჰერბიციდები. 

29 _ ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირე-
ვი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვე-
ბული, მოხარშული, შემწვარი, გამომცხ-
ვარი და გამომშრალი ხილი და ბოსტ-
ნეული, ჩირი; ჟელე, კონფიუტერები, მუ-
რაბები, ჯემები, კვერცხი, რძე და რძის 
პროდუქტები; კარაქი, საკვები ცხიმები, 
მცენარეული ზეთები.  

_________________________________________ 
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gamogonebebi 

 
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis, patentis nomrisa  

da gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 

 
saerTaSoriso klasifikaciis 

indeqsi 
(51) 

patentis 
nomeri 

(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

A 23 L 1/211 P 2011 5244 B AP 2010 10555 A 
A 47 J 27/08 P 2011 5225 B AP 2011 10162 A 
A 61 K 9/20; A 61 K 9/50; A 61 K 31/366; A 61 K 31/4439; 
A 61 K 31/64 P 2011 5245 B AP 2011 10776 A 

C 07 D 491/22; C 07 D 471/14; A 61 K 31/4745; A 61 P 
35/00 P 2011 5243 B AP 2010 10531 A 

C 07 D 493/10 P 2011 5246 B AP 2010 11203 A 
 

patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa  

da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 

 
patentis 
nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

P 2011 5225 B AP 2011 10162 A A 47 J 27/08 

P 2011 5243 B AP 2010 10531 A C 07 D 491/22; C 07 D 471/14; A 61 K 31/4745; A 61 P 
35/00 

P 2011 5244 B AP 2010 10555 A A 23 L 1/211 

P 2011 5245 B AP 2011 10776 A A 61 K 9/20; A 61 K 9/50; A 61 K 31/366; A 61 K 
31/4439; A 61 K 31/64 

P 2011 5246 B AP 2010 11203 A C 07 D 493/10 
 

ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa  

da patentis nomris Sesabamisobis cxrili 

 
ganacxadis nomeri 

(21) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

patentis nomeri 
(11) 

AP 2005 010162 AP 2011 10162 A P 2011 5225 B 
AP 2006 010531 AP 2010 10531 A P 2011 5243 B 
AP 2005 010555 AP 2010 10555 A P 2011 5244 B 
AP 2006 010776 AP 2011 10776 A P 2011 5245 B 
AP 2006 011203 AP 2010 11203 A P 2011 5246 B 

 

 

 

 

sistemuri saZieblebi
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sasargeblo modelebi 

 
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis, patentis nomrisa 

da gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 

 
saerTaSoriso klasifikaciis 

indeqsi 
(51) 

patentis 
nomeri 

(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

A 61 K 36/00, 31/00 U 2011 1672 Y AU 2010 11547 U 
A 61 K 47/06, 35/74 U 2011 1671 Y AU 2010 11546 U 
C 12 G 3/04 U 2011 1670 Y AU 2011 11787 U 
H 05 B 37/02 U 2011 1669 Y AU 2010 11016 U 

 

patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa  

da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 

 
patentis 
nomeri 

(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsi 
(51) 

U 2011 1669 Y AU 2010 11016 U H 05 B 37/02 
U 2011 1670 Y AU 2011 11787 U C 12 G 3/04 
U 2011 1671 Y AU 2010 11546 U A 61 K 47/06, 35/74 
U 2011 1672 Y AU 2010 11547 U A 61 K 36/00, 31/00 

 

ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa  

da patentis nomris Sesabamisobis cxrili 

 
ganacxadis nomeri 

(21) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

patentis nomeri 
(11) 

AU 2008 011016 AU 2010 11016 U U 2011 1669 Y 
AU 2009 011546 AU 2010 11546 U U 2011 1671 Y 
AU 2009 011547 AU 2010 11547 U U 2011 1672 Y 
AU 2010 011787 AU 2011 11787 U U 2011 1670 Y 
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dizaini 

 
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da patentis  

gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 

 
saerTaSoriso klasifikaciis  

indeqsi 
(51) 

patentis 
gamoqveynebis nomeri 

(11) 

09-01 D 2011 463 S 
25-03 D 2011 464 S 

 

patentis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso  

klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 

 
patentis gamoqveynebis  

nomeri 
(11) 

saerTaSoriso klasifikaciis  
indeqsi 

(51) 

D 2011 463 S 09-01 
D 2011 464 S 25-03 

 

ganacxadis nomris da patentis gamoqveynebis nomris  

Sesabamisobis cxrili 

 
ganacxadis nomeri 

(21) 
patentis gamoqveynebis nomeri 

(11)  

AD 2011 000643 D 2011 463 S 
AD 2011 000648 D 2011 464 S 
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sasaqonlo niSnebi 

 
registraciis nomris, ganacxadis nomris, 

ganacxadis gamoqveynebis nomrisa da biuletenis nomris 

Sesabamisobis cxrili 

 

registraciis 
nomeri 
(111) 

ganacxadis 
Nnomeri 

(210) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 
Nnomeri (260) 

biuletenis 
Nnomeri 

1 2 3 4 

M 2011 21529 R - - #12(328) 2011 
M 2011 21530 R AM  2008 49142 AM 2009 49142 A #10(278) 2009 
M 2011 21531 R AM  2009 56095 AM 2010 56095 A #17(309) 2010 
M 2011 21532 R AM  2009 56483 AM 2010 56483 A #24(316) 2010 
M 2011 21533 R AM  2010 56653 AM 2010 56653 A #21(313) 2010 
M 2011 21534 R AM  2010 56679 AM 2010 56679 A #21(313) 2010 
M 2011 21535 R AM  2010 56794 AM 2010 56794 A #22(314) 2010 
M 2011 21536 R AM  2010 56860 AM 2011 56860 A #1(317) 2011 
M 2011 21537 R AM  2010 57337 AM 2010 57337 A #23(315) 2010 
M 2011 21538 R AM  2010 57424 AM 2010 57424 A #23(315) 2010 
M 2011 21539 R AM  2010 57435 AM 2010 57435 A #23(315) 2010 
M 2011 21540 R AM  2010 57530 AM 2010 57530 A #23(315) 2010 
M 2011 21541 R AM  2010 57531 AM 2010 57531 A #23(315) 2010 
M 2011 21542 R AM  2010 57600 AM 2010 57600 A #24(316) 2010 
M 2011 21543 R AM  2010 57601 AM 2010 57601 A #24(316) 2010 
M 2011 21544 R AM  2010 57696 AM 2010 57696 A #24(316) 2010 
M 2011 21545 R AM  2010 57774 AM 2011 57774 A #1(317) 2011 
M 2011 21546 R AM  2010 57829 AM 2011 57829 A #1(317) 2011 
M 2011 21547 R AM  2010 57830 AM 2011 57830 A #1(317) 2011 
M 2011 21548 R AM  2010 57831 AM 2011 57831 A #1(317) 2011 
M 2011 21549 R AM  2010 57937 AM 2011 57937 A #1(317) 2011 
M 2011 21550 R AM  2010 57985 AM 2011 57985 A #4(320) 2011 
M 2011 21551 R AM  2010 57988 AM 2011 57988 A #4(320) 2011 
M 2011 21552 R AM  2010 58078 AM 2011 58078 A #4(320) 2011 
M 2011 21553 R AM  2010 58100 AM 2010 58100 A #24(316) 2010 
M 2011 21554 R AM  2010 58101 AM 2010 58101 A #24(316) 2010 
M 2011 21555 R AM  2010 58164 AM 2011 58164 A #1(317) 2011 
M 2011 21556 R AM  2010 58361 AM 2011 58361 A #4(320) 2011 
M 2011 21557 R AM  2010 58530 AM 2011 58530 A #1(317) 2011 
M 2011 21558 R - - #12(328) 2011 
M 2011 21559 R - - #12(328) 2011 
M 2011 21560 R - - #12(328) 2011 
M 2011 21561 R - - #12(328) 2011 
M 2011 21562 R - - #12(328) 2011 
M 2011 21563 R - - #12(328) 2011 
M 2011 21564 R - - #12(328) 2011 
M 2011 21565 R - - #12(328) 2011 
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gamoqveynebis nomris da ganacxadis nomris  

Sesabamisobis cxrili 

 
1 2 

AM 2011 59222 A AM  2010 59222 
gamoqveynebis 

Nnomeri 
(260) 

ganacxadis 
Nnomeri 

(210) 

 

AM 2011 59223 A AM  2010 59223 
1 2  AM 2011 59225 A AM  2010 59225 

AM 2011 35981 A* AM  2005 35981  AM 2011 59226 A AM  2010 59226 
AM 2011 54899 A* AM  2009 54899  AM 2011 59227 A AM  2010 59227 
AM 2011 58245 A* AM  2010 58245  AM 2011 59229 A AM  2010 59229 
AM 2011 59066 A AM  2010 59066  AM 2011 59230 A AM  2010 59230 
AM 2011 59108 A AM  2010 59108  AM 2011 59231 A AM  2010 59231 
AM 2011 59110 A AM  2010 59110  AM 2011 59232 A AM  2010 59232 
AM 2011 59141 A AM  2010 59141  AM 2011 59233 A AM  2010 59233 
AM 2011 59142 A AM  2010 59142  AM 2011 59234 A AM  2010 59234 
AM 2011 59144 A AM  2010 59144  AM 2011 59235 A AM  2010 59235 
AM 2011 59179 A AM  2010 59179  AM 2011 59236 A AM  2010 59236 
AM 2011 59207 A AM  2010 59207  AM 2011 59238 A AM  2010 59238 
AM 2011 59217 A AM  2010 59217  AM 2011 59239 A AM  2010 59239 
AM 2011 59218 A AM  2010 59218  AM 2011 59251 A AM  2010 59251 
AM 2011 59219 A AM  2010 59219  AM 2011 59303 A AM  2010 59303 
AM 2011 59220 A AM  2010 59220  AM 2011 59332 A AM  2010 59332 

 
 
 
 

ganacxadis gamoqveynebis nomris saZiebeli saqonlisa  

da/an momsaxurebis klasis mixedviT 

 
1 2 

14 AM 2011 59223 A 

saqonlisa da/an 
momsaxurebis 

klasi 
(511) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(260) 

 

16 AM 2011 59222 A 
1 AM 2011 59225 A  16 AM 2011 59223 A 
3 AM 2011 59110 A  18 AM 2011 59222 A 
5 AM 2011 59144 A  18 AM 2011 59223 A 
5 AM 2011 59226 A  24  AM 2011 58245 A* 
5 AM 2011 59227 A  25 AM 2011 59219 A 
5 AM 2011 59229 A  25 AM 2011 59220 A 
5 AM 2011 59230 A  26  AM 2011 58245 A* 
5 AM 2011 59231 A  29 AM 2011 59108 A 
5 AM 2011 59232 A  30 AM 2011 59108 A 
5 AM 2011 59233 A  30 AM 2011 59141 A 
5 AM 2011 59234 A  30 AM 2011 59142 A 
5 AM 2011 59235 A  31 AM 2011 59225 A 
5 AM 2011 59236 A  32 AM 2011 59066 A 
5 AM 2011 59238 A  33 AM 2011 35981 A* 
5 AM 2011 59239 A  34 AM 2011 59251 A 
9 AM 2011 59332 A  35  AM 2011 58245 A* 

10 AM 2011 59236 A  35 AM 2011 59144 A 
12 AM 2011 59179 A  35 AM 2011 59207 A 
12 AM 2011 59217 A  36  AM 2011 54899 A* 
12 AM 2011 59218 A  42 AM 2011 59303 A 
14 AM 2011 59222 A  43 AM 2011 59108 A 
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daCqarebuli proceduriT registrirebuli sasaqonlo niSnis 

nomris saZiebeli saqonlisa da/an momsaxurebis klasis mixedviT 

 

saqonlisa da/an 
momsaxurebis klasi 

(511) 

daCqarebuli proceduriT 
registrirebuli sasaqonlo 

niSnis nomeri 
(111) 

16 M 2011 21564 R 
29 M 2011 21562 R 
32 M 2011 21558 R 
32 M 2011 21559 R 
33 M 2011 21563 R 
33 M 2011 21565 R 
34 M 2011 21529 R 
34 M 2011 21560 R 
35 M 2011 21562 R 
35 M 2011 21564 R 
35 M 2011 21565 R 
36 M 2011 21561 R 
41 M 2011 21564 R 
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gv. 
gamoqveyne-
bis nomerebi 
(11) (111) (260) 

saerTa-
Soriso 
kodebi 

sveti iyo unda iyos 

1 2 3 4 5 6 
 

biuleteni #7 2011 w. 
 
 
50 
 

 
AM 53836 A* 

(5
26
) 
d
is

kl
am
ac

ia
 

(d
ac

vi
d
an
 a
mo

R
eb

u
l
i 

el
em
en
t
i)
 

Ø 
II  

 
(260) AM 53836 A* 
(800) 1000872 
(731) YOUSEF S. AL RAJHI 
          TRADING EST. 
          PO 340885, Riyadh 

11333, Saudi, Arabia 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 30, 43 

 
(260) AM 53836 A* 
(800) 1000872 
(731) YOUSEF S. AL RAJHI 
          TRADING EST. 
          PO 340885, Riyadh 

11333, Saudi, Arabia 
(540)  

 
(526) დისკლამაცია  
,,აღნიშვნა „CAFÉ“ da  
“The best coffee in the world” 
ნიშანში შევიდეს დაუცვე- 
ლი ნაწილის სახით’’ 
(591) Black, white 
(511) 30, 43 

 
biuleteni #10 2011 w. 

 
 
14 
 

 
AM 56052 A* 

(5
26
) 
d
is

kl
am
ac

ia
 

(d
ac

vi
d
an
 a
mo

R
eb

u
l
i 

el
em
en
t
i)
 

Ø 
I  

 
(260) AM 56052 A* 
(210) AM 056052 
(220) 2009 12 08 
(731) გიგა-ბაიტ ტექნოლო- 
          ჯი კო.ლტდ 

N6, ბაუ ჩიანგ როუდი,  
ჰსინ-ტიენი, ტაიპეი 231,  
ტაივანი, ჩინეთი 

(740) პავლე მეიფარიანი  
(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 26.03.24-27.05.21- 
          27.05.05- 
(511) 9 
 

 
(260) AM 56052 A* 
(210) AM 056052 
(220) 2009 12 08 
(731) გიგა-ბაიტ ტექნოლო- 
          ჯი კო.ლტდ 

N6, ბაუ ჩიანგ როუდი,  
ჰსინ-ტიენი, ტაიპეი 231, 
ტაივანი, ჩინეთი 

(740) პავლე მეიფარიანი  
(540)  

 
(526) დისკლამაცია  
,,აღნიშვნა „GIGABYTE“  
ნიშანში შევიდეს დაუცვე- 
ლი ნაწილის სახით’’ 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 26.03.24-27.05.21- 
          27.05.05- 
(511) 9 

gamoqveynebuli informaciis koreqtireba 
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gv. 
gamoqveynebis 

nomerebi  
(11) (111) (260) 

saerTa-
Soriso 
kodebi 

sveti teqnikuri xarvezis gamo daibeWda Sav-TeTrad 

1 2 3 4 5E 
 

biuleteni #9 2011 w. 
 
 
19 
 

 
AD 2011 618 S 

 
(55) 

Ø 
I-II  

 

3.1  3.2   3.3  
 
 

5.1  5.2   5.3  
 
 

6.1  6.2   6.3  
 
 

7.1  7.2   7.3  
 
 

8.1  8.2   8.3  
 
 

9.1  9.2   9.3  
 
 

10.1 10.2 10.3  
 
 

11.1 11.2 11.3  
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1 2 3 4 5 
     

12.1 12.2 12.3  
 

13.1 13.2 13.3  
 

14.1 14.2 14.3  
 

15.1 15.2 15.3  
 

 
43 

 
M 2011 21429 R 

 
(540) 

 
I 

 

 
 

 
50 

 
AM 2011 59477 A 

 
(540) 

 
I 

 

 
 

 
50 

 
AM 2011 59478 A 

 
(540) 

  

 
 

 
52 

 
AM 2011 59597 A 

  
(540) I 
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informacia patentrwmunebulTa registraciis Sesaxeb  

 
ssip saqarTvelos inteleqtualuri sakuTrebis erovnuli centris ,,saqpatentis” 

Tavmjdomaris 2011 wlis 12 ianvris #1 brZanebiT damtkicebuli, saqarTvelos 

patentrwmunebulTa Sesaxeb debulebis’’ me-4 muxlis me-9 punqtis safuZvelze qveyndeba 

 
 
 

patentrwmunebuli saxeli da gvari: levan nanobaSvili 

dabadebis TariRi: 21.02.1977 w. 

piradi nomeri: 40001000201 

misamarTi: Tbilisi, v. doliZis q., korp. 6, b. 5  
tel.: 899 301 484 

saatestacio komisiis  
gadawyvetilebis TariRi da nomeri: 

2011 wlis 28 maisis patentrwmunebulTa  
saatestacio komisiis sxdomis oqmi #2 

reestrSi registraciis TariRi: 2011 wlis 13 ivnisi 

mowmobis nomeri: # 001 
 

patentrwmunebuli saxeli da gvari: vaxtang torotaZe 

dabadebis TariRi: 04.09.1961 w. 

piradi nomeri: 01026000310 

misamarTi: 0179 Tbilisi, S. miloravas q. 6 
tel.: 933750; mob: 893 269307  

E-mail: info@torotadze.ge; patent@torotadze.ge 

saatestacio komisiis  
gadawyvetilebis TariRi da nomeri: 

2011 wlis 28 maisis patentrwmunebulTa  
saatestacio komisiis sxdomis oqmi #2 

reestrSi registraciis TariRi: 2011 wlis 13 ivnisi 

mowmobis nomeri: # 002 
 

patentrwmunebuli saxeli da gvari: daviT lanCava 

dabadebis TariRi: 2.02.1966 w. 

piradi nomeri: 01009002576 

misamarTi: 0177 Tbilisi, gazafxulis quCa #8 
samuSao adgilis misamarTi: Tbilisi, al. yazbegis gamz. #24,  

me-8 sad., me-14 sarTuli,  
saadvokato ofisi daviT lanCava 
mob: 877 402999 

E-mail: lanchava@mymail.ge 

saatestacio komisiis  
gadawyvetilebis TariRi da nomeri:

2011 wlis 28 maisis patentrwmunebulTa  
saatestacio komisiis sxdomis oqmi #2 

reestrSi registraciis TariRi: 2011 wlis 13 ivnisi 

mowmobis nomeri: # 003 
 

mailto:info@torotadze.ge
mailto:patent@torotadze.ge
mailto:lanchava@mymail.ge
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patentrwmunebuli saxeli da gvari: merab kvimsaZe 

dabadebis TariRi: 10.07.1940 w. 

piradi nomeri: 01008001567 

misamarTi: Tbilisi, vaJa-fSavelas gamz. V kv,  
korp. 4, b. 170  
mob: 893 301100 

saatestacio komisiis  
gadawyvetilebis TariRi da nomeri:

2011 wlis 28 maisis patentrwmunebulTa  
saatestacio komisiis sxdomis oqmi #2 

reestrSi registraciis TariRi: 2011 wlis 13 ivnisi 

mowmobis nomeri: # 004 
 

patentrwmunebuli saxeli da gvari: giorgi baTliZe 

dabadebis TariRi: 15.07.1980 

piradi nomeri: 01010007312 

misamarTi: Tbilisi, nucubiZis q. # 81 
mob: 895 133373 

saatestacio komisiis  
gadawyvetilebis TariRi da nomeri:

2011 wlis 28 maisis patentrwmunebulTa  
saatestacio komisiis sxdomis oqmi #2 

reestrSi registraciis TariRi: 2011 wlis 13 ivnisi 

mowmobis nomeri: # 005 
 

patentrwmunebuli saxeli da gvari: giorgi qarTveliSvili 

dabadebis TariRi: 06.03.1987 w. 

piradi nomeri: 01009018261 

misamarTi: Tbilisi, vaJa-fSavelas gamz. 59,  
kor. 18, b. 15 
mob: 858 723621 

saatestacio komisiis  
gadawyvetilebis TariRi da nomeri: 

2011 wlis 28 maisis patentrwmunebulTa  
saatestacio komisiis sxdomis oqmi #2 

reestrSi registraciis TariRi: 2011 wlis 13 ivnisi 

mowmobis nomeri: # 006 
 

patentrwmunebuli saxeli da gvari: arCil leJava 

dabadebis TariRi: 28.05.1983 w. 

piradi nomeri: 01030025769 

misamarTi: Tbilisi, Citaias q. # 7 
mob: 899775535 

saatestacio komisiis  
gadawyvetilebis TariRi da nomeri: 

2011 wlis 28 maisis patentrwmunebulTa  
saatestacio komisiis sxdomis oqmi #2 

reestrSi registraciis TariRi: 2011 wlis 13 ivnisi 

mowmobis nomeri: # 007 
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patentrwmunebuli saxeli da gvari: levan nikolaZe 

dabadebis TariRi: 11.10.1982 w. 

piradi nomeri: 01031004451 

misamarTi: Tbilisi, J. Sartavas q. # 35, b. 18 
mob: 899 373431 

saatestacio komisiis  
gadawyvetilebis TariRi da nomeri: 

2011 wlis 28 maisis patentrwmunebulTa 
saatestacio komisiis sxdomis oqmi #2 

reestrSi registraciis TariRi: 2011 wlis 13 ivnisi 

mowmobis nomeri: # 008 
 

patentrwmunebuli saxeli da gvari: sofio mujiri 

dabadebis TariRi: 11.09.1979 w. 

piradi nomeri: 01030007303 

misamarTi: Tbilisi, m. TamaraSvilis q. # 13, b. 84 
mob: 855 955550 

saatestacio komisiis  
gadawyvetilebis TariRi da nomeri: 

2011 wlis 28 maisis patentrwmunebulTa  
saatestacio komisiis sxdomis oqmi #2 

reestrSi registraciis TariRi: 2011 wlis 13 ivnisi 

mowmobis nomeri: # 009 
 

patentrwmunebuli saxeli da gvari: giorgi TaqTaqiSvili 

dabadebis TariRi: 27.01.1975 w. 

piradi nomeri: 01007010687 

misamarTi: Tbilisi, evdoSvilis 2/10, kor. 4, b. 10 
mob: 895 307755 

saatestacio komisiis  
gadawyvetilebis TariRi da nomeri: 

2011 wlis 28 maisis patentrwmunebulTa  
saatestacio komisiis sxdomis oqmi #2 

reestrSi registraciis TariRi: 2011 wlis 13 ivnisi 

mowmobis nomeri: # 010 
 

patentrwmunebuli saxeli da gvari: nikoloz gogiliZe 

dabadebis TariRi: 14.12.1981 w. 

piradi nomeri: 01020007545 

misamarTi: Tbilisi, janeliZes # 38 
mob: 895 384142 

saatestacio komisiis  
gadawyvetilebis TariRi da nomeri: 

2011 wlis 28 maisis patentrwmunebulTa  
saatestacio komisiis sxdomis oqmi #2 

reestrSi registraciis TariRi: 2011 wlis 13 ivnisi 

mowmobis nomeri: # 011 
 



samrewvelo sakuTrebis 
oficialuri biuleteni     

 

12(328) 

 
 

SeniSvna: 

beWdvis meTodi biuletenSi gamoqveynebuli obieqtebis ferebis zustad asaxvis 

saSualebas ar iZleva. 
 

biuletenis eleqtronuli versiis, aseve, inglisuri da rusulenovani gamocemis 

gacnoba SesaZlebelia saqarTvelos inteleqtualuri sakuTrebis erovnuli 

centris ,,saqpatentis’’ vebgverdze. 
 

 

 

 

mTavari redaqtori:   n. bebriSvili 

redaqtori:   a. SixaSvili 

koreqtori:  l. Wanturia  

damkabadoneblebi:   m. ordeniZe 

q. svaniZe 

poligrafiuli jgufi:   i. gogolaSvili 

l. doliZe 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 

 

 

xelmowerilia gamosacemad: 24.06.2011 

 

tiraJi: 40 

SekveTa #12 
 

 
 

 

dabeWdilia saqpatentis poligrafiul bazaSi 

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

tel.: (+995 32) 91-71-82 

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

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