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biuletenSi moTavsebuli masalebis gamoqveynebis 

TariRia 2008 wlis 27 oqtomberi 

 
biuleteni gamodis TveSi orjer 

  



patentebi gamogonebebze (meore publikacia) 

 

 

patentebi:  ## 4484-4495 

 

 

patentebi samrewvelo nimuSebze (meore publikacia) 

 

 

patentebi:  # 354-355 

 

 

sasaqonlo niSnebi 

 

 

erovnuli ganacxadebi: ## 43839; 45213; 45805; 46301; 46436-46438;  

                                        46468; 46472; 46495; 46536; 46573-46574;  

                                        46576; 46589; 46591-46595; 46597; 46599;  

                                        46603; 46615-46616; 46641; 46679-46680;  

                                        46712; 46714; 46862; 46929-46942 

 

 

saerTaSoriso ganacxadebi: ## 44775; 45052; 45163; 45497; 45509-45511;  

                                                45584; 45831; 45842; 46007-46008;  

                                                46010-46017; 46078-46086; 46088-46090;  

                                                46092-46093; 46124-46126; 46128-46138;  

                                                46155-46168; 46206-46207; 46209-46222;  

                                                46255-46258; 46260-46262; 46264-46266;  

                                                46268-46269; 46276-46279; 46351-46355;  

                                                46357-46359; 46361-46362; 46364-46401;  

                                                46403-46413; 46415-46416; 46418-46435;  

                                                46439-46442; 46444-46452; 46454-46466;  

                                                46473; 46475-46494; 46496-46504;  

                                                46506-46507 

 

 

registrirebuli sasaqonlo niSnebi: ## 18761-18817 
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saerTaSoriso registrirebuli sasaqonlo  

niSnebi: ## 44029; 44692; 44698-44706; 44752-44754; 44757-44761;  

                        44763-44768; 44771-44773; 44776-44780; 44828-44863;  

                        44865-44866; 44868-44879; 44881-44884; 44888; 44890- 

                        -44906; 44940-44944; 44960-44961; 44963; 44966-44978;  

                        44981-44989; 4499145005; 45007-45010; 45012; 45021- 

                        -45022; 45024-45028; 45031-45042; 45063-45065; 45067;  

                        45074-45081; 45083-45099; 45102-45113; 45117-45118;  

                         45120-45123; 45125-45132; 45136; 47720 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

*   apelaciis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadebis nomrebi aRniSnulia varskvlaviT 

** sasamarTlos gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomrebi aRniSnulia  

     varskvlaviT 
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saerTaSoriso kodebi bibliografiuli monacemebis 

identifikaciisaTvis 

 

(gamogonebebi, sasargeblo modelebi) 

 
(10)  eqspertizagavlili ganacxadis gamoqveynebis nomeri; 

(11)  patentis nomeri da saxeobis kodi; 

(21)  ganacxadis saregistracio nomeri; 

(22)  ganacxadis Setanis TariRi; 

(23)  sagamofeno prioritetis TariRi an adrindeli prioritetis  

        mqone ganacxadis  Setanis TariRi da, Tu SesaZlebelia, ganacxadis  

        nomeri;  

(24)  TariRi, romlidanac iwyeba patentis moqmedeba; 

(31)  saprioriteto ganacxadis nomeri; 

(32)  saprioriteto ganacxadis Setanis TariRi; 

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

nomeri saprioriteto ganacxads; 

(44)  damcavi sabuTis jer armqone, magram eqspertizagavlili ganacxadis  

        gamoqveynebis TariRi da biuletenis nomeri; 

(45)  registracia gavlili sapatento sabuTis gamoqveynebis TariRi; 

(51)  saerTaSoriso sapatento klasifikaciis indeqsi; 

(54)  gamogonebis dasaxeleba; 

(57)  referatis teqsti; 

(60)  srul eqspertizagavlil gamogonebaze  ucxouri sapatento uwyebis 

mier  gacemuli damcavi sabuTis nomeri, TariRi, romlidanac 

iwyeba am damcavi sabuTis moqmedeba, da kodi qveynisa an 

regionuli organizaciisa, romlis uwyebamac gasca es damcavi 

sabuTi; 

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

        nis TariRi gamocalkevebuli ganacxadis SemTxvevaSi; 

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

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

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

(74)  warmomadgenlis an patentrwmunebulis saxeli, gvari;   

(85)  saerTaSoriso ganacxadis erovnuli fazis dawyebis TariRi; 

(86)  saerTaSoriso ganacxadis nomeri da Setanis TariRi; 

(87)  saerTaSoriso ganacxadis gamoqveynebis nomeri da TariRi. 

 

 

 

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

identifikaciisaTvis 
 

(samrewvelo nimuSebi) 
 

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

* iuridiuli piris SemTxvevaSi Caiwereba misi saxelwodeba 
** (81), (85), (86), (87), (88) kodebis monacemebis aRniSvnebisaTvis gamoiyeneba ismo-s standar- 
     tis - ST.3 Sesabamisi orasoiani kodi 
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gamogonebebisa da sasargeblo modelebis saerTaSoriso 

klasifikaciis indeqsebi 

 

ganyofileba A  _ adamianis pirveladi moTxovnilebis  sagnebi 

ganyofileba  B _ teqnologiuri procesebi; transportireba 

ganyofileba  C _ qimia; metalurgia 

ganyofileba  D  _ safeiqro nawarmi; qaRaldi 

ganyofileba  E _ mSenebloba; samTo saqme; stacionaruli nagebobebi 

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

                      samuSaoebi 

ganyofileba  G _  fizika 

ganyofileba  H _  eleqtroba 

___________________________________________________________________________ 
 

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

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

                                        (pirveli publikacia); 

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

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

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

                                        publikacia);   

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

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

                                       nomeri  (pirveli publikacia); 

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

                                       (meore publikacia);     

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

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

                                     nomeri  (pirveli publikacia); 

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

                                 publikacia)  
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orasoiani kodebi da maTi Sesabamisi saxelmwifoebis, 

saerTaSoriso da regionaluri  organizaciebis dasaxeleba 

 

(ismos standarti 3) 

 
AD andora  CK kukis kunZulebi 

AE arabTa gaerTianebuli saamiroebi  CL Cile 

AF avRaneTi  CM kameruni 

AG antigua da barbuda  CN CineTi 

AI angilia  CO kolumbia 

AL albaneTi  CR kosta-rika 

AM somxeTi  CU kuba 

AN antilis kunZulebi (niderlandebi)  CV mwvane koncxis kunZulebi 

AO angola  CY kviprosi 

AP sawarmoo sakuTrebis afrikis  
regionaluri organizacia 

 CZ Cexiis respublika 

AR argentina  DE germania 

AT avstria  DJ jibuti 

AU avstralia  DK dania 

AW aruba  DM dominika 

AZ azerbaijani  DO dominikelTa respublika 

BA bosnia da hercegovina  DZ alJiri 

BB barbadosi  EA evraziis sapatento organizacia
(EAPO) 

BD bangladeSi  EC ekvadori 

BE belgia  EE estoneTi 

BF burkina-faso  EG egvipte 

BG bulgareTi  EH dasavleTi sahara 

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

BI burundi  EP evropis sapatento uwyeba 

BJ benini  ER eritrea 

BM bermudis kunZulebi  ES espaneTi 

BN brunei-darusalami  ET eTiopia 

BO bolivia  FI fineTi 

BR brazilia  FJ fiji 

BS bahamis kunZulebi  FK folklendis kunZulebi 

BT bhutani  FO fareris kunZulebi 

BV buvetis kunZulebi  FR safrangeTi 

BW botsvana  GA gaboni 

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

  
GB 

 
didi britaneTi 

BY belorusia  GD grenlandia 

BZ belizi  GE saqarTvelo 

CA kanada  GH gana 

CD kongos demokratiuli resp.  GI gibraltari 

CF centraluri afrikis resp.  GL grenlandia 

CG kongo  GM gambia 

CH Sveicaria  GN gvinea 

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

GS samxreTi jorjia da samxreTi  
sendviCis kunZulebi 

 MC monako 

GT gvatemala  MD moldaveTi 

GW gvinea-bisau  MG madagaskari 

GY gaiana  MK makedonia yofili iugoslavia   

HK honkongi  ML mali 

HN hondurasi  MM mianma 

HR xorvatia  MN monRoleTi 

HT haiti  MO makao 

HU ungreTi  MP Crd. marianas kunZulebi 

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

  
MR 

 
mavritania 

ID indonezia  MS monserati 

IE irlandia  MT malta 

IL israeli  MU mavrikia 

IN indoeTi  MV maldivi 

IQ erayi  MX meqsika 

IR iranis islamuri respublika  MW malavi 

IS islandia  MY malaizia 

IT italia  MZ mozambiki 

JM iamaika  NA namibia 

JO iordania  NE nigeri 

JP iaponia  NG nigeria 

KE kenia  NI nikaragua 

KG yirgizeTi  NL niderlandebi 

KH kampuCia  NO norvegia 

KI kiribati  NP nepali 

KM komoris kunZulebi  NR nauru 

KN sent-kitsi da nevisi  NZ axali zelandia 

KP koreis saxalxo demokratiuli  
respublika 

 OA afrikis inteleqtualuri sakuT- 
rebis organizacia (OAPI) 

KR koreis respublika  OM omani 

KW kuveiti  PA      panama 

KY kaimanis kunZulebi  PE peru 

KZ yazaxeTi  PG papua-axali gvinea 

LA laosi  PH filipinebi 

LB libani  PK pakistani 

LC sent-lusia  PL poloneTi 

LI lixtenStaini  PT portugalia 

LK Sri-lanka  PW palau 

LR liberia  PY paragvai 

LS lesoTo  QA katari 

LT litva  RO rumineTi 

LU luqsemburgi  RU ruseTis federacia     

LV latvia  RW ruanda 

LY libia  SA saudis arabeTi 

 
 
 

SB solomonis kunZulebi  TP aRmosavleTi timori 
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SC seiSelis kunZulebi  TR TurqeTi 

SD sudani  TT trinidadi da tobago 

SE SvedeTi  TV tuvalu 

SG singapuri  TW taivani, CineTis provincia 

SH wminda elenes kunZuli  TZ tanzania 

SL slovenia  UA ukraina 

SK slovakia  UG uganda 

SL siera-leone  US aSS 

SM san-marino  UY urugvai 

SN senegali  UZ uzbekeTi 

SO somali  VA vatikani 

SR surinami  VC sent-vinsenti da grenadinebi 

ST san-tome da prinsipi  VE venesuela 

SV salvadori  VG virjinis kunZulebi (britaneTi) 

SY siria  VN vietnami 

SZ svazilendi  VU vanuatu 

TC Terqsis da kaikosis kunZulebi  WO WIP-inteleqtualuri sakuTrebis 
msoflio organizacia 

TD Cadi  WS samoa 

TG togo  YE iemeni 

TH tailandi  YU iugoslavia 

TJ tajikeTi  ZA samxreTi afrika 

TM TurqmeneTi  ZM zambia 

TN tunisi  ZW zimbabve 

TO tonga    
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1. gamogonebebi 

1.1. patentebi gamogonebebze (meore publikacia) 
___________________________________________________________________________ 
 
 

ganyofileba A 
 

A 01 
 
 

(11) P 2008 4517 B (51) Int. Cl. (2006) 
       A 01 N 63/00 

(10) AP 2008 8629 A (44) 9(253)/2008 
(21) AP 2003 008629 
(22) 2003 07 16 
(24) 2003 07 16 
(31) 60/396,833 
(32) 2002 07 16 
(33) US 
(86) PCT/US2003/022308, 2003 07 16 
(73) აბრ, ლლკ (US) 
       1188 ბიშოპ სტრიტ, სუიტ 610,         
       ჰონოლულუ, ჰავაი 96813 (US) 
(72) ბრაიან, ტოკუიჩი, ჰირომოტო (US) 
(74) გიორგი მეიფარიანი  
(54) გარემოსათვის უსაფრთხო სასოფლო -  
       სამეურნეო დანამატი 
_________________________________________ 
 
A 23 
 
(11) P 2008 4515 B (51) Int. Cl. (2006) 

A 23 F 3/00 
A 23 F 3/34 

(10) AP 2008 6755 A (44) 1(245)/2008 
(21) AP 2002 004995 
(22) 2002 12 27 
(24) 2002 12 27 
(73) ნანული ორაგველიძე (GE) 
       უნივერსიტეტის ქ.12, ბ.39, ანასეული,  
       3503, ოზურგეთი (GE); 
       ზაირა რიჟამაძე (GE) 
        გურიის ქ.25, 3500, ოზურგეთი (GE); 
        იამზე თავდუმაძე (GE) 
        იმედაშვილის ქ. 11,ბ.10, ანასეული, 3503,  
        ოზურგეთი (GE); 
        შორენა შანიძე (GE) 
        სოფ.ბერძნისწყარო, 3900, სამტრედიის  
        რ-ნი (GE) 
(72) ნანული ორაგველიძე (GE); 
       ზაირა რიჟამაძე (GE); 
        იამზე თავდუმაძე (GE); 
        შორენა შანიძე (GE) 
(54) ბალზამი ჩაის სასმელის დასამზა- 
      დებლად 
_________________________________________ 
 
(11) P 2008 4516 B (51) Int. Cl. (2006) 

        A 23 F 3/34 
(10) AP 2008 6756 A (44) 1(245)/2008 
(21) AP 2002 004996 
(22) 2002 12 27 
(24) 2002 12 27 

(73) ნანული ორაგველიძე (GE) 
უნივერსიტეტის ქ.12, ბ.39, ანასეული,  
3503, ოზურგეთი (GE); 
ზაირა რიჟამაძე (GE) 
გურიის ქ.25, 3500, ოზურგეთი (GE); 
ლიანა სარჯველაძე (GE) 
სოფ.ჩიბათი, 2818, ლანჩხუთის რ-ნი (GE); 
იამზე თავდუმაძე (GE) 
იმედაშვილის ქ. 11,ბ.10, ანასეული, 3503,  
ოზურგეთი (GE); 
შორენა შანიძე (GE) 
სოფ.ბერძნისწყარო, 3900, სამტრედიის  
რ-ნი (GE) 

(72) ნანული ორაგველიძე (GE); 
       ზაირა რიჟამაძე (GE); 
       ლიანა სარჯველაძე (GE); 
       იამზე თავდუმაძე (GE); 
        შორენა შანიძე (GE) 
(54) სამკურნალო ჩაი 
_________________________________________ 
 
A 61 
 
(11) P 2008 4518 B (51) Int. Cl. (2006) 

        A 61 K 9/06 
        A 61 P 11/02 

(10) AP 2008 9250 A (44) 9(253)/2008 
(21) AP 2006 009250 
(22) 2006 02 22 
(24) 2006 02 22 
(73) ივანე ამბარდანიშვილი (GE) 
       ოძელაშვილის ქ.2, 2200, თელავი (GE); 
       გიორგი ამბარდანიშვილი (GE) 
       ოძელაშვილის ქ.2, 2200, თელავი (GE) 
(72) ივანე ამბარდანიშვილი (GE); 
       გიორგი ამბარდანიშვილი (GE) 
(54) ცხვირ-ხახის დაავადებების სამკურნა- 
        ლო მალამო 
_________________________________________ 
 
(11) P 2008 4519 B (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 31/47 
C 07 D 217/00 

(10) AP 2008 9700 A (44) 9(253)/2008 
(21) AP 2005 009700 
(22) 2005 05 10 
(24) 2005 05 10 
(31) 60/569.947 
(32) 2004 05 11 
(33) US 
(86) PCT/US2005/016318, 2005 05 10 
(73) ინსაით კორპორეიშენ (US) 

ექსპერიმენტალ სთეიშნ, ბილდინგ 336,  
რუთ 141 ენდ ჰენრი კლეი როუდ,  
უილმინგტონი,  დელავერი 19880 (US) 

(72) ჩუ-ბიაო ქსუე (US); 
ჩანგშენგ ჟენგი (US); 
განფენგ კაო (CN); 
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GE      patentebi (meore publikacia)       biuleteni #20            2008.10.27 

___________________________________________________________________________ 
 

ჰაო ფენგი (CN); 
მაიკლ ქსია (US); 
რაჯან ანანდი (KE); 
ჯოზეფ გლენი (US); 
ბრაიენ მეტკალფი (US) 

(74) შალვა გვარამაძე  
(54) 3-(4-ჰეტეროარილციკლოჰექსილამი- 
      ნო) ციკლოპენტანკარბოქსიამიდები  
     როგორც ქემოკინის რეცეპტორების  
    მოდულატორები 
_________________________________________ 
 
(11) P 2008 4520 B (51) Int. Cl. (2006) 

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

(10) AP 2008 9816 A (44) 7(251)/2008 
(21) AP 2005 009816 
(22) 2005 06 06 
(24) 2005 06 06 
(31) 60/582.293; 60/629.695; 60/660.904;  
       60/672.405 
(32) 2004 06 23; 2004 11 19; 2005 03 11; 
       2005 04 18 
(33) US; US; US; US 
(86) PCT/US2005/020080, 2005 06 06 
(73) სირიონ ტერაპიუტიკს, ინკ. (US) 
        3110 ჩერი პალმ დრაივ, სუიტ 340, ტამპა,  
        ფლორიდა 33619 (US) 
(72) კენეტ უიდდრი (US); 
        ჯეი ლიხტერი (US); 
        ნატან ლ. მეიტა (US) 
(74) ლილიანა დარახველიძე 
(54) რეტინილ-წარმოებულების და მათი  
      კომპოზიციების გამოყენება თვალის  
      დაავადებათა სამკურნალოდ 
_________________________________________ 
 
ganyofileba C 
 
C 10 
 
(11) P 2008 4522 B (51) Int. Cl. (2006) 

       C 10 L 5/06  
       C 10 L 5/12 

(10) AP 2008 10040 A (44) 11(255)/2008 
(21) AP 2007 010040 
(22) 2007 05 02 
(24) 2007 05 02 
(73) ბადრი მაისურაძე (GE) 

გარდაბნის რ-ნი, სოფ.ვარკეთილი,  
1311 (GE); 
ზურაბ სიმონგულაშვილი (GE) 
საირმის ქ. კორ.12, ბ.3, 0194,  
თბილისი (GE); 
ვასილ სულაძე(GE) 
ალ.ყაზბეგის გამზ. 49ა, 0177,  
თბილისი (GE); 
ბადრი ჯაფარიძე (GE) 

დიდი დიღომი, კორპ. 34, ბ. 61, 0131,  
თბილისი (GE); 
ირაკლი მაისურაძე (GE) 
თამარ მეფის ქ.17, ბ.38, 0112,  
თბილისი (GE) 

(72) ბადრი მაისურაძე (GE); 
       ზურაბ სიმონგულაშვილი (GE); 
       ვასილ სულაძე (GE); 
       ბადრი ჯაფარიძე (GE); 
       ირაკლი მაისურაძე (GE) 
(54) წვრილმარცვლოვანი ნახშირების  
      დაბრიკეტების ხერხი 
_________________________________________ 
 
ganyofileba E 
 
E 02 
 
(11) P 2008 4523 B (51) Int. Cl. (2006) 

        E 02 D 7/18 
        H 02 K 33/14 

(10) AP 2008 10115 A (44) 5(249)/2008 
(21) AP 2007 010115 
(22) 2007 06 06 
(24) 2007 06 06 
(73) რობიზონ ქსოვრელი (GE) 

ლოტკინის ხევი 17, 0101, თბილისი (GE);     
ვალერი შამათავა (GE) 
ქობულეთის ქ. 3/15, ბ.48, 0179, თბი- 
ლისი (GE); 
ნუგზარ ქსოვრელი (GE) 
ლოტკინის ხევი 17, 0101, თბილისი (GE) 

(72) რობიზონ ქსოვრელი (GE); 
       ვალერი შამათავა (GE); 
       ნუგზარ ქსოვრელი (GE) 
(54) ვიბროდარტყმითი მოწყობილობა 
_________________________________________ 
 
ganyofileba F 
 
F 03 
 
(11) P 2008 4521 B (51) Int. Cl. (2006) 

        F 03 G 7/06 
(10) AP 2008 9911 A (44) 11(255)/2008 
(21) AP 2007 009911 
(22) 2007 03 06 
(24) 2007 03 06 
(73) ე. ანდრონიკაშვილის სახ.ფიზიკის  
       ინსტიტუტი (GE) 
       თამარაშვილის ქ.6, 0177, თბილისი (GE) 
(72) ავთანდილ მანჯავიძე (GE); 
       ვალერი ბარნოვი (GE); 
       ლევანი ჯორჯიშვილი (GE) 
(54) მარტენსიტული ძრავა 
_________________________________________ 
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2. samrewvelo nimuSebi 

2.1. patenti samrewvelo nimuSze (meore publikacia) 
___________________________________________________________________________ 
 
(11) D 2008 359 S (51) 12-16 
(10) AD 2008 470 S (44) 7(251)/2008 
(21) AD 2008 000470 
(22) 2008 02 20 
(24) 2008 02 20 
(18) 2013 02 20 
(73) მინდია გურგენიძე (GE) 
       ერას ქ. 74, ბ .9, ბათუმი (GE) 
(72) მინდია გურგენიძე (GE) 
(54) სახელური 
_________________________________________ 
 
(11) D 2008 360 S (51) 25-03 
(10) AD 2008 476 S (44) 9(253)/2008 
(21) AD 2008 000476 
(22) 2008 03 26 
(24) 2008 03 26 
(18) 2013 03 26 
(73) შ.პ.ს. "ოილ სერვის ჯორჯია" (GE) 
        კახეთის გზატკ. 4ა, 0182, თბილისი (GE) 
(72) დავით აბესაძე (GE) 
(54) ავტოგასამართი სადგური 
_________________________________________ 
 
(11) D 2008 361 S (51) 25-03 
(10) AD 2008 478 S (44) 9(253)/2008 
(21) AD 2008 000478 
(22) 2008 03 28 
(24) 2008 03 28 
(18) 2013 03 28 
(73) ომარ ბილონაშვილი (GE) 
       ვარკეთილის IV მკრ., III კვ., კორპ.1, ბ.58, 
       0152, თბილისი (GE) 
(72) ომარ ბილონაშვილი (GE) 
(54) კასრის ფორმის ჯიხური 
_________________________________________ 
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3. sistemuri saZieblebi da Sesabamisobis cxrilebi 

3.1. gamogonebebi (meore publikacia) 
3.1.1. saerTaSoriso klasifikaciis indeqsTan ganacxadis patentisa da  
           gamoqveynebis nomrebis Sesabamisobis cxrili 

 
saerTaSoriso klasifikaciis 

indeqsi (51) 
patentis nomeri

(11) 
ganacxadis  

gamoqveynebis 
nomeri (10) 

1 2 3 
A 01 N 63/00 P 2008 4517 B AP 2008 8629 A 
A 23 F 3/00; A 23 F 3/34 P 2008 4515 B AP 2008 6755 A 
A 23 F 3/34 P 2008 4516 B AP 2008 6756 A 
A 61 K 9/06; A 61 P 11/02 P 2008 4518 B AP 2008 9250 A 
A 61 K 31/47; C 07 D 217/00 P 2008 4519 B AP 2008 9700 A 
A 61 K 31/167; A 61 P 27/02 P 2008 4520 B AP 2008 9816 A 
C 10 L 5/06, 5/12 P 2008 4522 B AP 2008 10040 A 
E 02 D 7/18; H 02 K 33/14 P 2008 4523 B AP 2008 10115 A 
F 03 G 7/06 P 2008 4521 B AP 2008 9911 A 

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

 
patentis 
nomeri 

(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 
nomeri (10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi (51) 

1 2 3 
P 2008 4515 B AP 2008 6755 A A 23 F 3/00; A 23 F 3/34 
P 2008 4516 B AP 2008 6756 A A 23 F 3/34 
P 2008 4518 B AP 2008 9250 A A 61 K 9/06; A 61 P 11/02 
P 2008 4519 B AP 2008 9700 A A 61 K 31/47; C 07 D 217/00 
P 2008 4520 B AP 2008 9816 A A 61 K 31/167; A 61 P 27/02 
P 2008 4521 B AP 2008 9911 A F 03 G 7/06 
P 2008 4522 B AP 2008 10040 A C 10 L 5/06, 5/12 
P 2008 4523 B AP 2008 10115 A E 02 D 7/18; H 02 K 33/14 
P 2008 4517 B AP 2008 8629 A A 01 N 63/00 

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

ganacxadis 
nomeri 

(21) 

ganacxadis  
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

patentis nomeri 
(11) 

1 2 3 
AP 2002 004995 AP 2008 6755 A P 2008 4515 B 
AP 2002 004996 AP 2008 6756 A P 2008 4516 B 
AP 2003 008629 AP 2008 8629 A P 2008 4617 B 
AP 2006 009250 AP 2008 9250 A P 2008 4518 B 
AP 2005 009700 AP 2008 9700 A P 2008 4519 B 
AP 2005 009816 AP 2008 9816 A P 2008 4520 B 
AP 2007 009911 AP 2008 9911 A P 2008 4521 B 
AP 2007 010040 AP 2008 10040 A P 2008 4522 B 
AP 2007 010115 AP 2008 10115 A P 2008 4523 B 
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3.2. samrewvelo nimuSebi (meore publikacia) 
3.2.1. saerTaSoriso klasifikaciis indeqsTan ganacxadis patentisa da  
          gamoqveynebis nomrebis Sesabamisobis cxrili 

 
saerTaSoriso klasifikaciis

indeqsi (51) 
patentis nomeri 

(11) 
ganacxadis  

gamoqveynebis 
nomeri (10) 

1 2 3 
12-16 D 2008 359 S AD 2008 470 S 
25-03 D 2008 360 S AD 2008 476 S 
25-03 D 2008 361 S AD 2008 478 S 

 

 

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

 
patentis nomeri 

(11) 
ganacxadis  

gamoqveynebis nomeri (10) 
saerTaSoriso 
klasifikaciis 

indeqsi (51) 
1 2 3 

D 2008 359 S AD 2008 470 S 12-16 
D 2008 360 S AD 2008 476 S 25-03 
D 2008 361 S AD 2008 478 S 25-03 

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

 
ganacxadis 

nomeri 
(21) 

ganacxadis  
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

patentis nomeri 
(11) 

1 2 3 
AD 2008 000470 AD 2008 470 S D 2008 359 S 
AD 2008 000476 AD 2008 476 S D 2008 360 S 
AD 2008 000478 AD 2008 478 S D 2008 361 S 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



sasaqonlo niSnebi 

 

biuletenSi gamoqveynebuli kodebi 

 

 

M - sasaqonlo niSani 

(210) - AM 0000 000000 - ganacxadis  nomeri; 

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

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

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

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

                                          lobrivi gadacemisas. 

 

bibliografiuli monacemebis saidentifikacio kodebi 

 

(111) - registraciis nomeri; 

(151) - registraciis TariRi; 

(156) - registraciis vadis gagrZelebis TariRi; 

(181) - registraciis vadis gasvlis savaraudo TariRi; 

(186) - vadis gagrZelebis gasvlis savaraudo TariRi; 

(210) - ganacxadis nomeri; 

(220) - ganacxadis Setanis TariRi; 

(230) - sagamofeno monacemebi; 

(260) - nomeri ganacxadisa, romelzedac gamotanilia eqspertizis                                

          dadebiTi gadawyvetileba registraciis Sesaxeb (gamoqveynebis  

          nomeri); 

(310) - pirveli ganacxadis nomeri; 

(320) - pirveli ganacxadis Setanis TariRi; 

(330) - pirveli ganacxadis mimRebi erovnuli an regionuli  uwyebis an  

          organizaciis saidentifikacio kodi; 

(511) - saqonlisa da momsaxurebis saerTaSoriso klasifikacia sasa- 

          qonlo niSnis registraciisaTvis da/an klasificirebuli saqon- 

          lisa da/an momsaxurebis CamonaTvali; 

(531) - sasaqonlo niSnis gamosaxulebiTi elementebis aRwera sasaqon- 
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           lo niSnebis gamosaxulebiTi elementebis saerTaSoriso  

           klasifikaciis (venis klasifikacia) mixedviT; 

(540) - niSnis gamosaxuleba; 

(550) - sasaqonlo niSnis tipi an saxeoba; 

(580) - ganacxadsa da niSnis registraciasTan dakavSirebuli yvela saxis  

           cvlilebaze Canaweris Setanis TariRi; 

(591) - informacia gancxadebul ferebze; 

(731) - ganmcxadeblis saxeli da misamarTi; 

(732) - mflobelis saxeli da misamarTi; 

(740) - warmomadgenlis  saxeli da misamarTi; 

(750) - mimoweris misamarTi; 

(770) - cvlilebamde ganmcxadeblis an mflobelis saxeli da misamar- 

          Ti uflebis gadacemis SemTxvevaSi; 

(771) - cvlilebamde ganmcxadeblis an mflobelis saxeli da  misamar- 

           Ti uflebis gadacemis gareSe; 

(791) - licenziatis saxeli da misamarTi; 

(800) - sasaqonlo niSnis registraciis monacemebi niSnebis saerTa- 

           Soriso registraciis madridis xelSekrulebasTan dakavSi- 

          rebuli protokolis mixedviT (saerTaSoriso registraciis  

          nomeri) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

orasoiani kodebi da maTi Sesabamisi saxelmwifoebis, 

saerTaSoriso da regionaluri  organizaciebis dasaxeleba 
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(ismos standarti 3) 

 
AD andora  CK kukis kunZulebi 

AE arabTa gaerTianebuli saamiroebi  CL Cile 

AF avRaneTi  CM kameruni 

AG antigua da barbuda  CN CineTi 

AI angilia  CO kolumbia 

AL albaneTi  CR kosta-rika 

AM somxeTi  CU kuba 

AN antilis kunZulebi (niderlandebi)  CV mwvane koncxis kunZulebi 

AO angola  CY kviprosi 

AP sawarmoo sakuTrebis afrikis  
regionaluri organizacia 

 CZ Cexiis respublika 

AR argentina  DE germania 

AT avstria  DJ jibuti 

AU avstralia  DK dania 

AW aruba  DM dominika 

AZ azerbaijani  DO dominikelTa respublika 

BA bosnia da hercegovina  DZ alJiri 

BB barbadosi  EA evraziis sapatento organizacia
(EAPO) 

BD bangladeSi  EC ekvadori 

BE belgia  EE estoneTi 

BF burkina-faso  EG egvipte 

BG bulgareTi  EH dasavleTi sahara 

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

BI burundi  EP evropis sapatento uwyeba 

BJ benini  ER eritrea 

BM bermudis kunZulebi  ES espaneTi 

BN brunei-darusalami  ET eTiopia 

BO bolivia  FI fineTi 

BR brazilia  FJ fiji 

BS bahamis kunZulebi  FK folklendis kunZulebi 

BT bhutani  FO fareris kunZulebi 

BV buvetis kunZulebi  FR safrangeTi 

BW botsvana  GA gaboni 

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

  
GB 

 
didi britaneTi 

BY belorusia  GD grenlandia 

BZ belizi  GE saqarTvelo 

CA kanada  GH gana 

CD kongos demokratiuli resp.  GI gibraltari 

CF centraluri afrikis resp.  GL grenlandia 

CG kongo  GM gambia 

CH Sveicaria  GN gvinea 

CI kot-d'ivuari  GQ ekvatoruli gvinea 

 
GR saberZneTi  MA maroko 
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GS samxreTi jorjia da samxreTi  
sendviCis kunZulebi 

 MC monako 

GT gvatemala  MD moldaveTi 

GW gvinea-bisau  MG madagaskari 

GY gaiana  MK makedonia yofili iugoslavia   

HK honkongi  ML mali 

HN hondurasi  MM mianma 

HR xorvatia  MN monRoleTi 

HT haiti  MO makao 

HU ungreTi  MP Crd. marianas kunZulebi 

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

  
MR 

 
mavritania 

ID indonezia  MS monserati 

IE irlandia  MT malta 

IL israeli  MU mavrikia 

IN indoeTi  MV maldivi 

IQ erayi  MX meqsika 

IR iranis islamuri respublika  MW malavi 

IS islandia  MY malaizia 

IT italia  MZ mozambiki 

JM iamaika  NA namibia 

JO iordania  NE nigeri 

JP iaponia  NG nigeria 

KE kenia  NI nikaragua 

KG yirgizeTi  NL niderlandebi 

KH kampuCia  NO norvegia 

KI kiribati  NP nepali 

KM komoris kunZulebi  NR nauru 

KN sent-kitsi da nevisi  NZ axali zelandia 

KP koreis saxalxo demokratiuli  
respublika 

 OA afrikis inteleqtualuri sakuT- 
rebis organizacia (OAPI) 

KR koreis respublika  OM omani 

KW kuveiti  PA      panama 

KY kaimanis kunZulebi  PE peru 

KZ yazaxeTi  PG papua-axali gvinea 

LA laosi  PH filipinebi 

LB libani  PK pakistani 

LC sent-lusia  PL poloneTi 

LI lixtenStaini  PT portugalia 

LK Sri-lanka  PW palau 

LR liberia  PY paragvai 

LS lesoTo  QA katari 

LT litva  RO rumineTi 

LU luqsemburgi  RU ruseTis federacia     

LV latvia  RW ruanda 

LY libia  SA saudis arabeTi 

 
 
 

SB solomonis kunZulebi  TP aRmosavleTi timori 

SC seiSelis kunZulebi  TR TurqeTi 
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SD sudani  TT trinidadi da tobago 

SE SvedeTi  TV tuvalu 

SG singapuri  TW taivani, CineTis provincia 

SH wminda elenes kunZuli  TZ tanzania 

SL slovenia  UA ukraina 

SK slovakia  UG uganda 

SL siera-leone  US aSS 

SM san-marino  UY urugvai 

SN senegali  UZ uzbekeTi 

SO somali  VA vatikani 

SR surinami  VC sent-vinsenti da grenadinebi 

ST san-tome da prinsipi  VE venesuela 

SV salvadori  VG virjinis kunZulebi (britaneTi) 

SY siria  VN vietnami 

SZ svazilendi  VU vanuatu 

TC Terqsis da kaikosis kunZulebi  WO WIP-inteleqtualuri sakuTrebis 
msoflio organizacia 

TD Cadi  WS samoa 

TG togo  YE iemeni 

TH tailandi  YU iugoslavia 

TJ tajikeTi  ZA samxreTi afrika 

TM TurqmeneTi  ZM zambia 

TN tunisi  ZW zimbabve 

TO tonga    
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4. sasaqonlo niSnebi  

4.1. ganacxadebi  

ganacxadebi, romlebzedac gamotanilia eqspertizis dadebiTi gadawyve-

tileba registraciis Sesaxeb da gaTvaliswinebulia gasaCivreba "saqpatentis" 

saapelacio palataSi gamoqveynebidan sami Tvis vadaSi. 

4.1.1. erovnuli ganacxadebi 
___________________________________________________________________________ 
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(260) AM 2008 43839 A 
(210) AM 043839 
(220) 2007 07 24 
(731) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენოი 
          ოტვეტსტვენოსტიუ "ნაუჩნო-პროიზ- 
          ვოდსტვენნაია კომპანია  
           "ფარმასოფტი",  
           ავტოზავოდსკაია 22, 109218 მოსკოვი,  
           რუსეთის ფედერაცია 
(740) გურამ ციციშვილი 
(540)  

МЕКСИПРИМ 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  3 - წმენდის, გაპრიალების, გაუცხიმოვ-
ნებისა და აბრაზიული დამუშავების პრეპა-
რატები; საპნები; პარფიუმერია, ეთერზეთე-
ბი, კოსმეტიკა, თმის ლოსიონები; კბილის 
ფხვნილები და პასტები, მათ შორის კოსმეტი-
კური საშუალებები, თმის თხევადი კოსმეტი-
კური საშუალებები (ლოსიონები), კოსმეტი-
კური კრემები; კოსმეტიკური ლოსიონები; სა-
პარსი ლოსიონები, პარსვის შემდეგ გამოსა-
ყენებელი ლოსიონები; კანის მოვლის კოსმე-
ტიკური საშუალებები; საპარსი პრეპარატე-
ბი; მაპრიალებელი პრეპარატები; გრიმის მო-
საცილებელი პრეპარატები, ლაკის მოსაცი-
ლებელი პრეპარატები; ტუალეტის საკუთნო 
(პარფიუმერულ-კოსმეტიკური დანიშნულე-
ბის ჰიგიენური პრეპარატები); შამპუნები; 
შამპუნები ცხოველებისათვის. 
     35 - მესამე პირთა მომარაგება მე-3 და მე-5 
კლასში ჩამოთვლილი საქონლით (საქონლის 
შესყიდვა და საწარმოების მომარაგება). 
_________________________________________ 
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(731) ოოო "გლუკოზა პროდაქშენ", 
          ნოვინსკი ბულვარი, დ.3. სტრ.1,  
          მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია 
(740) ლილიანა დარახველიძე 
(540)  

GLUKOZA 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  9 - ბილეთების გასაყიდი ავტომატები; 
მუსიკალური ავტომატები წინასწარი გადახ-
დით; სავაჭრო ავტომატები; სახანძრო ავტო-
მობილები; სატელეფონო ავტომოპასუხეები; 
ელექტრული აკუმულატორები; ელექტრული 

აკუმულატორები სატრანსპორტო საშუალე-
ბებისათვის; აქტინომეტრები; ალიდადები; 
ალტიმეტრები; ამპერმეტრები; ანემომეტრე-
ბი; ანოდები; ანტენები; ანტიკათოდები; აპერ-
ტომეტრები (ოპტიკური); საყვინთაო აპარა-
ტები; მაღალსიხშირული აპარატურა; ანალი-
ზის აპარატურა (სამედიცინოს გარდა); აპა-
რატურა დისტანციური მართვისთვის; ელექ-
ტოდინამიკური აპარატურა სარკინიგზო ის-
რების დისტანციური მართვისთვის; ელექ-
ტროდინამიკური აპარატურა სიგნალების 
დისტანციური მართვისთვის; ელექტრული 
აპარატურა მეთვალყურეობისა და კონტრო-
ლისათვის; ხმისჩამწერი აპარატურა; სამეც-
ნიერო მიზნებისთვის განკუთვნილი სადის-
ტილაციო აპარატები; დიფრაქციული აპარა-
ტები (მიკროსკოპია); აპარატები ჰაერის შე-
მადგენლობის ანალიზისთვის; საფოსტო მა-
რკებით გადახდის კონტროლის აპარატები; 
ხმის გადამცემი აპარატები; ელექტრული 
აპარატები პლასტმასის საფუთავების შესა-
დუღებლად; ლაბორატორიული აპარატურა 
ფერმენტაციისთვის; ელექტრორკალური 
ჭრის აპარატები; ელექტრორკალური შედუ-
ღების აპარატები; ელექტროშედუღების აპა-
რატები; სასუნთქი აპარატები (ხელოვნური 
სუნთქვის აპარატების გარდა); სასუნთქი აპა-
რატები წყალქვეშა ცურვისთვის; რენტგენის 
გამოსხივების რეგენერაციის აპარატები და 
დანადგარები (მედიცინაში გამოყენებულის 
გარდა); სალაროს აპარატები; კომუტაციური 
ელექტრული აპარატები; სასაუბრო აპარატე-
ბი; გამოსახდელი ლაბორატორიული აპარა-
ტები; საპროექციო აპარატები; რენტგენის 
აპარატები სამრეწველო მიზნებისთვის; ელ-
ექტრული შედუღების აპარატურა; შუქპირ-
გადამღები აპარატები; შუქსასიგნალო (მო-
ციმციმე) აპარატები; სტერეოსკოპული აპა-
რატები; სატელეგრაფო აპარატები; სატელე-
ფონო აპარატები; გადამცემი სატელეფონო 
აპარატები; ფაქსიმილეს აპარატები; ფოტო-
ტელეგრაფიის აპარატები; ელექტრული აპა-
რატები დისტანციური ანთებისთვის; არეო-
მეტრები მჟავებისთვის (აციდომეტრები); არ-
ეომეტრები მარილის ხსნარების სიმკვრივის 
განსაზღვრისათვის; აციდომეტრები აკუმუ-
ლატორული ბატარეისთვის; აერომეტრები; 
ბაკენები, მნათი ქერქეჭელები, ბარომეტრები; 
ანოდური ბატარეები; გალვანური ელემენტე-
ბის ბატარეები; ჯიბის ფარნების ბატარეები; 
ბატარეები ანთების სისტემებისთვის; მზის 
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ბატარეები; ელექტრული ბატარეები; ცალ-
სასწორები; ბენზინტუმბოები ტექნიკური მო-
მსახურების სადგურებისთვის; ბეტატრო-
ნები; ბინოკლები; ელექტრონული სასაქონ-
ლო ჭდეები; მაგნიტური ლენტის ბლოკები 
(კომპიუტერები); მეხსიერების ბლოკები კომ-
პიუტერებისათვის; ბრანდსპოიტები; ბრეზენ-
ტი სამაშველო სამუშაოებისათვის; სასიგნა-
ლო ქერქეჭელები; სამაშველო ქერქეჭელები, 
მაჩვენებელი ქერქეჭელები; ბუსოლები; ვაკუ-
უმმეტრები; ელექტროლიზის აბაზანები; ვა-
რიომეტრები; სასწორები; კანტორის სასწო-
რები წერილებისთვის; ხიდური, ბაქნიანი სა-
სწორები; პრეციზიული სასწორები; სარყეე-
ბი (გეოდეზიური ინსტრუმენტები); ვიდეოკა-
მერები; ვიდეოკასეტები; ვიდეოტელეფონები; 
ვიდეოეკრანები; ვიდეომაძიებლები ფოტო-
გრაფიული აპარატებისათვის; ჩანგლები, 
როზეტები შტეპსელებისთვის; მიკრომეტრუ-
ლი ხრახნები ოპტიკური ხელსაწყოებისა და 
ინსტრუმენტებისთვის; ვისკოზიმეტრები; ელ-
ექტროწრედის ჩამრთველები; ტალღმზომები; 
ვოლტმეტრები; სატრანსპორტო საშუალება-
თა სადგომის ჭიშკრები წინასწარი გადახ-
დით; მექანიკური ფირნიშები; დახურული 
ამომრთველები (ელექტრული); დენის გამმა-
რთველები; გაბარიტები (გამზომი ინსტრუ-
მენტები); გაზანალიზატორები; გაზმეტრები; 
გალვანომეტრები; ჰელიოგრაფები; ჰიგრო-
მეტრები; ჰიდრომეტრები; საწონები; კარის 
ოპტიკური სათვალთვალოები; ჰოლოგრამე-
ბი; გრაფოამგებები; ხმამაღლამოლაპარაკეე-
ბი; ტვირთები ლოტებისთვის, ზონდების-
თვის; ტვირთები შვეულებისთვის; სიგრძის 
მზომები; დენსიტომეტრები; დენსიმეტრები; 
ოპტიკური დეტალები; დეტექტორები; გელე-
ნის დეტექტორები; კვამლის დეტექტორები; 
ყალბი მონეტების დეტექტორები; დიაპოზი-
ტივები (ფოტოგრაფია); დიასკოპები; დიაფ-
რაგმები ფოტოგრაფიული აპარატებისათვის; 
დიქტოფონები; დინამომეტრები; დისკეტები; 
ხმისჩამწერი დისკოები; მაგნიტური დისკოე-
ბი; ოპტიკური დისკოები; მთვლელი დისკოე-
ბი; დისკამძრავები კომპიუტერებისთვის; დი-
სკამძრავები დისკოების ავტომატური შეცვ-
ლით (კომპიუტერებისთვის); ელექტრონული 
დაფები განცხადებებისათვის; საზომი ტევა-
დობები; საცურაო ჟილეტები; ტყვიაგაუმტა-
რი ჟილეტები; სამაშველო ჟილეტები; საი-
დენტიფიკაციო ძარღვები ელექტრული სადე-
ნებისთვის; ცხვირის მომჭერები მოცურავეე-
ბისა და მყვინთავებისთვის; ელექტრული სა-
კეტები; ზარები (მოწყობილობები საგანგაშო 
სიგნალიზაციისათვის); ელექტრული ავარი-
ული ზარები; კარის ელექტრული ზარები; 
სასიგნალო ზარები; ბგერათგამტარები; 
სარკეები დასათვალიერებელი სამუშაოების-
თვის; საგზაო ნიშნები, მანათობელი ან მექა-
ნიკური; მანათობელი ნიშნები; ღრმა წყლის 

ზონდები; ზონდები სამეცნიერო კვლევისა-
თვის; ზუმერები; ელექტრული ზუმერები; 
ნემსები ფირფიტსაკრავებისთვის; საზომები; 
წნევის საზომები; იმიტატორები სატრანს-
პორტო საშუალების მართვისა და შემოწმე-
ბისათვის; ინვერტორები (ელექტრული); ინ-
დიკატორები (ელექტრული); წნევის ინდიკა-
ტორები; ტემპერატურული ინდიკატორები; 
ინკუბატორები ბაქტერიული კულტურების-
თვის; საზომი ინსტრუმენტები; მათემატიკუ-
რი ინსტრუმენტები; ინსტრუმენტები ნიველი-
რებისათვის; ტოპოგრაფიული ინსტრუმენტე-
ბი; კუთხმზომი ინსტრუმენტები; ინტერფეი-
სები (კომპიუტერები); იონიზატორები (ჰაე-
რის დასამუშავებლად გამოყენებულის გარ-
და); ნაპერწკალსაქრობები; კოაქსიალური 
კაბელები; ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელები; 
ელექტრული კაბელები; კალიბრები; განშ-
ლადი კალიბრები; კუთხვილიანი კალიბრე-
ბი; კალკულატორები; ჯიბის კალკულატო-
რები; დეკომპრესიის კამერები; კინოგადა-
ღების კამერები; ელექტრონული ფანქრები 
(დისპლეის ელემენტები); ელექტრული კო-
ჭების კარკასები; საიდენტიფიკაციო მაგნი-
ტური ბარათები, კატრიჯები ვიდეოთამა-
შებისათვის; რუკები მაგნიტური კოდით; 
დამცავი ჩაჩქანები, ჩაფხუტები; კასეტები 
ფოტოფირფიტებისთვის; კათოდები; ინდუქ-
ტივობის კოჭები (გრაგნილები); ელექტრული 
კოჭები; ელექტრომაგნიტების კოჭები; ფო-
ტოგრაფიაში გამოსაყენებელი კოჭები; ექს-
პონირებული კინოფირები; კომპიუტერის 
კლავიატურები; სოლენოიდური სარქველები 
(ელექტრომაგნიტური გადამრთველები); ელ-
ექტრული კლემები; ელექტრონული ჩამწერი 
წიგნაკები; ღილაკები ზარებისთვის; "თაგ-
ვის" სადებები; მაგნიტური კოდირების მოწ-
ყობილობა; შუქდამცავი წინაფრები; ელექტ-
რული კოლექტორები; კალიბრების რგოლე-
ბი; სპეციალური დამცავი კომბინიზონები 
მფრინავებისთვის; კომუტატორები; კომპაქტ-
დისკები; კომპაქტ-დისკები (აუდიო-ვიდეო); 
კომპარატორები; საზღვაო კომპასები; კომ-
პიუტერები; პორტატული კომპიუტერები; ელ-
ექტრული კონდენსატორები; ელექტრული 
კონტაქტები; ელექტრული კონტაქტები კე-
თილშობილი ლითონებისგან; კონუსი-ქარმა-
ჩვენებლები (ქარის მიმართულება); ელექტ-
რული განშტოებადი კოლოფები; ელექტრუ-
ლი განმანაწილებელი კოლოფები; ხაზოვანი 
შემაერთებელი კოლოფები (ელექტრული); 
შემაერთებელი ელექტრული კოლოფები; 
ელექტრული აკუმულატორების კოლოფები; 
ხმამაღლამოლაპარაკეების კორპუსები; სპე-
ციალური კოსტიუმები (მყვინთავებისთვის), 
სკაფანდრები; შუქამრეკლავი რგოლები, რო-
მლებიც მაგრდება ტანსაცმელზე სატრანს-
პორტო ავარიების თავიდან ასაცილებლად; 
დამცავი სახურავები შტეფსელის როზეტე-
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ბისთვის; ლაგები (საზომი ინსტრუმენტები); 
ლაზერები, სამედიცინო მიზნებისთვის გამო-
ყენებულის გარდა; ლაქტოდენსიმეტრები; 
ლაქტომეტრები; ნათურები ფოტოლაბორა-
ტორიისთვის; ნეონის ნათურები; თერმოელ-
ექტრონული მილაკები; რადიოტექნიკაში გა-
მოსაყენებელი თერმოელექტრონული მილა-
კები; ელექტრონული გამაძლიერებელი მი-
ლაკები; შუქფეთქის ნათურები (ფოტოგრა-
ფია); ამომკითხავი თავაკების გასაწმენდი 
ლენტები; მაგნიტური ლენტები; მაგნიტური 
ლენტები ვიდეოჩაწერისთვის; საზომი ლენ-
ტები; სახანძრო სამაშველო კიბეები; საზომი 
სახაზავები; ლოგარითმული სახაზავები; კო-
ნტაქტური ლინზები; ოპტიკური მაკორექტი-
რებელი ლინზები; ოპტიკური ლინზები; ოპ-
ტიკური ჩამოსაცმელი ლინზები; ლინზები-
კონდენსორები; ლოტის ხაზები; ელექტრუ-
ლი მაგისტრალური ხაზები; საზომი კოვზე-
ბი, ლუპები, საქსოვი ლუპები, მაგნიტები; დე-
კორატიული მაგნიტები; მანეკენები დახმა-
რების გაწევაში სავარჯიშოდ (ხელსაწყოები 
სწავლებისთვის); “თაგვის” ტიპის მანიპულა-
ტორები; მანომეტრები; ნიღბები წყალქვეშა 
ყვინთვისთვის; ნიღბები შემდუღებლებისათ-
ვის; დამცავი ნიღბები; მასალები ელექტრო-
გადამცემი ხაზების მავთულებისთვის; საბუ-
ღალტრო მანქანები; არჩევნების დროს ხმე-
ბის დასათვლელი მანქანები; ფულის დასა-
ხარისხებელი და დასათვლელი მანქანები; 
მანქანები და ხელსაწყოები მასალათა გამო-
საცდელად, კუთხეების მოსამრგვალებელი 
საკერავი მანქანები; მეგაფონები; აკუსტიკუ-
რი მემბრანები; მემბრანები სამეცნიერო აპა-
რატურებისთვის; მეტალოდეტექტორები სამ-
რეწველო ან სამხედრო მიზნებისათვის; მეტ-
რონომები; მეტრები (საზომი ინსტრუმენ-
ტები); მეტრები სადურგლო სამუშაოების-
თვის; მეტრები სამკერვალო; მექანიზმები წი-
ნასწარი გადახდის ავტომატებისათვის; წი-
ნასწარი გადახდის მექანიზმები ტელევიზო-
რებისთვის; ფოტოსაკეტების გამშვები მექა-
ნიზმები; მიკრომეტრები; მიკროპროცესორე-
ბი; მიკროსკოპები; მიკროტომები; მიკროფო-
ნები; მოდემები; მეხამრიდები; მონიტორები 
(კომპიუტერული მოწყობილობა); მულტიპ-
ლიკაციები; ელექტრული კიდურა ქუროები; 
შემაერთებელი ქუროები კაბელებისთვის; ინ-
სტრუმენტების ნაკრები მიკროსკოპული გა-
მოკვლევისთვის ნიმუშების მოსამზადებ-
ლად; საკბილეები; სამუხლეები მუშების-
თვის; თბური ტუმბოები ავტომატური რეგუ-
ლირებით; სათბობმიმწოდებელი ტუმბოები 
ტექნიკური მომსახურების სადგურებისთვის; 
საყურისები; ოპტიკური ნიველირები; ნონიუ-
სები; ხმისჩაწერის მატარებლები; მაგნიტური 
ინფორმაციის მატარებლები; ოპტიკური ინ-
ფორმაციის მატარებლები; წინდები ელექ-
ტროგათბობით; გარსები ელექტრული კაბე-

ლებისთვის; იდენტიფიკაციური გარსები ელ-
ექტრული სადენებისთვის; ასაწონი მოწყო-
ბილობა; კანტორის მოწყობილობა პერფობა-
რათების გამოყენებით; სპეციალური ლაბო-
რატორიული მოწყობილობა; უბედური შემთ-
ხვევის გამოსხივების და ცეცხლისგან დამ-
ცავი ფეხსაცმელები; ობიექტივები (ოპტიკა); 
ობიექტივები ასტროფოტოგრაფიისთვის; ოვ-
ოსკოპები; ცეცხლსაქრობები; ელექტროფი-
ცირებული ღობეები; ელექტრული შემზღუდ-
ველები; უბედური შემთხვევის, გამოსხივების 
და ცეცხლისგან დამცავი ტანსაცმელი; ცეც-
ხლისგან დამცავი ტანსაცმელი; ცეცხლის-
გან დამცავი აზბესტის ქსოვილის ტანსაც-
მელი; ოზონატორები; ოქტანტები; ოკულარე-
ბი; ომმეტრები; მაჯის საყრდენები კომპიუ-
ტერთან მუშაობის დროს; სათვალის ბუდეე-
ბი; პენსნეს ბუდეები; ოსცილოგრაფები; შვე-
ულები; ოპტიკური ამრეკლავები; სათვალეე-
ბი (ოპტიკა); მზისგან დამცავი სათვალეები, 
სპორტული სათვალეები; სასიგნალო პანე-
ლები მანათობელი ან მექანიკური; პეიჯე-
რები; პენსნეები; ჯიბის ელექტრონული გა-
დამყვანები; გადამცემები (დისტანციური კავ-
შირი); ელექტრონული სიგნალების გადამ-
ცემები; ელექტრული გადამრთველები; პერი-
სკოპები; ხელთათმანები მყვინთავებისთვის; 
უბედური შემთხვევებისგან დამცავი აზბეს-
ტის ქსოვილის ხელთათმანები; უბედური 
შემთხვევისგან დამცავი ხელთათმანები; სამ-
რეწველო მიზნებისათვის რენტგენის გამო-
სხივებისგან დამცავი ხელთათმანები; ლაბო-
რატორიული ღუმელები; პიპეტები; პირომეტ-
რები; პლანიმეტრები; პლანშეტები (გეოდე-
ზიური ინსტრუმენტები); აკუმულატორის ფი-
რფიტები; კაჟის ფირფიტები (ინტეგრალური 
სქემები); პლეერები კომპაქტ-დისკოებისათ-
ვის; კასეტური პლეერები, ფირები ხმის ჩასა-
წერად; ექსპონირებული რენტგენის ფირები; 
ექსპონირებული ფირები, სამაშველო ტივები; 
ლაბორატორიული ქვეშები; ნახევარგამტა-
რები; პოლარიმეტრები; პომპები; ტივტივები 
ცურვისთვის; გრადუირებული შუშის ჭურჭე-
ლი; სარტყელები ცურვისთვის; სამაშველო 
სარტყელები; დამცველები; დამცველები 
დნობადი; ელექტრული გარდამქმნელები; 
დისტანციური მწყვეტარები; საკვები პრო-
დუქტებისა და ანალიზის ხელსაწყოები; 
ხელსაწყოები დიაგნოსტიკისათვის (სამედი-
ცინო მიზნებისთვის გათვალისწინებულის 
გარდა); ელექტროთერმული თმის დასახვევი 
ხელსაწყოები; მანძილის საზომი ხელსაწ-
ყოები; ფოტოგრაფიაში სიჩქარის საზომი 
ხელსაწყოები; ტყავის სისქის საზომი ხელ-
საწყოები; სატრანსპორტო საშუალებათა სი-
ჩქარის კონტროლის ხელსაწყოები; ხელსაწ-
ყოები სწავლებისათვის; ხელსაწყოები დრო-
ის რეგისტრაციისთვის; მაკიაჟის მოსაშორე-
ბელი ელექტრული ხელსაწყოები; დისტან-
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ციური ჩამწერი ხელსაწყოები; ასტრონომიუ-
ლი ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; გეო-
დეზიური ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; 
ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები აწონვი-
სათვის; ნავიგაციური ხელსაწყოები და ინს-
ტრუმენტები; ოპტიკური ხელსაწყოები და 
ინსტრუმენტები; ფიზიკური ხელსაწყოები და 
ინსტრუმენტები; ქიმიური ხელსაწყოები და 
ინსტრუმენტები; საზომი ხელსაწყოები; ელ-
ექტრული საზომი ხელსაწყოები; საკონტრო-
ლო-საზომი ხელსაწყოები ორთქლის ქვაბე-
ბისთვის; კოსმოგრაფიის ხელსაწყოები; მე-
ტეოროლოგიური ხელსაწყოები; საზღვაო 
სასიგნალო ხელსაწყოები; დაკვირვების ხე-
ლსაწყოები; სანავიგაციო ხელსაწყოები სატ-
რანსპორტო საშუალებებისთვის (საბორტო 
კომპიუტერები); თანამგზავრული სანავიგა-
ციო ხელსაწყოები; ელექტრული მარეგული-
რებელი ხელსაწყოები; ზუსტი საზომი ხელ-
საწყოები; ხელსაწყოები, ინსტრუმენტები ოპ-
ტიკური ოკულარებით, მიმღებები (აუდიო-
ვიდეო); ოპტიკური პრიზმები; თამბაქოს მო-
საკიდებლები ავტომობილების ხელსაწყოე-
ბის ფარზე; პრინტერები; ფირფიტსაკრავში 
ნემსის შესაცვლელი მოწყობილობა; რეტორ-
ტების საჭერი მოწყობილობა; ფოტოგრაფია-
ში გამოყენებული საშრობი მოწყობილობა; 
აკუსტიკური დისკოების გასაწმენდი მოწყო-
ბილობა; ხანძრის ჩასაქრობად გამოყენებუ-
ლი დასარტყამი მოწყობილობები; ოპტიკური 
სამიზნეები ცეცხლსასროლი იარაღისთვის; 
სინჯარები; წნევის საცობ-მაჩვენებლები სა-
რქველებისთვის; მაგნიტური სადენები; სატე-
ლეგრაფო სადენები; სატელეფონო სადენე-
ბი; ელექტრული სადენები; ელექტრული გამ-
ტარები; სპილენძის მავთული იზოლირებუ-
ლი; მავთული დნობადი ლითონების შენად-
ნობისგან; პროგრამები კომპიუტერებისთვის; 
სათამაშო კომპიუტერული პროგრამები; კომ-
პიუტერული პროგრამები (ჩატვირთული 
პროგრამული უზრუნველყოფა); ფირფიტსაკ-
რავები; პროცესორები (ინფორმაციის დამუ-
შავების ცენტრალური ბლოკები); წნელები 
მიწისქვეშა წყლის წყაროების ადგილმდე-
ბარეობის დასადგენად; ელექტრონული პუბ-
ლიკაციები (ჩატვირთული); ელექტრული გა-
ნმანაწილებელი პულტები; ელექტრული მარ-
თვის პულტები; რადარები; რადიომილაკები; 
რადიოანძები; შორი კავშირის რადიოგადამ-
ცემები; რადიოხელსაწყოები; რადიომიმღე-
ბები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; 
ჩარჩოები დიაპოზიტივებისათვის; რასტრები 
ფოტორეპროდუქციული პროცესებისთვის 
(ფოტოტიპია); პორტატული რაციები; გადა-
მეტძაბვისაგან დამცავი რეგულატორები; 
ძაბვის რეგულატორები სატრანსპორტო სა-
შუალებებისათვის; განათების რეგულატო-
რები (ელექტრული); სცენის განათების რე-
გულატორები; ფირფიტსაკრავების ბრუნთა 

რიცხვის რეგულატორები; რედუქტორები 
(ელექტრული); ფოტოგრაფიაში გამოსაყენე-
ბელი ამოსარეცხი რეზერვუარები; რეისმუ-
სები; დროის რელეები; ელექტრული რელეე-
ბი; უსაფრთხოების ღვედები (სატრანსპორ-
ტო საშუალებათა და სპორტულ მოწყობი-
ლობათა ღვედებისგან განსხვავებული); რენ-
ტგენოგრამები (სამედიცინო მიზნებისთვის 
გამოყენებულის გარდა); რეოსტატები; რეს-
პირატორები (ხელოვნური სუნთქვის დროს 
გამოსაყენებლის გარდა); რესპირატორები 
ჰაერის ფილტრაციისთვის; რეტორტები; რე-
ფრაქტომეტრები; რეფრაქტორები; ცხაურა 
ელექტრული აკუმულატორის ფირფიტების-
თვის; რუპორები ხმამაღლა მოლაპარაკეე-
ბისთვის; შაქრისმზომელები; ოპტიკურ-ბოჭ-
კოვანი შუქსატარები; სასტვენები ძაღლების-
თვის ბრძანებების მისაცემად, სასიგნალო, 
ავარიული სასტვენები, სექსტანტები; ინდუქ-
ტივობის კოჭების გულარები (ინდუქტორე-
ბი); სამაშველო ქსელები; დამცავი ბადეები 
ავარიის დროს; ხანძრის სიგნალიზატორები; 
სინათლის ან მექანიკური სიგნალიზაცია; სი-
რენები; სკანერები (ინფორმაციის დასამუშა-
ვებელი მოწყობილობა); სმარტ-ბარათები; 
შეერთებები ელექტრული ხაზებისათვის; 
ელექტრული შეერთებები; სონარები; ბგე-
რათსაზომები; გამნათებელი სისტემების ბა-
ლასტური წინაღობები; ელექტრული წინა-
ღობები; სპექტროგრაფები; სპექტროსკოპები; 
სპიდომეტრები; სპირტსაზომები; თანამგზავ-
რები სამეცნიერო კვლევებისთვის; ავარიე-
ბის დროს ინდივიდუალური დაცვის საშუა-
ლებები; აუდიოვიზუალური სასწავლო სა-
შუალებები; რადიოსატელეგრაფო სადგურე-
ბი; რადიოსატელეფონო სადგურები; მინები 
სათვალეებისათვის; ოპტიკური მინები; მინე-
ბი დენგამტარი საფარით; შუქდამცავი (დაბ-
რმავების საწინააღმდეგო) მინები; პორტატუ-
ლი სტერეომიმღებები; სტერეოსკოპები; სა-
ხანძრო ნავები; სულფიტომეტრები; ფოტო-
გრაფიაში გამოსაყენებელი საშრობები; სფე-
რომეტრები; ინტეგრალური სქემები; ნაბეჭდი 
სქემები; მრიცხველები; ავტომობილების ფა-
სიანი დგომის დროის მრიცხველები; საფოს-
ტო მარკების მრიცხველები; სატრანსპორტო 
საშუალებების მიერ გავლილი მანძილის 
მრიცხველები; ბრუნთა რიცხვის მრიცხველე-
ბი, ანგარიშები, ტაქსომეტრები; ყურის ტამ-
პონები; წყალქვეშა ცურვისას გამოყენებული 
ყურის ტამპონები; ტახომეტრები; ტექსტ-
პროცესორები; ტელევიზორები; ტელესკოპე-
ბი; ტელესუფლიორები; ტელეტაიპები; გადა-
სატანი ტელეფონები; თეოდოლიტები; თერ-
მომეტრები (სამედიცინო თერმომეტრების გა-
რდა); თერმოსტატები; თერმოსტატები სატ-
რანსპორტო საშუალებებისათვის; ტიგელები 
(ლაბორატორიული); ტონარმები ფირფიტსა-
კვრელებისთვის; ტოტალიზატორები; ტრან-
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ზისტორები (ელექტრონიკა); ტრანსპორტი-
რები (საზომი ინსტრუმენტები) ამამაღლებე-
ლი ტრანსფორმატორები; ელექტრული 
ტრანსფორმატორები; გამაფრთხილებელი 
სამკუთხედები დაზიანებული სატრანსპორ-
ტო საშუალებებისათვის; გამშვები გვარლე-
ბი ძრავებისათვის; ელექტრული გაზგანმუხ-
ტვადი მილაკები (გარდა განათების დროს 
გამოყენებულისა); კაპილარული მილაკები; 
რენტგენის მილები (გარდა მედიცინაში გა-
მოყენებულისა); სატელეფონო ყურმილები; 
ავტომატური ტურნიკეტები; რაოდენობის მა-
ჩვენებლები; საბურავებში დაბალი წნევის 
ავტომატური მაჩვენებელი; ბენზინის დონის 
მაჩვენებლები; წყლის დონის მაჩვენებლები; 
ელექტრული დენის გადინების (მიწაზე, 
მასაზე) მაჩვენებლები; სინათლის ემისიის 
ელექტრონული მაჩვენებლები; დახრილობის 
საზომები; თარაზოები (ხელსაწყოები ჰორი-
ზონტული მდგომარეობის განსაზღვრისათ-
ვის); ვერცხლისწყლიანი თარაზოები; სპირ-
ტიანი თარაზოები; ურომეტრები; ხმის გამაძ-
ლიერებლები; ნაწილაკების ამაჩქარებლები; 
გამშხეფავი დანადგარები ხანძრის ჩასაქრო-
ბად, ელექტრული დანადგარები საწარმოო 
პროცესების დისტანციური მართვის (სამ-
რეწველო წარმოებებში); სატრანსპორტო სა-
შუალებათა ავტომატური მართვის მოწყო-
ბილობები; მოწყობილობები ბალანსირები-
სათვის; ხმისჩამწერი მოწყობილობები; ხმის-
აღმდგენი მოწყობილობები; ანგარიშების გა-
მოსაწერი მოწყობილობები; გალვანოპლას-
ტიკის მოწყობილობები; კარების დასაკეტი 
ელექტრული მოწყობილობები; მაგნიტურ 
ლენტზე ჩასაწერი (ხმის, გამოსახულების, 
ინფორმაციის) მოწყობილობები; რენტგენის 
სხივებისგან დამცავი მოწყობილობები (გარ-
და მედიცინაში გამოყენებულისა); მოწყობი-
ლობები თამაშებისთვის სატელევიზიო მიმ-
ღებების აუცილებელი გამოყენებით; მოწყო-
ბილობები სარკინიგზო ტრანსპორტზე უსაფ-
რთხოების უზრუნველსაყოფად; ინფორმა-
ციის დასამუშავებელი მოწყობილობები; კა-
რების გასაღები ელექტრული მოწყობილო-
ბები; მოწყობილობები ჟანგბადის გადასას-
ხმელად (გადაყვანა); ქურდობის აღსაკვეთი 
ელექტრული მოწყობილობები; მოწყობილო-
ბები მწერების მისატყუებლად და გასანად-
გურებლად; მოწყობილობები გართობისათ-
ვის სატელევიზიო მიმღებების აუცილებელი 
გამოყენებით; მოწყობილობები დროის სარე-
გისტრაციოდ; ფირის საჭრელი მოწყობილე-
ბები; ფოტოსურათების საშრობი მოწყობი-
ლობები; ნიშნების ამოსაკითხი ოპტიკური 
მოწყობილობები; ლიფტების სამართავი მო-
წყობილობები; მოწყობილობები დიაპოზიტი-
ვების ცენტრირებისთვის; მადოზირებელი 
მოწყობილობები; დასამუხტი მოწყობილობე-
ბი ელექტრული აკუმულატორებითვის; ხმო-

ვანი სასიგნალო მოწყობილობები; მოწყობი-
ლობები და მანქანები ზონდირებისათვის; სა-
მაშველო მოწყობილობები და აღჭურვილო-
ბები; მოწყობილობები კინოფილმის მონტა-
ჟისთვის (კინოფირები); კოროზიისგან დამ-
ცავი კათოდური მოწყობილობები; საკომუ-
ტაციო მოწყობილობები (აღჭურვილობა ინ-
ფორმაციის დამუშავებისათვის); პერიფერი-
ული კომპიუტერების მოწყობილობები; ელ-
ექტრული შეფერხებადამცავი მოწყობილო-
ბები; განმამაგნიტებელი მოწყობილობები 
მაგნიტური ფირისთვის; აკუსტიკური დასა-
კავშირებელი მოწყობილობები; სასიგნალო 
მოწყობილობები (დამცავი სიგნალიზაცია); 
ავარიული სასიგნალო მოწყობილობები; ბუ-
რუსში გამოსაყენებელი სასიგნალო მოწყო-
ბილობები (გარდა სიგნალების აფეთქების 
გამოყენებით); მაჯამებელი მოწყობილობები; 
ამომკითხავი მოწყობილობები (აღჭურვილო-
ბა ინფორმაციის დამუშავებისთვის); სითბო 
მარეგულირებელი მოწყობილობები; ფოტო-
საასლე მოწყობილობები (ფოტოგრაფიული, 
ელექტროსტატიკური, სითბური); შტრიხკო-
დების ამოსაკითხი მოწყობილობები; ელექ-
ტრული უთოები; რესპირატორის ფილტრები; 
ფოტოგრაფიაში გამოყენებული ულტრაიის-
ფერი სხივების ფილტრები; ფოტოგრაფიაში 
გამოსაყენებელი ფილტრები; “ჯადოსნური” 
ფარნები; ფარნები ოპტიკური სისტემით; სა-
სიგნალო ფარნები; ფოტოაპარატები; ფოტო-
გამკრიალებლები; ფოტოსაკეტები; ფოტო-
ლაბორატორიები; ფოტომეტრები; იმპულსუ-
რი ფოტოგამნათებლები; ფოტოგამადიდებ-
ლები; ფოტოელემენტები ჩამკეტი ფენით; 
ბუდეები კონტაქტური ლინზებისთვის; ბუ-
დეები სათვალისთვის; ბუდეები პენსნესთვის; 
ბუდეები მიკროსკოპის სასაგნე მინებისთვის; 
სპეციალური ბუდეები ფოტოაპარატებისთ-
ვის და ფოტომასალებისთვის; ლაბორატო-
რიული ქრომატოგრაფები; ქრონოგრაფები 
(დროის ჩასაწერი მოწყობილობები); ძეწკვე-
ბი პენსნესთვის; ციკლოტრონები; ფარგლე-
ბი; სიხშირმზომები; ქვიშის საათები კვერც-
ხის ხარშვისთვის; ხანძარსაწინააღმდეგო 
დამცავი შალითები; ჩიპები (ინტეგრალური 
სქემები); ნაბიჯმზომები; მეტეოროლოგიური 
სფერო-ზონდები; სალტეები სინათლის წერ-
ტილოვანი წყაროების მონტაჟისთვის; დამ-
ცავი ჩაფხუტები სპორტსმენებისთვის; თას-
მები პენსნესთვის; ფოტოაპარატის შტატივე-
ბი; თვალების მკვეთრი სინათლისგან დამ-
ცავი ფარები; კომუტაციური ფარები; ელექ-
ტრული განმანაწილებელი ფარები; მუშის 
სახის დამცავი ეკრანები; საპროექციო ეკრა-
ნები; სამრეწველო მიზნებისთვის გამოყენე-
ბული რენტგენის აპარატების ეკრანები; მაფ-
ლუორესცირებელი ეკრანები; ფოტოგრაფი-
ული ეკრანები; ექსპონომეტრები; ელექტრო-
დები შედუღებისთვის; ელექტრომრჩილავე-
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ბი; ელექტროგაყვანილობები; გალვანური 
ელემენტები; ეპიდიასკოპები; ერგომეტრები; 
ელექტრული ღუზები. 
     25 - მონაზონის თავსაფრები; ბანდანები 
(თავშლები); ქვედა თეთრეული; ოფლის შემ-
წოვი ქვედა თეთრეული; ბლუზები; მატრო-
სების ბლუზები; ბოა; ბოდი (ქალის თეთრეუ-
ლი); ყელიანი ფეხსაცმელი; ბრიჯები; შარვ-
ლები; ბუცები; აზღუდები; ტანსაცმლის საყე-
ლოები; მოსახსნელი საყელოები; პერანგის 
ჩასადგმელები; ვუალები; რეზინის ფეხსაც-
მელი; ჰალსტუხები; ჰალსტუხ-პეპლები გა-
ნიერი ბოლოებით; გამაშები (საკინძებით); 
გეტრები; ჩექმის ყელები; ჟილეტები; ტრიკო-
ტაჟის სპორტული ნაკეთობები; ტრიკოტაჟის 
ნაკეთობები; საქუსლეები; ნიფხვები; კაპიუ-
შონები; ქუდების კარკასები; პატარა ჯიბეე-
ბი; ტანსაცმლის ჯიბეები; კაშნე; საჩიხეები 
თავსაბურავისთვის; კოლგოტები; კომბინი-
ზონები (ტანსაცმელი); კომბინიზონები 
წყლის თხილამურებისთვის; კორსაჟები; კო-
სტიუმები; საბანაო კოსტიუმები; სამასკარა-
დო კოსტიუმები; პლაჟის კოსტიუმები; ქურ-
თუკები; მეთევზის ქურთუკები; ლივრეები; 
ლიფები; მოკლესახელოიანი მაისურები; მან-
ჟეტები; პერანგის გულისპირები; საძილე 
ნიღბები (ტანსაცმელი); ქურქები (ტანსაცმე-
ლი); ქალების უთითო ხელთათმანები; მიტ-
რები (საეკლესიო თავსაბურავი); ხელის სათ-
ბურები (ტანსაცმელი); სათბურები ფეხების-
თვის; ფეხსაცმლის ლანჩები; საბავშვო გულ-
საფარი (ქაღალდისგან დამზადებულის გარ-
და); ბეწვის მოსახური; ყურსაფრები (ტან-
საცმელი); წინდები; საბანაო ფეხსაცმელი; 
პლაჟის ფეხსაცმელი; სპორტული ფეხსაცმე-
ლი; ქაღალდის ტანსაცმელი; ზედა ტანსაც-
მელი; მზა ტანსაცმელი; ტანსაცმელი ავტო-
მობილისტებისათვის; ტანსაცმელი ველოსი-
პედისტებისთვის; ტანსაცმელი ტანმოვარჯი-
შეებისთვის; გაბარდინის ტანსაცმელი; ჯერ-
სის ტანსაცმელი; ხელოვნური ტყავის ტან-
საცმელი; ტყავის ტანსაცმელი; ტრიკოტაჟის 
ტანსაცმელი; საფორმო ტანსაცმელი; ტან-
საცმელი; ფეხსაცმელი მეტალით მოარშიე-
ბული; ორარი (საეკლესიო ჩასაცმელი); პალ-
ტო; ჩვრები; პელერინები; ხელთათმანები 
(ტანსაცმელი); პიჟამოები; საბანაო ტრუსები; 
ყელსახვევები; კაბები; წყალგაუმტარი ლაბა-
დები; თავის სახვევები (თავსაბურები); ასაკ-
რავები; წინდების ასაკრავები; მაღალყელია-
ნი წინდების ასაკრავები; მზა სარჩულები 
(ტანსაცმლის ელემენტები); საიღლიეები; 
ლანჩები; აჭიმები; ნახევარყელიანი ფეხსაც-
მელები თასმებზე; ქამრები (ტანსაცმელი); 
ქამარსაფულეები; ახალდაბადებულის მზი-
თევი; ფეხსაცმლის სრიალის საწინააღმდე-
გო მოწყობილობები; პულოვერები; წინდების 
საქუსლეები ორმაგი; ფეხსაცმლის რანტები; 
რიზები (საეკლესიო ჩაცმულობა); პერანგე-

ბი; საბო (ფეხსაცმელი); სანდლები; ჩექმები; 
სარი; სვიტრები; საფენები; ტოგები; ტრუსე-
ბი; სატანვარჯიშო ფეხსაცმელი; ოთახის 
ფეხსაცმელი; ფეხსაცმელი; დოლბანდები; 
თავსაბურავი; წინსაფრები (ტანსაცმელი); 
ხალათები; საშხაპე ჩაჩები; მაღალყელიანი 
წინდები; ოფლის შემწოვი წინდები; შალები; 
ქაღალდის ქუდები (ტანსაცმელი); მრგვალი 
არაღრმა ქუდი კიდეების გარეშე; საბანაო 
ქუდები; შარფები; ბუცების კბილები; საბავ-
შვო შარვლები; პაჭანაკები; ქურქები; ესპად-
რილები; ქვედატანები. 
     28 - სათამაშო ავტომატები წინასწარი გა-
დახდით, ავტომობილები (სათამაშოები); სა-
თამაშო აუზები; სამშვენისები საღამოს წვე-
ულებისთვის (ყურადღების ნიშნები); სას-
ტარტო ბლოკები; ბოდი-ბოარდი; ყელიანი 
ფეხსაცმელი მათზე დამაგრებული ციგურე-
ბით; ბოთლები საწოვრებით თოჯინების-
თვის; საღებავიანი ჩანართები საღებავსაფრ-
ქვეველებისთვის; ბადმინტონის სათამაშო 
ჯოდანები; ბზრიალები (სათამაშოები); თავ-
სატეხები სურათის შესადგენი ელემენტე-
ბით; დასაკიდი სავარჯიშო მსხლები; დელ-
ტაპლანები; დისკები (სათამაშოები); სპორ-
ტული დისკები; პატარა სახლები თოჯინე-
ბისთვის; დომინო (თამაში); დაფები სერფინ-
გისთვის; დაფები ზამბარებით (სპორტული 
ნივთები); სასეირნო გორგოლაჭიანი დაფები; 
აფრიანი დაფები სერფინგისთვის; საჭადრა-
კო დაფები; შაშის დაფები; ხელშუბები; ხე-
ლოვნური ნაძვისხეები; კამათლების შესანა-
ხები; ქაღალდის ფრანები; თამაში პინიატე-
ბით; სათამაშოები; სათამაშოები შინაურ 
ცხოველთათვის; პლუშის სათამაშოები; მოძ-
რავნაწილებიანი ან მოძრავი სათამაშოები; 
სათამაშოები სიურპრიზით გათამაშებისას; 
სათამაშოები ავტომატური ტელემიმღებების 
გამოუყენებლად; თამაშები ფანტებით; სამა-
გიდო თამაშები; თამაშები რგოლებით; თა-
მაშები; კალეიდოსკოპები; სათამაშო ბურთე-
ბის კამერები; ათლეტების მიერ გამოსაყე-
ნებელი კანიფოლი; სათხილამურო კანტები; 
კარტები ბინგოსთვის; სათამაშო კარტები; 
საბაზრობო საქანელები; ცხენსაქანელები 
(სათამაშოები); საქანელები; კეგლი; კეგლი 
(სათამაშო); ბილიარდის ჯოხები; ხელჯოხე-
ბი გოლფისთვის; ჰოკეის ხელჯოხები; სელა-
პის ტყავი (სათხილამურო საფარისთვის); 
ზანზალაკები საახალწლო ნაძვისხეებისთ-
ვის; ოთახები თოჯინებისთვის; კონსტრუქ-
ტორი; ფერად-ფერადი ქაღალდების მრგვა-
ლი ნაჭრები; ფერად-ფერადი ტკაცუნები; ცი-
გურები; გორგოლაჭიანი ციგურები; სათამა-
შო კამათლები; საღებავსაფრქვეველები 
(სპორტული ნივთები; სათხილამური სამაგ-
რები; საწოლები თოჯინებისთვის; მოძრავი 
წრეები რულეტკისთვის; კუბურები; თოჯი-
ნები; საცურაო ლასტები; მშვილდები სრო-
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ლისთვის; თხილამურები; წყლის თხილამუ-
რები; თხილამურები სერფინგისთვის; მა-
ჯონგი (ჩინური დომინო); სათხილამურო სა-
ცხები; სატყუარები ნადირობისთვის; მარიო-
ნეტები; საკარნავალო ნიღბები; თეატრა-
ლური ნიღბები; საფარიკაო ნიღბები; ანძები 
აფრიანი დაფებისთვის; ცარცი საბილიარდო 
ჯოხებისთვის; სამიზნეები; ელექტრონული 
სამიზნეები; სატრანსპორტო საშუალებათა 
შემცირებული მოდელები; სათამაშო ბურთე-
ბი; ზესადებები ბილიარდის მაგიდის ბორ-
ტებისთვის; სამუხლეები (სპორტული ეკიპი-
რების ელემენტები); ბუნიკები ბილიარდის 
ჯოხებისთვის; საიდაყვეები (სპორტული ეკი-
პირების ელემენტები); თოჯინების ტანსაც-
მელი; საფარიკაო იარაღი; ჩხირები მაჟორე-
ტკებისთვის; პარაპლანები; ხელთათმანები 
(სათამაშო აქსესუარები); სათამაშო პისტო-
ლეტები; პნევმატური პისტოლეტები (სათამა-
შო); პისტონები (სათამაშო); პისტონები სა-
თამაშო პისტოლეტებისთვის; ჩხარუნები; ნა-
ლები თამაშებისთვის; შანდლები საახალწ-
ლო ნაძვიხეებისთვის; სადგამები საახალწ-
ლო ნაძვისხეებისთვის; საფარველები თხი-
ლამურების საყდენი ზედაპირებისთვის; სატ-
ყუარები ნადირობისა ან თევზაობისთვის; 
სურნელოვანი სატყუარები ნადირობისა და 
თევზაობისთვის; მშვილდიდან სასროლი ნი-
ვთები; სათევზაო ნივთები; თოკის დასახვევი 
ნივთები ქაღალდის ფრანებისთვის; მოწყო-
ბილობები საპნის ბუშტების გასაშვებად (სა-
თამაშოები); ბილიარდის თამაშისას მოსა-
ნიშნი მოწყობილობები; მიწის გოროხების 
ადგილზე დასალაგებელი მოწყობილობები 
(ნივთები გოლფის სათამაშოდ); დამცავი 
შუასადებები (სპორტული ეკიპირების ელე-
მენტები); ჩოგნები; საფარიკაო რაპირები; 
სერფინგის დაფების ქამრები; აფრიანი დაფე-
ბის ქამრები; ძალოსნების ქამრები; შურდუ-
ლები (სპორტული იარაღები); თვითმავლები 
(სათამაშო); სპორტული ციგები; პეპლების 
საჭერი ჩოგანბადეები; სპორტული ბადეები; 
სათხილამურო საფხეკები; სატანვარჯიშო 
იარაღები; სატყორცნი ნივთები; სპორტული 
ნივთები ძალოსნობაში სავარჯიშოდ; ალპი-
ნისტური აღჭურვილობა; ხელოვნური თოვ-
ლი ნაძვისხეებისთვის; თოვლდამჭერები; 
სტენდები მფრინავ სამიზნეებზე სასროლად; 
საბილიარდო მაგიდები; საბილიარდო მაგი-
დები წინასწარი გადახდის ავტომატებით; 
მაგიდები მაგიდის ჩოგბურთისთვის; მაგიდე-
ბი მაგიდის ფეხბურთისთვის; სიმები ჩოგნე-
ბისთვის; ჩანთები კრიკეტისთვის; ჩანთები 
ბორბლებზე ან უბორბლოდ გოლფის ხელ-
ჯოხებისთვის; ტობოგნები; რადიომართვადი 
სატრანსპორტო საშუალებები (სათამაშო); 
სპორტული ტრენაჟორები; ტრიკტრაკი (თა-
მაში); სპორტული ტრუსები; საახალწლო 
ნაძვისხეების მოსართავები (გარდა ელექ-

ტრული ნათურებისა, სანთლებისა და საკონ-
დიტრო ნაწარმისა); ჩოგბურთის ბურთების 
სატყორცნი მოწყობილობები; ფოკუსების სა-
დემონსტრაციო მოწყობილობები; მოწყობი-
ლობები ელექტრონული თამაშებისთვის 
(გარდა მოწყობილობებისა, სადაც გამოყე-
ნებულია სატელევიზიო მიმღებები); ბოუ-
ლინგის მოწყობილობები და აღჭურვილობა; 
სათამაშო კოჭები; შალითები თხილამურე-
ბისთვის და სერფინგის დაფებისთვის; სათა-
მაშო ბურთულები ფიფქებით; ჭადრაკი; შა-
ში; ფარები (სპორტული მოწყობილობები); 
საკამუფლაჟე ეკრანები (სპორტული მოწყო-
ბილობები); ესპანდერები. 
     29 - საკვები ალგინატები; ანჩოუსები; და-
მუშავებული არაქისი; საკვები ცილები; კვე-
რცხის ცილა; დაკონსერვებული პარკოსნები; 
დაკონსერვებული სოიას პარკოსნები; ბული-
ონები; კოჭას მურაბა; ცხიმოვანი ნივთიერე-
ბები საკვები ცხიმის დასამზადებლად; საკვე-
ბად ვარგისი ჩიტის ბუდეები; დაკონსერვე-
ბული ბარდა; დაკონსერვებული სოკო; გა-
რეული ფრინველი; საკვები ჟელატინი; ხორ-
ცის ჟელე; საკვები ჟელე; ხილის ჟელე; კვერ-
ცხის გული; ქოქოსის ცხიმი; საკვები ძვლის 
ცხიმი; ღორის ცხიმი; ცხოველური ცხიმები; 
საკვები ცხიმები; ხილის მსუბუქი საუზმე; 
ძეხვეულის ნაწარმი; ჩამიჩი; ხიზილალა; საკ-
ვები კაზეინი; დამწნილებული კომბოსტო; 
საკვები თევზის წებო; სისხლიანი ძეხვი; 
ხორცის კონსერვები; ბოსტნეულის კონსერ-
ვები; თევზის კონსერვები; ხილის კონსერ-
ვები; ბულიონის კონცენტრატები; კორნიშო-
ნები; კრევეტები; ნაღების კრემი; კროკეტები; 
საკვებად გამოსაყენებელი პარკხვევიას პეპ-
ლების ჭუპრები; შემწვარი ლამინარიები; 
ლანგუსტები (არაცოცხალი); ორაგული; და-
კონსერვებული ხახვი; მარგარინი; დაკეპილი 
ბოსტნეულის მარინადი ცხარე სანელებლე-
ბით; მარმელადი; მცენარეული ზეთები; არა-
ქისის ზეთი; კაკაოს ზეთი; ქოქოსის ზეთი; ნა-
ღების კარაქი; მიდიები (არაცოცხალი); და-
ნაყილი ნუში; საკვები ძვლის ტვინი; მო-
ლუსკები (არაცოცხალი); რძე; სოიას რძე 
(რძის შემცვლელი); საკვებად გამოსაყენებე-
ლი თევზის ფქვილი; ხილის რბილობი; ხორ-
ცი; დაკონსერვებული ბოსტნეული; გამხმარი 
ბოსტნეული; ბოსტნეული, რომელმაც გაიარა 
სითბური დამუშავება; კარტოფილის ოლადე-
ბი; დაკონსერვებული ზეთის ხილი; ომარები 
(არაცოცხალი); ქოქოსის კაკალი გამხმარი; 
დამუშავებული კაკლები; ტომატის პასტა; 
ღვიძლის პაშტეტი; საკვები პექტინები; ღვიძ-
ლი; პიკული; შაქრის სიროფში მოხარშული 
ხილი და კენკროვანები; კვერცხის ფხვნილი; 
პროდუქტები დამარილებული ღორის ბარკ-
ლისაგან; რძის პროდუქტები; საკვები პრო-
დუქტები ფერმენტირებული ბოსტნეულის ბა-
ზაზე (კიმ ჩი); თევზის პროდუქტები; ჩუმა მა-
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წონი; საკვები პროტეინები; შინაური ფრინ-
ველი (არაცოცხალი); საკვებად მომზადე-
ბული მცენარეული მტვერი; შტოშის პიურე; 
ვაშლის პიურე; კიბორჩხალები (არაცოცხა-
ლი); თევზეული (არაცოცხალი); დაკონსერ-
ვებული თევზი; ბოსტნეულის სალათები; ხი-
ლის სალათები; ქონი; სარდინები; ღორის 
ხორცი; ქაშაყი; ათქვეფილი ნაღები; ცხიმის 
ნარევები ბუტერბროდებისთვის; საკვების 
მოსამზადებელი ტომატის წვენი; საკვების 
მოსამზადებელი ბოსტნეულის წვენი; დამა-
რილებული ხორცი; სოსისი ორცხობილაში; 
ბულიონის დასამზადებელი შემადგენლობე-
ბი; წვნიანის დასამზადებელი შემადგენლო-
ბები; სუბპროდუქტები; წვნიანები; ბოსტნეუ-
ლის წვნიანები; ყველი; ტაინი (ცომი ქუნჯუ-
ტის მარცვლებისგან); სოიას ხაჭო; ტრეპან-
გები (არაცოცხალი); დაკონსერვებული ტრი-
უფელები; თინუსი; ხამანწკები (არაცოცხა-
ლი); მაჭიკის ფერმენტები; თევზის ფილე; ფი-
ნიკი; მინანქრებული ხილი; გაყინული ხილი; 
დაკონსერვებული ხილი; სპირტში დაკონ-
სერვებული ხილი; თბურად დამუშავებული 
ხილი; კარტოფილის ფანტელები; ჰიუმოსი 
(ცომი თურქული ბარდისგან); ხილის ცედრა; 
დაკონსერვებული ოსპი; კარტოფილის ჩიპსე-
ბი; ხილის ჩიპსები; საკვები წყალმცენარის 
ექსტრაქტები; ხორცის ექსტრაქტები; ლოკო-
კინას კვერცხები; კვერცხი. 
     30 - არომატიზატორები; არომატიზატორე-
ბი (გარდა ეთერზეთებისა); ბადიანი; ბისკვი-
ტები; ბლინები; ბრიოში; ფუნთუშები; ვანი-
ლინი (ვანილის შემცვლელი); ვანილი (არო-
მატული ნივთიერება); ვაფლი; ვერმიშელი; 
ყავის არომატული ნივთიერებები; ნატურა-
ლური დამატკბილებელი ნივთიერებები; შემ-
კვრელი ნივთიერებები ძეხვეული ნაწარმის-
თვის; შემკვრელი ნივთიერებები საკვები ყი-
ნულისთვის; ზღვის წყალი (საკვების მოსამ-
ზადებლად); საკვები გლუკოზა; მდოგვი; სა-
ფუარი; გამასქელებლები საკვები პროდუქ-
ტებისთვის; ბრინჯის მსუბუქი საუზმეები; 
პურეული მარცვლოვანების მსუბუქი საუზ-
მეები; ყავის შემცვლელები; მცენარეული 
ყავის შემცვლელები; საკონდიტრო ნაწარმი; 
საახალწლო ნაძვისხის მოსაკაზმი საკონდი-
ტრო ნაწარმი; ჟელესმაგვარი საკონდიტრო 
ნაწარმი; საკონდიტრო ნაწარმი ტკბილი ცო-
მისგან უპირატესად შიგთავსით; საკონდიტ-
რო ნაწარმი ფქვილისგან; არაქისზე დამზა-
დებული საკონდიტრო ნაწარმი; ნუშზე დამ-
ზადებული საკონდიტრო ნაწარმი; მაკარო-
ნის ნაწარმი; ღვეზელის ნაწარმი; ჩაციებული 
იოგურტი; კაკაო; კაკაოპროდუქტები; კამარე-
ბი; კარამელები; რძის ფაფები; კიში (წვრი-
ლად დაჭრილი ქონის ნაჭრებისგან დამზა-
დებული მობრაწული ღვეზელი); საკვები წე-
ბო; კანფეტები; ძირტკბილას კანფეტები; 
პიტნის კანფეტები; ყავა; ყავა-ნედლი; საკვე-

ბი სახამებელი; კრეკერები; საკვები ბურღუ-
ლეული; სიმინდის ბურღული; დაფქვილი სი-
მინდი; მოხალული სიმინდი; კულებიაკა; საკ-
ვები კურკუმა; კუსკუსი; ცომიანი საჭმელები; 
ატრია; გასაცივებელი ყინული; ყინული ნა-
ტურალური ან ხელოვნური; საკვები ყინული; 
ყინულკარამელები; ბრინჯის კვერები; მალ-
ტოზა; ღომი; მარციპანი; რძის ტკბილი მასა 
საკონდიტრო ნაწარმისთვის (მოხარშული 
კრემი); თაფლი; ფუტკრის რძე (გარდა სამე-
დიცინო მიზნებისთვის გამოსაყენებელისა); 
ნაყინი; ხილის ნაყინი; ფქვილი; მიუსლი; პიტ-
ნა საკონდიტრო ნაწარმისთვის; კაკაო-რძია-
ნი სასმელები; ყავა-რძიანი სასმელები; ყავის 
სასმელები; კაკაოს სასმელები; არასამკურ-
ნალო ნაყენები; დაქუცმაცებული შვრია; გა-
წმენდილი შვრია; მუსკატი; პასტილები (სა-
კონდიტრო ნაწარმი); ბადაგი; წიწაკა; პეტი-
ფურები; ნამცხვარი; ღვეზელები; პიცა; პო-
მადკები (საკონდიტრო ნაწარმი); პოპკორნი; 
ნაყინის ფხვნილები; პრალინე; სანელებლე-
ბი; პროდუქტები სახლის პირობებში ხორცის 
დასარბილებლად; მარცვლეული პროდუქტე-
ბი; ფქვილეული პროდუქტები; შვრიაზე დამ-
ზადებული პროდუქტები; დინდგელი; თაფ-
ლაკვერები; სანელებლები; პუდინგები; ტკბი-
ლი ერბოზელილი ცომის პუდრა საკონდიტ-
რო ნაწარმისთვის; რავიოლი; საღეჭი რეზინი 
(გარდა სამედიცინო მიზნებისთვის გამოყე-
ნებულისა); ბრინჯი; საგაზაფხულო რულე-
ტი (უმი ბოსტნეული გახვეული ბრინჯის 
ფქვილის ბლინებში); შაქარი; ანისის თესლი; 
ტკბილი ერბოზელილი ცომი საკონდიტრო 
ნაწარმისთვის; ტკბილეული; სოლოდი; საჭ-
მელი სოდა; მარილი საკვები პროდუქტების 
დასაკონსერვებლად; სუფრის მარილი; ნია-
ხურის მარილი; სპაგეტი; სპეციები; სტაბი-
ლიზატორები ათქვეფილი ნაღებისთვის; ორ-
ცხობილები; სენდვიჩები; საფუარის ტაბლე-
ტები (გარდა სამკურნალო მიზნებისთვის გა-
მოსაყენებლისა); ტაბულე (ბოსტნეულის, ბა-
რდის, ზეთის და ლიმონის წვენისგან დამზა-
დებული კერძი); ტაკოსი (უმარილო სიმინდის 
კვერი ხორცის და ბოსტნეულის შიგთავსით); 
ტაპიოკა; სოიოს პარკის ცომი; ნუშის ცომი; 
ტორტილები (მაისის კვერები); ხილ-კენკრო-
ვანი ტორტები; ბოსტნის ბალახები დაკონ-
სერვებული (სანელებლები); ტკბილი ერბო-
ზელილი ცომის საკონდიტრო ნაწარმისთვის 
საჭმელად ვარგისის მორთულობები; ცომის 
ფერმენტები; ხალვა; პური; უმარილო ცომის 
პური; ფანტელები მარცვლეული პროდუქტე-
ბისგან; ვარდკაჭაჭა; ჩაი; ჩაი ყინულით; შო-
კოლადი; სოლოდის ექსტრაქტი; საკვები ეს-
ენციები (გარდა ეთერის ესენციებისა და 
ეთერზეთებისა). 
     32 - უალკოჰოლო აპერიტივები; წყლები; 
ბურახი (უალკოჰოლო სასმელი); უალკოჰო-
ლო კოქტეილები; ლიმონათები; არაქის-რძი-
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ანი სასმელები; უალკოჰოლო სასმელები; 
იზოტონური სასმელები; სასმელები რძის 
შრატის საფუძველზე; ხილის სასმელები; 
რძიანი ნუშის სასმელი; ხილის ნექტარები 
რბილობით; ორშადი; ლუდი; გაზირებული 
სასმელების დასამზადებელი ფხვნილები; 
ეკალა (უალკოჰოლო სასმელი); სიროფები 
ლიმონათებისთვის; სიროფები სასმელების-
თვის; ტომატის წვენი; ვაშლის წვენი; ბოსტ-
ნეულის წვენები; ხილის წვენები; გაზირებუ-
ლი წყლის დასამზადებელი შემადგენლო-
ბები; ლიქიორების დასამზადებელი შემად-
გენლობები; მინერალური წყლის დასამზა-
დებელი შემადგენლობები; სასმელების და-
სამზადებელი შემადგენლობები; ბადაგი; ბა-
დაგი ყურძნის; ბადაგი ლუდის; ბადაგი 
ალაოს; გაზირებული სასმელების დასამზა-
დებელი ტაბლეტები; შერბეთი (სასმელი); 
ხილის ექსტრაქტები უალკოჰოლო; ლუდის 
დასამზადებელი სვიის ექსტრაქტები; სასმე-
ლების დასამზადებელი ესენციები. 
     33 - აპერიტივები; არაყი; ბრენდი; ღვინო; 
ჭაჭაზე დამზადებული ღვინო; ვისკი; არაყი; 
ჯინი; დიჟესტივი; კოქტეილები; ლიქიორები; 
ალკოჰოლიანი სასმელები; ხილის შემცველი 
ალკოჰოლიანი სასმელები; სპირტიანი სასმე-
ლები; გამოხდით მიღებული სასმელები; 
თაფლის სასმელი; პიტნის ნაყენი; მწარე ნა-
ყენი; რომი; საკე; სიდრები; ბრინჯის სპირტი; 
სპირტის ექსტრაქტები; ხილის სპირტის ექს-
ტრაქტები; სპირტის ესენციები. 
     41 - მხატვართათვის მოდელების შემთავა-
ზებელი სააგენტო; აკადემია (სწავლება); ჩო-
გბურთის კორტების იჯარა; ბიბლიოთეკები, 
რომლებიც უზრუნველყოფენ ბინაზე წიგნის 
გაცემას; სპექტაკლებზე ბილეთების დაჯავ-
შნა, ვიდეოგადაღება, აღზრდა სკოლამდელ 
დაწესებულებებში; ფიზიკური აღზრდა; დის-
კოტეკები; ცხოველთა გაწვრთნა; დუბლირე-
ბა; აზარტული თამაშები; წიგნების გამო-
ცემა; ინფორმაცია აღზრდისა და განათლე-
ბის შესახებ; ინფორმაცია დასვენების სა-
კითხებზე; ინფორმაცია გართობის საკით-
ხებზე; კინოსტუდიები; ჯანმრთელობის 
კლუბები; კულტურულ-საგანმანათლებლო 
და გასართობი კლუბები; ღამის კლუბ-კაფეე-
ბი; პუბლიკაციების მაკეტირება, გარდა რეკ-
ლამებისა; მიკროფილმები; ვიდეოჩანაწერე-
ბის მონტაჟი; ტელე და რადიოპროგრამების 
მონტირება; მიუზიკ-ჰოლები; ინტერაქტიური 
თამაშით უზრუნველყოფა (კომპიუტერული 
ქსელის საშუალებით); ელექტრონული ინტე-
რაქტიური პუბლიკაციებით უზრუნველყოფა 
(ჩაუტვირთავი); რელიგიური განათლება; 
გიმნასტიკური სწავლება; დაუსწრებელი 
სწავლება; პრაქტიკული ჩვევების სწავლება 
(დემონსტრაცია); ბალების ორგანიზაცია; 
კულტურულ-საგანმანათლებლო მიზნით გა-
მოფენების ორგანიზება; დასვენების ორგანი-

ზება; კოლოქვიუმების ორგანიზება და ჩატა-
რება; კონგრესების ორგანიზება და ჩატარე-
ბა; კონფერენციების ორგანიზება და ჩატარე-
ბა; კონცერტების ორგანიზება და ჩატარება; 
მასტერკლასების ორგანიზება და ჩატარება 
(სწავლება); სემინარების ორგანიზება და ჩა-
ტარება; სიმპოზიუმების ორგანიზება და ჩა-
ტარება; სილამაზის კონკურსების ჩატარება; 
სასწავლო და გასართობი კონკურსების ორ-
განიზება; ლატარიების ორგანიზება; დასას-
ვენებელ ბაზებზე გართობის ორგანიზება; 
სპექტაკლების ორგანიზება (იმპრესარიოს 
მომსახურება); სპორტული შეჯიბრების ორ-
განიზება; პროფესიონალური ორიენტაცია 
(რჩევები განათლების და სწავლების საკით-
ხებში); ატრაქციონების პარკები; გადმოთარ-
გმნა ჟესტების ენიდან; გასართობი სატელე-
ვიზიო გადაცემები; მოძრავი ბიბლიოთეკები; 
კარაოკესათვის მოწყობილობების შეთავა-
ზება; გოლფისთვის მინდვრების შეთავაზება; 
სპორტული მოწყობილობების შეთავაზება; 
სათამაშო დარბაზების მომსახურების შეთა-
ვაზება; კინოდარბაზების მომსახურების შე-
თავაზება; თეატრალიზებული წარმოდგენე-
ბი; თეატრალური წარმოდგენები; გამოცდე-
ბის ჩატარება; სპორტული შეჯიბრების პრო-
გრამირება; ვიდეოფილმების წარმოება; კი-
ნოფილმების წარმოება; აუდიო და ხმის ჩანა-
წერების გაქირავება; აუდიომოწყობილობე-
ბის გაქირავება; ვიდეოკამერების გაქირავე-
ბა; ვიდეომაგნიტოფონების გაქირავება; ვი-
დეოფილმების გაქირავება; შოუ-პროგრამე-
ბისთვის დეკორაციების გაქირავება; კინო-
პროექტორების და კინომოწყობილობების 
გაქირავება; კინოფილმების გაქირავება; სტა-
დიონის მოწყობილობების გაქირავება; თეატ-
რებისა და ტელესტუდიებისთვის გასანათე-
ბელი აპარატურის გაქირავება; რადიო და 
სატელევიზიო მიმღებების გაქირავება; 
წყალქვეშ ჩაშვებისთვის აღჭურვილობის გა-
ქირავება; სპორტული აღჭურვილობის გაქი-
რავება (სატრანსპორტო საშუალებების გარ-
და); თეატრალური დეკორაციების გაქირავე-
ბა; პუბლიკაციები სამაგიდო ელექტრონული 
საგამომცემლო სისტემების საშუალებით; 
წიგნების და პერიოდიკის ინტერაქტიური 
პუბლიკაცია; ტექსტური მასალების პუბლი-
კაცია (რეკლამების გარდა); გასართობი რა-
დიოგადაცემები; სტუმრების გართობა; გარ-
თობები; ტექსტების რედაქტირება, გარდა 
რეკლამებისა; ზოოლოგიური ბაღები; ახალი 
ამბების სამსახური; შეხვედრათა პროგრამე-
ბის შედგენა (გართობა); მუსიკის შექმნა; 
სპორტული ბანაკები (სტაჟირება); სუბტიტ-
რირება; კაზინოს მომსახურება; კალიგრაფე-
ბის მომსახურება; მუზეუმების მომსახურება 
(პრეზენტაცია, გამოფენები); საგანმანათ-
ლებლო-აღმზრდელობითი მომსახურება; 
თარჯიმანთა მომსახურება; მომსახურება 
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სცენარის დაწერაში; მომსახურება ბილეთე-
ბის გავრცელებაში (გართობა); ჩამწერი სტუ-
დიების მომსახურება; ციფრული გამოსახუ-
ლების ფორმირება; ფოტოგრაფირება; ფო-
ტორეპორტაჟები; ცირკები; სკოლა-ინტერნა-
ტები; შოუ-პროგრამები. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45805 A 
(210) AM 045805 
(220) 2007 11 26 
(731) ოოო "გლუკოზა პროდაქშენ",  
         ნოვინსკი ბულვარი, დ.3. სტრ.1,  
         მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია 
(740) ლილიანა დარახველიძე 
(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 23.01.01-28.05.00- 
(511)  9 - ბილეთების გასაყიდი ავტომატები; 
მუსიკალური ავტომატები წინასწარი გადახ-
დით; სავაჭრო ავტომატები; სახანძრო ავტო-
მობილები; სატელეფონო ავტომოპასუხეები; 
ელექტრული აკუმულატორები; ელექტრული 
აკუმულატორები სატრანსპორტო საშუალე-
ბებისათვის; აქტინომეტრები; ალიდადები; 
ალტიმეტრები; ამპერმეტრები; ანემომეტრე-
ბი; ანოდები; ანტენები; ანტიკათოდები; აპერ-
ტომეტრები (ოპტიკური); საყვინთაო აპარა-
ტები; მაღალსიხშირული აპარატურა; ანალი-
ზის აპარატურა (სამედიცინოს გარდა); აპა-
რატურა დისტანციური მართვისთვის; ელექ-
ტოდინამიკური აპარატურა სარკინიგზო ის-
რების დისტანციური მართვისთვის; ელექ-
ტროდინამიკური აპარატურა სიგნალების 
დისტანციური მართვისთვის; ელექტრული 
აპარატურა მეთვალყურეობისა და კონტრო-
ლისათვის; ხმისჩამწერი აპარატურა; სამეც-
ნიერო მიზნებისთვის განკუთვნილი სადის-
ტილაციო აპარატები; დიფრაქციული აპარა-
ტები (მიკროსკოპია); აპარატები ჰაერის შე-
მადგენლობის ანალიზისთვის; საფოსტო მა-
რკებით გადახდის კონტროლის აპარატები; 
ხმის გადამცემი აპარატები; ელექტრული 
აპარატები პლასტმასის საფუთავების შესა-
დუღებლად; ლაბორატორიული აპარატურა 
ფერმენტაციისთვის; ელექტრორკალური 
ჭრის აპარატები; ელექტრორკალური შედუ-
ღების აპარატები; ელექტროშედუღების აპა-
რატები; სასუნთქი აპარატები (ხელოვნური 
სუნთქვის აპარატების გარდა); სასუნთქი აპა-
რატები წყალქვეშა ცურვისთვის; რენტგენის 
გამოსხივების რეგენერაციის აპარატები და 
დანადგარები (მედიცინაში გამოყენებულის 

გარდა); სალაროს აპარატები; კომუტაციური 
ელექტრული აპარატები; სასაუბრო აპარატე-
ბი; გამოსახდელი ლაბორატორიული აპარა-
ტები; საპროექციო აპარატები; რენტგენის 
აპარატები სამრეწველო მიზნებისთვის; ელ-
ექტრული შედუღების აპარატურა; შუქპირ-
გადამღები აპარატები; შუქსასიგნალო (მო-
ციმციმე) აპარატები; სტერეოსკოპული აპა-
რატები; სატელეგრაფო აპარატები; სატელე-
ფონო აპარატები; გადამცემი სატელეფონო 
აპარატები; ფაქსიმილეს აპარატები; ფოტო-
ტელეგრაფიის აპარატები; ელექტრული აპა-
რატები დისტანციური ანთებისთვის; არეო-
მეტრები მჟავებისთვის (აციდომეტრები); 
არეომეტრები მარილის ხსნარების სიმკვრი-
ვის განსაზღვრისათვის; აციდომეტრები აკუ-
მულატორული ბატარეისთვის; აერომეტრე-
ბი; ბაკენები, მნათი ქერქეჭელები, ბარომეტ-
რები; ანოდური ბატარეები; გალვანური ელ-
ემენტების ბატარეები; ჯიბის ფარნების ბა-
ტარეები; ბატარეები ანთების სისტემებისთ-
ვის; მზის ბატარეები; ელექტრული ბატარეე-
ბი; ცალსასწორები; ბენზინტუმბოები ტექნი-
კური მომსახურების სადგურებისთვის; ბეტა-
ტრონები; ბინოკლები; ელექტრონული სასა-
ქონლო ჭდეები; მაგნიტური ლენტის ბლოკე-
ბი (კომპიუტერები); მეხსიერების ბლოკები 
კომპიუტერებისათვის; ბრანდსპოიტები; ბრე-
ზენტი სამაშველო სამუშაოებისათვის; სასი-
გნალო ქერქეჭელები; სამაშველო ქერქეჭე-
ლები, მაჩვენებელი ქერქეჭელები; ბუსოლე-
ბი; ვაკუუმმეტრები; ელექტროლიზის აბაზა-
ნები; ვარიომეტრები; სასწორები; კანტორის 
სასწორები წერილებისთვის; ხიდური, ბაქ-
ნიანი სასწორები; პრეციზიული სასწორები; 
სარყეეები (გეოდეზიური ინსტრუმენტები); 
ვიდეოკამერები; ვიდეოკასეტები; ვიდეოტე-
ლეფონები; ვიდეოეკრანები; ვიდეომაძიებლე-
ბი ფოტოგრაფიული აპარატებისათვის; ჩანგ-
ლები, როზეტები შტეპსელებისთვის; მიკრო-
მეტრული ხრახნები ოპტიკური ხელსაწყოე-
ბისა და ინსტრუმენტებისთვის; ვისკოზიმეტ-
რები; ელექტროწრედის ჩამრთველები; ტალ-
ღმზომები; ვოლტმეტრები; სატრანსპორტო 
საშუალებათა სადგომის ჭიშკრები წინასწა-
რი გადახდით; მექანიკური ფირნიშები; დახუ-
რული ამომრთველები (ელექტრული); დენის 
გამმართველები; გაბარიტები (გამზომი ინს-
ტრუმენტები); გაზანალიზატორები; გაზმეტ-
რები; გალვანომეტრები; ჰელიოგრაფები; ჰი-
გრომეტრები; ჰიდრომეტრები; საწონები; კა-
რის ოპტიკური სათვალთვალოები; ჰოლო-
გრამები; გრაფოამგებები; ხმამაღლამოლაპა-
რაკეები; ტვირთები ლოტებისთვის, ზონდე-
ბისთვის; ტვირთები შვეულებისთვის; სიგრ-
ძის მზომები; დენსიტომეტრები; დენსიმეტ-
რები; ოპტიკური დეტალები; დეტექტორები; 
გელენის დეტექტორები; კვამლის დეტექტო-
რები; ყალბი მონეტების დეტექტორები; დია-
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პოზიტივები (ფოტოგრაფია); დიასკოპები; 
დიაფრაგმები ფოტოგრაფიული აპარატები-
სათვის; დიქტოფონები; დინამომეტრები; დი-
სკეტები; ხმისჩამწერი დისკოები; მაგნიტური 
დისკოები; ოპტიკური დისკოები; მთვლელი 
დისკოები; დისკამძრავები კომპიუტერებისთ-
ვის; დისკამძრავები დისკოების ავტომატური 
შეცვლით (კომპიუტერებისთვის); ელექტრო-
ნული დაფები განცხადებებისათვის; საზომი 
ტევადობები; საცურაო ჟილეტები; ტყვიაგაუ-
მტარი ჟილეტები; სამაშველო ჟილეტები; სა-
იდენტიფიკაციო ძარღვები ელექტრული სა-
დენებისთვის; ცხვირის მომჭერები მოცურა-
ვეებისა და მყვინთავებისთვის; ელექტრული 
საკეტები; ზარები (მოწყობილობები საგანგა-
შო სიგნალიზაციისათვის); ელექტრული ავა-
რიული ზარები; კარის ელექტრული ზარები; 
სასიგნალო ზარები; ბგერათგამტარები; სარ-
კეები დასათვალიერებელი სამუშაოებისთ-
ვის; საგზაო ნიშნები, მანათობელი ან მექა-
ნიკური; მანათობელი ნიშნები; ღრმა წყლის 
ზონდები; ზონდები სამეცნიერო კვლევისათ-
ვის; ზუმერები; ელექტრული ზუმერები; ნემ-
სები ფირფიტსაკრავებისთვის; საზომები; 
წნევის საზომები; იმიტატორები სატრანს-
პორტო საშუალების მართვისა და შემოწმე-
ბისათვის; ინვერტორები (ელექტრული); ინ-
დიკატორები (ელექტრული); წნევის ინდიკა-
ტორები; ტემპერატურული ინდიკატორები; 
ინკუბატორები ბაქტერიული კულტურებისთ-
ვის; საზომი ინსტრუმენტები; მათემატიკური 
ინსტრუმენტები; ინსტრუმენტები ნიველირე-
ბისათვის; ტოპოგრაფიული ინსტრუმენტები; 
კუთხმზომი ინსტრუმენტები; ინტერფეისები 
(კომპიუტერები); იონიზატორები (ჰაერის და-
სამუშავებლად გამოყენებულის გარდა); ნა-
პერწკალსაქრობები; კოაქსიალური კაბელე-
ბი; ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელები; ელექტ-
რული კაბელები; კალიბრები; განშლადი კა-
ლიბრები; კუთხვილიანი კალიბრები; კალკუ-
ლატორები; ჯიბის კალკულატორები; დეკომ-
პრესიის კამერები; კინოგადაღების კამერები; 
ელექტრონული ფანქრები (დისპლეის ელე-
მენტები); ელექტრული კოჭების კარკასები; 
საიდენტიფიკაციო მაგნიტური ბარათები, კა-
ტრიჯები ვიდეოთამაშებისათვის; რუკები მა-
გნიტური კოდით; დამცავი ჩაჩქანები, ჩაფხუ-
ტები; კასეტები ფოტოფირფიტებისთვის; კა-
თოდები; ინდუქტივობის კოჭები (გრაგნილე-
ბი); ელექტრული კოჭები; ელექტრომაგნი-
ტების კოჭები; ფოტოგრაფიაში გამოსაყენე-
ბელი კოჭები; ექსპონირებული კინოფირები; 
კომპიუტერის კლავიატურები; სოლენოიდუ-
რი სარქველები (ელექტრომაგნიტური გადა-
მრთველები); ელექტრული კლემები; ელექ-
ტრონული ჩამწერი წიგნაკები; ღილაკები ზა-
რებისთვის; "თაგვის" სადებები; მაგნიტური 
კოდირების მოწყობილობა; შუქდამცავი წი-
ნაფრები; ელექტრული კოლექტორები; კალი-

ბრების რგოლები; სპეციალური დამცავი კო-
მბინიზონები მფრინავებისთვის; კომუტატო-
რები; კომპაქტ-დისკები; კომპაქტ-დისკები 
(აუდიო-ვიდეო); კომპარატორები; საზღვაო 
კომპასები; კომპიუტერები; პორტატული კომ-
პიუტერები; ელექტრული კონდენსატორები; 
ელექტრული კონტაქტები; ელექტრული კონ-
ტაქტები კეთილშობილი ლითონებისგან; კო-
ნუსი-ქარმაჩვენებლები (ქარის მიმართულე-
ბა); ელექტრული განშტოებადი კოლოფები; 
ელექტრული განმანაწილებელი კოლოფები; 
ხაზოვანი შემაერთებელი კოლოფები (ელექ-
ტრული); შემაერთებელი ელექტრული კო-
ლოფები; ელექტრული აკუმულატორების 
კოლოფები; ხმამაღლამოლაპარაკეების კორ-
პუსები; სპეციალური კოსტიუმები (მყვინთა-
ვებისთვის), სკაფანდრები; შუქამრეკლავი 
რგოლები, რომლებიც მაგრდება ტანსაცმელ-
ზე სატრანსპორტო ავარიების თავიდან ასა-
ცილებლად; დამცავი სახურავები შტეფსე-
ლის როზეტებისთვის; ლაგები (საზომი ინს-
ტრუმენტები); ლაზერები, სამედიცინო მიზ-
ნებისთვის გამოყენებულის გარდა; ლაქტო-
დენსიმეტრები; ლაქტომეტრები; ნათურები 
ფოტოლაბორატორიისთვის; ნეონის ნათურე-
ბი; თერმოელექტრონული მილაკები; რადიო-
ტექნიკაში გამოსაყენებელი თერმოელექტ-
რონული მილაკები; ელექტრონული გამაძ-
ლიერებელი მილაკები; შუქფეთქის ნათუ-
რები (ფოტოგრაფია); ამომკითხავი თავაკე-
ბის გასაწმენდი ლენტები; მაგნიტური ლენ-
ტები; მაგნიტური ლენტები ვიდეოჩაწერის-
თვის; საზომი ლენტები; სახანძრო სამაშვე-
ლო კიბეები; საზომი სახაზავები; ლოგარით-
მული სახაზავები; კონტაქტური ლინზები; 
ოპტიკური მაკორექტირებელი ლინზები; ოპ-
ტიკური ლინზები; ოპტიკური ჩამოსაცმელი 
ლინზები; ლინზები-კონდენსორები; ლოტის 
ხაზები; ელექტრული მაგისტრალური ხაზე-
ბი; საზომი კოვზები, ლუპები, საქსოვი ლუ-
პები, მაგნიტები; დეკორატიული მაგნიტები; 
მანეკენები დახმარების გაწევაში სავარჯი-
შოდ (ხელსაწყოები სწავლებისთვის); “თაგ-
ვის” ტიპის მანიპულატორები; მანომეტრები; 
ნიღბები წყალქვეშა ყვინთვისთვის; ნიღბები 
შემდუღებლებისათვის; დამცავი ნიღბები; მა-
სალები ელექტროგადამცემი ხაზების მავთუ-
ლებისთვის; საბუღალტრო მანქანები; არჩევ-
ნების დროს ხმების დასათვლელი მანქანები; 
ფულის დასახარისხებელი და დასათვლელი 
მანქანები; მანქანები და ხელსაწყოები მასა-
ლათა გამოსაცდელად, კუთხეების მოსამრ-
გვალებელი საკერავი მანქანები; მეგაფონე-
ბი; აკუსტიკური მემბრანები; მემბრანები სა-
მეცნიერო აპარატურებისთვის; მეტალოდე-
ტექტორები სამრეწველო ან სამხედრო მიზ-
ნებისათვის; მეტრონომები; მეტრები (საზომი 
ინსტრუმენტები); მეტრები სადურგლო სამუ-
შაოებისთვის; მეტრები სამკერვალო; მექა-
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ნიზმები წინასწარი გადახდის ავტომატები-
სათვის; წინასწარი გადახდის მექანიზმები 
ტელევიზორებისთვის; ფოტოსაკეტების გამ-
შვები მექანიზმები; მიკრომეტრები; მიკრო-
პროცესორები; მიკროსკოპები; მიკროტომე-
ბი; მიკროფონები; მოდემები; მეხამრიდები; 
მონიტორები (კომპიუტერული მოწყობილო-
ბა); მულტიპლიკაციები; ელექტრული კიდუ-
რა ქუროები; შემაერთებელი ქუროები კაბე-
ლებისთვის; ინსტრუმენტების ნაკრები მიკ-
როსკოპული გამოკვლევისთვის ნიმუშების 
მოსამზადებლად; საკბილეები; სამუხლეები 
მუშებისთვის; თბური ტუმბოები ავტომატური 
რეგულირებით; სათბობმიმწოდებელი ტუმ-
ბოები ტექნიკური მომსახურების სადგურე-
ბისთვის; საყურისები; ოპტიკური ნიველირე-
ბი; ნონიუსები; ხმისჩაწერის მატარებლები; 
მაგნიტური ინფორმაციის მატარებლები; ოპ-
ტიკური ინფორმაციის მატარებლები; წინდე-
ბი ელექტროგათბობით; გარსები ელექტრუ-
ლი კაბელებისთვის; იდენტიფიკაციური გარ-
სები ელექტრული სადენებისთვის; ასაწონი 
მოწყობილობა; კანტორის მოწყობილობა 
პერფობარათების გამოყენებით; სპეციალუ-
რი ლაბორატორიული მოწყობილობა; უბე-
დური შემთხვევის გამოსხივების და ცეცხ-
ლისგან დამცავი ფეხსაცმელები; ობიექტი-
ვები (ოპტიკა); ობიექტივები ასტროფოტო-
გრაფიისთვის; ოვოსკოპები; ცეცხლსაქრობე-
ბი; ელექტროფიცირებული ღობეები; ელექ-
ტრული შემზღუდველები; უბედური შემთხ-
ვევის, გამოსხივების და ცეცხლისგან დამ-
ცავი ტანსაცმელი; ცეცხლისგან დამცავი ტა-
ნსაცმელი; ცეცხლისგან დამცავი აზბესტის 
ქსოვილის ტანსაცმელი; ოზონატორები; ოქ-
ტანტები; ოკულარები; ომმეტრები; მაჯის 
საყრდენები კომპიუტერთან მუშაობის დროს; 
სათვალის ბუდეები; პენსნეს ბუდეები; ოსცი-
ლოგრაფები; შვეულები; ოპტიკური ამრეკ-
ლავები; სათვალეები (ოპტიკა); მზისგან დამ-
ცავი სათვალეები, სპორტული სათვალეები; 
სასიგნალო პანელები მანათობელი ან მექა-
ნიკური; პეიჯერები; პენსნეები; ჯიბის ელექ-
ტრონული გადამყვანები; გადამცემები (დის-
ტანციური კავშირი); ელექტრონული სიგნა-
ლების გადამცემები; ელექტრული გადამრთ-
ველები; პერისკოპები; ხელთათმანები მყვინ-
თავებისთვის; უბედური შემთხვევებისგან 
დამცავი აზბესტის ქსოვილის ხელთათმანე-
ბი; უბედური შემთხვევისგან დამცავი ხელ-
თათმანები; სამრეწველო მიზნებისათვის რე-
ნტგენის გამოსხივებისგან დამცავი ხელ-
თათმანები; ლაბორატორიული ღუმელები; 
პიპეტები; პირომეტრები; პლანიმეტრები; 
პლანშეტები (გეოდეზიური ინსტრუმენტები); 
აკუმულატორის ფირფიტები; კაჟის ფირფი-
ტები (ინტეგრალური სქემები); პლეერები 
კომპაქტ-დისკოებისათვის; კასეტური პლეე-
რები, ფირები ხმის ჩასაწერად; ექსპონირებუ-

ლი რენტგენის ფირები; ექსპონირებული ფი-
რები, სამაშველო ტივები; ლაბორატორიული 
ქვეშები; ნახევარგამტარები; პოლარიმეტრე-
ბი; პომპები; ტივტივები ცურვისთვის; გრადუ-
ირებული შუშის ჭურჭელი; სარტყელები 
ცურვისთვის; სამაშველო სარტყელები; დამ-
ცველები; დამცველები დნობადი; ელექტრუ-
ლი გარდამქმნელები; დისტანციური მწყვე-
ტარები; საკვები პროდუქტებისა და ანალი-
ზის ხელსაწყოები; ხელსაწყოები დიაგნოს-
ტიკისათვის (სამედიცინო მიზნებისთვის გა-
თვალისწინებულის გარდა); ელექტროთერ-
მული თმის დასახვევი ხელსაწყოები; მანძი-
ლის საზომი ხელსაწყოები; ფოტოგრაფიაში 
სიჩქარის საზომი ხელსაწყოები; ტყავის სის-
ქის საზომი ხელსაწყოები; სატრანსპორტო 
საშუალებათა სიჩქარის კონტროლის ხელ-
საწყოები; ხელსაწყოები სწავლებისათვის; 
ხელსაწყოები დროის რეგისტრაციისთვის; 
მაკიაჟის მოსაშორებელი ელექტრული ხელ-
საწყოები; დისტანციური ჩამწერი ხელსაწყო-
ები; ასტრონომიული ხელსაწყოები და ინს-
ტრუმენტები; გეოდეზიური ხელსაწყოები და 
ინსტრუმენტები; ხელსაწყოები და ინსტრუ-
მენტები აწონვისათვის; ნავიგაციური ხელ-
საწყოები და ინსტრუმენტები; ოპტიკური 
ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ფიზიკური 
ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ქიმიური 
ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; საზომი 
ხელსაწყოები; ელექტრული საზომი ხელსაწ-
ყოები; საკონტროლო-საზომი ხელსაწყოები 
ორთქლის ქვაბებისთვის; კოსმოგრაფიის 
ხელსაწყოები; მეტეოროლოგიური ხელსაწ-
ყოები; საზღვაო სასიგნალო ხელსაწყოები; 
დაკვირვების ხელსაწყოები; სანავიგაციო 
ხელსაწყოები სატრანსპორტო საშუალებე-
ბისთვის (საბორტო კომპიუტერები); თანამგ-
ზავრული სანავიგაციო ხელსაწყოები; ელექ-
ტრული მარეგულირებელი ხელსაწყოები; 
ზუსტი საზომი ხელსაწყოები; ხელსაწყოები, 
ინსტრუმენტები ოპტიკური ოკულარებით, 
მიმღებები (აუდიო-ვიდეო); ოპტიკური პრიზ-
მები; თამბაქოს მოსაკიდებლები ავტომობი-
ლების ხელსაწყოების ფარზე; პრინტერები; 
ფირფიტსაკრავში ნემსის შესაცვლელი მოწ-
ყობილობა; რეტორტების საჭერი მოწყობი-
ლობა; ფოტოგრაფიაში გამოყენებული საშ-
რობი მოწყობილობა; აკუსტიკური დისკოე-
ბის გასაწმენდი მოწყობილობა; ხანძრის ჩა-
საქრობად გამოყენებული დასარტყამი მოწ-
ყობილობები; ოპტიკური სამიზნეები ცეცხლ-
სასროლი იარაღისთვის; სინჯარები; წნევის 
საცობ-მაჩვენებლები სარქველებისთვის; მა-
გნიტური სადენები; სატელეგრაფო სადენე-
ბი; სატელეფონო სადენები; ელექტრული სა-
დენები; ელექტრული გამტარები; სპილენძის 
მავთული იზოლირებული; მავთული დნობა-
დი ლითონების შენადნობისგან; პროგრამები 
კომპიუტერებისთვის; სათამაშო კომპიუტე-
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რული პროგრამები; კომპიუტერული პროგ-
რამები (ჩატვირთული პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა); ფირფიტსაკრავები; პროცესორე-
ბი (ინფორმაციის დამუშავების ცენტრალუ-
რი ბლოკები); წნელები მიწისქვეშა წყლის 
წყაროების ადგილმდებარეობის დასადგე-
ნად; ელექტრონული პუბლიკაციები (ჩატვირ-
თული); ელექტრული განმანაწილებელი პუ-
ლტები; ელექტრული მართვის პულტები; რა-
დარები; რადიომილაკები; რადიოანძები; შო-
რი კავშირის რადიოგადამცემები; რადიო-
ხელსაწყოები; რადიომიმღებები სატრანს-
პორტო საშუალებებისათვის; ჩარჩოები დია-
პოზიტივებისათვის; რასტრები ფოტორეპრო-
დუქციული პროცესებისთვის (ფოტოტიპია); 
პორტატული რაციები; გადამეტძაბვისაგან 
დამცავი რეგულატორები; ძაბვის რეგულა-
ტორები სატრანსპორტო საშუალებებისათ-
ვის; განათების რეგულატორები (ელექტრუ-
ლი); სცენის განათების რეგულატორები; 
ფირფიტსაკრავების ბრუნთა რიცხვის რეგუ-
ლატორები; რედუქტორები (ელექტრული); 
ფოტოგრაფიაში გამოსაყენებელი ამოსარეც-
ხი რეზერვუარები; რეისმუსები; დროის რე-
ლეები; ელექტრული რელეები; უსაფრთხოე-
ბის ღვედები (სატრანსპორტო საშუალებათა 
და სპორტულ მოწყობილობათა ღვედებისგან 
განსხვავებული); რენტგენოგრამები (სამედი-
ცინო მიზნებისთვის გამოყენებულის გარდა); 
რეოსტატები; რესპირატორები (ხელოვნური 
სუნთქვის დროს გამოსაყენებლის გარდა); 
რესპირატორები ჰაერის ფილტრაციისთვის; 
რეტორტები; რეფრაქტომეტრები; რეფრაქ-
ტორები; ცხაურა ელექტრული აკუმულატო-
რის ფირფიტებისთვის; რუპორები ხმამაღლა 
მოლაპარაკეებისთვის; შაქრისმზომელები; 
ოპტიკურ-ბოჭკოვანი შუქსატარები; სასტვე-
ნები ძაღლებისთვის ბრძანებების მისაცემად, 
სასიგნალო, ავარიული სასტვენები, სექსტან-
ტები; ინდუქტივობის კოჭების გულარები (ინ-
დუქტორები); სამაშველო ქსელები; დამცავი 
ბადეები ავარიის დროს; ხანძრის სიგნალი-
ზატორები; სინათლის ან მექანიკური სიგნა-
ლიზაცია; სირენები; სკანერები (ინფორმა-
ციის დასამუშავებელი მოწყობილობა); 
სმარტ-ბარათები; შეერთებები ელექტრული 
ხაზებისათვის; ელექტრული შეერთებები; 
სონარები; ბგერათსაზომები; გამნათებელი 
სისტემების ბალასტური წინაღობები; ელექ-
ტრული წინაღობები; სპექტროგრაფები; 
სპექტროსკოპები; სპიდომეტრები; სპირტსა-
ზომები; თანამგზავრები სამეცნიერო კვლე-
ვებისთვის; ავარიების დროს ინდივიდუალუ-
რი დაცვის საშუალებები; აუდიოვიზუალური 
სასწავლო საშუალებები; რადიოსატელეგ-
რაფო სადგურები; რადიოსატელეფონო სად-
გურები; მინები სათვალეებისათვის; ოპტი-
კური მინები; მინები დენგამტარი საფარით; 
შუქდამცავი (დაბრმავების საწინააღმდეგო) 

მინები; პორტატული სტერეომიმღებები; სტე-
რეოსკოპები; სახანძრო ნავები; სულფიტო-
მეტრები; ფოტოგრაფიაში გამოსაყენებელი 
საშრობები; სფერომეტრები; ინტეგრალური 
სქემები; ნაბეჭდი სქემები; მრიცხველები; ავ-
ტომობილების ფასიანი დგომის დროის 
მრიცხველები; საფოსტო მარკების მრიცხვე-
ლები; სატრანსპორტო საშუალებების მიერ 
გავლილი მანძილის მრიცხველები; ბრუნთა 
რიცხვის მრიცხველები, ანგარიშები, ტაქსო-
მეტრები; ყურის ტამპონები; წყალქვეშა ცურ-
ვისას გამოყენებული ყურის ტამპონები; ტა-
ხომეტრები; ტექსტ-პროცესორები; ტელევი-
ზორები; ტელესკოპები; ტელესუფლიორები; 
ტელეტაიპები; გადასატანი ტელეფონები; 
თეოდოლიტები; თერმომეტრები (სამედიცი-
ნო თერმომეტრების გარდა); თერმოსტატები; 
თერმოსტატები სატრანსპორტო საშუალებე-
ბისათვის; ტიგელები (ლაბორატორიული); 
ტონარმები ფირფიტსაკვრელებისთვის; ტო-
ტალიზატორები; ტრანზისტორები (ელექტ-
რონიკა); ტრანსპორტირები (საზომი ინსტ-
რუმენტები) ამამაღლებელი ტრანსფორმატო-
რები; ელექტრული ტრანსფორმატორები; გა-
მაფრთხილებელი სამკუთხედები დაზიანე-
ბული სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; 
გამშვები გვარლები ძრავებისათვის; ელექტ-
რული გაზგანმუხტვადი მილაკები (გარდა 
განათების დროს გამოყენებულისა); კაპილა-
რული მილაკები; რენტგენის მილები (გარდა 
მედიცინაში გამოყენებულისა); სატელეფო-
ნო ყურმილები; ავტომატური ტურნიკეტები; 
რაოდენობის მაჩვენებლები; საბურავებში 
დაბალი წნევის ავტომატური მაჩვენებელი; 
ბენზინის დონის მაჩვენებლები; წყლის დო-
ნის მაჩვენებლები; ელექტრული დენის გა-
დინების (მიწაზე, მასაზე) მაჩვენებლები; სი-
ნათლის ემისიის ელექტრონული მაჩვენებ-
ლები; დახრილობის საზომები; თარაზოები 
(ხელსაწყოები ჰორიზონტული მდგომარეო-
ბის განსაზღვრისათვის); ვერცხლისწყლიანი 
თარაზოები; სპირტიანი თარაზოები; ურო-
მეტრები; ხმის გამაძლიერებლები; ნაწილა-
კების ამაჩქარებლები; გამშხეფავი დანადგა-
რები ხანძრის ჩასაქრობად, ელექტრული და-
ნადგარები საწარმოო პროცესების დისტან-
ციური მართვის (სამრეწველო წარმოებებ-
ში); სატრანსპორტო საშუალებათა ავტომა-
ტური მართვის მოწყობილობები; მოწყობი-
ლობები ბალანსირებისათვის; ხმისჩამწერი 
მოწყობილობები; ხმისაღმდგენი მოწყობი-
ლობები; ანგარიშების გამოსაწერი მოწყობი-
ლობები; გალვანოპლასტიკის მოწყობილო-
ბები; კარების დასაკეტი ელექტრული მოწ-
ყობილობები; მაგნიტურ ლენტზე ჩასაწერი 
(ხმის, გამოსახულების, ინფორმაციის) მოწ-
ყობილობები; რენტგენის სხივებისგან დამ-
ცავი მოწყობილობები (გარდა მედიცინაში 
გამოყენებულისა); მოწყობილობები თამაშე-
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ბისთვის სატელევიზიო მიმღებების აუცილე-
ბელი გამოყენებით; მოწყობილობები სარკი-
ნიგზო ტრანსპორტზე უსაფრთხოების უზ-
რუნველსაყოფად; ინფორმაციის დასამუშა-
ვებელი მოწყობილობები; კარების გასაღები 
ელექტრული მოწყობილობები; მოწყობილო-
ბები ჟანგბადის გადასასხმელად (გადაყვა-
ნა); ქურდობის აღსაკვეთი ელექტრული მოწ-
ყობილობები; მოწყობილობები მწერების მი-
სატყუებლად და გასანადგურებლად; მოწყო-
ბილობები გართობისათვის სატელევიზიო 
მიმღებების აუცილებელი გამოყენებით; მოწ-
ყობილობები დროის სარეგისტრაციოდ; ფი-
რის საჭრელი მოწყობილებები; ფოტოსურა-
თების საშრობი მოწყობილობები; ნიშნების 
ამოსაკითხი ოპტიკური მოწყობილობები; 
ლიფტების სამართავი მოწყობილობები; მო-
წყობილობები დიაპოზიტივების ცენტრირე-
ბისთვის; მადოზირებელი მოწყობილობები; 
დასამუხტი მოწყობილობები ელექტრული 
აკუმულატორებითვის; ხმოვანი სასიგნალო 
მოწყობილობები; მოწყობილობები და მანქა-
ნები ზონდირებისათვის; სამაშველო მოწყო-
ბილობები და აღჭურვილობები; მოწყობი-
ლობები კინოფილმის მონტაჟისთვის (კინო-
ფირები); კოროზიისგან დამცავი კათოდური 
მოწყობილობები; საკომუტაციო მოწყობი-
ლობები (აღჭურვილობა ინფორმაციის დამუ-
შავებისათვის); პერიფერიული კომპიუტერე-
ბის მოწყობილობები; ელექტრული შეფერ-
ხებადამცავი მოწყობილობები; განმამაგნი-
ტებელი მოწყობილობები მაგნიტური ფირის-
თვის; აკუსტიკური დასაკავშირებელი მოწ-
ყობილობები; სასიგნალო მოწყობილობები 
(დამცავი სიგნალიზაცია); ავარიული სასიგ-
ნალო მოწყობილობები; ბურუსში გამოსა-
ყენებელი სასიგნალო მოწყობილობები (გარ-
და სიგნალების აფეთქების გამოყენებით); 
მაჯამებელი მოწყობილობები; ამომკითხავი 
მოწყობილობები (აღჭურვილობა ინფორმა-
ციის დამუშავებისთვის); სითბო მარეგული-
რებელი მოწყობილობები; ფოტოსაასლე მო-
წყობილობები (ფოტოგრაფიული, ელექტრო-
სტატიკური, სითბური); შტრიხკოდების ამო-
საკითხი მოწყობილობები; ელექტრული 
უთოები; რესპირატორის ფილტრები; ფოტო-
გრაფიაში გამოყენებული ულტრაიისფერი 
სხივების ფილტრები; ფოტოგრაფიაში გამო-
საყენებელი ფილტრები; “ჯადოსნური” ფარ-
ნები; ფარნები ოპტიკური სისტემით; სასიგ-
ნალო ფარნები; ფოტოაპარატები; ფოტოგამ-
კრიალებლები; ფოტოსაკეტები; ფოტოლაბო-
რატორიები; ფოტომეტრები; იმპულსური ფო-
ტოგამნათებლები; ფოტოგამადიდებლები; 
ფოტოელემენტები ჩამკეტი ფენით; ბუდეები 
კონტაქტური ლინზებისთვის; ბუდეები სათ-
ვალისთვის; ბუდეები პენსნესთვის; ბუდეები 
მიკროსკოპის სასაგნე მინებისთვის; სპეცია-
ლური ბუდეები ფოტოაპარატებისთვის და 

ფოტომასალებისთვის; ლაბორატორიული 
ქრომატოგრაფები; ქრონოგრაფები (დროის 
ჩასაწერი მოწყობილობები); ძეწკვები პენსნე-
სთვის; ციკლოტრონები; ფარგლები; სიხ-
შირმზომები; ქვიშის საათები კვერცხის ხარ-
შვისთვის; ხანძარსაწინააღმდეგო დამცავი 
შალითები; ჩიპები (ინტეგრალური სქემები); 
ნაბიჯმზომები; მეტეოროლოგიური სფერო-
ზონდები; სალტეები სინათლის წერტილო-
ვანი წყაროების მონტაჟისთვის; დამცავი ჩა-
ფხუტები სპორტსმენებისთვის; თასმები პენ-
სნესთვის; ფოტოაპარატის შტატივები; თვა-
ლების მკვეთრი სინათლისგან დამცავი ფა-
რები; კომუტაციური ფარები; ელექტრული 
განმანაწილებელი ფარები; მუშის სახის დამ-
ცავი ეკრანები; საპროექციო ეკრანები; სამ-
რეწველო მიზნებისთვის გამოყენებული რენ-
ტგენის აპარატების ეკრანები; მაფლუორეს-
ცირებელი ეკრანები; ფოტოგრაფიული ეკრა-
ნები; ექსპონომეტრები; ელექტროდები შედუ-
ღებისთვის; ელექტრომრჩილავები; ელექტ-
როგაყვანილობები; გალვანური ელემენტები; 
ეპიდიასკოპები; ერგომეტრები; ელექტრული 
ღუზები. 
     25 - მონაზონის თავსაფრები; ბანდანები 
(თავშლები); ქვედა თეთრეული; ოფლის შემ-
წოვი ქვედა თეთრეული; ბლუზები; მატრო-
სების ბლუზები; ბოა; ბოდი (ქალის თეთრეუ-
ლი); ყელიანი ფეხსაცმელი; ბრიჯები; შარვ-
ლები; ბუცები; აზღუდები; ტანსაცმლის საყე-
ლოები; მოსახსნელი საყელოები; პერანგის 
ჩასადგმელები; ვუალები; რეზინის ფეხსაც-
მელი; ჰალსტუხები; ჰალსტუხ-პეპლები გა-
ნიერი ბოლოებით; გამაშები (საკინძებით); 
გეტრები; ჩექმის ყელები; ჟილეტები; ტრიკო-
ტაჟის სპორტული ნაკეთობები; ტრიკოტაჟის 
ნაკეთობები; საქუსლეები; ნიფხვები; კაპიუ-
შონები; ქუდების კარკასები; პატარა ჯიბეე-
ბი; ტანსაცმლის ჯიბეები; კაშნე; საჩიხეები 
თავსაბურავისთვის; კოლგოტები; კომბინი-
ზონები (ტანსაცმელი); კომბინიზონები 
წყლის თხილამურებისთვის; კორსაჟები; კო-
სტიუმები; საბანაო კოსტიუმები; სამასკარა-
დო კოსტიუმები; პლაჟის კოსტიუმები; ქურ-
თუკები; მეთევზის ქურთუკები; ლივრეები; 
ლიფები; მოკლესახელოიანი მაისურები; მან-
ჟეტები; პერანგის გულისპირები; საძილე ნი-
ღბები (ტანსაცმელი); ქურქები (ტანსაცმე-
ლი); ქალების უთითო ხელთათმანები; მიტ-
რები (საეკლესიო თავსაბურავი); ხელის სათ-
ბურები (ტანსაცმელი); სათბურები ფეხე-
ბისთვის; ფეხსაცმლის ლანჩები; საბავშვო 
გულსაფარი (ქაღალდისგან დამზადებულის 
გარდა); ბეწვის მოსახური; ყურსაფრები 
(ტანსაცმელი); წინდები; საბანაო ფეხსაც-
მელი; პლაჟის ფეხსაცმელი; სპორტული 
ფეხსაცმელი; ქაღალდის ტანსაცმელი; ზედა 
ტანსაცმელი; მზა ტანსაცმელი; ტანსაცმელი 
ავტომობილისტებისათვის; ტანსაცმელი ვე-
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ლოსიპედისტებისთვის; ტანსაცმელი ტანმო-
ვარჯიშეებისთვის; გაბარდინის ტანსაცმე-
ლი; ჯერსის ტანსაცმელი; ხელოვნური ტყა-
ვის ტანსაცმელი; ტყავის ტანსაცმელი; ტრი-
კოტაჟის ტანსაცმელი; საფორმო ტანსაცმე-
ლი; ტანსაცმელი; ფეხსაცმელი მეტალით მო-
არშიებული; ორარი (საეკლესიო ჩასაცმე-
ლი); პალტო; ჩვრები; პელერინები; ხელთათ-
მანები (ტანსაცმელი); პიჟამოები; საბანაო 
ტრუსები; ყელსახვევები; კაბები; წყალგაუმ-
ტარი ლაბადები; თავის სახვევები (თავსა-
ბურები); ასაკრავები; წინდების ასაკრავები; 
მაღალყელიანი წინდების ასაკრავები; მზა 
სარჩულები (ტანსაცმლის ელემენტები); საი-
ღლიეები; ლანჩები; აჭიმები; ნახევარყელია-
ნი ფეხსაცმელები თასმებზე; ქამრები (ტან-
საცმელი); ქამარსაფულეები; ახალდაბადე-
ბულის მზითევი; ფეხსაცმლის სრიალის სა-
წინააღმდეგო მოწყობილობები; პულოვერე-
ბი; წინდების საქუსლეები ორმაგი; ფეხსაცმ-
ლის რანტები; რიზები (საეკლესიო ჩაცმუ-
ლობა); პერანგები; საბო (ფეხსაცმელი); სან-
დლები; ჩექმები; სარი; სვიტრები; საფენები; 
ტოგები; ტრუსები; სატანვარჯიშო ფეხსაცმე-
ლი; ოთახის ფეხსაცმელი; ფეხსაცმელი; დო-
ლბანდები; თავსაბურავი; წინსაფრები (ტან-
საცმელი); ხალათები; საშხაპე ჩაჩები; მა-
ღალყელიანი წინდები; ოფლის შემწოვი წინ-
დები; შალები; ქაღალდის ქუდები (ტანსაცმე-
ლი); მრგვალი არაღრმა ქუდი კიდეების გა-
რეშე; საბანაო ქუდები; შარფები; ბუცების 
კბილები; საბავშვო შარვლები; პაჭანაკები; 
ქურქები; ესპადრილები; ქვედატანები. 
     28 - სათამაშო ავტომატები წინასწარი გა-
დახდით, ავტომობილები (სათამაშოები); სა-
თამაშო აუზები; სამშვენისები საღამოს წვე-
ულებისთვის (ყურადღების ნიშნები); სასტა-
რტო ბლოკები; ბოდი-ბოარდი; ყელიანი ფეხ-
საცმელი მათზე დამაგრებული ციგურებით; 
ბოთლები საწოვრებით თოჯინებისთვის; სა-
ღებავიანი ჩანართები საღებავსაფრქვეველე-
ბისთვის; ბადმინტონის სათამაშო ჯოდანები; 
ბზრიალები (სათამაშოები); თავსატეხები სუ-
რათის შესადგენი ელემენტებით; დასაკიდი 
სავარჯიშო მსხლები; დელტაპლანები; დის-
კები (სათამაშოები); სპორტული დისკები; პა-
ტარა სახლები თოჯინებისთვის; დომინო 
(თამაში); დაფები სერფინგისთვის; დაფები 
ზამბარებით (სპორტული ნივთები); სასეირ-
ნო გორგოლაჭიანი დაფები; აფრიანი დაფები 
სერფინგისთვის; საჭადრაკო დაფები; შაშის 
დაფები; ხელშუბები; ხელოვნური ნაძვისხეე-
ბი; კამათლების შესანახები; ქაღალდის ფრა-
ნები; თამაში პინიატებით; სათამაშოები; სა-
თამაშოები შინაურ ცხოველთათვის; პლუშის 
სათამაშოები; მოძრავნაწილებიანი ან მოძრა-
ვი სათამაშოები; სათამაშოები სიურპრიზით 
გათამაშებისას; სათამაშოები ავტომატური 
ტელემიმღებების გამოუყენებლად; თამაშები 

ფანტებით; სამაგიდო თამაშები; თამაშები 
რგოლებით; თამაშები; კალეიდოსკოპები; სა-
თამაშო ბურთების კამერები; ათლეტების 
მიერ გამოსაყენებელი კანიფოლი; სათხილა-
მურო კანტები; კარტები ბინგოსთვის; სათა-
მაშო კარტები; საბაზრობო საქანელები; 
ცხენსაქანელები (სათამაშოები); საქანელე-
ბი; კეგლი; კეგლი (სათამაშო); ბილიარდის 
ჯოხები; ხელჯოხები გოლფისთვის; ჰოკეის 
ხელჯოხები; სელაპის ტყავი (სათხილამურო 
საფარისთვის); ზანზალაკები საახალწლო 
ნაძვისხეებისთვის; ოთახები თოჯინებისთ-
ვის; კონსტრუქტორი; ფერად-ფერადი ქაღა-
ლდების მრგვალი ნაჭრები; ფერად-ფერადი 
ტკაცუნები; ციგურები; გორგოლაჭიანი ცი-
გურები; სათამაშო კამათლები; საღებავსაფ-
რქვეველები (სპორტული ნივთები; სათხილა-
მური სამაგრები; საწოლები თოჯინებისთ-
ვის; მოძრავი წრეები რულეტკისთვის; კუბუ-
რები; თოჯინები; საცურაო ლასტები; მშვილ-
დები სროლისთვის; თხილამურები; წყლის 
თხილამურები; თხილამურები სერფინგის-
თვის; მაჯონგი (ჩინური დომინო); სათხილა-
მურო საცხები; სატყუარები ნადირობისთვის; 
მარიონეტები; საკარნავალო ნიღბები; თეატ-
რალური ნიღბები; საფარიკაო ნიღბები; ანძე-
ბი აფრიანი დაფებისთვის; ცარცი საბილიარ-
დო ჯოხებისთვის; სამიზნეები; ელექტრონუ-
ლი სამიზნეები; სატრანსპორტო საშუალება-
თა შემცირებული მოდელები; სათამაშო ბუ-
რთები; ზესადებები ბილიარდის მაგიდის ბო-
რტებისთვის; სამუხლეები (სპორტული ეკი-
პირების ელემენტები); ბუნიკები ბილიარდის 
ჯოხებისთვის; საიდაყვეები (სპორტული ეკი-
პირების ელემენტები); თოჯინების ტანსაც-
მელი; საფარიკაო იარაღი; ჩხირები მაჟორეტ-
კებისთვის; პარაპლანები; ხელთათმანები 
(სათამაშო აქსესუარები); სათამაშო პისტო-
ლეტები; პნევმატური პისტოლეტები (სათამა-
შო); პისტონები (სათამაშო); პისტონები სა-
თამაშო პისტოლეტებისთვის; ჩხარუნები; ნა-
ლები თამაშებისთვის; შანდლები საახალწ-
ლო ნაძვიხეებისთვის; სადგამები საახალწ-
ლო ნაძვისხეებისთვის; საფარველები თხი-
ლამურების საყდენი ზედაპირებისთვის; სატ-
ყუარები ნადირობისა ან თევზაობისთვის; 
სურნელოვანი სატყუარები ნადირობისა და 
თევზაობისთვის; მშვილდიდან სასროლი ნი-
ვთები; სათევზაო ნივთები; თოკის დასახვევი 
ნივთები ქაღალდის ფრანებისთვის; მოწყო-
ბილობები საპნის ბუშტების გასაშვებად (სა-
თამაშოები); ბილიარდის თამაშისას მოსა-
ნიშნი მოწყობილობები; მიწის გოროხების 
ადგილზე დასალაგებელი მოწყობილობები 
(ნივთები გოლფის სათამაშოდ); დამცავი 
შუასადებები (სპორტული ეკიპირების ელ-
ემენტები); ჩოგნები; საფარიკაო რაპირები; 
სერფინგის დაფების ქამრები; აფრიანი და-
ფების ქამრები; ძალოსნების ქამრები; შურ-
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დულები (სპორტული იარაღები); თვითმავ-
ლები (სათამაშო); სპორტული ციგები; პეპ-
ლების საჭერი ჩოგანბადეები; სპორტული ბა-
დეები; სათხილამურო საფხეკები; სატანვარ-
ჯიშო იარაღები; სატყორცნი ნივთები; სპორ-
ტული ნივთები ძალოსნობაში სავარჯიშოდ; 
ალპინისტური აღჭურვილობა; ხელოვნური 
თოვლი ნაძვისხეებისთვის; თოვლდამჭერები; 
სტენდები მფრინავ სამიზნეებზე სასროლად; 
საბილიარდო მაგიდები; საბილიარდო მაგი-
დები წინასწარი გადახდის ავტომატებით; მა-
გიდები მაგიდის ჩოგბურთისთვის; მაგიდები 
მაგიდის ფეხბურთისთვის; სიმები ჩოგნების-
თვის; ჩანთები კრიკეტისთვის; ჩანთები ბორ-
ბლებზე ან უბორბლოდ გოლფის ხელჯოხე-
ბისთვის; ტობოგნები; რადიომართვადი სატ-
რანსპორტო საშუალებები (სათამაშო); სპო-
რტული ტრენაჟორები; ტრიკტრაკი (თამაში); 
სპორტული ტრუსები; საახალწლო ნაძვის-
ხეების მოსართავები (გარდა ელექტრული 
ნათურებისა, სანთლებისა და საკონდიტრო 
ნაწარმისა); ჩოგბურთის ბურთების სატყორ-
ცნი მოწყობილობები; ფოკუსების სადემონ-
სტრაციო მოწყობილობები; მოწყობილობები 
ელექტრონული თამაშებისთვის (გარდა მოწ-
ყობილობებისა, სადაც გამოყენებულია სა-
ტელევიზიო მიმღებები); ბოულინგის მოწ-
ყობილობები და აღჭურვილობა; სათამაშო 
კოჭები; შალითები თხილამურებისთვის და 
სერფინგის დაფებისთვის; სათამაშო ბურთუ-
ლები ფიფქებით; ჭადრაკი; შაში; ფარები 
(სპორტული მოწყობილობები); საკამუფლა-
ჟე ეკრანები (სპორტული მოწყობილობები); 
ესპანდერები. 
     29 - საკვები ალგინატები; ანჩოუსები; და-
მუშავებული არაქისი; საკვები ცილები; 
კვერცხის ცილა; დაკონსერვებული პარკოს-
ნები; დაკონსერვებული სოიას პარკოსნები; 
ბულიონები; კოჭას მურაბა; ცხიმოვანი ნივ-
თიერებები საკვები ცხიმის დასამზადებლად; 
საკვებად ვარგისი ჩიტის ბუდეები; დაკონ-
სერვებული ბარდა; დაკონსერვებული სოკო; 
გარეული ფრინველი; საკვები ჟელატინი; 
ხორცის ჟელე; საკვები ჟელე; ხილის ჟელე; 
კვერცხის გული; ქოქოსის ცხიმი; საკვები 
ძვლის ცხიმი; ღორის ცხიმი; ცხოველური 
ცხიმები; საკვები ცხიმები; ხილის მსუბუქი 
საუზმე; ძეხვეულის ნაწარმი; ჩამიჩი; ხიზი-
ლალა; საკვები კაზეინი; დამწნილებული 
კომბოსტო; საკვები თევზის წებო; სისხლია-
ნი ძეხვი; ხორცის კონსერვები; ბოსტნეულის 
კონსერვები; თევზის კონსერვები; ხილის 
კონსერვები; ბულიონის კონცენტრატები; 
კორნიშონები; კრევეტები; ნაღების კრემი; 
კროკეტები; საკვებად გამოსაყენებელი პარკ-
ხვევიას პეპლების ჭუპრები; შემწვარი ლამი-
ნარიები; ლანგუსტები (არაცოცხალი); ორა-
გული; დაკონსერვებული ხახვი; მარგარინი; 
დაკეპილი ბოსტნეულის მარინადი ცხარე სა-

ნელებლებით; მარმელადი; მცენარეული ზე-
თები; არაქისის ზეთი; კაკაოს ზეთი; ქოქოსის 
ზეთი; ნაღების კარაქი; მიდიები (არაცოცხა-
ლი); დანაყილი ნუში; საკვები ძვლის ტვინი; 
მოლუსკები (არაცოცხალი); რძე; სოიას რძე 
(რძის შემცვლელი); საკვებად გამოსაყენე-
ბელი თევზის ფქვილი; ხილის რბილობი; 
ხორცი; დაკონსერვებული ბოსტნეული; გამ-
ხმარი ბოსტნეული; ბოსტნეული, რომელმაც 
გაიარა სითბური დამუშავება; კარტოფილის 
ოლადები; დაკონსერვებული ზეთის ხილი; 
ომარები (არაცოცხალი); ქოქოსის კაკალი 
გამხმარი; დამუშავებული კაკლები; ტომატის 
პასტა; ღვიძლის პაშტეტი; საკვები პექტინე-
ბი; ღვიძლი; პიკული; შაქრის სიროფში მო-
ხარშული ხილი და კენკროვანები; კვერცხის 
ფხვნილი; პროდუქტები დამარილებული ღო-
რის ბარკლისაგან; რძის პროდუქტები; საკვე-
ბი პროდუქტები ფერმენტირებული ბოსტნეუ-
ლის ბაზაზე (კიმ ჩი); თევზის პროდუქტები; 
ჩუმა მაწონი; საკვები პროტეინები; შინაური 
ფრინველი (არაცოცხალი); საკვებად მომზა-
დებული მცენარეული მტვერი; შტოშის პიუ-
რე; ვაშლის პიურე; კიბორჩხალები (არაცოც-
ხალი); თევზეული (არაცოცხალი); დაკონ-
სერვებული თევზი; ბოსტნეულის სალათები; 
ხილის სალათები; ქონი; სარდინები; ღორის 
ხორცი; ქაშაყი; ათქვეფილი ნაღები; ცხიმის 
ნარევები ბუტერბროდებისთვის; საკვების 
მოსამზადებელი ტომატის წვენი; საკვების 
მოსამზადებელი ბოსტნეულის წვენი; დამა-
რილებული ხორცი; სოსისი ორცხობილაში; 
ბულიონის დასამზადებელი შემადგენლობე-
ბი; წვნიანის დასამზადებელი შემადგენლო-
ბები; სუბპროდუქტები; წვნიანები; ბოსტნეუ-
ლის წვნიანები; ყველი; ტაინი (ცომი ქუნჯუ-
ტის მარცვლებისგან); სოიას ხაჭო; ტრეპან-
გები (არაცოცხალი); დაკონსერვებული ტრი-
უფელები; თინუსი; ხამანწკები (არაცოცხა-
ლი); მაჭიკის ფერმენტები; თევზის ფილე; 
ფინიკი; მინანქრებული ხილი; გაყინული 
ხილი; დაკონსერვებული ხილი; სპირტში და-
კონსერვებული ხილი; თბურად დამუშავე-
ბული ხილი; კარტოფილის ფანტელები; ჰიუ-
მოსი (ცომი თურქული ბარდისგან); ხილის 
ცედრა; დაკონსერვებული ოსპი; კარტოფი-
ლის ჩიპსები; ხილის ჩიპსები; საკვები 
წყალმცენარის ექსტრაქტები; ხორცის ექს-
ტრაქტები; ლოკოკინას კვერცხები; კვერცხი. 
     30 - არომატიზატორები; არომატიზატორე-
ბი (გარდა ეთერზეთებისა); ბადიანი; ბისკვი-
ტები; ბლინები; ბრიოში; ფუნთუშები; ვანი-
ლინი (ვანილის შემცვლელი); ვანილი (არო-
მატული ნივთიერება); ვაფლი; ვერმიშელი; 
ყავის არომატული ნივთიერებები; ნატურა-
ლური დამატკბილებელი ნივთიერებები; შემ-
კვრელი ნივთიერებები ძეხვეული ნაწარმის-
თვის; შემკვრელი ნივთიერებები საკვები ყი-
ნულისთვის; ზღვის წყალი (საკვების მოსამ-
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ზადებლად); საკვები გლუკოზა; მდოგვი; სა-
ფუარი; გამასქელებლები საკვები პროდუქ-
ტებისთვის; ბრინჯის მსუბუქი საუზმეები; 
პურეული მარცვლოვანების მსუბუქი საუზმე-
ები; ყავის შემცვლელები; მცენარეული ყავის 
შემცვლელები; საკონდიტრო ნაწარმი; საა-
ხალწლო ნაძვისხის მოსაკაზმი საკონდიტრო 
ნაწარმი; ჟელესმაგვარი საკონდიტრო ნაწარ-
მი; საკონდიტრო ნაწარმი ტკბილი ცომისგან 
უპირატესად შიგთავსით; საკონდიტრო ნა-
წარმი ფქვილისგან; არაქისზე დამზადებული 
საკონდიტრო ნაწარმი; ნუშზე დამზადებული 
საკონდიტრო ნაწარმი; მაკარონის ნაწარმი; 
ღვეზელის ნაწარმი; ჩაციებული იოგურტი; 
კაკაო; კაკაოპროდუქტები; კამარები; კარამე-
ლები; რძის ფაფები; კიში (წვრილად დაჭრი-
ლი ქონის ნაჭრებისგან დამზადებული მობ-
რაწული ღვეზელი); საკვები წებო; კანფეტე-
ბი; ძირტკბილას კანფეტები; პიტნის კანფე-
ტები; ყავა; ყავა-ნედლი; საკვები სახამებელი; 
კრეკერები; საკვები ბურღულეული; სიმინ-
დის ბურღული; დაფქვილი სიმინდი; მოხა-
ლული სიმინდი; კულებიაკა; საკვები კურკუ-
მა; კუსკუსი; ცომიანი საჭმელები; ატრია; გა-
საცივებელი ყინული; ყინული ნატურალური 
ან ხელოვნური; საკვები ყინული; ყინულკა-
რამელები; ბრინჯის კვერები; მალტოზა; ღო-
მი; მარციპანი; რძის ტკბილი მასა საკონ-
დიტრო ნაწარმისთვის (მოხარშული კრემი); 
თაფლი; ფუტკრის რძე (გარდა სამედიცინო 
მიზნებისთვის გამოსაყენებელისა); ნაყინი; 
ხილის ნაყინი; ფქვილი; მიუსლი; პიტნა სა-
კონდიტრო ნაწარმისთვის; კაკაო-რძიანი სა-
სმელები; ყავა-რძიანი სასმელები; ყავის სას-
მელები; კაკაოს სასმელები; არასამკურნალო 
ნაყენები; დაქუცმაცებული შვრია; გაწმენდი-
ლი შვრია; მუსკატი; პასტილები (საკონდიტ-
რო ნაწარმი); ბადაგი; წიწაკა; პეტიფურები; 
ნამცხვარი; ღვეზელები; პიცა; პომადკები 
(საკონდიტრო ნაწარმი); პოპკორნი; ნაყინის 
ფხვნილები; პრალინე; სანელებლები; პრო-
დუქტები სახლის პირობებში ხორცის და-
სარბილებლად; მარცვლეული პროდუქტები; 
ფქვილეული პროდუქტები; შვრიაზე დამზა-
დებული პროდუქტები; დინდგელი; თაფლაკ-
ვერები; სანელებლები; პუდინგები; ტკბილი 
ერბოზელილი ცომის პუდრა საკონდიტრო 
ნაწარმისთვის; რავიოლი; საღეჭი რეზინი 
(გარდა სამედიცინო მიზნებისთვის გამოყენე-
ბულისა); ბრინჯი; საგაზაფხულო რულეტი 
(უმი ბოსტნეული გახვეული ბრინჯის ფქვი-
ლის ბლინებში); შაქარი; ანისის თესლი; 
ტკბილი ერბოზელილი ცომი საკონდიტრო 
ნაწარმისთვის; ტკბილეული; სოლოდი; საჭ-
მელი სოდა; მარილი საკვები პროდუქტების 
დასაკონსერვებლად; სუფრის მარილი; ნია-
ხურის მარილი; სპაგეტი; სპეციები; სტაბი-
ლიზატორები ათქვეფილი ნაღებისთვის; ორ-
ცხობილები; სენდვიჩები; საფუარის ტაბლე-

ტები (გარდა სამკურნალო მიზნებისთვის გა-
მოსაყენებლისა); ტაბულე (ბოსტნეულის, ბა-
რდის, ზეთის და ლიმონის წვენისგან დამზა-
დებული კერძი); ტაკოსი (უმარილო სიმინდის 
კვერი ხორცის და ბოსტნეულის შიგთავსით); 
ტაპიოკა; სოიოს პარკის ცომი; ნუშის ცომი; 
ტორტილები (მაისის კვერები); ხილ-კენკრო-
ვანი ტორტები; ბოსტნის ბალახები დაკონ-
სერვებული (სანელებლები); ტკბილი ერბო-
ზელილი ცომის საკონდიტრო ნაწარმისთვის 
საჭმელად ვარგისის მორთულობები; ცომის 
ფერმენტები; ხალვა; პური; უმარილო ცომის 
პური; ფანტელები მარცვლეული პროდუქტე-
ბისგან; ვარდკაჭაჭა; ჩაი; ჩაი ყინულით; შო-
კოლადი; სოლოდის ექსტრაქტი; საკვები ეს-
ენციები (გარდა ეთერის ესენციებისა და 
ეთერზეთებისა). 
     32 - უალკოჰოლო აპერიტივები; წყლები; 
ბურახი (უალკოჰოლო სასმელი); უალკოჰო-
ლო კოქტეილები; ლიმონათები; არაქის-
რძიანი სასმელები; უალკოჰოლო სასმელები; 
იზოტონური სასმელები; სასმელები რძის 
შრატის საფუძველზე; ხილის სასმელები; 
რძიანი ნუშის სასმელი; ხილის ნექტარები 
რბილობით; ორშადი; ლუდი; გაზირებული 
სასმელების დასამზადებელი ფხვნილები; 
ეკალა (უალკოჰოლო სასმელი); სიროფები 
ლიმონათებისთვის; სიროფები სასმელების-
თვის; ტომატის წვენი; ვაშლის წვენი; ბოსტ-
ნეულის წვენები; ხილის წვენები; გაზირებუ-
ლი წყლის დასამზადებელი შემადგენლობე-
ბი; ლიქიორების დასამზადებელი შემადგენ-
ლობები; მინერალური წყლის დასამზადებე-
ლი შემადგენლობები; სასმელების დასამზა-
დებელი შემადგენლობები; ბადაგი; ბადაგი 
ყურძნის; ბადაგი ლუდის; ბადაგი ალაოს; 
გაზირებული სასმელების დასამზადებელი 
ტაბლეტები; შერბეთი (სასმელი); ხილის ექს-
ტრაქტები უალკოჰოლო; ლუდის დასამზა-
დებელი სვიის ექსტრაქტები; სასმელების და-
სამზადებელი ესენციები. 
      33 - აპერიტივები; არაყი; ბრენდი; ღვინო; 
ჭაჭაზე დამზადებული ღვინო; ვისკი; არაყი; 
ჯინი; დიჟესტივი; კოქტეილები; ლიქიორები; 
ალკოჰოლიანი სასმელები; ხილის შემცველი 
ალკოჰოლიანი სასმელები; სპირტიანი სასმე-
ლები; გამოხდით მიღებული სასმელები; თა-
ფლის სასმელი; პიტნის ნაყენი; მწარე ნაყენი; 
რომი; საკე; სიდრები; ბრინჯის სპირტი; 
სპირტის ექსტრაქტები; ხილის სპირტის ექს-
ტრაქტები; სპირტის ესენციები. 
     41 - მხატვართათვის მოდელების შემთავა-
ზებელი სააგენტო; აკადემია (სწავლება); ჩო-
გბურთის კორტების იჯარა; ბიბლიოთეკები, 
რომლებიც უზრუნველყოფენ ბინაზე წიგნის 
გაცემას; სპექტაკლებზე ბილეთების დაჯავ-
შნა, ვიდეოგადაღება, აღზრდა სკოლამდელ 
დაწესებულებებში; ფიზიკური აღზრდა; დის-
კოტეკები; ცხოველთა გაწვრთნა; დუბლირე-
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ბა; აზარტული თამაშები; წიგნების გამოცე-
მა; ინფორმაცია აღზრდისა და განათლების 
შესახებ; ინფორმაცია დასვენების საკითხებ-
ზე; ინფორმაცია გართობის საკითხებზე; კი-
ნოსტუდიები; ჯანმრთელობის კლუბები; 
კულტურულ-საგანმანათლებლო და გასარ-
თობი კლუბები; ღამის კლუბ-კაფეები; პუბ-
ლიკაციების მაკეტირება, გარდა რეკლამე-
ბისა; მიკროფილმები; ვიდეოჩანაწერების მო-
ნტაჟი; ტელე და რადიოპროგრამების მონ-
ტირება; მიუზიკ-ჰოლები; ინტერაქტიური თა-
მაშით უზრუნველყოფა (კომპიუტერული ქსე-
ლის საშუალებით); ელექტრონული ინტერ-
აქტიური პუბლიკაციებით უზრუნველყოფა 
(ჩაუტვირთავი); რელიგიური განათლება; გი-
მნასტიკური სწავლება; დაუსწრებელი სწავ-
ლება; პრაქტიკული ჩვევების სწავლება (დე-
მონსტრაცია); ბალების ორგანიზაცია; კულ-
ტურულ-საგანმანათლებლო მიზნით გამოფე-
ნების ორგანიზება; დასვენების ორგანიზება; 
კოლოქვიუმების ორგანიზება და ჩატარება; 
კონგრესების ორგანიზება და ჩატარება; კონ-
ფერენციების ორგანიზება და ჩატარება; კონ-
ცერტების ორგანიზება და ჩატარება; მას-
ტერკლასების ორგანიზება და ჩატარება 
(სწავლება); სემინარების ორგანიზება და ჩა-
ტარება; სიმპოზიუმების ორგანიზება და ჩა-
ტარება; სილამაზის კონკურსების ჩატარება; 
სასწავლო და გასართობი კონკურსების ორ-
განიზება; ლატარიების ორგანიზება; დასას-
ვენებელ ბაზებზე გართობის ორგანიზება; 
სპექტაკლების ორგანიზება (იმპრესარიოს 
მომსახურება); სპორტული შეჯიბრების ორ-
განიზება; პროფესიონალური ორიენტაცია 
(რჩევები განათლების და სწავლების საკით-
ხებში); ატრაკციონების პარკები; გადმოთარ-
გმნა ჟესტების ენიდან; გასართობი სატელე-
ვიზიო გადაცემები; მოძრავი ბიბლიოთეკები; 
კარაოკესათვის მოწყობილობების შეთავა-
ზება; გოლფისთვის მინდვრების შეთავაზება; 
სპორტული მოწყობილობების შეთავაზება; 
სათამაშო დარბაზების მომსახურების შეთა-
ვაზება; კინოდარბაზების მომსახურების შე-
თავაზება; თეატრალიზებული წარმოდგენე-
ბი; თეატრალური წარმოდგენები; გამოცდე-
ბის ჩატარება; სპორტული შეჯიბრების პრო-
გრამირება; ვიდეოფილმების წარმოება; კი-
ნოფილმების წარმოება; აუდიო და ხმის ჩა-
ნაწერების გაქირავება; აუდიომოწყობილო-
ბების გაქირავება; ვიდეოკამერების გაქირა-
ვება; ვიდეომაგნიტოფონების გაქირავება; ვი-
დეოფილმების გაქირავება; შოუ-პროგრამე-
ბისთვის დეკორაციების გაქირავება; კინო-
პროექტორების და კინომოწყობილობების 
გაქირავება; კინოფილმების გაქირავება; სტა-
დიონის მოწყობილობების გაქირავება; თეატ-
რებისა და ტელესტუდიებისთვის გასანათე-
ბელი აპარატურის გაქირავება; რადიო და 
სატელევიზიო მიმღებების გაქირავება; 

წყალქვეშ ჩაშვებისთვის აღჭურვილობის გა-
ქირავება; სპორტული აღჭურვილობის გაქი-
რავება (სატრანსპორტო საშუალებების გარ-
და); თეატრალური დეკორაციების გაქირა-
ვება; პუბლიკაციები სამაგიდო ელექტრონუ-
ლი საგამომცემლო სისტემების საშუალე-
ბით; წიგნების და პერიოდიკის ინტერაქტიუ-
რი პუბლიკაცია; ტექსტური მასალების პუბ-
ლიკაცია (რეკლამების გარდა); გასართობი 
რადიოგადაცემები; სტუმრების გართობა; 
გართობები; ტექსტების რედაქტირება, გარ-
და რეკლამებისა; ზოოლოგიური ბაღები; 
ახალი ამბების სამსახური; შეხვედრათა 
პროგრამების შედგენა (გართობა); მუსიკის 
შექმნა; სპორტული ბანაკები (სტაჟირება); 
სუბტიტრირება; კაზინოს მომსახურება; კა-
ლიგრაფების მომსახურება; მუზეუმების მომ-
სახურება (პრეზენტაცია, გამოფენები); სა-
განმანათლებლო-აღმზრდელობითი მომსა-
ხურება; თარჯიმანთა მომსახურება; მომსა-
ხურება სცენარის დაწერაში; მომსახურება 
ბილეთების გავრცელებაში (გართობა); ჩამ-
წერი სტუდიების მომსახურება; ციფრული 
გამოსახულების ფორმირება; ფოტოგრაფი-
რება; ფოტორეპორტაჟები; ცირკები; სკოლა-
ინტერნატები; შოუ-პროგრამები. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46301 A 
(210) AM 046301 
(220) 2007 12 21 
(731) ოოო "გლუკოზა პროდაქშენ", 
         ნოვინსკი ბულვარი, დ.3. სტრ.1,  
          მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია 
(740) ლილიანა დარახველიძე 
(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 01.03.07-27.03.02-27.05.05-28.05.00- 
(511)  9 - ბილეთების გასაყიდი ავტომატები; 
მუსიკალური ავტომატები წინასწარი გადახ-
დით; სავაჭრო ავტომატები; სახანძრო ავტო-
მობილები; სატელეფონო ავტომოპასუხეები; 
ელექტრული აკუმულატორები; ელექტრული 
აკუმულატორები სატრანსპორტო საშუალე-
ბებისათვის; აქტინომეტრები; ალიდადები; 
ალტიმეტრები; ამპერმეტრები; ანემომეტრე-
ბი; ანოდები; ანტენები; ანტიკათოდები; აპერ-
ტომეტრები (ოპტიკური); საყვინთაო აპარა-
ტები; მაღალსიხშირული აპარატურა; ანალი-
ზის აპარატურა (სამედიცინოს გარდა); აპა-
რატურა დისტანციური მართვისთვის; ელექ-
ტოდინამიკური აპარატურა სარკინიგზო ის-
რების დისტანციური მართვისთვის; ელექ-
ტროდინამიკური აპარატურა სიგნალების 
დისტანციური მართვისთვის; ელექტრული 
აპარატურა მეთვალყურეობისა და კონტრო-
ლისათვის; ხმისჩამწერი აპარატურა; სამეც-
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ნიერო მიზნებისთვის განკუთვნილი სადის-
ტილაციო აპარატები; დიფრაქციული აპარა-
ტები (მიკროსკოპია); აპარატები ჰაერის 
შემადგენლობის ანალიზისთვის; საფოსტო 
მარკებით გადახდის კონტროლის აპარატე-
ბი; ხმის გადამცემი აპარატები; ელექტრული 
აპარატები პლასტმასის საფუთავების შესა-
დუღებლად; ლაბორატორიული აპარატურა 
ფერმენტაციისთვის; ელექტრორკალური 
ჭრის აპარატები; ელექტრორკალური შედუ-
ღების აპარატები; ელექტროშედუღების აპა-
რატები; სასუნთქი აპარატები (ხელოვნური 
სუნთქვის აპარატების გარდა); სასუნთქი აპა-
რატები წყალქვეშა ცურვისთვის; რენტგენის 
გამოსხივების რეგენერაციის აპარატები და 
დანადგარები (მედიცინაში გამოყენებულის 
გარდა); სალაროს აპარატები; კომუტაციური 
ელექტრული აპარატები; სასაუბრო აპარა-
ტები; გამოსახდელი ლაბორატორიული აპა-
რატები; საპროექციო აპარატები; რენტგენის 
აპარატები სამრეწველო მიზნებისთვის; ელ-
ექტრული შედუღების აპარატურა; შუქპირ-
გადამღები აპარატები; შუქსასიგნალო (მო-
ციმციმე) აპარატები; სტერეოსკოპული აპა-
რატები; სატელეგრაფო აპარატები; სატელე-
ფონო აპარატები; გადამცემი სატელეფონო 
აპარატები; ფაქსიმილეს აპარატები; ფოტო-
ტელეგრაფიის აპარატები; ელექტრული აპა-
რატები დისტანციური ანთებისთვის; არეო-
მეტრები მჟავებისთვის (აციდომეტრები); 
არეომეტრები მარილის ხსნარების სიმკვ-
რივის განსაზღვრისათვის; აციდომეტრები 
აკუმულატორული ბატარეისთვის; აერომეტ-
რები; ბაკენები, მნათი ქერქეჭელები, ბარო-
მეტრები; ანოდური ბატარეები; გალვანური 
ელემენტების ბატარეები; ჯიბის ფარნების 
ბატარეები; ბატარეები ანთების სისტემე-
ბისთვის; მზის ბატარეები; ელექტრული ბა-
ტარეები; ცალსასწორები; ბენზინტუმბოები 
ტექნიკური მომსახურების სადგურებისთვის; 
ბეტატრონები; ბინოკლები; ელექტრონული 
სასაქონლო ჭდეები; მაგნიტური ლენტის 
ბლოკები (კომპიუტერები); მეხსიერების 
ბლოკები კომპიუტერებისათვის; ბრანდსპოი-
ტები; ბრეზენტი სამაშველო სამუშაოებისათ-
ვის; სასიგნალო ქერქეჭელები; სამაშველო 
ქერქეჭელები, მაჩვენებელი ქერქეჭელები; 
ბუსოლები; ვაკუუმმეტრები; ელექტროლი-
ზის აბაზანები; ვარიომეტრები; სასწორები; 
კანტორის სასწორები წერილებისთვის; ხი-
დური, ბაქნიანი სასწორები; პრეციზიული 
სასწორები; სარყეეები (გეოდეზიური ინსტ-
რუმენტები); ვიდეოკამერები; ვიდეოკასეტე-
ბი; ვიდეოტელეფონები; ვიდეოეკრანები; ვი-
დეომაძიებლები ფოტოგრაფიული აპარატე-
ბისათვის; ჩანგლები, როზეტები შტეპსელე-
ბისთვის; მიკრომეტრული ხრახნები ოპტი-
კური ხელსაწყოებისა და ინსტრუმენტებისთ-
ვის; ვისკოზიმეტრები; ელექტროწრედის ჩამ-

რთველები; ტალღმზომები; ვოლტმეტრები; 
სატრანსპორტო საშუალებათა სადგომის ჭი-
შკრები წინასწარი გადახდით; მექანიკური 
ფირნიშები; დახურული ამომრთველები (ელ-
ექტრული); დენის გამმართველები; გაბარი-
ტები (გამზომი ინსტრუმენტები); გაზანალი-
ზატორები; გაზმეტრები; გალვანომეტრები; 
ჰელიოგრაფები; ჰიგრომეტრები; ჰიდრომეტ-
რები; საწონები; კარის ოპტიკური სათვალ-
თვალოები; ჰოლოგრამები; გრაფოამგებები; 
ხმამაღლამოლაპარაკეები; ტვირთები ლოტე-
ბისთვის, ზონდებისთვის; ტვირთები შვეუ-
ლებისთვის; სიგრძის მზომები; დენსიტომეტ-
რები; დენსიმეტრები; ოპტიკური დეტალები; 
დეტექტორები; გელენის დეტექტორები; კვამ-
ლის დეტექტორები; ყალბი მონეტების დე-
ტექტორები; დიაპოზიტივები (ფოტოგრაფია); 
დიასკოპები; დიაფრაგმები ფოტოგრაფიული 
აპარატებისათვის; დიქტოფონები; დინამო-
მეტრები; დისკეტები; ხმისჩამწერი დისკოები; 
მაგნიტური დისკოები; ოპტიკური დისკოები; 
მთვლელი დისკოები; დისკამძრავები კომპიუ-
ტერებისთვის; დისკამძრავები დისკოების 
ავტომატური შეცვლით (კომპიუტერების-
თვის); ელექტრონული დაფები განცხადებე-
ბისათვის; საზომი ტევადობები; საცურაო ჟი-
ლეტები; ტყვიაგაუმტარი ჟილეტები; სამაშ-
ველო ჟილეტები; საიდენტიფიკაციო ძარღვე-
ბი ელექტრული სადენებისთვის; ცხვირის 
მომჭერები მოცურავეებისა და მყვინთავების-
თვის; ელექტრული საკეტები; ზარები (მოწ-
ყობილობები საგანგაშო სიგნალიზაციისათ-
ვის); ელექტრული ავარიული ზარები; კარის 
ელექტრული ზარები; სასიგნალო ზარები; 
ბგერათგამტარები; სარკეები დასათვალიე-
რებელი სამუშაოებისთვის; საგზაო ნიშნები, 
მანათობელი ან მექანიკური; მანათობელი ნი-
შნები; ღრმა წყლის ზონდები; ზონდები სა-
მეცნიერო კვლევისათვის; ზუმერები; ელექტ-
რული ზუმერები; ნემსები ფირფიტსაკრავე-
ბისთვის; საზომები; წნევის საზომები; იმიტა-
ტორები სატრანსპორტო საშუალების მართ-
ვისა და შემოწმებისათვის; ინვერტორები 
(ელექტრული); ინდიკატორები (ელექტრუ-
ლი); წნევის ინდიკატორები; ტემპერატურუ-
ლი ინდიკატორები; ინკუბატორები ბაქტე-
რიული კულტურებისთვის; საზომი ინსტრუ-
მენტები; მათემატიკური ინსტრუმენტები; ინ-
სტრუმენტები ნიველირებისათვის; ტოპოგრა-
ფიული ინსტრუმენტები; კუთხმზომი ინსტ-
რუმენტები; ინტერფეისები (კომპიუტერები); 
იონიზატორები (ჰაერის დასამუშავებლად 
გამოყენებულის გარდა); ნაპერწკალსაქრო-
ბები; კოაქსიალური კაბელები; ოპტიკურ-
ბოჭკოვანი კაბელები; ელექტრული კაბელე-
ბი; კალიბრები; განშლადი კალიბრები; კუთ-
ხვილიანი კალიბრები; კალკულატორები; 
ჯიბის კალკულატორები; დეკომპრესიის კა-
მერები; კინოგადაღების კამერები; ელექტრო-
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ნული ფანქრები (დისპლეის ელემენტები); 
ელექტრული კოჭების კარკასები; საიდენტი-
ფიკაციო მაგნიტური ბარათები, კატრიჯები 
ვიდეოთამაშებისათვის; რუკები მაგნიტური 
კოდით; დამცავი ჩაჩქანები, ჩაფხუტები; კასე-
ტები ფოტოფირფიტებისთვის; კათოდები; ინ-
დუქტივობის კოჭები (გრაგნილები); ელექტ-
რული კოჭები; ელექტრომაგნიტების კოჭები; 
ფოტოგრაფიაში გამოსაყენებელი კოჭები; ექ-
სპონირებული კინოფირები; კომპიუტერის 
კლავიატურები; სოლენოიდური სარქველები 
(ელექტრომაგნიტური გადამრთველები); ელ-
ექტრული კლემები; ელექტრონული ჩამწერი 
წიგნაკები; ღილაკები ზარებისთვის; "თაგ-
ვის" სადებები; მაგნიტური კოდირების მოწ-
ყობილობა; შუქდამცავი წინაფრები; ელექტ-
რული კოლექტორები; კალიბრების რგოლე-
ბი; სპეციალური დამცავი კომბინიზონები 
მფრინავებისთვის; კომუტატორები; კომპაქტ-
დისკები; კომპაქტ-დისკები (აუდიო-ვიდეო); 
კომპარატორები; საზღვაო კომპასები; კომპი-
უტერები; პორტატული კომპიუტერები; ელექ-
ტრული კონდენსატორები; ელექტრული კონ-
ტაქტები; ელექტრული კონტაქტები კეთილ-
შობილი ლითონებისგან; კონუსი-ქარმაჩვე-
ნებლები (ქარის მიმართულება); ელექტრუ-
ლი განშტოებადი კოლოფები; ელექტრული 
განმანაწილებელი კოლოფები; ხაზოვანი შე-
მაერთებელი კოლოფები (ელექტრული); შე-
მაერთებელი ელექტრული კოლოფები; ელ-
ექტრული აკუმულატორების კოლოფები; 
ხმამაღლამოლაპარაკეების კორპუსები; სპე-
ციალური კოსტიუმები (მყვინთავებისთვის), 
სკაფანდრები; შუქამრეკლავი რგოლები, რო-
მლებიც მაგრდება ტანსაცმელზე სატრან-
სპორტო ავარიების თავიდან ასაცილებლად; 
დამცავი სახურავები შტეფსელის როზეტე-
ბისთვის; ლაგები (საზომი ინსტრუმენტები); 
ლაზერები, სამედიცინო მიზნებისთვის გა-
მოყენებულის გარდა; ლაქტოდენსიმეტრები; 
ლაქტომეტრები; ნათურები ფოტოლაბორა-
ტორიისთვის; ნეონის ნათურები; თერმოელ-
ექტრონული მილაკები; რადიოტექნიკაში გა-
მოსაყენებელი თერმოელექტრონული მილა-
კები; ელექტრონული გამაძლიერებელი მი-
ლაკები; შუქფეთქის ნათურები (ფოტოგრა-
ფია); ამომკითხავი თავაკების გასაწმენდი 
ლენტები; მაგნიტური ლენტები; მაგნიტური 
ლენტები ვიდეოჩაწერისთვის; საზომი ლენ-
ტები; სახანძრო სამაშველო კიბეები; საზომი 
სახაზავები; ლოგარითმული სახაზავები; 
კონტაქტური ლინზები; ოპტიკური მაკორექ-
ტირებელი ლინზები; ოპტიკური ლინზები; 
ოპტიკური ჩამოსაცმელი ლინზები; ლინზები-
კონდენსორები; ლოტის ხაზები; ელექტრუ-
ლი მაგისტრალური ხაზები; საზომი კოვზე-
ბი, ლუპები, საქსოვი ლუპები, მაგნიტები; დე-
კორატიული მაგნიტები; მანეკენები დახმარე-
ბის გაწევაში სავარჯიშოდ (ხელსაწყოები 

სწავლებისთვის); “თაგვის” ტიპის მანიპულა-
ტორები; მანომეტრები; ნიღბები წყალქვეშა 
ყვინთვისთვის; ნიღბები შემდუღებლებისათ-
ვის; დამცავი ნიღბები; მასალები ელექტრო-
გადამცემი ხაზების მავთულებისთვის; საბუ-
ღალტრო მანქანები; არჩევნების დროს ხმე-
ბის დასათვლელი მანქანები; ფულის დასახა-
რისხებელი და დასათვლელი მანქანები; მან-
ქანები და ხელსაწყოები მასალათა გამოსაც-
დელად, კუთხეების მოსამრგვალებელი საკე-
რავი მანქანები; მეგაფონები; აკუსტიკური 
მემბრანები; მემბრანები სამეცნიერო აპარა-
ტურებისთვის; მეტალოდეტექტორები სამრე-
წველო ან სამხედრო მიზნებისათვის; მეტრო-
ნომები; მეტრები (საზომი ინსტრუმენტები); 
მეტრები სადურგლო სამუშაოებისთვის; მეტ-
რები სამკერვალო; მექანიზმები წინასწარი 
გადახდის ავტომატებისათვის; წინასწარი 
გადახდის მექანიზმები ტელევიზორებისთ-
ვის; ფოტოსაკეტების გამშვები მექანიზმები; 
მიკრომეტრები; მიკროპროცესორები; მიკრო-
სკოპები; მიკროტომები; მიკროფონები; მო-
დემები; მეხამრიდები; მონიტორები (კომპიუ-
ტერული მოწყობილობა); მულტიპლიკაციე-
ბი; ელექტრული კიდურა ქუროები; შემაერ-
თებელი ქუროები კაბელებისთვის; ინსტრუ-
მენტების ნაკრები მიკროსკოპული გამოკ-
ვლევისთვის ნიმუშების მოსამზადებლად; სა-
კბილეები; სამუხლეები მუშებისთვის; თბური 
ტუმბოები ავტომატური რეგულირებით; სათ-
ბობმიმწოდებელი ტუმბოები ტექნიკური მომ-
სახურების სადგურებისთვის; საყურისები; 
ოპტიკური ნიველირები; ნონიუსები; ხმისჩა-
წერის მატარებლები; მაგნიტური ინფორმა-
ციის მატარებლები; ოპტიკური ინფორმაციის 
მატარებლები; წინდები ელექტროგათბობით; 
გარსები ელექტრული კაბელებისთვის; იდენ-
ტიფიკაციური გარსები ელექტრული სადენე-
ბისთვის; ასაწონი მოწყობილობა; კანტორის 
მოწყობილობა პერფობარათების გამოყენე-
ბით; სპეციალური ლაბორატორიული მოწ-
ყობილობა; უბედური შემთხვევის გამოსხივე-
ბის და ცეცხლისგან დამცავი ფეხსაცმელე-
ბი; ობიექტივები (ოპტიკა); ობიექტივები ას-
ტროფოტოგრაფიისთვის; ოვოსკოპები; 
ცეცხლსაქრობები; ელექტროფიცირებული 
ღობეები; ელექტრული შემზღუდველები; 
უბედური შემთხვევის, გამოსხივების და 
ცეცხლისგან დამცავი ტანსაცმელი; ცეცხ-
ლისგან დამცავი ტანსაცმელი; ცეცხლისგან 
დამცავი აზბესტის ქსოვილის ტანსაცმელი; 
ოზონატორები; ოქტანტები; ოკულარები; ომ-
მეტრები; მაჯის საყრდენები კომპიუტერთან 
მუშაობის დროს; სათვალის ბუდეები; პენს-
ნეს ბუდეები; ოსცილოგრაფები; შვეულები; 
ოპტიკური ამრეკლავები; სათვალეები (ოპ-
ტიკა); მზისგან დამცავი სათვალეები, სპორ-
ტული სათვალეები; სასიგნალო პანელები 
მანათობელი ან მექანიკური; პეიჯერები; პენ-
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სნეები; ჯიბის ელექტრონული გადამყვანები; 
გადამცემები (დისტანციური კავშირი); ელ-
ექტრონული სიგნალების გადამცემები; ელ-
ექტრული გადამრთველები; პერისკოპები; 
ხელთათმანები მყვინთავებისთვის; უბედური 
შემთხვევებისგან დამცავი აზბესტის ქსოვი-
ლის ხელთათმანები; უბედური შემთხვევის-
გან დამცავი ხელთათმანები; სამრეწველო 
მიზნებისათვის რენტგენის გამოსხივებისგან 
დამცავი ხელთათმანები; ლაბორატორიული 
ღუმელები; პიპეტები; პირომეტრები; პლანი-
მეტრები; პლანშეტები (გეოდეზიური ინსტ-
რუმენტები); აკუმულატორის ფირფიტები; კა-
ჟის ფირფიტები (ინტეგრალური სქემები); 
პლეერები კომპაქტ-დისკოებისათვის; კასე-
ტური პლეერები, ფირები ხმის ჩასაწერად; 
ექსპონირებული რენტგენის ფირები; ექსპო-
ნირებული ფირები, სამაშველო ტივები; ლა-
ბორატორიული ქვეშები; ნახევარგამტარები; 
პოლარიმეტრები; პომპები; ტივტივები ცურ-
ვისთვის; გრადუირებული შუშის ჭურჭელი; 
სარტყელები ცურვისთვის; სამაშველო სარ-
ტყელები; დამცველები; დამცველები დნო-
ბადი; ელექტრული გარდამქმნელები; დის-
ტანციური მწყვეტარები; საკვები პროდუქ-
ტებისა და ანალიზის ხელსაწყოები; ხელ-
საწყოები დიაგნოსტიკისათვის (სამედიცინო 
მიზნებისთვის გათვალისწინებულის გარდა); 
ელექტროთერმული თმის დასახვევი ხელ-
საწყოები; მანძილის საზომი ხელსაწყოები; 
ფოტოგრაფიაში სიჩქარის საზომი ხელსაწ-
ყოები; ტყავის სისქის საზომი ხელსაწყოები; 
სატრანსპორტო საშუალებათა სიჩქარის კო-
ნტროლის ხელსაწყოები; ხელსაწყოები სწა-
ვლებისათვის; ხელსაწყოები დროის რეგის-
ტრაციისთვის; მაკიაჟის მოსაშორებელი ელ-
ექტრული ხელსაწყოები; დისტანციური ჩამ-
წერი ხელსაწყოები; ასტრონომიული ხელ-
საწყოები და ინსტრუმენტები; გეოდეზიური 
ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ხელსაწ-
ყოები და ინსტრუმენტები აწონვისათვის; ნა-
ვიგაციური ხელსაწყოები და ინსტრუმენტე-
ბი; ოპტიკური ხელსაწყოები და ინსტრუმენ-
ტები; ფიზიკური ხელსაწყოები და ინსტრუ-
მენტები; ქიმიური ხელსაწყოები და ინს-
ტრუმენტები; საზომი ხელსაწყოები; ელექ-
ტრული საზომი ხელსაწყოები; საკონტრო-
ლო-საზომი ხელსაწყოები ორთქლის ქვაბე-
ბისთვის; კოსმოგრაფიის ხელსაწყოები; მე-
ტეოროლოგიური ხელსაწყოები; საზღვაო 
სასიგნალო ხელსაწყოები; დაკვირვების 
ხელსაწყოები; სანავიგაციო ხელსაწყოები 
სატრანსპორტო საშუალებებისთვის (საბორ-
ტო კომპიუტერები); თანამგზავრული სანავი-
გაციო ხელსაწყოები; ელექტრული მარეგუ-
ლირებელი ხელსაწყოები; ზუსტი საზომი 
ხელსაწყოები; ხელსაწყოები, ინსტრუმენტე-
ბი ოპტიკური ოკულარებით, მიმღებები (აუ-
დიო-ვიდეო); ოპტიკური პრიზმები; თამბაქოს 

მოსაკიდებლები ავტომობილების ხელსაწ-
ყოების ფარზე; პრინტერები; ფირფიტსაკ-
რავში ნემსის შესაცვლელი მოწყობილობა; 
რეტორტების საჭერი მოწყობილობა; ფოტო-
გრაფიაში გამოყენებული საშრობი მოწყო-
ბილობა; აკუსტიკური დისკოების გასაწმენ-
დი მოწყობილობა; ხანძრის ჩასაქრობად გა-
მოყენებული დასარტყამი მოწყობილობები; 
ოპტიკური სამიზნეები ცეცხლსასროლი ია-
რაღისთვის; სინჯარები; წნევის საცობ-მაჩვე-
ნებლები სარქველებისთვის; მაგნიტური სა-
დენები; სატელეგრაფო სადენები; სატელე-
ფონო სადენები; ელექტრული სადენები; ელ-
ექტრული გამტარები; სპილენძის მავთული 
იზოლირებული; მავთული დნობადი ლითო-
ნების შენადნობისგან; პროგრამები კომპიუ-
ტერებისთვის; სათამაშო კომპიუტერული 
პროგრამები; კომპიუტერული პროგრამები 
(ჩატვირთული პროგრამული უზრუნველყო-
ფა); ფირფიტსაკრავები; პროცესორები (ინ-
ფორმაციის დამუშავების ცენტრალური 
ბლოკები); წნელები მიწისქვეშა წყლის წყა-
როების ადგილმდებარეობის დასადგენად; 
ელექტრონული პუბლიკაციები (ჩატვირთუ-
ლი); ელექტრული განმანაწილებელი პულ-
ტები; ელექტრული მართვის პულტები; რა-
დარები; რადიომილაკები; რადიოანძები; შო-
რი კავშირის რადიოგადამცემები; რადიო-
ხელსაწყოები; რადიომიმღებები სატრანს-
პორტო საშუალებებისათვის; ჩარჩოები დია-
პოზიტივებისათვის; რასტრები ფოტორეპრო-
დუქციული პროცესებისთვის (ფოტოტიპია); 
პორტატული რაციები; გადამეტძაბვისაგან 
დამცავი რეგულატორები; ძაბვის რეგულა-
ტორები სატრანსპორტო საშუალებებისათ-
ვის; განათების რეგულატორები (ელექტრუ-
ლი); სცენის განათების რეგულატორები; 
ფირფიტსაკრავების ბრუნთა რიცხვის რეგუ-
ლატორები; რედუქტორები (ელექტრული); 
ფოტოგრაფიაში გამოსაყენებელი ამოსარეც-
ხი რეზერვუარები; რეისმუსები; დროის რე-
ლეები; ელექტრული რელეები; უსაფრთხოე-
ბის ღვედები (სატრანსპორტო საშუალებათა 
და სპორტულ მოწყობილობათა ღვედებისგან 
განსხვავებული); რენტგენოგრამები (სამედი-
ცინო მიზნებისთვის გამოყენებულის გარდა); 
რეოსტატები; რესპირატორები (ხელოვნური 
სუნთქვის დროს გამოსაყენებლის გარდა); 
რესპირატორები ჰაერის ფილტრაციისთვის; 
რეტორტები; რეფრაქტომეტრები; რეფრაქ-
ტორები; ცხაურა ელექტრული აკუმულატო-
რის ფირფიტებისთვის; რუპორები ხმამაღლა 
მოლაპარაკეებისთვის; შაქრისმზომელები; 
ოპტიკურ-ბოჭკოვანი შუქსატარები; სასტვე-
ნები ძაღლებისთვის ბრძანებების მისაცემად, 
სასიგნალო, ავარიული სასტვენები, სექსტან-
ტები; ინდუქტივობის კოჭების გულარები (ინ-
დუქტორები); სამაშველო ქსელები; დამცავი 
ბადეები ავარიის დროს; ხანძრის სიგნალი-
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ზატორები; სინათლის ან მექანიკური სიგ-
ნალიზაცია; სირენები; სკანერები (ინფორმა-
ციის დასამუშავებელი მოწყობილობა); 
სმარტ-ბარათები; შეერთებები ელექტრული 
ხაზებისათვის; ელექტრული შეერთებები; 
სონარები; ბგერათსაზომები; გამნათებელი 
სისტემების ბალასტური წინაღობები; ელექ-
ტრული წინაღობები; სპექტროგრაფები; 
სპექტროსკოპები; სპიდომეტრები; სპირტსა-
ზომები; თანამგზავრები სამეცნიერო კვლე-
ვებისთვის; ავარიების დროს ინდივიდუალუ-
რი დაცვის საშუალებები; აუდიოვიზუალური 
სასწავლო საშუალებები; რადიოსატელეგ-
რაფო სადგურები; რადიოსატელეფონო სად-
გურები; მინები სათვალეებისათვის; ოპტი-
კური მინები; მინები დენგამტარი საფარით; 
შუქდამცავი (დაბრმავების საწინააღმდეგო) 
მინები; პორტატული სტერეომიმღებები; სტე-
რეოსკოპები; სახანძრო ნავები; სულფიტო-
მეტრები; ფოტოგრაფიაში გამოსაყენებელი 
საშრობები; სფერომეტრები; ინტეგრალური 
სქემები; ნაბეჭდი სქემები; მრიცხველები; ავ-
ტომობილების ფასიანი დგომის დროის მრი-
ცხველები; საფოსტო მარკების მრიცხველე-
ბი; სატრანსპორტო საშუალებების მიერ გავ-
ლილი მანძილის მრიცხველები; ბრუნთა 
რიცხვის მრიცხველები, ანგარიშები, ტაქსო-
მეტრები; ყურის ტამპონები; წყალქვეშა ცურ-
ვისას გამოყენებული ყურის ტამპონები; ტა-
ხომეტრები; ტექსტ-პროცესორები; ტელევი-
ზორები; ტელესკოპები; ტელესუფლიორები; 
ტელეტაიპები; გადასატანი ტელეფონები; 
თეოდოლიტები; თერმომეტრები (სამედიცი-
ნო თერმომეტრების გარდა); თერმოსტატები; 
თერმოსტატები სატრანსპორტო საშუალებე-
ბისათვის; ტიგელები (ლაბორატორიული); 
ტონარმები ფირფიტსაკვრელებისთვის; ტო-
ტალიზატორები; ტრანზისტორები (ელექ-
ტრონიკა); ტრანსპორტირები (საზომი ინს-
ტრუმენტები) ამამაღლებელი ტრანსფორმა-
ტორები; ელექტრული ტრანსფორმატორები; 
გამაფრთხილებელი სამკუთხედები დაზიანე-
ბული სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; 
გამშვები გვარლები ძრავებისათვის; ელექტ-
რული გაზგანმუხტვადი მილაკები (გარდა 
განათების დროს გამოყენებულისა); კაპილა-
რული მილაკები; რენტგენის მილები (გარდა 
მედიცინაში გამოყენებულისა); სატელეფო-
ნო ყურმილები; ავტომატური ტურნიკეტები; 
რაოდენობის მაჩვენებლები; საბურავებში 
დაბალი წნევის ავტომატური მაჩვენებელი; 
ბენზინის დონის მაჩვენებლები; წყლის დო-
ნის მაჩვენებლები; ელექტრული დენის გა-
დინების (მიწაზე, მასაზე) მაჩვენებლები; 
სინათლის ემისიის ელექტრონული მაჩვენებ-
ლები; დახრილობის საზომები; თარაზოები 
(ხელსაწყოები ჰორიზონტული მდგომარეო-
ბის განსაზღვრისათვის); ვერცხლისწყლიანი 
თარაზოები; სპირტიანი თარაზოები; ურო-

მეტრები; ხმის გამაძლიერებლები; ნაწილაკე-
ბის ამაჩქარებლები; გამშხეფავი დანადგარე-
ბი ხანძრის ჩასაქრობად, ელექტრული და-
ნადგარები საწარმოო პროცესების დისტან-
ციური მართვის (სამრეწველო წარმოებებ-
ში); სატრანსპორტო საშუალებათა ავტომა-
ტური მართვის მოწყობილობები; მოწყობი-
ლობები ბალანსირებისათვის; ხმისჩამწერი 
მოწყობილობები; ხმისაღმდგენი მოწყობი-
ლობები; ანგარიშების გამოსაწერი მოწყობი-
ლობები; გალვანოპლასტიკის მოწყობილო-
ბები; კარების დასაკეტი ელექტრული მოწყო-
ბილობები; მაგნიტურ ლენტზე ჩასაწერი 
(ხმის, გამოსახულების, ინფორმაციის) მოწ-
ყობილობები; რენტგენის სხივებისგან დამ-
ცავი მოწყობილობები (გარდა მედიცინაში 
გამოყენებულისა); მოწყობილობები თამაშე-
ბისთვის სატელევიზიო მიმღებების აუცილე-
ბელი გამოყენებით; მოწყობილობები სარკი-
ნიგზო ტრანსპორტზე უსაფრთხოების უზ-
რუნველსაყოფად; ინფორმაციის დასამუშა-
ვებელი მოწყობილობები; კარების გასაღები 
ელექტრული მოწყობილობები; მოწყობილო-
ბები ჟანგბადის გადასასხმელად (გადაყვა-
ნა); ქურდობის აღსაკვეთი ელექტრული მოწ-
ყობილობები; მოწყობილობები მწერების მი-
სატყუებლად და გასანადგურებლად; მოწყო-
ბილობები გართობისათვის სატელევიზიო 
მიმღებების აუცილებელი გამოყენებით; მოწ-
ყობილობები დროის სარეგისტრაციოდ; ფი-
რის საჭრელი მოწყობილებები; ფოტოსურა-
თების საშრობი მოწყობილობები; ნიშნების 
ამოსაკითხი ოპტიკური მოწყობილობები; 
ლიფტების სამართავი მოწყობილობები; მო-
წყობილობები დიაპოზიტივების ცენტრირე-
ბისთვის; მადოზირებელი მოწყობილობები; 
დასამუხტი მოწყობილობები ელექტრული 
აკუმულატორებითვის; ხმოვანი სასიგნალო 
მოწყობილობები; მოწყობილობები და მანქა-
ნები ზონდირებისათვის; სამაშველო მოწყო-
ბილობები და აღჭურვილობები; მოწყობი-
ლობები კინოფილმის მონტაჟისთვის (კინო-
ფირები); კოროზიისგან დამცავი კათოდური 
მოწყობილობები; საკომუტაციო მოწყობი-
ლობები (აღჭურვილობა ინფორმაციის დამუ-
შავებისათვის); პერიფერიული კომპიუტერე-
ბის მოწყობილობები; ელექტრული შეფერხე-
ბადამცავი მოწყობილობები; განმამაგნიტე-
ბელი მოწყობილობები მაგნიტური ფირისთ-
ვის; აკუსტიკური დასაკავშირებელი მოწყო-
ბილობები; სასიგნალო მოწყობილობები (და-
მცავი სიგნალიზაცია); ავარიული სასიგნა-
ლო მოწყობილობები; ბურუსში გამოსაყე-
ნებელი სასიგნალო მოწყობილობები (გარდა 
სიგნალების აფეთქების გამოყენებით); მაჯა-
მებელი მოწყობილობები; ამომკითხავი მოწ-
ყობილობები (აღჭურვილობა ინფორმაციის 
დამუშავებისთვის); სითბო მარეგულირებე-
ლი მოწყობილობები; ფოტოსაასლე მოწყო-
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ბილობები (ფოტოგრაფიული, ელექტროსტა-
ტიკური, სითბური); შტრიხკოდების ამოსა-
კითხი მოწყობილობები; ელექტრული უთოე-
ბი; რესპირატორის ფილტრები; ფოტოგრა-
ფიაში გამოყენებული ულტრაიისფერი სხი-
ვების ფილტრები; ფოტოგრაფიაში გამოსა-
ყენებელი ფილტრები; “ჯადოსნური” ფარნე-
ბი; ფარნები ოპტიკური სისტემით; სასიგ-
ნალო ფარნები; ფოტოაპარატები; ფოტო-
გამკრიალებლები; ფოტოსაკეტები; ფოტო-
ლაბორატორიები; ფოტომეტრები; იმპულსუ-
რი ფოტოგამნათებლები; ფოტოგამადიდებ-
ლები; ფოტოელემენტები ჩამკეტი ფენით; ბუ-
დეები კონტაქტური ლინზებისთვის; ბუდეები 
სათვალისთვის; ბუდეები პენსნესთვის; ბუ-
დეები მიკროსკოპის სასაგნე მინებისთვის; 
სპეციალური ბუდეები ფოტოაპარატებისთ-
ვის და ფოტომასალებისთვის; ლაბორატო-
რიული ქრომატოგრაფები; ქრონოგრაფები 
(დროის ჩასაწერი მოწყობილობები); ძეწკვე-
ბი პენსნესთვის; ციკლოტრონები; ფარგლე-
ბი; სიხშირმზომები; ქვიშის საათები კვერც-
ხის ხარშვისთვის; ხანძარსაწინააღმდეგო 
დამცავი შალითები; ჩიპები (ინტეგრალური 
სქემები); ნაბიჯმზომები; მეტეოროლოგიური 
სფერო-ზონდები; სალტეები სინათლის წერ-
ტილოვანი წყაროების მონტაჟისთვის; დამ-
ცავი ჩაფხუტები სპორტსმენებისთვის; თას-
მები პენსნესთვის; ფოტოაპარატის შტატივე-
ბი; თვალების მკვეთრი სინათლისგან დამ-
ცავი ფარები; კომუტაციური ფარები; ელ-
ექტრული განმანაწილებელი ფარები; მუშის 
სახის დამცავი ეკრანები; საპროექციო ეკრა-
ნები; სამრეწველო მიზნებისთვის გამოყენე-
ბული რენტგენის აპარატების ეკრანები; მაფ-
ლუორესცირებელი ეკრანები; ფოტოგრაფი-
ული ეკრანები; ექსპონომეტრები; ელექტრო-
დები შედუღებისთვის; ელექტრომრჩილავე-
ბი; ელექტროგაყვანილობები; გალვანური 
ელემენტები; ეპიდიასკოპები; ერგომეტრები; 
ელექტრული ღუზები. 
     25 - მონაზონის თავსაფრები; ბანდანები 
(თავშლები); ქვედა თეთრეული; ოფლის შემ-
წოვი ქვედა თეთრეული; ბლუზები; მატროსე-
ბის ბლუზები; ბოა; ბოდი (ქალის თეთრეუ-
ლი); ყელიანი ფეხსაცმელი; ბრიჯები; შარვ-
ლები; ბუცები; აზღუდები; ტანსაცმლის სა-
ყელოები; მოსახსნელი საყელოები; პერანგის 
ჩასადგმელები; ვუალები; რეზინის ფეხსაც-
მელი; ჰალსტუხები; ჰალსტუხ-პეპლები გა-
ნიერი ბოლოებით; გამაშები (საკინძებით); 
გეტრები; ჩექმის ყელები; ჟილეტები; ტრიკო-
ტაჟის სპორტული ნაკეთობები; ტრიკოტაჟის 
ნაკეთობები; საქუსლეები; ნიფხვები; კაპიუ-
შონები; ქუდების კარკასები; პატარა ჯიბეე-
ბი; ტანსაცმლის ჯიბეები; კაშნე; საჩიხეები 
თავსაბურავისთვის; კოლგოტები; კომბინი-
ზონები (ტანსაცმელი); კომბინიზონები 
წყლის თხილამურებისთვის; კორსაჟები; კო-

სტიუმები; საბანაო კოსტიუმები; სამასკარა-
დო კოსტიუმები; პლაჟის კოსტიუმები; ქურ-
თუკები; მეთევზის ქურთუკები; ლივრეები; 
ლიფები; მოკლესახელოიანი მაისურები; მან-
ჟეტები; პერანგის გულისპირები; საძილე ნი-
ღბები (ტანსაცმელი); ქურქები (ტანსაცმე-
ლი); ქალების უთითო ხელთათმანები; მიტ-
რები (საეკლესიო თავსაბურავი); ხელის სათ-
ბურები (ტანსაცმელი); სათბურები ფეხების-
თვის; ფეხსაცმლის ლანჩები; საბავშვო გულ-
საფარი (ქაღალდისგან დამზადებულის გარ-
და); ბეწვის მოსახური; ყურსაფრები (ტანსა-
ცმელი); წინდები; საბანაო ფეხსაცმელი; 
პლაჟის ფეხსაცმელი; სპორტული ფეხსაცმე-
ლი; ქაღალდის ტანსაცმელი; ზედა ტანსაც-
მელი; მზა ტანსაცმელი; ტანსაცმელი ავტო-
მობილისტებისათვის; ტანსაცმელი ველოსი-
პედისტებისთვის; ტანსაცმელი ტანმოვარჯი-
შეებისთვის; გაბარდინის ტანსაცმელი; ჯერ-
სის ტანსაცმელი; ხელოვნური ტყავის ტან-
საცმელი; ტყავის ტანსაცმელი; ტრიკოტაჟის 
ტანსაცმელი; საფორმო ტანსაცმელი; ტან-
საცმელი; ფეხსაცმელი მეტალით მოარშიე-
ბული; ორარი (საეკლესიო ჩასაცმელი); პალ-
ტო; ჩვრები; პელერინები; ხელთათმანები 
(ტანსაცმელი); პიჟამოები; საბანაო ტრუსები; 
ყელსახვევები; კაბები; წყალგაუმტარი ლაბა-
დები; თავის სახვევები (თავსაბურები); ასაკ-
რავები; წინდების ასაკრავები; მაღალყელია-
ნი წინდების ასაკრავები; მზა სარჩულები 
(ტანსაცმლის ელემენტები); საიღლიეები; 
ლანჩები; აჭიმები; ნახევარყელიანი ფეხსაც-
მელები თასმებზე; ქამრები (ტანსაცმელი); 
ქამარსაფულეები; ახალდაბადებულის მზი-
თევი; ფეხსაცმლის სრიალის საწინააღმდე-
გო მოწყობილობები; პულოვერები; წინდების 
საქუსლეები ორმაგი; ფეხსაცმლის რანტები; 
რიზები (საეკლესიო ჩაცმულობა); პერანგე-
ბი; საბო (ფეხსაცმელი); სანდლები; ჩექმები; 
სარი; სვიტრები; საფენები; ტოგები; ტრუსე-
ბი; სატანვარჯიშო ფეხსაცმელი; ოთახის ფე-
ხსაცმელი; ფეხსაცმელი; დოლბანდები; თავ-
საბურავი; წინსაფრები (ტანსაცმელი); ხალა-
თები; საშხაპე ჩაჩები; მაღალყელიანი წინ-
დები; ოფლის შემწოვი წინდები; შალები; 
ქაღალდის ქუდები (ტანსაცმელი); მრგვალი 
არაღრმა ქუდი კიდეების გარეშე; საბანაო 
ქუდები; შარფები; ბუცების კბილები; საბავ-
შვო შარვლები; პაჭანაკები; ქურქები; ესპად-
რილები; ქვედატანები. 
     28 - სათამაშო ავტომატები წინასწარი გა-
დახდით, ავტომობილები (სათამაშოები); სა-
თამაშო აუზები; სამშვენისები საღამოს წვე-
ულებისთვის (ყურადღების ნიშნები); სასტა-
რტო ბლოკები; ბოდი-ბოარდი; ყელიანი ფეხ-
საცმელი მათზე დამაგრებული ციგურებით; 
ბოთლები საწოვრებით თოჯინებისთვის; სა-
ღებავიანი ჩანართები საღებავსაფრქვეველე-
ბისთვის; ბადმინტონის სათამაშო ჯოდანები; 
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ბზრიალები (სათამაშოები); თავსატეხები სუ-
რათის შესადგენი ელემენტებით; დასაკიდი 
სავარჯიშო მსხლები; დელტაპლანები; დის-
კები (სათამაშოები); სპორტული დისკები; 
პატარა სახლები თოჯინებისთვის; დომინო 
(თამაში); დაფები სერფინგისთვის; დაფები 
ზამბარებით (სპორტული ნივთები); სასეირ-
ნო გორგოლაჭიანი დაფები; აფრიანი დაფები 
სერფინგისთვის; საჭადრაკო დაფები; შაშის 
დაფები; ხელშუბები; ხელოვნური ნაძვისხეე-
ბი; კამათლების შესანახები; ქაღალდის ფრა-
ნები; თამაში პინიატებით; სათამაშოები; სა-
თამაშოები შინაურ ცხოველთათვის; პლუშის 
სათამაშოები; მოძრავნაწილებიანი ან მოძრა-
ვი სათამაშოები; სათამაშოები სიურპრიზით 
გათამაშებისას; სათამაშოები ავტომატური 
ტელემიმღებების გამოუყენებლად; თამაშები 
ფანტებით; სამაგიდო თამაშები; თამაშები 
რგოლებით; თამაშები; კალეიდოსკოპები; 
სათამაშო ბურთების კამერები; ათლეტების 
მიერ გამოსაყენებელი კანიფოლი; სათხილა-
მურო კანტები; კარტები ბინგოსთვის; სათა-
მაშო კარტები; საბაზრობო საქანელები; 
ცხენსაქანელები (სათამაშოები); საქანელე-
ბი; კეგლი; კეგლი (სათამაშო); ბილიარდის 
ჯოხები; ხელჯოხები გოლფისთვის; ჰოკეის 
ხელჯოხები; სელაპის ტყავი (სათხილამურო 
საფარისთვის); ზანზალაკები საახალწლო 
ნაძვისხეებისთვის; ოთახები თოჯინებისთ-
ვის; კონსტრუქტორი; ფერად-ფერადი ქაღა-
ლდების მრგვალი ნაჭრები; ფერად-ფერადი 
ტკაცუნები; ციგურები; გორგოლაჭიანი ცი-
გურები; სათამაშო კამათლები; საღებავსაფ-
რქვეველები (სპორტული ნივთები; სათხილა-
მური სამაგრები; საწოლები თოჯინებისთ-
ვის; მოძრავი წრეები რულეტკისთვის; კუბუ-
რები; თოჯინები; საცურაო ლასტები; მშვილ-
დები სროლისთვის; თხილამურები; წყლის 
თხილამურები; თხილამურები სერფინგისთ-
ვის; მაჯონგი (ჩინური დომინო); სათხილამუ-
რო საცხები; სატყუარები ნადირობისთვის; 
მარიონეტები; საკარნავალო ნიღბები; თეატ-
რალური ნიღბები; საფარიკაო ნიღბები; ანძე-
ბი აფრიანი დაფებისთვის; ცარცი საბილიარ-
დო ჯოხებისთვის; სამიზნეები; ელექტრონუ-
ლი სამიზნეები; სატრანსპორტო საშუალება-
თა შემცირებული მოდელები; სათამაშო ბუ-
რთები; ზესადებები ბილიარდის მაგიდის 
ბორტებისთვის; სამუხლეები (სპორტული 
ეკიპირების ელემენტები); ბუნიკები ბილიარ-
დის ჯოხებისთვის; საიდაყვეები (სპორტული 
ეკიპირების ელემენტები); თოჯინების ტან-
საცმელი; საფარიკაო იარაღი; ჩხირები მაჟო-
რეტკებისთვის; პარაპლანები; ხელთათმანე-
ბი (სათამაშო აქსესუარები); სათამაშო პის-
ტოლეტები; პნევმატური პისტოლეტები (სა-
თამაშო); პისტონები (სათამაშო); პისტონები 
სათამაშო პისტოლეტებისთვის; ჩხარუნები; 
ნალები თამაშებისთვის; შანდლები საახალ-

წლო ნაძვიხეებისთვის; სადგამები საახალწ-
ლო ნაძვისხეებისთვის; საფარველები თხი-
ლამურების საყდენი ზედაპირებისთვის; სატ-
ყუარები ნადირობისა ან თევზაობისთვის; 
სურნელოვანი სატყუარები ნადირობისა და 
თევზაობისთვის; მშვილდიდან სასროლი ნი-
ვთები; სათევზაო ნივთები; თოკის დასახვევი 
ნივთები ქაღალდის ფრანებისთვის; მოწყო-
ბილობები საპნის ბუშტების გასაშვებად (სა-
თამაშოები); ბილიარდის თამაშისას მოსა-
ნიშნი მოწყობილობები; მიწის გოროხების 
ადგილზე დასალაგებელი მოწყობილობები 
(ნივთები გოლფის სათამაშოდ); დამცავი 
შუასადებები (სპორტული ეკიპირების ელე-
მენტები); ჩოგნები; საფარიკაო რაპირები; 
სერფინგის დაფების ქამრები; აფრიანი და-
ფების ქამრები; ძალოსნების ქამრები; შურ-
დულები (სპორტული იარაღები); თვითმავ-
ლები (სათამაშო); სპორტული ციგები; პეპ-
ლების საჭერი ჩოგანბადეები; სპორტული ბა-
დეები; სათხილამურო საფხეკები; სატანვარ-
ჯიშო იარაღები; სატყორცნი ნივთები; სპორ-
ტული ნივთები ძალოსნობაში სავარჯიშოდ; 
ალპინისტური აღჭურვილობა; ხელოვნური 
თოვლი ნაძვისხეებისთვის; თოვლდამჭერები; 
სტენდები მფრინავ სამიზნეებზე სასროლად; 
საბილიარდო მაგიდები; საბილიარდო მაგი-
დები წინასწარი გადახდის ავტომატებით; მა-
გიდები მაგიდის ჩოგბურთისთვის; მაგიდები 
მაგიდის ფეხბურთისთვის; სიმები ჩოგნების-
თვის; ჩანთები კრიკეტისთვის; ჩანთები ბორ-
ბლებზე ან უბორბლოდ გოლფის ხელჯოხე-
ბისთვის; ტობოგნები; რადიომართვადი სატ-
რანსპორტო საშუალებები (სათამაშო); სპო-
რტული ტრენაჟორები; ტრიკტრაკი (თამაში); 
სპორტული ტრუსები; საახალწლო ნაძვის-
ხეების მოსართავები (გარდა ელექტრული 
ნათურებისა, სანთლებისა და საკონდიტრო 
ნაწარმისა); ჩოგბურთის ბურთების სატყორ-
ცნი მოწყობილობები; ფოკუსების სადემონ-
სტრაციო მოწყობილობები; მოწყობილობები 
ელექტრონული თამაშებისთვის (გარდა მოწ-
ყობილობებისა, სადაც გამოყენებულია სა-
ტელევიზიო მიმღებები); ბოულინგის მოწ-
ყობილობები და აღჭურვილობა; სათამაშო 
კოჭები; შალითები თხილამურებისთვის და 
სერფინგის დაფებისთვის; სათამაშო ბურთუ-
ლები ფიფქებით; ჭადრაკი; შაში; ფარები 
(სპორტული მოწყობილობები); საკამუფლა-
ჟე ეკრანები (სპორტული მოწყობილობები); 
ესპანდერები. 
     29 - საკვები ალგინატები; ანჩოუსები; და-
მუშავებული არაქისი; საკვები ცილები; კვე-
რცხის ცილა; დაკონსერვებული პარკოსნები; 
დაკონსერვებული სოიას პარკოსნები; ბუ-
ლიონები; კოჭას მურაბა; ცხიმოვანი ნივთიე-
რებები საკვები ცხიმის დასამზადებლად; სა-
კვებად ვარგისი ჩიტის ბუდეები; დაკონსერ-
ვებული ბარდა; დაკონსერვებული სოკო; გა-
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რეული ფრინველი; საკვები ჟელატინი; ხორ-
ცის ჟელე; საკვები ჟელე; ხილის ჟელე; კვერ-
ცხის გული; ქოქოსის ცხიმი; საკვები ძვლის 
ცხიმი; ღორის ცხიმი; ცხოველური ცხიმები; 
საკვები ცხიმები; ხილის მსუბუქი საუზმე; 
ძეხვეულის ნაწარმი; ჩამიჩი; ხიზილალა; 
საკვები კაზეინი; დამწნილებული კომბოსტო; 
საკვები თევზის წებო; სისხლიანი ძეხვი; 
ხორცის კონსერვები; ბოსტნეულის კონსერ-
ვები; თევზის კონსერვები; ხილის კონსერ-
ვები; ბულიონის კონცენტრატები; კორნიშო-
ნები; კრევეტები; ნაღების კრემი; კროკეტები; 
საკვებად გამოსაყენებელი პარკხვევიას პეპ-
ლების ჭუპრები; შემწვარი ლამინარიები; 
ლანგუსტები (არაცოცხალი); ორაგული; და-
კონსერვებული ხახვი; მარგარინი; დაკეპილი 
ბოსტნეულის მარინადი ცხარე სანელებლე-
ბით; მარმელადი; მცენარეული ზეთები; არა-
ქისის ზეთი; კაკაოს ზეთი; ქოქოსის ზეთი; ნა-
ღების კარაქი; მიდიები (არაცოცხალი); და-
ნაყილი ნუში; საკვები ძვლის ტვინი; მოლუს-
კები (არაცოცხალი); რძე; სოიას რძე (რძის 
შემცვლელი); საკვებად გამოსაყენებელი თე-
ვზის ფქვილი; ხილის რბილობი; ხორცი; და-
კონსერვებული ბოსტნეული; გამხმარი ბოს-
ტნეული; ბოსტნეული, რომელმაც გაიარა 
სითბური დამუშავება; კარტოფილის ოლადე-
ბი; დაკონსერვებული ზეთის ხილი; ომარები 
(არაცოცხალი); ქოქოსის კაკალი გამხმარი; 
დამუშავებული კაკლები; ტომატის პასტა; 
ღვიძლის პაშტეტი; საკვები პექტინები; ღვიძ-
ლი; პიკული; შაქრის სიროფში მოხარშული 
ხილი და კენკროვანები; კვერცხის ფხვნილი; 
პროდუქტები დამარილებული ღორის ბარკ-
ლისაგან; რძის პროდუქტები; საკვები პრო-
დუქტები ფერმენტირებული ბოსტნეულის ბა-
ზაზე (კიმ ჩი); თევზის პროდუქტები; ჩუმა 
მაწონი; საკვები პროტეინები; შინაური ფრინ-
ველი (არაცოცხალი); საკვებად მომზადებუ-
ლი მცენარეული მტვერი; შტოშის პიურე; 
ვაშლის პიურე; კიბორჩხალები (არაცოცხა-
ლი); თევზეული (არაცოცხალი); დაკონსერ-
ვებული თევზი; ბოსტნეულის სალათები; ხი-
ლის სალათები; ქონი; სარდინები; ღორის 
ხორცი; ქაშაყი; ათქვეფილი ნაღები; ცხიმის 
ნარევები ბუტერბროდებისთვის; საკვების 
მოსამზადებელი ტომატის წვენი; საკვების 
მოსამზადებელი ბოსტნეულის წვენი; დამა-
რილებული ხორცი; სოსისი ორცხობილაში; 
ბულიონის დასამზადებელი შემადგენლობე-
ბი; წვნიანის დასამზადებელი შემადგენლო-
ბები; სუბპროდუქტები; წვნიანები; ბოსტნეუ-
ლის წვნიანები; ყველი; ტაინი (ცომი ქუნ-
ჯუტის მარცვლებისგან); სოიას ხაჭო; ტრე-
პანგები (არაცოცხალი); დაკონსერვებული 
ტრიუფელები; თინუსი; ხამანწკები (არაცოც-
ხალი); მაჭიკის ფერმენტები; თევზის ფილე; 
ფინიკი; მინანქრებული ხილი; გაყინული ხი-
ლი; დაკონსერვებული ხილი; სპირტში და-

კონსერვებული ხილი; თბურად დამუშავებუ-
ლი ხილი; კარტოფილის ფანტელები; ჰიუმო-
სი (ცომი თურქული ბარდისგან); ხილის ცედ-
რა; დაკონსერვებული ოსპი; კარტოფილის 
ჩიპსები; ხილის ჩიპსები; საკვები წყალმცე-
ნარის ექსტრაქტები; ხორცის ექსტრაქტები; 
ლოკოკინას კვერცხები; კვერცხი. 
     30 - არომატიზატორები; არომატიზატორე-
ბი (გარდა ეთერზეთებისა); ბადიანი; ბისკვი-
ტები; ბლინები; ბრიოში; ფუნთუშები; ვანი-
ლინი (ვანილის შემცვლელი); ვანილი (არო-
მატული ნივთიერება); ვაფლი; ვერმიშელი; 
ყავის არომატული ნივთიერებები; ნატურა-
ლური დამატკბილებელი ნივთიერებები; შემ-
კვრელი ნივთიერებები ძეხვეული ნაწარმის-
თვის; შემკვრელი ნივთიერებები საკვები ყი-
ნულისთვის; ზღვის წყალი (საკვების მოსამ-
ზადებლად); საკვები გლუკოზა; მდოგვი; სა-
ფუარი; გამასქელებლები საკვები პროდუქ-
ტებისთვის; ბრინჯის მსუბუქი საუზმეები; 
პურეული მარცვლოვანების მსუბუქი საუზ-
მეები; ყავის შემცვლელები; მცენარეული ყა-
ვის შემცვლელები; საკონდიტრო ნაწარმი; 
საახალწლო ნაძვისხის მოსაკაზმი საკონდი-
ტრო ნაწარმი; ჟელესმაგვარი საკონდიტრო 
ნაწარმი; საკონდიტრო ნაწარმი ტკბილი ცო-
მისგან უპირატესად შიგთავსით; საკონდიტ-
რო ნაწარმი ფქვილისგან; არაქისზე დამზა-
დებული საკონდიტრო ნაწარმი; ნუშზე დამ-
ზადებული საკონდიტრო ნაწარმი; მაკარო-
ნის ნაწარმი; ღვეზელის ნაწარმი; ჩაციებული 
იოგურტი; კაკაო; კაკაოპროდუქტები; კამარე-
ბი; კარამელები; რძის ფაფები; კიში (წვრი-
ლად დაჭრილი ქონის ნაჭრებისგან დამზა-
დებული მობრაწული ღვეზელი); საკვები წე-
ბო; კანფეტები; ძირტკბილას კანფეტები; პიტ-
ნის კანფეტები; ყავა; ყავა-ნედლი; საკვები სა-
ხამებელი; კრეკერები; საკვები ბურღულეუ-
ლი; სიმინდის ბურღული; დაფქვილი სიმინ-
დი; მოხალული სიმინდი; კულებიაკა; საკვები 
კურკუმა; კუსკუსი; ცომიანი საჭმელები; ატ-
რია; გასაცივებელი ყინული; ყინული ნატუ-
რალური ან ხელოვნური; საკვები ყინული; 
ყინულკარამელები; ბრინჯის კვერები; მალ-
ტოზა; ღომი; მარციპანი; რძის ტკბილი მასა 
საკონდიტრო ნაწარმისთვის (მოხარშული 
კრემი); თაფლი; ფუტკრის რძე (გარდა სამე-
დიცინო მიზნებისთვის გამოსაყენებელისა); 
ნაყინი; ხილის ნაყინი; ფქვილი; მიუსლი; პიტ-
ნა საკონდიტრო ნაწარმისთვის; კაკაო-რძია-
ნი სასმელები; ყავა-რძიანი სასმელები; ყავის 
სასმელები; კაკაოს სასმელები; არასამკურ-
ნალო ნაყენები; დაქუცმაცებული შვრია; გა-
წმენდილი შვრია; მუსკატი; პასტილები (სა-
კონდიტრო ნაწარმი); ბადაგი; წიწაკა; პეტი-
ფურები; ნამცხვარი; ღვეზელები; პიცა; პო-
მადკები (საკონდიტრო ნაწარმი); პოპკორნი; 
ნაყინის ფხვნილები; პრალინე; სანელებლე-
ბი; პროდუქტები სახლის პირობებში ხორცის 
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დასარბილებლად; მარცვლეული პროდუქტე-
ბი; ფქვილეული პროდუქტები; შვრიაზე დამ-
ზადებული პროდუქტები; დინდგელი; თაფლ-
აკვერები; სანელებლები; პუდინგები; ტკბი-
ლი ერბოზელილი ცომის პუდრა საკონდიტ-
რო ნაწარმისთვის; რავიოლი; საღეჭი რეზინი 
(გარდა სამედიცინო მიზნებისთვის გამოყენე-
ბულისა); ბრინჯი; საგაზაფხულო რულეტი 
(უმი ბოსტნეული გახვეული ბრინჯის ფქვი-
ლის ბლინებში); შაქარი; ანისის თესლი; 
ტკბილი ერბოზელილი ცომი საკონდიტრო 
ნაწარმისთვის; ტკბილეული; სოლოდი; საჭ-
მელი სოდა; მარილი საკვები პროდუქტების 
დასაკონსერვებლად; სუფრის მარილი; ნია-
ხურის მარილი; სპაგეტი; სპეციები; სტაბი-
ლიზატორები ათქვეფილი ნაღებისთვის; ორ-
ცხობილები; სენდვიჩები; საფუარის ტაბლე-
ტები (გარდა სამკურნალო მიზნებისთვის გა-
მოსაყენებლისა); ტაბულე (ბოსტნეულის, ბა-
რდის, ზეთის და ლიმონის წვენისგან დამზა-
დებული კერძი); ტაკოსი (უმარილო სიმინდის 
კვერი ხორცის და ბოსტნეულის შიგთავსით); 
ტაპიოკა; სოიოს პარკის ცომი; ნუშის ცომი; 
ტორტილები (მაისის კვერები); ხილ-კენკრო-
ვანი ტორტები; ბოსტნის ბალახები დაკონ-
სერვებული (სანელებლები); ტკბილი ერბო-
ზელილი ცომის საკონდიტრო ნაწარმისთვის 
საჭმელად ვარგისის მორთულობები; ცომის 
ფერმენტები; ხალვა; პური; უმარილო ცომის 
პური; ფანტელები მარცვლეული პროდუქტე-
ბისგან; ვარდკაჭაჭა; ჩაი; ჩაი ყინულით; შო-
კოლადი; სოლოდის ექსტრაქტი; საკვები ეს-
ენციები (გარდა ეთერის ესენციებისა და 
ეთერზეთებისა). 
     32 - უალკოჰოლო აპერიტივები; წყლები; 
ბურახი (უალკოჰოლო სასმელი); უალკოჰო-
ლო კოქტეილები; ლიმონათები; არაქის-
რძიანი სასმელები; უალკოჰოლო სასმელები; 
იზოტონური სასმელები; სასმელები რძის 
შრატის საფუძველზე; ხილის სასმელები; 
რძიანი ნუშის სასმელი; ხილის ნექტარები 
რბილობით; ორშადი; ლუდი; გაზირებული 
სასმელების დასამზადებელი ფხვნილები; 
ეკალა (უალკოჰოლო სასმელი); სიროფები 
ლიმონათებისთვის; სიროფები სასმელების-
თვის; ტომატის წვენი; ვაშლის წვენი; ბოსტ-
ნეულის წვენები; ხილის წვენები; გაზირებუ-
ლი წყლის დასამზადებელი შემადგენლო-
ბები; ლიქიორების დასამზადებელი შემად-
გენლობები; მინერალური წყლის დასამზა-
დებელი შემადგენლობები; სასმელების და-
სამზადებელი შემადგენლობები; ბადაგი; ბა-
დაგი ყურძნის; ბადაგი ლუდის; ბადაგი ალა-
ოს; გაზირებული სასმელების დასამზადებე-
ლი ტაბლეტები; შერბეთი (სასმელი); ხილის 
ექსტრაქტები უალკოჰოლო; ლუდის დასამ-
ზადებელი სვიის ექსტრაქტები; სასმელების 
დასამზადებელი ესენციები. 
     33 - აპერიტივები; არაყი; ბრენდი; ღვინო;  

ჭაჭაზე დამზადებული ღვინო; ვისკი; არაყი; 
ჯინი; დიჟესტივი; კოქტეილები; ლიქიორები; 
ალკოჰოლიანი სასმელები; ხილის შემცველი 
ალკოჰოლიანი სასმელები; სპირტიანი სასმე-
ლები; გამოხდით მიღებული სასმელები; თა-
ფლის სასმელი; პიტნის ნაყენი; მწარე ნაყენი; 
რომი; საკე; სიდრები; ბრინჯის სპირტი; 
სპირტის ექსტრაქტები; ხილის სპირტის ექს-
ტრაქტები; სპირტის ესენციები. 
     41 - მხატვართათვის მოდელების შემთავა-
ზებელი სააგენტო; აკადემია (სწავლება); ჩო-
გბურთის კორტების იჯარა; ბიბლიოთეკები, 
რომლებიც უზრუნველყოფენ ბინაზე წიგნის 
გაცემას; სპექტაკლებზე ბილეთების დაჯავ-
შნა, ვიდეოგადაღება, აღზრდა სკოლამდელ 
დაწესებულებებში; ფიზიკური აღზრდა; დის-
კოტეკები; ცხოველთა გაწვრთნა; დუბლირე-
ბა; აზარტული თამაშები; წიგნების გამო-
ცემა; ინფორმაცია აღზრდისა და განათლე-
ბის შესახებ; ინფორმაცია დასვენების საკი-
თხებზე; ინფორმაცია გართობის საკითხებ-
ზე; კინოსტუდიები; ჯანმრთელობის კლუბე-
ბი; კულტურულ-საგანმანათლებლო და გა-
სართობი კლუბები; ღამის კლუბ-კაფეები; 
პუბლიკაციების მაკეტირება, გარდა რეკლა-
მებისა; მიკროფილმები; ვიდეოჩანაწერების 
მონტაჟი; ტელე და რადიოპროგრამების მონ-
ტირება; მიუზიკ-ჰოლები; ინტერაქტიური თა-
მაშით უზრუნველყოფა (კომპიუტერული ქსე-
ლის საშუალებით); ელექტრონული ინტერ-
აქტიური პუბლიკაციებით უზრუნველყოფა 
(ჩაუტვირთავი); რელიგიური განათლება; გი-
მნასტიკური სწავლება; დაუსწრებელი სწავ-
ლება; პრაქტიკული ჩვევების სწავლება (დე-
მონსტრაცია); ბალების ორგანიზაცია; კულ-
ტურულ-საგანმანათლებლო მიზნით გამოფე-
ნების ორგანიზება; დასვენების ორგანიზება; 
კოლოქვიუმების ორგანიზება და ჩატარება; 
კონგრესების ორგანიზება და ჩატარება; კონ-
ფერენციების ორგანიზება და ჩატარება; კონ-
ცერტების ორგანიზება და ჩატარება; მას-
ტერკლასების ორგანიზება და ჩატარება 
(სწავლება); სემინარების ორგანიზება და ჩა-
ტარება; სიმპოზიუმების ორგანიზება და ჩა-
ტარება; სილამაზის კონკურსების ჩატარება; 
სასწავლო და გასართობი კონკურსების ორ-
განიზება; ლატარიების ორგანიზება; დასას-
ვენებელ ბაზებზე გართობის ორგანიზება; 
სპექტაკლების ორგანიზება (იმპრესარიოს 
მომსახურება); სპორტული შეჯიბრების ორ-
განიზება; პროფესიონალური ორიენტაცია 
(რჩევები განათლების და სწავლების საკით-
ხებში); ატრაკციონების პარკები; გადმოთარ-
გმნა ჟესტების ენიდან; გასართობი სატელე-
ვიზიო გადაცემები; მოძრავი ბიბლიოთეკები; 
კარაოკესათვის მოწყობილობების შეთავა-
ზება; გოლფისთვის მინდვრების შეთავაზება; 
სპორტული მოწყობილობების შეთავაზება; 
სათამაშო დარბაზების მომსახურების შეთა-
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ვაზება; კინოდარბაზების მომსახურების შე-
თავაზება; თეატრალიზებული წარმოდგენე-
ბი; თეატრალური წარმოდგენები; გამოცდე-
ბის ჩატარება; სპორტული შეჯიბრების პრო-
გრამირება; ვიდეოფილმების წარმოება; კი-
ნოფილმების წარმოება; აუდიო და ხმის ჩა-
ნაწერების გაქირავება; აუდიომოწყობილო-
ბების გაქირავება; ვიდეოკამერების გაქირა-
ვება; ვიდეომაგნიტოფონების გაქირავება; ვი-
დეოფილმების გაქირავება; შოუ-პროგრამე-
ბისთვის დეკორაციების გაქირავება; კინო-
პროექტორების და კინომოწყობილობების 
გაქირავება; კინოფილმების გაქირავება; სტა-
დიონის მოწყობილობების გაქირავება; თეატ-
რებისა და ტელესტუდიებისთვის გასანათე-
ბელი აპარატურის გაქირავება; რადიო და სა-
ტელევიზიო მიმღებების გაქირავება; წყალ-
ქვეშ ჩაშვებისთვის აღჭურვილობის გაქირა-
ვება; სპორტული აღჭურვილობის გაქირავე-
ბა (სატრანსპორტო საშუალებების გარდა); 
თეატრალური დეკორაციების გაქირავება; 
პუბლიკაციები სამაგიდო ელექტრონული სა-
გამომცემლო სისტემების საშუალებით; წიგ-
ნების და პერიოდიკის ინტერაქტიური პუბ-
ლიკაცია; ტექსტური მასალების პუბლიკაცია 
(რეკლამების გარდა); გასართობი რადიოგა-
დაცემები; სტუმრების გართობა; გართობები; 
ტექსტების რედაქტირება, გარდა რეკლამები-
სა; ზოოლოგიური ბაღები; ახალი ამბების 
სამსახური; შეხვედრათა პროგრამების შედ-
გენა (გართობა); მუსიკის შექმნა; სპორტული 
ბანაკები (სტაჟირება); სუბტიტრირება; კაზი-
ნოს მომსახურება; კალიგრაფების მომსახუ-
რება; მუზეუმების მომსახურება (პრეზენტა-
ცია, გამოფენები); საგანმანათლებლო-აღმზ-
რდელობითი მომსახურება; თარჯიმანთა მო-
მსახურება; მომსახურება სცენარის დაწერა-
ში; მომსახურება ბილეთების გავრცელებაში 
(გართობა); ჩამწერი სტუდიების მომსახურე-
ბა; ციფრული გამოსახულების ფორმირება; 
ფოტოგრაფირება; ფოტორეპორტაჟები; ცირ-
კები; სკოლა-ინტერნატები; შოუ-პროგრამე-
ბი. 
_________________________________________ 
 

(260) AM 2008 46436 A 
(210) AM 046436 
(220) 2008 01 04 
(731) სანოფი-ავენტის,  
          174, ავენიუ დე ფრანსი, 75013 პარიზი,  
          საფრანგეთი 
(740) შალვა გვარამაძე  
(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 26.13.25- 
(511)  5 - ფარმაცევტული პროდუქტები. 

_________________________________________ 
(260) AM 2008 46437 A 
(210) AM 046437 
(220) 2008 01 04 
(731) შპს "პსპ ფარმა",  
          იაკობ ცურტაველის ქ., 54, 1700,  
          დმანისი, საქართველო 
(740) ნუგზარ ქსოვრელი 
(540)  

დოლივა 
DOLIVA 
ДОЛИВА 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  3 - მათეთრებელი პრეპარატები და სხვა 
სარეცხი ნივთიერებები; წმენდის, გაპრიალე-
ბის, გაუცხიმოვნებისა და აბრაზიული დამუ-
შავების პრეპარატები; საპნები; პარფიუმე-
რია, ეთერზეთები, კოსმეტიკური საშუალებე-
ბი, თმის ლოსიონები; კბილის ფხვნილები და 
პასტები. 
     5 - ფარმაცევტული და ვეტერინარული 
პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების 
ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო დანიშ-
ნულების დიეტური ნივთიერებები, ბავშვთა 
კვება; სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის 
დასაბჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადე-
ბელი მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუა-
ლებები; მავნე ცხოველების გასანადგურე-
ბელი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბიცი-
დები. 
    44 - სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინა-
რული მომსახურება; მომსახურება ცხოვე-
ლებისა და ადამიანების ჰიგიენისა და კოს-
მეტიკის სფეროში; მომსახურება სოფლის მე-
ურნეობის, მებაღჩეობისა და მეტყევეობის 
სფეროში. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46438 A 
(210) AM 046438 
(220) 2008 01 04 
(731) შპს "პსპ ფარმა", 
          იაკობ ცურტაველის ქ., 54, 1700,  
          დმანისი, საქართველო 
(740) ნუგზარ ქსოვრელი 
(540)  

ნატურალ ოლივ 
NATURAL OLIVE 
НАТУРАЛ ОЛИВ 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  3 - მათეთრებელი პრეპარატები და სხვა 
სარეცხი ნივთიერებები; წმენდის, გაპრიალე-
ბის, გაუცხიმოვნებისა და აბრაზიული დამუ-
შავების პრეპარატები; საპნები; პარფიუმე-
რია, ეთერზეთები, კოსმეტიკური საშუალებე-
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ბი, თმის ლოსიონები; კბილის ფხვნილები და 
პასტები. 
     5 - ფარმაცევტული და ვეტერინარული 
პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების 
ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო დანიშ-
ნულების დიეტური ნივთიერებები, ბავშვთა 
კვება; სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის 
დასაბჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზა-
დებელი მასალა; მადეზინფიცირებელი სა-
შუალებები; მავნე ცხოველების გასანადგუ-
რებელი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბი-
ციდები. 
    44 - სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინა-
რული მომსახურება; მომსახურება ცხოვე-
ლებისა და ადამიანების ჰიგიენისა და კოსმე-
ტიკის სფეროში; მომსახურება სოფლის მე-
ურნეობის, მებაღჩეობისა და მეტყევეობის 
სფეროში. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46468 A 
(210) AM 046468 
(220) 2008 01 08 
(731) სს "გომის სპირტის და არყის კომპანია",  
          სოფელი გომი, 5702, ხაშური,  
          საქართველო 
(740) ალექსანდრე ფირცხალაიშვილი 
(540)  

კავკასიური არწივი 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  33 - არაყი, ღვინო; ალკოჰოლიანი სას-
მელები. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46472 A 
(210) AM 046472 
(220) 2008 01 08 
(731) ბეთექ ბოია ვე ქიმია სანაიი ანონიმ  
          შირქეთი, ქაინარჯა. ქავაქფინარ მაჰ.  
          თანდოგან ჯად. ქოჯამეზარლიქ  
          ქარშისი, ფენდიკ-სტამბოლი, თურქეთი 
(740) პავლე მეიფარიანი  
(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.05- 
(511)  1 - სამრეწველო და სამეცნიერო დანიშ-
ნულების, ფოტოგრაფიაში, სოფლის მეურ-
ნეობაში, მეტყევეობასა და მებაღეობაში გა-
მოსაყენებელი ქიმიური ნაწარმი; დაუმუშა-
ვებელი სინთეზური ფისები, დაუმუშავებელი 
პლასტმასები; სასუქები; ცეცხლმქრობი შედ-
გენილობები; ქიმიური ნივთიერებები წრთო-
ბისა და რჩილვისათვის; საკვები პროდუქტე-
ბის დასაკონსერვებელი ქიმიური ნივთიერე-
ბები; სათრიმლავი ნივთიერებები;სამრეწვე-
ლო დანიშნულების მწებავი ნივთიერებები. 

      19 - არალითონური სამშენებლო მასალა; 
სამშენებლო დანიშნულების არალითონური 
ხისტი მილები; ასფალტი, ფისები და ბიტუმი; 
არალითონური მოძრავი კონსტრუქციები და 
ნაგებობები; არალითონური ძეგლები. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46495 A 
(210) AM 046495 
(220) 2008 01 09 
(731) ჯენერალ მოტორს კორპორეიშენ,  
          300 რენეისენს სენტერი, დეტროიტი,  
          48265-3000 მიჩიგანი, აშშ 
(740) ალექსანდრე გეგეჭკორი; 
          გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 26.13.25-27.05.21-27.07.01- 
(511) 12 - ავტომობილები, ავტომობილის 
ძრავები, ავტომობილის ნაწილები და ავტო-
მობილის ძრავების ნაწილები. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46536 A 
(210) AM 046536 
(220) 2008 01 09 
(731) ალკონ, ინკ.,  
          ბოშ 69, CH-6331 ჰიუნენბერგი,  
          შვეიცარია 
(740) შალვა გვარამაძე  
(540)  

ალკონი 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  5 - ფარმაცევტული და ვეტერინარული 
პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების 
ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო დანიშ-
ნულების დიეტური ნივთიერებები, ბავშვთა 
კვება; სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის 
დასაბჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადე-
ბელი მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუა-
ლებები; მავნე ცხოველების გასანადგურებე-
ლი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდე-
ბი. 
     9 - სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, 
ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, ოპ-
ტიკური, ამწონი, გამზომი, სასიგნალო, სა-
კონტროლო (შემოწმების), სამაშველო და 
სასწავლო ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; 
ელექტრობის გადაცემის, განაწილების, გარ-
დაქმნის, დაგროვების, რეგულირების ან მარ-
თვის ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ხმის 
ან გამოსახულების ჩამწერი, გადამცემი და 
აღმწარმოებელი აპარატურა; ინფორმაციის 
მაგნიტური მატარებლები, ხმის ჩამწერი დის-
კები; სავაჭრო ავტომატები და მექანიზმები 
აპარატებისათვის წინასწარი გადახდით; 
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სალაროს აპარატები, საანგარიშო მანქანები, 
ინფორმაციის დასამუშავებელი აღჭურვი-
ლობა და კომპიუტერები; ცეცხლმქრობები. 
     10 - ქირურგიული, სამედიცინო, სტომატო-
ლოგიური და ვეტერინარული ხელსაწყოები 
და ინსტრუმენტები; კიდურების, თვალისა და 
კბილის პროთეზები; ორთოპედიული ნაწარ-
მი; ნაკერების დასადები მასალა. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46573 A 
(210) AM 046573 
(220) 2008 01 11 
(731) დანჰილ ტობაკო ოფ ლონდონ 
          ლიმიტიდ, 1ა სენტ- ჯეიმს სტრიტი,  
          ლონდონი SW1A 1EF, შეერთებული  
          სამეფო 
(740) გურამ ციციშვილი 
(540) 

MY MIXTURE 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  34 - თამბაქო, თამბაქოს ნაწარმი, სიგა-
რეტები, მწეველთა საკუთნო; სანთებლები, 
ასანთი.  
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46574 A 
(210) AM 046574 
(220) 2008 01 11 
(731) დანჰილ ტობაკო ოფ ლონდონ  
          ლიმიტიდ, 1ა სენტ- ჯეიმს სტრიტი,  
          ლონდონი SW1A 1EF, შეერთებული  
          სამეფო 
(740) გურამ ციციშვილი 
(540)  

Signed Range Cigar 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  34 - თამბაქო, თამბაქოს ნაწარმი, სიგა-
რეტები, მწეველთა საკუთნო; სანთებლები, 
ასანთი.  
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46576 A 
(210) AM 046576 
(220) 2008 01 11 
(731) დაიჯეო აირლენდ,  
         სტ. ჯეიმზ'ს გეიტი, დუბლინი 8,  
          ირლანდია 
(740) გურამ ციციშვილი 
(540) 

SURGER 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  7 - ზებგერითი ტალღების გამოყენებით 
ლუდის ქაფის წარმომქმნელი მოწყობილობა 
(სამრეწველო მიზნებისათვის); ზებგერითი 
ტალღების გამოყენებით ლუდის ქაფის წარ-
მომქმნელი მოწყობილობა (საოჯახო მიზნე-
ბისათვის). 

     9 - ზებგერითი ტალღის გამომუშავები-
სათვის განკუთვნილი ელექტრული აპარატე-
ბი და ინსტრუმენტები. 
     32 - ლუდი; ელი; სტაუტი (მაგარი ლუდი) 
და პორტერი; ალკოჰოლის დაბალი შემცვე-
ლობის ლუდი; მინერალური, გაზიანი და 
სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმე-
ლები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმე-
ლების წარმოებისათვის განკუთვნილი სხვა 
შემადგენლობები. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46589 A 
(210) AM 046589 
(220) 2008 01 15 
(731) ვიაკომ ინტერნეშენელ ინკ., 
          1515 ბროდვეი, ნიუ-იორკი, NY 10036,  
           აშშ 
(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  
Приключения Мэнни Риверы 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  9 - თეატრალური და მუსიკალური წარ-
მოდგენების ჩანაწარები ან ვიდეოჩანაწერე-
ბი; მზის სათვალეები, მაგნიტები; ყველა სა-
ხის მოწყობილობა და აქსესუარი უსადენო 
მობილური ტელეფონებისთვის, საცვლელი 
პანელები მობილური ტელეფონებისთვის; 
გამოძახების ტონალური სიგნალები, რო-
მელშიც იგულისხმება ჩატვირთვადი გამო-
ძახების სიგნალები, მუსიკა, MP3 ტიპის მუ-
სიკალური ფრაგმენტები, გრაფიკული გამო-
სახულებები, ვიდეოგამოსახულებები უსადე-
ნო მობილური კავშირის აპარატებისათვის, 
გადმოტვირთვადი და ჩატვირთვადი გამოძა-
ხების ტონალური სიგნალების, ხმოვანი სიგ-
ნალების, მუსიკის, MP3 ტიპის მუსიკალური 
ფრაგმენტების, გრაფიკის, ვიდეოგამოსახუ-
ლების, ინფორმაციისა და ახალი ამბების 
უსადენო გადაცემის უზრუნველყოფა გლო-
ბალური კომპიუტერული ქსელის მეშვეობით 
უსადენო მობილური კავშირის მოწყობილო-
ბაზე; მოწყობილობა, რომელიც უზრუნველ-
ყოფს ხმის მიცემას, ხმოვანი და ტექსტური 
შეტყობინებების გაცვლას უსადენო მობი-
ლური კავშირის მოწყობილობებს შორის; კა-
ტრიჯებზე, დისკებზე, კომპაქტ-დისკებზე, კა-
სეტებზე, მაგნიტურ ლენტებსა და მინი-დის-
კებზე ჩაწერილი პროგრამები ვიდეოთამაშე-
ბისათვის; დისკებზე, კომპაქტ-დისკებსა და 
მინი-დისკებზე ჩაწერილი პროგრამები კომ-
პიუტერული თამაშებისათვის; კომპიუტერებ-
ზე ან უსადენო მოწყობილობებზე ჩატვირთ-
ვადი გამოძახების ტონალური სიგნალები 
გლობალური კომპიუტერული ქსელის მეშ-
ვეობით; უსადენო კავშირის მოწყობილო-
ბები; ჩატვირთვადი უსადენო თამაშების 
პროგრამული უზრუნველყოფა; უსადენო თა-
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მაშებისა და გასართობი პროგრამების და 
აპლიკაციების დიზაინის, გაუმჯობესებისა 
და გაფორმებისათვის განკუთვნილი კომპიუ-
ტერული პროგრამული უზრუნველყოფა; კო-
მპიუტერსა და მობილურ ქსელებში გამოსა-
ყენებელი უსადენო გართობის პროგრამული 
უზრუნველყოფა; უსადენო გართობის პროგ-
რამული უზრუნველყოფა გრაფიკის, ტექს-
ტის, გამოსახულების, მუსიკის, ხმოვანი 
კლიპების, ტონალური სიგნალებისა და მთა-
ვარი გასართობი ინფორმაციის ჩასატვირ-
თად; უსადენო, გართობის პროგრამული უზ-
რუნველყოფა კინოფილმების, სატელევიზიო 
სანახაობებისა და ვიდეო- და აუდიოჩანაწე-
რების ჩასატვირთად, რომელშიც შედის მუ-
სიკა, ახალი ამბები, კომედია, დრამა, სამეც-
ნიერო ფანტასტიკა, სანახაობები, შეჯიბრე-
ბები, სპორტული ღონისძიებები, ცოცხალი 
კადრები, ანიმაცია, მთავარი გასართობი ინ-
ფორმაცია; მომხმარებლისათვის განკუთვნი-
ლი გლობალური კომპიუტერული ქსელისა 
და უსადენო მოწყობილობების მეშვეობით 
ჩატვირთვადი ტონალური სიგნალები, გრა-
ფიკული გამოსახულებები და აუდიოჩანაწე-
რები, რომლებიც გულისხმობს მუსიკას, 
ცოცხალ კადრებს, დრამას, კომედიას, ახალ 
ამბებსა და მთავარ გასართობ ინფორმაციას; 
უსადენო მობილური კავშირის მოწყობილო-
ბის მეშვეობით ჩატვირთვადი ტონალური სი-
გნალები, მუსიკა, MP3 ტიპის აუდიოფაილე-
ბი, გრაფიკა და ვიდეოგამოსახულებები; 
გლობალური კომპიუტერული ქსელის მეშ-
ვეობით უსადენო სატელეკომუნიკაციო მოწ-
ყობილობებისათვის განკუთვნილი ჩატვირ-
თვადი ტონალური სიგნალები და გრაფიკუ-
ლი გამოსახულებები. 
     16 - ნაბეჭდი პროდუქცია, მათ შორის, სა-
ფოსტო ქაღალდი და ქაღალდი ფურცლების 
სახით, მხატვრული ლიტერატურული ნაწარ-
მოებების ციკლები, კომიქსები, მათ შორის, 
იუმორისტული ლიტერატურა, გადასაყვანი 
სურათები, ბამპერზე მისაწებებლები, საკო-
ლექციო ბარათები, საფოსტო ღია ბარათები, 
აფიშები და პლაკატები, საქაღალდეები სა-
ბუთებისათვის, ფანქრები, კალმები, კალენდ-
რები. 
     18 - ქოლგები, საჭდეები ტვირთისათვის, 
ტვირთის გადასაზიდი დიდი ჩანთები, ზურგ-
ჩანთები, წელზე სატარებელი ჩანთები, აბ-
გები (კურიერის ჩანთები), ქალის ჩანთები, 
საფულეები და ქისები, სპორტული ჩანთები, 
სამგზავრო ჩანთები ტანსაცმლისათვის, აბ-
გები, საფულეები ხურდისათვის, სანივთე 
ტომრები, პლაჟის ჩანთები. 
     25 - საბანაო კოსტიუმები, ხალათები, პლა-
ჟის კოსტიუმები, ქამრები და სარტყელები, 
შორტები, ქურთუკები, პალტოები, წინდები, 
ფეხსაცმელი, ბანდანები, სვიტერები, კოსტი-
უმები “ჰელოუინის” დღესასწაულისათვის, 

მასკარადის კოსტიუმები, პერსონაჟების კოს-
ტიუმები, თეატრალური კოსტიუმები, კაბები, 
ხელთათმანები, სატანვარჯიშო შორტები, 
საყურისები (ტანსაცმელი), საყელოები და 
ყელსახვევები, პიჟამოები, მამაკაცის ქვედა 
საცვლები, პერანგები, სპორტული მაისურე-
ბი, ტანსაცმელი სათხილამურო სპორტისათ-
ვის, სლაქსები (ფართო შარვლები), მზისგან 
დამცავი წინაფრები, აჭიმები, მაღალყელიანი 
სვიტერები, ქვედასაცვლები, ჟილეტები, სა-
ვარჯიშო კოსტიუმები, თავსაბურავი. 
     28 - თამაშები და სათამაშოები, მათ შო-
რის ბანქოს თამაშები, პატარა სასროლი შუ-
ბები (დარტსი), თოჯინები; გასაბერი სათა-
მაშოები; რბილი თოჯინები; რბილი სათამა-
შოები; კინოსა და მულტიპლიკაციური ფილ-
მების პოპულარული პერსონაჟების ფიგურე-
ბი და მათი საკუთნო; ავტომატური მოწყობი-
ლობა ვიდეოთამაშებისათვის კომპაქტ-დის-
კების გამოყენებით, ავტომატური მოწყობი-
ლობა ვიდეოთამაშებისათვის, ავტომატური 
მოწყობილობა ვიდეოთამაშებისათვის გამო-
სასვლელი ხმოვანი სიგნალით და სამაგიდო 
თამაშები; სპორტული საკუთნო, კერძოდ, 
ყვანჯი გოლფისათვის, ბეისბოლის ბურთე-
ბი, ფეხბურთის ბურთები, პედლბოლები, 
სპორტული და სათამაშო ბურთები, ბეისბო-
ლის ჩოგნები; საშობაო ნაძვისხის მორთუ-
ლობა. 
     38 - საკაბელო, თანამგზავრული და სხვა 
სახის ტელემაუწყებლობის მომსახურება; 
საკაბელო რადიომაუწყებლობა, საკაბელო 
რადიოგადაცემა; მობილური რადიოკავშირი; 
რადიომაუწყებლობა; რადიოკავშირი; უსადე-
ნო მობილური კავშირის მოწყობილობების 
უზრუნველყოფა ჩატვირთვადი გამოძახების 
ტონალური სიგნალებით, მუსიკით, MP3 ტი-
პის მუსიკალური ფრაგმენტებით, გრაფიკუ-
ლი გამოსახულებებით, ვიდეოგამოსახულე-
ბებით, გადმოტვირთვადი და ჩატვირთვადი 
გამოსაძახებელი ტონალური სიგნალების, 
ხმოვანი სიგნალების, მუსიკის, MP3 ტიპის 
მუსიკალური ფრაგმენტების, გრაფიკული გა-
მოსახულებების, ვიდეოგამოსახულებების, 
ინფორმაციისა და ახალი ამბების უსადენო 
გადაცემა გლობალური კომპიუტერული ქსე-
ლის მეშვეობით უსადენო მობილური კავ-
შირის მოწყობილობებზე; უსადენო მობილუ-
რი კავშირის მოწყობილობებს შორის ხმო-
ვანი და ტექსტური შეტყობინებების მიღება-
გადაცემასთან დაკავშირებული მომსახურე-
ბა; ინტერნეტ-მომსახურება, რომელიც გუ-
ლისხმობს კავშირის მომსახურებას, კერძოდ, 
აუდიო- და აუდიო-ვიდეოჩანაწერების ნაკა-
დის გადაცემა ინტერნეტის მეშვეობით; კომ-
პიუტერული თამაშების, ტონალური სიგნა-
ლებისა  და  გამოსახულების უსადენო გადა- 
ცემა. 



GE      sasaqonlo niSnebi          biuleteni  #20              2008.10.27 

 

 

 50

     41 - კულტურულ-საგანმანათლებლო, აღმ-
ზრდელობითი, სასწავლო, გასართობი და 
სპორტული მომსახურება; რადიო- და ტელე-
პროგრამების წარმოება; ფილმებისა და სანა-
ხაობითი ღონისძიებების წარმოება პირდაპი-
რი ეთერისათვის; ანიმაციური ფილმებისა და 
ტელეპროგრამების წარმოება; კინოსა და ტე-
ლესტუდიებთან დაკავშირებული მომსახუ-
რება; კინოგართობასთან, სატელევიზიო გა-
რთობასა და პიდაპირ ეთერში სანახაობით 
ღონისძიებებსა და შოუებთან დაკავშირებუ-
ლი მომსახურება; წიგნების, ჟურნალებისა 
და პერიოდული გამოცემების პუბლიკაციას-
თან დაკავშირებული მომსახურება; გლობა-
ლური კომპიუტერული ქსელის, ინტერნეტის 
ქსელისა და სხვა სახის მონაცემთა ბაზის 
მეშვეობით რეალური დროის რეჟიმში მრა-
ვალრიცხოვანი მომხმარებლისათვის განმც-
ხადებლის მიერ ტელეპროგრამების შემუშა-
ვების მომსახურებაზე ინფორმაციის მიწო-
დების უზრუნველყოფა; საცეკვაო და მუსიკა-
ლური შოუებისა და ვიდეოდაჯილდოების 
ცერემონიების წარმოება; კომედიური სანა-
ხაობები, სათამაშო სანახაობები და სპორ-
ტული ღონისძიებები მაყურებელთა თანდას-
წრებით, რომლებიც გადაიცემა პირდაპირი 
ეთერით ან ჩაწერილია შემდგომი ჩვენები-
სათვის; არასტუდიური მუსიკალური კონ-
ცერტები; სატელევიზიო შოუ ახალი ამბე-
ბით; ნიჭიერთა კონკურსებისა და დაჯილ-
დოების ცერემონიების ორგანიზება მუსიკისა 
და ტელევიზიის სფეროში; დიზაინისა და მო-
დის სფეროში სანახაობრივი ღონისძიებების 
მოწყობა და წარდგენა; გართობასთან დაკავ-
შირებული ინფორმაციით უზრუნველყოფა 
გლობალური კომპიუტერული ქსელის მეშ-
ვეობით; გართობასთან დაკავშირებული მომ-
სახურება; სატელევიზიო და რადიოპროგრა-
მების, ფილმების, ანიმაციური ფილმების, 
აუდიო- და ვოდეოჩანარეწების წარმოება, 
მომზადება, წარდგენა, განაწილება, გაყიდვა 
და გავრცელება, ქსელის შექმნა და გაქირა-
ვება, ნებისმიერ შემთხვევაში, ინტერაქტიუ-
რი მედიის, მათ შორის, უსადენო კავშირის 
მოწყობილობებისა და ინტერნეტის მეშვეო-
ბით; ცოცხალი გასართობი სანახაობების 
წარმოება, მომზადება, წარდგენა და განაწი-
ლება; სატელევიზიო გასართობი სანახაობე-
ბის წარმოება, მომზადება, წარდგენა და გა-
ნაწილება; მუსიკალური სანახაობრივი ტე-
ლეპროგრამები; წიგნების, გაზეთებისა და 
პერიოდული გამოცემების გამოქვეყნება; სას-
წავლო და სახელმძღვანელო მასალების 
წარმობა, განაწილება და გაქირავება; საგან-
მანათლებლო, კულტურული და გასართობი 
ღონისძიებების მოწყობა, წარმოება და წარ-
დგენა, ნებისმიერ შემთხვევაში ინტერაქტიუ-
რი მედიის მეშვეობით; შეჯიბრებების, კონ-
კურსების, თამაშების, კითხვარების, მხიარუ-

ლი დღეების, გამოფენების, სპორტული ღო-
ნისძიებების, სანახაობების, გასვლითი გამო-
სვლების, საესტრადო ღონისძიებების, თეატ-
რალური წარმოდგენების, კონცერტების, ცო-
ცხალი წარმოდგენების და აუდიტორიის მო-
ნაწილეობით ღონისძიებების ორგანიზება, 
წარმოება და წარდგენა; ინტერაქტიური თა-
მაშების მოწყობა; აღზრდასთან, სწავლებასა 
და ინსტრუქტირებასთან დაკავშირებული 
მომსახურება; ყველა ზემოთ აღნიშნული მო-
მსახურება, გაწეული გლობალური კომპიუ-
ტერული ქსელისა და სხვა (ინტერაქტიული) 
კავშირის ქსელების მეშვეობით, მათ შორის, 
უსადენო კავშირის მოწყობილობებითა და 
ინტერნეტით; ტელევიზიასთან, კინოფილმებ-
თან, გართობასთან, ცოცხალ წარმოდგენებ-
სა და სანახაობებთან დაკავშირებული მომ-
სახურება; გლობალური კომპიუტერული 
ქსელის, ინტერნეტის ქსელისა და სხვა სახის 
მონაცემთა ბაზის მეშვეობით რეალური 
დროის რეჟიმში მრავალრიცხოვანი მომხმა-
რებლისათვის განმცხადებლის მიერ ტელე-
პროგრამების შემუშავების მომსახურებაზე 
ინფორმაციის მიწოდების უზრუნველყოფა; 
გართობის სფეროსთან დაკავშირებული ინ-
ფორმაციით უზრუნველყოფა გლობალური 
კომპიუტერული ქსელის მეშვეობით; “ონლა-
ინური” მომსახურება; სატელევიზიო პროგ-
რამებთან დაკავშირებული მომსახურება; რე-
ალურ დროში მიმდინარე გასართობი სატე-
ლევიზიო სერიალები; სატელევიზიო პროგ-
რამები; რადიო- და სატელევიზიო გართო-
ბასთან დაკავშირებული მომსახურება; კი-
ნოსთან, მუსიკასთან, სპორტთან, ვიდეოსა და 
თეატრთან დაკავშირებული გართობის სამ-
სახურები; გამოქვეყნება; გართობისა და გა-
ნათლების უზრუნველყოფა კავშირისა და 
კომპიუტერულ ქსელებიდან წვდომის მეშვე-
ობით; ინფორმაციით უზრუნველყოფა ნების-
მიერი ზემოთ აღნიშნული მომსახურების შე-
სახებ. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46591 A 
(210) AM 046591 
(220) 2008 01 15 
(731) საგმელ, ინკ.,  
          1580 საუთ მილუოკი ავენიუ, სუიტ 415,  
           ლიბერტივილი, IL 60048, აშშ 
(740) დავით ზურაბიშვილი 
(540)  

THERAPIN-SAGMEL 
თერაპინ-საგმელ 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  5 - ფარმაცევტული და ვეტერინარული 
პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების 
ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო დანიშ-
ნულების დიეტური ნივთიერებები, ბავშვთა 
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კვება; სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის 
დასაბჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადე-
ბელი მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუა-
ლებები; მავნე ცხოველების გასანადგურე-
ბელი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბიცი-
დები. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46592 A 
(210) AM 046592 
(220) 2008 01 15 
(731) შპს "აეა",  
          მეუნარგიას ქ.71, ბინა 23, 0101,  
          თბილისი, საქართველო 
(740) ჯამლეთ მერებაშვილი 
(540) იხილეთ ნიშანთა ფერადი გამოსახუ- 
          ლებანი (გვ. )  

 
(591) წითელი, თეთრი 
(531) 27.05.05-27.05.21-29.01.00- 
(511)  21 - საოჯახო და სამზარეულო ჭურჭე-
ლი. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46593 A 
(210) AM 046593 
(220) 2008 01 15 
(731) შპს "აეა",  
          მეუნარგიას ქ.71, ბინა 23, 0101,  
          თბილისი, საქართველო 
(740) ჯამლეთ მერებაშვილი 
(540) იხილეთ ნიშანთა ფერადი გამოსახუ- 
          ლებანი (გვ. 115)  

 
(591) ლურჯი, ყვითელი, თეთრი 
(531) 26.03.06-26.04.12-26.04.18-27.05.24- 
          29.01.00- 
(511)  21 - საოჯახო და სამზარეულო ჭურჭე-
ლი. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46594 A 
(210) AM 046594 
(220) 2008 01 15 
(731) შპს "აეა",  
          მეუნარგიას ქ.71, ბინა 23, 0101,  
          თბილისი, საქართველო 
(740) ჯამლეთ მერებაშვილი 
(540) იხილეთ ნიშანთა ფერადი გამოსახუ- 
          ლებანი (გვ. 115)  

 
(591) შავი, თეთრი, ლურჯი, მწვანე 
(531) 26.04.18-27.05.05-27.05.21-29.01.00- 
(511)  21 - საოჯახო და სამზარეულო ჭურჭე-
ლი. 
_________________________________________ 

 
(260) AM 2008 46595 A 
(210) AM 046595 
(220) 2008 01 16 
(731) მარს, ინკორპორეიტიდ,  
         6885 ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია  
          22101-3883, აშშ 
(740) გურამ ციციშვილი 
(540)  

ВКУС СЕЗОНА 
(591) შავ-თეთრი 
(511) 5 - ვეტერინარული და სანიტარული 
პრეპარატები და ნივთიერებები; სამკურნალო 
დანამატები ცხოველების საკვებისათვის; სა-
მკურნალო კბილის პასტები, პირის ღრუს გა-
მოსავლები სითხეები და ცხოველების სუნ-
თქვის გამაგრილებლები; მადეზინფიცირებე-
ლი საშუალებები; მავნე ცხოველებისა და პა-
რაზიტების გასანადგურებელი საშუალებე-
ბი; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები, ინსექტიცი-
დები, ინსექტიციდური საყელოები; სამკურ-
ნალო შამპუნები და დასაბანი საშუალებები 
ცხოველებისათვის. 
     31 - სოფლის მეურნეობის, ბაღჩა-ბაღის, 
ტყისა და მარცვლეულის პროდუქტები, რომ-
ლებიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ცოც-
ხალი ცხოველები, ფრინველები და თევზები; 
საკვები ცხოველების, ფრინველებისა და 
თევზებისათვის და საკვები დანამატები ცხო-
ველების, ფრინველებისა და თევზებისათვის; 
საკვები, რომელიც შედგება კირის ნიჟარე-
ბისაგან, ძვლები და საცოხნელი ცხოველები-
სათვის; შემავსებლები შინაური ცხოველე-
ბის ტუალეტებისათვის; ქვესადებები ცხოვე-
ლებისათვის. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46597 A 
(210) AM 046597 
(220) 2008 01 17 
(731) სააქციო საზოგადოება "ალიანს ჯგუფი  
          ჰოლდინგი",  
          თ. ჭოველიძის 24, 0108, თბილისი,  
          საქართველო 
(540) იხილეთ ნიშანთა ფერადი გამოსახუ- 
          ლებანი (გვ. 115)  

 
(591) წითელი, ნაცრისფერი, ლურჯი 
(531) 26.11.12-27.05.23-29.01.00- 
(511)  12 - სატრანსპორტო საშუალებები; ხმე-
ლეთზე, წყალსა და ჰაერში გადასაადგილე-
ბელი აპარატები. 
     35 - რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; 
ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე 
სამსახური. 
     36 - დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირე-
ბული საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპე-
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რაციები; უძრავ ქონებასთან დაკავშირებუ-
ლი ოპერაციები. 
     37 - მშენებლობა; რემონტი; დანადგარების 
დაყენება. 
     38 - კავშირგაბმულობა. 
     39 - ტრანსპორტირება; საქონლის შეფუთ-
ვა და შენახვა; მოგზაურობის ორგანიზება. 
     40 - მასალების დამუშავება. 
     41 - აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზ-
რუნველყოფა; გართობა; სპორტული და 
კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიე-
ბების ორგანიზება. 
     42 - სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომ-
სახურება და მასთან დაკავშირებული სამეც-
ნიერო კვლევა და დამუშავება; სამრეწველო 
ანალიზსა და სამეცნიერო კვლევასთან და-
კავშირებული მომსახურება; კომპიუტერების 
ტექნიკური და პროგრამული უზრუნველყო-
ფის დამუშავება და სრულყოფა. 
     43 - საკვები პროდუქტებითა და სასმელე-
ბით უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვ-
რებლით უზრუნველყოფა. 
     44 - სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინა-
რული მომსახურება; მომსახურება ცხოვე-
ლებისა და ადამიანების ჰიგიენისა და კოსმე-
ტიკის სფეროში; მომსახურება სოფლის მე-
ურნეობის, მებაღჩეობისა და მეტყევეობის 
სფეროში. 
     45 - იურიდიული მომსახურება; საკუთრე-
ბის ან ინდივიდუალურ პირთა დაცვის სამსა-
ხური; ინდივიდუალურ პირთა მოთხოვნილე-
ბების დასაკმაყოფილებლად სხვა პირთა 
მიერ გაწეული პერსონალური და სოციალუ-
რი მომსახურება. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46599 A 
(210) AM 046599 
(220) 2008 01 17 
(731) ბერლინ ხემი აგ,  
          გლინიკერ ვეგ 125, 12489 ბერლინი,  
          გერმანია 
(740) გიორგი ღვინჯილია 
(540) იხილეთ ნიშანთა ფერადი გამოსახუ- 
          ლებანი (გვ. 115)  

 
(591) ლურჯი, მწვანე 
(531) 02.01.23-04.05.02-29.01.00- 
(511)  5 - ფარმაცევტული პრეპარატები, მედი-
კამენტები, სამედიცინო დანიშნულების დიე-
ტური ნივთიერებები. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46603 A 
(210) AM 046603 
(220) 2008 01 17 
(731) ქოფაშ ქოზმეთიქ ფაზარლამა ვე სანაიი  

          ანონიმ შირქეთი,  
           აიაზაღა მაჰალლესი ესქი  
           ბიუიიუქდერე ჯადდესი N15 ოიჯან  
           პლაზა, სტამბოლი, თურქეთი 
(740) ლილიანა დარახველიძე 
(540)  

Magic Look 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  3 - საწმენდი და სარეცხი საშუალებები 
ჭურჭლის რეცხვისა და საყოფაცხოვრებო 
დასუფთავებისათვის, სარეცხი საშუალებები 
იატაკის, კედლის, ფანჯრების, კაფელის, ფი-
ლების, კრამიტის, ხალიჩის, ნიჟარის, მილე-
ბის, ტუალეტის, აბაზანის დასუფთავებისა 
და რეცხვისთვის, მათეთრებელი და გამწმენ-
დი კოსმეტიკური ლოსიონები, სახამებელი 
(აპრეტი), სარეცხი სოდა დასუფთავებისთ-
ვის, თეთრეულის საღებავები, პრეპარატები 
რეცხვისა და თეთრეულის დასარბილებლად, 
ნივთიერებები და საშუალებები კიროვანი ნა-
დების მოსაშორებლად და მათი წარმოქმნის 
აღსაკვეთად, საყოფაცხოვრებო ხაშურწინა-
ღები, გრანულირებული საპონი, საწმენდი 
ფხვნილები, მინის საწმენდი და სარეცხი სა-
შუალებები, ჟანგის მოსაცილებელი პრეპა-
რატები, ლაქის ამოსაყვანი პრეპარატები, 
ცხიმის მოსაშორებელი პრეპარატები, აბრა-
ზივები (აბრაზიული მასალები), აბრაზიული 
ტილო, ზუმფარას ქაღალდი, ზუმფარას ფხვ-
ნილები და პასტა, პემზა, იატაკის გასაპრია-
ლებელი მასტიკა, ავეჯისა და იატაკის, მე-
ტალის გასაპრიალებელი საშუალებები, ტყა-
ვის საპრიალებელი შედგენილობები, კოსმე-
ტიკური კრემები, კოსმეტიკური ლოსიონები, 
კრემები, გელები და ცხიმები ხელების, სა-
ხისა და ფეხებისთვის, კოსმეტიკური ნიღბე-
ბი, ტონალური კრემები და კრემ-საფუძვლები 
თხევადი, პასტისა და ფხვნილის სახით, კოს-
მეტიკური პუდრი, აბაზანის მიღების შემდეგ 
გამოსაყენებელი ჰიგიენური პუდრი და ტალ-
კი, სუნამოები, ეთერზეთები, ოდეკოლონები, 
კოსმეტიკური ლოსიონები, დეზოდორანტები, 
ვარდის ზეთი, ოფლის საწინააღმდეგო ტუა-
ლეტის საშუალებები, არომატული წყალი 
პირადი სარგებლობისთვის, აბაზანისა და 
შხაპის კოსმეტიკური მარილი, ქაფი, ცხიმი 
და გელი, დეპილატორები, კერძოდ, არასა-
სურველი თმის მოსაშორებელი საშუალებე-
ბი, კოსმეტიკური საშუალებები თმის ზრდის 
შესამცირებლად, თმის გასაფერმკრთალებ-
ლად, რომლებიც ნაკლებ ზიანს აყენებენ 
თმას, დეპილატორული კრემი და ცვილი, 
ცვილი ეპილაციისთვის, თმის მოვლის კოს-
მეტიკური საშუალებები, აგრეთვე, შამპუნე-
ბი, ქერტლის საწინააღმდეგო შამპუნები, 
თმის კონდიციონერები, ბრილიანტინი, თმის 
ლაკები, თმის საღებავები, თმის გასაფერ-
მკრთალებელი საღებავები, თმის ბალზამე-
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ბი, თმის მოვლის საშუალებები, თმის დასა-
ხუჭუჭებელი საშუალებები, თმის დასაფიქ-
სირებელი საშუალებები, თმის მოსაწესრიგე-
ბელი საშუალებები ზეთის, ტონიკის, ლო-
სიონისა და კრემის სახით; მაკიაჟისა და სა-
ხიდან და თვალიდან მაკიაჟის მოსაშორებე-
ლი პრეპარატები, კოსმეტიკური პრეპარატე-
ბი ტუჩებისთვის, კერძოდ, ტუჩის პომადა, 
ბზინვარება ტუჩებისთვის, კონტურული ფან-
ქარი ტუჩებისთვის, ფრჩხილების მოსავლე-
ლი კოსმეტიკური საშუალებები და ფრჩხი-
ლების მოსახატი საშუალებები, კერძოდ, 
ფრჩხილების ლაკები, ფრჩხილების გასამაგ-
რებელი საშუალებები, ფრჩხილების მკვება-
ვი საშუალებები, სითხეები ლაკის მოსაშო-
რებლად, გელი მანიკიურისათვის, ნამზეუ-
რის (გასარუჯი) კოსმეტიკური პრეპარატები, 
კერძოდ, ულტრაიისფერი გამოსხივებისგან 
დამცავი კრემები, ნამზეურის (გასარუჯი) ზე-
თები, კრემები ხელოვნური ნამზეურისთვის, 
კოსმეტიკური საშუალებები, რომლებიც აძ-
ლევენ კანს მზის გარეშე გარუჯულ ფერს, 
კანის მათეთრებელი საშუალებები, ცელუ-
ლიტის, ნაოჭების საწინააღმდეგო კოსმეტი-
კური კრემები, კანის დაბერების საწინააღმ-
დეგო საშუალებები, ტუალეტის საპონი, თხე-
ვადი საპონი და საპონი-დეზოდორანტი, კბი-
ლის პასტები, კბილის ფხვნილები, კოსმეტი-
კური ლოსიონებით გაჟღენთილი ხელსახო-
ცები, გამწმენდი კოსმეტიკური კრემები, ხე-
ლის ლოსიონები და კრემები, პატარების 
მოსავლელი არასამედიცინო საშუალებები, 
კერძოდ, შამპუნები პატარებისთვის, ზეთები 
პატარებისთვის, ლოსიონები და კრემები პა-
ტარებისთვის, ოდეკოლონები ბავშვებისთ-
ვის, საბავშვო პუდრი, საბავშვო ხელის გამ-
წმენდი გელები, საბავშვო ხელის ლოსიო-
ნები, ხელის საბავშვო კრემები, ჰიგიენური 
ტალკი და პუდრი, კოსმეტიკური ლოსიონე-
ბით გაჟღენთილი ხელსახოცები, კოსმეტი-
კური ბამბა. 
     5 - ფარმაცევტული და ვეტერინარული 
პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების 
ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო დანიშ-
ნულების დიეტური ნივთიერებები, ბავშვთა 
კვება; სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის 
დასაბჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადე-
ბელი მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუა-
ლებები; მავნე ცხოველების გასანადგურებე-
ლი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდე-
ბი; მადეზოდორირებელი რეპელენტები ოთა-
ხებში, ტრანსპორტსა და სხვა ადგილებში 
გამოსაყენებლად, გამაგრილებელი პრეპარა-
ტები ჰაერისათვის, დეზოდორანტები (პირა-
დი მოხმარების გარდა). 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46615 A 
(210) AM 046615 

(220) 2008 01 21 
(731) შპს "სტრომოსი",  
          ილია ჭავჭავაძის პირველი ჩიხი, #33,  
          ბინა 40, 0179, თბილისი, საქართველო 
(540) იხილეთ ნიშანთა ფერადი გამოსახუ- 
          ლებანი (გვ. 115)  

 
(591) წითელი, ცისფერი, შავი 
(531) 27.05.05-27.05.22-29.01.00- 
(511) 6 - ჩვეულებრივი ლითონები და მათი 
შენადნობები; ლითონის სამშენებლო მასა-
ლა; ლითონის მოძრავი კონსტრუქციები და 
ნაგებობები; ლითონის მასალა ლიანდაგები-
სათვის; ჩვეულებრივი ლითონის გვარლები 
და მავთული (არაელექტრული); რკინა-კა-
ვეული და საკეტი ნაწარმი; ლითონის მილები 
და მილსადენები; სეიფები; ჩვეულებრივი ლი-
თონის ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება 
სხვა კლასებს; მადანი. 
     7 - მანქანები და ჩარხები; მოტორები და 
ძრავები (მიწისზედა სატრანსპორტო საშუა-
ლებებისათვის განკუთვნილის გარდა); შეერ-
თებები და გადაცემის ელემენტები (მიწის-
ზედა სატრანსპორტო საშუალებებისათვის 
განკუთვნილის გარდა); სასოფლო-სამეურ-
ნეო იარაღები, განსხვავებულნი ხელის ია-
რაღებისაგან; ინკუბატორები. 
     9 - სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, 
ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, ოპ-
ტიკური, ამწონი, გამზომი, სასიგნალო, სა-
კონტროლო (შემოწმების), სამაშველო და 
სასწავლო ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; 
ელექტრობის გადაცემის, განაწილების, გარ-
დაქმნის, დაგროვების, რეგულირების ან მარ-
თვის ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ხმის 
ან გამოსახულების ჩამწერი, გადამცემი და 
აღმწარმოებელი აპარატურა; ინფორმაციის 
მაგნიტური მატარებლები, ხმის ჩამწერი დის-
კები; სავაჭრო ავტომატები და მექანიზმები 
აპარატებისათვის წინასწარი გადახდით; სა-
ლაროს აპარატები, საანგარიშო მანქანები, 
ინფორმაციის დასამუშავებელი აღჭურვი-
ლობა და კომპიუტერები; ცეცხლმქრობები. 
     11 - განათების, გათბობის, ორთქლწარ-
მოქმნის, საკვები პროდუქტის თბური დამუ-
შავების, გასაცივებელი, საშრობი, ვენტილა-
ციის, წყალგამანაწილებელი და სანიტა-
რულ-ტექნიკური მოწყობილობები. 
     19 - არალითონური სამშენებლო მასალა; 
სამშენებლო დანიშნულების არალითონური 
ხისტი მილები; ასფალტი, ფისები და ბიტუმი; 
არალითონური მოძრავი კონსტრუქციები და 
ნაგებობები; არალითონური ძეგლები. 
     20 - ავეჯი, სარკეები, სურათების ჩარჩოე-
ბი და ა.შ.; ხის, კორპის, ლელქაშის, ლერწ-
მის, ტირიფის, რქის, ძვლის, სპილოს ძვლის, 
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ვეშაპის ულვაშის, კუს ბაკნის, ნიჟარის, 
ქარვის, სადაფის, ზღვის ხვირთქლისა და ამ 
მასალების შემცვლელებისაგან დამზადებუ-
ლი ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება 
სხვა კლასებს 
     21 - საოჯახო და სამზარეულო ჭურჭელი 
და ჭურჭლეული; სავარცხლები და ღრუბ-
ლები; ჯაგრისები (ფუნჯების გარდა); მასა-
ლები ჯაგრისის ნაკეთობისათვის; სამარჯვე-
ბი წმენდისა და დასუფთავებისათვის; ლი-
თონის ნეჭა; დაუმუშავებელი ან ნახევრად 
დამუშავებული მინა (სამშენებლო მინის 
გარდა); მინის, ფაიფურისა და ქაშანურის 
ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა 
კლასებს. 
     27 - ნოხები, ჭილოფები, საგებები, ლინო-
ლეუმი და იატაკის სხვა საფარი; კედლის 
შპალერი და გადასაკრავი მასალა (არასა-
ფეიქრო). 
     35 - საცალო ვაჭრობა. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46616 A 
(210) AM 046616 
(220) 2008 01 21 
(310) 1,357,009 
(320) 2007 07 24 
(330) CA 
(731) რისერჩ ინ მოუშენ ლიმიტიდ,  
          295 ფილიპ სტრიტი, ვატერლოო,  
          ონტარიო N2L 3W8, კანადა 
(740) პავლე მეიფარიანი  
(540)  

BLACKBERRY UNITE! 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  9 - მონაცემთა და/ან ხმოვანი სიგნალე-
ბის გადამცემი უსადენო ელექტრონული ხე-
ლის მოწყობილობები და მათი აქსესუარები, 
სახელდობრ, აკუმულატორები (ბატარეები), 
მანქანის კომპლექტები, დამტენი მოწყობი-
ლობები, საყურისები; კომპიუტერული კავში-
რის პროგრამული უზრუნველყოფა მონაცე-
მების, კალენდრის, შინაარსისა და შეტყობი-
ნებების მიმოცვლის სინქრონიზაციის, გადა-
ცემისა და ერთობლივი გამოყენებისათვის 
ელექტრონულ ხელის მოწყობილობებს შო-
რის და იმ მონაცემთა სინქრონიზაციის, 
გადაცემისა და ერთობლივი გამოყენებისათ-
ვის, რომლებიც ინახება ან დაკავშირებულია 
კომპიუტერთან. 
     38 - ელექტრონული ფოსტის მომსახურე-
ბა; მონაცემთა უსადენო გადაცემისა და მი-
მოცვლის მომსახურება, კერძოდ, მომსახუ-
რება, რომელიც საშუალებას აძლევს მომ-
ხმარებელს, გააგზავნოს და/ან მიიღოს შეტ-
ყობინებები მონაცემთა გადაცემის უსადენო 
ქსელის მეშვეობით; ცალმხრივი და ორმხ-
რივი პეიჯინგური კავშირის მომსახურება; 

ხმოვანი შეტყობინებების გადაცემისა და მი-
ღების მომსახურება; კონსულტაციები ტელე-
კომუნიკაციის სფეროში, სახელდობრ, ინ-
ფორმაციის მიწოდება მესამე პირთათვის, 
რათა მისი დახმარებით განახორციელონ 
მონაცემებთან, მათ შორის, კორპორაციულ 
და სახლის/პერსონალურ მონაცემებთან 
ცალმხრივი ან ორმხრივი უსადენო მიერთე-
ბისა და/ან ხმოვანი შეტყობინებების გადა-
ცემის დამუშავება და ინტეგრაცია. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46641 A 
(210) AM 046641 
(220) 2008 01 22 
(731) გვანცა გეგელია,  
          დ/დ, მე-3 მ/რ, მე-14 კორპ., ბ. #12, 0131,  
          თბილისი, საქართველო 
(540) იხილეთ ნიშანთა ფერადი გამოსახუ- 
          ლებანი (გვ. 115)  

 
(591) თეთრი, ჟოლოსფერი 
(531) 26.04.22-27.05.24-29.01.00- 
(511)  25 - ტანსაცმელი, თავსაბურავი. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46679 A 
(210) AM 046679 
(220) 2008 01 23 
(731) პეილეს შუსორს ვორდვაიდ, ინკ.,  
           ჯეიჰოკ ტაუერსი, 700 SW ჯეკსონ  
           სტრიტი, სუიტი 202, ტოპიკა, KS 66603,  
            აშშ 
(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

HUNTER'S BAY 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  25 - ფეხსაცმელი. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46680 A 
(210) AM 046680 
(220) 2008 01 23 
(731) პეილეს შუსორს ვორდვაიდ, ინკ.,  
           ჯეიჰოკ ტაუერსი, 700 SW ჯეკსონ  
           სტრიტი, სუიტი 202, ტოპიკა, KS 66603,  
            აშშ 
(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 26.04.18-27.05.22- 
(511)  18 - ქალის ჩანთები, მხარზე გადასაკი-
დი ჩანთები, ქისები, საფულეები, დიდი ზომის 
ჩანთები და ზურგჩანთები. 
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     25 - ფეხსაცმელი.  
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46712 A 
(210) AM 046712 
(220) 2008 01 25 
(731) შპს "მაგი სტილი",  
          ქინძმარაულის ქ. #15, 0168, თბილისი,  
          საქართველო 
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი  
(540) იხილეთ ნიშანთა ფერადი გამოსახუ- 
          ლებანი (გვ. 115)  

 
(591) წითელი, თეთრი, ნაცრისფერი 
(531) 05.07.21-05.07.22-27.05.05-29.01.00- 
(511)  35 - რეკლამა; მართვა საქმიან სფერო-
ში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საო-
ფისე სამსახური. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46714 A 
(210) AM 046714 
(220) 2008 01 28 
(731) შ.პ.ს. "ჯი პი სი ", 
          მარჯანიშვილის ქ. 26, 0102, თბილისი,  
          საქართველო 
(740) დავით ზურაბიშვილი 
(540)  

GRIPPOBLOCK 
გრიპპობლოკი 
ГРИППОБЛОК 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  5 - ფარმაცევტული და ვეტერინარული 
პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების 
ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო დანიშ-
ნულების დიეტური ნივთიერებები, ბავშვთა 
კვება; სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის 
დასაბჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადე-
ბელი მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუა-
ლებები; მავნე ცხოველების გასანადგურებე-
ლი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდე-
ბი. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46862 A 
(210) AM 046862 
(220) 2008 02 05 
(731) საგმელ, ინკ.,  
          1580 საუთ მილუოკი ავენიუ, სუიტ 415,  
           ლიბერტივილი, IL 60048, აშშ 
(740) დავით ზურაბიშვილი 
(540)  

Gynezol 7 Sagmel 
გინეზოლი 7 საგმელი 

Гинезол 7 Сагмел 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  5 - ფარმაცევტული და ვეტერინარული 
პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების 
ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო დანიშ-
ნულების დიეტური ნივთიერებები, ბავშვთა 
კვება; სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის 
დასაბჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადე-
ბელი მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუა-
ლებები; მავნე ცხოველების გასანადგურებე-
ლი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდე-
ბი. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46929 A 
(210) AM 046929 
(220) 2008 02 06 
(731) შ.პ.ს. "ჯი პი სი ", 
          მარჯანიშვილის ქ. 26, 0102, თბილისი,  
          საქართველო 
(740) დავით ზურაბიშვილი 
(540)  

AppleSlim Xtra 
ეფფლსლიმ ქსტრა 
ЭпплСлим Кстра 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  5 - ფარმაცევტული და ვეტერინარული 
პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების 
ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო დანიშ-
ნულების დიეტური ნივთიერებები, ბავშვთა 
კვება; სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის 
დასაბჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადე-
ბელი მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუა-
ლებები; მავნე ცხოველების გასანადგურებე-
ლი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდე-
ბი. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46930 A 
(210) AM 046930 
(220) 2008 02 06 
(731) შ.პ.ს. "ჯი პი სი ", 
          მარჯანიშვილის ქ. 26, 0102, თბილისი,  
          საქართველო 
(740) დავით ზურაბიშვილი 
(540)  

Prostavit 
პროსტავიტი 
Проставит 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  5 - ფარმაცევტული და ვეტერინარული 
პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების 
ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო დანიშ-
ნულების დიეტური ნივთიერებები, ბავშვთა 
კვება; სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის 
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დასაბჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადე-
ბელი მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუა-
ლებები; მავნე ცხოველების გასანადგურებე-
ლი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდე-
ბი. 
_________________________________________ 
(260) AM 2008 46931 A 
(210) AM 046931 
(220) 2008 02 06 
(731) შ.პ.ს. "ჯი პი სი ", 
          მარჯანიშვილის ქ. 26, 0102, თბილისი,  
          საქართველო 
(740) დავით ზურაბიშვილი 
(540)  

Oguvit 
ოგუვიტი 
Огувит 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  5 - ფარმაცევტული და ვეტერინარული 
პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების 
ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო დანიშ-
ნულების დიეტური ნივთიერებები, ბავშვთა 
კვება; სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის 
დასაბჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადე-
ბელი მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუა-
ლებები; მავნე ცხოველების გასანადგურებე-
ლი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდე-
ბი. 
_________________________________________ 
 

(260) AM 2008 46932 A 
(210) AM 046932 
(220) 2008 02 06 
(731) შ.პ.ს. "ჯი პი სი ", 
          მარჯანიშვილის ქ. 26, 0102, თბილისი,  
          საქართველო 
(740) დავით ზურაბიშვილი 
(540)  

Hepavit 
ჰეპავიტი 
Хепавит 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  5 - ვეტერინარული პრეპარატები; სამე-
დიცინო დანიშნულების დიეტური ნივთიერე-
ბები, ბავშვთა კვება; სალბუნები, სახვევი მა-
სალა; კბილის დასაბჟენი და კბილის ტვი-
ფრის დასამზადებელი მასალა; მადეზინფი-
ცირებელი საშუალებები; მავნე ცხოველების 
გასანადგურებელი პრეპარატები; ფუნგიცი-
დები, ჰერბიციდები. 
_________________________________________ 
 

(260) AM 2008 46933 A 
(210) AM 046933 
(220) 2008 02 06 
(731) შ.პ.ს. "ჯი პი სი ", 
          მარჯანიშვილის ქ. 26, 0102, თბილისი,  

          საქართველო 
(740) დავით ზურაბიშვილი 
(540)  

MenoBalance 
მენობალანსი 
МеноБаланс 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  5 - ფარმაცევტული და ვეტერინარული 
პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების 
ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო დანიშ-
ნულების დიეტური ნივთიერებები, ბავშვთა 
კვება; სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის 
დასაბჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადე-
ბელი მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუა-
ლებები; მავნე ცხოველების გასანადგურებე-
ლი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდე-
ბი. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46934 A 
(210) AM 046934 
(220) 2008 02 06 
(731) შ.პ.ს. "ჯი პი სი ", 
          მარჯანიშვილის ქ. 26, 0102, თბილისი,  
          საქართველო 
(740) დავით ზურაბიშვილი 
(540)  

FloraCare 
ფლორაქეარ 
ФлораКеар 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  5 - ფარმაცევტული და ვეტერინარული 
პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების 
ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო დანიშ-
ნულების დიეტური ნივთიერებები, ბავშვთა 
კვება; სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის 
დასაბჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადე-
ბელი მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუა-
ლებები; მავნე ცხოველების გასანადგურებე-
ლი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდე-
ბი. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46935 A 
(210) AM 046935 
(220) 2008 02 06 
(731) შ.პ.ს. "ჯი პი სი ", 
          მარჯანიშვილის ქ. 26, 0102, თბილისი,  
          საქართველო 
(740) დავით ზურაბიშვილი 
(540)  

VENALXTRA 
ვენალქსტრა 
ВЕНАЛКСТРА 

(591) შავ-თეთრი 



GE      sasaqonlo niSnebi          biuleteni  #20              2008.10.27 

 

 

 57

(511)  5 - ფარმაცევტული და ვეტერინარული 
პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების 
ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო დანიშ-
ნულების დიეტური ნივთიერებები, ბავშვთა 
კვება; სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის 
დასაბჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადე-
ბელი მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუა-
ლებები; მავნე ცხოველების გასანადგურე-
ბელი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბიცი-
დები. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46936 A 
(210) AM 046936 
(220) 2008 02 06 
(731) შ.პ.ს. "ჯი პი სი ", 
          მარჯანიშვილის ქ. 26, 0102, თბილისი,  
          საქართველო 
(740) დავით ზურაბიშვილი 
(540)  

Venalcream 
ვენალკრეამ 
Веналкреам 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  5 - ფარმაცევტული და ვეტერინარული 
პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების 
ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო დანიშ-
ნულების დიეტური ნივთიერებები, ბავშვთა 
კვება; სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის 
დასაბჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადე-
ბელი მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუა-
ლებები; მავნე ცხოველების გასანადგურებე-
ლი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდე-
ბი. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46937 A 
(210) AM 046937 
(220) 2008 02 06 
(731) შ.პ.ს. "ჯი პი სი ", 
          მარჯანიშვილის ქ. 26, 0102, თბილისი,  
          საქართველო 
(740) დავით ზურაბიშვილი 
(540)  

Antiseptin 
ანტისეპტინი 
Антисептин 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  5 - ფარმაცევტული და ვეტერინარული 
პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების 
ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო დანიშ-
ნულების დიეტური ნივთიერებები, ბავშვთა 
კვება; სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის 
დასაბჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადე-
ბელი მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუა-
ლებები; მავნე ცხოველების გასანადგურებე-

ლი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდე-
ბი. 
_________________________________________ 
 

(260) AM 2008 46938 A 
(210) AM 046938 
(220) 2008 02 06 
(731) შ.პ.ს. "ჯი პი სი ", 
          მარჯანიშვილის ქ. 26, 0102, თბილისი,  
          საქართველო 
(740) დავით ზურაბიშვილი 
(540) 

Echinafit 
ეჩინაფიტი 
Эчинафит 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  5 - ფარმაცევტული და ვეტერინარული 
პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების 
ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო დანიშ-
ნულების დიეტური ნივთიერებები, ბავშვთა 
კვება; სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის 
დასაბჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადე-
ბელი მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუა-
ლებები; მავნე ცხოველების გასანადგურებე-
ლი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდე-
ბი. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46939 A 
(210) AM 046939 
(220) 2008 02 06 
(731) შ.პ.ს. "ჯი პი სი ", 
          მარჯანიშვილის ქ. 26, 0102, თბილისი,  
          საქართველო 
(740) დავით ზურაბიშვილი 
(540)  

Fytomiran 
ფიტომირანი 
Фитомиран 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  5 - ფარმაცევტული და ვეტერინარული 
პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების 
ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო დანიშ-
ნულების დიეტური ნივთიერებები, ბავშვთა 
კვება; სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის 
დასაბჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადე-
ბელი მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუა-
ლებები; მავნე ცხოველების გასანადგურებე-
ლი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდე-
ბი. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46940 A 
(210) AM 046940 
(220) 2008 02 06 
(731) შ.პ.ს. "ჯი პი სი ", 
          მარჯანიშვილის ქ. 26, 0102, თბილისი,  
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          საქართველო 
(740) დავით ზურაბიშვილი 
(540)  

Effidigest 
ეფფიდაიჯესტი 
Эффидайжест 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  5 - ფარმაცევტული და ვეტერინარული 
პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების 
ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო დანიშ-
ნულების დიეტური ნივთიერებები, ბავშვთა 
კვება; სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის 
დასაბჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადე-
ბელი მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუა-
ლებები; მავნე ცხოველების გასანადგურებე-
ლი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდე-
ბი. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46941 A 
(210) AM 046941 
(220) 2008 02 06 
(731) შ.პ.ს. "ჯი პი სი ", 
          მარჯანიშვილის ქ. 26, 0102, თბილისი,  
          საქართველო 
(740) დავით ზურაბიშვილი 
(540)  

Normaderm 
ნორმადერმი 
Нормадерм 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  5 - ფარმაცევტული და ვეტერინარული 
პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების 
ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო დანიშ-
ნულების დიეტური ნივთიერებები, ბავშვთა 
კვება; სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის 
დასაბჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადე-
ბელი მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუა-
ლებები; მავნე ცხოველების გასანადგურებე-
ლი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდე-
ბი. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46942 A 
(210) AM 046942 
(220) 2008 02 06 
(731) შ.პ.ს. "ჯი პი სი ",  
          მარჯანიშვილის ქ. 26,, 0102, თბილისი,  
          საქართველო 
(740) დავით ზურაბიშვილი 
(540)  

Bional 
ბიონალი 
Бионал 

(591) შავ-თეთრი 

(511)  5 - ფარმაცევტული და ვეტერინარული 
პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების 
ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო დანიშ-
ნულების დიეტური ნივთიერებები, ბავშვთა 
კვება; სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის 
დასაბჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადე-
ბელი მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუა-
ლებები; მავნე ცხოველების გასანადგურებე-
ლი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდე-
ბი. 
_________________________________________ 



4.1.2. saerTaSoriso ganacxadebi 

___________________________________________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44775 A 
(800) 931259 
(731) OTKRYTOE AKTSIONERNOE  
          OBSHCHESTVO "NEVSKAYA  
          KOSMETIKA",  
          80, prospekt Obukhovskoy oborony,  
          RU-192029 SANKT-PETERBURG, 
          Russian Federation 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45052 A 
(800) 490110 
(731) Hochland AG,  
          Kemptener Strasse 17, 88178 Heimenkirch,  
          Germany 
(540)  

Hochland 
(591) Black, white 
(511)  29 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45163 A 
(800) 678656 
(731) Rol Inredning AB,  
          Flygplatsvägen 1, SE-55593 Jönköping,  
          Sweden 
(540)  

ROL 
(591) Black, white 
(511)  06, 20 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45497 A 
(800) 937814 
(731) VITAR,  
          s.r.o., tř. T. Bati 385, CZ-763 02 Zlín,  
          Czech Republic 
(540)  

 
(591) Blue 
(511)  01, 05, 32 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45509 A 
(800) 937943 
(731) UZIN UTZ AKTIENGESELLSCHAFT,  
          Dieselstrasse 3, 89079 Ulm, Germany 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  07, 08 
_________________________________________ 

(260) AM 2008 45510 A 
(800) 937985 
(731) Signum International S.à.r.l.  
          Luxembourg Zug Branch, Zeughausgasse 9a,  
          CH-6301 Zug, Switzerland 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  39, 41 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45511 A 
(800) 937988 
(731) CEBİR GİYİM SANAYI VE TICARET  
           LIMITED ŞIRKETI,  
           Evren Mahallesi Kerem Sokak No: 11,  
           Baǧcilar, İSTANBUL, Turkey 
(540)  

 
(591) Pink, violet 
(511)  18, 25, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45584 A 
(800) 938637 
(731) Uwe GLIEN,  
          Kurfürstendamm 26, 10719 Berlin, Germany 
(540) 

BONAE 
(591) Black, white 
(511)  03, 05, 08, 14, 18, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 
           43, 44 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45831 A 
(800) 817717 
(731) TUCANO S.R.L., 
          Via Columella, 36, I-20128 MILANO, Italy 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  18 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45842 A 
(800) 907565 
(731) Grupa LOTOS SA,  
           ul. Elbląska 135, PL-80-718 Gdańsk, Poland 
(540)  

 
(591) Red, yellow, blue, black 
(511)  01 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46007 A 
(800) 941066 
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(731) RICHTER GEDEON NYRT.,  
         Gyömroi út 19-21, H-1103 Budapest,  
          Hungary 
(540)  

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

(260) AM 2008 46008 A 
(800) 941067 
(731) RICHTER GEDEON NYRT.,  
          Gyömroi út 19-21, H-1103 Budapest,  
           Hungary 
(540)  

VESICONT 
(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46010 A 
(800) 941068 
(731) RICHTER GEDEON NYRT.,  
          Gyömroi út 19-21, H-1103 Budapest,  
          Hungary  
(540)  

ZILOLA 
(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46011 A 
(800) 941069 
(731) RICHTER GEDEON NYRT.,  
         Gyömroi út 19-21, H-1103 Budapest,  
          Hungary 
(540)  

ZULFIJA 
(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46012 A 
(800) 941070 
(731) RICHTER GEDEON NYRT.,  
         Gyömroi út 19-21, H-1103 Budapest,  
         Hungary 
(540) 

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

(260) AM 2008 46013 A 
(800) 941071 
(731) RICHTER GEDEON NYRT.,  
         Gyömroi út 19-21, H-1103 Budapest,  
          Hungary  

(540) 

COGIVA 
(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46014 A 
(800) 941072 
(731) RICHTER GEDEON NYRT.,  
          Gyömroi út 19-21, H-1103 Budapest,  
           Hungary  
(540)  

CONFUTIN 
(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46015 A 
(800) 941073 
(731) RICHTER GEDEON NYRT., 
         Gyömroi út 19-21, H-1103 Budapest,  
          Hungary 
(540)  

CONGAN 
(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46016 A 
(800) 941074 
(731) RICHTER GEDEON NYRT.,  
         Gyömroi út 19-21, H-1103 Budapest,  
          Hungary 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46017 A 
(800) 941075 
(731) RICHTER GEDEON NYRT.,  
         Gyömroi út 19-21, H-1103 Budapest,  
          Hungary 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46078 A 
(800) 941278 
(731) RICHTER GEDEON NYRT.,  
          Gyömroi út 19-21, H-1103 Budapest,  
           Hungary  
(540)  

NISIPLA 
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(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46079 A 
(800) 941279 
(731) RICHTER GEDEON NYRT.,  
          Gyömroi út 19-21, H-1103 Budapest,  
           Hungary  
(540)  

RENATA 
(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46080 A 
(800) 941280 
(731) RICHTER GEDEON NYRT.,  
          Gyömroi út 19-21, H-1103 Budapest,  
           Hungary  
(540)  

RESTIGULIN 
(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46081 A 
(800) 941281 
(731) RICHTER GEDEON NYRT.,  
          Gyömroi út 19-21, H-1103 Budapest,  
           Hungary  
(540)  

RIVEGEN 
(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46082 A 
(800) 941282 
(731) RICHTER GEDEON NYRT.,  
          Gyömroi út 19-21, H-1103 Budapest,  
           Hungary  
(540)  

SILUETTE 
(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46083 A 
(800) 941283 
(731) RICHTER GEDEON NYRT.,  
          Gyömroi út 19-21, H-1103 Budapest,  
           Hungary  
(540)  

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

(260) AM 2008 46084 A 
(800) 941284 
(731) RICHTER GEDEON NYRT.,  
          Gyömroi út 19-21, H-1103 Budapest,  
           Hungary  
(540)  

STADUO 
(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46085 A 
(800) 941285 
(731) RICHTER GEDEON NYRT.,  
          Gyömroi út 19-21, H-1103 Budapest,  
           Hungary  
(540)  

STIMGRANIL 
(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46086 A 
(800) 941304 
(731) BIOFARMA,  
          22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR- 
          -SEINE, France 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46088 A 
(800) 941306 
(731) RICHTER GEDEON NYRT.,  
          Gyömroi út 19-21, H-1103 Budapest,  
           Hungary  
(540)  

SCIPPA 
(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46089 A 
(800) 941307 
(731) RICHTER GEDEON NYRT.,  
          Gyömroi út 19-21, H-1103 Budapest,  
           Hungary  
(540) 

SEPIMUN 
(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46090 A 
(800) 941308 
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(731) RICHTER GEDEON NYRT.,  
          Gyömroi út 19-21, H-1103 Budapest,  
           Hungary  
 (540)  

 
(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46092 A 
(800) 941309 
(731) RICHTER GEDEON NYRT.,  
          Gyömroi út 19-21, H-1103 Budapest,  
           Hungary  
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46093 A 
(800) 941310 
(731) RICHTER GEDEON NYRT.,  
          Gyömroi út 19-21, H-1103 Budapest,  
           Hungary  
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46124 A 
(800) 941456 
(731) DEBİ ULUSLARARASI GIDA TEKSTİL 
          ELEKTRONİK VE OTOMOTİV SANAYİ  
          VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,  
           Küçük Çamlıca Mahallesi 69, Evler Funda  
           Sokak No: 4/5, Üsküdar İstanbul, Turkey 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  29, 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46125 A 
(800) 941457 
(731) KPM-Königliche Porzellan-Manufaktur  
          Berlin GmbH,  
          Wegelystrasse 1, 10623 Berlin, Germany 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  08, 11, 14, 21, 24 
_________________________________________ 

(260) AM 2008 46126 A 
(800) 941471 
(731) Nikki Beach Hotels and Resorts LLC, One 
Ocean Drive Miami Beach, FL 33139, USA 
(540)  

 
(591) The applicant claims color as a feature of the  
          mark, namely, blue 
(511)  35, 43 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46128 A 
(800) 941502 
(731) ALDARIS, 
          A/S, Tvaika iela 44, LV-1005 Rīga, Latvia 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46129 A 
(800) 941503 
(731) ALDARIS,  
          A/S, Tvaika iela 44, LV-1005 Rīga, Latvia 
(540) 

SIN 
(591) Black, white 
(511)  33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46130 A 
(800) 941529 
(731) RICHTER GEDEON NYRT.,  
          Gyömroi út 19-21, H-1103 Budapest,  
           Hungary  
(540)  

ВЕСИКОНТ 
(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46131 A 
(800) 941535 
(731) RICHTER GEDEON NYRT.,  
          Gyömroi út 19-21, H-1103 Budapest,  
           Hungary  
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
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(260) AM 2008 46132 A 
(800) 941536 
(731) RICHTER GEDEON NYRT.,  
          Gyömroi út 19-21, H-1103 Budapest,  
           Hungary  
(540) 

FLOORAL 
(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46133 A 
(800) 941545 
(731) Südmedica GmbH Chemisch- 
          -pharmazeutische Fabrik Pharmazeutische  
          Handelsgesellschaft, Ehrwalder Strasse 21,  
          81377 München, Germany 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46134 A 
(800) 941546 
(731) Südmedica GmbH Chemisch- 
          -pharmazeutische Fabrik Pharmazeutische  
          Handelsgesellschaft, Ehrwalder Strasse 21,  
          81377 München, Germany 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46135 A 
(800) 941552 
(731) ROCKWOOL Russia Closed Stock  
          Company,  
           ul. Avtozavodskaya, d. 48a, g.  
           Zheleznodorozhniy, RU-143980 Moscow  
           Region, Russian Federation 
(540)  

ROCKSILK 
(591) Black, white 
(511)  17 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46136 A 
(800) 941553 
(731) ROCKWOOL Russia Closed Stock  
         Company,  
          ul. Avtozavodskaya, d. 48a, g.    
          heleznodorozhniy, RU-143980 Moscow  
          Region, Russian Federation 
(540)  

 

(591) Black, white 
(511)  17, 19 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46137 A 
(800) 941561 
(731) Rauch Fruchtsäfte GmbH,  
          Langgasse 1, A-6830 Rankweil, Austria 
(540)  

 
(591) Red, green, white, yellow 
(511)  32 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46138 A 
(800) 941585 
(731) SC ARABESQUE SRL,  
          Str. Timisului nr. 1, GALATI, Romania 
(540)  

 
(591) Red, yellow 
(511)  01, 02, 06, 08, 11, 17, 19, 27, 35, 37, 39, 40,  
           42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46155 A 
(800) 941827 
(731) Château de Cognac, 
          Boulevard Denfert Rochereau, F-16100  
          COGNAC, France 
(540)  

BARON OTARD 
(591) Black, white 
(511)  33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46156 A 
(800) 941894 
(731) Leca Trading & Concession A/S,  
          Vestre Teglgade 16, DK-2450 København V,  
          Denmark 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  01, 02, 06, 17, 19, 37 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46157 A 
(800) 941907 
(731) VOLVO Trademark Holding AB,  
          c/o AB Volvo, SE-405 08 Göteborg, Sweden 
(540)  
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(591) Black, white 
(511)  01, 02, 03, 04, 06, 07, 09, 11, 12, 14, 16, 18,  
           21, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46158 A 
(800) 941909 
(731) Luigi Lavazza spa,  
         Corso Novara, 59, I-10154 Torino, Italy 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  11, 29, 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46159 A 
(800) 941912 
(731) Ferring B.V.,  
          Polarisavenue 144, NL-2132 JX Hoofddorp,  
          Netherlands 
(540) 

PABAL 
(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46160 A 
(800) 941921 
(731) ESCADA AG,  
          Margaretha-Ley-Ring 1, 85609 Aschheim,  
          Germany 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  03, 09, 14, 16, 18, 25, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46161 A 
(800) 941930 
(731) RECKITT & COLMAN (Overseas) LTD,  
          Dansom Lane, Hull, Yorkshire HU8 7DS,  
          United Kingdom 
(540)  

 
(591) Red, black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46162 A 
(800) 941969 
(731) Otkrytoe Aktsionernoe Obshchestvo "GAZ",  
          88, prosp. Lenina, RU-603004 Nizhny  
           Novgorod, Russian Federation 

(540)  
 

(591) Black, white 
(511)  28 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46163 A 
(800) 941972 
(731) RIZZO-BOTTIGLIERI-DE CARLINI- 
          -ARMATORI SPA, Viale Olivella, 10, CAP,  
          I-80059 TORRE DEL GRECO (NA), Italy 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  39 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46164 A 
(800) 941974 
(731) GRANT S.p.A., 
           Via Romagnoli 6, I-40010 BENTIVOGLIO  
           (BOLOGNA), Italy 
(540)  

 
(591) Grey, red 
(511)  25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46165 A 
(800) 941975 
(731) KRKA,  
          tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka  
          cesta 6, SI-8501 Novo mesto, Slovenia 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46166 A 
(800) 941976 
(731) KRKA,  
          tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka  
          cesta 6, SI-8501 Novo mesto, Slovenia 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46167 A 
(800) 941977 
(731) KRKA,  
          tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka  
          cesta 6, SI-8501 Novo mesto, Slovenia 



GE     sasaqonlo niSnebi            biuleteni  #20             2008.10.27 

 

 

 65

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46168 A 
(800) 941978 
(731) KRKA,  
          tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka  
          cesta 6, SI-8501 Novo mesto, Slovenia 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46206 A 
(800) 942180 
(731) SCA HYGIENE PRODUCTS AB, 
          SE-405 03 Göteborg, Sweden 
(540)  

 
(591) Black, white, grey 
(511)  03, 16 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46207 A 
(800) 942200 
(731) Braun GmbH,  
          Frankfurter Strasse 145, 61476 Kronberg,  
          Germany 
(540)  

Artiste 
(591) Black, white 
(511)  07 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46209 A 
(800) 942242 
(731) ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE  
          "POLPHARMA" SPÓŁKA AKCYJNA,  
          Pelplińska 19, PL-83-200 STAROGARD  
          GDANSKI, Poland 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46210 A 
(800) 942243 
(731) Evonik Oxeno GmbH,  
          Paul-Baumann-Straße 1, 45764 Marl,  
         Germany 

(540)  

OXENO 
(591) Black, white 
(511)  01, 04, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46211 A 
(800) 942253 
(731) BADARO INVESTMENTS B.V.,  
          Officia 1, de Boelelaan 7, NL-1083 HJ  
           Amsterdam, Netherlands 
(540)  

NovoRutin C Junior 
(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46212 A 
(800) 942271 
(731) GUCCIO GUCCI S.P.A.,  
          Via Tornabuoni 73/R, I-50123 FIRENZE,  
           Italy 
(540) 

HORSEBIT 
(591) Black, white 
(511)  03, 14, 18 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46213 A 
(800) 942277 
(731) BIOFARMA,  
          22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR- 
          -SEINE , France 
(540)  

PRESTARIUMORO 
(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46214 A 
(800) 942279 
(731) THE RITZ HOTEL LIMITED, 
          14 South Street, LONDRES W1Y 5PJ,  
           United Kingdom 
(540)  

RITZ 
(591) Black, white 
(511)  39 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46215 A 
(800) 942300 
(731) SGD S.A.,  
          1 rue du Général Leclerc, Immeuble Le  
           Linéa, F-92800 PUTEAUX, France 
(540)  

SGD 
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(591) Black, white 
(511)  21 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46216 A 
(800) 942322 
(731) SCA HYGIENE PRODUCTS AB, 
          Bäckstensgatan 5 Mölndal, SE-405 03  
          Göteborg, Sweden 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  03, 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46217 A 
(800) 942328 
(731) Lysoform Desinfektion AG, 
          Burgstrasse 28, CH-8750 Glarus,  
          Switzerland 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  03, 05, 44 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46218 A 
(800) 942330 
(731) Zino Davidoff SA, 
          Rue Faucigny 5, CH-1700 Fribourg,  
          Switzerland 
(540) 

DAVIDOFF ADVENTURE 
(591) Black, white 
(511)  03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46219 A 
(800) 942333 
(731) OOO "Smeshariki",  
          33 Italianskaya, lit A, pom. 1N, RU-191011  
           Saint Petersburg, Russian Federation 
(540)  

 
(591) Yellow, blue, red, light-blue, bright light- 
           -blue, pink, black, white 
(511)  03, 08, 09, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26,  
          28, 29, 30, 32, 34, 38, 41, 42, 43, 45 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46220 A 
(800) 942335 

(731) OOO "Smeshariki",  
          33 Italianskaya, lit A, pom. 1N, RU-191011  
          Saint Petersburg, Russian Federation 
(540)  

 
(591) Yellow, blue, pink, black, violet, canary,  
          deep pink, whiteБ sky blue 
(511)  03, 08, 09, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26,  
           28, 29, 30, 32, 34, 38, 41, 42, 43, 45 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46221 A 
(800) 942383 
(731) OOO "Smeshariki",  
          33 Italianskaya, lit A, pom. 1N, RU-191011  
          Saint Petersburg, Russian Federation  
(540)  

 
(591) White, vinous, light-blue, yellow, brown, red, 
          orange, ruddle, light-ochre, dark-ochre, pink,  
           rose-violet, light-pink, hazel, light-vinous,  
           blue-violet, grey, blue, lilac, petunia, navy- 
           -blue, maroon, dark-blue, deep-brown, deep- 
           -pink, umber, violet, black 
(511)  16, 21, 25, 28, 29, 30, 32, 41 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46222 A 
(800) 942384 
(731) OOO "Smeshariki",  
          33 Italianskaya, lit A, pom. 1N, RU-191011  
           Saint Petersburg, Russian Federation 
(540)  

 
(591) White, light-blue, yellow 
(511)  03, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 38,  
           41, 43 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46255 A 
(800) 942789 
(731) Bayer Aktiengesellschaft,  
          Kaiser-Willhelm-Allee, 51373 Leverkusen,  
          Germany 
(540)  

VIVERSO 
(591) Black, white 
(511)  01, 17 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46256 A 
(800) 942790 
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(731) FABRIKA FARB I LAKIERÓW  
          "ŚNIEŻKA" S.A.,  
          PL-39-102 Lubzina 34 A, Poland 
(540)  

 
(591) White, blue, navy blue 
(511)  01, 02, 03, 17, 19 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46257 A 
(800) 258468 
(731) TERIM S.P.A.,  
          1420, via Giardini, I-41041 BAGGIOVARA  
           DI MODENA, Italy 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  07, 09, 11 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46258 A 
(800) 385476 
(731) Recordati SA Chemical and Pharmaceutical  
         Company, 54, boulevard Napoléon 1er, L-
2210 Luxembourg, Luxembourg 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  01, 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46260 A 
(800) 652248 
(731) HOVALWERK AKTIENGESELLSCHAFT,  
          Austrasse 70, FL-9490 VADUZ,  
          Liechtenstein 
(540)  

HOVAL 
(591) Black, white 
(511)  11 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46261 A 
(800) 664731 
(731) PARMALAT S.p.A.,  
          Via Oreste Grassi, 26, I-43044  
          COLLECCHIO (PR), Italy 
(540) 

PARMALAT 
(591) Black, white 
(511)  05, 29, 30, 32 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46262 A 
(800) 667746 

(731) WALMARK, 
           a.s., Oldřichovice 44, CZ-739 61 Třinec,  
           Czech Republic 
(540)  

WALMARK 
(591) Black, white 
(511)  03, 05, 32 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46264 A 
(800) 682663 
(731) Bionorica AG,  
          Kerschensteinerstrasse 11-15, 92318  
          Neumarkt, Germany 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46265 A 
(800) 766470 
(731) MIROGLIO S.P.A.,  
          Via S. Margherita 23, I-12051 ALBA (CN),  
           Italy 
(540)  

ELENA MIRO' 
(591) Black, white 
(511)  03, 09, 14, 18 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46266 A 
(800) 771025 
(731) Jean A. Véquaud GmbH & Co. KG,  
          Danziger Strasse 101, 40468 Düsseldorf,  
          Germany 
(540)  

ATTITUDE 
(591) Black, white 
(511)  25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46268 A 
(800) 841935 
(731) CALESTRINI MAURIZIO,  
          Via Poma, 9/C, I-41012 CARPI  
           (MODENA), Italy 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  09, 18, 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46269 A 
(800) 855517 
(731) implico GmbH,  
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          Weidestr. 120b, 22083 Hamburg, Germany 
(540)  

OpenTAS 
(591) Black, white 
(511)  09, 35, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46276 A 
(800) 864784 
(731) SUMEC MACHINERY & ELECTRIC CO.,  
          LTD.,  
          14/F, 198 Changjiang Rd Nanjing, China 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  07 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46277 A 
(800) 884794 
(731) SHENZHEN SHE'S APPAREL CHAIN  
          OPERATION CO., LTD.,  
           C2.1/F Tianxiang Building, Shennan West  
           Road, Futian District 518040 Shenzhen,  
           China 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  09, 25, 26 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46278 A 
(800) 900443 
(731) BRACCO S.p.A.,  
          Via Egidio Folli, 50, I-20134 MILANO, Italy 
(540)  

 
(591) Green, blue 
(511)  05, 09, 41, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46279 A 
(800) 925926 
(731) OSRAM Gesellschaft mit Beschränkter  
          Haftung, Hellabrunner Strasse 1, 81543  
          München, Germany 
(540)  

COLOR-e-MOTION 
(591) Black, white 
(511)  11 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46351 A 
(800) 942797 

(731) ZHEJIANG RIYA MOTORCYCLE CO.,  
          LTD.,  
          Luqiao Xin'An South Street Luqiao District  
          Taizhou City Zhejiang Province, China 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  12 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46352 A 
(800) 942811 
(731) Underberg AG, 
          31, Industriestrasse, CH-8305 Dietlikon,  
           Switzerland 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  30, 32, 33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46353 A 
(800) 942823 
(731) ROBERT BOSCH GMBH,  
          Postfach 30 02 20, 70469 Stuttgart, Germany 
(540)  

BOSCH 
(591) Black, white 
(511)  07, 09, 11 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46354 A 
(800) 942832 
(731) BADARO INVESTMENTS B.V.,  
          Officia 1, de Boelelaan 7, NL-1083 HJ  
           Amsterdam, Netherlands 
(540)  

NovoRutin C 
(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46355 A 
(800) 942840 
(731) BELVEDERE,  
          10, Avenue Charles Jaffelin, F-21200  
           BEAUNE, France 
(540)  

 
(591) White, black, silvery grey, red 
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(511)  21, 33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46357 A 
(800) 942872 
(731) BIOFARMA,  
          22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR- 
           -SEINE, France 
(540)  

VALCORAM 
(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46358 A 
(800) 942883 
(731) Hypertherm, Inc.,  
          Etna Road P.O. Box 5010 Hanover,  
          NH 03755, USA 
(540) 

HYPERTHERM 
(591) Black, white 
(511)  07, 09 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46359 A 
(800) 942893 
(731) ARIOSTEA SOCIETA' PER AZIONI, 
          Via Cimabue, 20, I-42014  
          CASTELLARANO (RE), Italy 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  19 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46361 A 
(800) 942908 
(731) Sano - Moderní výživa zvířat, spol. s.r.o.,  
          Npor. O. Bartoška 15, CZ-344 01  
           Domažlice, Czech Republic 
(540)  

SanSavor 
(591) Black, white 
(511)  01 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46362 A 
(800) 942910 
(731) La Fondation de Heydar Aliyev,  
          5 rue Niyazi, AZ-1000 Bakou, Azerbaijan 
(540)  

 
(591) Golden, blue, white, black 

(511)  41 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46364 A 
(800) 943069 
(731) Sviatoslav Igorovych NECHYTAILO,  
          4, Zankovetska St., flat 27, Kyiv, 1, 01001,  
          Ukraine 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46365 A 
(800) 943072 
(731) Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo "FIRN  
          M",  
           4, ul. Dzerjinskogo, Pos. Kokoshkino,  
           Narofominskyi r-n, RU-143390  
           Moskovskaya obl., Russian Federation 
(540)  

FLUFERON 
(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46366 A 
(800) 943096 
(731) UPM-Kymmene Corporation,  
          Eteläesplanadi 2, FI-00130 Helsinki, Finland 
(540)  

KYMULTRA 
(591) Black, white 
(511)  16 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46367 A 
(800) 943097 
(731) UPM-Kymmene Corporation,  
          Eteläesplanadi 2, FI-00130 Helsinki, Finland  
(540)  

KYMLUX 
(591) Black, white 
(511)  16 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46368 A 
(800) 943135 
(731) YIWU SHUANGTONG RIYONGPIN 
          YOUXIAN GONGSI, 
           No. 378, Beiyuan Road, Beiyuan Industrial  
           Park Yiwu, Zhejiang, China 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  20, 21 
_________________________________________ 
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(260) AM 2008 46369 A 
(800) 943136 
(731) YIWU SHUANGTONG RIYONGPIN  
          YOUXIAN GONGSI,  
           No. 378, Beiyuan Road, Beiyuan Industrial  
           Park Yiwu, Zhejiang, China 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  20, 21 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46370 A 
(800) 943165 
(731) HISPANO FERRITAS S.A.,  
         C/ Hernán Cortés, s/n, Polígono El Henares,  
          E-19004 GUADALAJARA, Spain 
(540)  

FERROXTAG 
(591) Black, white 
(511)  09 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46371 A 
(800) 943166 
(731) Eternit AG,  
          Im Breitspiel 20, 69126 Heidelberg,  
          Germany 
(540) 

Textura 
(591) Black, white 
(511)  19 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46372 A 
(800) 943202 
(731) Janssen Pharmaceutica NV, 
         Turnhoutseweg 30, B-2340 BEERSE,  
          Belgium 
(540)  

STELARA 
(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46373 A 
(800) 943233 
(731) Deutsche Amphibolin-Werke von Robert  
          Murjahn Stiftung & Co KG, Roßdörfer  
          Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt, Germany 
(540)  

ArmaReno 
(591) Black, white 
(511)  01, 02, 19 
_________________________________________ 

(260) AM 2008 46374 A 
(800) 943235 
(731) BEAUTYSANE HOLDING SA, 
         4a, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg,  
          Luxembourg 
(540)  

BEAUTYSANE 
(591) Black, white 
(511)  05, 29, 30, 32 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46375 A 
(800) 943240 
(731) LIDL Stiftung & Co. KG,  
          Stiftsbergstrasse 1, 74167 Neckarsulm,  
          Germany 
(540)  

 
(591) Blue, red, yellow 
(511)  35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46376 A 
(800) 943280 
(731) Deutsche Telekom AG,  
          Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn,  
          Germany 
(540) 
International Carrier Sales & Solutions 

(591) Black, white 
(511)  09, 16, 35, 36, 38, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46377 A 
(800) 943282 
(731) VIBRAM S.p.A.,  
          Via Cristoforo Colombo, 5, I-21041  
           ALBIZZATE (VA), Italy 
(540)  

 
(591) Yellow 
(511)  09, 10, 12, 17, 18, 24, 25, 26, 28 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46378 A 
(800) 943297 
(731) Kotanyi GmbH,  
          Johann Galler-Straße 11, A-2120  
          Wolkersdorf, Austria 
(540)  
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(591) White, red, yellow 
(511)  29, 30, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46379 A 
(800) 943298 
(731) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH,  
         Carl-Wery-Str. 34, 81739 München,  
         Germany 
(540)  

VitaControl electronic 
(591) Black, white 
(511)  07, 11 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46380 A 
(800) 943300 
(731) Zakrytoe aktsionernoe obschestvo "Svyaznoi  
          3",  
         d. 12, Krasnopresnenskaya nab. RU-123610  
          Moskva, Russian Federation 
(540)  

 
(591) Black, white, gravel, pale blue, grey, blue 
(511)  09, 16, 28, 35, 36, 38, 41, 42, 45 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46381 A 
(800) 943303 
(731) YAǦMUR MOBİLYA SANAYİ VE 
          TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,  
          Haci Sabanci Organize Sanayi Bölgesi,  
          Atatürk Bulvari, 1 Cadde No: 16 Adana,  
           Turkey 
(540)  

 
(591) Yellow, green, white, black 
(511)  20, 24 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46382 A 
(800) 943304 
(731) S.C. BIOFARM S.A., 
          99 Logofat Tǎutu Str., sector 3, Bucharest,  
          Romania 
(540)  

ROMAZULAN 
(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46383 A 
(800) 943314 

(731) JEAN LEON S.L.,  
          Chateau León, 40, E-08775 TORRELAVIT  
           (Barcelona), Spain 
(540)  

 
(591) Black, gold, white 
(511)  33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46384 A 
(800) 943320 
(731) EGIS GYÓGYSZERGYÁR Nyilvánosan  
          Müködö Részvénytársasag, Keresztúri út  
          30-38, H-1108 Budapest, Hungary 
(540)  

TOPEPSIL 
(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46385 A 
(800) 943386 
(731) OC Oerlikon Corporation AG,  
          Pfäffikon, Churerstraße 120, CH-8808  
          Pfäffikon SZ, Switzerland 
(540)  

 
(591) Red 
(511)  01, 06, 07, 09, 10, 12, 19, 37, 40, 41, 42, 45 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46386 A 
(800) 943403 
(731) Zakrytoe aktsionernoe obschestvo "Svyaznoi  
          3", 
           d. 12, Krasnopresnenskaya nab. RU-123610  
            Moskva, Russian Federation 
(540)  

 
(591) Grey, orange, white 
(511)  09, 16, 35, 38, 39 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46387 A 
(800) 943404 
(731) Zakrytoe aktsionernoe obschestvo "Svyaznoi  
          3", 
          d. 12, Krasnopresnenskaya nab. RU-123610  
          Moskva, Russian Federation 
(540)  

 
(591) Orange, white, pale blue 
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(511)  09, 16, 35, 38, 39 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46388 A 
(800) 943415 
(731) Gudrun Zrinski,  
          Etterweg 1, 78573 Wurmlingen, Germany 
(540)  

MONSARA 
(591) Black, white 
(511)  03, 05, 16, 35, 41, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46389 A 
(800) 943416 
(731) Gudrun Zrinski,  
          Etterweg 1, 78573 Wurmlingen, Germany 
(540)  

 
(591) Black, white, grey 
(511)  03, 05, 16, 35, 41, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46390 A 
(800) 414036 
(731) adidas AG,  
          Adi-Dassler-Strasse 1-2, 91074  
           Herzogenaurach, Germany 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46391 A 
(800) 430281 
(731) PAUL REBER GMBH & Co KG,  
          Ludwigstrasse 10, 83435 BAD  
          REICHENHALL, Germany 
(540)  

Reber 
(591) Black, white 
(511)  30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46392 A 
(800) 442707 
(731) profine GmbH,  
          Mülheimer Straße 26, 53840 Troisdorf,  
          Germany 
(540)  

 

(591) Black, white 
(511)  01, 02, 03, 17, 19, 27 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46393 A 
(800) 475332 
(731) Recordati SA Chemical and Pharmaceutical  
          Company,  
           54, boulevard Napoléon 1er, L-2210  
           Luxembourg, Luxembourg 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  01, 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46394 A 
(800) 490068 
(731) CHAMPAGNE PERRIER-JOUËT, 
           Société anonyme, 28, avenue de  
           Champagne, F-51201 ÉPERNAY, France 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46395 A 
(800) 498931A 
(731) FAUN Umwelttechnik GmbH & Co. KG, 
          Feldhorst 4, 27711 Osterholz-Scharmbeck,  
          Germany 
(540)  

FAUN 
(591) Black, white 
(511)  07, 12 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46396 A 
(800) 502317 
(731) PAUL REBER GMBH & Co KG,  
          Ludwigstrasse 10, 83435 BAD  
          REICHENHALL, Germany 
(540)  

 
(591) White, light red, dark red 
(511)  30, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46397 A 
(800) 517234 
(731) QIAGEN GmbH,  
          Qiagen Str. 1, 40724 Hilden, Germany 
(540)  

Qiagen 
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(591) Black, white 
(511)  01, 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46398 A 
(800) 521883 
(731) PAUL REBER GMBH & Co KG, 
          Ludwigstrasse 10, 83435 BAD  
          REICHENHALL, Germany 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46399 A 
(800) 572492 
(731) MOSCHINO SPA, Via delle Querce,  
          51, I-47048 SAN GIOVANNI IN  
           MARIGNANO (RN), Italy 
(540)  

MOSCHINO 
(591) Black, white 
(511)  03, 09, 18, 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46400 A 
(800) 684744 
(731) REUVEN'S II (Société Anonyme),  
          102, boulevard de Sébastopol, F-75003  
           PARIS, France 
(540)  

SINÉQUANONE 
(591) Black, white 
(511)  09, 14, 18, 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46401 A 
(800) 726780 
(731) KNORR-BREMSE AG,  
          Moosacher Strasse 80, 80809 München,  
          Germany 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  07, 09, 11, 12, 37, 41 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46403 A 
(800) 776997 
(731) Cefak KG,  
          Ostbahnhofstrasse 15, 87437 Kempten,  
          Germany 
(540)  

Cefavora 

(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46404 A 
(800) 793651 
(731) CAFFE' PASCUCCI TORREFAZIONE 
          S.P.A.,  
          Via A. Battelli, 27, MONTE CERIGNONE  
           (PU), Italy 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  25, 30, 35, 43 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46405 A 
(800) 794425 
(731) Arla Foods amba, Skanderborgvej,  
          277, DK-8260 Viby J, Denmark 
(540) 

BUKO 
(591) Black, white 
(511)  29 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46406 A 
(800) 812760 
(731) XL ENERGY MARKETING Sp. z o.o.,  
          ul. Niegolewskiego 17, PL-01-750  
           Warszawa, Poland 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  05, 32 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46407 A 
(800) 817110 
(731) Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.  
          KG ,  
          55218 Ingelheim, Germany 
(540)  

ХандиХалер 
(591) Black, white 
(511)  10 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46408 A 
(800) 820787 
(731) NIPPON MENARD COSMETIC CO., LTD.,  
          130, Torimi-cho 2-chome, Nishi-ku, Nagoya- 
           -shi, Aichi 451-0071, Japan 
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(540) 

L'EAU DE RYOKUEI 
(591) Black, white 
(511)  03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46409 A 
(800) 830258 
(731) Janssen Pharmaceutica N.V.,  
          Turnhoutseweg 30, B- 2340 Beerse, Belgium 
(540)  

ACUVUE ADVANCE 
(591) Black, white 
(511)  09 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46410 A 
(800) 831353 
(731) COTRIL S.p.A.,  
           Via Trento, 69, OSPIATE DI BOLLATE  
            (MI), Italy 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46411 A 
(800) 847012 
(731) CHATEAU RAUZAN-SEGLA,  
          Château Rauzan-Segla, F-33460  
           MARGAUX, France 
(540)  

CHATEAU RAUZAN-SEGLA 
(591) Black, white 
(511)  33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46412 A 
(800) 855806 
(731) Novartis AG,  
         CH-4002 Basel, Switzerland 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46413 A 
(800) 860346 
(731) CHRISTO TEODOROV ILIEV, 
           "Arsenalski" Blvd. No. 123, 7th floor Sofia,  
           Bulgaria 
(540)  

 

(591) White, dark blue, red 
(511)  36, 37, 41 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46415 A 
(800) 872135 
(731) Danisco A/S,  
          Langebrogade 1, P.O. Box 17, DK-1001  
          Copenhagen K, Denmark 
(540)  

DANISCO 
(591) Black, white 
(511)  01, 03, 05, 09, 16, 29, 30, 31, 42, 44 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46416 A 
(800) 884182 
(731) Elf Cocoon, LLC,  
          State Route 1, Box 21, Francisville, IL  
          62460, USA 
(540)  

TESLAR 
(591) Black, white 
(511)  14 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46418 A 
(800) 921485 
(731) Carlsberg Breweries A/S,  
          Ny Carlsberg Vej 100, DK-1760  
          Copenhagen V, Denmark 
(540)  

TUBORG BLACK 
(591) Black, white 
(511)  32 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46419 A 
(800) 936128 
(731) ETAM,  
          57-59, rue Henri Barbusse, F-92110 Clichy,  
           France 
(540)  

 
(591) Red 
(511)  03, 18, 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46420 A 
(800) 943428 
(731) Japan Tobacco Inc.,  
          2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japan 
(540)  

 
(591) Black, white 
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(511)  34 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46421 A 
(800) 943430 
(731) Association PEACE THROUGH SPORT,  
          13 avenue des Castelans, MC-98000  
           MONACO, Monaco 
(540)  

PEACE THROUGH SPORT 
(591) Black, white 
(511)  16, 25, 41 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46422 A 
(800) 943436 
(731) Japan Tobacco Inc.,  
          2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japan 
(540)  

 
(591) Red, dark red, gold 
(511)  34 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46423 A 
(800) 943437 
(731) Japan Tobacco Inc.,  
          2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japan 
(540)  

 
(591) Blue, dark blue, gold 
(511)  34 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46424 A 
(800) 943438 
(731) Japan Tobacco Inc.,  
          2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japan 
 (540)  

 
(591) Orange, beige, brown, gold 
(511)  34 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46425 A 
(800) 943448 

(731) Novartis AG,  
         CH-4002 Basel, Switzerland 
(540)  

 
(591) Yellow, black 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46426 A 
(800) 943453 
(731) FAR RUBINETTERIE S.p.A.,  
          Via Morena, 20, I-28024 GOZZANO (NO),  
           Italy 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  06, 11 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46427 A 
(800) 943462 
(731) KASPERSKY LAB, ZAO,  
          Ul Geroyev Panfilovsev 10, RU-123363  
           MOSCOW, Russian Federation 
(540) 

OPEN SPACE SECURITY 
(591) Black, white 
(511)  09, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46428 A 
(800) 943466 
(731) ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE  
          "POLPHARMA" SPÓŁKA AKCYJNA,  
           Pelplińska 19, PL-83-200 STAROGARD  
           GDAŃSKI, Poland 
(540)  

EPIMAXAN 
(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46429 A 
(800) 943473 
(731) COMET CORSETTERIA srl, 
          Zona Industriale 38, I-30015 CHIOGGIA  
          (VE), Italy 
(540)  

BLU ENIGMA 
(591) Black, white 
(511)  25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46430 A 
(800) 943481 
(731) ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE  
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              "POLPHARMA" SPÓŁKA AKCYJNA,  
               Pelplinska 19, PL-83-200 STAROGARD  
               GDANSKI, Poland 
(540)  

POLIDIA 
(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46431 A 
(800) 943486 
(731) Celgene Corporation,  
          86 Morris Avenue, Summit, NJ 07901, USA 
(540)  

REVLIMID 
(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46432 A 
(800) 943517 
(731) Mezhregionalny kommerchesky bank  
          razvitia svyazi I informatiki (otkritoe  
          aktsionernoe obshchestvo) (OAO AKB  
          "Svyaz-Bank", Tverskaya ul., 7, RU-125375  
           Moscow, Russian Federation 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  36 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46433 A 
(800) 943526 
(731) Villeroy & Boch AG,  
          Saaruferstr. 14-18, 66693 Mettlach, Germany 
(540) 

More to See 
(591) Black, white 
(511)  20 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46434 A 
(800) 943527 
(731) TOVARYSTVO Z OBMEZHENOJU  
          VIDPOVIDALNISTJU "AT- 
          -INZHYNIRING",  
           Zakrevskogo str., 16, Kyiv 02660, Ukraine 
(540)  

 
(591) Blue 
(511)  04, 07, 12 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46435 A 
(800) 943534 

(731) MAGRO - MERKUR,  
          spol.s r.o., npor. Bartoska 15, CZ-344 01 
           Domazlice, Czech Republic 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  30, 31, 32, 33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46439 A 
(800) 943539 
(731) PARFUMS CHRISTIAN DIOR, 
          33, Avenue Hoche, F-75008 PARIS, France 
(540) 

MINERAL NUDE 
(591) Black, white 
(511)  03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46440 A 
(800) 943548 
(731) Obschestvo s ogranichennoi  
          otveststvennostju "Kompania Zolotoi 
           Terem", bldg. 4, stroenie 15, Danilovskaya  
           nab., RU-113114 Moscow (RU, Russian  
            Federation 
(540)  

 
(591) Grey, red, black, white 
(511)  10 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46441 A 
(800) 943549 
(731) TEKBİR GİYİM SANAYİ ve TİCARET  
          ANONİM ŞİRKETİ,  
          Mahmutbey Mahallesi, Atlas Caddesi No.  
          18, Baǧcilar - İstanbul, Turkey 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46442 A 
(800) 943567 
(731) ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE  
          "POLPHARMA" SPÓŁKA AKCYJNA,  
           Pelplińska 19, PL-83-200 STAROGARD  
            GDAŃSKI, Poland 
(540) 

QUETRAL 
(591) Black, white 
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(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46444 A 
(800) 943643 
(731) SOREMARTEC S.A.,  
          Drève de l'Arc-en-Ciel 102, B-6700  
          SCHOPPACH-ARLON, Belgium 
(540)  

NUTELLA MINIBRUNCH 
(591) Black, white 
(511)  30, 32 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46445 A 
(800) 943647 
(731) Avon Products, Inc., 
          World Headquarters, 1345 Avenue of the  
          Americas, New York, NY 10105-1196, USA 
(540)  

FLIP FOR IT 
(591) Black, white 
(511)  03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46446 A 
(800) 943649 
(731) Foshan Gaoming Sam's Garden Foodstuffs  
          Co., Ltd.,  
          192 Middle of the Gaoming Road, Gaoming,  
           Foshan Guanddong Provine, China 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46447 A 
(800) 943674 
(731) UCB PHARMA S.A., 
          Allée de la Recherche 60, B-1070  
          BRUXELLES, Belgium 
(540)  

 
(591) Blue, grey 
(511)  16, 41, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46448 A 
(800) 943679 
(731) GRUPPO CADINI S.R.L.,  
          Via del Lasca N. 14, I-50133 FIRENZE,  
           Italy 
(540)  

 

(591) Black, white 
(511)  18, 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46449 A 
(800) 943719 
(731) MOBİLERA BİLİŞİM VE İLETİŞİM 
          TEKNOLOJİLERI TİCARET ANONİM  
           ŞIRKETİ,  
           İstiklal Caddesi Odakule Binasi No: 284- 
            -286 Kat: 9, Beyoğlu-Istanbul, Turkey 
(540)  

 
(591) Blue, white 
(511)  09, 42, 45 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46450 A 
(800) 943730 
(731) Zakrytoe aktsionernoe obchtchestvo "Trend",  
          str.1, 11, Staropetrovsky proezd, RU-125130  
           Moscou, Russian Federation 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46451 A 
(800) 943732 
(731) Marquard Media AG, 
          Baarerstrasse 22, CH-6300 Zug, Switzerland 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  16, 35, 38, 41, 42, 45 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46452 A 
(800) 943755 
(731) 77 B.V.,  
           Jufferenstraat 29, NL-8081 CP ELBURG,  
           Netherlands 
(540)  

 
(591) Red, blue 
(511)  01, 04 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46454 A 
(800) 943760 
(731) SOLVAY SA, 
         Rue du Prince Albert 33, B-1050  
         Bruxelles, Belgium 
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(540)  

SPIRE 
(591) Black, white 
(511)  01 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46455 A 
(800) 943773 
(731) Janssen Pharmaceutica NV,  
         Turnhoutseweg 30, B-2340 BEERSE,  
         Belgium 
(540) 

CONDISCOPE 
(591) Black, white 
(511)  05, 11 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46456 A 
(800) 943794 
(731) JEDI,  
        11 Rue de l'espérance, F-22100 Dinan, France 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46457 A 
(800) 943795 
(731) JEDI,  
         11 Rue de l'espérance, F-22100 Dinan, France 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46458 A 
(800) 943799 
(731) ETS. ZILLI,  
          24, avenue Joannès Masset, F-69009 LYON,  
           France 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  14, 18, 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46459 A 
(800) 943843 
(731) Pobeda Confectionery Ltd,  
          korp.1, d.4, ul. Pyrieva, RU-119285  
          Moscow, Russian Federation 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46460 A 
(800) 943860 
(731) IKOS Handelsgesellschaft für Kosmetik 
         GmbH,  
          Dinkelbergstraße 5-7, 79540 Lörrach,  
          Germany 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46461 A 
(800) 943538 
(731) Zakrytoe aktsionernoe obschestvo "Svyaznoi 
           3",  
          d. 12, Krasnopresnenskaya nab. RU-123610  
          Moskva, Russian Federation 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  09, 16, 18, 35, 39, 41, 42, 43 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46462 A 
(800) 943861 
(731) Trump, Donald J., 725 Fifth Avenue New 
York, NY 10022, USA 
(540) TRUMP 
(591) Black, white 
(511)  33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46463 A 
(800) 943868 
(731) REPORTER S.A., 
           ul. Niedźwiedziniec 10B, PL-41-515  
           Chorzów, Poland 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46464 A 
(800) 943870 
(731) Janssen Pharmaceutica NV,  
          Turnhoutseweg 30, B-2340 BEERSE,  
          Belgium 
(540)  
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(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46465 A 
(800) 943877 
(731) Toni & Guy (USA) Limited,  
          TIGI House, Bentinck Road, West Drayton,  
          Middlesex UB7 7RQ, United Kingdom 
(540)  

COLOUR WITH STYLE 
(591) Black, white 
(511)  41, 44 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46466 A 
(800) 943936 
(731) Buran S.A.,  
          Chemin du Val, CH-2900 Porrentruy,  
           Switzerland 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  14 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46473 A 
(800) 943950 
(731) Monsieur François CARONIA,  
         Château Périgord 1, 6 Lacets St Léon,  
          MC-98000 Monaco, Monaco 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  03, 14, 18, 21, 25, 34 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46475 A 
(800) 943973 
(731) SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE  
          TICARET ANONIM SIRKETI,  
          2. Organize Sanayi Bolgesi, Gn. Dursun Bak  
          Bulvari, Dogu 3. Cadde No:23/3 BASPINAR  
          GAZIANTEP, Turkey 
(540)  

 
(591) Black, white, circle, red 
(511)  30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46476 A 
(800) 943977 
(731) Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo "Alfa- 

         -Medika",  
          korp.3, 9, ul. Rossoshanskaya, RU-125581  
          Moscow, Russian Federation 
(540)  

 
(591) Dark brown 
(511)  10 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46477 A 
(800) 943981 
(731) Luigi Lavazza spa, 
         Corso Novara, 59, I-10154 Torino, Italy 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  11, 29, 30, 43 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46478 A 
(800) 943984 
(731) CLOSED JOINT STOCK COMPANY  
          "INDUSTRIAL ASSOCIATION "KONTI",  
          6-b, Bul. Shevchenko, Donetsk 83100,  
          Ukraine 
(540)  

Super-Kontik 
(591) Black, white 
(511)  30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46479 A 
(800) 944014 
(731) Bayer Aktiengesellschaft,  
          Kaiser-Willhelm-Allee, 51373 Leverkusen,  
          Germany 
(540)  

VERANGO 
(591) Black, white 
(511)  01, 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46480 A 
(800) 944015 
(731) NATURANT SYSTEMS INC,  
          P.O. Box 3321, Road Town, Drake  
          Chambers Tortola, British Virgin Islands 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  30 
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_________________________________________ 
(260) AM 2008 46481 A 
(800) 944032 
(731) Mülhens GmbH & Co. KG, 
          Venloer Strasse 241-245 D-50823 Köln,  
          Germany 
(540) 

NIGHT OF FANCY 
(591) Black, white 
(511)  03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46482 A 
(800) 944044 
(731) LA PERLA s.r.l.,  
         Via del Fonditore, 12, I-40138 BOLOGNA,  
         Italy 
(540)  

LA PERLA J'AIME 
(591) Black, white 
(511)  03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46483 A 
(800) 944053 
(731) ADD INDUSTRY (ZHEJIANG) CO., LTD  
          (zhejiang zhengyu gongye youxian gongsi),  
          Shuanggang Road, Sanhetan Gongyequ,  
          Zhugang Town, Yuhuan County, Zhejiang  
          317600, China 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  12 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46484 A 
(800) 944111 
(731) Nestlé Waters,  
         12, Boulevard Garibaldi, F-92130 Issy-les- 
          -Moulineaux , France 
(540)  

 
(591) Green, yellow, white, black 
(511)  32 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46485 A 
(800) 944120 
(731) SOCIETE DE CONSEILS DE  
          RECHERCHES ET D'APPLICATIONS  
          SCIENTIFIQUES S.C.R.A.S.,  
          42, rue du Docteur Blanche, F-75016 Paris,  
          France 
(540)  

 
(591) Orange, red, fuchsia pink, blue, black 
(511)  05, 16, 41 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46486 A 
(800) 944128 
(731) Japan Tobacco Inc.,  
          2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japan 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  34 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46487 A 
(800) 944131 
(731) OOO "VOLGA-OIL",  
          79, Vaneeva Street, Nizhni Novgorod,  
          RU-603105 Nizhni Novgorod region,  
          Russian Federation 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  01, 02, 03, 04, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46488 A 
(800) 944156 
(731) V. Fraas AG & Co. KG, 
          Orter Straße 6, 95233  
           Helmbrechts/Wüstenselbitz, Germany 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  14, 18, 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46489 A 
(800) 944166 
(731) J. & P. COATS, LIMITED,  
          155 St Vincent Street Glasgow, Scotland G2  
           5PA, United Kingdom 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  23 
_________________________________________ 
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(260) AM 2008 46490 A 
(800) 944176 
(731) SEREN GARCIA, FAUSTO,  
         Fontanella, 21-23, 5-4º E-08010  
         BARCELONA, Spain 
(540)  

 
(591) Orange, blue 
(511)  36, 37 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46491 A 
(800) 944181 
(731) HB BOSCARINI SPA,  
          Via Graziani, 14, I-61048 SANT'ANGELO  
          IN VADO (PS), Italy 
(540)  

 
(591) Red, grey 
(511)  11, 17, 20 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46492 A 
(800) 944199 
(731) JIL SANDER AG,  
          Osterfeldstrasse 32-34, 22529 HAMBURG,  
          Germany 
(540)  

JIL SANDER STYLESSENCE 
(591) Black, white 
(511)  03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46493 A 
(800) 944204 
(731) INTERNATIONAL BACCALAUREATE  
          ORGANIZATION (IBO),  
          Route des Morillons, 15, CH-1218 Le  
          Grand-Saconnex, Switzerland 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  41 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46494 A 
(800) 944206 
(731) VOX-DESIGN S.R.L.,  
          Str. Mitropolit Varlaam nr. 80, MD-2012  
          Chişinǎu, Republic of Moldova 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  33 
_________________________________________ 
 

(260) AM 2008 46496 A 
(800) 944245 
(731) HUGO BOSS Trade Mark Management  
         GmbH & Co. KG,  
          Dieselstrasse 12, 72555 Metzingen, Germany 
(540)  

 
(591) Fawn, gold, red 
(511)  03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46497 A 
(800) 944249 
(731) NESTI DANTE S.R.L.,  
          Via della Molina, 39 Frazione S. Donnino, 
           I-50010 CAMPI BISENZIO (Firenzo), Italy 
(540)  

NESTI DANTE 
(591) Black, white 
(511)  03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46498 A 
(800) 944253 
(731) Enrico Coveri S.r.l.,  
          Via Manzoni, 43, I-20122 Milano, Italy 
(540)  

YOU YOUNG COVERI 
(591) Black, white 
(511)  25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46499 A 
(800) 944257 
(731) INCANTO S.r.l.,  
          Via Gran Bretagna, 1/3/5, I-46042 Castel  
          Goffredo (MN), Italy 
(540)  

INCANTO 
(591) Black, white 
(511)  09, 14, 18, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46500 A 
(800) 944258 
(731) INCANTO S.r.l., 
          Via Gran Bretagna, 1/3/5, I-46042 Castel  
          Goffredo (MN), Italy 
(540) 

INNAMORE 
(591) Black, white 
(511)  09, 14, 18, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46501 A 
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(800) 944261 
(731) SHANTOU LANA CANE COSMETIC  
            CO.,LTD., 3 Lou, 2 Zhuang, Xiashan  
            Gongyequ, Chaonanqu, Shantou 515100  
            Guangdong, China 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46502 A 
(800) 944274 
(731) GUO Guotian,  
          No. 51 Xianghe Road, Xiashi, Lunjiao  
          Street, Shunde District Foshan City,  
          Guangdong, China 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  11 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46503 A 
(800) 944275 
(731) Recordati Ireland Limited, Raheens East, 
Ringaskiddy, Co. Cork, Ireland 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46504 A 
(800) 944276 
(731) Recordati Ireland Limited,  
         Raheens East, Ringaskiddy, Co. Cork, Ireland 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46506 A 
(800) 944310 
(731) Bellman & Symfon AB,  
          Box 9104, SE-400 93 Göteborg, Sweden 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  09, 10 
_________________________________________ 
 

(260) AM 2008 46507 A 
(800) 944312 
(731) Bacardi & Company Limited, Aeulestrasse 5,  
          FL-9490 Vaduz, Liechtenstein 
(540)  

 
(591) Red, brown, grey, white, black, platinum 
(511)  33 
_________________________________________ 
 



4.2. registrirebuli sasaqonlo niSnebi 
___________________________________________________________________________ 
 
(111) M 2008 018761 R 
(151) 2008 10 09 
(181) 2018 10 09 
(260) AM 2008 43510 A 
(220) 2007 07 04 
(732) შპს "ჟორჟოლიანი თრეიდინგი" 
          ჟიული შარტავას ქ., 43, 0160, თბილისი,  
          საქართველო 
_________________________________________ 
 
(111) M 2008 018762 R 
(151) 2008 10 16 
(181) 2018 10 16 
(260) AM 2008 39297 A 
(220) 2006 07 27 
(732) ''ნობელ ილაჩ სანაი ვე თიჯარეთ  
         ანონიმ შირქეთი''-ს წარმომადგენლობა  
         საქართველოში 
         თავისუფლების მოედანი 4 , 0105,  
         თბილისი, საქართველო 
_________________________________________ 
 
(111) M 2008 018763 R 
(151) 2008 10 16 
(181) 2018 10 16 
(260) AM 2008 39300 A 
(220) 2006 07 27 
(732) ''ნობელ ილაჩ სანაი ვე თიჯარეთ  
         ანონიმ შირქეთი''-ს წარმომადგენლობა  
         საქართველოში 
         თავისუფლების მოედანი 4 , 0105,  
         თბილისი, საქართველო 
_________________________________________ 
 
(111) M 2008 018764 R 
(151) 2008 10 16 
(181) 2018 10 16 
(260) AM 2007 41795 A 
(220) 2007 01 24 
(732) შპს "ბედია" 
         ხოშარაულის ქ. 25,  0119, თბილისი,  
         საქართველო 
_________________________________________ 
 
(111) M 2008 018765 R 
(151) 2008 10 16 
(181) 2018 10 16 
(260) AM 2008 42477 A 
(220) 2007 03 19 
(732) შპს "ქართული კრედიტი" 
         ვაზისუბნის დასახლება, კორპუსი #17,  
         ბინა # 21, 0152, თბილისი, საქართველო 
_________________________________________ 
 
(111) M 2008 018766 R 
(151) 2008 10 16 
(181) 2018 10 16 
(260) AM 2008 43473 A 
(220) 2007 06 26 
(732) შპს "კასპერ ჯორჯია" 

          პეკინის ქ.16/20, 0194, თბილისი,  
          საქართველო 
_________________________________________ 
 
(111) M 2008 018767 R 
(151) 2008 10 16 
(181) 2018 10 16 
(260) AM 2008 43495 A 
(220) 2007 07 03 
(732) ტოვარისჩესტვო ს ოგრანიჩენოი  
          ოტვეტსტვენოსტიუ "არლაინ" 
          პროსპეკტ აბაია 50ა, ალმაატი 050008,  
          ყაზახეთი 
_________________________________________ 
 
(111) M 2008 018768 R 
(151) 2008 10 16 
(181) 2018 10 16 
(260) AM 2008 43496 A 
(220) 2007 07 03 
(732) ტოვარისჩესტვო ს ოგრანიჩენოი  
          ოტვეტსტვენოსტიუ "არლაინ" 
          პროსპეკტ აბაია 50ა, ალმაატი 050008,  
          ყაზახეთი 
________________________________________ 
 
(111) M 2008 018769 R 
(151) 2008 10 16 
(181) 2018 10 16 
(260) AM 2008 43659 A 
(220) 2007 07 12 
(732) შპს "ბემონი" 
          მიცკევიჩის ქ.21/23, 0194, თბილისი,  
          საქართველო 
_________________________________________ 
 
(111) M 2008 018770 R 
(151) 2008 10 16 
(181) 2018 10 16 
(260) AM 2008 43772 A 
(220) 2007 07 16 
(732) შპს "სამეფო" 
ნიკეას ქ.მე-2 შესახვ.2ა,, 4600, ქუთაისი, 
საქართველო 
_________________________________________ 
 
(111) M 2008 018771 R 
(151) 2008 10 16 
(181) 2018 10 16 
(260) AM 2008 43825 A 
(220) 2007 07 17 
(732) სს "თელავის ღვინის მარანი" 
         სოფ. კურდღელაური, 2200, თელავი,  
         საქართველო 
_________________________________________ 
 
(111) M 2008 018772 R 
(151) 2008 10 16 
(181) 2018 10 16 
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(260) AM 2008 43837 A 
(220) 2007 07 23 
(732) გრანტ ვარდანიანი 
         ნ. დუმანის 1, აპპ. 76, ერევანი, სომხეთი 
_________________________________________ 
 
(111) M 2008 018773 R 
(151) 2008 10 16 
(181) 2018 10 16 
(260) AM 2008 43840 A 
(220) 2007 07 24 
(732) შ.პ.ს. "ჯი პი სი " 
         მარჯანიშვილის ქ. 26, 0102, თბილისი,  
         საქართველო 
_________________________________________ 
 
(111) M 2008 018774 R 
(151) 2008 10 16 
(181) 2018 10 16 
(260) AM 2008 43841 A 
(220) 2007 07 24 
(732) შ.პ.ს. "ჯი პი სი " 
         მარჯანიშვილის ქ. 26, 0102, თბილისი,  
         საქართველო 
_________________________________________ 
 
(111) M 2008 018775 R 
(151) 2008 10 16 
(181) 2018 10 16 
(260) AM 2008 43938 A 
(220) 2007 07 31 
(732) შპს "ასფარმა" - საქართველოს  
         ფარმაცევტული კომპანია 
         შევჩენკოს ქ., 12, 0108 , თბილისი,  
         საქართველო 
_________________________________________ 
 
(111) M 2008 018776 R 
(151) 2008 10 16 
(181) 2018 10 16 
(260) AM 2008 43946 A 
(220) 2007 08 02 
(732) შპს კინოქალაქი 
         ილია ჭავჭავაძის 11, 0179, თბილისი,  
         საქართველო 
_________________________________________ 
 
(111) M 2008 018777 R 
(151) 2008 10 16 
(181) 2018 10 16 
(260) AM 2008 44043 A 
(220) 2007 08 07 
(732) ეს ასიენდა ლოს კამიჩინეს, ს.ა. დე კ.ვ. 
         პერიფერიკო სურ # 8500, ტრამო მორე- 
         ლია ჩაპალა, ტლაკეპაკე, ხალისკო, 
         C.P. 45601, მექსიკა 
_________________________________________ 
 
(111) M 2008 018778 R 
(151) 2008 10 16 

(181) 2018 10 16 
(260) AM 2008 44044 A 
(220) 2007 08 07 
(732) ეს ასიენდა ლოს კამიჩინეს, ს.ა. დე კ.ვ. 
         პერიფერიკო სურ # 8500, ტრამო მორე- 
         ლია ჩაპალა, ტლაკეპაკე, ხალისკო, 
         C.P. 45601, მექსიკა 
_________________________________________ 
 
(111) M 2008 018779 R 
(151) 2008 10 16 
(181) 2018 10 16 
(260) AM 2008 44045 A 
(220) 2007 08 07 
(732) ხოსე კუერვო, ს.ა. დე კ.ვ. 
          გილიერმო გონსალეს კამარენა # 800,  
          სედეკ სანტა-ფე, დელეგასიონ   
          ა.ობრეგონი, მეხიკო, დ.ფ., მექსიკა  
          01210, მექსიკა 
_________________________________________ 
 
(111) M 2008 018780 R 
(151) 2008 10 16 
(181) 2018 10 16 
(260) AM 2008 44046 A 
(220) 2007 08 07 
(732) ტეკილა კუერვო, ს.ა. დე კ.ვ. 
          ავენიდა პერიფერიკო სურ  # 8500,  
          ტლაკეპაკე, ხალისკო, CP 45601,  
          მექსიკა 
_________________________________________ 
 
(111) M 2008 018781 R 
(151) 2008 10 16 
(181) 2018 10 16 
(260) AM 2008 44073 A 
(220) 2007 08 08 
(732) ზაკრიტოე აკციონერნოე ობშჩესტვო  
          ''პივოვარნია მოსკვა-ეფეს'' პრომზო- 
           ნა ბირიულევო, 
           ულ. პოდოლსკიხ კურსანტოვი, დ 15ბ,  
           117546, ქ. მოსკოვი, რუსეთის  
           ფედერაცია 
_________________________________________ 
 
(111) M 2008 018782 R 
(151) 2008 10 16 
(181) 2018 10 16 
(260) AM 2008 44298 A 
(220) 2007 08 16 
(732) შპს "იბერიან პინტომარინ აკუაკალჩე" 
          მემედ აბაშიძის ქ. 56, ბინა 21, 6000,  
           ბათუმი, საქართველო 
_________________________________________ 
 
(111) M 2008 018783 R 
(151) 2008 10 16 
(181) 2018 10 16 
(260) AM 2008 44299 A 
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(220) 2007 08 17 
(732) სს "პროკრედიტ ბანკი" 
          დ. აღმაშენებლის გამზირი # 154, 0112,  
          თბილისი, საქართველო 
_________________________________________ 
 
(111) M 2008 018784 R 
(151) 2008 10 16 
(181) 2018 10 16 
(260) AM 2008 44300 A 
(220) 2007 08 17 
(732) ვიქტორ ბუაჩიძე 
          ირაკლი აბაშიძის ქ. 68, ბ. 8, 0162,  
          თბილისი, საქართველო 
_________________________________________ 
 
(111) M 2008 018785 R 
(151) 2008 10 16 
(181) 2018 10 16 
(260) AM 2008 44311 A 
(220) 2007 08 20 
(732) ვიქტორ ბუაჩიძე 
          ირაკლი აბაშიძის ქ. 68, ბ. 8, 0162,  
          თბილისი, საქართველო 
________________________________________ 
 
(111) M 2008 018786 R 
(151) 2008 10 16 
(181) 2018 10 16 
(260) AM 2008 44327 A 
(220) 2007 08 21 
(732) ვალიდ არფუშ 
         ულ. კრუგლოუნივერსიტეტსკაია, დ. 14,  
         კვ. 21, ქ. კიევი, უკრაინა 
_________________________________________ 
 
(111) M 2008 018787 R 
(151) 2008 10 16 
(181) 2018 10 16 
(260) AM 2008 44338 A 
(220) 2007 08 24 
(732) ანდალუს ალშარქ ჯენერალ ტრეიდინგ  
         (ლლკ) 
         P.O. Box 113518, დუბაი, არაბთა   
         გაერთიანებული საამიროები 
_________________________________________ 
 
(111) M 2008 018788 R 
(151) 2008 10 16 
(181) 2018 10 16 
(260) AM 2008 44343 A 
(220) 2007 08 24 
(732) შპს "სოფია +" 
          ვაჟა-ფშაველას მე-7 კვარტალი, მე-6  
          კორპუსი, ბინა 20, 0186, თბილისი,  
          საქართველო 
_________________________________________ 
 
(111) M 2008 018789 R 
(151) 2008 10 16 

(181) 2018 10 16 
(260) AM 2008 44560 A 
(220) 2007 09 17 
(732) შპს "ფიფქი" 
          დოლიძის ქ., 13, 0171, თბილისი,  
          საქართველო 
_________________________________________ 
 
(111) M 2008 018790 R 
(151) 2008 10 16 
(181) 2018 10 16 
(260) AM 2008 44627 A 
(220) 2007 09 19 
(732) შპს "ტურისტ სტოპი" 
          ვაჟა-ფშაველას გამზ. 13, ბინა 15, 0160,  
          თბილისი, საქართველო 
_________________________________________ 
 
(111) M 2008 018791 R 
(151) 2008 10 16 
(181) 2018 10 16 
(260) AM 2008 44822 A 
(220) 2007 09 26 
(732) ს.ს. "სახალხო დაზღვევა" 
          ილია ჭავჭავაძის გამზ. 74, 0162,  
          თბილისი, საქართველო 
_________________________________________ 
 
(111) M 2008 018792 R 
(151) 2008 10 16 
(181) 2018 10 16 
(260) AM 2008 44919 A 
(220) 2007 10 02 
(732) რეიდილ ჰოლდინგს ინკ. 
         ტრიდენტ ჩეიმბერსი, უიკჰემს ქეი, პ.ო.  
          ბოქს 146, როუდ-ტაუნი, ტორტოლა,  
          ვირჯინის კუნძულები (დიდი  
          ბრიტანეთი) 
_________________________________________ 
 
(111) M 2008 018793 R 
(151) 2008 10 16 
(181) 2018 10 16 
(260) AM 2008 44950 A 
(220) 2007 10 03 
(732) შპს "ჯორჯიან გლას ენდ მინერალ 
ვოთერს კომპანი" 
თორის ქ.39,, 1200, ბორჯომი, საქართველო 
_________________________________________ 
 
(111) M 2008 018794 R 
(151) 2008 10 16 
(181) 2018 10 16 
(260) AM 2008 44990 A 
(220) 2007 10 05 
(732) ინდ. მეწარმე "მარინა ჩოგოვაძე" 
         იოანე პეტრიწის ქ. 32,  4600, ქუთაისი,  
         საქართველო 
_________________________________________ 
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(111) M 2008 018795 R 
(151) 2008 10 16 
(181) 2018 10 16 
(260) AM 2008 45014 A 
(220) 2007 10 05 
(732) საგმელ, ინკ. 
         1580 საუთ მილუოკი ავენიუ, სუიტ 415,  
         ლიბერტივილი, IL 60048, აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 2008 018796 R 
(151) 2008 10 16 
(181) 2018 10 16 
(260) AM 2008 45051 A 
(220) 2007 10 09 
(732) შპს "ასფარმა" საქართველოს ფარმა- 
         ცევტული კომპანია 
         შევჩენკოს ქ.12, 0108, თბილისი,  
         საქართველო 
_________________________________________ 
 
(111) M 2008 018797 R 
(151) 2008 10 16 
(181) 2018 10 16 
(260) AM 2008 45058 A 
(220) 2007 10 09 
(732) შპს "ბედეგი" 
          გაგარინის ქ.21, 3700, რუსთავი,  
         საქართველო 
_________________________________________ 
 
(111) M 2008 018798 R 
(151) 2008 10 16 
(181) 2018 10 16 
(260) AM 2008 45195 A 
(220) 2007 10 18 
(732) შპს "ჯორჯიან გლას ენდ მინერალ  
          ვოთერს კომპანი" 
          თორის ქ.39, 1200, ბორჯომი,  
          საქართველო 
_________________________________________ 
 
(111) M 2008 018799 R 
(151) 2008 10 16 
(181) 2018 10 16 
(260) AM 2008 45224 A 
(220) 2007 10 22 
(732) ს. კ. ჯონსონ & სან, ინკ. 
         1525 ჰოუვ სტრიტი, რასინი, უისკონსინი  
          53403-2236, აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 2008 018800 R 
(151) 2008 10 16 
(181) 2018 10 16 
(260) AM 2008 45265 A 
(220) 2007 10 24 
(732) ნემიროფ ინტელექტუალ პროპერტი 
          ისტებლიშმენტ 

          ჰაუს რეხშტაინერი, ს/ყ 634/შტედტლი  
          31, LI-9490, ვადუცი, ლიხტენშტაინი 
_________________________________________ 
 
(111) M 2008 018801 R 
(151) 2008 10 16 
(181) 2018 10 16 
(260) AM 2008 45266 A 
(220) 2007 10 24 
(732) ნემიროფ ინტელექტუალ პროპერტი 
          ისტებლიშმენტ 
          ჰაუს რეხშტაინერი, ს/ყ 634/შტედტლი  
          31, LI-9490, ვადუცი, ლიხტენშტაინი 
_________________________________________ 
 
(111) M 2008 018802 R 
(151) 2008 10 16 
(181) 2018 10 16 
(260) AM 2008 45267 A 
(220) 2007 10 24 
(732) ნემიროფ ინტელექტუალ პროპერტი 
          ისტებლიშმენტ 
          ჰაუს რეხშტაინერი, ს/ყ 634/შტედტლი  
          31, LI-9490, ვადუცი, ლიხტენშტაინი 
_________________________________________ 
 
(111) M 2008 018803 R 
(151) 2008 10 16 
(181) 2018 10 16 
(260) AM 2008 45268 A 
(220) 2007 10 24 
(732) ნემიროფ ინტელექტუალ პროპერტი 
          ისტებლიშმენტ 
          ჰაუს რეხშტაინერი, ს/ყ 634/შტედტლი  
          31, LI-9490, ვადუცი, ლიხტენშტაინი 
_________________________________________ 
 
(111) M 2008 018804 R 
(151) 2008 10 16 
(181) 2018 10 16 
(260) AM 2008 45269 A 
(220) 2007 10 24 
(732) ნემიროფ ინტელექტუალ პროპერტი 
          ისტებლიშმენტ 
          ჰაუს რეხშტაინერი, ს/ყ 634/შტედტლი  
          31, LI-9490, ვადუცი, ლიხტენშტაინი 
 _________________________________________ 
 
(111) M 2008 018805 R 
(151) 2008 10 16 
(181) 2018 10 16 
(260) AM 2008 45270 A 
(220) 2007 10 24 
(732) ნემიროფ ინტელექტუალ პროპერტი 
          ისტებლიშმენტ 
          ჰაუს რეხშტაინერი, ს/ყ 634/შტედტლი  
          31, LI-9490, ვადუცი, ლიხტენშტაინი 
_________________________________________ 
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(111) M 2008 018806 R 
(151) 2008 10 16 
(181) 2018 10 16 
(260) AM 2008 45271 A 
(220) 2007 10 24 
(732) ნემიროფ ინტელექტუალ პროპერტი 
          ისტებლიშმენტ 
          ჰაუს რეხშტაინერი, ს/ყ 634/შტედტლი  
          31, LI-9490, ვადუცი, ლიხტენშტაინი 
_________________________________________ 
 
(111) M 2008 018807 R 
(151) 2008 10 16 
(181) 2018 10 16 
(260) AM 2008 45272 A 
(220) 2007 10 24 
(732) ნემიროფ ინტელექტუალ პროპერტი 
          ისტებლიშმენტ 
          ჰაუს რეხშტაინერი, ს/ყ 634/შტედტლი  
          31, LI-9490, ვადუცი, ლიხტენშტაინი 
_________________________________________ 
 
(111) M 2008 018808 R 
(151) 2008 10 16 
(181) 2018 10 16 
(260) AM 2008 45273 A 
(220) 2007 10 24 
(732) ნემიროფ ინტელექტუალ პროპერტი 
          ისტებლიშმენტ 
          ჰაუს რეხშტაინერი, ს/ყ 634/შტედტლი  
          31, LI-9490, ვადუცი, ლიხტენშტაინი 
_________________________________________ 
 
(111) M 2008 018809 R 
(151) 2008 10 16 
(181) 2018 10 16 
(260) AM 2008 45274 A 
(220) 2007 10 24 
(732) ნემიროფ ინტელექტუალ პროპერტი 
          ისტებლიშმენტ 
          ჰაუს რეხშტაინერი, ს/ყ 634/შტედტლი  
          31, LI-9490, ვადუცი, ლიხტენშტაინი 
_________________________________________ 
 
(111) M 2008 018810 R 
(151) 2008 10 16 
(181) 2018 10 16 
(260) AM 2008 45275 A 
(220) 2007 10 24 
(732) ნემიროფ ინტელექტუალ პროპერტი 
          ისტებლიშმენტ 
          ჰაუს რეხშტაინერი, ს/ყ 634/შტედტლი  
          31, LI-9490, ვადუცი, ლიხტენშტაინი 
_________________________________________ 
 
(111) M 2008 018811 R 
(151) 2008 10 16 
(181) 2018 10 16 
(260) AM 2008 45276 A 

(220) 2007 10 24 
(732) ნემიროფ ინტელექტუალ პროპერტი 
          ისტებლიშმენტ 
          ჰაუს რეხშტაინერი, ს/ყ 634/შტედტლი  
          31, LI-9490, ვადუცი, ლიხტენშტაინი 
_________________________________________ 
 
(111) M 2008 018812 R 
(151) 2008 10 16 
(181) 2018 10 16 
(260) AM 2008 45277 A 
(220) 2007 10 24 
(732) ნემიროფ ინტელექტუალ პროპერტი 
          ისტებლიშმენტ 
          ჰაუს რეხშტაინერი, ს/ყ 634/შტედტლი  
          31, LI-9490, ვადუცი, ლიხტენშტაინი 
 _________________________________________ 
 
(111) M 2008 018813 R 
(151) 2008 10 16 
(181) 2018 10 16 
(260) AM 2008 45278 A 
(220) 2007 10 24 
(732) ნემიროფ ინტელექტუალ პროპერტი 
          ისტებლიშმენტ 
          ჰაუს რეხშტაინერი, ს/ყ 634/შტედტლი  
          31, LI-9490, ვადუცი, ლიხტენშტაინი 
_________________________________________ 
 
(111) M 2008 018814 R 
(151) 2008 10 16 
(181) 2018 10 16 
(260) AM 2008 45279 A 
(220) 2007 10 24 
(732) ნემიროფ ინტელექტუალ პროპერტი 
          ისტებლიშმენტ 
          ჰაუს რეხშტაინერი, ს/ყ 634/შტედტლი  
          31, LI-9490, ვადუცი, ლიხტენშტაინი 
_________________________________________ 
 
(111) M 2008 018815 R 
(151) 2008 10 16 
(181) 2018 10 16 
(260) AM 2008 45280 A 
(220) 2007 10 24 
(732) ნემიროფ ინტელექტუალ პროპერტი 
          ისტებლიშმენტ 
          ჰაუს რეხშტაინერი, ს/ყ 634/შტედტლი  
          31, LI-9490, ვადუცი, ლიხტენშტაინი 
_________________________________________ 
 
(111) M 2008 018816 R 
(151) 2008 10 16 
(181) 2018 10 16 
(260) AM 2008 45782 A 
(220) 2007 11 26 
(732) ბერლინ ხემი აგ 
          გლინიკერ ვეგ 125, 12489 ბერლინი,  
          გერმანია 
_________________________________________ 
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(111) M 2008 018817 R 
(151) 2008 10 16 
(181) 2018 10 16 
(260) AM 2008 45783 A 
(220) 2007 11 26 
(732) ბერლინ ხემი აგ 
          გლინიკერ ვეგ 125, 12489 ბერლინი,  
          გერმანია  
_________________________________________ 
 



4.3. saerTaSoriso registrirebuli sasaqonlo niSnebi  

___________________________________________________________________________ 
 

(260) AM 2008 44029 A 
(800) 925244 
(151) 2007 03 07 
(181) 2017 03 07 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44692 A 
(800) 930456 
(151) 2006 12 21 
(181) 2016 12 21 
(511)  16, 32, 33, 35, 40, 43 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44698 A 
(800) 930469 
(151) 2007 04 20 
(181) 2017 04 20 
(511)  10 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44699 A 
(800) 930474 
(151) 2007 05 10 
(181) 2017 05 10 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44700 A 
(800) 930479 
(151) 2007 05 11 
(181) 2017 05 11 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44701 A 
(800) 930480 
(151) 2007 06 08 
(181) 2017 06 08 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44702 A 
(800) 930481 
(151) 2007 06 08 
(181) 2017 06 08 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44703 A 
(800) 930482 
(151) 2007 06 08 
(181) 2017 06 08 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44704 A 
(800) 930483 
(151) 2007 06 08 

(181) 2017 06 08 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44705 A 
(800) 930486 
(151) 2007 06 08 
(181) 2017 06 08 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44706 A 
(800) 930487 
(151) 2007 06 08 
(181) 2017 06 08 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44752 A 
(800) 931044 
(151) 2007 06 13 
(181) 2017 06 13 
(511)  14 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44753 A 
(800) 931045 
(151) 2007 06 14 
(181) 2017 06 14 
(511)  14 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44754 A 
(800) 931068 
(151) 2007 05 22 
(181) 2017 05 22 
(511)  03, 04, 06, 07, 09, 11, 12, 16, 17, 19, 28, 30,  
          32, 33, 35, 36, 38, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44757 A 
(800) 931148 
(151) 2007 07 24 
(181) 2017 07 24 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44758 A 
(800) 931177 
(151) 2007 06 06 
(181) 2017 06 06 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44759 A 
(800) 931178 
(151) 2007 06 01 
(181) 2017 06 01 
(511)  05 
_________________________________________ 
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(260) AM 2008 44760 A 
(800) 931182 
(151) 2007 07 24 
(181) 2017 07 24 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44761 A 
(800) 931185 
(151) 2007 06 08 
(181) 2017 06 08 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44763 A 
(800) 931203 
(151) 2007 06 01 
(181) 2017 06 01 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44764 A 
(800) 931204 
(151) 2007 06 01 
(181) 2017 06 01 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44765 A 
(800) 931214 
(151) 2007 07 24 
(181) 2017 07 24 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44766 A 
(800) 931215 
(151) 2007 07 24 
(181) 2017 07 24 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44767 A 
(800) 931216 
(151) 2007 07 24 
(181) 2017 07 24 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44768 A 
(800) 931217 
(151) 2007 07 24 
(181) 2017 07 24 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44771 A 
(800) 931218 
(151) 2007 07 24 

(181) 2017 07 24 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44772 A 
(800) 931219 
(151) 2007 07 24 
(181) 2017 07 24 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44773 A 
(800) 931221 
(151) 2007 06 01 
(181) 2017 06 01 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44776 A 
(800) 931266 
(151) 2007 05 25 
(181) 2017 05 25 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44777 A 
(800) 931273 
(151) 2007 05 22 
(181) 2017 05 22 
(511)  01, 03, 04 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44778 A 
(800) 931278 
(151) 2007 05 25 
(181) 2017 05 25 
(511)  09, 16, 38 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44779 A 
(800) 931280 
(151) 2007 06 26 
(181) 2017 06 26 
(511)  20 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44780 A 
(800) 931282 
(151) 2007 06 27 
(181) 2017 06 27 
(511)  20 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44828 A 
(800) 931892 
(151) 2007 05 29 
(181) 2017 05 29 
(511)  01, 02, 19 
_________________________________________ 
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(260) AM 2008 44829 A 
(800) 931912 
(151) 2007 04 27 
(181) 2017 04 27 
(511)  01, 02, 17 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44830 A 
(800) 931921 
(151) 2006 12 19 
(181) 2016 12 19 
(511)  09, 35, 36, 38, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44831 A 
(800) 931931 
(151) 2007 02 22 
(181) 2017 02 22 
(511)  07 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44832 A 
(800) 931951 
(151) 2007 03 01 
(181) 2017 03 01 
(511)  03, 09, 14, 16, 18, 25, 34 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44833 A 
(800) 931953 
(151) 2007 03 28 
(181) 2017 03 28 
(511)  05, 44 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44834 A 
(800) 931959 
(151) 2007 03 30 
(181) 2017 03 30 
(511)  32, 33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44835 A 
(800) 931960 
(151) 2007 04 25 
(181) 2017 04 25 
(511)  29, 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44836 A 
(800) 931987 
(151) 2007 05 22 
(181) 2017 05 22 
(511)  25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44837 A 
(800) 932027 
(151) 2007 05 14 

(181) 2017 05 14 
(511)  07 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44838 A 
(800) 932039 
(151) 2007 05 23 
(181) 2017 05 23 
(511)  18, 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44839 A 
(800) 932044 
(151) 2007 06 15 
(181) 2017 06 15 
(511)  19 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44840 A 
(800) 932045 
(151) 2007 06 15 
(181) 2017 06 15 
(511)  19 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44841 A 
(800) 932049 
(151) 2007 05 14 
(181) 2017 05 14 
(511)  14 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44842 A 
(800) 932084 
(151) 2007 06 04 
(181) 2017 06 04 
(511)  09, 11 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44843 A 
(800) 932085 
(151) 2007 06 04 
(181) 2017 06 04 
(511)  09, 11 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44844 A 
(800) 932125 
(151) 2007 07 13 
(181) 2017 07 13 
(511)  09 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44845 A 
(800) 932126 
(151) 2007 07 13 
(181) 2017 07 13 
(511)  28 
_________________________________________ 
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(260) AM 2008 44846 A 
(800) 932130 
(151) 2007 06 19 
(181) 2017 06 19 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44847 A 
(800) 932138 
(151) 2007 06 20 
(181) 2017 06 20 
(511)  19 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44848 A 
(800) 932141 
(151) 2007 06 25 
(181) 2017 06 25 
(511)  11, 20, 24 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44849 A 
(800) 932142 
(151) 2007 06 06 
(181) 2017 06 06 
(511)  01, 02 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44850 A 
(800) 932156 
(151) 2007 06 16 
(181) 2017 06 16 
(511)  01, 31, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44851 A 
(800) 932161 
(151) 2007 06 19 
(181) 2017 06 19 
(511)  09 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44852 A 
(800) 932162 
(151) 2007 06 18 
(181) 2017 06 18 
(511)  11 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44853 A 
(800) 932165 
(151) 2007 07 03 
(181) 2017 07 03 
(511)  05, 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44854 A 
(800) 932181 
(151) 2007 07 23 

(181) 2017 07 23 
(511)  09 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44855 A 
(800) 932203 
(151) 2007 07 02 
(181) 2017 07 02 
(511)  03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44856 A 
(800)  932209 
(151) 2007 07 23 
(181) 2017 07 23 
(511)  09, 16, 41 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44857 A 
(800) 456717 
(151) 2000 07 29 
(181) 2010 07 29 
(511)  08, 09, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 34 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44858 A 
(800) 579135 
(151) 2001 12 23 
(181) 2011 12 23 
(511)  01, 16, 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44859 A 
(800) 589006 
(151) 2002 07 06 
(181) 2012 07 06 
(511)  03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44860 A 
(800) 737935 
(151) 2000 06 20 
(181) 2010 06 20 
(511)  05, 31 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44861 A 
(800) 749744 
(151) 2000 12 11 
(181) 2010 12 11 
(511)  01, 02, 17 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44862 A 
(800) 813540 
(151) 2003 09 03 
(181) 2013 09 03 
(511)  16, 35 
_________________________________________ 
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(260) AM 2008 44863 A 
(800) 829796 
(151) 2004 03 19 
(181) 2014 03 19 
(511)  16 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44865 A 
(800) 932254 
(151) 2007 07 02 
(181) 2017 07 02 
(511)  03, 14, 18 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44866 A 
(800) 932271 
(151) 2007 05 24 
(181) 2017 05 24 
(511)  01, 03, 04 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44868 A 
(800) 932290 
(151) 2007 07 30 
(181) 2017 07 30 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44869 A 
(800) 932291 
(151) 2007 07 30 
(181) 2017 07 30 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44870 A 
(800) 932292 
(151) 2007 07 13 
(181) 2017 07 13 
(511)  03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44871 A 
(800) 932298 
(151) 2006 10 26 
(181) 2016 10 26 
(511)  06, 16, 17, 19, 37, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44872 A 
(800) 932305 
(151) 2007 02 15 
(181) 2017 02 15 
(511)  43 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44873 A 
(800) 932313 
(151) 2007 03 13 

(181) 2017 03 13 
(511)  30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44874 A 
(800) 932358 
(151) 2007 07 13 
(181) 2017 07 13 
(511)  19 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44875 A 
(800) 932368 
(151) 2007 07 13 
(181) 2017 07 13 
(511)  32 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44876 A 
(800) 932370 
(151) 2007 06 04 
(181) 2017 06 04 
(511)  16, 24, 25, 26 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44877 A 
(800) 932372 
(151) 2007 06 18 
(181) 2017 06 18 
(511)  11 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44878 A 
(800) 932418 
(151) 2007 07 10 
(181) 2017 07 10 
(511)  03, 14, 18, 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44879 A 
(800) 932434 
(151) 2007 08 10 
(181) 2017 08 10 
(511)  01, 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44881 A 
(800) 932493 
(151) 2007 05 25 
(181) 2017 05 25 
(511)  29, 30, 32 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44882 A 
(800) 932498 
(151) 2006 12 25 
(181) 2016 12 25 
(511)  29, 30, 31, 32, 33, 35, 43 
_________________________________________ 
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(260) AM 2008 44883 A 
(800) 932504 
(151) 2007 03 29 
(181) 2017 03 29 
(511)  03, 14, 18, 24, 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44884 A 
(800) 932507 
(151) 2007 02 20 
(181) 2017 02 20 
(511)  16, 36, 38 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44888 A 
(800) 932599 
(151) 2007 06 11 
(181) 2017 06 11 
(511)  05, 10, 44 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44890 A 
(800) 932603 
(151) 2007 06 19 
(181) 2017 06 19 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44891 A 
(800) 932629 
(151) 2007 05 21 
(181) 2017 05 21 
(511)  09, 10, 16, 40, 41, 42, 44 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44892 A 
(800) 932652 
(151) 2007 07 30 
(181) 2017 07 30 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44893 A 
(800) 932676 
(151) 2007 07 06 
(181) 2017 07 06 
(511)  09, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44894 A 
(800) 932730 
(151) 2007 03 28 
(181) 2017 03 28 
(511)  25, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44895 A 
(800) 932768 
(151) 2007 07 27 

(181) 2017 07 27 
(511)  17 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44896 A 
(800) 932808 
(151) 2007 07 13 
(181) 2017 07 13 
(511)  10 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44897 A 
(800) 932809 
(151) 2007 07 13 
(181) 2017 07 13 
(511)  10 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44898 A 
(800) 932810 
(151) 2007 07 13 
(181) 2017 07 13 
(511)  10 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44899 A 
(800) 932823 
(151) 2007 05 08 
(181) 2017 05 08 
(511)  03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44900 A 
(800) 932824 
(151) 2007 06 07 
(181) 2017 06 07 
(511)  09, 41 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44901 A 
(800) 932830 
(151) 2006 12 08 
(181) 2016 12 08 
(511)  03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44902 A 
(800) 932836 
(151) 2007 03 07 
(181) 2017 03 07 
(511)  21 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44903 A 
(800) 932873 
(151) 2007 07 27 
(181) 2017 07 27 
(511)  17 
_________________________________________ 



GE      sasaqonlo niSnebi            biuleteni  #20              2008.10.27 

 

 

 95

(260) AM 2008 44904 A 
(800) 932874 
(151) 2007 07 27 
(181) 2017 07 27 
(511)  17 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44905 A 
(800) 932875 
(151) 2007 07 26 
(181) 2017 07 26 
(511)  07 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44906 A 
(800) 932881 
(151) 2007 06 28 
(181) 2017 06 28 
(511)  12, 18, 28 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44940 A 
(800) 933074 
(151) 2007 06 20 
(181) 2017 06 20 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44941 A 
(800) 933075 
(151) 2007 06 07 
(181) 2017 06 07 
(511)  09, 16, 28, 30, 41 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44942 A 
(800) 933077 
(151) 2007 06 20 
(181) 2017 06 20 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44943 A 
(800) 933081 
(151) 2007 06 01 
(181) 2017 06 01 
(511)  30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44944 A 
(800) 933082 
(151) 2007 06 01 
(181) 2017 06 01 
(511)  30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44960 A 
(800) 933262 
(151) 2007 08 02 

(181) 2017 08 02 
(511)  31 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44961 A 
(800) 933264 
(151) 2007 08 06 
(181) 2017 08 06 
(511)  04, 08, 11, 20, 21, 24, 27, 28 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44963 A 
(800) 933308 
(151) 2007 04 26 
(181) 2017 04 26 
(511)  01, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44966 A 
(800) 933349 
(151) 2007 06 28 
(181) 2017 06 28 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44967 A 
(800) 933389 
(151) 2007 04 04 
(181) 2017 04 04 
(511)  03, 25, 41, 43, 44 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44968 A 
(800) 933396 
(151) 2007 05 24 
(181) 2017 05 24 
(511)  03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44969 A 
(800) 933438 
(151) 2006 05 18 
(181) 2016 05 18 
(511)  21 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44970 A 
(800) 933445 
(151) 2007 07 10 
(181) 2017 07 10 
(511)  43 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44971 A 
(800) 933446 
(151) 2007 08 06 
(181) 2017 08 06 
(511)  09 
_________________________________________ 
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(260) AM 2008 44972 A 
(800) 933460 
(151) 2007 02 16 
(181) 2017 02 16 
(511)  03, 05, 16, 21, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44973 A 
(800) 933466 
(151) 2007 04 04 
(181) 2017 04 04 
(511)  01, 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44974 A 
(800) 933482 
(151) 2007 05 07 
(181) 2017 05 07 
(511)  01, 02, 09 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44975 A 
(800) 933496 
(151) 2007 06 20 
(181) 2017 06 20 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44976 A 
(800) 933503 
(151) 2007 06 21 
(181) 2017 06 21 
(511)  09, 16 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44977 A 
(800) 933504 
(151) 2007 05 25 
(181) 2017 05 25 
(511)  03, 05, 25, 35, 41 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44978 A 
(800) 933505 
(151) 2007 05 25 
(181) 2017 05 25 
(511)  03, 05, 25, 41, 44 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44981 A 
(800) 933542 
(151) 2007 07 11 
(181) 2017 07 11 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44982 A 
(800) 933543 
(151) 2007 07 11 

(181) 2017 07 11 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44983 A 
(800) 933544 
(151) 2007 07 02 
(181) 2017 07 02 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44984 A 
(800) 933545 
(151) 2007 07 02 
(181) 2017 07 02 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44985 A 
(800) 933546 
(151) 2007 07 02 
(181) 2017 07 02 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44986 A 
(800) 933550 
(151) 2007 07 10 
(181) 2017 07 10 
(511)  03, 14, 18, 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44987 A 
(800) 933579 
(151) 2006 11 22 
(181) 2016 11 22 
(511)  18, 39, 41 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44988 A 
(800) 933598 
(151) 2007 06 12 
(181) 2017 06 12 
(511)  01, 05, 09, 10 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44989 A 
(800) 933604 
(151) 2007 03 23 
(181) 2017 03 23 
(511)  09, 16, 35, 36, 38, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44991 A 
(800) 933623 
(151) 2007 06 28 
(181) 2017 06 28 
(511)  19 
_________________________________________ 
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(260) AM 2008 44992 A 
(800) 933642 
(151) 2007 01 11 
(181) 2017 01 11 
(511)  06, 07, 08, 12 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44993 A 
(800) 933643 
(151) 2007 02 09 
(181) 2017 02 09 
(511)  35, 38, 39, 43 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44994 A 
(800) 933652 
(151) 2007 07 23 
(181) 2017 07 23 
(511)  16, 35, 41 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44995 A 
(800) 933680 
(151) 2007 03 26 
(181) 2017 03 26 
(511)  03, 05, 10, 21 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44996 A 
(800) 933694 
(151) 2007 03 06 
(181) 2017 03 06 
(511)  07, 12, 17, 37 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44997 A 
(800) 933697 
(151) 2007 04 27 
(181) 2017 04 27 
(511)  01, 02, 17 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44998 A 
(800) 933728 
(151) 2007 03 23 
(181) 2017 03 23 
(511)  06, 09, 19 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44999 A 
(800) 933732 
(151) 2007 05 04 
(181) 2017 05 04 
(511)  29, 32 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45000 A 
(800) 933735 
(151) 2007 04 27 

(181) 2017 04 27 
(511)  09, 28, 39 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45001 A 
(800) 933738 
(151) 2007 04 16 
(181) 2017 04 16 
(511)  12, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45002 A 
(800) 933751 
(151) 2007 05 03 
(181) 2017 05 03 
(511)  29, 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45003 A 
(800) 933752 
(151) 2007 05 15 
(181) 2017 05 15 
(511)  03, 09, 14, 16, 18, 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45004 A 
(800) 933785 
(151) 2007 05 31 
(181) 2017 05 31 
(511)  25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45005 A 
(800) 933802 
(151) 2007 07 10 
(181) 2017 07 10 
(511)  03, 04 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45007 A 
(800) 300237 
(151) 2005 07 19 
(181) 2015 07 19 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45008 A 
(800) 648342 
(151) 2005 10 31 
(181) 2015 10 31 
(511)  09 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45009 A 
(800) 848327 
(151) 2004 03 25 
(181) 2014 03 25 
(511)  03, 09, 16, 18, 25, 28 
_________________________________________ 
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(260) AM 2008 45010 A 
(800) 858663 
(151) 2005 02 11 
(181) 2015 02 11 
(511)  09 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45012 A 
(800) 888188 
(151) 2005 08 10 
(181) 2015 08 10 
(511)  06, 07, 08, 12, 37 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45021 A 
(800) 933848 
(151) 2007 06 26 
(181) 2017 06 26 
(511)  12 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45022 A 
(800) 933849 
(151) 2007 07 12 
(181) 2017 07 12 
(511)  07, 08 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45024 A 
(800)  933869 
(151) 2007 03 09 
(181) 2017 03 09 
(511)  03, 09, 14, 18, 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45025 A 
(800) 933889 
(151) 2007 06 01 
(181) 2017 06 01 
(511)  14 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45026 A 
(800) 933928 
(151) 2007 03 20 
(181) 2017 03 20 
(511)  01, 17, 19 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45027 A 
(800) 933929 
(151) 2007 03 20 
(181) 2017 03 20 
(511)  01, 17, 19 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45028 A 
(800) 933946 
(151) 2007 05 03 

(181) 2017 05 03 
(511)  33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45031 A 
(800) 933949 
(151) 2007 05 16 
(181) 2017 05 16 
(511)  03, 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45032 A 
(800) 933951 
(151) 2007 06 06 
(181) 2017 06 06 
(511)  03, 04, 05, 16, 20, 24, 25, 27, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45033 A 
(800) 933988 
(151) 2007 07 12 
(181) 2017 07 12 
(511)  04, 09, 35, 36, 43 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45034 A 
(800) 934003 
(151) 2007 07 09 
(181) 2017 07 09 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45035 A 
(800) 934038 
(151) 2007 06 18 
(181) 2017 06 18 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45036 A 
(800) 934052 
(151) 2007 01 26 
(181) 2017 01 26 
(511)  39 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45037 A 
(800) 934077 
(151) 2007 05 07 
(181) 2017 05 07 
(511)  01, 02, 09 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45038 A 
(800) 934078 
(151) 2007 05 21 
(181) 2017 05 21 
(511)  03, 05, 10 
_________________________________________ 
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(260) AM 2008 45039 A 
(800) 934091 
(151) 2007 06 25 
(181) 2017 06 25 
(511)  09 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45040 A 
(800) 934092 
(151) 2007 06 25 
(181) 2017 06 25 
(511)  09 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45041 A 
(800) 934098 
(151) 2007 07 17 
(181) 2017 07 17 
(511)  33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45042 A 
(800) 934122 
(151) 2007 07 16 
(181) 2017 07 16 
(511)  19 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45063 A 
(800) 934250 
(151) 2007 04 23 
(181) 2017 04 23 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45064 A 
(800) 934262 
(151) 2007 03 30 
(181) 2017 03 30 
(511)  33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45065 A 
(800) 934263 
(151) 2007 03 29 
(181) 2017 03 29 
(511)  05, 35, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45067 A 
(800) 934304 
(151) 2007 04 05 
(181) 2017 04 05 
(511)  11 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45074 A 
(800) 934316 
(151) 2007 06 08 

(181) 2017 06 08 
(511)  01, 07, 27 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45075 A 
(800) 934383 
(151) 2007 07 18 
(181) 2017 07 18 
(511)  03, 05, 16 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45076 A 
(800) 934385 
(151) 2007 07 27 
(181) 2017 07 27 
(511)  17, 19 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45077 A 
(800) 934387 
(151) 2007 07 12 
(181) 2017 07 12 
(511)  41 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45078 A 
(800) 934388 
(151) 2007 07 12 
(181) 2017 07 12 
(511)  41 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45079 A 
(800) 934389 
(151) 2007 07 04 
(181) 2017 07 04 
(511)  41 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45080 A 
(800) 934390 
(151) 2007 07 20 
(181) 2017 07 20 
(511)  29 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45081 A 
(800) 934408 
(151) 2007 07 17 
(181) 2017 07 17 
(511)  43 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45083 A 
(800) 934420 
(151) 2007 08 10 
(181) 2017 08 10 
(511)  43 
_________________________________________ 
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(260) AM 2008 45084 A 
(800) 934436 
(151) 2007 08 23 
(181) 2017 08 23 
(511)  25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45085 A 
(800) 934478 
(151) 2007 07 10 
(181) 2017 07 10 
(511)  12 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45086 A 
(800) 934500 
(151) 2007 07 12 
(181) 2017 07 12 
(511)  03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45087 A 
(800) 934501 
(151) 2007 07 19 
(181) 2017 07 19 
(511)  32 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45088 A 
(800) 934521 
(151) 2007 07 10 
(181) 2017 07 10 
(511)  18, 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45089 A 
(800) 934544 
(151) 2007 03 29 
(181) 2017 03 29 
(511)  05, 09, 40, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45090 A 
(800) 934576 
(151) 2007 07 12 
(181) 2017 07 12 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45091 A 
(800) 934585 
(151) 2007 08 13 
(181) 2017 08 13 
(511)  25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45092 A 
(800) 934587 
(151) 2007 07 12 

(181) 2017 07 12 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45093 A 
(800) 934603 
(151) 2007 08 10 
(181) 2017 08 10 
(511)  43 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45094 A 
(800) 934648 
(151) 2007 04 23 
(181) 2017 04 23 
(511)  32, 33, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45095 A 
(800) 934650 
(151) 2007 08 07 
(181) 2017 08 07 
(511)  17 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45096 A 
(800) 934658 
(151) 2007 05 29 
(181) 2017 05 29 
(511)  03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45097 A 
(800) 934660 
(151) 2007 08 29 
(181) 2017 08 29 
(511)  17, 19, 40, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45098 A 
(800) 934663 
(151) 2007 08 02 
(181) 2017 08 02 
(511)  24, 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45099 A 
(800) 934673 
(151) 2007 07 12 
(181) 2017 07 12 
(511)  03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45102 A 
(800) 934694 
(151) 2007 01 11 
(181) 2017 01 11 
(511)  05, 29, 30, 32 
_________________________________________ 
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(260) AM 2008 45103 A 
(800) 934701 
(151) 2007 07 12 
(181) 2017 07 12 
(511)  03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45104 A 
(800) 934707 
(151) 2006 12 27 
(181) 2016 12 27 
(511)  04, 35, 36, 37, 39 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45105 A 
(800) 934711 
(151) 2007 02 13 
(181) 2017 02 13 
(511)  18, 25, 28, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45106 A 
(800) 934717 
(151) 2007 04 02 
(181) 2017 04 02 
(511)  03, 05, 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45107 A 
(800) 934740A 
(151) 2007 06 02 
(181) 2017 06 02 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45108 A 
(800) 934745 
(151) 2007 07 13 
(181) 2017 07 13 
(511)  11 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45109 A 
(800) 934746 
(151) 2007 06 14 
(181) 2017 06 14 
(511)  03, 09, 14, 16, 18, 25, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45110 A 
(800) 934747 
(151) 2007 06 13 
(181) 2017 06 13 
(511)  03, 09, 14, 16, 18, 25, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45111 A 
(800) 934749 
(151) 2007 07 31 

(181) 2017 07 31 
(511)  09 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45112 A 
(800) 934751 
(151) 2007 06 22 
(181) 2017 06 22 
(511)  03, 05, 10, 28, 44 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45113 A 
(800) 934778 
(151) 2007 08 20 
(181) 2017 08 20 
(511)  34 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45117 A 
(800) 934810 
(151) 2007 06 28 
(181) 2017 06 28 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45118 A 
(800) 934811 
(151) 2007 06 28 
(181) 2017 06 28 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45120 A 
(800) 934828 
(151) 2007 04 26 
(181) 2017 04 26 
(511)  01, 03, 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45121 A 
(800) 934845 
(151) 2007 08 09 
(181) 2017 08 09 
(511)  25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45122 A 
(800) 934865 
(151) 2007 01 16 
(181) 2017 01 16 
(511)  11 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45123 A 
(800) 934878 
(151) 2007 02 23 
(181) 2017 02 23 
(511)  07, 11 
_________________________________________ 
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(260) AM 2008 45125 A 
(800) 934911 
(151) 2007 07 11 
(181) 2017 07 11 
(511)  03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45126 A 
(800) 934917 
(151) 2007 07 31 
(181) 2017 07 31 
(511)  09 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45127 A 
(800) 934966 
(151) 2007 07 30 
(181) 2017 07 30 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45128 A 
(800) 934978 
(151) 2007 01 30 
(181) 2017 01 30 
(511)  12 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45129 A 
(800) 934983 
(151) 2007 02 07 
(181) 2017 02 07 
(511)  01, 02, 03, 04, 17 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45130 A 
(800) 935025 
(151) 2007 04 10 
(181) 2017 04 10 
(511)  09 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45131 A 
(800) 935026 
(151) 2007 04 10 
(181) 2017 04 10 
(511)  09 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45132 A 
(800) 935046 
(151) 2007 04 10 
(181) 2017 04 10 
(511)  27 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45136 A 
(800) 935102 
(151) 2007 07 30 

(181) 2017 07 30 
(511)  09 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 47720 A 
(800) 952643 
(151) 2008 01 02 
(181) 2018 01 02 
(511)  33 
_________________________________________ 
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5. sistemuri saZieblebi da Sesabamisobis cxrilebi 

5. sasaqonlo niSnebi 
5.1.1. sasaqonlo niSnis registraciis nomerTan ganacxadis nomris,  
          ganacxadis gamoqveynebis nomrisa da biuletenis nomerTan   
          Sesabamisobis cxrili 
 
 

registraciis 
nomeri 

(111) 

ganacxadis 
nomeri 

(210) 

ganacxadis  
gamoqveynebis  
nomeri (260) 

 monacemebi 
biuletenis 

nomeri 
1 2 3 4 

M 2008 18761 R  AM 2007 43510 AM 2008 43510 A No6(250) 2008 
M 2008 18762 R  AM 2006 39297 AM 2008 39297 A No12(256) 2008 
M 2008 18763 R  AM 2006 39300 AM 2008 39300 A No12(256) 2008 
M 2008 18764 R  AM 2007 41795 AM 2007 41795 A No19(239) 2007 
M 2008 18765 R  AM 2007 42477 AM 2008 42477 A No2(246) 2008 
M 2008 18766 R  AM 2007 43473 AM 2008 43473 A No6(250) 2008 
M 2008 18767 R  AM 2007 43495 AM 2008 43495 A No5(249) 2008 
M 2008 18768 R  AM 2007 43496 AM 2008 43496 A No5(249) 2008 
M 2008 18769 R  AM 2007 43659 AM 2008 43659 A No5(249) 2008 
M 2008 18770 R  AM 2007 43772 AM 2008 43772 A No5(249) 2008 
M 2008 18771 R  AM 2007 43825 AM 2008 43825 A No5(249) 2008 
M 2008 18772 R  AM 2007 43837 AM 2008 43837 A No5(249) 2008 
M 2008 18773 R  AM 2007 43840 AM 2008 43840 A No5(249) 2008 
M 2008 18774 R  AM 2007 43841 AM 2008 43841 A No5(249) 2008 
M 2008 18775 R  AM 2007 43938 AM 2008 43938 A No6(250) 2008 
M 2008 18776 R  AM 2007 43946 AM 2008 43946 A No6(250) 2008 
M 2008 18777 R  AM 2007 44043 AM 2008 44043 A No12(256) 2008 
M 2008 18778 R  AM 2007 44044 AM 2008 44044 A No12(256) 2008 
M 2008 18779 R  AM 2007 44045 AM 2008 44045 A No12(256) 2008 
M 2008 18780 R  AM 2007 44046 AM 2008 44046 A No12(256) 2008 
M 2008 18781 R  AM 2007 44073 AM 2008 44073 A No7(251) 2008 
M 2008 18782 R  AM 2007 44298 AM 2008 44298 A No7(251) 2008 
M 2008 18783 R  AM 2007 44299 AM 2008 44299 A No7(251) 2008 
M 2008 18784 R  AM 2007 44300 AM 2008 44300 A No7(251) 2008 
M 2008 18785 R  AM 2007 44311 AM 2008 44311 A No7(251) 2008 
M 2008 18786 R  AM 2007 44327 AM 2008 44327 A No7(251) 2008 
M 2008 18787 R  AM 2007 44338 AM 2008 44338 A No9(253) 2008 
M 2008 18788 R  AM 2007 44343 AM 2008 44343 A No11(255) 2008 
M 2008 18789 R  AM 2007 44560 AM 2008 44560 A No8(252) 2008 
M 2008 18790 R  AM 2007 44627 AM 2008 44627 A No11(255) 2008 
M 2008 18791 R  AM 2007 44822 AM 2008 44822 A No9(253) 2008 
M 2008 18792 R  AM 2007 44919 AM 2008 44919 A No9(253) 2008 
M 2008 18793 R  AM 2007 44950 AM 2008 44950 A No12(256) 2008 
M 2008 18794 R  AM 2007 44990 AM 2008 44990 A No11(255) 2008 
M 2008 18795 R  AM 2007 45014 AM 2008 45014 A No10(254) 2008 
M 2008 18796 R  AM 2007 45051 AM 2008 45051 A No11(255) 2008 
M 2008 18797 R  AM 2007 45058 AM 2008 45058 A No11(255) 2008 
M 2008 18798 R  AM 2007 45195 AM 2008 45195 A No12(256) 2008 
M 2008 18799 R  AM 2007 45224 AM 2008 45224 A No12(256) 2008 
M 2008 18800 R  AM 2007 45265 AM 2008 45265 A No12(256) 2008 
M 2008 18801 R AM 2007 45266 AM 2008 45266 A No12(256) 2008 
M 2008 18802 R  AM 2007 45267 AM 2008 45267 A No12(256) 2008 
M 2008 18803 R  AM 2007 45268 AM 2008 45268 A No12(256) 2008 
M 2008 18804 R  AM 2007 45269 AM 2008 45269 A No12(256) 2008 
M 2008 18805 R  AM 2007 45270 AM 2008 45270 A No12(256) 2008 
M 2008 18806 R  AM 2007 45271 AM 2008 45271 A No12(256) 2008 
M 2008 18807 R  AM 2007 45272 AM 2008 45272 A No12(256) 2008 
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1 2 3 4 

M 2008 18808 R  AM 2007 45273 AM 2008 45273 A No12(256) 2008 
M 2008 18809 R  AM 2007 45274 AM 2008 45274 A No12(256) 2008 
M 2008 18810 R  AM 2007 45275 AM 2008 45275 A No12(256) 2008 
M 2008 18811 R  AM 2007 45276 AM 2008 45276 A No12(256) 2008 
M 2008 18812 R  AM 2007 45277 AM 2008 45277 A No12(256) 2008 
M 2008 18813 R  AM 2007 45278 AM 2008 45278 A No12(256) 2008 
M 2008 18814 R  AM 2007 45279 AM 2008 45279 A No12(256) 2008 
M 2008 18815 R  AM 2007 45280 AM 2008 45280 A No12(256) 2008 
M 2008 18816 R  AM 2007 45782 AM 2008 45782 A No12(256) 2008 
M 2008 18817 R  AM 2007 45783 AM 2008 45783 A No12(256) 2008 

 
 
 
 
 

5.1.2.  sasaqonlo niSnis gamoqveynebis nomrisa da  ganacxadis nomris  
           Sesabamisobis cxrili 
 

 
gamoqveynebis 

nomeri 
(260) 

ganacxadis 
nomeri 

(210) 

gamoqveynebis 
nomeri 

(260) 

ganacxadis 
nomeri 

(210) 
1 2 3 4 

AM 2008 43839 A  AM 2007 43839 AM 2008 46615 A  AM 2008 46615 
AM 2008 45213 A  AM 2007 45213 AM 2008 46616 A  AM 2008 46616 
AM 2008 45805 A  AM 2007 45805 AM 2008 46641 A  AM 2008 46641 
AM 2008 46301 A  AM 2007 46301 AM 2008 46679 A  AM 2008 46679 
AM 2008 46436 A  AM 2008 46436 AM 2008 46680 A  AM 2008 46680 
AM 2008 46437 A  AM 2008 46437 AM 2008 46712 A  AM 2008 46712 
AM 2008 46438 A  AM 2008 46438 AM 2008 46714 A  AM 2008 46714 
AM 2008 46468 A  AM 2008 46468 AM 2008 46862 A  AM 2008 46862 
AM 2008 46472 A  AM 2008 46472 AM 2008 46929 A  AM 2008 46929 
AM 2008 46495 A  AM 2008 46495 AM 2008 46930 A  AM 2008 46930 
AM 2008 46536 A  AM 2008 46536 AM 2008 46931 A  AM 2008 46931 
AM 2008 46573 A  AM 2008 46573 AM 2008 46932 A  AM 2008 46932 
AM 2008 46574 A  AM 2008 46574 AM 2008 46933 A  AM 2008 46933 
AM 2008 46576 A  AM 2008 46576 AM 2008 46934 A  AM 2008 46934 
AM 2008 46589 A  AM 2008 46589 AM 2008 46935 A  AM 2008 46935 
AM 2008 46591 A  AM 2008 46591 AM 2008 46936 A  AM 2008 46936 
AM 2008 46592 A  AM 2008 46592 AM 2008 46937 A  AM 2008 46937 
AM 2008 46593 A  AM 2008 46593 AM 2008 46938 A  AM 2008 46938 
AM 2008 46594 A  AM 2008 46594 AM 2008 46939 A  AM 2008 46939 
AM 2008 46595 A  AM 2008 46595 AM 2008 46940 A  AM 2008 46940 
AM 2008 46597 A  AM 2008 46597 AM 2008 46941 A  AM 2008 46941 
AM 2008 46599 A  AM 2008 46599 AM 2008 46942 A  AM 2008 46942 
AM 2008 46603 A  AM 2008 46603   
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5.1.3. sasaqonlo niSnis ganacxadis gamoqveynebis nomris sistemuri 
       saZiebeli saqonlis da/an momsaxurebis klasis mixedviT 
 
 

saqonlis da/an 
momsaxurebis 

klasi 
(511) 

ganacxadis gamo-
qveynebis nomeri

(260) 

saqonlis da/an 
momsaxurebis 

klasi 
(511) 

ganacxadis gamo-
qveynebis nomeri

(260) 

1 2 3 4 
1 AM 2008 46472 A 19 AM 2008 46472 A 
3 AM 2008 43839 A 19 AM 2008 46615 A 
3 AM 2008 46437 A 20 AM 2008 46615 A 
3 AM 2008 46438 A 21 AM 2008 46592 A 
3 AM 2008 46603 A 21 AM 2008 46593 A 
5 AM 2008 46436 A 21 AM 2008 46594 A 
5 AM 2008 46437 A 21 AM 2008 46615 A 
5 AM 2008 46438 A 25 AM 2008 45213 A 
5 AM 2008 46536 A 25 AM 2008 45805 A 
5 AM 2008 46591 A 25 AM 2008 46301 A 
5 AM 2008 46595 A 25 AM 2008 46589 A 
5 AM 2008 46599 A 25 AM 2008 46641 A 
5 AM 2008 46603 A 25 AM 2008 46679 A 
5 AM 2008 46714 A 25 AM 2008 46680 A 
5 AM 2008 46862 A 27 AM 2008 46615 A 
5 AM 2008 46929 A 28 AM 2008 45213 A 
5 AM 2008 46930 A 28 AM 2008 45805 A 
5 AM 2008 46931 A 28 AM 2008 46301 A 
5 AM 2008 46932 A 28 AM 2008 46589 A 
5 AM 2008 46933 A 29 AM 2008 45213 A 
5 AM 2008 46934 A 29 AM 2008 45805 A 
5 AM 2008 46935 A 29 AM 2008 46301 A 
5 AM 2008 46936 A 30 AM 2008 45213 A 
5 AM 2008 46937 A 30 AM 2008 45805 A 
5 AM 2008 46938 A 30 AM 2008 46301 A 
5 AM 2008 46939 A 31 AM 2008 46595 A 
5 AM 2008 46940 A 32 AM 2008 45213 A 
5 AM 2008 46941 A 32 AM 2008 45805 A 
5 AM 2008 46942 A 32 AM 2008 46301 A 
6 AM 2008 46615 A 32 AM 2008 46576 A 
7 AM 2008 46576 A 33 AM 2008 45213 A 
7 AM 2008 46615 A 33 AM 2008 45805 A 
9 AM 2008 45213 A 33 AM 2008 46301 A 
9 AM 2008 45805 A 33 AM 2008 46468 A 
9 AM 2008 46301 A 34 AM 2008 46573 A 
9 AM 2008 46536 A 34 AM 2008 46574 A 
9 AM 2008 46576 A 35 AM 2008 43839 A 
9 AM 2008 46589 A 35 AM 2008 46597 A 
9 AM 2008 46615 A 35 AM 2008 46615 A 
9 AM 2008 46616 A 35 AM 2008 46712 A 

10 AM 2008 46536 A 36 AM 2008 46597 A 
11 AM 2008 46615 A 37 AM 2008 46597 A 
12 AM 2008 46495 A 38 AM 2008 46589 A 
12 AM 2008 46597 A 38 AM 2008 46597 A 
16 AM 2008 46589 A 38 AM 2008 46616 A 
18 AM 2008 46589 A 39 AM 2008 46597 A 
18 AM 2008 46680 A 40 AM 2008 46597 A 
1 2 3 4 
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41 AM 2008 45213 A 43 AM 2008 46597 A 
41 AM 2008 45805 A 44 AM 2008 46437 A 
41 AM 2008 46301 A 44 AM 2008 46438 A 
41 AM 2008 46589 A 44 AM 2008 46597 A 
41 AM 2008 46597 A 45 AM 2008 46597 A 
42 AM 2008 46597 A   

 
 
 
 
 



6. oficialuri Setyobineba 

6.1. sasaqonlo niSnis samarTlebrivi statusis cvlilebebi  

6.1.1. sasaqonlo niSnis registraciis moqmedebis vadis gagrZeleba 
__________________________________________________________________________________________ 
 
(111) M 1998 10142 R1 
(156) 2008 08 04 
(186) 2018 08 03 
(732) ტრაველოჯ (იპ) პტი ლიმიტიდ 
ლეველ 26, 60 მარგარეტ სტრიტი, სიდნეი, 
ნიუ-საუთ-უელსი, 2000, ავსტრალია 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 10334 R1 
(156) 2008 08 19 
(186) 2018 08 19 
(732) ჰაშე პილიპაში პრეს, ფრანგული 
სააქციო საზოგადოება 
149 რიუ ანატოლ ფრანსი, 92534 ლევალუი-
პერე სედექსი, საფრანგეთი 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 10493 R1 
(156) 2008 08 26 
(186) 2018 08 26 
(732) კაჰლუა აგ 
კ/ო ტესტატორის აგ, ტოპფერშტრასე 5, 6004 
ლუცერნი, შვეიცარია 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 10540 R1 
(156) 2008 09 09 
(186) 2018 08 26 
(732) ჯორჯია-პესიფიკ ს.ა.რ.ლ. 
25, რუტ დ'ეში, L-1470 , ლუქსემბურგი 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 10565 R1 
(156) 2008 09 09 
(186) 2018 08 26 
(732) ტაკასაგო ეუროპ პარფიუმერი 
ლაბორატორი 
12 რიუ ტორიცელი, 70017, პარიზი, 
საფრანგეთი 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 10566 R1 
(156) 2008 09 09 
(186) 2018 08 26 
(732) ტაკასაგო ეუროპ პარფიუმერი 
ლაბორატორი 
12 რიუ ტორიცელი, 70017, პარიზი, 
საფრანგეთი 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 10571 R1 
(156) 2008 09 05 
(186) 2018 08 26 
(732) ზე ბოდი შოფ ინტერნეშენელ პლკ 
უოტერსმიდი, ლიტლჰემპტონი, ვესტ-
სასექსი, BN17 6LS, შეერთებული სამეფო 
_________________________________________ 

(111) M 1998 10572 R1 
(156) 2008 09 05 
(186) 2018 08 26 
(732) ზე ბოდი შოფ ინტერნეშენელ პლკ 
უოტერსმიდი, ლიტლჰემპტონი, ვესტ-
სასექსი, BN17 6LS, შეერთებული 
 სამეფო 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 10573 R1 
(156) 2008 09 05 
(186) 2018 08 26 
(732) ზე ბოდი შოფ ინტერნეშენელ პლკ 
უოტერსმიდი, ლიტლჰემპტონი, ვესტ-
სასექსი, BN17 6LS, შეერთებული სამეფო 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 10678 R1 
(156) 2008 10 07 
(186) 2018 09 10 
(732) სანოფი-ავენტის 
174, ავენიუ დე ფრანსი, 75013 პარიზი, 
საფრანგეთი 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 10743 R1 
(156) 2008 09 11 
(186) 2018 09 11 
(732) ჰერმეს ინტერნასიონალ, სოსიეტე ან 
კომანდიტ პარ აქსიონ 
24, რიუ დიუ ფობურგი, სენტ-ონორე, 75008 
პარიზი, საფრანგეთი 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 10829 R1 
(156) 2008 09 15 
(186) 2018 09 15 
(732) როშ დიაგნოსტიკს გმბჰ 
სანდჰოფერ შტრასე 116, 68305 მანჰაიმი, 
გერმანია 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 10845 R1 
(156) 2008 09 22 
(186) 2018 09 22 
(732) ფორდ მოტორ კომპანი 
ზე ამერიკან როუდი, დირბორნი, მიჩიგანი 
48121, აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 10893 R1 
(156) 2008 09 23 
(186) 2018 09 23 
(732) ფედერალ ექსპრეს კორპორეიშენ 
3620 ჰაკს კროს როუდი, ბილდინგ ბ, 3 
ფლორი, მემფისი, ტენესი, აშშ 
_________________________________________ 
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(111) M 1998 10955 R1 
(156) 2008 10 28 
(186) 2018 10 28 
(732) ვურზბურგ ჰოლდინგ ს.ა. 
134 ბულვარ დე ლა პეტრუსი, L-2330 
ლუქსემბურგი 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 10974 R1 
(156) 2008 10 28 
(186) 2018 10 28 
(732) ტოტალ სა 
2, პლას დე ლა კუპოლი, ლა დეფანს 6, 92400 
კურბევუა, საფრანგეთი 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 10976 R1 
(156) 2008 10 28 
(186) 2018 10 28 
(732) ტოტალ სა 
2, პლას დე ლა კუპოლი, ლა დეფანს 6, 92400 
კურბევუა, საფრანგეთი 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 10977 R1 
(156) 2008 10 28 
(186) 2018 10 28 
(732) ტოტალ სა 
2, პლას დე ლა კუპოლი, ლა დეფანს 6, 92400 
კურბევუა, საფრანგეთი 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 10995 R1 
(156) 2008 10 28 
(186) 2018 10 28 
(732) პროქტერ & გემბლ ჰოლდინგ გმბჰ 
სულცბახერ შტრასე 40, 65824 შვალბახ-ამ-
ტაუნუსი, გერმანია 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 11002 R1 
(156) 2008 10 28 
(186) 2018 10 28 
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ 
6885, ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია, აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 11115 R1 
(156) 2008 11 27 
(186) 2018 11 27 
(732) ადიდას ინტერნეიშნლ მარკეტინგ ბ.ვ. 
კონინგინ უილჰელმინაპლიენი 30, 1062 KR 
ამსტერდამი, ნიდერლანდი 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 11116 R1 
(156) 2008 11 27 
(186) 2018 11 27 
(732) ადიდას ინტერნეიშნლ მარკეტინგ ბ.ვ. 

კონინგინ უილჰელმინაპლიენი 30, 1062 KR 
ამსტერდამი, ნიდერლანდი 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 11118 R1 
(156) 2008 11 27 
(186) 2018 11 27 
(732) ადიდას ინტერნეიშნლ მარკეტინგ ბ.ვ. 
კონინგინ უილჰელმინაპლიენი 30, 1062 KR 
ამსტერდამი, ნიდერლანდი 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 11119 R1 
(156) 2008 11 27 
(186) 2018 11 27 
(732) ადიდას ინტერნეიშნლ მარკეტინგ ბ.ვ. 
კონინგინ უილჰელმინაპლიენი 30, 1062 KR 
ამსტერდამი, ნიდერლანდი 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 11120 R1 
(156) 2008 11 27 
(186) 2018 11 27 
(732) ადიდას ინტერნეიშნლ მარკეტინგ ბ.ვ. 
კონინგინ უილჰელმინაპლიენი 30, 1062 KR 
ამსტერდამი, ნიდერლანდი 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 11278 R1 
(156) 2008 12 14 
(186) 2018 12 14 
(732) ხინოინ დიოდისერ ეს ვედიესეტი 
ტერმეკეკ დიარა რტ 
1-5, ტო უ., H-1045 ბუდაპეშტი, უნგრეთი 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 11279 R1 
(156) 2008 12 14 
(186) 2018 12 14 
(732) ხინოინ დიოდისერ ეს ვედიესეტი 
ტერმეკეკ დიარა რტ 
1-5, ტო უ., H-1045 ბუდაპეშტი, უნგრეთი 
_________________________________________ 
 
(111) M 1999 11494 R1 
(156) 2009 02 11 
(186) 2019 02 11 
(732) ინტელ კორპორეიშენ 
2200 მიშენ კოლიჯ ბულვარი, სანტა-კლარა, 
კალიფორნია 95052-8119, აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 1999 12210 R1 
(156) 2009 05 14 
(186) 2019 05 14 
(732) სიმენს აქციენგეზელშაფტ 
ვიტელსბახერპლაც 2, D-80333 მიუნხენი, 
გერმანია 
_________________________________________ 
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(111) M 1998 9515 R1 
(156) 2008 06 02 
(186) 2018 06 02 
(732) ენტერპრაიზ რენტ-ე-კარ კომპანი 
600 კორპორეიტ პარკ დრაივი, სენტ-ლუისი, 
მისური 63105, აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 9755 R1 
(156) 2008 06 15 
(186) 2018 06 15 
(732) პაკო რაბან 
6, ბულვარ დიუ პარკი, 92200 ნეიი-სიურ-სენი, 
საფრანგეთი 
_________________________________________ 
 



6.2.  sasaqonlo niSnis registraciasTan dakavSirebuli  

        cvlilebebi 

6.2.1. sasaqonlo niSanze uflebebis sruli gadacema 

___________________________________________________________________________ 
 
(111) M 1998 010334 R1 
(732) ჰაშე პილიპაში პრეს, ფრანგული 
სააქციო საზოგადოება, 149 რიუ ანატოლ 
ფრანსი, 92534 ლევალუი-პერე სედექსი, 
საფრანგეთი 
(770) კომპანი ჟენერალ დ'ელისიონ ე დე პრეს 
ს.რ.ლ., 63 ავენიუ დე შამპ ელიზე, 75008 
პარიზი, საფრანგეთი 
(580) 2008-10-06 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 010493 R1 
(732) კაჰლუა აგ, კ/ო ტესტატორის აგ, 
ტოპფერშტრასე 5, 6004 ლუცერნი, 
შვეიცარია 
(770) ჰაირემ უოლკერ (ინტერნაციონალ) აგ, 
ჰაირემ უოლკერ (ინტერნასიონალ) ს.ა., 
ჰაირემ უოლკერ (ინტერნეშენელ) ლტდ., კ/ო 
ტესტატორის აგ, ტოპფერშტრასე 5, 6004 
ლუცერნი, შვეიცარია 
(580) 2008-10-06 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 010719 R1 
(732) პი ემ პი აი ლლკ, ჰანტონ & უილიამს, 
951 ისტ ბირდ სტრიტი, რიჩმონდი, ვირჯინია 
23219, აშშ 
(770) ფილიპ მორის პროდაქტს ინკ, 9711 
ფერარ კორტი, რიჩმონდი, ვირჯინია 23236, 
აშშ 
(580) 2008-10-09 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 011115 R1 
(732) ადიდას ინტერნეიშნლ მარკეტინგ ბ.ვ. , 
კონინგინ უილჰელმინაპლიენი 30, 1062 KR 
ამსტერდამი, ნიდერლანდი 
(770) ადიდას ფრანს ს.ა.რ.ლ., რუტ დე 
სესოლსჰეიმ, F-67700 ლანდერსჰეიმი, 
საფრანგეთი 
(580) 2008-10-03 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 011116 R1 
(732) ადიდას ინტერნეიშნლ მარკეტინგ ბ.ვ. , 
კონინგინ უილჰელმინაპლიენი 30, 1062 KR 
ამსტერდამი, ნიდერლანდი 
(770) ადიდას ფრანს ს.ა.რ.ლ., რუტ დე 
სესოლსჰეიმ, F-67700 ლანდერსჰეიმი, 
საფრანგეთი 
(580) 2008-10-03 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 011118 R1 
(732) ადიდას ინტერნეიშნლ მარკეტინგ ბ.ვ. , 
კონინგინ უილჰელმინაპლიენი 30, 1062 KR 
ამსტერდამი, ნიდერლანდი 

(770) ადიდას ფრანს ს.ა.რ.ლ., რუტ დე 
სესოლსჰეიმ, F-67700 ლანდერსჰეიმი, 
საფრანგეთი 
(580) 2008-10-03 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 011119 R1 
(732) ადიდას ინტერნეიშნლ მარკეტინგ ბ.ვ. , 
კონინგინ უილჰელმინაპლიენი 30, 1062 KR 
ამსტერდამი, ნიდერლანდი 
(770) ადიდას ფრანს ს.ა.რ.ლ., რუტ დე 
სესოლსჰეიმ, F-67700 ლანდერსჰეიმი, 
საფრანგეთი 
(580) 2008-10-03 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 011120 R1 
(732) ადიდას ინტერნეიშნლ მარკეტინგ ბ.ვ. , 
კონინგინ უილჰელმინაპლიენი 30, 1062 KR 
ამსტერდამი, ნიდერლანდი 
(770) ადიდას ფრანს ს.ა.რ.ლ., რუტ დე 
სესოლსჰეიმ, F-67700 ლანდერსჰეიმი, 
საფრანგეთი 
(580) 2008-10-03 
_________________________________________ 
 
(111) M 2000 013571 R 
(732) პი ემ პი აი ლლკ, ჰანტონ & უილიამს, 
951 ისტ ბირდ სტრიტი, რიჩმონდი, ვირჯინია 
23219, აშშ 
(770) ფილიპ მორის პროდაქტს ინკ, 9711 
ფერარ კორტი, რიჩმონდი, ვირჯინია 23236, 
აშშ 
(580) 2008-10-09 
_________________________________________ 
 
(111) M 1996 001457 R1 
(732) პი ემ პი აი ლლკ, ჰანტონ & უილიამს, 
951 ისტ ბირდ სტრიტი, რიჩმონდი, ვირჯინია 
23219, აშშ 
(770) ფილიპ მორის პროდაქტს ინკ, 9711 
ფერარ კორტი, რიჩმონდი, ვირჯინია 23236, 
აშშ 
(580) 2008-10-09 
_________________________________________ 
 
(111) M 1996 001470 R1 
(732) პი ემ პი აი ლლკ, ჰანტონ & უილიამს, 
951 ისტ ბირდ სტრიტი, რიჩმონდი, ვირჯინია 
23219, აშშ 
(770) ფილიპ მორის პროდაქტს ინკ, 9711 
ფერარ კორტი, რიჩმონდი, ვირჯინია 23236, 
აშშ 
(580) 2008-10-09 
_________________________________________ 
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(111) M 1996 001471 R1 
(732) პი ემ პი აი ლლკ, ჰანტონ & უილიამს, 
951 ისტ ბირდ სტრიტი, რიჩმონდი, ვირჯინია 
23219, აშშ 
(770) ფილიპ მორის პროდაქტს ინკ, 9711 
ფერარ კორტი, რიჩმონდი, ვირჯინია 23236, 
აშშ 
(580) 2008-10-09 
_________________________________________ 
 
(111) M 1996 001474 R1 
(732) პი ემ პი აი ლლკ, ჰანტონ & უილიამს, 
951 ისტ ბირდ სტრიტი, რიჩმონდი, ვირჯინია 
23219, აშშ 
(770) ფილიპ მორის პროდაქტს ინკ, 9711 
ფერარ კორტი, რიჩმონდი, ვირჯინია 23236, 
აშშ 
(580) 2008-10-09 
_________________________________________ 
 
(111) M 1996 004062 R1 
(732) პი ემ პი აი ლლკ, ჰანტონ & უილიამს, 
951 ისტ ბირდ სტრიტი, რიჩმონდი, ვირჯინია 
23219, აშშ 
(770) ფილიპ მორის პროდაქტს ინკ, 9711 
ფერარ კორტი, რიჩმონდი, ვირჯინია 23236, 
აშშ 
(580) 2008-10-09 
_________________________________________ 
 
(111) M 1996 004064 R1 
(732) პი ემ პი აი ლლკ, ჰანტონ & უილიამს, 
951 ისტ ბირდ სტრიტი, რიჩმონდი, ვირჯინია 
23219, აშშ 
(770) ფილიპ მორის პროდაქტს ინკ, 9711 
ფერარ კორტი, რიჩმონდი, ვირჯინია 23236, 
აშშ 
(580) 2008-10-09 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 005752 R1 
(732) მეტელ, ინკ., 333 კონტინენტალ 
ბულვარი, ელ-სეგუნდო, კალიფორნია 90245, 
აშშ 
(770) მეტელ ვენდორ ოპერეიშენს დი კასტ 
ლომიტიდ, 1301 საუთ ტაუერი, უორლდ 
ფაინენს სენტერი, ჰარბორ სიტი, ციმშაცუი, 
კოულუნი, ჰონ-კონგი, ჰონგ კონგი ჩინეთის 
სახალხო რესპუბლიკის სპეციალური 
ადმინისტრატიული რეგიონი 
(580) 2008-10-06 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 007875 R1 
(732) აშლენდ ლაისენსინგ ენდ 
ინტელექტუალ პროპერტი ლლკ, 5200 
ბლეიზერ პარკვეი, დუბლინი, ოჰაიო 43017, 
აშშ 

(770) აშლენდ ინკ., 50 ი. რივერსენტერ 
ბულვარი, საფოსტო ყუთი 391, კოვინგტონი, 
კენტუკი 41062-0391, აშშ 
(580) 2008-10-09 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 009755 R1 
(732) პაკო რაბან, 6, ბულვარ დიუ პარკი, 
92200 ნეიი-სიურ-სენი, საფრანგეთი 
(770) პაკო რაბანე პარფიუმ, 6 ბულვარ დიუ 
პარკი, ნეიი-სიურ-სენი, (ჰოტ-დე-სენი), 
საფრანგეთი 
(580) 2008-10-08 
_________________________________________ 
 



6.2.2. sasaqonlo niSnis mflobelis saxelisa da/an misamarTis  

        cvlilebebi 

___________________________________________________________________________ 
 
(111) M 1998 010142 R1 
(732) ტრაველოჯ (იპ) პტი ლიმიტიდ, ლეველ 
26, 60 მარგარეტ სტრიტი, სიდნეი, ნიუ-საუთ-
უელსი, 2000, ავსტრალია 
(770) ტრაველოჯ (იპ) პტი ლიმიტიდ, ლეველ 
7, 504 პასიფიკ ჰაივეი, სენტ-ლეონარდზი, 
ნიუ-საუთ-უელსი 2065, ავსტრალია 
(580) 2008-10-03 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 010493 R1 
(732) ჰაირემ უოლკერ (ინტერნაციონალ) აგ, 
ჰაირემ უოლკერ (ინტერნასიონალ) ს.ა., 
ჰაირემ უოლკერ (ინტერნეშენელ) ლტდ., კ/ო 
ტესტატორის აგ, ტოპფერშტრასე 5, 6004 
ლუცერნი, შვეიცარია 
(770) ჰაირემ უოლკერ (ინტერნაციონალ) აგ, 
ჰაირემ უოლკერ (ინტერნასიონალ) ს.ა., 
ჰაირემ უოლკერ (ინტერნეშენელ) ლტდ., 
შტადტჰოფშტრასე 3, 6004 ლუცერნი, 
შვეიცარია 
(580) 2008-10-06 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 010542 R1 
(732) ედვანს მეგეზინ პაბლიშერს ინკ., ფორ 
ტაიმს სქვერი, ნიუ-იორკი, ნიუ-იორკი 10036, 
აშშ 
(770) ედვანს მეგეზინ პაბლიშერზ ინკ., 350 
მედისონ ავენიუ, ნიუ-იორკი, ნიუ-იორკი 
10017, აშშ 
(580) 2008-09-23 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 010549 R1 
(732) ჟენერალ ბისკუი (სოსიეტე პარ აქსიონ 
სიმპლიფი), 3 რიუ საარინენი, ბატიმენტ 
საარინენი, 94150 რუნჟი, საფრანგეთი 
(770) ჟენერალ ბისკუი, სოსიეტე ანონიმ, 3 
რიუ საარინენი, ბატმან საარინენი, 94150 
რენჟი, საფრანგეთი 
(580) 2008-10-09 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 010565 R1 
(732) ტაკასაგო ეუროპ პარფიუმერი 
ლაბორატორი, 12 რიუ ტორიცელი, 70017, 
პარიზი, საფრანგეთი 
(770) ტაკასაგო ეუროპ პარფიუმერი 
ლაბორატორი, 23ბის, რიუ გიიომ ტელი,  
F-75017 პარიზი, საფრანგეთი 
(580) 2008-10-03 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 010566 R1 
(732) ტაკასაგო ეუროპ პარფიუმერი 
ლაბორატორი, 12 რიუ ტორიცელი, 70017, 
პარიზი, საფრანგეთი 

(770) ტაკასაგო ეუროპ პარფიუმერი 
ლაბორატორი, 23ბის, რიუ გიიომ ტელი, 
 F-75017 პარიზი, საფრანგეთი 
(580) 2008-10-03 
_________________________________________ 
 

(111) M 1998 010719 R1 
(732) ფილიპ მორის პროდაქტს ინკ, 9711 
ფერარ კორტი, რიჩმონდი, ვირჯინია 23236, 
აშშ 
(770) ფილიპ მორის პროდაქტზ, ინკ., 3601 
კომერს როუდი, რიჩმონდი, ვირჯინია 23234, 
აშშ 
(580) 2008-10-09 
_________________________________________ 
 

(111) M 1998 010893 R1 
(732) ფედერალ ექსპრეს კორპორეიშენ, 3620 
ჰაკს კროს როუდი, ბილდინგ ბ, 3 ფლორი, 
მემფისი, ტენესი, აშშ 
(770) ფედერალ ექსპრეს კორპორეიშენ, 2005, 
კორპორეიტ ავენიუ, მემფისი, ტენესი 38132-
1842, აშშ 
(580) 2008-10-09 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 011115 R1 
(732) ადიდას ფრანს ს.ა.რ.ლ., რუტ დე 
სესოლსჰეიმ, F-67700 ლანდერსჰეიმი, 
საფრანგეთი 
(770) ადიდას-სარაგან ფრანს, რუტ დე 
სესოლსჰეიმ, ლანდერსჰეიმი, F-67700 
სავერნი, გერმანია 
(580) 2008-10-03 
_________________________________________ 
 

(111) M 1998 011116 R1 
(732) ადიდას ფრანს ს.ა.რ.ლ., რუტ დე 
სესოლსჰეიმ, F-67700 ლანდერსჰეიმი, 
საფრანგეთი 
(770) ადიდას-სარაგან ფრანს, რუტ დე 
სესოლსჰეიმ, ლანდერსჰეიმი, F-67700 
სავერნი, საფრანგეთი 
(580) 2008-10-03 
_________________________________________ 
 

(111) M 1998 011118 R1 
(732) ადიდას ფრანს ს.ა.რ.ლ., რუტ დე 
სესოლსჰეიმ, F-67700 ლანდერსჰეიმი, 
საფრანგეთი 
(770) ადიდას-სარაგან ფრანს, რუტ დე 
სესოლსჰეიმ, ლანდერსჰეიმი, F-67700 
სავერნი, საფრანგეთი 
(580) 2008-10-03 
_________________________________________ 
 

(111) M 1998 011119 R1 
(732) ადიდას ფრანს ს.ა.რ.ლ., რუტ დე 
სესოლსჰეიმ, F-67700 ლანდერსჰეიმი, 
საფრანგეთი 
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(770) ადიდას-სარაგან ფრანს, რუტ დე 
სესოლსჰეიმ, ლანდერსჰეიმი, F-67700 
სავერნი, საფრანგეთი 
(580) 2008-10-03 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 011120 R1 
(732) ადიდას ფრანს ს.ა.რ.ლ., რუტ დე 
სესოლსჰეიმ, F-67700 ლანდერსჰეიმი, 
საფრანგეთი 
(770) ადიდას-სარაგან ფრანს, რუტ დე 
სესოლსჰეიმ, ლანდერსჰეიმი, F-67700 
სავერნი, საფრანგეთი 
(580) 2008-10-03 
_________________________________________ 
 
(111) M 2000 013571 R 
(732) ფილიპ მორის პროდაქტს ინკ, 9711 
ფერარ კორტი, რიჩმონდი, ვირჯინია 23236, 
აშშ 
(770) ფილიპ მორის პროდაქტს ინკ., 3601 
კომერს როუდი, რიჩმონდი, ვირჯინია 23234, 
აშშ 
(580) 2008-10-09 
_________________________________________ 
 
(111) M 1996 001457 R1 
(732) ფილიპ მორის პროდაქტს ინკ, 9711 
ფერარ კორტი, რიჩმონდი, ვირჯინია 23236, 
აშშ 
(770) ფილიპ მორის პროდაქტს ინკ., 3601 
კომერს როუდი, რიჩმონდი, ვირჯინია 23234, 
აშშ 
(580) 2008-10-09 
_________________________________________ 
 
(111) M 1996 001470 R1 
(732) ფილიპ მორის პროდაქტს ინკ, 9711 
ფერარ კორტი, რიჩმონდი, ვირჯინია 23236, 
აშშ 
(770) ფილიპ მორის პროდაქტს ინკ., 3601 
კომერს როუდი, რიჩმონდი, ვირჯინია 23234, 
აშშ 
(580) 2008-10-09 
_________________________________________ 
 
(111) M 1996 001471 R1 
(732) ფილიპ მორის პროდაქტს ინკ, 9711 
ფერარ კორტი, რიჩმონდი, ვირჯინია 23236, 
აშშ 
(770) ფილიპ მორის პროდაქტს ინკ., 3601 
კომერს როუდი, რიჩმონდი, ვირჯინია 23234, 
აშშ 
(580) 2008-10-09 
_________________________________________ 
 
(111) M 1996 001474 R1 
(732) ფილიპ მორის პროდაქტს ინკ, 9711 
ფერარ კორტი, რიჩმონდი, ვირჯინია 23236, 
აშშ 

(770) ფილიპ მორის პროდაქტს ინკ., 3601 
კომერს როუდი, რიჩმონდი, ვირჯინია 23234, 
აშშ 
(580) 2008-10-09 
_________________________________________ 
 

(111) M 2002 014768 R 
(732) ოსი ფარმასიუტიკალს, ინკ., 41 
პაინლოუენ როუდი, მელვილი, ნიუ-იორკი 
11747 , აშშ 
(770) ოსი ფარმასიუტიკალზ, ინკ. 
(დელავერის კორპორაცია), 106 ჩარლზ 
ლინდბერგ ბულვარი, იუნიონდეილი, ნიუ-
იორკი 11553-3649, აშშ 
(580) 2008-10-06 
_________________________________________ 
 

(111) M 2002 014768 R 
(732) ოსი ფარმასიუტიკალს, ინკ., 41 
პაინლოუენ როუდი, მელვილი, ნიუ-იორკი 
11747, აშშ 
(770) ოსი ფარმასიუტიკალს, ინკ., 58 საუთ 
სერვის როუდი, სუიტ 110 მელვილი, ნიუ-
იორკი 11747, აშშ 
(580) 2008-10-06 
_________________________________________ 
 

(111) M 2005 016083 R 
(732) ოსი ფარმასიუტიკალზ, ინკ., 41 
პაინლოუენ როუდი, მელვილი, ნიუ-იორკი 
11747, აშშ 
(770) ოსი ფარმასიუტიკალზ, ინკ., 58 საუთ 
სერვის როუდი, მელვილი, ნიუ-იორკი 11747, 
აშშ 
(580) 2008-10-03 
_________________________________________ 
 

(111) M 1996 001820 R1 
(732) ჟენერალ ბისკუი (სოსიეტე პარ აქსიონ 
სიმპლიფი), 3 რიუ საარინენი, ბატიმენტ 
საარინენი, 94150 რუნჟი, საფრანგეთი 
(770) ჟენერალ ბისკუი, სოსიეტე ანონიმ, 3 
რიუ საარინენი, ბატიმენტ-საარინენი, 94150 
რუნჟი, საფრანგეთი 
(580) 2008-10-09 
_________________________________________ 
 

(111) M 1996 004062 R1 
(732) ფილიპ მორის პროდაქტს ინკ, 9711 
ფერარ კორტი, რიჩმონდი, ვირჯინია 23236, 
აშშ 
(770) ფილიპ მორის პროდაქტს ინკ., 
ვირჯინიას შტატის კორპორაცია, 3601 
კომერს როუდი, რიჩმონდი, ვირჯინია 23234, 
აშშ 
(580) 2008-10-09 
_________________________________________ 
 

(111) M 1996 004064 R1 
(732) ფილიპ მორის პროდაქტს ინკ, 9711 
ფერარ კორტი, რიჩმონდი, ვირჯინია 23236, 
აშშ 
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(770) ფილიპ მორის პროდაქტს ინკ., 
ვირჯინიას შტატის კორპორაცია, 3601 
კომერს როუდი, რიჩმონდი, ვირჯინია 23234, 
აშშ 
(580) 2008-10-09 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 004668 R1 
(732) ჟენერალ ბისკუი (სოსიეტე პარ აქსიონ 
სიმპლიფი), 3 რიუ საარინენი, ბატიმენტ 
საარინენი, 94150 რუნჟი, საფრანგეთი 
(770) ჟენერალ ბისკუი, ს.ა., 3 რიუ საარინენი, 
ბატიმენტ საარინენი, 94150 რუნჟი, 
საფრანგეთი 
(580) 2008-10-09 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 005752 R1 
(732) მეტელ ვენდორ ოპერეიშენს დი კასტ 
ლომიტიდ, 1301 საუთ ტაუერი, უორლდ 
ფაინენს სენტერი, ჰარბორ სიტი, ციმშაცუი, 
კოულუნი, ჰონ-კონგი, ჰონგ კონგი ჩინეთის 
სახალხო რესპუბლიკის სპეციალური 
ადმინისტრატიული რეგიონი 
(770) მეტელ ვენდორ ოპერეიშენს დი კასტ 
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