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

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

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

ciis uwyeba (sasaqonlo niSnebi 
da samrewvelo nimuSebi (OHIM)

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

ebis TanamSro mlobis sabWos uwyeba (GCC)

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

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

msoflio organizaciis (ismo, 
WIPO) saerTaSoriso biuro

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

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

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

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

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

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

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

rebis msoflio organizacia
WS samoa
XN norduli sapatento insti- 

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

ismo-s wevri saxelmwifoebisa da organizaciebis aRmniSvneli

orasoiani kodebi  

(ismos standarti ST.3)

saerTaSoriso kodebi bibliografiuli monacemebis identifikaciisaTvis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

identifikaciisaTvis, sadac iyo wardgenili saprioriteto ganacxadi

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

ganyofileba A _ adamianis pirveladi moTxovnilebis  sagnebi

ganyofileba  B _ teqnologiuri procesebi; transportireba

ganyofileba  C _ qimia; metalurgia

ganyofileba  D _ safeiqro nawarmi; qaRaldi

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

samuSaoebi
ganyofileba  G _ fizika

ganyofileba  H _ eleqtroba

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

(pirve li publikacia)

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

(21) API 0000 000000 _ Semotanil patentze ganacxadis nomeri

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

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

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

(21) AD 0000 000000 _ samrewvelo nimuSze  ganacxadis nomeri

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

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

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

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

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

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

gamogonebebi, sasargeblo modelebi

samrewvelo nimuSebi

biuletenSi gamoqveynebuli kodebi

gamogonebebisa da sasargeblo modelebis  

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsebi

sasaqonlo niSnebi

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

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

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

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

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

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

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

     M _ sasaqonlo niSani

(210) AM 0000 000000 _ ganacxadis  nomeri

(260) AAM 0000 00000 A _ ganacxadis gamoqveynebis nomeri

(111) M 0000 00000 R _ registraciis nomeri

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

      * _ saqpatentis saapelacio palaris gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomeri

    ** _ sasamarTlos gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomeri

(111) _ registraciis nomeri

(151) _ registraciis TariRi

(156) _ registraciis vadis gagrZelebis TariRi

(181) _ registraciis vadis gasvlis savaraudo TariRi

(186) _ vadis gagrZelebis gasvlis savaraudo TariRi

(141) _ registraciis moqmedebis vadis gauqmebis TariRi

(210) _ ganacxadis nomeri

(220) _ ganacxadis Setanis TariRi

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

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

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

organizaciis saidentifikacio kodi

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

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

(540) _ niSnis gamosaxuleba

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

cvlilebaze Canaweris Setanis TariRi
(591) _ informacia gancxadebul ferebze

(731) _ ganmcxadeblis saxeli da misamarTi

(732) _ mflobelis saxeli da misamarTi

(740) _ warmomadgenlis  saxeli da misamarTi

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

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

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

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

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

avtomat
Text Box
dizaini



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

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

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

ciis uwyeba (sasaqonlo niSnebi 
da samrewvelo nimuSebi (OHIM)

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

ebis TanamSro mlobis sabWos uwyeba (GCC)

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

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

msoflio organizaciis (ismo, 
WIPO) saerTaSoriso biuro

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

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

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

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

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

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

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

rebis msoflio organizacia
WS samoa
XN norduli sapatento insti- 

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

ismo-s wevri saxelmwifoebisa da organizaciebis aRmniSvneli

orasoiani kodebi  

(ismos standarti ST.3)

saerTaSoriso kodebi bibliografiuli monacemebis identifikaciisaTvis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

identifikaciisaTvis, sadac iyo wardgenili saprioriteto ganacxadi

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

ganyofileba A _ adamianis pirveladi moTxovnilebis  sagnebi

ganyofileba  B _ teqnologiuri procesebi; transportireba

ganyofileba  C _ qimia; metalurgia

ganyofileba  D _ safeiqro nawarmi; qaRaldi

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

samuSaoebi
ganyofileba  G _ fizika

ganyofileba  H _ eleqtroba

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

(pirve li publikacia)

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

(21) API 0000 000000 _ Semotanil patentze ganacxadis nomeri

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

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

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

(21) AD 0000 000000 _ samrewvelo nimuSze  ganacxadis nomeri

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

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

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

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

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

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

gamogonebebi, sasargeblo modelebi

samrewvelo nimuSebi

biuletenSi gamoqveynebuli kodebi

gamogonebebisa da sasargeblo modelebis  

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsebi

sasaqonlo niSnebi

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

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

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

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

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

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

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

     M _ sasaqonlo niSani

(210) AM 0000 000000 _ ganacxadis  nomeri

(260) AAM 0000 00000 A _ ganacxadis gamoqveynebis nomeri

(111) M 0000 00000 R _ registraciis nomeri

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

      * _ saqpatentis saapelacio palaris gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomeri

    ** _ sasamarTlos gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomeri

(111) _ registraciis nomeri

(151) _ registraciis TariRi

(156) _ registraciis vadis gagrZelebis TariRi

(181) _ registraciis vadis gasvlis savaraudo TariRi

(186) _ vadis gagrZelebis gasvlis savaraudo TariRi

(141) _ registraciis moqmedebis vadis gauqmebis TariRi

(210) _ ganacxadis nomeri

(220) _ ganacxadis Setanis TariRi

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

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

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

organizaciis saidentifikacio kodi

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

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

(540) _ niSnis gamosaxuleba

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

cvlilebaze Canaweris Setanis TariRi
(591) _ informacia gancxadebul ferebze

(731) _ ganmcxadeblis saxeli da misamarTi

(732) _ mflobelis saxeli da misamarTi

(740) _ warmomadgenlis  saxeli da misamarTi

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

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

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

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

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

gamogonebebi 
 

 ganacxadebi:  
11640; 11905; 12181; 11722; 11902; 9869; 11204; 11793; 11293; 11896; 11667; 11574; 11812; 11899; 
12032; 11891; 12059; 11677; 11693; 11637; 11639; 11892; 11224; 12067; 11019; 11984; 11780; 10582; 
10328; 11912; 11801; 11903; 11754; 11851, 11852; 11550; 9929 

 

 patentebi:  
5392-5396 

 

sasargeblo modelebi 
 

 ganacxadebi:  
12236; 12047; 12189 

 
  

dizainebi 
 

    ganacxadi: 
659 

 

    registrirebuli dizaini: 
489 

 

    daCqarebuli proceduriT registrirebuli dizaini: 
488 

 

sasaqonlo niSnebi 
 

    erovnuli proceduriT Semotanili ganacxadebi: 
59975; 62932-62934; 62948, 62949; 62964-62968; 63098; 60751* 

 

 registrirebuli sasaqonlo niSnebi: 
22193-22223 

 

 daCqarebuli proceduriT registrirebuli sasaqonlo niSnebi: 
22224-22231 

 

 saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba 
dacvis miniWebis Sesaxeb: 
61455; 61630-61632; 61636, 61637; 61639-61641; 61645; 61703-61705; 61713; 61715; 61718; 61720; 
61888; 61910, 61911; 61985, 61986; 61988-61991; 62086; 62088, 62089; 62091-62095; 62097-62099; 
62101, 62102; 62104, 62105; 62140-62147;  62150-62152; 62154-62159; 62161; 62163-62165; 62167-   
-62171; 62238-62242; 62244-62249;  62274-62276; 62284; 62303-62305; 62307-62317; 62397-62409;  
62413; 62416; 62418; 62420--62427; 62430; 62482, 62483; 62485-62490; 62492-62494; 62497 
 

 saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi, romlebsac mieniWaT dacva saqarTveloSi: 
59420; 60529; 60573, 60574; 60576; 60872; 61028-61034; 61036, 61037; 61040, 61041; 61044; 61073; 
61075-61089; 61093, 61094; 61096, 61097; 61099; 61101, 61102; 61141-61145; 61147-61154; 61164; 
61205-61211; 61215-61219; 61222, 61223; 61228-61230;  61233-61240;  61289; 61294; 61298; 61300, 
61301; 61304; 61306, 61307;  61385-61392; 61394-61396; 61398, 61399 

 

saqonlis adgilwarmoSobis dasaxelebebi da geografiuli aRniSvnebi 
 

 registrirebuli geografiuli aRniSvnebi: 
3-16 
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ganyofileba A 
 
A 23 
 
(10) AP 2012 11640 A (51) Int. Cl. (2006) 

  A 23 L 1/06 
(21) AP 2010 011640 (22) 2010 01 12 
(71) ზაირა შაფათავა (GE) 

დოლიძის ქ., კორპ. 15, ბ. 20, 0171,  
თბილისი (GE); 
კუკური ძერია (GE) 
გრ.აბაშიძის შეს. II, ბ. 4, 0179,  
თბილისი (GE); 
იოსებ ბასილია (GE) 
გიორგი ბრწყინვალეს ქ. 41, ბ. 43, 0131,  
თბილისი (GE); 
ნაზი მელანაშვილი (GE) 
სანზონა, კორპ. 1, ბ. 47, 0192,  
თბილისი (GE) 

(72) ზაირა შაფათავა (GE); 
კუკური ძერია (GE); 
იოსებ ბასილია (GE); 
ნაზი მელანაშვილი (GE) 

(54) კაკლის მურაბის დამზადების ხერხი 
(57) ხერხი ითვალისწინებს კაკლის მწვანე ნა-
ყოფის დამუშავებას, დამატკბობლის დამატე-
ბას და ხარშვას, ამასთან, დამატკბობლის სა-
ხით იყენებენ 65% მშრალი ნივთიერებების შე-
მცველობის ყურძნის წვენის კონცენტრატს, 
რომელიც განზავებულია 25-35% მშრალი ნივ-
თიერებების შემცველობამდე, ამასთან, ხარშ-
ვა მიმდინარეობს 10-15 წთ-ის ხანგრძლივო-
ბით სამ ეტაპად, თითოეულ ეტაპს შორის 5-8 
სთ-ის დაყოვნებით. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
                   1 დამოკიდებული 
__________________________________________ 
 
A 47 
 
(10) AP 2012 11905 A (51) Int. Cl. (2006) 

        A 47 J 37/04 
(21) AP 2010 011905 (22) 2010 08 03 
(71) ავთანდილ ბალანჩივაძე (GE) 

სოფ. ბანოჯა, 3900, წყალტუბო (GE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(72) ავთანდილ ბალანჩივაძე (GE) 
(54) სამწვადე ღუმელის ამძრავი 
(57) ამძრავი შეიცავს კორპუსში 1 განთავსე-
ბულ ძრავრედუქტორს 2 და მასთან კინემატი-
კურად დაკავშირებულ ჯაჭვურ გადაცემას 
საერთო ჯაჭვთან 3 ცალ-ცალკე დაკავშირე-
ბული ვარსკვლავა თვლების 4 რიგით, რო-
მელთა ლილვებზე 5 დამაგრებულია თითო 
სპირალური ზამბარა 6 შამფურის სამაგრი 
თავაკით 7, რომელთაც ცენტრში აქვს შამფუ-
რის წვეროს სამაგრი ჭრილი, ხოლო შამფუ-
რების სამაგრი თავაკების მოპირდაპირე 
მხარეზე შესრულებულია შამფურების სახე-
ლურების ჩასასმელი ჭრილები 8 და სახე-
ლურების შემზღუდველი 9. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
ფიგურა:   1 

 
__________________________________________ 
 
A 61 
 
(10) AP 2012 12181 A (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 B 17/08 
(21) AP 2011 012181 (22) 2011 04 12 
(71) გურამ მელიქიძე (GE) 

ანტონოვსკაიას ქ.9, ბ.45, 0177, თბილისი (GE); 

gamogonebebi
 

ganacxadebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba 

patentis gacemis Sesaxeb 

 

gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamo-
qveynebidan 3 Tvis vadaSi an Tbilisis saqalaqo sasamarTlos administraciul saqmeTa 
kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: Tbilisi, daviT aRmaSeneblis xeivani me-12 km. #6). 

 



                                                     gamogonebebi
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რაჟდენ სალუქვაძე (GE) 
ირაკლი აბაშიძის ქ. 46, ბ. 43, 0179,  
თბილისი (GE) 

(72) გურამ მელიქიძე (GE); 
რაჟდენ სალუქვაძე (GE) 

(54) ქირურგიული იარაღი 
(57)  ქირურგიული იარაღი შეიცავს ტარს 1 და 
იარაღის პირს 2. ტარს აქვს ყელი კუთხვილით 
3 სინათლის წყაროსთან მისაერთებლად. ქი-
რურგიული იარაღი დამზადებულია გამჭვირ-
ვალე მასალისაგან, მაგალითად, ორგანული 
მინისაგან, რომელიც ექვემდებარება ცივ სტე-
რილიზაციას. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
ფიგურა:   4 

 
__________________________________________ 
 
(10) AP 2012 11722 A (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 9/00 
A 61 K 33/14 
A 61 K 35/02 

(21) AP 2008 011722 (22) 2008 08 12 
(31) 07291005.2 
(32) 2007 08 13 
(33) EP 
(71) იპსენ ფარმა ს.ა.ს. (FR) 

65, კე ჟორჟ გორს, F-92100,  
ბულონ-ბიანკურ (FR); 
ფირმენიკ სა (CH) 
რუტ დე ჟენ 1, ს.ყ. 239 CH-1211  
ჟენევა 8 (CH) 

(72) ჟერომ ბარა (FR); 
დენი ლე აზიფ (FR) 

(74) თამარ კოჭლამაზაშვილი  
(85) 2010 03 12 
(86) PCT/FR2008/001185, 2008 08 12 
(54) თიხაზე დამზადებული არომატიზი- 

რებული თერაპევტული კომპოზიცია 
(57) კომპოზიცია შეიცავს თიხას დიოქტაედ-
რული სმექტიტის სახით და სურნელს, რომე-
ლიც არის ინკაფსულირებული. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
                   27 დამოკიდებული 
ცხრილი:  2 
__________________________________________ 

(10) AP 2012 11902 A (51) Int. Cl. (2006) 
A 61 K 31/404 
A 61 P 35/00 
C 07 D 401/14 
C 07 D 471/04 
C 07 D 491/04 
C 07 D 401/12 
C 07 D 403/12 
C 07 D 403/14 
C 07 D 417/14 

(21) AP 2010 011902 (22) 2010 07 30 
(31) 09.03839 
(32) 2009 08 04 
(33) FR 
(71) ლე ლაბორატუარ სერვიე (FR) 

35, რიუ დე ვერდიუ, F-92284 სურანს  
სედექსი (FR) 

(72) ჟან–კლოდ ორტუნო (FR); 
ალექსი კორდი (FR); 
ჟან–მიშელ ლაკოსტი (FR); 
იმრ ფეჟე (HU); 
მიშელ ბურბრიდჟი (FR); 
ჯონ ჰიკმენი (FR); 
ალან პიერი (FR) 

(74) თამაზ შილაკაძე 
(54) ახალი დიჰიდროინდოლონის  

ნაერთები, მათი მიღების ხერხი და  
მათი შემცველი ფარმაცევტული  
კომპოზიციები 

(57)  ნაერთი, ფორმულით (1),  

 
რომლის m და n არის 1 ან 2, A - პიროლილის 
ჯგუფი, ჩაუნაცვლებელი ან ჩანაცვლებული 1-
3-მდე (C1-C6) ალკილის ჯგუფით, X-C(0), S(O) 
ან SO₂ ჯგუფი, R1-R6 ჩამნაცვლებლების მნიშვ-
ნელობები მოყვანილია გამოგონების ფორმუ-
ლაში, მისი ოპტიკური და გეომეტრიული იზო-
მერები და ფარმაცევტულად მისაღები მჟავა- 
ან ფუძე-ადიტური მარილები. მათ საფუძველ-
ზე ფარმაცევტული კომპოზიციები და კომბი-
ნაციები კიბოს საწინააღმდეგო აგენტთან. გა-
მოყენება მედიკამენტის დასამზადებლად, რო-
გორც უჯრედების მიგრაციის მაინჰიბირებე-
ლი აგენტის და მეტასტაზური კიბოს სამკურ-
ნალოდ. ნაერთის, ფორმულით (1), მიღების 
ხერხი. 
მუხლები: 10 დამოუკიდებელი 
                   13 დამოკიდებული 
__________________________________________ 
 

ფიგ. 1 
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(10) AP 2012 9869 A (51) Int. Cl. (2006) 
A 61 K 48/00 

(21) AP 2005 009869 (22) 2005 08 16 
(31) 04019405.2; 60/601,983; 60/604,668;  

60/609,786; 60/638,659; 60/664,236;  
60/688,943 

(32) 2004 08 16; 2004 08 17; 2004 08 25;  
2004 09 14; 2004 12 22; 2005 03 22;  
2005 06 08 

(33) EP; US; US; US; US; US; US 
(71) ქუარკ  ფარმასუიტიკალს ინკ. (US) 

6501 დუმბარტონ სირკლ, ფერმენტ,  
CA 94555 (US); 
საილენს თერაპეუტიქს აგ (DE) 
რობერტ-როსლე-შტრ. 10, 13125  
ბერლინი (DE) 

(72) ელენა ფაინშტაინი  (IL); 
კლაუს გისი (DE); 
იორგ კაუფმანი (DE) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(85) 2007 02 16 
(86) PCT/US2005/029236, 2005 08 16 
(54) RTP801-გენის ინჰიბიტორები და მათი  

თერაპიული გამოყენება 
(57) მოცემულია ახალი მცირე მაინტერფერი-
რებელი რნმ (siRNA) ნაერთი, რომელიც   წარ-
მოადგენს RTP801 გენის ინჰიბიტორს, მისი 
შემცველი ფარმაცევტული   კომპოზიცია და 
გამოყენება თვალის დაავადებების ან რესპი-
რატორული ან მიკროვასკულარული დარღვე-
ვების სამკურნალოდ. 
მუხლები: 3 დამოუკიდებელი 
                   25 დამოკიდებული 
ფიგურა:   27 
__________________________________________ 
 

ganyofileba B 
 
B 22 
 
(10) AP 2012 11204 A (51) Int. Cl. (2006) 

         B 22 D 11/00 
(21) AP 2009 011204 (22) 2009 04 06 
(71) ირაკლი ჟორდანია (GE) 

ნიკოლაძის ქ. 2/4 , ბ. 11, 0179,  
თბილისი (GE); 
გურამ ქაშაკაშვილი (GE) 
პეკინის ქ. 2, ბ. 24, 0171, თბილისი (GE); 
ირაკლი ქაშაკაშვილი (GE) 
ი.ჭავჭავაძის გამზ.19, ბ. 11, 0179,  
თბილისი (GE); 
სლავა მებონია (GE) 
გლდანულა, კორპ. 3ა, ბ. 55, 0153,  
თბილისი (GE) 

(72) ირაკლი ჟორდანია (GE); 
გურამ ქაშაკაშვილი (GE); 

ირაკლი ქაშაკაშვილი (GE); 
სლავა მებონია (GE) 

(54) ღრუ მილნამზადის უწყვეტი  
ჩამოსხმის ხერხი 

(57) ხერხი ითვალისწინებს შუალედური ციც-
ხვიდან საჩამოსხმო ჩაძირული ჭიქებით 2 კო-
აქსიალურად განლაგებული გარე 3 და შიგა 4 
კრისტალიზატორების მიერ წარმოქმნილ 
ღრეჩოში თხევადი ლითონის ჩასხმას, უწყვე-
ტად ჩამოსხმული ნამზადის მეორეულ გაცი-
ვებას 5. კრისტალიზატორებს შიგნიდან აცი-
ებენ თხევადი ნახშირორჟანგით. შიგა კრის-
ტალიზატორის სახით იყენებენ ერთმანეთში 
კოაქსიალურად ჩასმული მილების სახით 
შესრულებულ კრისტალიზატორს, რომელთა-
გან გარეთა მილში შეყავთ ცივი ნახშირორჟა-
ნგი, ხოლო შიგა მილით კი ცხელი ნახში-
რორჟანგი შეყავთ ნახშირორჟანგის მანქანა-
ში ნახშირორჟანგის საცირკულაციოდ. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
ფიგურა:   1 

 
__________________________________________ 
 
B 64 
 
(10) AP 2012 11793 A (51) Int. Cl. (2006) 

         B 64 C 27/02 
(21) AP 2010 011793 (22) 2010 05 11 
(71) შოთა ხუციშვილი (GE) 

შხეფის ქ. 3, 0105, თბილისი (GE) 
(72) შოთა ხუციშვილი (GE) 
(54) სატვირთო ვერტმფრენის როტორი 
(57) სატვირთო ვერტმფრენის როტორი შე-
იცავს მილისს 4 და მასთან სახსრულად და-
კავშირებულ ფრთებს 5. თითოეული ფრთა 
შედგება ხისტი სექციებისაგან 9 და 10, რო-
მელთა შორის განლაგებულია ცვალებადი 
გრეხვის სექციები 12, ამასთან, ცვალებადი 
გრეხვის სექციებზე დასმულია მექანიზაციის 
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კომპლექტი შესრულებული ფრთისწინისა და 
ფრთაუკანის სახით. ფრთის ცვალებადი გრე-
ხვის სექციებიან ნაწილში ნერვიურები 13 
ლონჟერონზე დასმულია მობრუნების შესა-
ძლებლობით. გარდა ამისა, ამ ნაწილში ლონ-
ჟერონის პარალელურად დამაგრებულია მუშ-
ტა ლილვი 16, რომლის მუშტებს გააჩნიათ თი-
თოეულ ნერვიურაზე დამაგრებულ კავთან 17 
ურთიერთქმედების შესაძლებლობა. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
                   2 დამოკიდებული 
ფიგურა:   5 

 
ფიგ. 2 

__________________________________________ 
 
(10) AP 2012 11293 A (51) Int. Cl. (2006) 

        B 64 C 27/32 
(21) AP 2009 011293 (22) 2009 06 05 
(71) შოთა ხუციშვილი (GE) 
        შხეფის ქ. 3, 0105, თბილისი (GE) 
(72) შოთა ხუციშვილი (GE) 
(54) ცვალებადი გეომეტრიის მზიდი 
       როტორი 
(57) ცვალებადი გეომეტრიის მზიდი როტორი 
შეიცავს მილისს და მასთან სახსრული კვან-
ძით დაკავშირებულ ფრთებს. თითოეული ფრ-
თა შედგება ღრუ ლონჟერონის მქონე ძირი-
თადი სექციისაგან და ამ ლონჟერონში შე-
სრულებულ მიმმართველებზე გრძივი გადა-
ადგილების შესაძლებლობის მქონე შიდა 
სექციისაგან. შიდა სექცია აღჭურვილია ქორ-
დის სიგანის შესაცვლელი კვანძით, ფრთის-
წინით 13 და ფრთაუკანით 14, ამასთან, ქორ-
დის სიგანის შესაცვლელი კვანძი შესრულე-
ბულია ერთმანეთთან ტელესკოპურად დაკავ-
შირებული ნაწილებისაგან 9,10 და 11, რო-
მლებიც აღჭურვილია ფირფიტებით 12, ისე, 
რომ როდესაც ფრთის ქორდის სიგანე მაქსი-
მალურია, ქმნიან ერთიან აეროდინამიკურ 
პროფილს. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
ფიგურა:   9  

 
ფიგ. 4 

__________________________________________ 

B 65 
 
(10) AP 2012 11896 A (51) Int. Cl. (2006) 

                      B 65 D 17/34 
(21) AP 2008 011896 (22) 2008 12 16 
(31) 07025095.6 
(32) 2007-12-24 
(33) EP 
(71) იმპრეს გრუპ ბ.ვ.  (NL) 

ზიუტფენსევეგ 51050, NL-7418 AH,  
დევენტერი (NL) 

(72) ფაბრის ლებუში (FR); 
        გი დრუსნი (FR). 
(74) თამაზ შილაკაძე 
(85) 2010 07 23 
(86) PCT/EP2008/010877, 2008 12 16 
(54) ქილა, პანელი ქილისათვის და ამგვარი  
        ქილის პანელის დამზადების ხერხი 
(57) ქილა 1 შეიცავს კორპუსს 2, რომელიც აღ-
ჭურვილია პანელით 4 და პანელთან შეერთე-
ბულ ენას 5. ენას აქვს წინა 7 და უკანა 6 ნაწი-
ლი. ენის უკანა ნაწილი განკუთვნილია მასზე 
მოდებისა და მისი დახრის მეშვეობით პანელ-
ზე ჩანაჭერის ხაზის 3 გასწვრივ, ენის წინა 
ნაწილთან ერთად პანელში ნახვრეტის წარ-
მოსაქმნელად. ენა იმყოფება დახრილ მდგომა-
რეობაში პანელთან მისი შეერთების დეფორ-
მაციის გამო. ხერხი ითვალისწინებს ენის პა-
ნელთან შეერთებას და ენის დახრას, ამასთან, 
ენისა და პანელის შეერთების დეფორმაცია 
ხდება ისე, რომ ენა რჩება დახრილ მდგო-
მარეობაში. 
მუხლები: 4 დამოუკიდებელი 
                   10 დამოკიდებული 
ფიგურა:   2 

 
ფიგ. 2 

__________________________________________ 
 
B 66 
 
(10) AP 2012 11667 A (51) Int. Cl. (2006) 

        B 66 D 5/26 
(21) AP 2010 011667 (22) 2010 01 29 
(71) სიმონ ბიწაძე (GE) 

ანაგის ქ.6, ბ.85, 0160, თბილისი (GE); 
რუსუდან ბიწაძე (GE) 
პეკინის ქ. 31გ, ბ. 29, 0160, თბილისი (GE) 

(72) სიმონ ბიწაძე  (GE); 
        რუსუდან ბიწაძე (GE) 
(54) მაგნიტურჰიდრავლიკური საბიძგებელა 
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(57) საბიძგებელა შეიცავს კორპუსს 1, შესრუ-
ლებულს ურთიერთდაკავშირებული სხვადას-
ხვა   დიამეტრის ჰიდროცილინდრების სახით, 
მათში მოთავსებული დგუშებით, ამასთან,   
მცირე დიამეტრის ჰიდროცილინდრის 6 დგუ-
შის 7 ჭოკი შესრულებულია შემსრულებელ   
მექანიზმთან 12 დაკავშირების შესაძლებლო-
ბით, ხოლო დიდი დიამეტრის დგუში 4 წარმო-
ადგენს მუდმივი დენის ელექტრომაგნიტის 
ღუზას, რომელიც მოთავსებულია   ელექტრო-
მაგნიტური კოჭას 2 შიგნით მოთავსებულ დი-
დი დიამეტრის ჰიდროცილინდრში 3, ამასთან, 
მცირე დიამეტრის დგუშს ზედა არე დიდი 
დიამეტრის დგუშს ქვედა არესთან დაკავშირე-
ბულია მილისა 15 და მარეგულირებელი 
ვენტილის 16 მეშვეობით, ხოლო დიდი დი-
ამეტრის დგუშს ზედა არე მცირე დიამეტრის 
დგუშს ზედა არესთან კი ცალმხრივი მოქმე-
დების სარქველით 17. ჭოკი 9 მცირე დიამე-
ტრის   დგუშთან დაკავშირებულია სფერული 
სახსრით 8, ხოლო ჭოკი ჩასმულია მიმ-
მართველ   მილისაში 10, რომელიც გარე სფე-
რული ზედაპირით მოთავსებულია სახურავში 
14 გადაადგილების შესაძლებლობით ჩასმულ 
დისკოს სფერულ ბუდეში 13. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
ფიგურა:   2 

 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

ganyofileba C 
 
C 05 
 
(10) AP 2012 11574 A (51) Int. Cl. (2006) 

C 05 F 17/02 
B 09 B 3/00 
C 02 F 11/02 
C 02 F 3/00 
C 05 F 3/06 
C 05 F 9/04 

(21) AP 2008 011574 (22) 2008 05 01 
(31) 2,587,901 
(32) 2007 05 04 
(33) CA 
(71) ივან მილინი (CA) 

210 ელმჰარსტ დრაივ, ტორონტო,  
ონტარიო M9W 2L6 (CA) 

(72) ივან მილინი (CA) 
(74) შალვა გვარამაძე 
(85) 2009 11 27 
(86) PCT/CA2008/000825, 2008 05 01 
(54) სისტემა ორგანული ნარჩენების  

გადასამუშავებლად მწერების მატლე- 
ბის გამოყენებით 

(57) სისტემა შეიცავს ბრტყელ სარეაქციო 
ჭურჭლებს, რომლებიც დაწყობილია ერთმა-
ნეთზე პარალელურად და ქმნის გადასამუშა-
ვებელ კვანძებს 11. თითოეულ სარეაქციო 
ჭურჭელს გადასამუშავებელ კვანძში აქვს 
ისეთი ზომები და განლაგებულია ისეთნაი-
რად, რომ მიიღოს ორგანული ნარჩენების 
გარკვეული რაოდენობა. თითოეულ სარეაქ-
ციო ჭურჭელს აქვს წინა და უკანა ბოლოები 
და გვერდითი კიდეები და გამოყოფილია 
საჰაერო სივრცით 23 მის ზევით მდებარე 
სარეაქციო ჭურჭლიდან. გადასამუშავებელი 
კვანძი მოთავსებულია დანადგარის კორპუს-
ში, რომელსაც აქვს გვერდითი კედლები. 
დანადგარის კორპუსის, სულ მცირე, ერთი 
გვერდითი კედელი _ სავენტილაციო კედელი 
38 მოთავსებულია გადასამუშავებელი კვან-
ძის მეზობლად ისე, რომ იგი ესაზღვრება 
სარეაქციო ჭურჭლებს. სავენტილაციო კე-
დელს აქვს ნახვრეტები, რომლებიც ღიაა 
საჰაერო სივრცისათვის. ნახვრეტები განთა-
ვსებულია სავენტილაციო კედელზე ისე, რომ 
ისინი უშუალოდ ესაზღვრება საჰაერო 
სივრცეს. სისტემა, აგრეთვე, შეიცავს ჰაერის 
ცირკულაციის სისტემას გაწმენდილი და 
გამოსაყენებელი ჰაერის ცირკულაციისათვის 
საჰაერო სივრციდან სავენტილაციო კედლის 
თითოეულ ნახვრეტში ჰაერის გავლის გზით, 
მიმწოდ სისტემას დაუმუშავებელი ორგანული 
ნარჩენების სარეაქციო ჭურჭლებში ჩასა-
ტვირთად და განმტვირთავ სისტემას გადამუ-
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შავებული ორგანული ნარჩენების სარეაქციო 
ჭურჭლებიდან მოსაცილებლად. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
                   13 დამოკიდებული 
ფიგურა:   8 
 

 
__________________________________________ 
 
C 07 
 
(10) AP 2012 11812 A (51) Int. Cl. (2006) 

C 07 C 311/21 
A 61 K 31/18 
A 61 P 29/00 
C 07 D 207/12 
C 07 D 211/22 
C 07 D 211/26 
C 07 D 211/44 
C 07 D 211/58 
C 07 D 211/62 
C 07 D 241/06 
C 07 D 243/08 
C 07 D 279/12 
C 07 D 295/20 
C 07 D 401/04 

(21) AP 2007 011812 (22) 2007 10 27 
(71) რიხტერ გედეონ ნირტ. (HU) 

დიომროი უტ. 19 - 21, H-1103  
ბუდაპეშტი (HU) 

(72) იშტვან ვაგო (HU); 
შანდორ ფარკაში (HU); 
კატალინ ხორნოკი (HU); 
დიულა ბეკე (HU); 
ევა ბოზო (HU); 
მონიკა ვასტაგი (HU); 
ევა შენტირმაი (HU); 
დიორდი კეზერუ (HU); 
ევა შმიდტი (HU) 

(74) ლილიანა დარახველიძე 
(85) 2010 05 25 
(86) PCT/HU2007/000101, 2007 10 27 
(54) ახალი არაპეპტიდური წარმოებულები,  
       როგორც ბრადიკინინის B1  
       ანტაგონისტები 

(57) ფენილსულფამოილ-ბენზამიდის ახლი წა-
რმოებულები, ფორმულით (I),  

 
რომლის R1-R5 და Z ჩამნაცვლებლების მნიშ-
ვნელობები მოყვანილია გამოგონების ფორ-
მულაში, Q არის ჟანგბადის ან გოგირდის 
ატომი, მათი ოპტიკური ანტიპოდები ან რაცე-
მატები და/ან მარილები, და ან ჰიდრატები 
და/ან სოლვატები. ფარმაცევტული კომპო-
ზიციები მათ საფუძველზე, მიღების ხერხი და 
გამოყენება მედიკამენტის დასამზადებლად 
ისეთი მდგომარეობების სამკურნალოდ, რო-
მელიც საჭიროებს ბრადიკინინის რეცეპტო-
რის ინჰიბირებას. 
მუხლები: 5 დამოუკიდებელი 
                   2 დამოკიდებული 
ცხრილი: 4 
__________________________________________ 
 
(10) AP 2012 11899 A (51) Int. Cl. (2006) 

C 07 D 209/08 
C 07 D 209/12 
C 07 D 209/18 
C 07 D 401/04 
C 07 D 471/04 
A 61 K 31/404 
A 61 K 31/437 
A 61 P 29/00 

(21) AP 2008 011899 (22) 2008 12 16 
(31) 07425830.2; PCT/EP2008/067622 
(32) 2007 12 28; 2008 12 16 
(33) EP; WO 
(71) აზიენდე ქიმიჩე რიუნიტე ანჯელინი  
        ფრანჩესკო ა.ც.რ.ა.ფ. ს.პ.ა. (IT) 
        ვიალე ამელია, 70, I-00181 რომი (IT) 
(72) მარია ალესანდრა ალისი (IT); 

გვიდო ფურლოტი (IT); 
ნიკოლა კაზოლა (IT); 
კატერინა მაუჯერი (IT); 
პატრიცია დრაგონე (IT); 
ბარბარა გაროფალო (IT); 
იზაბელა კოლეტა (IT); 
ჯიორჯინა მანგანო (IT); 
ბეატრიჩე გარონე (IT) 

(74) ლილიანა დარახველიძე 
(85) 2010 07 27 
(86) PCT/EP2008/067622, 2008 12 16 
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(54) მე–5 პოზიციაში ჩანაცვლებული (აზა)  
ინდოლის წარმოებული, მისი 
შემცველი ფარმაცევტული კომპოზი- 
ცია, შუალედური ნაერთები და მისი  
მიღების ხერხი 

(57) გამოგონება ეხება მე-5 პოზიციაში ჩანაც-
ვლებულ (აზა)ინდოლის წარმოებულებს, ფო-
რმულით (1), 

 
რომელშიც ცვლადებს X, Y, Z, G1,G2,G3, R1,W 
და R2 აქვს აღწერილობაში მითითებული 
მნიშვნელობები, რომლებიც ხასიათდება მა-
ინჰიბირებელი უნარით mPGES-1-ის მიმართ, 
ამ ნაერთების შემცველ ფარმაცევტულ კომ-
პოზიციებს და მათი მიღების ხერხს. 
მუხლები: 3 დამოუკიდებელი 
                   23 დამოკიდებული 
__________________________________________ 
 
(10) AP 2012 12032 A (51) Int. Cl. (2006) 

C 07 D 209/88 
A 61 K 31/403 
A 61 P 29/00 

(21) AP 2009 012032 (22) 2009 05 11 
(31) 08425336.8 
(32) 2008 05 14 
(33) EP 
(71) აზიენდე ქიმიჩე რიუნიტე ანჯელინი 

 ფრანჩესკო ა.ც.რ.ა.ფ.ს.პ.ა. (IT) 
ვიალე ამელია, 70, I -00181, რომი (IT) 

(72) მარია ალესანდრა ალისი (IT); 
ნიკოლა კაზოლა (IT); 
იზაბელა კოლეტა (IT); 
პარტიცია დრაგონე (IT); 
გვიდო ფურლოტი (IT); 
ბარბარა გაროფალო (IT); 
ანჯელო გუგლიელმოტი (IT); 
ჯიორჯინა მანგანო (IT); 
კატერინა მაუჯერი (IT) 

(74) ლილიანა დარახველიძე 
(85) 2010 12 14 
(86) PCT/EP2009/055652, 2009 05 11 
(54) 3-ამინოკარბაზოლის ნაერთი, მისი  

შემცველი ფარმაცევტული  
კომპოზიცია და მისი მიღების ხერხი 

(57) ნაერთი, ფორმულით (1)  

 

რომლის R1 და R2 ჩამნაცვლებლების მნი-
შვნელობები მოყვანილია გამოგონების ფორ-
მულაში, მისი ფარმაცევტულად მისაღები 
მარილები, სტერეოიზომერები, ენანტიომე-
რები, პოლიმორფული კრისტალური ფორმე-
ბი. ფარმაცევტული კომპოზიციები მათ სა-
ფუძველზე და გამოყენება ანთებითი პრო-
ცესების, ტკივილის, სიმსივნეების, ალცჰე-
იმერის და ათეროსკლეროზის სამკურნალოდ. 
ნაერთის, ფორმულით (1) მიღების ხერხი. 
მუხლები: 4 დამოუკიდებელი 
                   4 დამოკიდებული 
ცხრილი:  6 
__________________________________________ 
 
(10) AP 2012 11891 A (51) Int. Cl. (2006) 

C 07 D 211/40 
A 61 K 31/445 
A 61 P 25/28 

(21) AP 2010 011891 (22) 2010 07 16 
(31) 09.03573 
(32) 2009 07 21 
(33) FR 
(71) ლე ლაბორატუარ სერვიე (FR) 

35, რიუ დე ვერდიუ, F-92284 სურანს,  
სედექსი (FR); 
უნივერსიტე დე ნანტ (FR) 
1, კე დე ტურვიი, BP 13522 44035  
ნანტი (FR) 

(72) იულიანა ბოტეზი (FR); 
ჟაკ ლებრეტონი (FR); 
პიერ ლესტიჟი (FR); 
კაროლინ ლუი (FR); 
მონიკ მატი (FR); 
დანიელ–ჰენრი კეგნარი (FR) 

(74) თამაზ შილაკაძე 
(54) პიპერიდინის ახალი ნაერთები, 

მათი მიღების ხერხი და მათი  
შემცველი ფარმაცევტული  
კომპოზიციები 

(57)  ნაერთი, ფორმულით (I),  

 
რომელშიც R₁ არის წყალბადი ან მეთილი; R₂ 
არის ბრომი, ფთორი ან ტრიფთორმეთილი, 
მათი ენანტიომერები, და მათი ფარმაცევტუ-
ლად მისაღები მჟავა- ან ფუძე- ადიტიური მა-
რილები; მათი მიღების ხერხი, მათი შემცველი 
ფარმაცევტული კომპოზიციები და გამო-
ყენება თავის ტვინის დაბერებით გამოწვეული 
დაავადებებისა და ნეიროდეგენერაციული 
დაავადებების სამკურნალოდ. 
მუხლები: 6 დამოუკიდებელი 
                   5 დამოკიდებული 
__________________________________________ 
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(10) AP 2012 12059 A (51) Int. Cl. (2006) 
C 07 D 211/46 
A 61 K 31/445 
A 61 P 13/00 

(21) AP 2009 012059 (22) 2009 07 01 
(31) 61/080,726 
(32) 2008 07 15 
(33) US 
(71) პფაიზერ ლიმიტიდ (GB) 

რამსგეიტ როუდ, სენდვიჩი, კენტი CT13  
9NJ (GB) 

(72) პოლ ალან გლოსოპი (GB); 
შარლოტ ელის ლუის ლეინი (GB) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(85) 2011 01 14 
(86) PCT/IB2009/052859, 2009 07 01 
(54) მუსკარინული რეცეპტორის  

ანტაგონისტური აქტიურობის მქონე 
ახალი ნაერთები 

(57) ნაერთი, ფორმულით (1),  

 
რომლის X შერჩეულია: -CH₂-, -C(=O)CH₂-,       
-C(=O)-, R1-R5 ჩამნაცვლებლების მნიშვნელო-
ბები მოყვანილია გამოგონების ფორმულაში., 
ან მისი ფარმაცევტულად მისაღები მარილები 
და მათი ფარმაცევტულად მისაღები სოლვა-
ტები. მათ საფუძველზე ფარმაცევტული კომ-
პოზიციები და კომბინაციები თერაპიულ აგენ-
ტებთან. მათი გამოყენება მედიკამენტის სა-
ხით მუსკარინული რეცეპტორების აქტიურო-
ბასთან დაკავშირებული დარღვევების სამ-
კურნალოდ. 
მუხლები: 6 დამოუკიდებელი 
                  4 დამოკიდებული 
ცხრილი: 5  
__________________________________________ 
 
(10) AP 2012 11677 A (51) Int. Cl. (2006) 

C 07 D 213/61 
A 61 K 31/44 
A 61 P 11/00 

(21) AP 2008 011677 (22) 2008 07 17 
(31) 07114019.8 
(32) 2007 08 08 
(33) EP 
(71) ჩიესი ფარმასეუტიჩი ს.პ.ა. (IT) 

ვია პალერმო, 26/A, I-43100, პარმა (IT) 
(72) მაურიციო დელკანალე (IT); 

გაბრიელე ამარი (IT); 
ელიზაბეტა არმანი (IT) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(85) 2010 02 04 

(86) PCT/EP2008/005843, 2008 07 17 
(54) 1-ფენილ-2-პირიდინილ ალკილ  
        სპირტების წარმოებულები, როგორც  
        ფოსფოდიესტერაზას ინჰიბიტორები 
(57) ნაერთი, ფორმულით (I),  

 
რომელშიც R1-R3, Z და A-ს აქვს გამოგონების 
ფორმულაში მითითებული მნიშვნელობები, რო-
მელიც  წარმოადგენს  ფოსდიესტერაზა 4-ის 
(PDE4) ფერმენტის ინჰიბიტორს; მისი მიღების 
ხერხი, მისი შემცველი ფარმაცევტული კომპო-
ზიცია და გამოყენება ფოსფოდიესტერაზა 4-ის 
აქტივობით განპირობებული დაავადებების 
სამკურნალოდ. 
მუხლები: 7 დამოუკიდებელი 
                  15 დამოკიდებული  
__________________________________________ 
 
(10) AP 2012 11693 A (51) Int. Cl. (2006) 

C 07 D 405/06 
A 61 K 31/357 
A 61 P 25/00 

(21) AP 2008 011693 (22) 2008 07 18 
(31) 60/950,983 
(32) 2007 07 20 
(33) US 
(71) ორიონ კორპორეიშენ (FI) 
        ორიონინტიე 1, FI - 02200 ესპოო (FI) 
(72) დევიდ დინ ბელე (FI); 

პატრიკ ჰოლმი (FI); 
არტო კარლჯალაინენი (FI); 
არტო ტოლვანენი (FI); 
გერდ ვოლფარტი (FI); 
პეტერი რუმაკო (FI) 

(74) თამაზ შილაკაძე 
(85) 2010 02 18 
(86) PCT/FI2008/000090, 2008 07 18 
(54) 2,3- დიჰიდრობენზო[1,4]დიოქსინ- 
       2ილმეთილის წარმოებულები, როგორც  
       ალფა 2C ანტაგონისტები, და მათი  
       გამოყენება პერიფერიული და ცენტრა- 
       ლური ნერვული სისტემის დაავადებების  
       მკურნალობისათვის 
(57) ნაერთი ფორმულით  
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რომლის R1-R4, X და Z-ის მნიშვნელობები 
მოყვანილია აღწერილობაში, მათი ფარმაცევ-
ტულად მისაღები მარილები, და მათი გამო-
ყენება სამკურნალო საშუალების სახით. 
მუხლები:  2 დამოუკიდებელი 
                    15 დამოკიდებული 
ცხრილი:   1 
__________________________________________ 
 
(10) AP 2012 11637 A (51) Int. Cl. (2006) 

C 07 D 487/04 
A 61 K 31/519 

(21) AP 2008 011637 (22) 2008 06 12 
(31) 60/943,705 
(32) 2007 06 13 
(33) US 
(71) ინსაიტ კორპორეიშენ (US) 

ექსპერიმენტალ სტეიშენი, ბილდინგ 336,  
როუტ 141 & ჰენრი კლეი როუდი,  
უილმინგტონი, DE 19880 (US) 

(72) ჯეიმს დ. როჯერსი (US); 
        ჰუი-იინ ლი (US) 
(74) თამაზ შილაკაძე 
(85) 2010 01 12 
(86) PCT/US2008/066662, 2008 06 12 
(54) იანუს კინაზას (JANUS KINASE) 
        ინჰიბიტორის (R)-3-(4-(7H-პიროლო[2,3- 
        D]პირიმიდინ-4-ილ)-1H-პირაზოლ-1- 
        ილ)-3-ციკლოპენტილპროპანნიტრი- 
        ლის მარილები 
(57) (R)-3-(4-(7H-პიროლო[2,3-d]პირიმიდინ-4-
ილ)-1H-პირაზოლ-1-ილ)-3-ციკლოპენტილპრო-
პანნიტრილის მარილები მალეინმჟავასთან, ან 
გოგირდმჟავასთან ან ფოსფორმჟავასთან, მა-
თი მიღების ხერხი, მათ საფუძველზე კომპო-
ზიციები და გამოყენება იანუს-კინაზას აქტი-
ურობის მოდულირებისათვის და იანუს-კინა-
ზას აქტიურობით განპირობებული დაავადე-
ბების სამკურნალოდ, როგორიც არის იმუნი-
ტეტთან დაკავშირებული დარღვევები, მიე-
ლოიდურ პროლიფერაციული დარღვევები, 
კიბო და კანის დაავადებები. 
მუხლები: 20 დამოუკიდებელი 
                   40 დამოკიდებული 
__________________________________________ 
 
(10) AP 2012 11639 A (51) Int. Cl. (2006) 

C 07 D 487/04 
A 61 K 31/519 

(21) AP 2008 011639 (22) 2008 06 12 
(31) 60/943,695 
(32) 2007 06 13 
(33) US 
(71) ინსაით კორპორეიშენ (US) 

ექსპერიმენტალ სთეიშენ, რუთ 141 ენდ  
ჰენრი კლეი როუდ, ბილდინგ E336,  
უილმინგტონი, დელავერი 19880 (US) 

(72) ჯეიმს დ. როჯერსი (US); 
არგირიოს გ. არვანიტისი (US); 
ჯეკ გუოენ ში (US) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(85) 2010 01 12 
(86) PCT/US2008/066658, 2008 06 12 
(54) Janus კინაზას ინჰიბიტორის (R)-3- 

(4-(7H-პიროლო[2,3-d]პირიმიდინ-4-ილ)- 
1H-პირაზოლ-1-ილ)-3-ციკლოპენტილ- 
პროპანნიტრილის მეტაბოლიტები 

(57) გამოგონება მიეკუთვნება 3-(4-(7H-პი-
როლო[2,3-d]პირიმიდინ-4-ილ)-1H-პირაზოლ-
1-ილ)-3-ციკლოპენტილპროპანნიტრილის აქ-
ტიურ მეტაბოლიტებს, რომლებსაც გააჩნია 
Janus კინაზას აქტივობის მოდულირების 
უნარი და ვარგისია Janus კინაზას აქტივობით 
განპირობებული დაავადებების, მათ შორის, 
იმუნურ სისტემასთან დაკავშირებული დაავა-
დებების, კანის დაავადებების, მიელოიდური 
პროლიფერაციული დარღვევების, კიბოსა და 
ა.შ., სამკურნალოდ. 
მუხლები:  20 დამოუკიდებელი 
                    44 დამოკიდებული 
__________________________________________ 
 
(10) AP 2012 11892 A (51) Int. Cl. (2006) 

C 07 D 491/04 
C 07 D 491/052 
A 61 K 31/407 
A 61 P 25/00 

(21) AP 2010 011892 (22) 2010 07 16 
(31) 09.03572 
(32) 2009 07 21 
(33) FR 
(71) ლე ლაბორატუარ სერვიე (FR) 

35, რიუ დე ვერდიუ, F-92284 სურანს  
სედექსი (FR) 

(72) გიიომ დე ნანტეილი (FR); 
ბერნარ სიმეტიერი (FR); 
ან დეკეინი (FR); 
მარკ მილანი (FR) 

(74) თამაზ შილაკაძე 
(54) ქრომენის ახალი ნაერთები, მათი  

მიღების ხერხი და მათი შემცველი  
ფარმაცევტული კომპოზიციები 

(57) ნაერთი, ფორმულით (I),  

 
რომელშიც R₁-სა და R₂-ს აქვს გამოგონების 
ფორმულაში მითითებული მნიშვნელობები, 
მისი მიღების ხერხი, მისი შემცველი ფარმა-
ცევტული კომპოზიცია და გამოყენება შიზო-
ფრენიისა და სხვა ფსიქოზური მდგომარე-
ობების სამკურნალოდ. 
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მუხლები: 6 დამოუკიდებელი 
                  10 დამოკიდებული 
__________________________________________ 
 
(10) AP 2012 11224 A (51) Int. Cl. (2006) 

C 07 K 14/785 
A 61 P 11/00 
A 61 K 38/16 

(21) AP 2007 011224 (22) 2007 09 28 
(31) 06021521.7 
(32) 2006 10 13 
(33) EP 
(71) ჩიესი ფარმასეუტიჩი ს.პ.ა. (IT) 

ვია პალერმო, 26/A, I-43100,  
პალერმო (IT) 

(72) იან იოჰანსონი (SE); 
ტორე კურსტედტი (SE); 
ბენგტ რობერტსონი (SE) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(85) 2009 04 14 
(86) PCT/IB2007/002841, 2007 09 28 
(54) გაუმჯობესებული თვისებების მქონე  

რესტრუქტურირებული სურფაქტანტები 
(57) რესტრუქტურირებული სურფაქტანტი შე-
იცავს ფოსფოლიპიდების ნარევს, ბუნებრივი 
სურფაქტანტი ცილის SP-C პოლიპეპტიდურ 
ანალოგს და ბუნებრივი სურფაქტანტი ცილის 
SP-B პოლიპეპტიდურ ანალოგს. აღნიშნულ 
სურფაქტანტს იყენებენ რესპირატორული დი-
სტეს სინდრომის და სურფაქტანტის დეფიცი-
ტით ან დისფუნქციით განპირობებული და-
ავადებების სამკურნალოდ ან საპროფილაქ-
ტიკოდ. 
მუხლები: 3 დამოუკიდებელი 
                  17 დამოკიდებული 
ფიგურა:   4  
__________________________________________ 
 
C 22 
 
(10) AP 2012 12067 A (51) Int. Cl. (2006) 

        C 22 B 9/00 
(21) AP 2011 012067 (22) 2011 01 21 
(71) გურამ  ქაშაკაშვილი (GE) 

პეკინის ქ.2, ბ.24, 0171, თბილისი (GE); 
ოლეგ სოსკოვეც (RU) 
რუსეთის ფედერაცია, 121609, მოსკოვი,  
ოსენნიაია ქ., სახ.4, კორპ.2, ბ.16 (RU) 

(72) გურამ  ქაშაკაშვილი (GE); 
ოლეგ სოსკოვეც (RU) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(54) ფოლადის გამოდნობის, განჟანგვის,  

ლეგირებისა და რაფინირების ხერხი და    
მოწყობილობა მისი განხორციელე- 
ბისათვის 

(57) ხერხი ითვალისწინებს მდნობების, ჯარ-
თის და/ან მეტალიზებული გუნდების ჩატვირ-

თვას, გადნობას, დაყვანას და განჟანგვა-ლე-
გირება-რაფინირებას ციცხვ-ღუმელში 13, 
რომელსაც ჩატვირთვის შემდეგ ჰერმეტულად 
ხურავენ ცეცხლგამძლე კამარით 5,  შემდგომ 
ფოლადის დნობის პროცესს წარმართავენ ერ-
თდროულად ზემოდან ელექტრული რკალისა 
და ქვემოდან კი − საჩამოსხმო შიბერის 1 ხვ-
რელში კვარცის ფხვნილით ჩატკეპნილი კო-
აქსიალური მილებისაგან შედგენილი საქშე-
ნით 3 გაფრქვეული ჰაერით ან ჟანგბადით ბუ-
ნებრივი აირის წვისას წარმოქმნილი ჩი-
რაღდნის სითბოს მეშვეობით, რისთვისაც 
ბუნებრივი აირი შეჰყავთ საქშენის გარე მი-
ლით, ხოლო ჰაერი ან ჟანგბადი კი შიგა მი-
ლით, ამასთან, დნობის დაწყებისთანავე ცი-
ცხვ-ღუმელის დახრით პოჭოჭიკებზე 9 შემო-
ბრუნებისას ხდიან პირველად წიდას. ბუნკერ-
დოზატორებით 15 მდნობების, მაგალითად 
კირის, ბოქსიტის და/ან სხვა მიწოდებით 
ქმნიან მეორად წიდას. ციცხვ-ღუმელის მეორე 
შიბერის 3¹ ხვრელში კვარცის ფხვნილით ჩა-
ტკეპნილი მილაკიდან 3¹ ჩატვირთვამდე იწყე-
ბენ და ნადნობის ჩამოსხმის დაწყებამდე აგრ-
ძელებენ ინერტული აირის ან აზოტის შექ-
რევას. ფოლადის აბაზანის სრული გადნო-
ბისას არეგულირებენ ჰაერის ან ჟანგბადის 
სიჭარბის კოეფიციენტს ისეთნაირად, რომ თუ 
ნახშირბადის შემცველობა ლითონში ნომი-
ნალურზე მეტია, ზრდიან კომპრესორული 
ჰაერის ან ჟანგბადის ნაკადს ან ამცირებენ 
ბუნებრივი აირის ნაკადს, რითაც ჩქარდება 
ნახშირბადის ამოწვის − გაუნახშირბადოების 
პროცესი, ხოლო თუ ნახშირბადის შემცვე-
ლობა სტანდარტით გათვალისწინებულზე 
დაბალია, ზრდიან ბუნებრივი აირის ნაკადს 
ან ამცირებენ კომპრესორული ჰაერის ან 
ჟანგბადის ნაკადს, რითაც გაუნახშირბადო-
ებასთან ერთად ხორციელდება დანახშირბა-
დიანება ლითონის ინტენსიური დუღილის 
შენარჩუნებით. ფოლადის სასურველი შედგე-
ნილობის მიღების   შემდეგ შიბერს 1 კეტავენ, 
ხოლო ინერტული აირით ან აზოტით გაქრე-
ვას აგრძელებენ განჟანგვა-ლეგირების პრო-
ცესთან ერთად, ბუნკერ-დოზატორების მეშ-
ვეობით ზემოდან ფეროშენადნობებისა და 
განმჟანგველების მიწოდებით, ხოლო ქვე-
მოდან − ინჟექციური აპარატის 18 მეშვეობით, 
ინერტულ აირთან ან აზოტთან ერთად წიდა-
წარმომქმნელი რეაგენტების შეფრქვევით, რი-
თაც ხორციელდება   დესულფურაციისა და 
დეფოსფორაციისათვის საჭირო შედგენილო-
ბის წიდის ფორმირება, ფოლადის ქიმიური 
შედგენილობისა და ტემპერატურის ჰომოგე-
ნიზაცია ციცხვ-ღუმელის მოცულობაში. ჩა-
მოსხმის ადგილამდე ციცხვის ტრანსპორტი-
რებისათვის ინერტული აირის ან აზოტის 
შებერვას აგრძელებენ ციცხვის კონსტრუქცი-
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აზე დამონტაჟებული ბალონიდან 17, ხოლო 
ჩამოსხმა იწყება ინერტული აირის ან აზოტის 
შებერვის შეწყვეტით. 
მუხლები: 2 დამოუკიდებელი 
ფიგურა:  1 

 
__________________________________________ 
 

ganyofileba E 
 
E 04 
 
(10) AP 2012 11019 A (51) Int. Cl. (2006) 

E 04 G 1/20 
B 66 F 11/04 
F 16 D 63/00 
F 16 D 65/14 

(21) AP 2007 011019 (22) 2007 05 17 
(31) 11/419,229 
(32) 2006 05 19 
(33) US 
(71) ჰიდრო მობაილ ინკ. (CA) 

125, დე ლ'ენდუსტრი, ლ'ასომსიონ,  
კვებეკი J5W 2T9 (CA) 

(72) ჯერარ ნოელი (CA) 
(74) შალვა გვარამაძე 
(85) 2008 12 19 
(86) PCT/CA2007/000883, 2007 05 17 
(54) სამუხრუჭო მოწყობილობა ბაქნის  

ასაწევი მექანიზმისათვის და ასაწევი  
ბაქანი 

(57) მოწყობილობა შეიცავს ძირითადად ვერ-
ტიკალურ ანძაზე 12 გადაადგილებად ბაქანს 
15, ამასთან, ანძა ქმნის ვერტიკალურად დაყე-
ნებული კბილა ლარტყისათვის საყრდენს. მო-
წყობილობა აგრეთვე, შეიცავს შემავალ კბი-
ლანას 120, რომელიც მოდებაში შედის კბილა 
ლარტყასთან, ცენტრიდანულ ამძრავს 106 შე-
ერთებულს შემავალ კბილანასთან, დაზა-
მბარებულ მუხრუჭს 108, რომელიც მოქმე-

დებაში მოჰყავს ცენტრიდანულ ამძრავს. და-
ზამბარებული მუხრუჭი მოდებაში შედის 
კბილა ლარტყასთან და ამუხრუჭებს ბაქანს 
მისი ანძიდან დაშვებისას ისეთი სიჩქარით, 
რომელიც აჭარბებს ზედა დასაშვებ ზღვარს. 
მუხლები: 2 დამოუკიდებელი 
                   21 დამოკიდებული 
ფიგურა:   12 

 
__________________________________________ 
 

ganyofileba F 
 
F 01 
 
(10) AP 2012 11984 A (51) Int. Cl. (2006) 

        F 01 B 29/02 
(21) AP 2010 011984 (22) 2010 10 29 
(71) ჯემალ  ბაწელაშვილი (GE) 

სოფ. გურჯანი, სტალინის ქ. 9, 1500,  
გურჯაანი (GE); 
დავით ბაწელაშვილი (GE) 
ბ.ხმელნიცკის ქ. 147ა, ბ. 22, 0136,  
თბილისი (GE) 

(72) ჯემალ  ბაწელაშვილი (GE); 
დავით ბაწელაშვილი (GE) 

(54) ორცილინდრიანი ძრავა 
(57) ძრავა შეიცავს უძრავ კორპუსს 1, ცი-
ლინდრების ბლოკს 2, დგუშებს 3, რომლებიც   
ბარბაცების 4 მეშვეობით დაკავშირებულია 
ორმუხლიან ლილვთან 5, ხოლო ძრავა და-
მატებით შეიცავს ვაკუუმის ტუმბოს 15 ავზით 
10, რომელიც მილგაყვანილობით 6 და 8 და-
კავშირებულია ყოველი ცილინდრის ქვედა 
ნაწილში არსებულ ფანჯარასთან 7, გარდა 
ამისა, ძრავს გააჩნია ელექტროძრავა 9, რომე-
ლიც დაკავშირებულია მუხლა ლილვთან და 
დენის წყაროსთან 11. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
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ფიგურა:   3 

 
__________________________________________ 
 
F 02 
 
(10) AP 2012 11780 A (51) Int. Cl. (2006) 

        F 02 B 53/00 
(21) AP 2010 011780 (22) 2010 04 30 
(71) რევაზ ლომთაძე (GE) 
        ზაქარიაძის ქ.13, ბ.16, 0177, თბილისი (GE) 
(72) რევაზ ლომთაძე (GE) 
(54) როტორიანი შიგაწვის ძრავა 
(57) ძრავა შეიცავს ღრუ სტატორს 1, რომე-
ლიც ორი ნაწილისაგან შედგება. მასში ექს-
ცენტრულად ჩაყენებულია როტორი 2, რომე-
ლიც დასმულია ლილვზე 3. ძრავას აქვს საწ-
ვავის შემშვები 5 და ნამუშევარი აირის გა-
მომშვები 7 სარქველი, მართვის საშუალება 17 
ანმთები სანთლით 4. სტატორი და როტორი 
ჰორიზონტალურ ჭრილში ელიფსური, ხოლო 
ვერტიკალურში კი − წრიული ფორმისაა. რო-
ტორს აქვს ერთმანეთის მიმართ 120°-ით და-
ძრული რადიალური ღარები 15, რომლებშიც 
თავისუფალი გადაადგილების შესაძლებლო-
ბით მოთავსებულია მუშა ფირფიტები 6, ეს 
ფირფიტები სტატორის შიგა მოცულობას 
პირობითად სამ, საწვავისა და ჰაერის ნარევის 
მიღების, შეკუმშვა-აფეთქების და გამოქრევის 
სექტორებად ყოფს, ამასთან, როტორის ცენ-
ტრი ისეა შერჩეული, რომ საწვავისა და ჰაე-
რის ნარევის მიღებისა და შეკუმშვა-აფეთ-
ქების სექტორების მოცულობათა ფარდობით 
მიღებული კუმშვის ხარისხი 9-12 ტოლია, გა-
რდა ამისა, მართვის საშუალება დაკავშირე-
ბულია ამნთებ სანთელთან ნაპერწკლის მი-
წოდების დროის რეგულირების შესაძლებ-
ლობით კუმშვის ხარისხისა და სიმძლავრის 
სარეგულირებლად. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
ფიგურა:   12 

 
ფიგ. 1 

__________________________________________ 

(10) AP 2012 10582 A (51) Int. Cl. (2006) 
F 02 B 55/02 
F 02 B 47/00 

(21) AP 2008 010582 (22) 2008 03 25 
(71) რამზან  გოიტემიროვი (GE) 
        წინამძღვრიშვილის ქ. 50, 0102,  
        თბილისი (GE) 
(72) რამზან  გოიტემიროვი (GE) 
(54) შიგაწვის ძრავას ცილინდრ-დგუშიანი  
        კვანძი 
(57) შიგაწვის ძრავას ცილინდრ-დგუშიანი 
კვანძი შეიცავს ცილინდრთა ბლოკს 1 ცილინ-
დრს 2 დგუშებით 3 და 4, რომლებსაც აქვს 
უკუსვლით-წინსვლითი გადაადგილების შე-
საძლებლობა, და დგუშების თავებს შორის 
წვის საკანს 7. წვის საკანთან დაკავშირებუ-
ლია შემშვები და გამოსაბოლქვი სარკმლები 
8 და 9, რომლებიც განლაგებულია წვის 
საკნის ბოლოებზე. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
                   3 დამოკიდებული 
ფიგურა:   9  

 
__________________________________________ 
 
(10) AP 2012 10328 A (51) Int. Cl. (2006) 

        F 02 B 71/00 
(21) AP 2007 010328 (22) 2007 10 19 
(71) შოთა ხუციშვილი (GE) 
        შხეფის ქ. 3, 0105, თბილისი (GE) 
(72) შოთა ხუციშვილი (GE) 
(54) შიგაწვის ძრავა 
(57) შიგაწვის ძრავა შეიცავს ცილინდრებს 1 
და 2 და დგუშს 9. თითოეული ცილინდრის 
მოპირდაპირე ბოლოებზე განლაგებულია 
წვის კამერა 3 აღჭურვილი ანმთები სანთლით 
4 და კარბიურატორით 5, ამასთან, დგუშს ორი 
მხრიდან გააჩნია მუშა ზედაპირი და შესრუ-
ლებულია კამერებს შორის სივრცეში თავი-
სუფალი გადაადგილების შესაძლებლობით. 
გარდა ამისა, თითოეული წვის კამერის ნამწვი 
აირების გამომშვები სარქველი კოლექტორის 
გავლით შეერთებულია ტურბინასთან, ხოლო 
თითოეული ანმთები სანთელი და კარბიურა-
ტორი დისკრეტული მოქმედებისაა. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
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ფიგურა: 1 

 
__________________________________________ 
 
F 16 
 
(10) AP 2012 11912 A (51) Int. Cl. (2006) 

        F 04 F 7/02 
(21) AP 2010 011912 (22)  2010 08 09 
(71) იოსებ ნარჩემაშვილი (GE) 
        ჩაიკოვსკის ქ.10, 0105, თბილისი (GE) 
(72) იოსებ ნარჩემაშვილი (GE) 
(54) ჰიდრავლიკური დარტყმით მომუშავე  
        წყლის ტუმბო "ირეკსონი"  
(57) ტუმბო შეიცავს რეზერვუარს 7, მკვებავ 
მილს 2, მასთან დაკავშირებულ ხუფს 5 და 
ხუფთან დაკავშირებულ საჭირხნ მილს 6 მომ-
ხმარებელთან წყლის მისაწოდებლად. ამას-
თან, ტუმბოს საჭირხნი 4 და დამრტყმელი 3 
სარქვლები შესრულებულია ბრტყელი და 
დრეკად დეფორმაციაზე მომუშავე ელემენტე-
ბისაგან. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
ფიგურა:   2 

 
__________________________________________ 
 
(10) AP 2012 11801 A (51) Int. Cl. (2006) 

        F 16 F 15/20 
(21) AP 2010 011801 (22) 2010 05 14 
(71) მერაბ ჭელიძე (GE) 

გ. ჩიტაიას ქ. 38, 0164, თბილისი (GE); 
ვიქტორ ზვიადაური (GE) 

ვაჟა-ფშაველას V კვარტ., კორპ. 4, ბ. 79,  
0186, თბილისი (GE); 
გიორგი თუმანიშვილი (GE) 
დიდი დიღომი, III მკრ., კორპ. 4, ბ. 65, 0131,  
თბილისი (GE); 
ჰამლეტ წულაია (GE) 
გლდანის მას., III მკრ., კორპ. 4, ბ. 123,  
0167, თბილისი (GE); 
მერაბ თედოშვილი (GE) 
თემქა, II მკრ., I კვარტ., კორპ. 20, ბ. 6, 0191,  
თბილისი (GE) 

(72) მერაბ ჭელიძე (GE); 
ვიქტორ ზვიადაური (GE); 
გიორგი თუმანიშვილი (GE); 
ჰამლეტ წულაია (GE); 
მერაბ თედოშვილი (GE) 

(54) ვიბრატორი 
(57) ვიბრატორი შეიცავს ჩარჩოს 1, აქტიურ 2 
და რეაქტიულ მასებს 4, აქტიურ მასაზე დამა-
გრებულ პრიზმატული ფორმის მაგნიტოგამ-
ტარს 3, რეაქტიულ მასაზე დამაგრებულ П-სე-
ბრი ფორმის მაგნიტოგამტარს 5 ცვლადი ძაბ-
ვის წყაროსთან მიერთებული კოჭით, პაკეტურ 
რესორებს 6 და ელემენტებს, რომლებიც რე-
სორებს რხევების მინიმალური ადგილებიდან 
12 აერთებს ჩარჩოსთან. ამასთან, ელემენტები 
შესრულებულია განივი ძელების 11 სახით, 
რომლებიც ჩარჩოსთან დაკავშირებულია ბო-
ლოებით, სადაც ჩაყენებულია ვიბროსაიზო-
ლაციო სადებები 10. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
ფიგურა:   2 

 
__________________________________________ 
 
(10) AP 2012 11903 A (51) Int. Cl. (2006) 

        F 16 H 48/22 
(21) AP 2010 011903 (22) 2010 08 02 
(71) ზურაბ ცინცაძე (GE) 
         ნიკეას II შეს. 6/4, 4616, ქუთაისი (GE) 
(72) ზურაბ ცინცაძე (GE) 
(54) გაზრდილი ხახუნის დიფერენციალი 
(57) დიფერენციალი შეიცავს საერთო კორ-
პუსში 1 მოთავსებულ ნახევარღერძებზე 2 და-
სმულ მზიურ კბილანებს 3 და მათთან კინემა-
ტიკურად დაკავშირებულ სატელიტების 4 ორ 
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რიგს, მათთან ხისტად დაკავშირებულ ცილი-
ნდრულ კბილანებს 5, რომლებიც ერთმანეთ-
თან დაკავშირებულია პარაზიტული კბილა-
ნით 6 მასში ჩასმული გამსწრები ქუროებით 7. 
აღნიშნული გამსწრები ქუროები ხრახნული 
წყვილებით 8 დაკავშირებულია შიგა განლა-
გების ფრიქციულ ელემენტებთან 9, რომლე-
ბიც მისაბჯენი საკისრებითა 10 და ცილინდ-
რული ზამბარებით 11 დაკავშირებულია გარე 
განლაგების ფრიქციულ ელემენტებთან 12. 
კორპუსსა 1 და გარე განლაგების ფრიქციულ 
ელემენტებს შორის თანაღერძულად მოთა-
ვსებულია ცილინდრული ზამბარები 13. გარ-
და ამისა, გარე განლაგების ფრიქციული ელე-
მენტები უძრავ ღერძზე 14 დასმულია ღარო-
ბული შეერთებებით 15. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
ფიგურა:   1 

 
__________________________________________ 
 
F 17 
 
(10) AP 2012 11754 A (51) Int. Cl. (2006) 

F 17 C 5/06 
F 17 C 13/02 
F 04 B 9/125 
F 04 B 35/00 

(21) AP 2008 011754 (22) 2008 09 09 
(31) P-07-100 
(32) 2007 09 12 
(33) LV 
(71) ჰაიჯენ სია (LV) 
       პელდუ იელა 7, იელგავა, LV-3002 (LV) 
(72) ალეკსეის  საფრონოვსი (LV) 
(74) შალვა გვარამაძე 
(85) 2010 04 12 
(86) PCT/LV2008/000007, 2008 09 09 
(54) აირადი საწვავის შეკუმშვის ხერხი  
        ავტომობილის გასაწყობად და  
        გასაწყობი   მოწყობილობა მის  
        განსახორციელებლად 
(57) ხერხი ითვალისწინებს აირის მონაცვლე-
ობით მიწოდებას ვერტიკალურად განლაგე-
ბულ ორ  შემკუმშავ ტევადობაში 1 და 2, შემ-
დგომ აირს შეკუმშავენ და მაღალი წნევის   

ტევადობაში გადატუმბავენ შემკუმში ტევა-
დობის წნევის ქვეშ სითხით 30 შევსებით, რო-
მელსაც ახორციელებენ ჰიდროამძრავის 5 მე-
შვეობით, ახალს წარმოადგენს ის, რომ გამო-
გონების თანახმად შეკუმშვის თითოეულ 
ციკლს და აირის 29 შემკუმშავ ტევადობები-
დან გადატუმბვას მათ სრულ შევსებამდე   
ახორციელებენ სითხით 30, რომელიც მოთავ-
სებულია შემკუმშავ ტევადობებში 1 და   2 და 
მონაცვლეობით გადაიტუმბება ერთი ტევადო-
ბიდან მეორეში შემკუმშავი ტევადობის სრულ 
შევსებამდე. შემკუმშავი ტევადობები 1 და 2 
აღჭურვილია ჩამკეტი მოწყობილობით 3, შე-
თავსებულს ტევადობების 1 და 2 სითხით 
სრული შევსების გადამწოდებთან 4 და გან-
თავსებულს შემკუმშავი ტევადობების 1 და 2   
ყელებში. 
მუხლები: 2   დამოუკიდებელი 
                   4 დამოკიდებული 
ფიგურა:   4 

 
ფიგ.   1 

__________________________________________ 
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ganyofileba G 
 
G 01 
 
(10) AP 2012 11851 A (51) Int. Cl. (2006) 

       G 01 R 27/20 
(21) AP 2010 011851 (22) 2010 06 15 
(71) ბორის  კარასევი (GE) 

ჯავახიშვილის ქ. 74ა, ბ. 5, 6018,  
ბათუმი (GE); 
რომან კარასევი (GE) 
ჯავახიშვილის ქ. 74ა, ბ. 5, 6018,  
ბათუმი (GE); 
მაია ტუღუში (GE) 
გორგილაძის (იბერიის) ქ. 66, ბ. 4, 6004,  
ბათუმი (GE); 
მადონა ლორია (GE) 
ფიროსმანის ქ. 4, ბ. 52, 6015, ბათუმი (GE) 

(72) ბორის კარასევი  (GE); 
რომან კარასევი (GE); 
მაია ტუღუში (GE); 
მადონა ლორია (GE) 

(54) ჩამამიწებლის წინაღობის გაზომვის  
ხერხი და მოწყობილობა მის  
განსახორციელებლად 

(57) გამოგონება უზრუნველყოფს ჩამამიწებ-
ლის წინაღობის გაზომვას ქსელში  ყრუდჩა-
მიწებული ნეიტრალით. გათვალისწინებულია 
ცვლადი დენის წყაროდან 5 დენის გატარება 
ფაზურ სადენსა და ჩამამიწებელს 11 შორის 
ჩართულ დატვირთვის რეზისტორში 1, ამ 
დენის განშტოება საზომი ბოგირული სქემის 
მეშვეობით, რომელიც შედგენილია პოტენცი-
ომეტრით 2, რომელსაც აქვს გამომყვანი შუა   
წერტილიდან, ნულოვანი სადენით 9, დაგრა-
დუირებული რეოქორდით 3 და საძიებელი   
ჩამამიწებლის წინაღობით. ბოგირის დიაგო-
ნალში, ე. ი. პოტენციომეტრის შუა წერტილსა 
და ჩამამიწებელს შორის ჩართულია ნულ-
ინდიკატორი 4. რეოქორდის   წინაღობას ცვ-
ლიან ბოგირის წონასწორობის დამყარებამ-
დე, რომელიც კონტროლდება ნულ-ინდიკა-
ტორით და საზღვრავენ ჩამამიწებლის წინა-
ღობას ბოგირის   წონასწორობის მომენტში 
რეოქორდის წინაღობის მნიშვნელობის საფუ-
ძველზე. 
მუხლები: 2 დამოუკიდებელი 
ფიგურა:   2 

 
ფიგ.   2 

__________________________________________ 

(10) AP 2012 11852 A (51) Int. Cl. (2006) 
        G 01 R 27/20 

(21) AP 2010 011852 (22) 2010 06 15 
(71) ბორის  კარასევი (GE) 

 ჯავახიშვილის ქ. 74ა, ბ. 5, 6018,  
ბათუმი (GE); 
რომან კარასევი (GE) 
ჯავახიშვილის ქ. 74ა, ბ. 5, 6018,  
ბათუმი (GE); 
მაია ტუღუში (GE) 
 გორგილაძის (იბერიის) ქ. 66, ბ. 4, 6004,  
ბათუმი (GE); 
მადონა ლორია (GE) 
ფიროსმანის ქ. 4, ბ. 52, 6015, ბათუმი (GE) 

(72) ბორის კარასევი  (GE); 
რომან კარასევი (GE); 
მაია ტუღუში (GE); 
მადონა ლორია (GE) 

(54) ჩამამიწებლის წინაღობის გაზომვის  
ხერხი და მოწყობილობა მის  
განსახორციელებლად 

(57) გამოგონება უზრუნველყოფს ჩამამიწებ-
ლის წინაღობის გაზომვას ქსელში  ყრუდჩა-
მიწებული ნეიტრალით. გათვალისწინებულია 
ცვლადი დენის წყაროდან 5 დენის გატარება 
ფაზურ სადენსა და ჩამამიწებელს შორის 
ჩართულ დატვირთვის რეზისტორში 1. ნულო-
ვან სადენში დატვირთვის დენის ტოლი და მის 
საპირისპიროდ მიმართული დენის შესაქმნე-
ლად გამოყენებულია დენის ტრანსფორმა-
ტორი 3, რომლის ტრანსფორმაციის კოეფიცი-
ენტი ერთის ტოლია. ჩამამიწებლის საძიებელ 
წინაღობას საზღვრავენ როგორც ტრანსფო-
რმატორის მეორეულ გრაგნილზე ვოლტმე-
ტრით 4 გაზომილი ძაბვისა და ამპერმეტრით 2 
გაზომილი დატვირთვის დენის ფარდობას. 
მუხლები: 2 დამოუკიდებელი 
ფიგურა:   2 

 
ფიგ.   2 

__________________________________________ 
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G 09 
 
(10) AP 2012 11550 A (51) Int. Cl. (2006)  

        G 09 F 19/00 
(21) AP 2009 011550 (22) 2009 11 09 
(71) ბადრი გორგილაძე (GE) 

ი.აბაშიძის ქ.10, ბ.29, 0179, თბილისი (GE); 
გოჩა მიქიაშვილი (GE) 
ი.აბაშიძის ქ.10, ბ.30, 0179, თბილისი (GE); 
რუსუდან ვარდიაშვილი (GE) 
კოსტავას ქ.3, 0179, თბილისი (GE); 
გია ნაცვლიშვილი (GE) 
ჩუბინაშვილის ქ.7, 0102, თბილისი (GE) 

(72) ბადრი გორგილაძე  (GE);  
გოჩა მიქიაშვილი (GE);  
რუსუდან ვარდიაშვილი (GE); 
გია ნაცვლიშვილი (GE) 

(54) ვირტუალური მუზეუმის შექმნის ხერხი 
(57) ხერხი ითვალისწინებს სამუზეუმო ექსპო-
ნატების ასლების გადაღებას  სამგანზომილე-
ბიანი სკანირების მეთოდით, შესაბამის მონა-
ცემთა ბაზის   ფორმირებასა და მოდელების 
ვიზუალიზაციის უზრუნველყოფას, ამასთან,   
ტექნოლოგიურ ციკლს სკანირებიდან ვიზუ-
ალიზაციამდე ახორციელებენ ვექტორულ   
მონაცემთა საშუალებით. გარდა ამისა, დამა-
ტებით ახდენენ თვით მუზეუმის,   როგორც 
ნიმუშების განთავსების ადგილის ვექტორულ 
სამგანზომილებიან   რეალიზებას. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
__________________________________________ 
 

ganyofileba H 
 
H 04 
 
(10) AP 2012 9929 A         (51) Int. Cl. (2006) 

       H 04 B 17/00 (2006.01) 
       H 04 L 1/00 (2006.01) 
       H 04 W 72/08 (2009.01) 

(21) AP 2002 009929 (22) 2002 04 15 
(62) AP 2002 008717 
(31) 60/290,877; 10/029,569 
(32) 2001 05 14; 2001 12 21 
(33) US; US 
(71) ინტერდიჯიტალ ტექნოლოჯი  
       კორპორეიშენ (US) 
        300 დელავერ ავენიუ, სუიტ 527,  
       უილმინგტონი, DE 19801 (US) 
(72) სტივენ ი. ტერი (US); 

სტივენ ჯ. დიკი (US); 
ჯეიმზ მ. მილერი (US); 
ელდად ზეირა (US); 
არიელა ზეირა (US) 

(74) თამარ კოჭლამაზაშვილი  

(85) 2007 03 16 
(86) PCT/US2002/011731, 2002 04 15 
(54) არხის ხარისხის გაზომვის დინამიკური  
        პროცედურა ადაპტიური მოდულაციისა  
        და კოდირების ტექნიკისათვის 
(57) გამოგონება უზრუნველყოფს უსადენო 
ციფრულ კავშირს საბაზო სადგურსა და 
მომხმარებლის მოწყობილობის მობილური 
ტერმინალების (UE) სიმრავლეს შორის ადა-
პტიური მოდულაციისა და კოდირების გამო-
ყენებით რადიორესურსების გაუმჯობესებუ-
ლი გამოყენებისა და მონაცემთა გადაცემის 
ოპტიმალური სიჩქარის მისაღწევად მომხმა-
რებელთა მომსახურებისათვის. კავშირის და-
მავალი ხაზის (DL) მონაცემები მიიღება 
საბაზო სადგურით, რომელიც მოითხოვს DL 
არხის ხარისხის გაზომვებს მხოლოდ იმ 
მობილური ტერმინალებიდან, რომელთაც 
აქვს დაყოვნებული DL გადაცემები. UE-ები 
რეაგირებს მოთხოვნაზე DL არხის ხარისხის 
გაზომვითა და საბაზო სადგურზე გადაცემით, 
რომელიც შემდეგ ანაწილებს რესურსებს ისე, 
რომ UE-ებმა საუკეთესოდ გამოიყენოს რადი-
ორესურსები. საბაზო სადგური აინფორმი-
რებს UE-ებს ფიზიკური არხის განაწილების 
შესახებ, რომელიც აჩვენებს მოდულაციის/ 
კოდირების სიჩქარეს და განაწილებულ დრო-
ით ინტერვალებს, რასაც მოსდევს DL მონა-
ცემთა ბლოკების გადაცემა, რომლებიც გადა-
ცემულია UE-ებზე. 
მუხლები: 5 დამოუკიდებელი 
                   21 დამოკიდებული 
ფიგურა:   2 
__________________________________________ 
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ganyofileba C 
 
C 07 
 
(11) P 2012 5393 B (51) Int. Cl. (2006) 

C 07 C 311/21 
A 61 K 31/18 
A 61 P 29/00 
C 07 D 209/08 
C 07 D 211/26 
C 07 D 211/58 
C 07 D 213/40 
C 07 D 231/40 
C 07 D 233/54 
C 07 D 235/30 
C 07 D 261/14 
C 07 D 277/46 
C 07 D 277/62 
C 07 D 277/82 
C 07 D 285/12 

(10) AP 2011 11269 A (44) 19(335)/2011 
(21) AP 2007 011269 
(22) 2007 10 27 
(24) 2007 10 27 
(31) P0600809 
(32) 2006 10 27 
(33) HU 
(86) PCT/HU2007/000103, 2007 10 27 
(73) რიხტერ გედეონ ნირტ. (HU) 

 დიომროი უტ. 19-21, H-1103  
 ბუდაპეშტი (HU) 

(72) დიულა ბეკე (HU); 
ევა ბოზო (HU); 
შანდორ ფარკაში (HU); 
კატალინ ხორნოკი (HU); 
დიორდი კეზერი (HU); 
ევა შმიდტი (HU); 
ევა შენტირმაი (HU); 
იშტვან ვაგო (HU); 
მონიკა ვასტაგი (HU) 

(74) ლილიანა დარახველიძე 
(54) ფენილსულფამოილ-ბენზამიდის  

 ახალი წარმოებულები, როგორც  
 ბრადიკინინის ანტაგონისტები 

_________________________________________ 
 
(11) P 2012 5392 B (51) Int. Cl. (2006) 

C 07 D 263/52 
C 07 D 277/60 
A 61 K 31/4184 
A 61 K 31/425 

(10) AP 2011 11069 A (44) 15(331)/2011 

 
 
 
 
 
(21) AP 2007 011069 
(22) 2007 06 18 
(24) 2007 06 18 
(31) 2006-168518 
(32) 2006 06 19 
(33) JP 
(86) PCT/JP2007/062645, 2007 06 18 
(73) ტაკედა ფარმასეუტიკალ კომპანი  

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

(72) ოსამუ უჩიკავა (JP); 
ტატსუკი კოიკე (JP); 
იასუტაკა ჰოიაში (JP); 
ტაკაფუმი ტაკაი (JP) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(54) ტრიციკლური ნაერთები და მათი  

 ფარმაცევტული გამოყენება 
_________________________________________ 
 

ganyofileba E 
 
E 04 
 
(11) P 2012 5394 B (51) Int. Cl. (2006) 

        E 04 B 1/19 
(10) AP 2011 11323 A (44) 19(335)/2011 
(21) AP 2009 011323 
(22) 2009 06 22 
(24) 2009 06 22 
(73) ნუგზარ შაიშმელაშვილი (GE) 

ვაჟა-ფშაველას გამზ., V კვარტ., კორპ. 2,  
ბ. 43, 0186, თბილისი (GE); 
ანა შაიშმელაშვილი (GE) 
ვაჟა-ფშაველას გამზ., V კვარტ., კორპ. 2,  
ბ. 43, 0186, თბილისი (GE) 

(72) ნუგზარ შაიშმელაშვილი (GE); 
ანა შაიშმელაშვილი (GE) 

(54) ლითონის წინასწარდაძაბული  
 სტრუქტურული კონსტრუქცია 
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ganyofileba F 
 
F 03 
 
(11) P 2012 5396 B (51) Int. Cl. (2006) 

        F 03 G 7/10 
(10) AP 2011 11524 A (44) 17(333)/2011 
(21) AP 2009 011524 
(22) 2009 10 22 
(24) 2009 10 22 
(73) ნიკოლოზ კიკაბიძე (GE) 
        გლდანის II მკრ., კორპ. 31, ბ. 94, 0167,  
         თბილისი (GE) 
(72) ნიკოლოზ კიკაბიძე (GE) 
(54) მუდმივი მაგნიტებიანი გრავიტაცი- 
       ული ძრავა 
_________________________________________ 
 

ganyofileba G 
 
G 06 
 
(11) P 2012 5395 B (51) Int. Cl. (2006) 

        G 06 K 19/16 
(10) AP 2011 11606 A (44) 19(335)/2011 
(21) AP 2009 011606 
(22) 2009 12 16 
(24) 2009 12 16 
(73) გიორგი კაკაურიძე (GE) 
        მუშათა ქ.3, 0101, თბილისი (GE); 
        ბარბარა კილოსანიძე (GE) 
        ნუცუბიძის ქ. 48/3, ბ. 4, 0177,  
        თბილისი (GE) 
(72) გიორგი კაკაურიძე (GE); 
        ბარბარა კილოსანიძე (GE) 
(74) შალვა გვარამაძე 
(54) ნაწარმის გაყალბებისაგან დაცვის  
       კოდის ჩაწერის ხერხი და მისი  
       ამომცნობი მოწყობილობა 
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ganyofileba A 
 
A 21 
 
(10) AU 2012 12236 U (51) Int. Cl. (2006) 

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

(21) AU 2011 012236 (22) 2011 05 25 
(71) ალექსანდრე ახობაძე (GE) 

იოსელიანის ქ. 37, ბ. 30, 0171,  
თბილისი (GE); 
ლევან ახობაძე (GE) 
იოსელიანის ქ. 37, ბ. 30, 0171,  
თბილისი (GE); 
ნინო წიქარიშვილი (GE) 
იოსელიანის ქ. 37, ბ. 30, 0171,  
თბილისი (GE) 

(72) ალექსანდრე ახობაძე (GE); 
ლევან ახობაძე (GE); 
ნინო წიქარიშვილი (GE) 

(54) ბიოლოგიურად აქტიური ხორბლის  
პურის წარმოების ხერხი 

(57) ხერხი ითვალისწინებს ხორბლის მარცვ-
ლის წყლით გარეცხვას, დალბობას 30-45°C 
ტემპერატურის მქონე გამდინარე წყალში 48-
72 საათის განმავლობაში 45-60% ტენიანო-
ბამდე, დაქუცმაცებას, სარეცეპტურო კომპო-
ნენტებით ცომის მოზელას 10-12 წთ-ის გან-
მავლობაში, გაფუებას 30-40 წთ-ის განმავ-
ლობაში, დაყოფას, ცომის გუნდების ორთქ-
ლით დატენიანებას 200-250°C პირობებში, 
დაყოვნებას 45-60 წთ-ის განმავლობაში და 
ცხობას 350-400°C ტემპერატურაზე. 
_________________________________________ 
 
A 45 
 
(10) AU 2012 12047 U (51) Int. Cl. (2006) 

A 45 D 21/18 
(21) AU 2010 012047 (22) 2010 12 30 
(71) მარი რურუა (GE) 
        ზანდუკელის ქ. 21, 0108, თბილისი (GE) 
(72) მარი რურუა (GE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(54) თმის სავარცხელი Hair +  
(57) თმის სავარცხელი შეიცავს ღრუ კორ-
პუსს 1, დამზადებულს სახელურთან 2 ერ-
თად, და კბილებს 3. კორპუსს აქვს ამონაჭერი 
4 და მასთან ანჯამებით 5 მიერთებული სახუ-
რავი 6 ფიქსატორით 7. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
ფიგურა:   3 

 
_________________________________________  
 

ganyofileba F 
 
F 24 
 
(10) AU 2012 12189 U (51) Int. Cl. (2006) 

F 24 H 1/06 
B 60 P 3/025 

(21) AU 2011 012189 (22) 2011 04 15 
(71) თამაზ ზენაიშვილი (GE) 
        მ.კოსტავას ქ.20, ბ.50, 4400, ფოთი (GE) 
(72) თამაზ ზენაიშვილი (GE) 
(54) მოწყობილობა ყავის მოსადუღებლად 
(57) მოწყობილობა შეიცავს კორპუსს 1, მის 
ზედა ნაწილზე დაყენებულ ლითონის ქვეშს 2 
ინერტული მასალის, მაგალითად, ქვიშის 
მოსათავსებლად და სითბური ენერგიის წყა-
როს. მოწყობილობა დამატებით აღჭურვი-
ლია კორპუსზე დამონტაჟებული ციფრული 
სელექტორისა 6 და საინფორმაციო დისპლე-
ის 7 სახით შესრულებული მართვის ბლოკი-
თა და ქვეშის ძირზე დაყენებული ელექტრო-
თერმორეგულატორით 8. მართვის ბლოკი 
ერთის მხრივ ელექტრულად დაკავშირებუ-
ლია ელექტროთერმორეგულატორთან, ხო-
ლო მეორეს მხრივ მაღალი ძაბვის მცველის 9 
გავლით ელექტრულად დაკავშირებულია სი-

sasargeblo modelebi
 

ganacxadebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba  

patentis gacemis Sesaxeb 
 

gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamo-
qveynebidan 3 Tvis vadaSi an Tbilisis saqalaqo sasamarTlos administraciul saqmeTa
kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: Tbilisi, daviT aRmaSeneblis xeivani, me-12 km., №6). 
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თბური ენერგიის წყაროსთან, რომელიც წარ-
მოადგენს ქვეშში მოთავსებულ მშრალ თე-
რმოელექტრულ გამხურებელს 10. ქვეშის 
ძირზე მოთავსებულია წყლის წყაროსთან და-
კავშირებული მილი 11 ჩამოსასხმელი ონკა-
ნით 12. კორპუსი დაყენებულია თვითმიმმარ-
თველი თვლების 3 მქონე დგარებზე 4, რომ-
ლებსაც გააჩნია შიგნითა მიმართულებით 
შეკეცვის შესაძლებლობა. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
ფიგურა:   1 
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(10) AD 2012 659 S (51)  09-03 
(21) AD 2011 000659 (22) 2011 08 15  
(28) 6 
(71) შპს ,,ბერტა’’ (GE) 
        სოფ. წეროვანი, 3318, მცხეთა (GE) 
(72) რობ ჰოლი (GB) 
(74) ნინო სიმონიშვილი 
(54) საფუთავი 
(55)  

1  

2   

dizaini
 

ganacxadi, romelzec gamotanilia gadawyvetileba 

registraciis Sesaxeb 
 

gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamo-
qveynebidan 3 Tvis vadaSi an Tbilisis saqalaqo sasamarTlos administraciul saqmeTa 
kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: Tbilisi, daviT aRmaSeneblis xeivani, me-12 km., №6). 
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(11) D 2012 489 S (51) 02-02. 02-03 
(10) AD 2011 636 S   (44) 19(335)/2011  
(21) AD 2011 000636 (22) 2011 02 16  
(24) 2011 02 16  
(28) 18 
(18) 2016 02 16 
(31) 2010502465 
(32) 2010 08 27 
(33) RU 
(73) ოტკრიტოე აკციონერნოე ობშესტვო 
        ,,ნევტიანაია კომპანია ,,ლუკოილ” (RU) 
        101000, ქ. მოსკოვი, სრეტენსკი  

 ბულვარი, 11 (RU) 
(72) ივან ალექსეევიჩ ნეკრასოვი (RU); 

მარინა ალექსანდროვნა მედვედევა (RU); 
ვიქტორ ივანოვიჩ ოვსიანიკოვი (RU); 
სვეტლანა ვიაჩესლავოვნა ასტაპოვა (RU)  

(74) ხათუნა იმნაძე 
(54) ფორმისა და სპეციალური ტანსაცმლის  

კომპლექტი ,,ლუკოილის” ჯგუფის  
ორგანიზაციების ავტოგასამართი  
კომპლექსების პერსონალისთვის  
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(11) D 2012 488 S (51) 09-01 
(21) AD 2012 000677 (22) 2012 01 04  
(24) 2012 01 04 
(28) 2 
(18) 2017 01 04  
(73) იოსებ აბაიაძე (GE) 
        გამსახურდიას გამზ. I კვარტ., კორპ.  6ბ, ბ. 18, 0171, თბილისი (GE)  
(72) იოსებ აბაიაძე (GE)  
(54) თიხის ბოთლი  
(55) 

 1.1    1.2    1.3  
 

 2.1    2.2    2.3  
___________________________________________________ 

 
 
 

daCqarebuli proceduriT registrirebuli

dizaini 
 

registraciis gauqmebis moTxovniT saCivris Setana SesaZlebelia saqpatentis saapela-

cio palataSi gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi.  
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(260) AM 2012 59975 A 
(210) AM 059975 
(220) 2011 06 16 
(731) სს "Nobel ilac Sanayii Ve Ticaret anonim  

sirketi"-ის წარმომ. საქართველოში  
თავისუფლების მოედანი #4, 0105,  
თბილისი, საქართველო 

(740) გელა ვადაჭკორია 
(540)  

Betaver 
ბეტავერი 

(591) შავ-თეთრი 
(511) 
5 _ ფარმაცევტული საშუალებები, წამლები, 

სამკურნალო საშუალებები. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62932 A 
(210) AM 062932 
(220) 2011 06 22 
(731) დისკოვერი კომუნიკეიშენს, ლლკ 

უან დისკოვერი პლეისი, სილვერ- 
სპრინგი, მერილენდი 20910, აშშ 

(740) დავით ზურაბიშვილი 
(540)  

TLC 
(591) შავ-თეთრი 
(511) 
41 _ გართობა, კერძოდ, მულტიმედიური პროგ-

რამები საერთო ინტერესების სფეროში, 
რომლებიც ვრცელდება სხვადასხვა სა-
ბაზო სისტემებით მრავალარხიანი მედია 
გადამცემი საშუალებებით; უწყვეტი გა-
სართობი სატელევიზიო პროგრამების 
უზრუნველყოფა გლობალური კომპიუტე-
რული ქსელის მეშვეობით; სატელევიზიო 
პროგრამების წარმოება; მულტიმედიური 
პროგრამების წარმოება. 

_________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(260) AM 2012 62933 A 
(210) AM 062933 
(220) 2011 06 22 
(731) ჰლტ ინტერნეშენელ იპ ლლკ  

(დელავერის კორპორაცია) 
7930 ჯონს ბრენჩ დრაივი, სუიტი  
1100 მაკ-ლინი, ვირჯინია 22102, 
აშშ 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 05.05.20-27.05.05- 
(511) 
43 _ სასტუმროების მომსახურება, რესტორნე-

ბის მომსახურება, საკვების შეკვეთით 
დამზადების და შინ მიტანის მომსახურე-
ბა, ბარებისა და კოქტეილ-ბარების მომ-
სახურება; კურორტებზე საცხოვრებელი 
ადგილით უზრუნველყოფა; საერთო და-
ნიშნულების შენობების უზრუნველყოფა 
შეხვედრების, კონფერენციებისა და გა-
მოფენებისათვის; საბანკეტო დარბაზე-
ბით უზრუნველყოფა და განსაკუთრებუ-
ლი შემთხვევების უზრუნველყოფა საზო-
გადოებრივი ადგილებით; მესამე პირე-
ბისათვის სასტუმროებში საცხოვრებელი 
ადგილების დაჯავშნის მომსახურება, 
ყველა შეტანილი 43-ე კლასში. 

_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62934 A 
(210) AM 062934 
(220) 2011 06 22 
(731) ჰლტ ინტერნეშენელ იპ ლლკ  

(დელავერის კორპორაცია) 
7930 ჯონს ბრენჩ დრაივი, სუიტი 
1100 მაკ-ლინი, ვირჯინია 22102, 
აშშ 

 

sasaqonlo niSnebi
 

erovnuli proceduriT Semotanili ganacxadebi,  

romlebzec gamotanilia gadawyvetileba 

registraciis Sesaxeb 
 

gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamoqve-
ynebidan 3 Tvis vadaSi an Tbilisis saqalaqo sasamarTlos administraciul saqmeTa ko-
legiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: Tbilisi, daviT aRmaSeneblis xeivani, me-12 km., #6). 
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(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

HILTON GARDEN INN 
(591) შავ-თეთრი 
(511) 
43 _ სასტუმროების მომსახურება, რესტორნე-

ბის მომსახურება, საკვების შეკვეთით 
დამზადების და შინ მიტანის მომსახურე-
ბა, ბარებისა და კოქტეილ-ბარების მომ-
სახურება; კურორტებზე საცხოვრებელი 
ადგილით უზრუნველყოფა; საერთო და-
ნიშნულების შენობების უზრუნველყოფა 
შეხვედრების, კონფერენციებისა და გა-
მოფენებისათვის; საბანკეტო დარბაზე-
ბით უზრუნველყოფა და განსაკუთრებუ-
ლი შემთხვევების უზრუნველყოფა საზო-
გადოებრივი ადგილებით; მესამე პირები-
სათვის სასტუმროებში საცხოვრებელი 
ადგილების დაჯავშნის მომსახურება, 
ყველა შეტანილი 43-ე კლასში. 

_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62948 A 
(210) AM 062948 
(220) 2011 06 22 
(731) შპს "ZILLER GEORGIA" 

ჟიული შარტავას ქ. 35-37, ბინა  97, 0160,  
თბილისი, საქართველო 

(540)  

 
 

(591) ლურჯი, წითელი, თეთრი 
(531) 25.05.02-26.04.22-27.05.17-27.05.24- 

29.01.13- 
(511) 
6 _ ჩვეულებრივი ლითონები და მათი შენა-

დნობები; ლითონის სამშენებლო მასალა; 
ლითონის მოძრავი კონსტრუქციები და 
ნაგებობები; ლითონის მასალა ლიანდა-
გებისათვის; ჩვეულებრივი ლითონის გვა-
რლები და მავთული (არა ელექტრული); 
რკინა-კავეული და საკეტი ნაწარმი; ლი-
თონის მილები და მილსადენები; სეიფე-
ბი; ჩვეულებრივი ლითონის ნაკეთობა, 
რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; 
მადანი. 

20 _ ავეჯი, სარკეები, სურათების ჩარჩოები და 
ა.შ.; ხის, კორპის, ლელქაშის, ლერწმის, 
ტირიფის, რქის, ძვლის, სპილოს ძვლის, 
ვეშაპის ულვაშის, კუს ბაკნის, ნიჟარის, 
ქარვის, სადაფის, ზღვის ხვირთქლისა და 
ამ მასალების შემცვლელებისაგან დამ-
ზადებული ნაკეთობა, რომელიც არ მიე-
კუთვნება სხვა კლასებს. 

35 _ რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ად-
მინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფი-
სე სამსახური. 

_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62949 A 
(210) AM 062949 
(220) 2011 06 22 
(731) ბასფ აგროქემიკალ პროდაქტს ბ.ვ. 

გრონინგენსინგელ 1, EA არნემი,  
ნიდერლანდი 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

EURO-LIGHTNING 
(591) შავ-თეთრი 
(511) 
1 _ ქიმიური ნაწარმი, რომელიც განკუთვნი-

ლია სოფლის მეურნეობაში, მებაღეობასა 
და მეტყევეობაში გამოსაყენებლად; სა-
ხელდობრ, მცენარეთა გასამაგრებელი 
პრეპარატები, მცენარეთა ზრდის მარეგუ-
ლირებელი პრეპარატები, ქიმიური პრეპა-
რატები, რომლებიც განკუთვნილია თეს-
ლების დამუშავებისათვის, სურფაქტან-
ტები, ბუნებრივი ან ხელოვნური ქიმიური 
ნაწარმი, რომელიც გამოიყენება, რო-
გორც სექსუალური სატყუარები ან აგენ-
ტები მწერების გაბრუებისათვის. 

5 _ მავნე ცხოველების განადგურებისა და 
მოსპობისათვის განკუთვნილი პრეპარა-
ტები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები, პეს-
ტიციდები. 

_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62964 A 
(210) AM 062964 
(220) 2011 06 23 
(731) რენბექსი ლაბორატორიზ ლიმიტიდ 

პლოტ N 90, სექტორი-32, გურგაონ- 
122001, ჰარიანა, ინდოეთი 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი  
(540)  

PEMOZAR 
(591) შავ-თეთრი 
(511) 
5 _ ფარმაცევტული და სამედიცინო პრეპა-

რატები, რომლებიც გამოიყენება ადამია-
ნებისათვის და ვეტერინარიაში. 

_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62965 A 
(210) AM 062965 
(220) 2011 06 23 
(731) შპს „საგა იმპექსი“ 

ჩაჩავას ქ. 2-4-6-8-10, 0159, თბილისი,  
საქართველო 
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(540)  (591) შავ-თეთრი 
(511) 

 

34 _ თამბაქო,  თამბაქოს  ნაწარმი,  სიგარეტი, 
მწეველთა საკუთნო, სანთებელები, ასანთი. 

_________________________________________ 
 (591) შავ-თეთრი 

(531) 27.05.05-28.19.00- (260) AM 2012 62968 A 
(511) (210) AM 062968 
35 _ რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ად-

მინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფი-
სე სამსახური. 

(220) 2011 06 24 
(731) რენბექსი ლაბორატორიზ ლიმიტედ 

პლოტ No.90, სექტორი-32, გურგაონ- 
_________________________________________ 122001, ჰარიანა, ინდოეთი 
 (740) თამარ კოჭლამაზაშვილი  

(540)  (260) AM 2012 62966 A 
RANCETAM (210) AM 062966 

(220) 2011 06 23 (591) შავ-თეთრი 
(310) 113827253 (511) 
(320) 2011 04 29 5 _ ფარმაცევტული და სამედიცინო პრეპა-

რატები, რომლებიც გამოიყენება ადამია-
ნებისათვის და ვეტერინარიაში. 

(330) FR 
(731) ზე პროქტერ & გემბლ კომპანი 

უან პროქტერ & გემბლ პლაზა, _________________________________________ 
ცინცინატი, ოჰაიო 45202, აშშ  (740) შალვა გვარამაძე 

(260) AM 2012 63098 A (540) 
(210) AM 063098 

TRIZONE (220) 2011 07 06 
(591) შავ-თეთრი (731) სსიპ საქართველოს კინემატოგრაფიის  
(511) ეროვნული ცენტრი 
21 _ კბილის ჯაგრისები;  კბილის  ელექტრო-

ჯაგრისები; მასალები ჯაგრისის ნაწარ-
მისათვის; არა ელექტრული ინსტრუმენ-
ტები და მასალები შემავალი 21-ე კლას-
ში, ყველა განკუთვნილი გაწმენდა-გასუ-
ფთავებისათვის; ნაწილები და ფიტინგები  
ზემოთ აღნიშნული საქონლისათვის შე-
მავალი 21-ე კლასში; კბილის საწმენდი 
ძაფები, კბილის საწმენდი ძაფის დამჭე-
რები, კბილის საჩიჩქნები, კბილის საჩიჩ-
ქნების დამჭერები, ჯაგრისები; დამჭერე-
ბი და გამანაწილებლები ყველა შემავა-
ლი 21-ე კლასში; ხელოვნური კბილების 
ჯაგრისები; კბილთა შორის გამოსაყენე-
ბელი ჯაგრისები.   

ზ. გამსახურდიას სანაპირო #4, 0105,  
თბილისი, საქართველო 

(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.01- 
(511) 
16 _ ნაბეჭდი პროდუქცია; ჟურნალი, გაზეთი. 
41 _ აღზრდა;  სასწავლო პროცესის უზრუნ-

ველყოფა; გართობა; სპორტული და კულ-
ტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებე-
ბის ორგანიზება. 

_________________________________________ 
 _________________________________________ 

 (260) AM 60751 A* 
(210) AM 060751 (260) AM 2012 62967 A 
(220) 2010 12 28 (210) AM 062967 
(731) ტეიჯინ ფარმა ლიმიტიდ (220) 2011 06 24 

2-1, კასუმიგასეკი 3-ჩომე, ჩიიოდა-კუ,  (731) ბრიტიშ ამერიკენ ტობაკო (ბრენდს)  
ტოკიო, იაპონია ლიმიტედ 

(740) შალვა გვარამაძე გლოუბ ჰაუზი, 4 ტემპლ პლეისი,  
(540)  ლონდონი WC2R 2 PG, გაერთიანებული  

Аденурик სამეფო 
(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი  (591) შავ-თეთრი 
(540)  (511) 

APEX 5 _ ფარმაცევტული პრეპარატები. 
_________________________________________ 
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(111) M 2012 22193 R 
(151) 2012 01 18 
(181) 2022 01 18 
(260) AM 2011 59216 A 
(220) 2010 08 30 
(732) ნეოვიზ გეიმს კო., ლტდ. 

8F, ნეოვიზ ტაუერი, 192-2, გუმი-დონგი,  
ბუნდანგ-გუ, სეონგნამ-სი, გუეონგი-დო,  
კორეის რესპუბლიკა 

_________________________________________ 
 
(111) M 2012 22194 R 
(151) 2012 01 18 
(181) 2022 01 18 
(260) AM 2011 59247 A 
(220) 2010 09 06 
(732) ჰარინგტონ დიველოპმენტ ინკ. 

არანგო ორილაკ ბლდგ, ისტ 54 სტრიტი,  
პანამა 

_________________________________________ 
 
(111) M 2012 22195 R 
(151) 2012 01 18 
(181) 2022 01 18 
(260) AM 2011 59248 A 
(220) 2010 09 06 
(732) ჰარინგტონ დიველოპმენტ ინკ. 

არანგო ორილაკ ბლდგ, ისტ 54 სტრიტი,  
პანამა 

_________________________________________ 
 
(111) M 2012 22196 R 
(151) 2012 01 18 
(181) 2022 01 18 
(260) AM 2011 59303 A 
(220) 2010 09 08 
(732) ლალი ბუკია 

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

_________________________________________ 
 
(111) M 2012 22197 R 
(151) 2012 01 18 
(181) 2022 01 18 
(260) AM 2011 59454 A 
(220) 2010 09 20 
(732) ებოტ ბიოტექნოლოჯი ლტდ 

კლარენდონ ჰაუსი, 2 ჩარჩ სტრიტი,  
ჰამილტონ HM 11, ბერმუდის  
კუნძულები 

_________________________________________ 

 
 
 
 
 
(111) M 2012 22198 R 
(151) 2012 01 18 
(181) 2022 01 18 
(260) AM 2011 59533 A 
(220) 2010 09 22 
(732) სააქციო საზოგადოება "ჯი პი სი" 

მარჯანიშვილის ქ. 26, 0102, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2012 22199 R 
(151) 2012 01 18 
(181) 2022 01 18 
(260) AM 2011 59542 A 
(220) 2010 09 23 
(732) ებოტ ლაბორატორის 

ებოტ პარკი, ილინოისი 60064, აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 2012 22200 R 
(151) 2012 01 18 
(181) 2022 01 18 
(260) AM 2011 59544 A 
(220) 2010 09 23 
(732) ებოტ ლაბორატორის 

ებოტ პარკი, ილინოისი 60064, აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 2012 22201 R 
(151) 2012 01 18 
(181) 2022 01 18 
(260) AM 2011 59545 A 
(220) 2010 09 23 
(732) ებოტ ლაბორატორის 

ებოტ პარკი, ილინოისი 60064, აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 2012 22202 R 
(151) 2012 01 18 
(181) 2022 01 18 
(260) AM 2011 59546 A 
(220) 2010 09 23 
(732) ებოტ ლაბორატორის 

ებოტ პარკი, ილინოისი 60064, აშშ 
_________________________________________ 

 
(111) M 2012 22203 R 
(151) 2012 01 18 
(181) 2022 01 18 
(260) AM 2011 59547 A 

registrirebuli sasaqonlo niSnebi 
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(220) 2010 09 23 
(732) ებოტ ლაბორატორის 

ებოტ პარკი, ილინოისი 60064, აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 2012 22204 R 
(151) 2012 01 18 
(181) 2022 01 18 
(260) AM 2011 59714 A 
(220) 2010 10 01 
(732) გლობალ ტობაკო ინტერნეიშენალ  

ლლკ 
520 ს. 7 სტრიტი, სუიტ C, ლას-ვეგასი,  
ნევადა, NV 89101, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2012 22205 R 
(151) 2012 01 18 
(181) 2022 01 18 
(260) AM 2011 59794 A 
(220) 2010 10 08 
(732) ჰარინგტონ დიველოპმენტ ინკ. 

არანგო ორილაკ ბლდგ, ისტ 54 სტრიტი,  
პანამა 

_________________________________________ 
 
(111) M 2012 22206 R 
(151) 2012 01 18 
(181) 2022 01 18 
(260) AM 2011 59798 A 
(220) 2010 10 11 
(732) როტაფარმ ლიმიტიდ 

ქომონველს ტრასტ ლიმიტიდ, დრეიკ  
ჩეიმბერსი, ტორტოლა, ვირჯინის  
კუნძულები (დიდი ბრიტანეთი) 

_________________________________________ 
 
(111) M 2012 22207 R 
(151) 2012 01 18 
(181) 2022 01 18 
(260) AM 2011 59809 A 
(220) 2010 10 11 
(732) სააქციო საზოგადოება „ჯი პი სი“ 

მარჯანიშვილის ქ. 26, 0102, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2012 22208 R 
(151) 2012 01 18 
(181) 2022 01 18 
(260) AM 2011 59810 A 
(220) 2010 10 11 
(732) სააქციო საზოგადოება „ჯი პი სი“ 

მარჯანიშვილის ქ. 26, 0102, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 

(111) M 2012 22209 R 
(151) 2012 01 18 
(181) 2022 01 18 
(260) AM 2011 59820 A 
(220) 2010 10 11 
(732) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი ოტვეტ- 

სტვენნოსტიუ "კრაფტ ფუდს რუს" 
ულ. ფრანცა შტოლვერკა 10,  
ვლადიმირსკაია ობლასტი, პეტუშინსკი  
რაიონი, გ. პოკროვი, 601123, რუსეთის  
ფედერაცია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2012 22210 R 
(151) 2012 01 18 
(181) 2022 01 18 
(260) AM 2011 59920 A 
(220) 2010 10 19 
(732) ჯონსონ & ჯონსონ, ნიუ-ჯერზის  

კორპორაცია 
უან ჯონსონ & ჯონსონ პლაზა, 
ნიუ-ბრანზუიკი, ნიუ-ჯერზი 08933-7001,  
აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2012 22211 R 
(151) 2012 01 18 
(181) 2022 01 18 
(260) AM 2011 59973 A 
(220) 2010 10 25 
(732) ტარას გაგნიძე 

ყიფშიძის ქ. #8, ბინა 24,  0162,  
თბილისი, საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2012 22212 R 
(151) 2012 01 18 
(181) 2022 01 18 
(260) AM 2011 59979 A 
(220) 2010 10 26 
(732) ვასილ მაღლაფერიძე 

ვახტანგ გორგასალის ქ. 39, ბინა 17,  
0114, თბილისი, საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2012 22213 R 
(151) 2012 01 18 
(181) 2022 01 18 
(260) AM 2011 60192 A 
(220) 2010 11 09 
(732) ტოიოტა ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა  

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

_________________________________________ 
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(111) M 2012 22214 R 
(151) 2012 01 18 
(181) 2022 01 18 
(260) AM 2011 60193 A 
(220) 2010 11 09 
(732) ტოიოტა ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა  

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

_________________________________________ 
 
(111) M 2012 22215 R 
(151) 2012 01 18 
(181) 2022 01 18 
(260) AM 2011 60194 A 
(220) 2010 11 09 
(732) ტოიოტა ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა  

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

_________________________________________ 
 
(111) M 2012 22216 R 
(151) 2012 01 18 
(181) 2022 01 18 
(260) AM 2011 60195 A 
(220) 2010 11 09 
(732) ტოიოტა ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა  

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

_________________________________________ 
 
(111) M 2012 22217 R 
(151) 2012 01 18 
(181) 2022 01 18 
(260) AM 2011 60196 A 
(220) 2010 11 09 
(732) ტოიოტა ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა  

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

_________________________________________ 
 
(111) M 2012 22218 R 
(151) 2012 01 18 
(181) 2022 01 18 
(260) AM 2011 60297 A 
(220) 2010 11 16 
(732) შპს „მატრიქსი“ 

ე.თაყაიშვილის ქ., 80, 6000, ბათუმი,  
საქართველო 

_________________________________________ 

(111) M 2012 22219 R 
(151) 2012 01 18 
(181) 2022 01 18 
(260) AM 2011 60298 A 
(220) 2010 11 16 
(732) შპს „მატრიქსი“ 

ე.თაყაიშვილის ქ., 80, 6000, ბათუმი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2012 22220 R 
(151) 2012 01 18 
(181) 2022 01 18 
(260) AM 2011 60421 A 
(220) 2010 11 30 
(732) ი.ვ.ს. ნომინი კომპანი ლიმიტიდ 

100 ნიუ ბრიდჯ სტრიტი, ლონდონი  
EC4V 6JA, გაერთიანებული სამეფო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2012 22221 R 
(151) 2012 01 18 
(181) 2022 01 18 
(260) AM 2011 60440 A 
(220) 2010 12 01 
(732) ჰიუნდაი მობის კო., ლტდ 

ინგ ტაუა, 679-4, იოკსემ-1-დონგი,  
გენგნემ-გუ, სეული 135-977, კორეის  
რესპუბლიკა 

_________________________________________ 
 
(111) M 2012 22222 R 
(151) 2012 01 18 
(181) 2022 01 18 
(260) AM 2011 60699 A 
(220) 2010 12 24 
(732) რეემტსმა სიგარეტენფაბრიკენ გმბჰ 

მაქს-ბორნ-შტრასე 4, 22761 ჰამბურგი,  
გერმანია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2012 22223 R 
(151) 2012 01 18 
(181) 2022 01 18 
(260) AM 2011 60826 A 
(220) 2011 01 10 
(732) შპს „ბარამბო“ 

ტაშკენტის ქ. #23, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
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(111) M 2012 22224 R 
(151) 2012 01 27 
(181) 2022 01 27 
(220) 2012 01 10 
(732) შპს „ჯორჯიან ალიანსი“ 

ცხინვალის ქ. 13, 0600, დაბა ახალგორი,  
საქართველო 

(540)  

ბაბილო 
BABILO 
БАБИЛО 

(591) შავ-თეთრი 
(511) 
29 _ ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირე-

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

30 _ ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიო-
კა (მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები; 
ფქვილი და მარცვლოვანი პროდუქტი, 
პურ-ფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწა-
რმი, ნაყინი; თაფლი, ბადაგის ვაჟინი; სა-
ფუარი, საცხობი ფხვნილები; მარილი, 
მდოგვი; ძმარი, საკაზმები; სანელებლე-
ბი; საკვები ყინული. 

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

_________________________________________ 
 
(111) M 2012 22225 R 
(151) 2012 01 31 
(181) 2022 01 31 
(220) 2011 12 23 
(732) ჰარინგტონ დიველოპმენტ ინკ. 

არანგო ორილაკ ბლდგ, ისტ 54 სტრიტი,  
პანამა 

(740) გივი აკოფაშვილი 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(540)  

 
 

(591) წითელი, თეთრი, რუხი 
(531) 03.07.16-10.01.25-25.01.01-26.01.15- 

26.11.07-27.05.24-29.01.13- 
(511) 
34 _ სიგარეტი,  თამბაქო,  თამბაქოს  ნაწარმი, 

მწეველთა საკუთნო, სანთებელა, ასანთი. 
_________________________________________ 
 
(111) M 2012 22226 R 
(151) 2012 01 31 
(181) 2022 01 31 
(220) 2011 12 23 
(732) ჰარინგტონ დიველოპმენტ ინკ. 

არანგო ორილაკ ბლდგ, ისტ 54 სტრიტი,  
პანამა 

(740) გივი აკოფაშვილი 
(540)  

 
 

(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.17- 
(511) 
34 _ სიგარეტი,  თამბაქო,  თამბაქოს  ნაწარმი, 

მწეველთა საკუთნო, სანთებელა, ასანთი. 
_________________________________________ 
 
(111) M 2012 22227 R 
(151) 2012 01 31 
(181) 2022 01 31 
(220) 2012 01 16 
(732) შპს „ჯორჯიან ალიანსი“ 

ცხინვალის ქ. 13, 0600, დაბა ახალგორი,  
საქართველო 

 

daCqarebuli proceduriT registrirebuli 

sasaqonlo niSnebi 
 

registraciis gauqmebis moTxovniT saCivris Setana SesaZlebelia saqpatentis 
saapelacio palataSi gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi.  
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(540)  (591) შავ-თეთრი 

გორდელა (511) 
32 _ ლუდი;  უალკოჰოლო  სასმელები, მათ 

შორის მინერალური და გაზიანი წყალი; 
ხილის წვენები და სასმელები; ვაჟინები 
და სასმელების დასამზადებელი სხვა 
შედგენილობები. 

GORDELA 
ГОРДЕЛА 

(591) შავ-თეთრი 
(511) _________________________________________ 
32 _ ლუდი; მინერალური და გაზიანი წყალი 

და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხი-
ლის სასმელები და ხილის წვენები; ვა-
ჟინები და სასმელების დასამზადებელი 
სხვა შედგენილობები. 

 
(111) M 2012 22230 R 
(151) 2012 01 31 
(181) 2022 01 31 
(220) 2011 12 29 _________________________________________ 
(732) შპს „კონიაკისა და ღვინის ქარხანა   ვაზიანი“ 

(111) M 2012 22228 R თამარ მეფის გამზ. 6, 0112, თბილისი,  
(151) 2012 01 31 საქართველო 
(181) 2022 01 31 (540)  
(220) 2012 01 23 

 

(732) სს „წყალი მარგებელი“ 
სოფ. ნაბეღლავი, 4900, ჩოხატაურის 
რ-ნი, საქართველო 

(540)  
(591) შავ-თეთრი 

 

(531) 05.07.10-28.05.00- 
(526) დისკლამაცია   –   სიტყვიერი აღნიშვნა 

"ГРУЗИИ" დამოუკიდებელ სამართლებ-
რივ დაცვას არ ექვემდებარება. 

(511) 
33 _ ალკოჰოლიანი სასმელები. 
_________________________________________ 
  

(591) წითელი, ყვითელი, ლურჯი, შავი (111) M 2012 22231 R (531) 02.01.04-02.03.11-26.11.13-27.05.17- (151) 2012 01 31 28.19.00-29.01.13- (181) 2022 01 31 (526) დისკლამაცია   –   ნიშანი  დაცულია 
მთლიანობაში. ადგილწარმოშობის და-
სახელება ,,ნაბეღლავი“  და ფრაზები 
,,ნატურალური მინერალური წყალი“ და 
"GEORGIAN NATURAL MINERAL 
WATER"- დაცვიდან ამოღებულია. 

(220) 2011 12 29 
(732) შპს „კონიაკისა და ღვინის ქარხანა  

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

(540)  
(511) 

 

32 _ ნატურალური მინერალური წყალი. 
_________________________________________ 
 
(111) M 2012 22229 R 
(151) 2012 01 31 (591) შავ-თეთრი 
(181) 2022 01 31 (531) 06.07.01-07.01.03-07.01.08-28.05.00- 
(220) 2012 01 17 (526) დისკლამაცია   –   სიტყვიერი აღნიშვნა 

"ТИФЛИСЬ" დამოუკიდებელ სამართ-
ლებრივ დაცვას არ ექვემდებარება. 

(732) სააქციო საზოგადოება "ლომისი“ 
სოფ. ნატახტარი, 3308, მცხეთა,  
საქართველო (511) (740) ელგუჯა ამოზაშვილი 33 _ ალკოჰოლიანი სასმელები. (540) _________________________________________ 

Einbecker 
აინბეკერი 
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(260) AM 2012 61455 A 
(800) 1064915 
(731) SUNECHO LIMITED 

Julia House, 3 Themistokli Dervi Street,  
CY-1066 Nicosia, Cyprus 

(540)  

 
(591) White, green and mustard-yellow 
(511) 29, 30, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61630 A 
(800) 1066778 
(731) SHAN DONG TRALIN PACKAGING  

CORPORATION 
Bei Shou, Guan Dao Street, Gao Tang  
County, 252800 Shan dong Province, 
China 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 07, 16 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61631 A 
(800) 1066791 
(731) WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG 

Calwer Strasse 7, 71034 Böblingen, Germany 
(540)  

Clopigamma 
(591) Black, white 
(511) 03, 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61632 A 
(800) 1066874 
(731) MARIA PEREGO 

39, avenue des Papalins, MC-98000  
MONACO, Monaco 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(540)  

 
 

(591) Black, white 
(511) 43 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61636 A 
(800) 1066886 
(731) Talibov Aydin Veysal ogli Village Siyaqut, 

région Charur, AZ-6830 République  
autonome la Naknchivan, Azerbaijan 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 30, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61637 A 
(800) 1066926 
(731) WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG 

Calwer Strasse 7, 71034 Böblingen, Germany 
(540) 

Valsargamma 
(591) Black, white 
(511) 03, 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61639 A 
(800) 1066989 
(731) YENMAK MOTOR GÖMLEKLERİ  

SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
1. Organize Sanayi Bölgesi, Atabey sokak,  
# 6 Konya, Turkey 

saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi, romlebzec gamotanilia 

gadawyvetileba dacvis miniWebis Sesaxeb 
 

gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamo-

qveynebidan 3 Tvis vadaSi an Tbilisis saqalaqo sasamarTlos administraciul saqmeTa 

kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: Tbilisi, daviT aRmaSeneblis xeivani, me-12 km. #6). 



                                                     sasaqonlo niSnebi 
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(540)  

 
(591) Yellow, white blue 
(511) 07, 12 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61640 A 
(800) 1067026 
(731) SHANTOU CHUANHAI GARMENT  

CO.,LTD 
Chenwei, Chendian Town, Chaonan District  
515300 Shantou City, Guangdong Province,  
China 

(540)  

 
 

(591) Black, white 
(511) 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61641 A 
(800) 1067031 
(731) Akcionarsko društvo za proizvodnju  

konditorskih proizvoda "Soko Nada −Štark" 
Kumodraška 249, 11000 BEOGRAD, Serbia 

(540)  

 
 

(591) Dark brown, red, burgundy, white, gray,  
green and black 

(511) 30 
_________________________________________ 

(260) AM 2012 61645 A 
(800) 1067049 
(731) JALA GROUP INC. 

#12, Li Feng Road Shanghai, China 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61703 A 
(800) 1067773 
(731) DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED 

3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 
103-8426, Japan 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61704 A 
(800) 1067774 
(731) DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED 

3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 
103-8426 , Japan 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61705 A 
(800) 1067815 
(731) BAYER SCHERING PHARMA AG 

Müllerstr. 178, 13353 Berlin, Germany 
(540)  

COGNOVIST 
(591) Black, white 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61713 A 
(800) 1067831 
(731) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE  

OBCHTCHESTVO "AVIRSA  
ELEKTRONIKS" 
d. 12, 2-oy Kozhevnichesky per., 
RU-115114 Moskva, Russian Federation 
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(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 09 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61715 A 
(800) 1067842 
(731) NOVARTIS AG  

CH-4002 Basel, Switzerland 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61718 A 
(800) 1067871 
(731) APPLE INC. 

1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 41 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61720 A 
(800) 1067874 
(731) Wiener Städtische Wechselseitiger  

Versicherungsverein-Vermögensverwaltung-  
Vienna Insurance Group 
Schottenring 30, A-1010 Wien, Austria 

(540)  

 
(591) Red, white, black, dark grey 
(511) 35, 36, 41 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61888 A 
(800) 1069000 
(731) SANYO ELECTRIC CO., LTD. 

5-5, Keihan-Hondori 2-chome, Moriguchi-shi  
Osaka 570-8677, Japan 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 07, 09, 10, 11 
_________________________________________ 

(260) AM 2012 61910 A 
(800) 1069251 
(731) GLORIA JEAN'S COFFEES HOLDINGS  

PTY LTD 
11 Hoyle Avenue, Castle Hill NSW 2154,  
Australia 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 30, 35, 43 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61911 A 
(800) 1069254 
(731) GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE  

DE MONACO Ministère d'Etat 
Place de la Visitation, MC-98000 MONACO  
(Principauté de Monaco), Monaco 

(540)  
 

(591) Black, white 
(511) 09, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 39, 41, 43 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61985 A 
(800) 1069726 
(731) PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL  

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Switzerland 

(540)  
PARLIAMENT DIAMOND CUT 

(591) Black, white 
(511) 34 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61986 A 
(800) 1069728 
(731) PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Switzerland 

(540)  
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(591) Red and gray 
(511) 34 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61988 A 
(800) 1069738 
(731) MIG Banque SA (MIG Bank Ltd) 

Route des Gouttes-d'Or 14, CH-2000  
Neuchâtel, Switzerland 

(540) 

UNISWISS 
(591) Black, white 
(511) 36 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61989 A 
(800) 1069750 
(731) AGILENT TECHNOLOGIES, INC. 

5301 STEVENS CREEK BOULEVARD,  
SANTA CLARA CA 95051, USA 

(540) 

TOXI-TUBES 
(591) Black, white 
(511)  10 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61990 A 
(800) 1069764 
(731) ABBOTT PRODUCTS GMBH 

Hans-Böckler-Allee 20, 30173 Hannover,  
Germany 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61991 A 
(800) 1069769 
(731) ENTERPRISE HOLDINGS, INC. 

600 Corporate Park Drive, St. Louis MO 
 63105, USA 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62086 A 
(800) 1070493 
(731) SANOFI-AVENTIS 

174, avenue de France, F-75013 PARIS,  
France 

(540)  

TAPPIOR 
(591) Black, white 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62088 A 
(800) 1070509 
(731) ENVER EVREN TEKSTİL PAZARLAMA  

SANAYİ VE TİCARET LİMİTED  
ŞİRKETİ 
Ordu Caddesi, #243/1, Laleli, Eminönü,  
İSTANBUL, Turkey 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62089 A 
(800) 1070527 
(731) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.  

(INDITEX, S.A.) 
Avenida de la Diputación, Edificio Inditex,  
Arteixo, E-15142 A Coruña, Spain 

(540) 

OYSHO 
(591) Black, white 
(511) 09, 16, 28, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62091 A 
(800) 1070530 
(731) AGAPE S.R.L. 

Via Po Barna, 69-70 - FRAZIONE  
CORREGGIO MICHELI BAGNOLO SAN  
VITO (MN), Italy 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 11, 20, 21 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62092 A 
(800) 1070551 
(731) STRATPHARMA AG 
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Centralbahnplatz 8, CH-4051 Basel,  
Switzerland 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 03, 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62093 A 
(800) 1070558 
(731) PENOPLEX SPb Ltd. 

Saperniy per 1 lit.A, RU-191014 Saint- 
Petersburg, Russian Federation 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 17, 19 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62094 A 
(800) 1070579 
(731) ASLAN AYAKKABICILIK SANAYİ VE  

DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
Şair Fitnat Sok. Esat Bey, Apt. N14 D:14,  
Laleli İstanbul, Turkey 

(540)  

 
 

(591) Pink, purple, black and white 
(511) 18, 25, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62095 A 
(800) 1070587 
(731) CONNAUGHT TECHNOLOGY  

CORPORATION 
3711 Kennett Pike, Greenville, DE 19807,  
USA 

(540) 

MENACTRA 
(591) Black, white 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62097 A 
(800) 1070612 
(731) JIANGSU BEN GANG INVESTMENT CO.,  

LTD. 
N 15, ChangJiang Road East, Huai Yin  
District, Huai An City, Jiang Su Province,  
China 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62098 A 
(800) 1070638 
(731) FIXA YAPI KIMYASALLARI SANAYI VE  

TICARET LIMITED SIRKETI 
Aziz Caddesi N16/A, Firuzkoy, Avcilar- 
Istanbul, Turkey 

(540)  

 
 

(591) Red, brown, white 
(511) 01, 02, 17, 19 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62099 A 
(800) 1070664 
(731) GLOBAL CLIMATE PARTNERSHIP  

FUND SA SICAV SIF 
14, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,  
Luxembourg 

(540)  

 
(591) Green, blue, yellow, white, grey 
(511)  35, 36, 42 
_________________________________________ 
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(260) AM 2012 62101 A 
(800) 1070666 
(731) CHARLES & KEITH INTERNATIONAL  

PTE LTD 
21 TAI SENG STREET, CHARLES &  
KEITH BUILDING, SINGAPORE 534166,  
Singapore 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 09, 14, 18, 25, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62102 A 
(800) 1070681 
(731) PUBLICHNE AKTSIONERNE  

TOVARYSTVO "KHARKIVSKA  
BISKVITNA FABRYKA" 
vul. Lozivska, 8, Kharkiv 61017, Ukraine 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62104 A 
(800) 1070697 
(731) ACKERMANN & GRITZNER PTE. LTD.  

#21-04 Shaw Centre, 1 Scotts Road,  
Singapore 228208, Singapore 

(540)  

Ackermann 
(591) Black, white 
(511) 23 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62105 A 
(800) 1070698 
(731) STRATPHARMA AG 

Centralbahnplatz 8, CH-4051 Basel,  
Switzerland 

(540) 

SUFOSIL 
(591) Black, white 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62140 A 
(800) 1070985 
(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Switzerland 

(540)  

 
(591) Blue and gray 
(511) 34 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62141 A 
(800) 1070986 
(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Switzerland 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 34 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62142 A 
(800) 1070989 
(731) PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL  

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Switzerland 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  34 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62143 A 
(800) 1070990 
(731) PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Switzerland 
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(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 34 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62144 A 
(800) 1071006 
(731) Apple Inc. 

1 Infinite Loop, MS: 3-TM, Cupertino, CA  
95014, USA 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 45 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62145 A 
(800) 1071007 
(731) Apple Inc. 

1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)45 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62146 A 
(800) 1071029 
(731) Apple Inc. 

1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 09 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62147 A 
(800) 1071030 
(731) Apple Inc. 

1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA 
(540)  

 

(591) Black, white, blue 
(511) 09 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62150 A 
(800) 1071061 
(731) PIDPRYJEMSTVO Z INOZEMNYMY  

INVESTYTSIJAMY "EAST BALT  
UKRAINE" 
vul. Marshala Malynovskogo, 140,  
Dnipropetrovsk  49098, Ukraine 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 30, 35, 43 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62151 A 
(800) 1071111 
(731) SEBA DIS TICARET VE NAKLİYAT  

ANONİM ŞİRKETİ 
Samandira Caddesi, N 18,  
Buyukbakkalkoy-Maltepe-İstanbul, Turkey 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 34 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62152 A 
(800) 1071114 
(731) LEANDER, Porcelán Loučky, s.r.o. 

U Porcelánky 143, CZ-357 34 Nové  
Sedlo - Loučky, Czech Republic 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 16, 21, 42 
_________________________________________ 
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(260) AM 2012 62154 A 
(800) 1071116 
(731) SECURITY UNIVERSITY, LLC 

109 Weed Ave, Stamford CT 06902, USA 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 41 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62155 A 
(800) 1071124 
(731) V&S VIN & SPRIT AKTIEBOLAG  

SE-117 97 Stockholm, Sweden 
(540)  

ELYX 
(591) Black, white 
(511) 33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62156 A 
(800) 1071148 
(731) DR. WILMAR SCHWABE GMBH & CO.  

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

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 05, 29, 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62157 A 
(800) 1071165 
(731) VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener  

Versicherung Gruppe 
Schottenring 30, A-1010 Vienna, Austria 

(540)  

 
(591) Red, black, yellow and white 
(511) 36 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62158 A 
(800) 1071173 
(731) Apple Inc. 

1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA 

(540)  

IPHONE 
(591) Black, white 
(511) 35, 38 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62159 A 
(800) 1071233 
(731) Guess?, Inc. 

1444 South Alameda Street, Los Angeles,  
CA 90021, USA 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 18 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62161 A 
(800) 1071250 
(731) ACKERMANN & GRITZNER PTE. LTD.  

 #21-04 Shaw Centre, 1 Scotts Road,  
Singapore 228208, Singapore 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)21, 24, 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62163 A 
(800) 1071253 
(731) OTKRYTOE AKTSIONERNOE  

OBCHTCHESTVO  
"SAVOUCHKIN PRODUKT" 
108, oul. Ya. Koupaly, 224028 Brest, Belarus 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 29 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62164 A 
(800) 1071254 
(731) OTKRYTOE AKTSIONERNOE  

OBCHTCHESTVO  
"SAVOUCHKIN PRODUKT" 
108, oul. Ya. Koupaly, 224028 Brest, Belarus 
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(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 29, 32 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62165 A 
(800) 1071260 
(731) DUKA AG 

Erlenweg 19, I-39042 Brixen, Italy 
(540)  

VELA 2000 
(591) Black, white 
(511) 11 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62167 A 
(800) 1071276 
(731) RICHTER GEDEON NYRT. 

Gyömroi út 19-21, H-1103 Budapest,  
Hungary 

(540)  

STULNON 
(591) Black, white 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62168 A 
(800) 1071277 
(731) RICHTER GEDEON NYRT. 

Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest,  
Hungary 

(540)  

ZAKREPIN 
(591) Black, white 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62169 A 
(800) 1071278 
(731) RICHTER GEDEON NYRT. 

Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest,  
Hungary 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 05 
_________________________________________ 

(260) AM 2012 62170 A 
(800) 1071279 
(731) RICHTER GEDEON NYRT. 

Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest,  
Hungary 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62171 A 
(800) 1071280 
(731) RICHTER GEDEON NYRT. 

Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest,  
Hungary 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62238 A 
(800) 1071960 
(731) DEUTSCHE AMPHIBOLIN-WERKE VON  

ROBERT MURJAHN STIFTUNG & CO KG 
Rossdoerfer Strasse 50, 64372 Ober- 
Ramstadt, Germany 

(540) 

Permasilan 
(591) Black, white 
(511) 01, 02, 19 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62239 A 
(800) 1071971 
(731) OTKRYTOE AKTSIONERNOE  

OBSHCHESTVO "ASTON PRODUKTY  
PITANIA I PISHCHEVYE INGREDIENTY" 
3b, ul. 1-ya Lugovaya, RU-344002 Rostov- 
na-Donu, Russian Federation 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62240 A 
(800) 1071984 
(731) L'AMBRE GROUPE INTERNATIONAL  

SP. Z O.O. 
ul. Norblina 27, PL-80-304 Gdańsk, Poland 
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(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 03, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62241 A 
(800) 1071988 
(731) HENKEL AG & CO. KGAA 

Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Germany 
(540) 

RobotIQ 
(591) Black, white 
(511) 01, 07 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62242 A 
(800) 767528 
(731) L'OREAL 

14, rue Royale, F-75008 PARIS, France 
(540) 

MIZANI 
(591) Black, white 
(511) 03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62244 A 
(800) 853902 
(731) CALZEDONIA S.P.A. 

Via Portici Umberto I, 5, I-37018 Malcesine  
(Verona), Italy 

(540)  

 
(591) Fuchia 
(511) 25, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62245 A 
(800) 907522 
(731) KLAUS D. ZENKNER 

Humboldstraße 9, 64658 Fürth, Germany 
(540)  

 

(591) Black, white 
(511) 19 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62246 A 
(800) 966633 
(731) SCHAFFNER HOLDING AG 

Nordstrasse 11, CH-4542 Luterbach,  
Switzerland 

(540)  

ECOsine 
(591) Black, white 
(511) 09 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62247 A 
(800) 1005939 
(731) ARES TRADING S.A.  

Zone Industrielle de l'Ouriettaz, CH-1170  
Aubonne, Switzerland 

(540)  

IMZIG 
(591) Black, white 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62248 A 
(800) 1005940 
(731) ARES TRADING S.A.  

Zone Industrielle de l'Ouriettaz, CH-1170  
Aubonne, Switzerland 

(540)  

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

 
(260) AM 2012 62249 A 
(800) 1012672 
(731) SCORPIUS 

55, Rue Jouffroy d'Abbans, F-75017 PARIS,  
France 

(540)  

COLO-KIT 
(591) Black, white 
(511) 05 
_________________________________________ 

 
(260) AM 2012 62274 A 
(800) 433178 
(731) BAYER SCHERING PHARMA AG 

Muellerstrasse 178, 13353 Berlin, Germany 
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(540) 

Travocort 
(591) Black, white 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62275 A 
(800) 527870 
(731) BAYER SCHERING PHARMA AG 

Muellerstrasse 178, 13353 Berlin, Germany 
(540) 

ADVANTAN 
(591) Black, white 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62276 A 
(800) 702033 
(731) BAYER SCHERING PHARMA AG 

Muellerstrasse 178, 13353 Berlin, Germany 
(540) 

NOVA T 
(591) Black, white 
(511) 10 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62284 A 
(800) 957197 
(731) JOVANI FASHION, LTD. 

1370 Broadway 4th Floor, New York,  
NY 10018, USA 

(540) JOVANI 
(591) Black, white 
(511) 25, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62303 A 
(800) 1072111 
(731) GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA 

ul. Elbląska 135, PL-80-718 Gdańsk, Poland 
(540)  

 
(591) Black, red, navy blue, blue, white and grey 
(511) 04 
_________________________________________ 

(260) AM 2012 62304 A 
(800) 1072112 
(731) GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA 

ul. Elbląska 135, PL-80-718 Gdańsk, Poland 
(540)  

 
(591) Black, red, navy blue, blue, white and grey 
(511) 04 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62305 A 
(800) 1072113 
(731) MESSE MÜNCHEN GMBH 

Am Messesee 2, 81829 München, Germany 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 16, 35, 41 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62307 A 
(800) 1072138 
(731) OTKRYTOE AKTSIONERNOE  

OBCHTCHESTVO "SAVOUCHKIN  
PRODUKT" 
108, oul. Ya. Koupaly, 224028 Brest, Belarus 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 29 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62308 A 
(800) 1072139 
(731) OTKRYTOE AKTSIONERNOE  

OBCHTCHESTVO "SAVOUCHKIN 
PRODUKT" 
108, oul. Ya. Koupaly, 224028 Brest, Belarus 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 29 
_________________________________________ 
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(260) AM 2012 62309 A 
(800) 1072155 
(731) KRKA 

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

(540)  

PAGLITAZ 
(591) Black, white 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62310 A 
(800) 1072156 
(731) KRKA 

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

(540) 

FLIMABO 
(591) Black, white 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62311 A 
(800) 1072157 
(731) KRKA 

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

(540) 

FLIMABEND 
(591) Black, white 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62312 A 
(800) 1072158 
(731) KRKA 

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

(540)  

ZOGLIDA 
(591) Black, white 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62313 A 
(800) 1072223 
(731) Natalija ZIZINA 

Mednieku iela 19/1-19, LV-5000 Ogre,  
Latvia 

(540)  

 

(591) Black, white 
(511)  38 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62314 A 
(800) 1072255 
(731) SANOFI-AVENTIS 

174, avenue de France, F-75013 PARIS,  
France 

(540)  

AUBAGIO 
(591) Black, white 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62315 A 
(800) 1072270 
(731) JW LIFE SCIENCE CORPORATION 

416, Hanjin-ri, Songak-eup, Dangjin-gun,  
Chungcheongnam-do 343-823, Republic of  
Korea 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62316 A 
(800) 1072282 
(731) NATURE'S SUNSHINE PRODUCTS, INC. 

75 East 1700 South Provo, UT 84605, USA 
(540)  

BREMANI 
(591) Black, white 
(511) 03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62317 A 
(800) 1072301 
(731) STUDIO PEYO S.A. 

Chemin Frank-Thomas 36, CH-1208 Genève,  
Switzerland 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 35 
_________________________________________ 
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(260) AM 2012 62397 A 
(800) 1072757 
(731) MERCK SHARP & DOHME CORP.,  

New Jersey Corporation 
One Merck Drive, Whitehouse Station, 
NJ 08889-0100, USA 

(540) 

SILGARD 
(591) Black, white 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62398 A 
(800) 1072774 
(731) ANGELUS 

d. 26A, Tverskoy boulevard, RU-125009  
Moskva, Russian Federation 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 30, 43 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62399 A 
(800) 1072799 
(731) Henkel AG & Co. KGaA 

Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Germany 
(540)  

FANTASY MOMENTS 
(591) Black, white 
(511) 03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62400 A 
(800) 1072851 
(731) CHINA NATIONAL HEAVY DUTY  

TRUCK GROUP CO., LTD. 
#53, Wuyingshan Zhong Road, Jinan,  
Shandong Province, China 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 07, 37 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62401 A 
(800) 1072868 
(731) ALCATEL LUCENT 

3 avenue Octave Gréard, F-75007 PARIS,  
France 

(540) 

TECHZINE 
(591) Black, white 
(511) 16, 41 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62402 A 
(800) 1072886 
(731) Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft  

Aktiengesellschaft in München 
Königinstr. 107 80802 München, Germany 

(540)  

Munich RE 
(591) Black, white 
(511) 36 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62403 A 
(800) 1072925 
(731) CALOR (Société par Actions Simplifiée) 

Place Ambroise Courtois, F-69008 LYON,  
France 

(540)  

RESPECTISSIM 
(591) Black, white 
(511) 08, 09, 11, 21 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62404 A 
(800) 1072929 
(731) SAINT GOBAIN EMBALLAGE 

18 avenue d'Alsace, F-92400  
COURBEVOIE, France 

(540)  

 
(591) Green 
(511) 21, 40 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62405 A 
(800) 1072946 
(731) FONDITAL S.P.A. 

Via Cerreto, 40, VOBARNO (Brescia), Italy 
(540)  

FONDITAL 
(591) Black, white 
(511) 11 
_________________________________________ 
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(260) AM 2012 62406 A 
(800) 1072955 
(731) UNIVISION COMMUNICATIONS INC. 

5999 Center Drive, Los Angeles CA 90045,  
USA 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 41 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62407 A 
(800) 1072982 
(731) JANSSEN PHARMACEUTICA NV 

Turnhoutseweg 30, B-2340 BEERSE,  
Belgium 

(540)  

PROSURVA 
(591) Black, white 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62408 A 
(800) 1072983 
(731) NUOVA CENTAURO S.r.l. 

Via Alpi snc, I-63014 MONTEGRANARO  
(FM), Italy 

(540)  

GUARDIANI 
(591) Black, white 
(511) 18, 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62409 A 
(800) 1073032 
(731) GRINDEKS, A/S  

Krustpils iela 53, LV-1057 Rīga, Latvia 
(540)  

 
 

(591) Red, orange, yellow, light yellow, black, 
gray and white 

(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62413 A 
(800) 1073057 
(731) JANSSEN PHARMACEUTICA NV 

Turnhoutseweg 30, B-2340 BEERSE,  
Belgium 

(540)  

ZURVANZ 

(591) Black, white 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62416 A 
(800) 1073058 
(731) JANSSEN PHARMACEUTICA NV 

Turnhoutseweg 30, B-2340 BEERSE,  
Belgium 

(540)  

SUVENSA 
(591) Black, white 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62418 A 
(800) 1073084 
(731) URBIS TELECOM CORPORATION 

90 Main Street, P.O. Box 3099, Road Town,  
Tortola, British Virgin Islands 

(540)  

 
 

(591) Black, white 
(511) 09, 36, 38, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62420 A 
(800) 1073179 
(731) HERLAG HOLZWARENFABRIK GMBH 

& CO. KG 
Meintestraße 17, 37688 Beverungen,  
Germany 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  12, 20 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62421 A 
(800) 1073202 
(731) GRINDEKS 

akciju sabiedrība Krustpils iela 53, LV-1057  
Rīga, Latvia 

(540)  
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(591) Yellow, orange, brown, dark green, green,  
light green, grey and white 

(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62422 A 
(800) 1073203 
(731) GRINDEKS,  
          akciju sabiedrība Krustpils iela 53, LV-1057  
          Rīga, Latvia 
(540)  

 
 

(591) Dark blue, blue, light blue, violet, yellow, 
green, black and white 

(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62423 A 
(800) 1073230 
(731) JANSSEN PHARMACEUTICA NV 

Turnhoutseweg 30, B-2340 BEERSE,  
Belgium 

(540)  

ABIRIBA 
(591) Black, white 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62424 A 
(800) 1073231 
(731) JANSSEN PHARMACEUTICA NV 

Turnhoutseweg 30, B-2340 BEERSE,  
Belgium 

(540)  

ZYTIGA 
(591) Black, white 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62425 A 
(800) 1073232 
(731) JANSSEN PHARMACEUTICA NV 

Turnhoutseweg 30, B-2340 BEERSE,  
Belgium 

(540)  

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

(260) AM 2012 62426 A 
(800) 1073233 
(731) JANSSEN PHARMACEUTICA NV 

Turnhoutseweg 30, B-2340 BEERSE,  
Belgium 

(540)  

FEXALTA 
(591) Black, white 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62427 A 
(800) 1073234 
(731) JANSSEN PHARMACEUTICA NV 

Turnhoutseweg 30, B-2340 BEERSE,  
Belgium 

(540)  

ABIZYME 
(591) Black, white 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62430 A 
(800) 1073241 
(731) FERRERO S.P.A. 

Piazzale Pietro Ferrero, 1, I-12051 ALBA  
(CN), Italy 

(540)  

 
 

(591) Black, red-orange 
(511) 16, 29, 30, 32, 33, 35, 41, 43 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62482 A 
(800) 1073899 
(731) MEDA AB 

Pipers väg 2 A, Box 906, SE-170 09 Solna,  
Sweden 

(540)  

DYMISTA 
(591) Black, white 
(511) 05, 10 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62483 A 
(800) 1073903 
(731) ChM Spółka z ograniczoną  

odpowiedzialnościa 
Lewickie 3b, PL-16-061 Juchnowiec  
Kościelny, Poland 
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(540)  

 
(591) Red 
(511) 10 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62485 A 
(800) 1073930 
(731) "STEELENAMEL" LTD 

9, Okruzhnaya str., Cherepovets, RU-162600  
Vologda region, Russian Federation 

(540)  

VITROSS 
(591) Black, white 
(511) 08, 11, 21, 31, 43 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62486 A 
(800) 1073931 
(731) ABLV BANK, AS 

Elizabetes iela 23, LV-1010 Riga, Latvia 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 36 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62487 A 
(800) 1073932 
(731) ABLV BANK, AS 

Elizabetes iela 23, LV-1010 Riga, Latvia 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 36 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62488 A 
(800) 1073948 
(731) STULZ GMBH  

Holsteiner Chaussee 283, 22457 Hamburg,  
Germany 

(540)  

 
(591) Green, white and dark green 
(511) 11 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62489 A 
(800) 1073979 
(731) IMPERIAL S.p.A. 

Via dei Lanaioli, 42 - Blocco 11, Centergross,  
I-40050 FUNO DI ARGELATO  
(BOLOGNA), Italy 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62490 A 
(800) 1073980 
(731) BARILLA G. E R. FRATELLI - SOCIETÀ  

PER AZIONI 
Via Mantova, 166, I-43100 Parma (PR), Italy 

(540)  
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(591) Black, white (591) Black, white 
(511) 29, 30, 31, 32, 33, 35, 41, 43 (511) 29, 30, 31, 32, 35, 41 
_________________________________________ _________________________________________ 
  
(260) AM 2012 62492 A (260) AM 2012 62497 A 
(800) 1073983 (800) 1052517 
(731) BARILLA G. E R. FRATELLI - SOCIETÀ  (731) MC-BAUCHEMIE MÜLLER GmbH & Co.  

PER AZIONI KG 
Via Mantova, 166, I-43100 Parma (PR), Italy Chemische Fabriken; Steinberg 5, 45133  

(540)  Essen, Germany 
(540)  

 

 
 

(591) Blue and orange 
(511) 01, 02, 17, 19 
_________________________________________ 
 

 

(591) Black, white 
(511) 29, 30, 31, 32, 35, 41, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62493 A 
(800) 1073984 
(731) BARILLA G. E R. FRATELLI - SOCIETÀ  

PER AZIONI 
Via Mantova, 166, I-43100 Parma (PR), Italy 

(540)  

 
 

(591) Black, white 
(511) 29, 30, 31, 32, 35, 41, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 62494 A 
(800) 1073986 
(731) BARILLA G. E R. FRATELLI - SOCIETÀ  

PER AZIONI 
Via Mantova, 166, I-43100 Parma (PR), Italy 

(540)  
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(260) AM 2012 59420 A 
(800) 1046399 
(151) 2010 06 25 
(181) 2020 06 25 
(511) 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 60529 A 
(800) 1056738 
(151) 2010 09 24 
(181) 2020 09 24 
(511) 09, 39, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 60573 A 
(800) 642941 
(151) 2005 08 31 
(181) 2015 08 31 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 60574 A 
(800) 784358 
(151) 2002 05 30 
(181) 2012 05 30 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 60576 A 
(800) 921895 
(151) 2007 02 21 
(181) 2017 02 21 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 60872 A 
(800) 724624 
(151) 2009 12 01 
(181) 2019 12 01 
(511) 35, 36 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61028 A 
(800) 1060816 
(151) 2010 11 19 
(181) 2020 11 19 
(511) 34 
_________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
(260) AM 2012 61029 A 
(800) 1060821 
(151) 2010 11 17 
(181) 2020 11 17 
(511) 05, 35, 44 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61030 A 
(800) 1060822 
(151) 2010 11 10 
(181) 2020 11 10 
(511) 07, 09 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61031 A 
(800) 1060858 
(151) 2010 11 15 
(181) 2020 11 15 
(511) 36 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61032 A 
(800) 1060880 
(151) 2010 11 19 
(181) 2020 11 19 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61033 A 
(800) 1060895 
(151) 2010 10 25 
(181) 2020 10 25 
(511) 16 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61034 A 
(800) 1060896 
(151) 2010 10 25 
(181) 2020 10 25 
(511) 16 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61036 A 
(800) 1060909 
(151) 2010 11 11 
(181) 2020 11 11 
(511) 18, 25, 35 
_________________________________________ 

saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi,  

romlebsac mieniWaT dacva saqarTveloSi 
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(260) AM 2012 61037 A 
(800) 1060911 
(151) 2010 11 11 
(181) 2020 11 11 
(511) 18, 25, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61040 A 
(800) 1060940 
(151) 2010 08 03 
(181) 2020 08 03 
(511) 09, 14 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61041 A 
(800) 1060957 
(151) 2010 09 27 
(181) 2020 09 27 
(511) 09 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61044 A 
(800) 1060979 
(151) 2010 06 03 
(181) 2020 06 03 
(511) 34 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61073 A 
(800) 781760 
(151) 2002 05 27 
(181) 2012 05 27 
(511) 14 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61075 A 
(800) 832518 
(151) 2004 04 05 
(181) 2014 04 05 
(511) 32 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61076 A 
(800) 837462 
(151) 2004 10 07 
(181) 2014 10 07 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61077 A 
(800) 850414 
(151) 2005 01 13 
(181) 2015 01 13 
(511) 05 
_________________________________________ 

(260) AM 2012 61078 A 
(800) 876054 
(151) 2005 07 18 
(181) 2015 07 18 
(511) 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61079 A 
(800) 896455 
(151) 2006 07 21 
(181) 2016 07 21 
(511) 12 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61080 A 
(800) 952832 
(151) 2008 01 24 
(181) 2018 01 24 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61081 A 
(800) 952906 
(151) 2007 12 17 
(181) 2017 12 17 
(511) 36, 38 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61082 A 
(800) 957340 
(151) 2008 02 12 
(181) 2018 02 12 
(511) 17, 19, 37 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61083 A 
(800) 960124 
(151) 2008 02 12 
(181) 2018 02 12 
(511) 17, 19, 37 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61084 A 
(800) 963424 
(151) 2008 04 29 
(181) 2018 04 29 
(511) 06 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61085 A 
(800) 976731 
(151) 2008 07 23 
(181) 2018 07 23 
(511) 32, 33 
_________________________________________ 
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(260) AM 2012 61086 A 
(800) 981085 
(151) 2008 09 25 
(181) 2018 09 25 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61087 A 
(800) 985801 
(151) 2008 11 19 
(181) 2018 11 19 
(511) 10 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61088 A 
(800) 990504 
(151) 2008 11 11 
(181) 2018 11 11 
(511) 09 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61089 A 
(800) 999366 
(151) 2009 03 25 
(181) 2019 03 25 
(511) 12 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61093 A 
(800) 1029069 
(151) 2009 09 14 
(181) 2019 09 14 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61094 A 
(800) 1031594 
(151) 2010 01 21 
(181) 2020 01 21 
(511) 03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61096 A 
(800) 1051859 
(151) 2010 08 24 
(181) 2020 08 24 
(511) 16 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61097 A 
(800) 1061319 
(151) 2010 11 16 
(181) 2020 11 16 
(511) 01 
_________________________________________ 

(260) AM 2012 61099 A 
(800) 1061323 
(151) 2010 11 16 
(181) 2020 11 16 
(511) 01 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61101 A 
(800) 1061345 
(151) 2010 07 27 
(181) 2020 07 27 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61102 A 
(800) 1061346 
(151) 2010 07 27 
(181) 2020 07 27 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61141 A 
(800) 1062127 
(151) 2010 10 13 
(181) 2020 10 13 
(511) 06, 19 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61142 A 
(800) 1062154 
(151) 2010 10 27 
(181) 2020 10 27 
(511) 14, 26, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61143 A 
(800) 1062163 
(151) 2010 12 03 
(181) 2020 12 03 
(511) 33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61144 A 
(800) 1062175 
(151) 2010 12 13 
(181) 2020 12 13 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61145 A 
(800) 1062187 
(151) 2010 07 26 
(181) 2020 07 26 
(511) 01 
_________________________________________ 
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(260) AM 2012 61147 A 
(800) 1062199 
(151) 2010 09 04 
(181) 2020 09 04 
(511) 06, 19 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61148 A 
(800) 1062201 
(151) 2010 09 27 
(181) 2020 09 27 
(511) 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61149 A 
(800) 1062212 
(151) 2010 11 09 
(181) 2020 11 09 
(511) 06 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61150 A 
(800) 1062221 
(151) 2010 11 24 
(181) 2020 11 24 
(511) 19 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61151 A 
(800) 1062246 
(151) 2010 11 24 
(181) 2020 11 24 
(511) 09, 11 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61152 A 
(800) 799484 
(151) 2003 03 10 
(181) 2013 03 10 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61153 A 
(800) 824952 
(151) 2004 03 25 
(181) 2014 03 25 
(511) 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61154 A 
(800) 850783 
(151) 2005 03 29 
(181) 2015 03 29 
(511) 05 
_________________________________________ 

(260) AM 2012 61164 A 
(800) 1051711 
(151) 2010 03 29 
(181) 2020 03 29 
(511) 25, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61205 A 
(800) 1022034 
(151) 2009 11 24 
(181) 2019 11 24 
(511) 12 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61206 A 
(800) 1030959 
(151) 2010 01 25 
(181) 2020 01 25 
(511) 34 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61207 A 
(800) 1050419 
(151) 2010 04 30 
(181) 2020 04 30 
(511) 35, 41, 45 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61208 A 
(800) 1055116 
(151) 2010 09 29 
(181) 2020 09 29 
(511) 34 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61209 A 
(800) 1055800 
(151) 2010 10 07 
(181) 2020 10 07 
(511) 09 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61210 A 
(800) 1062784 
(151) 2010 03 11 
(181) 2020 03 11 
(511) 16 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61211 A 
(800) 1062791 
(151) 2010 12 01 
(181) 2020 12 01 
(511) 01, 05 
_________________________________________ 
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(260) AM 2012 61215 A 
(800) 1062886 
(151) 2010 10 29 
(181) 2020 10 29 
(511) 41 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61216 A 
(800) 1062929 
(151) 2010 12 28 
(181) 2020 12 28 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61217 A 
(800) 1062973 
(151) 2010 12 15 
(181) 2020 12 15 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61218 A 
(800) 1062997 
(151) 2010 07 09 
(181) 2020 07 09 
(511) 03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61219 A 
(800) 1063016 
(151) 2010 05 07 
(181) 2020 05 07 
(511) 01, 03, 05, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 34 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61222 A 
(800) 1063034 
(151) 2010 10 20 
(181) 2020 10 20 
(511) 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61223 A 
(800) 1063051 
(151) 2010 12 13 
(181) 2020 12 13 
(511) 35, 36, 37 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61228 A 
(800) 1063084 
(151) 2010 12 02 
(181) 2020 12 02 
(511) 03 
_________________________________________ 

(260) AM 2012 61229 A 
(800) 1063097 
(151) 2010 12 03 
(181) 2020 12 03 
(511) 33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61230 A 
(800) 1063101 
(151) 2010 06 25 
(181) 2020 06 25 
(511) 09, 41 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61233 A 
(800) 1063138 
(151) 2010 12 13 
(181) 2020 12 13 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61234 A 
(800) 1063143 
(151) 2010 12 15 
(181) 2020 12 15 
(511) 16 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61235 A 
(800) 1063178 
(151) 2010 08 16 
(181) 2020 08 16 
(511) 29, 35, 39 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61236 A 
(800) 1063191 
(151) 2010 08 11 
(181) 2020 08 11 
(511) 02 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61237 A 
(800) 1063201 
(151) 2010 10 08 
(181) 2020 10 08 
(511) 11 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61238 A 
(800) 1063205 
(151) 2010 10 07 
(181) 2020 10 07 
(511) 01, 02, 11, 20 
_________________________________________ 
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(260) AM 2012 61239 A 
(800) 1063208 
(151) 2010 11 11 
(181) 2020 11 11 
(511) 34 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61240 A 
(800) 1063256 
(151) 2010 11 29 
(181) 2020 11 29 
(511) 20 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61289 A 
(800) 1063645 
(151) 2010 12 23 
(181) 2020 12 23 
(511) 03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61294 A 
(800) 1063691 
(151) 2010 10 12 
(181) 2020 10 12 
(511) 04, 07, 09 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61298 A 
(800) 1063708 
(151) 2010 12 14 
(181) 2020 12 14 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61300 A 
(800) 1063731 
(151) 2010 09 01 
(181) 2020 09 01 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61301 A 
(800) 1063734 
(151) 2010 09 01 
(181) 2020 09 01 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61304 A 
(800) 1063796 
(151) 2010 12 16 
(181) 2020 12 16 
(511) 30 
_________________________________________ 

(260) AM 2012 61306 A 
(800) 1063800 
(151) 2010 11 16 
(181) 2020 11 16 
(511) 12, 28 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61307 A 
(800) 1063803 
(151) 2010 12 16 
(181) 2020 12 16 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61385 A 
(800) 1064089 
(151) 2010 10 14 
(181) 2020 10 14 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61386 A 
(800) 1064175 
(151) 2010 12 23 
(181) 2020 12 23 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61387 A 
(800) 1064176 
(151) 2011 01 04 
(181) 2021 01 04 
(511) 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61388 A 
(800) 1064199 
(151) 2010 12 22 
(181) 2020 12 22 
(511) 03, 09, 14, 16, 18, 24, 25, 26, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61389 A 
(800) 1064254 
(151) 2010 06 14 
(181) 2020 06 14 
(511) 10, 20, 22, 24, 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61390 A 
(800) 1064265 
(151) 2010 12 10 
(181) 2020 12 10 
(511) 30 
_________________________________________ 
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(260) AM 2012 61391 A 
(800) 1064277 
(151) 2010 11 19 
(181) 2020 11 19 
(511) 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 14, 16, 17, 18, 19,  

21, 25, 28, 37, 42, 44 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61392 A 
(800) 1064281 
(151) 2010 12 16 
(181) 2020 12 16 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61394 A 
(800) 1064283 
(151) 2010 12 16 
(181) 2020 12 16 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61395 A 
(800) 1064312 
(151) 2010 05 27 
(181) 2020 05 27 
(511) 35, 38, 42, 43 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61396 A 
(800) 1064321 
(151) 2010 09 10 
(181) 2020 09 10 
(511) 34 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61398 A 
(800) 1064419 
(151) 2010 11 09 
(181) 2020 11 09 
(511) 03, 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 61399 A 
(800) 1064421 
(151) 2010 07 12 
(181) 2020 07 12 
(511) 09 
_________________________________________ 
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რეგისტრაციის № 3 

რეგისტრაციის თარიღი:  2012 01 24 

განაცხადის  № 1571/07 

განაცხადის შეტანის თარიღი:  2011 09 06 

გეოგრაფიული აღნიშვნა:  ჩოგი  

საქონლის დასახელება, რომლისთვისაც მოითხოვება გეოგრაფიული აღნიშვნის რეგისტრაცია  
კლასი  29 _ ცხვრის ყველი. 
 
 

განმცხადებლის დასახელება და მისამართი: საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, 
მარშალ გელოვანის გამზ. №6, 0159  თბილისი (GE) 
 
მზა პროდუქტისა და ნედლეულის დახასიათება 
ყველი „ჩოგი“ მზადდება ივლისსა და აგვისტოს თვეებში მოწველილი ცხვრის მაღალცხიმიანი 
რძისაგან. 
 
ორგანოლეპტიკა:  
„ჩოგს“ ახასიათებს კარაქის მაგვარი კონსისტენცია. ფერი _ მოყვითალო. 
 

თავისებური პიკანტური გემო და სუნი.  
 
შედგენილობა:  
რძე, რომლითაც მზადდება ყველი „ჩოგი“ უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:  
 

რძის 
წარმომავლობა 

ხვედრითი წონა 
არანაკლებ 

უცხიმო მშრალი 
ნივთიერების 

შემცველობა (%) 
არანაკლებ 

ცხიმიანობა (%) 
არანაკლებ 

მჟავიანობა 
არაუმეტეს (°T) 

ცხვარი 1,030 11,5 6,8 28 
 
ყველი „ჩოგი“ უნდა  აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:    
ტენიანობა _ არაუმეტეს 60%   
ცხიმიანობა მშრალ  ნივთიერებაში _ არანაკლებ 50%   
მარილის  შემცველობა _ 2-4%  
 
წარმოების გეოგრაფიული არეალი 
„ჩოგის“ დასამზადებლად საჭირო რძის მიღება, გადამუშავება და ყველის წარმოება ხორციელდება 
მხოლოდ თუშეთის საზაფხულო საძოვრებიდან მიღებული რძიდან. 
 
პროდუქტის დამზადების მეთოდების აღწერა 
რძის ჩაკვეთის ტემპერატურაა 32-34°, ხანგრძლივობა _ 30-40 წუთი. შემდეგ ჭრიან დელამოს, 
დააქუცმაცებენ, მარცვალს დააყენებენ და მეორედ გააცხელებენ 35-37°C-მდე. მარცვლის გაშრობის 
შემდეგ ყველი ამოაქვთ პარკებში, აჩერებენ 3-5 წუთს შრატის მოცილებამდე, შემდეგ 
დაუმარილებლად  ათავსებენ გუდაში, კასრში ან კოდებში. ყველი 10 დღის განმავლობაში ფუვდება. 
შემდეგ ამოიღებენ, დაჭრიან, დააქუცმაცებენ და კარგად გადაზელენ. მარილთან ერთად გადა-
ზელილ ყველს ცხვრის ტყავისგან დამზადებულ გუდაში ჩადებენ. ყველი ერთი-ორი თვის შემდეგ 
მზად არის რეალიზაციისთვის. 
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მზა პროდუქტის ეტიკეტირების განსაკუთრებული მოთხოვნები 
დასახელება „ჩოგი“ ყველის შეფუთვაზე, ასევე მის თანმხლებ დოკუმენტებში და სარეკლამო მასა-
ლებში უცხო ენებზე დაიტანება შემდეგნაირად: 

ლათინური შრიფტით:  CHOGI 
რუსული შრიფტით:  ЧОГИ 

 
წარმოების მაკონტროლებელი ორგანო: საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. 
 
პროდუქტის განსაკუთრებული ხარისხისა და/ან რეპუტაციის კავშირი გეოგრაფიულ ადგილთან 
 

qarTvelma xalxma mniSvnelovan warmatebebs miaRwia rZis produqtebis damzadebis 
teqnologiuri xerxebis, sarZeve meurneobisaTvis gamosadegi WurWlis masalis 
vargisianobis, yvelis Sesanaxi (guda, Tixa, xe) WurWlis mravalsaxeobis da sxvaTa 

moZebna-gamoyenebaSi1. yveli `Cogis” dasamzadeblad uxsovari droidan gamoiyeneboda 
cxvris, Tiknis, xbos tyavisagan gakeTebuli guda, romelsac bewvi gareT aqvs2. 
 

Cogi mzaddeba cxvris rZidan, cxvris mTis saZovarze yofnis periodSi, yvelis 
dasamzadeblad iyeneben cxvris gaSrobamde 2 kviris ganmavlobaSi miRebul rZes, ra 
drosac rZeSi cximis Semcveloba maRalia3. 
 

yvelis maRali xarisxi ganpirobebulia alpuri saZovrebis nairbalaxovani mcenareuli 
safariT. mTis saZovrebi zRvis donidan 1500-3000 metr simaRlezea. subalpuri da 
alpuri saZovrebi gamoirCeva nairbalaxovani SemadgenlobiT. balaxnarebidan 
gavrcelebulia diyi, TavyviTela, aRmosavluri xbosSubla, SroSana, maRali koindari, 
Tivaqasra, samyura, kavkasiuri kewewura, Svriela da sxva4. aRniSnuli balaxnari 
gamoirCeva kargi yuaTianobiT da yvels aZlevs ganumeorebel gemosa da aromats. 
 

yveli Cogi sxva waTxis yvelebisagan ganirCeva damzadebis teqnologiis, Senaxvisa da 
momwifebis TaviseburebebiT. 
adgilobriv mcxovreblebs Soris yveli Cogi didi popularobiT sargeblobs. 
 
 

_____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
1 n. makalaTia. masalebi aRmosavleT saqarTvelos mTielTa sameurneo yofis istoriisaTvis. 1989. 
2 a. kalantari. mecxoveleobis mdgomareoba kavkasiaSi. 1890. 
3 a. xaraziSvili. rZe da rZis produqtebis teqnologia. 2010. 
4 g. yuraSvili. samTo sakvebwarmoeba. 1984. 
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რეგისტრაციის № 4 

რეგისტრაციის თარიღი: 2012 01 24 

განაცხადის № 1572/07  

განაცხადის შეტანის თარიღი: 2011 09 06 

გეოგრაფიული აღნიშვნა:  მაწონი 

საქონლის დასახელება, რომლისთვისაც მოითხოვება გეოგრაფიული აღნიშვნის რეგისტრაცია 
კლასი  29 _ რძემჟავა პროდუქტი 
 
განმცხადებლის დასახელება და მისამართი: საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, 
მარშალ გელოვანის გამზ. №6, 0159  თბილისი (GE) 
 
მზა პროდუქტისა და ნედლეულის დახასიათება 
„მაწონი“ ქართული ტრადიციული რძემჟავა პროდუქტია, რომელიც ძროხის, კამეჩის, თხის და, 
იშვიათად, ცხვრის რძისაგან, ან მათი ნარევისაგან მიიღება. რძის რძემჟავურ დუღილს წარმართავს 
საქართველოს ტერიტორიულ სივრცეში გამოყოფილი, ადგილობრივი რძემჟავა ბაქტერიების 
შტამებისაგან შემდგარი დედო. 
 

„მაწონი“ თეთრი შეფერილობის, თანაბრად მკვრივი კონსისტენციის ნადედია (დასაშვებია მცირე 
რაოდენობით შრატის გამონაყოფი). იგი ხასიათდება სპეციფიკური, სასიამოვნო რძემჟავა გემოთი და 
სურნელით.  
 

ძროხის, თხისა და ცხვრის „მაწვნის“ მჟავიანობაა 80-105°T, ხოლო კამეჩის _ 120-150°T. 
 
წარმოების გეოგრაფიული არეალი 
მაწვნის დასამზადებლად საჭირო რძის მიღება, გადამუშავება, რძემჟავური დუღილის წარმართვა და 
მაწვნის წარმოება ხორციელდება საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. რძემჟავური დუღილისათვის 
გამოიყენება მხოლოდ ადგილობრივი რძემჟავა ბაქტერიების შტამებისაგან შემდგარი დედო. 
 
 
პროდუქტის დამზადების მეთოდების აღწერა 
 

რძის შედგენილობა:  
„მაწვნის“ დასამზადებლად განკუთვნილი რძის მჟავიანობა არ უნდა იყოს 19°T-ზე მეტი, ხოლო 
სიმკვრივე 1,030-ზე ნაკლები, ხოლო კამეჩის რძის შემთხვევაში – 25°T-ზე მეტი,  სიმკვრივე – 1,035-ზე 
ნაკლები. 
 

პასტერიზებულ რძეს ადედებენ 41-45°C ტემპერატურაზე. შესადედებლად გამოიყენება რძემჟავა 
ბაქტერიების დედო, რომელიც შედგება თერმოფილური და მეზოფილური სტრეპტოკოკებისა და 
თერმოფილური მაწვნის ჩხირებისაგან. დედოდ შეიძლება 1 ან 2 დღის მაწვნის გამოყენება. 
 

შედედება ხორციელდება 41-45°C ტემპერატურაზე 3-4 საათის განმავლობაში. სასურველი მჟავიანო-
ბის (70-75°T) მიღწევის შემდგომ „მაწონი“ გადააქვთ გასაცივებლად 4-6°C ტემპერატურაზე და  
აყოვნებენ მოსამწიფებლად 12-20 საათის განმავლობაში, რის შემდგომაც „მაწონი“ მზადაა 
რეალიზაციისათვის. 
 

მზა პროდუქტის ეტიკეტირების განსაკუთრებული მოთხოვნები 
დასახელება „მაწონი“ შეფუთვაზე, ასევე მის თანმხლებ დოკუმენტებში და სარეკლამო მასალებში 
უცხო ენებზე დაიტანება შემდეგნაირად: 

ლათინური შრიფტით:  Matsoni 
რუსული შრიფტით:  Мацони 

 
დასახელებას „მაწონი“, შეიძლება დაემატოს საწყისი რძის მინიშნება (ძროხის, თხის, კამეჩის და/ან 
ცხვრის), თუ გამოყენებული რძის წილი ნარევში არ იქნება 85%-ზე ნაკლები. 
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წარმოების მაკონტროლებელი ორგანო: საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. 
პროდუქტის განსაკუთრებული ხარისხისა და/ან რეპუტაციის კავშირი გეოგრაფიულ ადგილთან 
mawoni qarTveli xalxis erovnuli rZemJava produqtia, romlis damzadeba saojaxo 
pirobebSi uxsovar droidan warmoebs. 
 

i. javaxiSvilis1 gadmocemiT, kargi xarisxis karaqi Zroxis mawvnis SededebiT miiReba. 
karaqis misaRebad qarTvelebi iyenebdnen Tixisa da xis sadRveblebs. mTliani Tixis 
sadRveblebi aRmoCenilia mcxeTaSi2, romelic Zveli welTaRricxvis XI-IX saukuneebiT 
TariRdeba. am monacemebis safuZvelze SeiZleba vivaraudoT, rom saqarTvelos Zveli 
mosaxleoba icnobda rZis produqtebis damzadeba-gamoyenebis mniSvnelovan xerxebs. 
 

saqarTvelos kuTxeebSi mawoni sxvadasxva saxelwodebiT moixsenieba: qiziySi mawons 
wvelas eZaxian, svaneTSi _ marwven3, saingiloSi _ wolas1 da amzadebdnen cxvris 
mawvnidan gawurul mawons, romelsac cxvris gudaSi alagebdnen. 
 

qarTveli xalxi uZvelesi droidan rZis Sesadedeblad iyenebda mawvnis dedos1, Zevals3. 
svaneTSi mawoni gamoiyeneba yvelaze ufro Tibvis periodSi3, radganac igi wyals 
nakleb awyurebda mTibavebs da amave dros kvebiTi RirebulebiTac gamoirCeva. moxeveebi 
mawvnis gasakeTeblad aduRebul gagrilebul rZeSi amateben mawvnis dedos anda mawvnis 
dedos magier cota Rilas1 umateben. 
 

mawoni mzaddeba Zroxis, kameCis, Txis da cxvris rZidan. mosaxleobaSi didi 
popularobiT sargeblobs kameCis rZidan momzadebuli mawoni. 
 

mawoni didi popularobiT sargeblobs saqarTveloSi, rac ganpirobebulia imiT, rom 
mawvnis rZemJava Cxirebi kargad mravldebian adamianis nawlavebSi, organizmidan devnian 
mavne mikrobebs, aZliereben madas, xels uwyobs sakvebis SeTvisebas da sxva4. 
 
 

_____________________________________ 
 

 

                                                 
1 i. javaxiSvili. masalebi saqarTvelos Sinamrewvelobisa da wvrili xelosnobis istoriisaTvis, 

tomi IV, nawili I. 
2 a. afqaiZe. a. kalandaZe, g. lomTaTiZe. `mcxeTa”, t. 1. 
3 i. kviciani. mesaqonleoba svaneTSi, 1973. 
4 a. xaraziSvili. rZe da rZis produqtebis teqnologia, 2010. 
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რეგისტრაციის № 5 

რეგისტრაციის თარიღი: 2012 01 24 

განაცხადის № 1573/07  

განაცხადის შეტანის თარიღი: 2011 09 06 

გეოგრაფიული აღნიშვნა: ტენილი  

საქონლის დასახელება, რომლისთვისაც მოითხოვება გეოგრაფიული აღნიშვნის რეგისტრაცია  
კლასი  29 _ ყველი 
 
განმცხადებლის დასახელება და მისამართი: საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, 
მარშალ გელოვანის გამზ. №6, 0159  თბილისი (GE) 
 
მზა პროდუქტისა და ნედლეულის დახასიათება 
ტენილი მზადდება ცხვრისა და ძროხის მაღალცხიმიანი რძისაგან. 
 
ფორმა: დაწნული წვრილი ძაფების სახით. მასა 100-150 გ. 
 
ორგანოლეპტიკა:  
კონსისტენცია _ ნაზი, ელასტიკური.  
სუნი _ სასიამოვნო, სპეციფიკური. 
გემო _ სუფთა, მოცხარო, ოდნავ მომჟაო. 
 
შედგენილობა:  
რძე, რომლითაც მზადდება  ყველი „ტენილი“ უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს: 
 

რძის 
წარმომავლობა 

ხვედრითი წონა 
არანაკლებ 

უცხიმო მშრალი 
ნივთიერების 

შემცველობა (%) 
არანაკლებ 

ცხიმიანობა (%) 
არანაკლებ 

მჟავიანობა 
არაუმეტეს (°T) 

ძროხის 1,027 8,1 4 18 
ცხვრის 1,031 11,5 7 26 

 
ყველი „ტენილი“ უნდა  აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:   
ტენიანობა _ არაუმეტეს  60% 
ცხიმიანობა მშრალ ნივთიერებაში _ არანაკლებ  45% 
მარილის შემცველობა _ 2-4% 
 
წარმოების გეოგრაფიული არეალი 
„ტენილის“ დასამზადებლად საჭირო რძის მიღება, გადამუშავება და ყველის წარმოება ხორცი-
ელდება სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში და ქვემო ქართლის რეგიონის დმანისის მუნიციპალიტეტში. 
 
პროდუქტის დამზადების მეთოდების აღწერა 
რძე იკვეთება 33-35°C ტემპერატურაზე 30-40 წუთის განმავლობაში. შემდეგ დელამოს ხელით 
აქუცმაცებენ, აყენებენ მარცვალს და მეორედ აცხელებენ 36-37°C ტემპერატურამდე. აგროვებენ 
მარცვალს, ყველის მასას ამოიღებენ ყალიბებში, დააყოვნებენ და აჩერებენ მოსამწიფებლად. 
საყველე მასას ერთად არ ხარშავენ. ამოიღებენ ამ გამდნარი მასიდან დაახლოებით 200 გრამ ყველს, 
მოჭრიან და გაწელავენ მთლიანად. შუა ადგილს თითებით ჩაჭყლეტენ და მერე გაწელვით მიიღებენ 
რგოლის ფორმის მასას. მერე ისევ მოკეცავენ, შემდეგ ისევ გაწელავენ, ამას იმეორებენ წვრილი 
კანაფის სისქის  მასის მიღებამდე. შემდეგ ამ გაწელილ მასას შეკრავენ, შეახვევენ და დადებენ. ასევე 
აკეთებენ მეორეს, მესამეს და ა.შ. ნაჭრებს. ყველს ამარილებენ  წათხში 2-3 საათის განმავლობაში. 
შემდეგ წათხიდან ყველს ამოიღებენ და აწყობენ თაროზე, რათა ზედმეტი ტენი გაუვიდეს.  
 

ნაჭრებს ამოავლებენ  ყველის ნახარშ ცხიმში (ნახარშში ცხიმის შემცველობა 13-დან 26%-მდეა) და 
ჩააწყობენ თიხის ქოთანში. როდესაც ქოთანი ყველით გაივსება, ხელით დატკეპნიან, (აქედან 

                                                      
 

#3  2012 02 10 
 

65



                                                    
 
 

                                                      
 

#3  2012 02 10 
 

saqonlis adgilwarmoSobis dasaxelebebi
da geografiuli aRniSvnebi 

66 

წარმოიშვა ტერმინი „ტენილი“). თიხის ქოთანს ზემოდან აფარებენ სუფთა ტილოს, ორი დღე-ღამე 
ცივად ინახება, შემდეგ ქოთანს გადმოაბრუნებენ, ზედმეტ სითხეს აცილებენ, 1-3 დღის შემდეგ 
კარგად დატკეპნიან. ხის ნაცარს დაბლა ყრიან და ზედ აწყობენ გადმობრუნებულ ქილებს. 
ტემპერატურა სათავსოში უნდა იყოს 10-11°C. 
 
მზა პროდუქტის ეტიკეტირების განსაკუთრებული მოთხოვნები 
დასახელება „ტენილი“ ყველის შეფუთვაზე, ასევე მის თანმხლებ დოკუმენტებში და სარეკლამო 
მასალებში უცხო ენებზე დაიტანება შემდეგნაირად: 

ლათინური შრიფტით:  TENILI 
რუსული შრიფტით:  ТЕНИЛИ 

 
წარმოების მაკონტროლებელი ორგანო:  საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. 
 
პროდუქტის განსაკუთრებული ხარისხისა და/ან რეპუტაციის კავშირი გეოგრაფიულ ადგილთან 
 

yveli tenili, damuSavebis teqnologiisa da sayvele masis momwifebis mixedviT 
miekuTvneba Cederizebuli yvelis jgufs1. sayvele masa damarilebis gareSe mwifdeba da 
Semdeg momwifebul masas adnoben. 
 

i. javaxiSvilis2 gadmocemiT yveli tenili gemrieli da pikanturia. amzadebs mesxeTisa 
da javaxeTis regionis adgilobrivi qarTveli mosaxleoba. 
s. makalaTias3 monacemebiT mesxeTsa da javaxeTSi amzadeben yvel tenils da inaxaven 
Tixis qoTnebSi. 
 

mesxeTsa da javaxeTSi tenili yvelis dasamzadeblad iyeneben maRalcximian cxvris 
rZes (ivlisi da agvistos Tve)1, xolo dmanisis raionSi _ Zroxis maRalcximian rZes, 
e.i. laqtaciis bolo Tveebisas. 
 

yveli tenili mniSvnelovnad gansxvavdeba adgilobrivi waTxis yvelebisagan rogorc 
damuSavebis teqnologiuri procesebiT, ise Tavisi garegnuli saxiT, gemoTi da suniT, 
konsistenciiT da sxva TvisebebiT. 
 

n. firaniSvilis1 daxasiaTebiT yveli tenili Tavisi specifikuri gemoTi da suniT 
miekuTvneba gamorCeul delikatur saxis yvelebs. 
yveli tenili mzaddeba sazafxulo saZovrul periodSi, zRvis donidan 1500-2500 metr 
simaRleze. saZovrebi warmodgenilia mravalferovani balaxnariT, n. kecxovelis4 da 
sxvaTa masalebis mixedviT samxreT mTianeTis mcenareuloba Semdegnairadaa dajgu-
febuli: uroiani, vaciwveriani, marcvlovan-nairbalaxovani da islian-Wiliani. 
 

aRniSnuli balaxnarevi gamoirCeva kargi WamadobiT da maRali yuaTianobiT, yvels 
aZlevs ganumeorebel aromatsa da surnels. 
 
 

_____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 
1 n. firaniSvili. saq. zoovet. institutis SromaTa krebuli, t. XI. 1977. 
2 i. javaxiSvili. masalebi saqarTvelos Sinamrewvelobisa da wvrili xelosnobis istoriisaTvis, 
  tomi IV, nawili I. 
3 s. makalaTia. mesaqonleoba mesxeTSi. 1972. 
4 n. kecxoveli. saqarTvelos agrobioteqnikuri ruka. 1972. 
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რეგისტრაციის № 6 

რეგისტრაციის თარიღი: 2012 01 24 

განაცხადის № 1574/07  

განაცხადის შეტანის თარიღი: 2011 09 06 

გეოგრაფიული აღნიშვნა:  ქართული ყველი  

საქონლის დასახელება, რომლისთვისაც მოითხოვება გეოგრაფიული აღნიშვნის რეგისტრაცია  
კლასი  29 _ ყველი 
 
განმცხადებლის დასახელება და მისამართი  
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, მარშალ გელოვანის გამზ. №6, 0159  თბილისი (GE)
 
მზა პროდუქტისა და ნედლეულის დახასიათება 
„ქართული ყველი“  მზადდება ძროხის, ცხვრის, თხისა ან კამეჩის რძისაგან და/ან მათი ნარევისაგან. 
ნარევი რძის შემთხვევაში ძროხის რძის შემცველობა არ უნდა იყოს  50%-ზე ნაკლები. 
 

ფორმა:  
ცილინდრის ფორმის ყველი, ოდნავ გამობერილი გვერდებით. მომრგვალებული კუთხეებით, გარეთა 
ფენა გამაგრებულია, ზედაპირი თანაბარია, ყალიბის ან ტომსიკის ნაჭდევის კვალით. დასაშვებია 
უმნიშვნელო ნაშალები და მცირე დეფორმაცია. სიმაღლე _ 10-14 სმ; დიამეტრი _ 24-28სმ;  
მასა _ 4-6კგ. ქერქის გარეშე. 
 

ორგანოლეპტიკა: 
კონსისტენცია ერთგვაროვანია, მყარი, ოდნავ მტვრევადი. ჭრილზე ყველს აღენიშნება მრგვალი, 
ოვალური და კუთხოვანი ფორმის თვლების ნახატი. 
ფერი _ თეთრი, ოდნავ მოყვითალო. 
სუნი _ სპეციფიკური, სუფთა, სასიამოვნო, უცხო სუნის გარეშე. 
ზომიერად მარილიანი, სუსტი მომჟავო, ოდნავ ცხარე, სასიამოვნო რძემჟავა გემოთი. 
 

შედგენილობა: 
რძე, რომლითაც მზადდება  „ქართული ყველი“ უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს: 
 

რძის 
წარმომავლობა 

ხვედრითი წონა 
არანაკლებ 

უცხიმო მშრალი 
ნივთიერების 

შემცველობა (%) 
არანაკლებ 

ცხიმიანობა (%) 
არანაკლებ 

მჟავიანობა 
არაუმეტეს (°T) 

ძროხის 1,027 8,1 3,6 20 
ცხვრის 1,034 11,5 6,2 26 
თხის 1,030 8,3 3,6 20 
კამეჩის 1,034 10,5 6,5 25 
ნარევი 1,030 9,3 4,2 23 

 
„ქართული ყველი” უნდა  აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:    
ტენიანობა _ არაუმეტეს  49% 
ცხიმიანობა მშრალ ნივთიერებაში _ არანაკლებ  45% 
მარილის შემცველობა _ 4-8% 
 
წარმოების გეოგრაფიული არეალი 
„ქართული  ყველის“ დასამზადებლად საჭირო რძის მიღება, გადამუშავება და ყველის წარმოება 
ხორციელდება აღმოსავლეთ საქართველოში სამცხე-ჯავახეთის, შიდა ქართლის, მცხეთა 
მთიანეთის, ქვემო ქართლისა და კახეთის რეგიონების ტერიტორიაზე. 
 
პროდუქტის დამზადების მეთოდების აღწერა 
რძე ჩაიკვეთება 32-35° ტემპერატურაზე. წარმოქმნილ დელამოს ჭრიან, დააყენებენ მარცვალს და  
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ხელმეორედ გააცხელებენ  35-38° ტემპერატურაზე. ამის შემდგომ აცილებენ შრატის 70%-ს. ყველი 
ფორმირდება. თვითდაწნეხა მიმდინარეობს 6-8 საათის განმავლობაში. თვითდაწნეხის შემდეგ ყველს 
წონიან და გადააქვთ დასამარილებლად 18-20% კონცენტრაციის წათხში ან 16-18% კონცენტრაციის 
შრატმარილში მჟავიანობით არაუმეტეს 60°T, არანაკლებ 60 დღის მანძილზე 8-12° ტემპერატურაზე. 
 
მზა პროდუქტის ეტიკეტირების განსაკუთრებული მოთხოვნები 
დასახელება „ქართული ყველი“ შეფუთვაზე, ასევე მის თანმხლებ დოკუმენტებში და სარეკლამო 
მასალებში უცხო ენებზე დაიტანება შემდეგნაირად: 

ლათინური შრიფტით: KARTULI KVELI 
რუსული შრიფტით: КАРТУЛИ КВЕЛИ 

 
წარმოების მაკონტროლებელი ორგანო:  საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. 
 
პროდუქტის განსაკუთრებული ხარისხისა და/ან რეპუტაციის კავშირი გეოგრაფიულ ადგილთან 
 

qarTuli yveli axali yvelia, romlis damzadebis teqnologia SemuSavebulia n. fira-
niSvilis mier gasuli saukunis pirveli naxevris bolos1. 
 

qarTuli yveli gamorCeulia Tavisi sagemovno TvisebebiT da xalxSi didi 
popularobiT sargeblobs. 
 

qarTuli yveli Seswavlili aqvT rogorc samamulo, ise ucxo qveynis specialistebs. 
qarTuli yvelis damzadeba warmoebs aRmosavleT saqarTvelos barisa da mTiani 
regionis zonaSi. qarTuli yvelis warmoebis 60-70% iwarmoeba mTis sazafxulo 
saZovarze, romelic zRvis donidan 600-3000 metr simaRleze mdebareobs2. 
 

sazafxulo saZovrebze warmoebuli ekologiurad sufTa rZe Seucvlel nedleuls 
xdis yvelis warmoebisaTvis. yveli gamoirCeva gansakuTrebuli sagemovno TvisebebiT, 
rac ganpirobebulia niadagisa da balaxeulis mravalferovnebiT. balaxnarSi ZiriTadi 
mcenareulobaa: uroiani, vaciwveriani, marcvlovan-nairbalaxovani da islian-Wiliani. 
mTis sufTa haeri, mzis intensiuri radiacia, ultraiisferi sxivebis siuxve, romelic 
metad dadebiTad moqmedebs cxovelis organizmis fiziologiuri funqciis 
gaumjobesebaze, produqtiulobis gazrdaze da biologiurad srulfasovani sasiamovno 
gemos yvelis miRebaze. 
 

qarTuli yvelis, sxva waTxis yvelebisagan gansxvavebiT, damarileba da momwifeba 

mimdinareobs mJave Sratis waTxSi3 (60-70°T), rac yvels aZlevs gansakuTrebul 
sasiamovno gemosa da sinazes. 
 
 

_____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 n. firaniSvili. axali `qarTuli yvelis” SemuSavebis meTodis aRwera. Tb., 1952. 
2 g. yuraSvili. samTo sakvebwarmoeba. Tb., 1984. 
3 a. xaraziSvili. rZe da rZis produqtebis teqnologia. Tb., 2010. 
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რეგისტრაციის № 7 

რეგისტრაციის თარიღი: 2012 01 24 

განაცხადის № 1576/07  

განაცხადის შეტანის თარიღი: 2011 09 06 

გეოგრაფიული აღნიშვნა:  აჭარული ჩლეჩილი  

საქონლის დასახელება, რომლისთვისაც მოითხოვება გეოგრაფიული აღნიშვნის რეგისტრაცია  
კლასი  29 _ ძროხის ყველი 
 
განმცხადებლის დასახელება და მისამართი 
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, მარშალ გელოვანის გამზ. №6, 0159  თბილისი (GE)
 
მზა პროდუქტისა და ნედლეულის დახასიათება 
ყველი „აჭარული ჩლეჩილი“ მზადდება ძროხის მოხდილი  რძისაგან, ზაფხულის პერიოდში. 
 
ფორმა: ყველის მასა არის ძაფოვანი, შეკრული ან დაწნული. ძაფები მკვრივია, გაწელვისას საკმაოდ 
მყარი. ფერად თეთრია. მასა _  0,8-1,5 კგ. ნაწნავის დიამეტრი _   2-3,5 სმ, სიგრძე _   30 სმ, სიგანე _  
15 სმ. 
 
ორგანოლეპტიკა: 
კონსისტენცია _  მკვრივი ძაფისებრი, დაჩლეჩილი. 
სუნი _ მსუბუქი რძემჟავური, სასიამოვნო. 
გემო _ სასიამოვნო, სპეციფიკური, ოდნავ მომჟავო-მოცხარო, საკმაოდ მარილიანი. 
მზადდება აგრეთვე   „აჭარული ჩლეჩილის“ შებოლილი ნაირსახეობა. 
 
შედგენილობა: 
რძე, რომლითაც მზადდება ყველი „აჭარული ჩლეჩილი“ უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს: 
 

რძის 
წარმომავლობა 

ხვედრითი წონა 
არანაკლებ 

უცხიმო მშრალი 
ნივთიერების 

შემცველობა (%) 
არანაკლებ 

ცხიმიანობა (%) 
არანაკლებ 

მჟავიანობა 
არაუმეტეს (°T) 

ძროხის 1,032 8,3 0,05 21 

 
ყველი „აჭარული ჩლეჩილი“ უნდა  აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:    
ტენიანობა – არაუმეტეს  60% 
ცხიმიანობა მშრალ ნივთიერებაში – არანაკლებ  4-5% 
მარილის შემცველობა – 4-6% 
 
წარმოების გეოგრაფიული არეალი 
„აჭარული ჩლეჩილის“ დასამზადებლად საჭირო რძეს მიიღებენ, გადაამუშავებენ და ყველი  
ამოჰყავთ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე. 
 
პროდუქტის დამზადების მეთოდების აღწერა 
რძეს ვაყოვნებთ მოსამწიფებლად 70-80°T-ზე. შემდეგ ვამატებთ იმავე რაოდენობის ახლად მოხდილ 
რძეს. მჟავიანობა ნარევ რძეში არ უნდა აღემატებოდეს 40-45°T. ამის შემდეგ რძეს ვათბობთ 38-40° 

ტემპერატურამდე. ემატება მცირე რაოდენობით კვეთი და ინტენსიურად ერევა. რძის შეთბობა 
გრძელდება 65-70° ტემპერატურამდე. როდესაც დელამო მთლიან გადაზელილ მასად იქცევა, იგი 
ხელით ინტენსიურად უნდა დაიზილოს და დაიწუროს შრატისაგან. საყველე მასა შუა ნაწილში 
ხელით ჩაიჭყლიტება და განიერდება, რათა მიიღოს მრგვალი  ფორმა. შემდეგ იკეცება და იგივე 
პროცესი 2-3 ჯერ მეორდება. მიღებული  წრიული ფორმა თავსა და ბოლოში იწელება და იგრიხება 
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თოკის მსგავსად. თავი და ბოლო კვლავ ერთად მოექცევა და გადაიკეცება შუაზე, მიიღება 4 
თოკისებრი  ნაწნავი. ეწყობა სპეციალურ ყუთებში (კაბიწში) ერთ ფენად, იტკეპნება, რათა არ დარჩეს 
ცარიელი ადგილი. მასის შეგრილების შემდეგ  დაამარილებენ და უმატებენ სხვა ფენებს. ინახება 
გრილ ადგილას.  1-2 თვის შემდეგ მზად არის სარეალიზაციოდ. 
 
მზა პროდუქტის ეტიკეტირების განსაკუთრებული მოთხოვნები 
„აჭარული ჩლეჩილი“ ყველის დასახელება შეფუთვაზე, ასევე მის თანმხლებ დოკუმენტებში და 
სარეკლამო მასალებში უცხო ენებზე  შემდეგნაირად დაიტანება: 

ლათინური შრიფტით:  ACHARULI CHLECHILI 
რუსული შრიფტით:  АЧАРУЛИ ЧЛЕЧИЛИ 

 
წარმოების მაკონტროლებელი ორგანო: საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. 
 
პროდუქტის განსაკუთრებული ხარისხისა და/ან რეპუტაციის კავშირი გეოგრაფიულ ადგილთან 
 

aWaraSi yvelis damzadebis maRal xelovnebaze Tavis droze vaxuSti bagrationic 
miuTiTebda1. gamoricxuli ar aris isic, rom vaxuSti bagrationis cnoba aWaruli 
yvelis maRali xarisxis Sesaxeb swored moxdili rZisgan damzadebul yvels Seexeboda, 
miTumetes, rom imave avtoris cnobiT, aWarlebi yvels moxmarebisas xarSavdnen2, rasac 
Semdgomdroindel istoriul wyaroebTan erTad Tanamedrove eTnografiuli yofac 
amtkicebs. cnobilia, rom ojaxSi mosaxmarad gankuTvnil aWarul yvels, karaqSi 
momwvar-moxarSuls, e.w. boranos saxiT miirTmevdnen3. 
 

a. kalantari4, v. SamilaZe3, e. nakaSiZe1 da sxvani aRweren aWaruli CleCilis  momzadebis 
teqnologias da aRniSnaven, rom aWaruli CleCili didi raodenobiT gahqondaT baTumis, 
ozurgeTis, axalcixis da sxva bazrebze. 
 

aWaruli CleCili ganirCeva sxva grexili yvelebisagan Tavisi damzadebisa da 

momwifebis teqnologiiT, romelic gamoarCevs mas sxva yvelebisაgan damaxasiaTebeli 
gemoTi da konsistenciiT. 
 

aWaruli CleCili mzaddeba sazafxulo saZovrebze, romelic mdebareobs zRvis donidan 
1800-3000 metr simaRleze. aq miRebuli rZidan damzadebuli aWaruli CleCilis maRal 
xarisxs ganapirobebs bunebrivi nairbalaxovani tipi. balaxnaridan ZiriTadad 
gavrcelebulia alpuri wiTela, Tmiseburi namikrefia, alpuri Tivaqasra, kavkasiuri 
kurdRlisfrCxila, cxvris WaRara, samyura da sxva, romlebic gamoirCevian uxvi 
mosavlianobiT da maRali yuaTianobiT5. aWaruli yveli gamoirCeva Tavisi pikanturi da 
ganumeorebeli gemoTi. 
 
 

_____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                 
1 e. nakaSiZe. quTaisis guberniaSi merZeuli meurneobis mdgomareoba. 1896. 
2 m. janaSvili. Zvel saqarTveloSi sarZeo meurneobis istoriuli cnobari. kavkasiis sarZeo me-

urneobis sakiTxebi. Tb. 1897. 
3 v. SamilaZe. msxvilfexa mesaqonleoba zemo aWaraSi. 1. saqarTvelos eTnografiis sakiTxebi.   

Tb., 1964. 
4 a. kalantari. mecxoveleobis mdgomareoba kavkasiaSi. 1890. 
5 n. xozrevaniZe. aWaris mecxoveleobis sakvebi baza da misi ganviTarebis perspeqtivebi. 2000. 
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რეგისტრაციის № 8 

რეგისტრაციის თარიღი: 2012 01 24 

განაცხადის № 1577/07  

განაცხადის შეტანის თარიღი: 2011 09 06 

გეოგრაფიული აღნიშვნა:   მესხური ჩეჩილი   

საქონლის დასახელება, რომლისთვისაც მოითხოვება გეოგრაფიული აღნიშვნის რეგისტრაცია  
კლასი  29 _ ძროხის ყველი  
 
განმცხადებლის დასახელება და მისამართი  
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, მარშალ გელოვანის გამზ. №6, 0159  თბილისი (GE)
 
მზა პროდუქტისა და ნედლეულის დახასიათება 
ყველი „მესხური ჩეჩილი“ მზადდება ძროხის მოხდილი რძისაგან. 
 
 

ორგანოლეპტიკა:  
ყველის მასა არის ძაფოვანი, შეკრული ან დაწნული ფორმის. ძაფები მკვრივია, საკმაოდ მყარი 
გაწელვისას. ფერად თეთრია. მასა –  0,5-3 კგ დაწნული თოკების სახით. 
 

აქვს მსუბუქი რძემჟავური, სასიამოვნო სუნი.  
 

გემო _ გამოკვეთილი ცილოვანი, საკმაოდ მარილიანი.  
 

მზადდება აგრეთვე „მესხური ჩეჩილის“ შებოლილი ნაირსახეობა. 
 
შედგენილობა: 
რძე, რომლითაც მზადდება ყველი „მესხური ჩეჩილი“  უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს: 
 

რძის 
წარმომავლობა 

ხვედრითი წონა 
არანაკლებ 

უცხიმო მშრალი 
ნივთიერების 

შემცველობა (%) 
არანაკლებ 

ცხიმიანობა (%) 
არანაკლებ 

მჟავიანობა 
არაუმეტეს (°T) 

ძროხის 1,032 8,1 0,1-0,05 50 
 
ყველი „მესხური ჩეჩილი“ უნდა  აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:    
ტენიანობა – არაუმეტეს  60% 
ცხიმიანობა მშრალ ნივთიერებაში – არანაკლებ  2% 
მარილის შემცველობა – 4-8% 
 
წარმოების გეოგრაფიული არეალი 
„მესხური ჩეჩილის“ დასამზადებლად საჭირო რძის მიღება, გადამუშავება და ყველის წარმოება 
ხორციელდება სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის ტერიტორიაზე. 
 
პროდუქტის დამზადების მეთოდების აღწერა 
რძეს ამწიფებენ 45-50°T-მდე. ჩაკვეთა მიმდინარეობს 5-10 წუთი 38-40° ტემპერატურაზე. ჩანაკვეთს 
შედედების დაწყებისთანავე აცხელებენ, თან ურევენ 48-54° ტემპერატურამდე, რის შედეგადაც 
წარმოიქმნება დიდი ფიფქები, რომლებიც ადვილად ეწებება ერთმანეთს და ხელის მანიპულირებით 
წარმოქმნიან გრძელ 6-8 სმ დიამეტრის თასმას. თასმას ნელ-ნელა იღებენ და აწყობენ მაგიდაზე 
წრიულად. გაცივებულ მასას შეკრავენ კონებად. 
 
მზა პროდუქტის ეტიკეტირების განსაკუთრებული მოთხოვნები 
დასახელება „მესხური ჩეჩილი“ ყველის შეფუთვაზე, ასევე მის თანმხლებ დოკუმენტებში და 
სარეკლამო მასალებში უცხო ენებზე დაიტანება შემდეგნაირად: 

ლათინური შრიფტით: MESKHURI CHECHILI 
რუსული შრიფტით:  МЕСХУРИ ЧЕЧИЛИ 
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წარმოების მაკონტროლებელი ორგანო:  საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. 
 
პროდუქტის განსაკუთრებული ხარისხისა და/ან რეპუტაციის კავშირი გეოგრაფიულ ადგილთან 
 

saqarTvelos samxreT regionSi _ mesxeTSi uZvelesi droidan mzaddeboda yveli 
mesxuri CeCili. 
 

i. javaxiSvilis1 gadmocemiT axal Tbil dos `doJuJunas” asxamen qvabSi, yvelis kveTs 
umateben da cecxlze gaaTboben, gaacxeleben da bolos amoiReben xaWos da xelebiT 
aqeT-iqiT sweven, akeTeben Tokebs, erTad moukraven Tavs, marils daayrian da Seinaxaven. 
m. makalaTias2, v. SamilaZis3 da sxvaTa monacemebiT axali dodan amzadeben Zroxis 
CeCil yvels. 
 

yveli sxva waTxis yvelisagan gamoirCeva Taviseburi damzadebis teqnologiiT. momwi-
febul mesxur CeCils axasiaTebs specifikuri konsistencia, gemo da suni, rac 
gamoarCevs mas sxva yvelisagan. 
 
 

_____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
1 i. javaxiSvili.  masalebi saqarTvelos Sinamrewvelobisa da wvrili xelosnobis istoriisaTvis, 
tomi IV, nawili I. 

2 m. makalaTia. mesaqonleoba mesxeTSi. 1972. 
3 v. SamilaZe. alpuri mesaqonleoba saqarTveloSi. 
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რეგისტრაციის № 9 

რეგისტრაციის თარიღი: 2012 01 24 

განაცხადის № 1578/07  

განაცხადის შეტანის თარიღი: 2011 09 06 

გეოგრაფიული აღნიშვნა:  მეგრული სულგუნი 

საქონლის დასახელება, რომლისთვისაც მოითხოვება გეოგრაფიული აღნიშვნის რეგისტრაცია  
კლასი  29 _ ყველი 
 
განმცხადებლის დასახელება და მისამართი: საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, 
მარშალ გელოვანის გამზ. №6, 0159  თბილისი (GE) 
 
მზა პროდუქტისა და ნედლეულის დახასიათება 
მეგრული სულგუნი მზადდება ძროხის, კამეჩის, თხის რძისაგან ან მათი ნარევისაგან. 
 
ფორმა: დაბალი ცილინდრის ფორმის ყველი, ქერქის გარეშე. დიამეტრი _  15-20 სმ;  
სიმაღლე _ 2,5-3,5 სმ;  მასა _ 0,5-1,5 კგ. გამონაკლისის სახით დასაშვებია პარამეტრებიდან გადახრა. 
 
ორგანოლეპტიკა: 
სუნი – სასიამოვნო, დამახასიათებელი ამ ტიპის ყველისათვის. 
 

სუფთა, რძემჟავური დამახასიათებელი გემო, ზომიერად მარილიანი. მკვრივი, ელასტიკური, 
ფენოვანი. მთელ მასაში თანაბარი ფერი თეთრიდან მოყვითალომდე. უნასვრეტებოდ, დასაშვებია 
სიცარიელე ფენებს შორის. 
 
 
შებოლილი მეგრული სულგუნი  
 
ფორმა: იგივე 
 

ორგანოლეპტიკა: 
ზომიერად მარილიანი, შებოლილი პროდუქტის დამახასიათებელი არომატითა და სურნელით. 
ყველის კონსისტენცია მაგარი, არა ფხვნადი, რამდენადმე ელასტიკური. ცომი მოყვითალო 
შეფერილობის, ქერქი ოქროსფერ-მოყავისფრო. 
დასაშვებია ნახვრეტი ყველის ცენტრში. 
 
 

შედგენილობა: 
რძე, რომლითაც მზადდება ყველი „მეგრული სულგუნი“ უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ 
მოთხოვნებს:  
 

რძის 
წარმომავლობა 

ხვედრითი წონა 
არანაკლებ 

უცხიმო მშრალი 
ნივთიერების 

შემცველობა (%) 
არანაკლებ 

ცხიმიანობა (%) 
არანაკლებ 

მჟავიანობა 
არაუმეტეს (°T) 

ძროხის 1,027 8,1 3,6 23 
კამეჩის 1,034 10,5 6,5 25 
თხის 1,030 8,3 3,6 23 
ნარევი 1,030 9,3 4,2 24 

 
ყველი „მეგრული სულგუნი“ უნდა  აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:    
ტენიანობა _ არაუმეტეს  50% 
ცხიმიანობა მშრალ ნივთიერებაში _ არანაკლებ  45% 
მარილის შემცველობა _ 1-5% 
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ყველი „შებოლილი მეგრული სულგუნი“ უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს: 
ტენიანობა _ არაუმეტეს  40% 
ცხიმიანობა მშრალ ნივთიერებაში _ არანაკლებ 52% 
მარილის შემცველობა _ 3-5% 
 
წარმოების გეოგრაფიული არეალი 
„მეგრული სულგუნის“ დასამზადებლად საჭირო რძის მიღება, გადამუშავება და ყველის წარმოება 
ხორციელდება სამეგრელოს რეგიონში, მარტვილის, სენაკის, აბაშის, ხობის, ზუგდიდის, 
წალენჯიხისა და ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტებში, ფოთის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე, ასევე 
გალისა და ოჩამჩირის მუნიციპალიტეტების საზღვრებში. 
 
პროდუქტის დამზადების მეთოდების აღწერა 
რძე ჩაიკვეთება 30-35° ტემპერატურაზე. წარმოქმნილ დელამოს ჭრიან, მეორედ აცხელებენ 34-37° 

ტემპერატურაზე. აცილებენ შრატის 70-80%-ს, ყველის მარცვლებს ფრთხილად აერთგვაროვნებენ და 
ტოვებენ მოსამწიფებლად 140-150°T-მდე. 
 

მომწიფებულ ყველს ჭრიან თხელ ფენებად ათავსებენ 75-80° ტემპერატურამდე გაცხელებულ 
წყალში. ურევენ, სანამ არ მიიღებენ ერთგვაროვან წელვად ცომისებრ მასას, ამოაქვთ სითხიდან. 
მასას ჭრიან საჭირო ზომებად, საგულდაგულოდ აგუნდავებენ საჭირო ფორმის მისაღებად, 
ათავსებენ ყალიბებში, აგრილებენ და დაყალიბებულ სულგუნს აწყობენ მარილწყალში, რომლის 
კონცეტრაციაა 17-19%, ტემპერატურა _  8-12°C, 24 საათის შემდეგ დასაშვებია ყველის რეალიზაცია. 
 

მზა „მეგრული სულგუნი“ შეიძლება შეიბოლოს საბოლავ კამერებში. ამ შემთხვევაში მივიღებთ 
„შებოლილ მეგრულ სულგუნს“. 
 
მზა პროდუქტის ეტიკეტირების განსაკუთრებული მოთხოვნები 
დასახელება „მეგრული სულგუნი“ ყველის შეფუთვაზე, ასევე მის თანმხლებ დოკუმენტებში და 
სარეკლამო მასალებში უცხო ენებზე დაიტანება შემდეგნაირად: 

ლათინური შრიფტით:  MEGRULI SULGUNI 
რუსული შრიფტით:  МЕГРУЛИ СУЛГУНИ 

 

დასახელებას შესაბამის შემთხვევებში შეიძლება დაემატოს ტერმინი „შებოლილი“ („копчённый“  _ 
რუს., „smoked“ _  ინგლ.), თუ ის აკმაყოფილებს წინამდებარე ინსტრუქციის მოთხოვნებს. 
 
წარმოების მაკონტროლებელი ორგანო:  საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. 
 
პროდუქტის განსაკუთრებული ხარისხისა და/ან რეპუტაციის კავშირი გეოგრაფიულ ადგილთან 
 

samegreloSi mesaqonleobis erT-erT mTavar produqts rZe warmoadgenda. misgan 
mzaddeboda sxvadasxva nawarmi xalxSi gavrcelebuli iseTi wesebis mixedviT, romlis 
saSualebiTac uzrunvelyofdnen am nawarmis maRal xarisxs da misi gamoyenebis 
maqsimalur efeqts1. 
 

samegreloSi rZis da rZis nawarmis gadamuSaveba uZvelesi da sayovelTaod gavrcele-
buli forma iyo. rZis produqtebidan samegrelosaTvis cnobilia2,3,4 megruli sulguni, 
romlis damzadeba uZvelesi droidan aris cnobili, jer kidev kolxTa samefodan3. 
sulgunis damzadebis teqnologia dResac igive rCeba, rac gamoiyeneboda ramodenime 
saukunis winaT1. 
 

xalxis gamocdilebiT sasulgune yveli orjer ixarSeba1, rac ganasxvavebs megrul 
sulguns sxva sulgunebis keTebis teqnologiisagan, kerZod, yveli gamodis nakleb 

cximiani. damarilebisas marils Rebulobs zomierad, sulguni fenovani _ furclovani 
gamodis da misi xarisxi amiT fasdeba. 

                                                 
1 n. Tofuria. rZis damuSavebis xalxuri wesebi samegreloSi. 1983. 
2 i. javaxiSvili. masalebi saqarTvelos Sinamrewvelobisa da wvrili xelosnobis istoriisaTvis,  

   tomi IV, nawili I. 
3 v. SamilaZe. mesaqonleoba samegreloSi. 
4 a. kalantari. merZeuli mecxoveleobis mdgomareoba kavkasiaSi. 1890. 
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samegreloSi1 gadazelili yvelidan dRemde amzadeben dawnul sulguns, akeTeben patar-
patara frinvelebisa da cxovelebis gamosaxulebas micvalebulis sulebis mosaxseni-
eblad. yvelis aseTi saxis gamosaxulebebiT damzadeba samegreloSi uZvelesi droidan 
yofila cnobili. 
 

megruli sulgunis dasamzadeblad gamoiyeneba kameCis, Zroxis da Txis rZe an maTi 
narevi. 
 

saqarTveloSi XIX saukunis meore naxevridan megruli sulguni cnobili iyo 
amierkavkasiis TiTqmis yvela mniSvnelovani qalaqebis bazrebSi da kargad saRdeboda 
xolme. 1890 wlidan igi gahqondaT ucxoeTSi5 foTis navsadguridan. 
 

megruli sulguni mzaddeba ZiriTadad saZovarze yofnis periodSi, romelic imyofeba 
zRvis donidan 100-1500 metr simaRleze. saZovari gamoirCeva mravalferovani balaxnaris 
SemadgenlobiT. ZiriTadad gavrcelebulia ionja, wiTeli samyura, mwyerisfexa, TeTri 
namikrefia da sxva. balaxnari gamoirCeva maRali yuaTianobiT, aq warmoebuli rZe ki 
sasiamovno gemoTi da aromatiT, rac megrul sulguns aZlevs ganumeorebel pikantur 
gemos. 

_____________________________________ 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 p. guguSvili. Sinamrewveloba saqarTvelosa da amierkavkasiaSi. 1950. 
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რეგისტრაციის № 10 

რეგისტრაციის თარიღი: 2012 01 24 

განაცხადის № 1579/07  

განაცხადის შეტანის თარიღი: 2011 09 06 

გეოგრაფიული აღნიშვნა:  სულგუნი  

საქონლის დასახელება, რომლისთვისაც მოითხოვება გეოგრაფიული აღნიშვნის რეგისტრაცია  
კლასი  29 _ ყველი 
 

განმცხადებლის დასახელება და მისამართი:  
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, მარშალ გელოვანის გამზ. №6, 0159  თბილისი (GE)
 

მზა პროდუქტისა და ნედლეულის დახასიათება: 
,,სულგუნი” მზადდება ძროხის, კამეჩის, თხის რძისაგან ან მათი ნარევისაგან. 
 
ფორმა:  დაბალი ცილინდრის ფორმის ყველი, ქერქის გარეშე. დიამეტრი _  15-20სმ; სიმაღლე _   2,5-
3,5სმ;  მასა _   0,5-1,5 კგ. გამონაკლისის სახით დასაშვებია პარამეტრებიდან გადახრა. 
 
ორგანოლეპტიკა: 
სუნი – სასიამოვნო, დამახასიათებელი ამ ტიპის ყველისათვის. 
 

გემო _ სუფთა, დამახასიათებელი რძემჟავური, ზომიერად მარილიანი, მკვრივი, ელასტიკური, 
ფენოვანი. მთელი მასა თანაბარი ფერისაა – თეთრიდან მოყვითალომდე. ნასვრეტების გარეშე, 
დასაშვებია სიცარიელე ფენებს შორის. 
 
 
„შებოლილი სულგუნი“ 
 

ფორმა: იგივე  
 
ორგანოლეპტიკა:   
ზომიერად მარილიანი, შებოლილი პროდუქტის დამახასიათებელი არომატითა და სურნელით. 
ყველის კონსისტენცია მაგარია, არაფხვნადი, რამდენადმე ელასტიკური. მოყვითალო შეფერილობის, 
ქერქი ოქროსფერ-მოყავისფრო. 
 

დასაშვებია ნახვრეტი ყველის ცენტრში. 
 
შედგენილობა 
რძე, რომლითაც მზადდება ყველი „სულგუნი“  უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს: 
 

რძის 
წარმომავლობა 

ხვედრითი წონა 
არანაკლებ 

უცხიმო მშრალი 
ნივთიერების 

შემცველობა (%) 
არანაკლებ 

ცხიმიანობა (%) 
არანაკლებ 

მჟავიანობა 
არაუმეტეს (°T) 

ძროხის 1,027 8,1 3,6 23 
კამეჩის 1,034 10,5 6,5 25 
თხის 1,030 8,3 3,6 23 
ნარევი 1,030 9,3 4,2 24 

 
ყველი „სულგუნი“ უნდა  აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:    
ტენიანობა _ არაუმეტეს  50% 
ცხიმიანობა მშრალ ნივთიერებაში _ არანაკლებ  45% 
მარილის შემცველობა _ 1-5% 
 

ყველი „შებოლილი სულგუნი“ უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს: 
ტენიანობა _ არაუმეტეს  40% 
ცხიმიანობა მშრალ ნივთიერებაში _ არანაკლებ  52% 
მარილის შემცველობა _  3-5% 
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წარმოების გეოგრაფიული არეალი 
სულგუნის დასამზადებლად საჭირო რძის მიღება, გადამუშავება და ყველის წარმოება 
ხორციელდება საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე.  
 
პროდუქტის დამზადების მეთოდების აღწერა 
რძე ჩაიკვეთება  30-35° ტემპერატურაზე. წარმოქმნილ დელამოს ჭრიან, მეორედ აცხელებენ  34-37° 

ტემპერატურაზე. აცილებენ შრატის 70-80%-ს, ყველის მარცვლებს ფრთხილად აერთგვაროვნებენ და 
ტოვებენ მოსამწიფებლად 140-150°T-მდე. 
 

მომწიფებულ ყველს ჭრიან თხელ ფენებად, ათავსებენ 75-80° ტემპერატურამდე გაცხელებულ 
წყალში. ურევენ, სანამ არ მიიღებენ ერთგვაროვან წელვად ცომისებრ მასას, ამოაქვთ სითხიდან. 
მასას ჭრიან საჭირო ზომებად, საგულდაგულოდ აგუნდავებენ საჭირო ფორმის მისაღებად, 
ათავსებენ ყალიბებში, აგრილებენ და დაყალიბებულ სულგუნს აწყობენ მარილწყალში, რომლის 
კონცეტრაციაა 17-19%, ტემპერატურა – 8-12°C. 24 საათის შემდეგ დასაშვებია ყველის რეალიზაცია. 
 

მზა სულგუნი შეიძლება შეიბოლოს საბოლავ კამერებში. ამ შემთხვევაში ვიღებთ „შებოლილ 
სულგუნს“. 
 
მზა პროდუქტის ეტიკეტირების განსაკუთრებული მოთხოვნები 
დასახელება „სულგუნი“ ყველის შეფუთვაზე, ასევე მის თანმხლებ დოკუმენტებში და სარეკლამო 
მასალებში უცხო ენებზე დაიტანება შემდეგნაირად: 

ლათინური შრიფტით:  SULGUNI 
რუსული შრიფტით:  СУЛГУНИ 

 
დასახელებას შესაბამის შემთხვევებში შეიძლება დაემატოს ტერმინი „შებოლილი“ („копчённый“ _  
რუს.,  „smoked“ _  ინგლ.), თუ ის აკმაყოფილებს წინამდებარე ინსტრუქციის მოთხოვნებს. 
 
წარმოების მაკონტროლებელი ორგანო:  საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. 
 
პროდუქტის განსაკუთრებული ხარისხისა და/ან რეპუტაციის კავშირი გეოგრაფიულ ადგილთან 
sulguni mzaddeba saqarTvelos mTel teritoriaze.  
e. nakaSiZis cnobiT1, leCxumSi, raWaSi da zemo imereTSi sulguni gvarjilis saxiT aris 
cnobili. 
 

n. Tofurias cnobiT2 guriaSi megruli yveli cnobilia gadazelilis saxiT. 
v. SamilaZis3 gadmocemiT aWaruli gorjolo e. nakaSiZis cnobiT igive sulguni unda 
iyos. 
 

rogorc a. kalantari4 aRniSnavs sulguni guriaSi, afxazeTSi, imereTSi, qobuleTSi da 
sxvagan megrul mejoge-mesaqonleTa Setanili unda iyos. 
n. lipatovis, z. cqitiSvilis5 gadmocemiT sulgunis dasamzadeblad gamoiyeneba 
pasterizebuli Zroxis, kameCis da Txis rZe an maTi narevi. 
 

a. xaraziSvilis6 cnobiT yveli sulguni erT-erTi popularuli yvelia saqarTveloSi, 
romelsac farTo momxmarebeli hyavs. 
 

sazafxulo saZovrebze warmoebuli rZidan saukeTeso xarisxis sulguni miiReba, rac 
ganpirobebulia saZovrebis nairbalaxovani mcenareTa botanikuri SemadgenlobiT. 
 

_____________________________________ 
 

                                                 
1 e. nakaSiZe.  quTaisis guberniaSi merZeuli meurneobis mdgomareoba. kavkasiis soflis meurneoba, 

#145. 1896. 
2 n. Tofuria. rZis damuSavebis xalxuri wesebi samegreloSi. 1983. 
3 v. SamilaZe. mesaqonleoba samegreloSi. 
4 a. kalantari. mecxoveleobis mdgomareoba kavkasiaSi. 1890. 
5 n. lipatovi, z. cqitiSvili. rZisa da rZis produqtebis teqnologia. 1984. 
6 a. xaraziSvili. rZe da rZis produqtebis teqnologia. 2010. 
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რეგისტრაციის № 11 

რეგისტრაციის თარიღი: 2012 01 24 

განაცხადის № 1580/07  

განაცხადის შეტანის თარიღი: 2011 09 06 

გეოგრაფიული აღნიშვნა: სვანური სულგუნი 

საქონლის დასახელება, რომლისთვისაც მოითხოვება გეოგრაფიული აღნიშვნის რეგისტრაცია  
კლასი  29 _ ყველი 
 

განმცხადებლის დასახელება და მისამართი 
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, მარშალ გელოვანის გამზ. №6, 0159  თბილისი (GE)
 

მზა პროდუქტისა და ნედლეულის დახასიათება: 
სვანური სულგუნი მზადდება ძროხის და/ან თხის რძისაგან ან მათი ნარევისაგან. 
 

ფორმა: უფორმო კვერეული. მასა 2-6 კილოგრამი. 
 

ორგანოლეპტიკა:  
ახალ სვანურ სულგუნს ახასიათებს რძემჟავური გემო, დავარგებულს – მომლაშო სპეციფიკური, 
რომელიც ახასიათებს ყველის მასის დამუშავებისას მდნარ ყველს. ცომი მკვრივია, ელასტიკური, 
ფენოვანი. ფერი თანაბარი თეთრიდან მოყვითალომდე. ნასვრეტების გარეშე. დასაშვებია სიცარიელე 
ფენებს შორის. გამოირჩევა ალპური ზონისთვის დამახასიათებელი სასიამოვნო არომატით. 
დასაშვებია ზედაპირზე თხელი ფენის მცირე აქერცვლა. 
 
 
შებოლილი სვანური სულგუნი  
 

ფორმა: იგივე 
 

ორგანოლეპტიკა:  
ზომიერად მარილიანი, შებოლილი პროდუქტის დამახასიათებელი არომატითა და სურნელით. 
ყველის კონსისტენცია – მაგარი, არა ფხვნადი, რამდენადმე ელასტიკური. ცომი მოყვითალო 
შეფერილობის, ქერქი ოქროსფერ-მოყავისფრო. 
 

შედგენილობა: 
რძე, რომლითაც მზადდება „სვანური სულგუნი“ უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს: 
 

რძის 
წარმომავლობა 

ხვედრითი წონა 
არანაკლებ 

უცხიმო მშრალი 
ნივთიერების 

შემცველობა (%) 
არანაკლებ 

ცხიმიანობა (%) 
არანაკლებ 

მჟავიანობა 
არაუმეტეს (°T) 

ძროხის 1,027 8,1 3,6 23 
თხის 1,030 8,3 3,6 23 
ნარევი 1,030 9,3 4,2 24 

 
ყველი „სვანური სულგუნი“ უნდა  აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:    
ტენიანობა _ არაუმეტეს  50% 
ცხიმიანობა მშრალ ნივთიერებაში _ არანაკლებ  45% 
მარილის შემცველობა _ 1-5% 
 
ყველი „შებოლილი სვანური სულგუნი“ უნდა  აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:    
ტენიანობა – არაუმეტეს  40% 
ცხიმიანობა მშრალ ნივთიერებაში – არანაკლებ  52% 
მარილის შემცველობა – 3-5% 
 
წარმოების გეოგრაფიული არეალი 
სვანური სულგუნის დასამზადებლად საჭირო რძის მიღება, გადამუშავება და ყველის წარმოება 

                                                      
 

#3  2012 02 10 
 

78 



                                                    
 
 

                                                      
 

#3  2012 02 10 
 

saqonlis adgilwarmoSobis dasaxelebebi
da geografiuli aRniSvnebi 

79

ხორციელდება სვანეთის რეგიონში მდებარე ლენტეხისა და მესტიის მუნიციპალიტეტებში, სადაც 
ნოყიერი და მრავალფეროვანი მცენარეული საფარია. 
 
პროდუქტის დამზადების მეთოდების აღწერა 
რძე ჩაიკვეთება  30-35° ტემპერატურაზე. წარმოქმნილ დელამოს ჭრიან, მეორედ აცხელებენ  34-37° 

ტემპერატურაზე. აცილებენ შრატის 70-80%-ს, ყველის მარცვლებს ფრთხილად აერთგვაროვნებენ და 
ტოვებენ მოსამწიფებლად 140-150°T-მდე. 
 

მომწიფებულ ყველს ჭრიან თხელ ფენებად, ათავსებენ 75-80° ტემპერატურამდე გაცხელებულ 
წყალში. ურევენ, სანამ არ მიიღებენ ერთგვაროვან, წელვად ცომისებრ მასას, ამოაქვთ სითხიდან. 
მასას ჭრიან საჭირო ზომებად, საგულდაგულოდ აგუნდავებენ, ათავსებენ ყალიბებში, აგრილებენ და 
სვანურ სულგუნს აწყობენ მარილწყალში, რომლის კონცეტრაციაა 17-19%, ტემპერატურა – 8-12°C, 
24 საათის შემდეგ დასაშვებია ყველის რეალიზაცია. 
 

მზა ,,სვანური სულგუნი“ შეიძლება შეიბოლოს სპეციალურ კამერებში. ამ შემთხვევაში მივიღებთ 
„შებოლილ სვანურ სულგუნს“. 
 
მზა პროდუქტის ეტიკეტირების განსაკუთრებული მოთხოვნები 
დასახელება „სვანური სულგუნი“ ყველის შეფუთვაზე, ასევე მის თანმხლებ დოკუმენტებში და 
სარეკლამო მასალებში უცხო ენებზე დაიტანება შემდეგნაირად: 

ლათინური შრიფტით:  SVANURI SULGUNI 
რუსული შრიფტით:  СВАНУРИ СУЛГУНИ 

 
წარმოების მაკონტროლებელი ორგანო: საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. 
 
პროდუქტის განსაკუთრებული ხარისხისა და/ან რეპუტაციის კავშირი გეოგრაფიულ ადგილთან 
 

i. javaxiSvili1, n. Tofuria2, v. SamilaZe3, s. kviciაni4 da sxva mecnierebi svaneTSi 
mesaqonleobis produqtebis Seswavlis dros aRniSnavdnen, rom svaneTSi rZis 
produqtebis damzadebis mravalsaukuniani, xangrZlivi tradiciebi arsebobs. 
 

svaneTSi, uZvelesi droidan dRemde cnobilia svanuri sulgunis damzadebis ramdenime 
xerxi `da amzadebdnen gaumdnar sulguns _ uhna sglgin da gamdnari _ sglgin. Qqvemo 
svaneTSi, Cube xevsa da laxamulaSi cnobilia sulgunis damzadebis sxva xerxic”. 
 

sapatio stumrisaTvis misarTmevad Zalian miRebulia axali gakeTebuli lgjmare 
(sulguni)1 da lusdug lgjmare (dawnuli sulguni). 
 

dawnul sulguns akeTeben agreTve micvalebulis sulis mosaxsenieblad – sakurTxad. 
dawnuli sulguni rom gakeTebuliyo, yvelis gadasazelad wylis meti gacxeleba da 
meti dazelva iyo saWiro. mere dawnaven, an kidev Citebis, patara Txis saxes miscemen 
xolme da gaaxmoben, magram didxans ar inaxaven5. sayuradReboa, rom yvelis aseTi 
gamosaxulebebiT damzadeba uZveles droSic yofila cnobili. 
 

svaneTSi sulguni ZiriTadaT sazafxulo saZovarze mzaddeboda, zRvis donidan 1000-
3200 metr simaRleze. sazafxulo saZovrebi gamoirCeva Wamadi mcenareulobis 

mravalferovnebiT, aq warmoebulი rZe damzadebul produqts aZlevs ganumeorebel 
surnelsa da gemos. 
 
 

_____________________________________ 
 
 

                                                 
1 i. javaxiSvili. masalebi saqarTvelos Sinamrewvelobisa da wvrili xelosnobis istoriisaTvis, 
tomi IV, nawili I. 

2 n. Tofuria. rZis damuSavebis xalxuri wesebi samegreloSi. 1983. 
3 v. SamilaZe. mesaqonleoba svaneTSi. 
4 ს. kviciაni. mesaqonleoba svaneTSi. 1973. 
5 v. bardaveliZe. qarTuli svanuris saweso grafikuli xelovnebis nimuSebi, Tb., 1953. 
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რეგისტრაციის № 12 

რეგისტრაციის თარიღი: 2012 01 24 

განაცხადის № 1581/07  

განაცხადის შეტანის თარიღი: 2011 09 06 

გეოგრაფიული აღნიშვნა:  კობი  

საქონლის დასახელება, რომლისთვისაც მოითხოვება გეოგრაფიული აღნიშვნის რეგისტრაცია  
კლასი  29 _ ყველი 
 
განმცხადებლის დასახელება და მისამართი: საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, 
მარშალ გელოვანის გამზ. №6, 0159  თბილისი (GE) 
 
მზა პროდუქტისა და ნედლეულის დახასიათება 
ყველი „კობი“ მზადდება მოხდილი ან ნაწილობრივ მოხდილი ძროხის რძისაგან, რომელსაც 
დამატებული აქვს ცხვრის რძე. 
 
ფორმა: დაბალი ცილინდრის ფორმის ყველი, ოდნავ გაწეული გვერდებით. ჰორიზონტალური 
ზედაპირი დამრგვალებული, ქერქის გარეშე. სიმაღლე _ 10-14 სმ; დიამეტრი _ 24-28 სმ; მასა _ 4,5-8 კგ.
 
ორგანოლეპტიკა:  
მარილწყლოვანი ყველისათვის დამახასიათებელი, პიკანტური, ოდნავ მოცხარო, საშუალოდ 
მარილიანი. 
კონსისტენცია _ ერთგვაროვანი, ელასტიკური. 
 
შედგენილობა: 
რძე, რომლითაც მზადდება ყველი „კობი“, უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს: 
 

რძის 
წარმომავლობა 

ხვედრითი წონა 
არანაკლებ 

უცხიმო მშრალი 
ნივთიერების 

შემცველობა (%) 
არანაკლებ 

ცხიმიანობა (%) 
არანაკლებ 

მჟავიანობა 
არაუმეტეს (°T) 

ძროხის 1,030 8,1 1,0 20 
ცხვრის 1,034 11,5 6,2 26 
ნარევი 1,032 9,8 3,1 23 

 
ყველი „კობი” უნდა  აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:    
ტენიანობა _ არაუმეტეს  50% 
ცხიმიანობა მშრალ ნივთიერებაში _ არანაკლებ  46-48% 
მარილის შემცველობა _ 4-7% 
 
წარმოების გეოგრაფიული არეალი 
„კობის“ დასამზადებლად საჭირო რძის მიღება, გადამუშავება და ყველის წარმოება ხორციელდება 
სტეფანწმინდის მუნიციპალიტეტის ფარგლებში. 
 
პროდუქტის დამზადების მეთოდების აღწერა 
ჩაკვეთის ტემპერატურაა 32-34°С, ხანგრძლივობა _ 30-40 წუთი. შემდეგ ხდება დელამოს დაჭრა-
დაქუცმაცება, მარცვლის დაყენება და მეორედ გაცხელება 35-37°C-მდე. მარცვლის გაშრობის შემდეგ 
ყველი ამოაქვთ პარკებში, აჩერებენ 3-5 წუთს შრატის მოცილებამდე, შემდეგ პარკებს აწყობენ 
ყალიბებში. ყველის ფორმირება გრძელდება 6-8 საათს, ამ პერიოდში ხდება ყველის რამდენჯერმე 
გადაბრუნება. ყველს მშრალად ამარილებენ  15-20 დღე ლორწოს გაჩენამდე.  წარმოქმნილ ლორწოს  
გარეცხვით აცილებენ და ყველს დებენ მარილწყალში, რომლის კონცენტრაცია 16-18%-ია და 
ინახავენ არანაკლებ 2 თვის განმავლობაში. 
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მზა პროდუქტის ეტიკეტირების განსაკუთრებული მოთხოვნები 
დასახელება „კობი“ ყველის შეფუთვაზე, ასევე მის თანმხლებ დოკუმენტებში და სარეკლამო 
მასალებში უცხო ენებზე დაიტანება შემდეგნაირად: 

ლათინური შრიფტით:  KOBI 
რუსული შრიფტით:  КОБИ 

 
წარმოების მაკონტროლებელი ორგანო:  საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. 
 
პროდუქტის განსაკუთრებული ხარისხისა და/ან რეპუტაციის კავშირი გეოგრაფიულ ადგილთან 
 

a. kalantaris1 gadmocemiT, kobis yveli erT-erTi saukeTeso yvelia amierkavkasiaSi 
Tavisi sagemovno TvisebebiT gudis yvelis Semdeg. yveli mzaddeba rogorc Zroxis 
mouxdeli rZidan, ise cxvris rZidan. dablob zonaSi amzadeben Zroxis rZidan, mTaSi ki 
cxvris rZidan. 
 

i. javaxiSvilis2 monacemebiT kobis yvels amzadebs yazbegis raionis, xevis (Trusos 
xeoba) soflebis mosaxleoba. 
 

d. Sadinovi3 Tavis naSromSi aRniSnavs, rom kobis yvels, romelic ZiriTadad mzaddeba 
mTis saZovrebze zafxulis periodSi, hyavs farTo momxmarebeli da bazarze myari 
mdgomareoba uWiravs. 
 

kobis yveli, romelic mzaddeba mTis, alpur da subalpur saZovrebze, saZovris 
nairbalaxovani botanikuri Semadgenloba ganumeorebel gemos da aromats sZens yvels. 
 

kobis yveli Tavisi damzadebis da momwifebis teqnologiiT ganirCeva sxva danarCeni 
waTxis yvelebis momzadebis da momwifebis teqnologiisgan, rac gamoarCevs yvels 
Taviseburi damaxasiaTebeli gemoTi da aromatiT. igi mzaddeba cximiani, naxevrad-
cximiani da ucximo. 
 
 

_____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                 
1 a. კalantari. merZeuli mesaqonleobis mdgomareoba kavkasiaSi. 1890. 
2 i. javaxiSvili. masalebi saqarTvelos Sinamrewvelobisa da wvrili xelosnobis istoriisaTvis, 
  tomi IV, nawili I. 
3 d. Sadinovi. TuSeTis mecxvareoba. 1897. 
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რეგისტრაციის № 13 

რეგისტრაციის თარიღი: 2012 01 24 

განაცხადის № 1582/07  

განაცხადის შეტანის თარიღი: 2011 09 06 

გეოგრაფიული აღნიშვნა:  გუდა  

საქონლის დასახელება, რომლისთვისაც მოითხოვება გეოგრაფიული აღნიშვნის რეგისტრაცია  
კლასი  29 _ ყველი 
 
განმცხადებლის დასახელება და მისამართი: საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, 
მარშალ გელოვანის გამზ. №6, 0159  თბილისი (GE) 
 
მზა პროდუქტისა და ნედლეულის დახასიათება 
გუდა მზადდება ძროხისა და ცხვრის რძისაგან ან მათი ნარევისაგან. ნარევს შეიძლება დაემატოს 
თხის რძეც. ყველის მომწიფება ხორციელდება ცხვრის, თხის ან ხბოს ტყავისაგან დამზადებულ 
გუდაში (გაკრეჭილი ბეწვით შიგნითა მხრიდან). 
 
ფორმა: ცილინდრული. ზედაპირი თანაბარი, მაგრამ არა გლუვი, ქერქის გარეშე. მასა _ 4-8 
კილოგრამი. 
 
ორგანოლეპტიკა:  
ყველის ფერი _ თეთრიდან ოდნავ მოყვითალომდე, უფრო ინტენსიურად შეფერილი შუაგულში. 
ვერტიკალურ ჭრილში ყველს აქვს მთელ მასაში თანაბრად განაწილებული 0,3-0,5 სმ დიამეტრის 
ნასვრეტები. შესაძლებელია ვერტიკალზე გაჭრის დროს  ყველის თვალი იცრემლებოდეს და მოწვე-
თავდეს ცხიმის ნაღვენთები. 
 

სუნი _ სპეციფიკური, უცხო სუნის გარეშე. 
გემო _ მსუბუქად ცხარე - მომჟავო, პიკანტური, ზომიერად მარილიანი. 
 
შედგენილობა:  
რძე, რომლითაც მზადდება ყველი „გუდა“, უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს: 
 

რძის 
წარმომავლობა 

ხვედრითი წონა 
არანაკლებ 

უცხიმო მშრალი 
ნივთიერების 

შემცველობა (%) 
არანაკლებ 

ცხიმიანობა (%) 
არანაკლებ 

მჟავიანობა 
არაუმეტეს (°T) 

ძროხის 1,027 8,1 3,6 20 
ცხვრის 1,034 11,5 6,2 26 
ნარევი 1,030 9,5 4,2 23 

 
ყველი „გუდა“ უნდა  აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:    
ტენიანობა _ არაუმეტეს  50% 
ცხიმიანობა მშრალ ნივთიერებაში _ არანაკლებ  50% 
მარილის შემცველობა _ 4-7% 
 
წარმოების გეოგრაფიული არეალი 
„გუდა“-ს დასამზადებლად საჭირო რძის მიღება, გადამუშავება და ყველის წარმოება ხორციელდება 
აღმოსავლეთ საქართველოს კახეთის, ქვემო ქართლის, სამცხე-ჯავახეთისა და მცხეთა-მთიანეთის 
რეგიონებში. 
 
პროდუქტის დამზადების მეთოდების აღწერა 
„გუდა“ ყველის დამზადებისას რძეს ჩაკვეთავენ 35-37° ტემპერატურაზე, მიღებულ დელამოს 
დაჭრიან. საჭიროების შემთხვევაში მეორედ აცხელებენ 36-38° ტემპერატურაზე და შემდეგ ხდება 
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მარცვლის დაყენება, ზედმეტი შრატის მოცილება და ყველის მასის მოწურვა ნაჭრის ტომსიკებში. 
შემდეგ დებენ გუდაში, ამარილებენ და აჩერებენ მოსამწიფებლად. მომწიფების პერიოდი გრძელდება 
მინიმუმ 60 დღის განმავლობაში. 
 
მზა პროდუქტის ეტიკეტირების განსაკუთრებული მოთხოვნები 
დასახელება „გუდა“ ყველის შეფუთვაზე, ასევე მის თანმხლებ დოკუმენტებში და სარეკლამო 
მასალებში უცხო ენებზე დაიტანება შემდეგნაირად: 

ლათინური შრიფტით:  GUDA 
რუსული შრიფტით:  ГУДА 

 
წარმოების მაკონტროლებელი ორგანო: საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. 
 
პროდუქტის განსაკუთრებული ხარისხისა და/ან რეპუტაციის კავშირი გეოგრაფიულ ადგილთან 
 

s. makalaTia1, i. javaxiSvili2, m. baliuri, n. makalaTia3, T. cagareiSvili4, m. demuriSvi-
li5 da sxvani aRniSnaven, rom aRmosavleT saqarTveloSi gudis yvels amzadebdnen Zro-
xis, cxvris rZidan an maTi narevisagan. 
 

aRmosavleT saqarTveloSi gudis yvelis damzadebis teqnologia regionebis mixedviT 
umniSvnelod gansxvavdeba. 
 

i. javaxiSvilis2 monacemebiT, qiziyelebi cxvris rZidan gudis yvels amzadeben. yveli 
rom Tvliani gamosuliyo, erT dReRames axlad amoyvanil yvels aTavsebdnen miwis 
ormoSi, sadac Cafenili iyo axladmoTibuli balaxi. TuSeTSi axlad amoyvanil yvels 
maRlidan nabads axuraven, rom ar gacivdes. yvels mrgval formas aZleven da parkSi 
gasawurad toveben ori saaTis ganmavlobaSi. Semdeg ideba gudaSi da daayrian or muWa 
dafxvnil marils. 
 

mTiuleTSi gawurul yvels gudaSi Cadebdnen, umzeur wyals daasxamdnen da marils 
daayridnen. gudas Tavs moukravdnen, xandaxan daaWanWyarebdnen, rom marili yvelgan 
gamjdariyo6. 
 

gudis yveli mzaddeba subalpur da alpur saZovrებze, romelic mdidaria balaxnaris 
mravalferovani SemadgenlobiT, romlebic iZlevian kargi xarisxis sakvebs da warmo-

adgenen noyier ialaRebs. aq damzadebuli gudis yveli gamoirCeva specifikuri suniT, 
gemoTi da popularulia adgilobriv mosaxleobaSi. 
 
 

_____________________________________ 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

                                                 
1 s. makalaTia. TuSeTi. 1983. 
2 i. javaxiSvili. masalebi saqarTvelos Sinamrewvelobisa da wvrili xelosnobis istoriisaTvis,  
  tomi IV, nawili I. 
3 m. baliuri, n. makalaTia.  masalebi aRmosavleT saqarTvelos mTielTa yofis istoriisaTvis. 

1989. 
4 T. cagareiSvili. mesaqonleobis istoriisaTvis saqarTveloSi. 1987. 
5 m. demuriSvili. qarxnuli TuSuri yvelis keTeba. 1930. 
6 m. maCabeli. mecxoveleoba kavkasiaSi, tomi V. 1887. 
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რეგისტრაციის № 14 

რეგისტრაციის თარიღი: 2012 01 24 

განაცხადის № 1583/07  

განაცხადის შეტანის თარიღი: 2011 09 06 

გეოგრაფიული აღნიშვნა:  თუშური გუდა 

საქონლის დასახელება, რომლისთვისაც მოითხოვება გეოგრაფიული აღნიშვნის რეგისტრაცია  
კლასი  29 _ ცხვრის ყველი  
 
განმცხადებლის დასახელება და მისამართი: საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, 
მარშალ გელოვანის გამზ. №6, 0159  თბილისი (GE) 
 
მზა პროდუქტისა და ნედლეულის დახასიათება 
„თუშური გუდა“ ცხვრის რძისგან დამზადებული ყველია, რომელიც ცხვრის, თხის ან ხბოს 
ტყავისაგან დამზადებულ გუდაში მწიფდება (გაკრეჭილი ბეწვით შიგნითა მხრიდან). 
 
ფორმა: ცილინდრული. ზედაპირი თანაბარი, მაგრამ არა გლუვი, ქერქის გარეშე. მასა _ 4-8 
კილოგრამი. 
 
ორგანოლეპტიკა:  
ყველის ფერი თეთრი-მორუხოა, შუაგულში ოდნავ მოყვითალოდ შეფერილი. კონსისტენცია _ ერთ-
გვაროვანი, მკვრივი, ელასტიკური. ვერტიკალურ ჭრილში ყველს აქვს მთელ მასაში მიმოფანტული 
სხვადასხვა ფორმისა და ზომის ნასვრეტები. შესაძლებელია ვერტიკალზე გაჭრის დროს  ყველის 
თვალი იცრემლებოდეს და მოწვეთავდეს ცხიმის ნაღვენთები. 
 

სუნი _ სპეციფიკური, დამახასიათებელი. 
გემო _ ცხარე სპეციფიკური, ზომიერად მარილიანი, პიკანტური და სასიამოვნო. 
 

შედგენილობა:  
რძე, რომლითაც მზადდება ყველი „თუშური გუდა“, უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს: 
 

რძის 
წარმომავლობა 

ხვედრითი წონა 
არანაკლებ 

უცხიმო მშრალი 
ნივთიერების 

შემცველობა (%) 
არანაკლებ 

ცხიმიანობა (%) 
არანაკლებ 

მჟავიანობა 
არაუმეტეს (°T) 

ცხვრის 1,034 11,5 6,2 26 
 
ყველი „თუშური გუდა“ უნდა  აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:    
ტენიანობა _ არაუმეტეს  48% 
ცხიმიანობა მშრალ ნივთიერებაში _ არანაკლებ  50% 
მარილის შემცველობა  _ 5-7% 
 
წარმოების გეოგრაფიული არეალი 
„თუშური გუდის“ ყველის დასამზადებლად საჭირო რძეს მიიღებენ, გადაამუშავებენ და ყველს 
ამზადებენ თუშეთის მხარეში.  
 
პროდუქტის დამზადების მეთოდების აღწერა 
„თუშური გუდის“ ყველის დამზადებისას რძეს ჩაკვეთავენ 35-37° ტემპერატურაზე, მიღებულ 
დელამოს დაჭრიან. საჭიროების შემთხვევაში მეორედ აცხელებენ 36-38° ტემპერატურაზე და შემდეგ 
ხდება მარცვლის დაყენება, ზედმეტი შრატის მოცილება და ყველის მასის მოწურვა ნაჭრის 
ტომსიკებში. შემდეგ დებენ გუდაში, ამარილებენ და აჩერებენ მოსამწიფებლად. მომწიფების 
პერიოდი გრძელდება მინიმუმ 60 დღის განმავლობაში. 
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მზა პროდუქტის ეტიკეტირების განსაკუთრებული მოთხოვნები 
დასახელება „თუშური გუდა“ ყველის შეფუთვაზე, ასევე მის თანმხლებ დოკუმენტებში და 
სარეკლამო მასალებში უცხო ენებზე დაიტანება შემდეგნაირად: 

ლათინური შრიფტით:  TUSHURI GUDA 
რუსული შრიფტით:  ТУШУРИ ГУДА 

 
წარმოების მაკონტროლებელი ორგანო: საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. 
 
პროდუქტის განსაკუთრებული ხარისხისა და/ან რეპუტაციის კავშირი გეოგრაფიულ ადგილთან 
 

i. javaxiSvili1, m. demuriSvili2, s. makalaTia3, v. SamilaZe4, a. kalantari5 da sxva 
aRniSnaven, rom TuSuri yvelis damzadebas adgilobrivi TuSi mosaxleoba uZvelesi 
droidan awarmoebda. gaumjobesebuli teqnikuri iaraRebi da xerxebi aqauri 
sarqalisaTvis jer kidev ucnobia da is dResac ganagrZobs Zveli mamapapuri wesebiT 
produqtis damzadebas. XIX saukunis meore naxevramde TuSeTSi gudis yveli ZiriTadad 
cxvris rZidan mzaddeboda da yvelis dasamarileblad da mosamwifeblad iyenebdnen 
Wedilis cxvrisagan damzadebul gudas, romelsac matyli SigniT aqvs. gudaSi 
Cawyobil yvels emateba TvalzomiT sufris marili, ris gamoc gudaSi yveli gamoyofs 

Srats da es aris yvelaze ukeTesი Sratmarilis xsnari yvela arsebul waTxebs Soris 

(n. firaniSvili6, s. makalaTia3). a. kalantaris5 monacemebiT TuSuri gudis yveli Tavisi 
sagemovno TvisebebiT erT-erTi saukeTeso yvelia amierkavkasiaSi. 
 

a. safarovis7 monacemebiT, TuSuri gudis yveli ara marto amierkavkasiis didi 
qalaqebis bazrebze iyideboda, aramed ruseTis didi qalaqebis bazrebzec gahqondaT 
gasayidad. 
 

z. dilanianis8 monacemebiT TuSuri gudis yvelis momwifebisas, yvelis cximis 
nawilobrivi lipolizis procesi mimdinareobs, rac yvels aZlevs Tavisebur mocxaro 

gemosა da aromats. 
 

TuSuri guda mTel kavkasiaSi cnobilia, rogorc saukeTeso xarisxis yveli, romlis 
cximianoba Sveicariulze maRla dgas. TuSur gudaSi cximi 35,88% Seadgens9.  
 

TuSuri gudis yveli mzaddeba subalpur da alpur sazafxulo saZovrebze (ivnis-
agvistos Tves), romlebic gamoirCevian mravalferovani balaxnaris SemadgenlobiT 
(Tivaqasra, saTiTura, samyuras saxeebi, kurdRlis frCxila10 da sxva), alpur saZovarze 
damzadebuli TuSuri gudis yveli gamoirCeva ganumeorebeli aromatiTa da gemoTi. 
 

_____________________________________ 
 

                                                 
1 i. javaxiSvili.  masalebi saqarTvelos Sinamrewvelobisa da wvrili xelosnobis istoriisaTvis, 
tomi IV, nawili I. 

2 m. demuriSvili. qarxnuli TuSuri yvelis keTeba. 1930. 
3 s. makalaTia. TuSeTi. 1983. 
4 v. SamilaZe. alpuri mesaqonleoba saqarTveloSi. 
5 a. kalantari. mecxoveleobis mdgomareoba kavkasiaSi. 1890. 
6 n. firaniSvili. TuSuri gudis yvelis damzadeba. leqcia. 1972. 
7 a. safirovi. TuSeTis mecxvareoba. 1897. 
8 z. dilaniani. meyveleoba. 1984. 
9 p. meliqiSvili. Cveneburi yveli. Tbilisis universitetis moambe, t. II. 1922-23.  
10 g. yruaSvili. samTo sakvebwarmoeba. 1984  
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რეგისტრაციის № 15 

რეგისტრაციის თარიღი: 2012 01 24 

განაცხადის № 1584/07  

განაცხადის შეტანის თარიღი: 2011 09 06 

გეოგრაფიული აღნიშვნა: იმერული ყველი  

საქონლის დასახელება, რომლისთვისაც მოითხოვება გეოგრაფიული აღნიშვნის რეგისტრაცია  
კლასი  29 _ ყველი 
 

განმცხადებლის დასახელება და მისამართი: საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, 
მარშალ გელოვანის გამზ. №6, 0159  თბილისი (GE) 
 

მზა პროდუქტისა და ნედლეულის დახასიათება: 
,,იმერული ყველი“ მზადდება ძროხის რძისაგან, რომელსაც შესაძლებელია 20%-მდე შეერიოს  
კამეჩის ან თხის რძე. 
 

ფორმა: 
- მომრგვალებულკიდეებიანი, დაბალი ცილინდრი. ქერქის გარეშე. სიმაღლე _  3-5სმ; დიამეტრი _ 14-

-17სმ; მასა _  0,5-1,5 კგ. 
- ძელის ფორმის, სიმაღლე _ 6-7სმ; სიგრძე _ 18-20სმ; სიგანე _ 8-10სმ. 
 
ორგანოლეპტიკა:  
ზედაპირი გლუვი, შესაძლებელია ყალიბის კვალით. ფერი თეთრიდან ღია მოყვითალომდე მთელ 
მასაში. 
ყველის მასა ერთგვაროვანია, მჭიდრო და მკვრივი, თეთრიდან ღია მოყვითალომდე. შეიძლება 
ჰქონდეს სხვადასხვა ფორმის ნასვრეტები. ვერტიკალურ ჭრილზე აქვს მრგვალი, ოვალური და 
კუთხოვანი ნასვრეტები. თუმცა შესაძლებელია ნასვრეტების უქონლობაც. 
 

„იმერულ ყველს“ ახასიათებს სუფთა რძემჟავური სუნი და გემო. ცხვრის, კამეჩის ან თხის რძის 
შერევის შემთხვევაში – შესაბამისი რძის დამახასიათებელი სპეციფიკური სუნი და გემო. ზომიერად 
მარილიანი. კონსისტენცია _ ოდნავ რბილი, ელასტიკური.  
 
შედგენილობა:  
რძე, რომლითაც მზადდება „იმერული ყველი“ უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს: 
 

რძის 
წარმომავლობა 

ხვედრითი წონა 
არანაკლებ 

უცხიმო მშრალი 
ნივთიერების 

შემცველობა (%) 
არანაკლებ 

ცხიმიანობა (%) 
არანაკლებ 

მჟავიანობა 
არაუმეტეს (°T) 

ძროხის 1,027 8,1 3,6 20 
ნარევი 1,030 9,0 4,2 21 

 
„იმერული ყველი“  უნდა  აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:    
ტენიანობა _ არაუმეტეს  52% 
ცხიმიანობა მშრალ ნივთიერებაში _ არანაკლებ  45% 
მარილის შემცველობა _ 2-4% 
 
წარმოების გეოგრაფიული არეალი 
„იმერული ყველის“ დასამზადებლად საჭირო რძის მიღება, გადამუშავება და ყველის წარმოება 
ხორციელდება იმერეთის რეგიონში.  
 

მიუხედავად ამისა, 2021 წლის 1 იანვრამდე დასაშვებია დასახელება „იმერული ყველი“ ეწოდოს 
საქართველოს სხვა რეგიონებში მსგავსი მეთოდით ნაწარმოებ ყველსაც. 2021 წლის 1 იანვრიდან 
იმერეთის რეგიონის ფარგლებს გარეთ წარმოებულ ყველს შეიძლება ეწოდოს მხოლოდ „ახალი 
ყველი“ ან/და „ჭყინტი ყველი“ ან რაიმე სხვა სახელი. 
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პროდუქტის დამზადების მეთოდების აღწერა 
იმერული ყველის დამზადების დროს რძე ჩაიკვეთება 32-34° C ტემპერატურაზე. ნადედის გაჭრისას 
მიიღება 10-15 მილიმეტრი სიდიდის კუბები. მარცვლის ამორევა ხდება 20-25 წუთის განმავლობაში, 
შემდეგ აცილებენ დაახლოებით შრატის 30%-ს და იწყებენ მეორე გაცხელებას. მეორე გაცხელების 
ტემპერატურაა 37-38°C, ხოლო ხანგრძლივობა – 10-15 წუთი. გაცხელების შემდეგ მარცვალს კვლავ 
ამოურევენ. 
 

იმერული ყველის ფორმირება ხდება დასხმის წესით, თვითწნეხვა ყალიბებში მიმდინარეობს 3-4 
საათი, ამის შემდეგ გადააქვთ 16%-იან მარილწყალში 8-12° ტემპერატურაზე. არ არის 
რეკომენდებული საწარმოში მისი შენახვა 7 დღე-ღამეზე მეტ ხანს. 
 

მზა პროდუქტის ეტიკეტირების განსაკუთრებული მოთხოვნები 
დასახელება „იმერული ყველი“ შეფუთვაზე, ასევე მის თანმხლებ დოკუმენტებში და სარეკლამო 
მასალებში უცხო ენებზე დაიტანება შემდეგნაირად: 

ლათინური შრიფტით:  IMERULI  KVELI 
რუსული შრიფტით:  ИМЕРУЛИ  КВЕЛИ 

 
წარმოების მაკონტროლებელი ორგანო: საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. 
 
პროდუქტის განსაკუთრებული ხარისხისა და/ან რეპუტაციის კავშირი გეოგრაფიულ ადგილთან 
saqarTveloSi rZis mrewvelobas didi xnis istoria aqvs. rZe, yveli da rZemJava 
produqtebi didi xnis win iyo cnobili mosaxleobisaTvis da Sedioda maT yoveldRiur 
racionSi. 

kavkasiis ZirZvel macxovreblebSi gavrcelebuli iyo sxvadasxva adgilobrivi yvelis 
momzadeba. ZiriTadad popularulad iTvleboda iseTi yveli, rogoricaa imeruli. 

saqarTveloSi imeruli yveli masobriv, xelmisawvdom da popularul yvelad iTvleba 
gavrcelebis arealis, fasis da SedarebiT advili teqnologiuri procesebis gamo1. 

m. demuriSvilis2 gadmocemiT, dasavleT saqarTveloSi Zroxis rZisagan akeTebdnen 
adgilobriv yvelebs. 

n. firaniSvilis3 monacemebiT imeruli yveli saqarTveloSi gavrcelebuli yvelia, iq, 
sadac momcro yvels amzadeben yvela keTdeba erTnairi teqnologiiT, imeruli wesiT. 

e. nakaSiZis4, a. kalantaris5 da sxva monacemebiT imereTsa da guriaSi Zroxis rZidan 
keTdeba imeruli Wyinti yveli, romelic didi popularobiT sargeblobs adgilobriv 
mosaxleobaSi, moixmaren rogorc Wyinti ise davargebuli (daZvelebuli) saxiT. 

n. Tofurias1 gadmocemiT dasavleT saqarTveloSi yveli Tixis an xis WurWelSi 
inaxeboda. 

n. firaniSvilis3, n. lipatovis, z. cqitiSvilis6 gadmocemiT imeruli yveli mzaddeba 
ori formis: momrgvalebulkideebiani dabali cilindri da sworkuTxa Zelaki (CeCo). 

i. javaxiSvilis7 gadmocemiT imeruli yveli ideba CeCoSi, romelic warmoadgens yvelis 
gasaSrobs, mzaddeba Txmelis an tirifis wnelisagan, romelic sxvenzea Camokidebuli. 
diliT gatanils aCereben saRamomde. zamTarSi _ samzareuloSi, saxlSi kideben.  

imeruli yveli mzaddeba ZiriTadaT sazafxulo saZovrebze, romelic zRvis donidan 
300-1100 metr simaRlezea. ZiriTadad balaxnarebidan gavrcelebulia: TeTri namikrefia, 
Zerwa, marwyva balaxa, baia, mwyeris fexa, burbuSela, burCxa, wiTeli samyura, kewewura, 
ionja da sxva, romlebic gamoirCeva kargi yuaTianobiT, yvels aZlevs sasiamovno gemos 
da aromats. 

_____________________________________ 
 

                                                 
1 n. Tofuria. rZis damuSavebis xalxuri wesebi samegreloSi. 1983. 
2 m. demuriSvili. qarxnuli TuSuri yvelis keTeba. 
3 n. firaniSvili. imeruli yvelis keTebis teqnologia. 1972. 
4 e. nakaSiZe. merZeuli meurneobebis mdgomareoba quTaisis guberniaSi. 1896 
5 a. kalantari. mecxoveleobis mdgomareoba kavkasiaSi. 1890. 
6 n. lipatovi, z. cqitiSvili.  rZisa da rZis produqtebis teqnologia. 1984. 
7 i. javaxiSvili. masalebi saqarTvelos Sinamrewvelobisa da wvrili xelosnobis istoriisaTvis, 
tomi IV, nawili I. 
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რეგისტრაციის № 16 

რეგისტრაციის თარიღი: 2012 01 24 

განაცხადის № 1585/07  

განაცხადის შეტანის თარიღი: 2011 09 06 

გეოგრაფიული აღნიშვნა:  დამბალხაჭო  

საქონლის დასახელება, რომლისთვისაც მოითხოვება გეოგრაფიული აღნიშვნის რეგისტრაცია  
კლასი  29 _ ძროხის ყველი. 
 
განმცხადებლის დასახელება და მისამართი: საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, 
მარშალ გელოვანის გამზ. №6, 0159  თბილისი (GE) 
 
მზა პროდუქტისა და ნედლეულის დახასიათება 
დამბალხაჭო მზადდება ძროხის რძის დოსაგან. 
 

ფორმა: დაბალი კონუსური ან ოვალური, თხელი კვერის ფორმა. მასა _150-250 გ. 
 

ორგანოლეპტიკა:  
კონსისტენცია ოდნავ რბილი, ერთგვაროვანი, გლესვადი. სუნი და გემო _ გამოხატულად სპეციფი-
კური, პიკანტური,  მოცხარო. ფერი _ რუხი მოყავისფრო, ობის მოლურჯო კვალით. შიგნით ოდნავ 
მოყვითალო თეთრი. 
 

შედგენილობა 
 

ყველი „დამბალხაჭო“ უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს: 
ტენიანობა _ არაუმეტეს 50%   
ცხიმიანობა მშრალ ნივთიერებაში _ არანაკლებ  10-15% 
მარილის შემცველობა _ 2-4% 
 
წარმოების გეოგრაფიული არეალი 
„დამბალხაჭოსათვის“  საჭირო დოს  მოგროვება და ყველის დამზადება ხდება მცხეთა–მთიანეთის 
რეგიონში მდებარე ფშავისა და თიანეთის მხარეებში.  
 
პროდუქტის დამზადების მეთოდების აღწერა 
დღვების დამთავრების შემდეგ, დოს აცხელებენ 50–60°C ტემპერატურამდე ცილების გამოყოფის 
მიზნით. გაცხელებული მასა მოიგდებს ხაჭოს, რომელსაც ასხამენ ქსოვილის პარკებში გასაწურად. 
დოს გაწურვა გრძელდება 10-12 საათი. კარგად გაწურულს გადმოიღებენ პარკიდან, გემოვნების 
მიხედვით უმატებენ სუფრის მარილს და კარგად გადაზელავენ. გადაზელვის დამთავრების შემდეგ 
აკეთებენ ხაჭოს მრგვალ გუნდებს (კვერებს) დაახლოებით 150-250 გრამის წონით, გუნდას აწყობენ 
გასაშრობად ცხაურზე მზის სხივებისაგან დაცულ თბილ ოთახში რამდენიმე დღის განმავლობაში. 
შრობა გრძელდება მანამ, სანამ დოს კვერები კარგად არ გაშრება (გამკვრივდება). ამის შემდეგ 
გამშრალ კვერებს ათავსებენ თიხის ქოთანში, კარგად ახურავენ თავს და მოსამწიფებლად ინახავენ 
გრილ ადგილას. ყველის მომწიფება გრძელდება 1-2 თვე. ყველის მომწიფება წარმოებს რძემჟავა 
ბაქტერიებისა და პენიცილინის ობის მონაწილეობით.  
 
მზა პროდუქტის ეტიკეტირების განსაკუთრებული მოთხოვნები 
დასახელება „დამბალხაჭო“ ყველის შეფუთვაზე, ასევე მის თანმხლებ დოკუმენტებში და სარეკლამო 
მასალებში უცხო ენებზე დაიტანება შემდეგნაირად: 

ლათინური შრიფტით:  DAMBALKHACHO 
რუსული შრიფტით:  ДАМБАЛХАЧО 

 
წარმოების მაკონტროლებელი ორგანო:  საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. 
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პროდუქტის განსაკუთრებული ხარისხისა და/ან რეპუტაციის კავშირი გეოგრაფიულ ადგილთან 
 

i. javaxiSvilis1 gadmocemiT, erwo-TianeTis mxareSi uxsovari droidan amzadeben xaWos, 
romelsac kargad wuraven, gadazelaven marilSi da ZobanSi Seawyoben, sakidlad 
Camokideben bolSi gasaSrobad. amis Semdeg awyoben mSral qvevrSi. Tavdaxurul qvevrSi 
dalbeba. amas eZaxian dambal xaWos. 
 

a. xaraziSvilis monacemebiT2, dos xaWosgan gakeTebul Zirbrtyel kverebs Suacecxlis 
Tavze awyoben lastze gamosaSrobad, gamoSrobis Semdeg kargad garecxaven Tbil 
wyalSi, SeamSraleben da awyoben qvevrebSi, sadac obi gadaekvreba, dalbeba, fersa da 
gemos icvlis, yviTldeba. dambalxaWo ixmareba purTan misataneblad anda erboSi Sem-
wvari saxiT. 
 

dambalxaWo didi raodenobiT Seicavs kefalinsa da lecitins, rac xels uSlis 
organizmSi qolesterinis dagrovebas. sxva rZemJava produqtisagan gansxvavebiT (kalti) 
qvevrSi Senaxvisas garedan ikeTebs yvelis obs, rac produqts gamoarCevs Tavisi 
ganumeorebeli pikanturi gemoTi, organizmisaTvis sasargeblo TvisebebiT. 
dambalxaWo iwarmoeba erwo-TianeTis regionSi1. 
 
 

_____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 i. javaxiSvili. masalebi saqarTvelos Sinamrewvelobisa da wvrili xelosnobis istoriisaTvis, 
tomi IV, nawili I. 

2 a. xaraziSvili. rZe da rZis produqtebis teqnologia. 2010. 
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(11) P 2008 3841 B 
(73) ნუგზარ წერეთელი; 

ვლადიმერ ახობაძე; 
ჰამლეტ ვასაძე; 
დავით გველესიანი; 
შუქრი გრიგალაშვილი; 
ბორის გაჩეჩილაძე; 
ქეთევან წერეთელი 

(54) სილიკომანგანუმის მიღების  ხერხი 
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2012 02 10  
_________________________________________ 
 
(11) P 2008 4374 B 
(73) დონარა ჩაჩუა 
(54) დონარა ჩაჩუას მალამო 
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2012 02 10  
_________________________________________ 
 
(11) P 2008 4381 B 
(73) მარლენ მჭედლიშვილი; 
        ლერი გვასალია 
(54) ტრაქიტებიდან ალუმინის ოქსიდის,  

პოტაშისა და სოდა-პროდუქტების  
მიღების ხერხი 

პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2012 02 10  
_________________________________________ 
 
(11) P 2008 4507 B 
(73) თამაზ  მუშკუდიანი 
(54) საკეტი 
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2012 02 10  
_________________________________________ 
 
(11) P 2008 4560 B 
(73) ინტერმიუნი ინკ., 
       ერრეი ბიოფარმა ინკ. 
(54) მაკროციკლური კარბონმჟავები და   
        აცილსულფონამიდები, როგორც HCV   
        რეპლიკაციის ინჰიბიტორები 
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2012 02 10  
_________________________________________ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(11) P 2008 4982 B 
(73) ირინე უგრეხელიძე; 

ჯუმბერ უფლისაშვილი; 
ზაალ უფლისაშვილი; 
ნია ნათბილაძე; 
თეა ბარამაშვილი 

(54) საბეჭდი მანქანის ცილინდრების  
       დაწოლის სარეგულირებელი მექანიზმი 
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2012 02 10  
_________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

oficialuri Setyobinebebi 
 

gamogonebebi 
 

patentis moqmedebis aRdgena 



                                                    
 
 

                                                      
 

 #3  2012 02 10 

 

oficialuri Setyobinebebi

91

 
 
 
 
 

dizainebi
 

giravnobis xelSekrulebebis registracia 

 
 
(11) D 2004 199 S 
(54) ეტიკეტი და კონტრეტიკეტი 
(73) სააქციო საზოგადოება  ,,თელიანი ველი“ 
        თბილისის გზატკეც. #3,  2200,  თელავი,   
        საქართველო 
მოგირავნე: ოვერსიზ პრაივიტ ინვესტმენტ  
                       კორპორეიშენ (OPIC) 
                       1100 ნიუ-იორკ ავენიუ, N.W.  
                       ვაშინგტონი, D.C. 20527, აშშ 
(58) 2012 01 27 
_________________________________________ 
 
(11) D 2004 200 S 
(54) კოლიერეტი 
(73) სააქციო საზოგადოება  ,,თელიანი ველი“ 
        თბილისის გზატკეც. #3,  2200,  თელავი,   
        საქართველო 
მოგირავნე: ოვერსიზ პრაივიტ ინვესტმენტ  
                       კორპორეიშენ (OPIC) 
                       1100 ნიუ-იორკ ავენიუ, N.W.  
                       ვაშინგტონი, D.C. 20527, აშშ 
(58) 2012 01 27 
_________________________________________ 
 
(11) D 2004 201 S 
(54) ეტიკეტი და კონტრეტიკეტი 
(73) სააქციო საზოგადოება  ,,თელიანი ველი“ 
        თბილისის გზატკეც. #3,  2200,  თელავი,   
        საქართველო 
მოგირავნე: ოვერსიზ პრაივიტ ინვესტმენტ  
                       კორპორეიშენ (OPIC) 
                       1100 ნიუ-იორკ ავენიუ, N.W.  
                       ვაშინგტონი, D.C. 20527, აშშ 
(58) 2012 01 27 
_________________________________________ 
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(111) M 1998 010772 R1 
(732) შოტ აგ 

ჰატენბერგშტრასე 10, 55122 მაინცი,  
გერმანია 

(770) შოტ-რორგლას გმბჰ 
ერიხ-შოტ-შტრასე 14, 95666  
მიტერტაიხი, გერმანია 

(580) 2012 01 16 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 010773 R1 
(732) შოტ აგ 

ჰატენბერგშტრასე 10, 55122 მაინცი,  
გერმანია 

(770) შოტ-რორგლას გმბჰ 
ერიხ-შოტ-შტრასე 14, 95666  
მიტერტაიხი, გერმანია 

(580) 2012 01 16 
_________________________________________ 
 
(111) M 2007 017704 R 
(732) პჰივკო უკ II ლიმიტიდ 

980 გრეიტ უესტ როუდი, ბრენტფორდი,  
მიდლსექსი TW8 9GS, გაერთიანებული  
სამეფო 

(770) სი. პი. ფამაცევტიკალზ ინტერნეშნელ  
სი. ვი. ჯენერალ პარტნერზ ფაიზერ  
მენუფაქჩერინგ ელ ელ სი და ფაიზერ  
პროდაქშენ ელ ელ სი, 
235 ისტ 42 სტრით, ნიუ იორკი, შტატი  
ნიუ იორკი 10017, აშშ 

(580) 2012 01 16 
_________________________________________ 
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(111) M 1998 010448 R1 
(732) ანჰოიზერ-ბუშ, ლლკ 
          უან ბუშ პლეისი, სენტ-ლუისი, მისური,  
          აშშ 
(770) ანჰოიზერ-ბუშ, ინკ. მისურის შტატის 
          კორპორაცია უან ბუშ პლეისი,  
          სენტ-ლუისი, მისური, აშშ 
(580) 2012 01 17 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 010772 R1 
(732) შოტ-რორგლას გმბჰ 

ერიხ-შოტ-შტრასე 14, 95666  
მიტერტაიხი, გერმანია 

(770) შოტ-რორგლას გმბჰ 
25, თეოდორ-შმიდტ-შტრასე, D-8580  
ბაიროითი, გერმანია 

(580) 2012 01 16 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 010773 R1 
(732) შოტ-რორგლას გმბჰ 

ერიხ-შოტ-შტრასე 14, 95666  
მიტერტაიხი, გერმანია 

(770) შოტ-რორგლას გმბჰ 
25, თეოდორ-შმიდტ-შტრასე, D-8580  
ბაიროითი, გერმანია 

(580) 2012 01 16 
_________________________________________ 
 
(111) M 2000 013258 R1 
(732) ანჰოიზერ-ბუშ, ლლკ 

უან ბუშ პლეისი, სენტ-ლუისი, მისური,  
აშშ 

(770) ანჰოიზერ-ბუშ, ინკორპორეიტიდ 
უან ბუშ პლეისი, სენტ-ლუისი, მისური,  
აშშ 

(580) 2012 01 17 
_________________________________________ 
 
(111) M 2000 013259 R1 
(732) ანჰოიზერ-ბუშ, ლლკ 

უან ბუშ პლეისი, სენტ-ლუისი, მისური,  
აშშ 

(770) ანჰოიზერ-ბუშ, ინკორპორეიტიდ  
(მისურის შტატის კორპორაცია) 
უან ბუშ პლეისი, სენტ-ლუისი, მისური 
63118-1852, აშშ 

(580) 2012 01 17 
_________________________________________ 
 

 
 
 
 
(111) M 2006 016759 R 
(732) სს „თელიანი ველი“ 

თბილისის გზატკეცილი #3, 2200,  
თელავი, საქართველო 

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

(580) 2012 01 20 
_________________________________________ 
 
(111) M 2006 016760 R 
(732) სს „თელიანი ველი“ 

თბილისის გზატკეცილი #3, 2200,  
თელავი, საქართველო 

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

(580) 2012 01 20 
_________________________________________ 
 
(111) M 2006 016761 R 
(732) სს „თელიანი ველი“ 

თბილისის გზატკეცილი #3, 2200,  
თელავი, საქართველო 

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

(580) 2012 01 20 
_________________________________________ 
 
(111) M 1994 000184 R1 
(732) ანჰოიზერ-ბუშ, ლლკ 

უან ბუშ პლეისი, სენტ-ლუისი, მისური,  
აშშ 

(770) ანჰოიზერ-ბუშ, ინკორპორეიტიდ 
უან ბუშ პლეისი, სენტ-ლუისი,  
მისური, აშშ 

(580) 2012 01 17 
_________________________________________ 
 
(111) M 2009 019182 R 
(732) ჯორჯ ვ იტერტაინმენტ (სოსიეტე  

ანონიმ) 
23 რიუ დ'ანჟუ, 75008 პარიზი,  
საფრანგეთი 

(770) ჯორჯ ვ იტერტაინმენტ (სოსიეტე ანონიმ) 
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4 ავენიუ დე ლ'ოპერა, 75001 პარიზი,  
საფრანგეთი 

(580) 2012 01 16 
_________________________________________ 
 
(111) M 1994 000221 R1 
(732) ანჰოიზერ-ბუშ, ლლკ 

უან ბუშ პლეისი, სენტ-ლუისი, მისური,  
აშშ 

(770) ანჰოიზერ-ბუშ, ინკორპორეიტიდ 
უან ბუშ პლეისი, სენტ-ლუისი, მისური,  
აშშ 

(580) 2012 01 17 
_________________________________________ 
 
(111) M 1994 000296 R1 
(732) ანჰოიზერ-ბუშ, ლლკ 

უან ბუშ პლეისი, სენტ-ლუისი, მისური, 
აშშ 

(770) ანჰოიზერ-ბუშ, ინკორპორეიტიდ 
უან ბუშ პლეისი, სენტ-ლუისი, მისური,  
აშშ 

(580) 2012 01 17 
_________________________________________ 
 
(111) M 1994 000297 R1 
(732) ანჰოიზერ-ბუშ, ლლკ 

უან ბუშ პლეისი, სენტ-ლუისი, მისური,  
აშშ 

(770) ანჰოიზერ-ბუშ, ინკორპორეიტიდ 
უან ბუშ პლეისი, სენტ-ლუისი, მისური,  
აშშ 

(580) 2012 01 17 
_________________________________________ 
 
(111) M 1994 000298 R1 
(732) ანჰოიზერ-ბუშ, ლლკ 

უან ბუშ პლეისი, სენტ-ლუისი, მისური,  
აშშ 

(770) ანჰოიზერ-ბუშ ინკორპორეიტიდ 
უან ბუშ პლეის, სენტ-ლუისი, მისური, 
აშშ 

(580) 2012 01 17 
_________________________________________ 
 
(111) M 1994 000388 R1 
(732) ანჰოიზერ-ბუშ, ლლკ 

უან ბუშ პლეისი, სენტ-ლუისი, მისური,  
აშშ 

(770) ანჰოიზერ-ბუშ, ინკორპორეიტიდ 
უან ბუშ პლეისი, სენტ-ლუისი, მისური,  
აშშ 

(580) 2012 01 17 
_________________________________________ 
 

(111) M 1997 006381 R1 
(732) ანჰოიზერ-ბუშ, ლლკ 

უან ბუშ პლეისი, სენტ-ლუისი, მისური,  
აშშ 

(770) ანჰოიზერ-ბუშ, ინკორპორეიტიდ 
უან ბუშ პლეისი, სენტ-ლუისი, მისური 
აშშ 

(580) 2012 01 17 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 008263 R1 
(732) ანჰოიზერ-ბუშ, ლლკ 

უან ბუშ პლეისი, სენტ-ლუისი, მისური 
აშშ 

(770) ანჰოიზერ-ბუშ, ინკორპორეიტიდ 
უან ბუშ პლეისი, სენტ-ლუისი, მისური 
აშშ 

(580) 2012 01 17 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 008279 R1 
(732) ანჰოიზერ-ბუშ, ლლკ 

უან ბუშ პლეისი, სენტ-ლუისი, მისური,  
აშშ 

(770) ანჰოიზერ-ბუშ, ინკორპორეიტიდ 
უან ბუშ პლეისი, სენტ-ლუისი, მისური,  
აშშ 

(580) 2012 01 17 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 008280 R1 
(732) ანჰოიზერ-ბუშ, ლლკ 

უან ბუშ პლეისი, სენტ-ლუისი, მისური,  
აშშ 

(770) ანჰოიზერ-ბუშ, ინკორპორეიტიდ 
უან ბუშ პლეისი, სენტ-ლუისი, მისური,  
აშშ 

(580) 2012 01 17 
_________________________________________ 
 
(111) M 1995 000904 R1 
(732) ანჰოიზერ-ბუშ, ლლკ 

უან ბუშ პლეისი, სენტ-ლუისი, მისური,  
აშშ 

(770) ანჰოიზერ-ბუშ, ინკორპორეიტიდ 
უან ბუშ პლეისი, სენტ-ლუისი, მისური,  
აშშ 

(580) 2012 01 17 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 009098 R1 
(732) ანჰოიზერ-ბუშ, ლლკ 

უან ბუშ პლეისი, სენტ-ლუისი, მისური, 
აშშ 
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(770) ანჰოიზერ-ბუშ, ინკორპორეიტიდ 
უან ბუშ პლეისი, სენტ-ლუისი, მისური,  
აშშ 

(580) 2012 01 17 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 009750 R1 
(732) მეიტაგ ინტერნეშენელ, ინკ. 

2000 N.M.-63, ბენტონ ჰარბორი, მიჩიგანი  
49022-2692, აშშ 

(770) მეიტაგ ინტერნეშენელ, ინკ. 
403 ვესტ ფორზ სტრიტ ნორთი,  
ნიუტონი, აიოვა 50208, აშშ 

(580) 2012 01 17 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 009750 R1 
(732) მეიტაგ ინტერნეშენელ, ინკ. 

500 რინეისანს დრაივი, სუიტ 101,  
სტ.ჯოზეფი, მიჩიგანი 49085, აშშ 

(770) მეიტაგ ინტერნეშენელ, ინკ. 
2000 N.M.-63, ბენტონ ჰარბორი, მიჩიგანი  
49022-2692, აშშ 

(580) 2012 01 17 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 009750 R1 
(732) მეიტაგ პროპერტის, ლლკ (მიჩიგანის  

შტატის შეზღუდული პასუხისმგებლო- 
ბის კომპანია) 
500 რინეისანს დრაივი, სუიტ 101,  
სტ.ჯოზეფი, მიჩიგანი 49085, აშშ 

(770) მეიტაგ ინტერნეშენელ, ინკ. 
500 რინეისანს დრაივი, სუიტ 101,  
სტ.ჯოზეფი, მიჩიგანი 49085, აშშ 

(580) 2012 01 17 
_________________________________________ 
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sistemuri saZiebeli 
 

gamogonebebi 

 
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis  

gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 

 
saerTaSoriso klasifikaciis 

indeqsi 
(51) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 
1 2 

A 23 L 1/06 AP 2012 11640 A 
A 47 J 37/04 AP 2012 11905 A 
A 61 B 17/08 AP 2012 12181 A 
A 61 K 9/00; A 61 K 33/14; A 61 K 35/02 AP 2012 11722 A 
A 61 K 31/404; A 61 P 35/00; C 07 D 401/14; C 07 D 471/04; C 07 D 491/04;  
C 07 D 401/12; C 07 D 403/12; C 07 D 403/14; C 07 D 417/14 AP 2012 11902 A 

A 61 K 48/00 AP 2012 9869 A 
B 22 D 11/00 AP 2012 11204 A 
B 64 C 27/02 AP 2012 11793 A 
B 64 C 27/32 AP 2012 11293 A 
B 65 D 17/34 AP 2012 11896 A 
B 66 D 5/26 AP 2012 11667 A 
C 05 F 17/02; B 09 B 3/00; C 02 F 11/02; C 02 F 3/00; C 05 F 3/06; C 05 F 9/04 AP 2012 11574 A 
C 07 C 311/21; A 61 K 31/18; A 61 P 29/00; C 07 D 207/12; C 07 D 211/22;  
C 07 D 211/26; C 07 D 211/44; C 07 D 211/58; C 07 D 211/62; C 07 D 241/06;  
C 07 D 243/08; C 07 D 279/12; C 07 D 295/20; C 07 D 401/04 

AP 2012 11812 A 

C 07 D 209/08; C 07 D 209/12; C 07 D 209/18; C 07 D 401/04; C 07 D 471/04;  
A 61 K 31/404; A 61 K 31/437; A 61 P 29/00 AP 2012 11899 A 

C 07 D 209/88; A 61 K 31/403; A 61 P 29/00 AP 2012 12032 A 
C 07 D 211/40; A 61 K 31/445; A 61 P 25/28 AP 2012 11891 A 
C 07 D 211/46; A 61 K 31/445; A 61 P 13/00 AP 2012 12059 A 
C 07 D 213/61; A 61 K 31/44; A 61 P 11/00 AP 2012 11677 A 
C 07 D 405/06; A 61 K 31/357; A 61 P 25/00 AP 2012 11693 A 
C 07 D 487/04; A 61 K 31/519 AP 2012 11637 A 
C 07 D 487/04; A 61 K 31/519 AP 2012 11639 A 
C 07 D 491/04; C 07 D 491/052; A 61 K 31/407; A 61 P 25/00 AP 2012 11892 A 
C 07 K 14/785; A 61 P 11/00; A 61 K 38/16 AP 2012 11224 A 
C 22 B 9/00 AP 2012 12067 A 
E 04 G 1/20; B 66 F 11/04; F 16 D 63/00; F 16 D 65/14 AP 2012 11019 A 
F 01 B 29/02 AP 2012 11984 A 
F 02 B 53/00 AP 2012 11780 A 
F 02 B 55/02; F 02 B 47/00 AP 2012 10582 A 
F 02 B 71/00 AP 2012 10328 A 
F 04 F 7/02 AP 2012 11912 A 
F 16 F 15/20 AP 2012 11801 A 
F 16 H 48/22 AP 2012 11903 A 
F 17 C 5/06; F 17 C 13/02; F 04 B 9/125; F 04 B 35/00 AP 2012 11754 A 
G 01 R 27/20 AP 2012 11851 A 
G 01 R 27/20 AP 2012 11852 A 
G 09 F 19/00 AP 2012 11550 A 
H 04 B 17/00; H 04 L 1/00; H 04 W 72/08 AP 2012 9929 A 
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ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso  

klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 

 
ganacxadis 

gamoqveynebis nomeri  
(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi  

(51) 

1 2 

AP 2012 9869 A A 61 K 48/00 
AP 2012 9929 A H 04 B 17/00; H 04 L 1/00; H 04 W 72/08 

AP 2012 10328 A F 02 B 71/00 
AP 2012 10582 A F 02 B 55/02; F 02 B 47/00 
AP 2012 11019 A E 04 G 1/20; B 66 F 11/04; F 16 D 63/00; F 16 D 65/14 
AP 2012 11204 A B 22 D 11/00 
AP 2012 11224 A C 07 K 14/785; A 61 P 11/00; A 61 K 38/16 
AP 2012 11293 A B 64 C 27/32 
AP 2012 11550 A G 09 F 19/00 

AP 2012 11574 A C 05 F 17/02; B 09 B 3/00; C 02 F 11/02; C 02 F 3/00; C 05 F 3/06;  
C 05 F 9/04 

AP 2012 11637 A C 07 D 487/04; A 61 K 31/519 
AP 2012 11639 A C 07 D 487/04; A 61 K 31/519 
AP 2012 11640 A A 23 L 1/06 
AP 2012 11667 A B 66 D 5/26 
AP 2012 11677 A C 07 D 213/61; A 61 K 31/44; A 61 P 11/00 
AP 2012 11693 A C 07 D 405/06; A 61 K 31/357; A 61 P 25/00 
AP 2012 11722 A A 61 K 9/00; A 61 K 33/14; A 61 K 35/02 
AP 2012 11754 A F 17 C 5/06; F 17 C 13/02; F 04 B 9/125; F 04 B 35/00 
AP 2012 11780 A F 02 B 53/00 
AP 2012 11793 A B 64 C 27/02 
AP 2012 11801 A F 16 F 15/20 

AP 2012 11812 A 

C 07 C 311/21; A 61 K 31/18; A 61 P 29/00; C 07 D 207/12;  
C 07 D 211/22; C 07 D 211/26; C 07 D 211/44; C 07 D 211/58;  
C 07 D 211/62; C 07 D 241/06; C 07 D 243/08; C 07 D 279/12;  
C 07 D 295/20; C 07 D 401/04 

AP 2012 11851 A G 01 R 27/20 
AP 2012 11852 A G 01 R 27/20 
AP 2012 11891 A C 07 D 211/40; A 61 K 31/445; A 61 P 25/28 
AP 2012 11892 A C 07 D 491/04; C 07 D 491/052; A 61 K 31/407; A 61 P 25/00 
AP 2012 11896 A B 65 D 17/34 

AP 2012 11899 A C 07 D 209/08; C 07 D 209/12; C 07 D 209/18; C 07 D 401/04;  
C 07 D 471/04; A 61 K 31/404; A 61 K 31/437; A 61 P 29/00 

AP 2012 11902 A 
A 61 K 31/404; A 61 P 35/00; C 07 D 401/14; C 07 D 471/04;  
C 07 D 491/04; C 07 D 401/12; C 07 D 403/12; C 07 D 403/14;  
C 07 D 417/14 

AP 2012 11903 A F 16 H 48/22 
AP 2012 11905 A A 47 J 37/04 
AP 2012 11912 A F 04 F 7/02 
AP 2012 11984 A F 01 B 29/02 
AP 2012 12032 A C 07 D 209/88; A 61 K 31/403; A 61 P 29/00 
AP 2012 12059 A C 07 D 211/46; A 61 K 31/445; A 61 P 13/00 
AP 2012 12067 A C 22 B 9/00 
AP 2012 12181 A A 61 B 17/08 
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saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis, patentis nomrisa  

da gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 

 
saerTaSoriso klasifikaciis 

indeqsi 
(51) 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

C 07 C 311/21; A 61 K 31/18; A 61 P 29/00;  
C 07 D 209/08; C 07 D 211/26; C 07 D 211/58;  
C 07 D 213/40; C 07 D 231/40; C 07 D 233/54;  
C 07 D 235/30; C 07 D 261/14; C 07 D 277/46;  
C 07 D 277/62; C 07 D 277/82; C 07 D 285/12 

P 2012 5393 B AP 2011 11269 A 

C 07 D 263/52; C 07 D 277/60; A 61 K 31/4184;  
A 61 K 31/425 P 2012 5392 B AP 2011 11069 A 

E 04 B 1/19 P 2012 5394 B AP 2011 11323 A 
F 03 G 7/10 P 2012 5396 B AP 2011 11524 A 
G 06 K 19/16 P 2012 5395 B AP 2011 11606 A 

 
patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa  

da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 

 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

P 2012 5392 B AP 2011 11069 A C 07 D 263/52; C 07 D 277/60; A 61 K 31/4184;  
A 61 K 31/425 

P 2012 5393 B AP 2011 11269 A 

C 07 C 311/21; A 61 K 31/18; A 61 P 29/00;  
C 07 D 209/08; C 07 D 211/26; C 07 D 211/58;  
C 07 D 213/40; C 07 D 231/40; C 07 D 233/54;  
C 07 D 235/30; C 07 D 261/14; C 07 D 277/46;  
C 07 D 277/62; C 07 D 277/82; C 07 D 285/12 

P 2012 5394 B AP 2011 11323 A E 04 B 1/19 
P 2012 5395 B AP 2011 11606 A G 06 K 19/16 
P 2012 5396 B AP 2011 11524 A F 03 G 7/10 

 
ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa  

da patentis nomris Sesabamisobis cxrili 

 
ganacxadis nomeri 

(21) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

patentis nomeri 
(11) 

AP 2007 011069 AP 2011 11069 A P 2012 5392 B 
AP 2007 011269 AP 2011 11269 A P 2012 5393 B 
AP 2009 011323 AP 2011 11323 A P 2012 5394 B 
AP 2009 011524 AP 2011 11524 A P 2012 5396 B 
AP 2009 011524 AP 2011 11524 A P 2012 5396 B 
AP 2009 011606 AP 2011 11606 A P 2012 5395 B 
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sasargeblo modelebi 

 
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis  

gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 

 
saerTaSoriso klasifikaciis  

indeqsi 
(51) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

A 21 D 13/02; A 21 D 8/02 AU 2012 12236 U 
A 45 D 21/18 AU 2012 12047 U 
F 24 H 1/06; B 60 P 3/025 AU 2012 12189 U 

 
ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso  

klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 

 
ganacxadis 

gamoqveynebis nomeri  
(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis  
indeqsi  

(51) 

AU 2012 12047 U A 45 D 21/18 
AU 2012 12189 U F 24 H 1/06; B 60 P 3/025 
AU 2012 12236 U A 21 D 13/02; A 21 D 8/02 

 
dizainebi 

 
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsisa da ganacxadis  

gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 

 
saerTaSoriso klasifikaciis  

indeqsi 
(51) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

09-03 AD 2012 659 S 

 
ganacxadis gamoqveynebis nomrisa da saerTaSoriso  

klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 

 
ganacxadis 

gamoqveynebis nomeri  
(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis  
indeqsi  

(51) 

AD 2012 659 S 09-03 

 
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis, patentis nomrisa 

da gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 

 
saerTaSoriso klasifikaciis 

indeqsi 
(51) 

patentis 
nomeri 

(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

02-02. 02-03 D 2012 489 S AD 2011 636 S 
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patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa  

da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 

 
patentis 
nomeri 

(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsi 
(51) 

D 2012 489 S AD 2011 636 S 02-02.02-03 

 
ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa  

da patentis nomris Sesabamisobis cxrili 

 
ganacxadis nomeri 

(21) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

patentis nomeri 
(11) 

AD 2011 000636 AD 2011 636 S D 2012 489 S 

 
daCqarebuli proceduriT registrirebuli 

dizaini 
 
 

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsisa da patentis nomris 

Sesabamisobis cxrili 

 
saerTaSoriso 
klasifikaciis 

indeqsi 
(51) 

patentis nomeri 
(11) 

09-01 D 2012 488 S 

 
patentis nomrisa da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis 

Sesabamisobis cxrili 

 
patentis nomeri 

(11) 

saerTaSoriso 
klasifikaciis indeqsi 

(51) 

D 2012 488 S 09-01 

 
ganacxadis nomrisa da patentis nomris Sesabamisobis cxrili 

 
ganacxadis nomeri 

(21) 
patentis nomeri 

(11) 

AD 2012 000677 D 2012 488 S 
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sasaqonlo niSnebi 

 
registraciis nomris, ganacxadis nomris, 

ganacxadis gamoqveynebis nomrisa da biuletenis nomris 

Sesabamisobis cxrili 

 

registraciis 
nomeri 
(111) 

ganacxadis 
Nnomeri 

(210) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 
Nnomeri (260) 

biuletenis 
Nnomeri 

1 2 3 4 

M 2012 22193 R AM  2010 59216 AM 2011 59216 A #13(329) 2011 
M 2012 22194 R AM  2010 59247 AM 2011 59247 A #13(329) 2011 
M 2012 22195 R AM  2010 59248 AM 2011 59248 A #13(329) 2011 
M 2012 22196 R AM  2010 59303 AM 2011 59303 A #12(328) 2011 
M 2012 22197 R AM  2010 59454 AM 2011 59454 A #13(329) 2011 
M 2012 22198 R AM  2010 59533 AM 2011 59533 A #13(329) 2011 
M 2012 22199 R AM  2010 59542 AM 2011 59542 A #13(329) 2011 
M 2012 22200 R AM  2010 59544 AM 2011 59544 A #14(330) 2011 
M 2012 22201 R AM  2010 59545 AM 2011 59545 A #14(330) 2011 
M 2012 22202 R AM  2010 59546 AM 2011 59546 A #13(329) 2011 
M 2012 22203 R AM  2010 59547 AM 2011 59547 A #13(329) 2011 
M 2012 22204 R AM  2010 59714 AM 2011 59714 A #13(329) 2011 
M 2012 22205 R AM  2010 59794 AM 2011 59794 A #13(329) 2011 
M 2012 22206 R AM  2010 59798 AM 2011 59798 A #13(329) 2011 
M 2012 22207 R AM  2010 59809 AM 2011 59809 A #13(329) 2011 
M 2012 22208 R AM  2010 59810 AM 2011 59810 A #13(329) 2011 
M 2012 22209 R AM  2010 59820 AM 2011 59820 A #13(329) 2011 
M 2012 22210 R AM  2010 59920 AM 2011 59920 A #14(330) 2011 
M 2012 22211 R AM  2010 59973 AM 2011 59973 A #16(332) 2011 
M 2012 22212 R AM  2010 59979 AM 2011 59979 A #14(330) 2011 
M 2012 22213 R AM  2010 60192 AM 2011 60192 A #14(330) 2011 
M 2012 22214 R AM  2010 60193 AM 2011 60193 A #14(330) 2011 
M 2012 22215 R AM  2010 60194 AM 2011 60194 A #14(330) 2011 
M 2012 22216 R AM  2010 60195 AM 2011 60195 A #14(330) 2011 
M 2012 22217 R AM  2010 60196 AM 2011 60196 A #14(330) 2011 
M 2012 22218 R AM  2010 60297 AM 2011 60297 A #14(330) 2011 
M 2012 22219 R AM  2010 60298 AM 2011 60298 A #14(330) 2011 
M 2012 22220 R AM  2010 60421 AM 2011 60421 A #15(331) 2011 
M 2012 22221 R AM  2010 60440 AM 2011 60440 A #16(332) 2011 
M 2012 22222 R AM  2010 60699 AM 2011 60699 A #16(332) 2011 
M 2012 22223 R AM  2011 60826 AM 2011 60826 A #16(332) 2011 
M 2012 22224 R - - #3(343) 2012 
M 2012 22225 R - - #3(343) 2012 
M 2012 22226 R - - #3(343) 2012 
M 2012 22227 R - - #3(343) 2012 
M 2012 22228 R - - #3(343) 2012 
M 2012 22229 R - - #3(343) 2012 
M 2012 22230 R - - #3(343) 2012 
M 2012 22231 R - - #3(343) 2012 
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gamoqveynebis nomris da ganacxadis nomris  

Sesabamisobis cxrili 

 
1 2 

AM 2012 62949 A AM  2011 62949 
gamoqveynebis 

Nnomeri 
(260) 

ganacxadis 
Nnomeri 

(210) 

 

AM 2012 62964 A AM  2011 62964 
1 2  AM 2012 62965 A AM  2011 62965 

AM 2012 59975 A AM  2010 59975  AM 2012 62966 A AM  2011 62966 
AM 2012 62932 A AM  2011 62932  AM 2012 62967 A AM  2011 62967 
AM 2012 62933 A AM  2011 62933  AM 2012 62968 A AM  2011 62968 
AM 2012 62934 A AM  2011 62934  AM 2012 63098 A AM  2011 63098 
AM 2012 62948 A AM  2011 62948  AM 2012 60751 A* AM 2010 60751 

 
ganacxadis gamoqveynebis nomris saZiebeli saqonlisa  

da/an momsaxurebis klasis mixedviT 

 
1 2 

16 AM 2012 63098 A 

saqonlisa da/an 
momsaxurebis 

klasi 
(511) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(260) 

 

20 AM 2012 62948 A 
1 2  21 AM 2012 62966 A 
1 AM 2012 62949 A  34 AM 2012 62967 A 
5 AM 2012 59975 A  35 AM 2012 62948 A 
5  AM 2012 60751 A*  35 AM 2012 62965 A 
5 AM 2012 62949 A  41 AM 2012 62932 A 
5 AM 2012 62964 A  41 AM 2012 63098 A 
5 AM 2012 62968 A  43 AM 2012 62933 A 
6 AM 2012 62948 A  43 AM 2012 62934 A 

 
daCqarebuli proceduriT registrirebuli sasaqonlo niSnis 

nomris saZiebeli saqonlisa da/an momsaxurebis klasis mixedviT 

 

saqonlisa da/an 
momsaxurebis klasi 

(511) 

daCqarebuli proceduriT 
registrirebuli sasaqonlo 

niSnis nomeri 
(111) 

29 M 2012 22224 R 
30 M 2012 22224 R 
31 M 2012 22224 R 
32 M 2012 22227 R 
32 M 2012 22228 R 
32 M 2012 22229 R 
33 M 2012 22230 R 
33 M 2012 22231 R 
34 M 2012 22225 R 
34 M 2012 22226 R 

 



samrewvelo sakuTrebis 

oficialuri biuleteni     

 

3(343) 

 

biuletenis qarTuli da inglisurenovani gamocemis eleqtronuli versiis gacnoba 

SesaZlebelia saqpatentis vebgverdze (www.sakpatenti.org.ge). 
 
 
 
 
SeniSvna: 

biuletenSi gamoqveynebuli obieqtebis zusti gamosaxulebebi ixileT saqpatentis 

vebgverdze ganTavsebul eleqtronul versiaSi. 
 

 
 
 

 

 

mTavari redaqtori:   n. bebriSvili 

redaqtori:   a. SixaSvili 

koreqtori:  l. Wanturia  

damkabadoneblebi:   m. ordeniZe 

q. svaniZe 

poligrafiuli jgufi:   m. meCitiSvili 

i. gogolaSvili 

l. doliZe 
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xelmowerilia gamosacemad: 2012 02 09 

 

tiraJi: 40 

SekveTa #3 
 

 

 

 

 
 

 

 

dabeWdilia saqpatentSi 

mis.: 0179, Tbilisi, nino ramiSvilis q. #31 

tel.: (+995 32) 291-71-82 

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

http://www.sakpatenti.org.ge/
http://www.sakpatenti.org.ge/
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