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

saerTaSoriso kodebi bibliografiuli monacemebis identifikaciisaTvis

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

tanis 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 ganacxadis gamo-

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

(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 ganacxa-
dis Setanis TariRi da, Tu SesaZlebelia, ganacxadis nomeri

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

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

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

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

fikaciisaTvis, sadac iyo wardgenili saprioriteto ganacxadi

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

ganyofileba A _ adamianis pirveladi moTxovnilebis  sagnebi

ganyofileba  B _ teqnologiuri procesebi; transportireba

ganyofileba  C _ qimia; metalurgia

ganyofileba  D _ safeiqro nawarmi; qaRaldi

ganyofileba  E _ mSenebloba; samTo saqme; stacionaruli nagebobebi

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

ganyofileba  G _ fizika

ganyofileba  H _ eleqtroba

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

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

(21) API 0000 000000 _ Semotanil patentze ganacxadis nomeri

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

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

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

(21) AD 0000 000000 _ dizainze ganacxadis nomeri

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

(11)    D 0000 000 S _ registrirebuli dizaini

(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
(94) _ dacvis damatebiTi mowmobiT gagrZelebuli patentis moqmedebis vadis 

amowurvis TariRi

gamogonebebi, sasargeblo modelebi

dizainebi

gamogonebebisa da sasargeblo modelebis  
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsebi

sasaqonlo niSnebi

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

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

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

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

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

(85) _ mflobelis mudmivi sacxovrebeli adgili
(86) _ mflobelis moqalaqeoba
(87) _ mflobelis sacxovrebeli adgili
(88) _ qveyana, sadac mflobels aqvs namdvili da moqmedi samrewvelo an savaWro  

sawarmo  

     M _ sasaqonlo niSani

(210) AM 0000 000000 _ ganacxadis  nomeri

(260) AAM 0000 00000 A _ ganacxadis gamoqveynebis nomeri

(111) M 0000 00000 R _ registraciis nomeri

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

      * _ saqpatentis saapelacio palatis 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 gadawy-

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

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

ciis saidentifikacio kodi
(511) _ saqonlisa da momsaxurebis saerTaSoriso klasifikacia sasaqonlo niSnis 

registraciisaTvis da/an klasificire bu li saqonlisa da/an momsaxurebis 
CamonaTvali

(526) _ disklamacia
(531) _ sasaqonlo niSnis gamosaxulebiTi elementebis aRwera sa sa qonlo niSnebis 

gamosaxulebiTi elementebis saerTaSo ri so klasifikaciis (venis klasi-
fikacia) mixedviT

(540) _ niSnis gamosaxuleba

(550) _ sasaqonlo niSnis tipi an saxeoba

(551) _ miTiTeba, rom niSani aris koleqtiuri, sasertifikacio an sagarantio

(554) _ samganzomilebiani (moculobiTi) niSani
(580) _ ganacxadsa da niSnis registraciasTan dakavSirebuli yvela saxis cvlile-

baze 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, salicen-

zio xelSekrulebis nomeri, salicenzio xel Sekrulebis TariRi, salicen-
zio xelSekrulebis moqmede bis vada)

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

(852) _ nawilobriv gauqmebuli saqonlis/momsaxurebis CamonaTvali
(891) _ Semdgomi gavrcelebis TariRi
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გამოქვეყნებული ობიექტები 
 

გამოგონებები 
 

• განაცხადები, რომლებზეც გამოტანილია გადაწყვეტილება პატენტის გაცემის შესახებ:  
15958; 15327; 15712; 15412 

 

• პატენტები:  
7419-7425 

  

სასარგებლო მოდელები 
 

• განაცხადი, რომელზეც გამოტანილია გადაწყვეტილება პატენტის გაცემის შესახებ:  
15537 

 

• პატენტი:  
2133 

  

დიზაინები 
 

• განაცხადი, რომელზეც გამოტანილია გადაწყვეტილება რეგისტრაციის შესახებ:  
1268 

 

• რეგისტრირებული დიზაინები: 
945, 946 
 

• დიზაინები, რომლებიც რეგისტრირებულია საერთაშორისო ბიუროში საქართველოს 
   ტერიტორიაზე  უფლებათა გავრცელების მოთხოვნით: 

 

222585; 222514; 222512; 219294; 219384 
  

სასაქონლო ნიშნები 
 

• ეროვნული პროცედურით შემოტანილი  განაცხადები, რომლებზეც გამოტანილია  
     გადაწყვეტილება რეგისტრაციის შესახებ: 

 

114754;114804*; 114977*; 115119, 115120; 116627, 116628; 116630; 116647; 116750-116752; 116762; 
116766, 116767; 116828; 116841; 116957, 116958; 116967; 116972, 116973; 116975-116980; 116982; 116991, 
116992; 117064; 117068;117075, 117076; 117078; 117081, 117082; 117090-117093; 117096-117100; 117173; 
117176; 117179; 117186, 117187; 117191, 117192; 117194; 117258; 117278; 117286; 117293 

 

• რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნები: 
35963; 35969-36016 

 

• დაჩქარებული პროცედურით რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნები: 
35964-36968; 36017-36020 

 

• საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნები, რომლებზეც გამოტანილია გადაწყვეტილება დაცვის 
მინიჭების შესახებ: 
115552; 115781-115790; 115821-115823; 115826-115830; 115834; 115838; 115904-115909; 115911-115923; 
115948; 115950, 115951; 115954, 115955; 115957-115968; 116002-116012; 116014-116017; 116027; 116029; 
116031-116035; 116047- 116051; 116053; 116055, 116056; 116065; 116080-116086; 116112; 116491; 116678 

 

• საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნები, რომლებსაც მიენიჭათ დაცვა საქართველოში: 
108937; 112651; 112977; 114374; 114424; 114426; 114433; 114452-114456; 114488-114492; 114494; 114497; 
114504-114506; 114508, 114509; 114511, 114512; 114518-114522; 114560-114569; 114574-114577; 114579; 
114585-114587; 114622, 114623; 114630; 114638; 114650-114654; 114665-114667; 114702; 114706; 114708, 
114709; 114715, 114716; 114718; 114720-114728; 114730-114734; 114763-114768; 114770-114772; 114783; 
114840-114842; 114845-114854; 114863-114867; 114871; 114873-114876; 114969-114971; 115029-115033; 
115036; 115038, 115039; 115079; 115082; 115084, 115085; 115139; 115156; 115162-115165; 115168-115171; 
115174; 115179; 115191; 115249, 115250; 115252; 115254-115258; 115269; 115271-115276; 115278; 115289, 
115290; 115292; 115297, 115298; 115300; 115302; 115361; 115449-115456; 115469-115472; 115476; 115479, 
115480; 115482, 115483; 115499-115502; 115541, 115542; 115544, 115545; 115641-115649; 115661-115669 

 

    გეოგრაფიული აღნიშვნები 
 

  რეგისტრირებული გეოგრაფიული აღნიშვნები: 
   26, 27 
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განყოფილება A 
 
A 01 
 
(10) AP 2022 15958 A (51) Int. Cl. (2006) 

A 01 G 9/12 
(21) AP 2022 15958 (22) 2022 05 25 
(71) თორნიკე მჟავანაძე (GE)  

ილიკო ქურხულის ქ. 4, 0301, თბილისი,   
საქართველო (GE) 

(72) თორნიკე მჟავანაძე (GE) 
(54) მცენარეთა მოყვანისათვის განკუთვნი- 

ლი როტორულ-პლანეტარული ტიპის  
მოწყობილობა 

(57) მოწყობილობა შეიცავს ვერტიკალურ საყრ-
დენ დგარებს 1 მათში გატარებული ცენტრა-
ლური ღერძით 2, მცენარეთა სავეგეტაციო ღა-
რებს 4, რომლებიც განლაგებულია ჰორიზონტა-
ლურ ძელებზე 3, ამასთან, აღნიშნული ძელები 
დაყენებულია ცენტრალურ ღერძზე, მის  გარშე-
მო შემობრუნების შესაძლებლობით. მოწყობი-
ლობა მცენარეთა სავეგეტაციო ღარების ჰორი-
ზონტალურ ძელებზე დაყენების ადგილებში 
აღჭურვილია წრიული ფორმის მიმმართველე-
ბით 5, რომლებიც დამაგრებულია ჰორიზონტა-
ლურ ძელებზე და მათში გორგოლაჭებზე 6 
დაყრდნობით მოთავსებულ მცენარეთა სავეგე-
ტაციო ღარებს ცენტრალური ღერძის გარშემო 
ჰორიზონტალური ძელების შემობრუნებისას 
გააჩნია ჰორიზონტალური მდგომარეობის შენა-
რჩუნების შესაძლებლობა. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
 2 დამოკიდებული 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ფიგურა:   5 

 
ფიგ. 1 

__________________________________________ 
 
A 61 
 
(10) AP 2022 15327 A (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 31/4985 
A 61 K 31/495 
A 61 P 25/28 
A 61 P 35/00 
C 07 D 487/04 

(21) AP 2018 15327 (22) 2018 10 17 
(31) 62/574,057; 62/608,897; 62/727,316  
(32) 2017 10 18; 2017 12 21; 2018 09 05  
(33) US; US; US 
(71) ინსაიტ კორპორეიშენ (US)  

1801 ოგუსტინ ქათ-ოფ უილმინგტონ,  
დელავერი 19803, აშშ (US) 

(72) ბრენტ დაუტი (US);  
ენდრიუ ვ. ბიუსკინგი (US);  
დევიდ მ. ბერნსი (US);  
ენდრიუ პ. კომბსი (US);  
ნიკუ ფალაჰატპიშეხი (US);  
რავი კუმარ ჯალური (US);  
დენიელ ლევი (US);  
პადმაჯა პოლამი (US);  
ლისინ შაო (US);  

გამოგონებები 
 

განაცხადები, რომლებზეც გამოტანილია გადაწყვეტილება 
პატენტის გაცემის შესახებ 

 

გადაწყვეტილების გასაჩივრება შესაძლებელია საქპატენტის სააპელაციო პალატაში გამოქვეყნებიდან 
3 თვის ვადაში ან მცხეთის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში 1 თვის 
ვადაში (მის.: ქ. მცხეთა, სამხედროს ქ. №17). 
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გამოგონებები 

სტეისი შეპარდი (US);  
არტემ შვარცბარტი (US);  
რიჩარდ ბ. სპარკსი (US);  
ედი ვ. იუე (US) 

(74) თამაზ შილაკაძე 
(85) 2020 05 05 
(86) PCT/US2018/056311, 2018 10 17 
(54) მესამეული ჰიდროქსი ჯგუფით ჩანაცვ- 

ლებული კონდენსირებული იმიდაზო- 
ლის წარმოებულები, PI3K-გამა ინჰი- 
ბიტორების სახით 

(57) ნაერთები ფორმულით (I),  

N

X2
N

N

NH2

X7

X6
X5

X4

R1

R3

Y1HO

R8

 (I) 
ფარმაცევტული კომპოზიციები მათ საფუძველ-
ზე და მათი გამოყენება PI3Kγ კინაზას აქტიუ-
რობით განპირობებული დაავადებების სამკურ-
ნალოდ, როგორიცაა აუტოიმუნური დაავადებე-
ბი, კიბო, კარდიოვასკულარული დაავადებები 
და ნეიროდეგენერაციული დაავადებები. 
მუხლები: 4 დამოუკიდებელი 
 74 დამოკიდებული 
ფიგურა: 16 
__________________________________________ 
 
(10) AP 2022 15712 A (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 31/573 
A 61 K 31/56 
A 61 K 31/454 
A 61 P 37/08 
A 61 P 43/00 
A 61 P 37/00 
A 61 P 11/06 

(21) AP 2019 15712 (22) 2019 11 22 
(62) AP 2019 15619 2019 11 22 
(31) 2018141291 
(32) 2018 11 23 
(33) RU 
(71) ობშესტვო ს ოგრანიჩენნოი ოტვეტსვენ- 

ნოსტიუ „ფარმინტერპრაისეზ“ (RU)  

ბოლშოი ბულვარ, დომ 42, სტროენიე 1,  
ოფის 771, 772, ტერრიტორია ინოვაციონ- 
ნოგო ცენტრა „სკოლკოვო“, 12105,  
მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია (RU) 

(72) ვლადიმირ ევგენიევიჩ ნებოლსინ (RU) 
(74) შალვა გვარამაძე 
(85) 2021 08 02 
(86) PCT/RU2019/050225, 2019 11 22 
(54) გლუტარამიდის წარმოებულის გამო- 

ყენება სტეროიდისადმი რეზისტენ- 
ტობის თავიდან ასაცილებლად  
და ინტერფერონ გამას აბერანტულ  
სიგნალირებასთან ასოცირებული  
დაავადებების თერაპიისთვის 

(57) ნაერთს, 1-(2-(1Н–იმიდაზოლ-4-ილ)ეთილ) 
პიპერიდინ-2,6-დიონს იყენებენ ასთმის სამკურ-
ნალოდ გამოყენებული სტეროიდების მიმართ    
რეზისტენტობის განვითარების შესამცირებლად 
ან თავიდან ასაცილებლად. 
მუხლები: 8 დამოუკიდებელი 
 4 დამოკიდებული 
ფიგურა:  5 
__________________________________________ 

 

განყოფილება B 
 
B 28 
 
(10) AP 2022 15412 A (51) Int. Cl. (2006) 

B 28 B 1/00 
C 04 B 7/02  

(21) AP 2020 15412 (22) 2020 08 20 
(71) ალექსეი ნეფედოვ (GE)  

ავშნის ქ. 20, 0178, თბილისი,  
საქართველო (GE) 

(72) ალექსეი ნეფედოვ (GE);  
(74) თამაზ შილაკაძე 
(54) ნანოცემენტის წარმოების ხერხი 
(57) ნანოცემენტის წარმოების ხერხი ითვალის-
წინებს ბურთულებიან წისქვილში პორტლან-
დცემენტის კლინკერის ან პორტლანდცემენტის, 
თაბაშირის ქვის, მინერალური დანამატის, პო-
ლიმერული მოდიფიკატორის, რომელიც შეი-
ცავს არანაკლებ 60 მას.% ნატრიუმის ნაფტალინ-
სულფატს, ერთობლივ დაქუცმაცებას პორტლან-
დცემენტის მარცვლებზე მთლიანი ნანოგარსე-
ბის − კაფსულების წარმოქმნით, ამასთან, მინე-
რალური დანამატის სახით შეირჩევა ვულკანუ-
რი მჟავა ქანები ტუფების,  ფერფლის  ან  წიდის 
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გამოგონებები 

სახით საწყისი კომპონენტების შემდეგი თანა-
ფარდობით, მას.%: 
პორტლანდცემენტის კლინკერი ან  
პორტლანდცემენტი  19,4-85,0 
თაბაშირის ქვა   0,2-4,2 
მითითებული მოდიფი- 
კატორი    0,4-2,2 
ტუფი, წიდა ან ფერფლი  8,6-80,0 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
ცხრილი:  3 
__________________________________________ 

 
№19  2022 10 10 

 
6 



 
 
 

გამოგონებები 

 
 
 

განყოფილება A 
 

A 61 
 
(11) P 2022 7421 B  (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 P 3/06 
A 61 P 25/28 
A 61 P 1/16 
A 61 P 9/10 
A 61 K 31/44 

(10) AP 2022 15262 A (44) 8(587)/2022 
(21) AP 2018 15262 
(22) 2018 11 14 
(24) 2018 11 14 
(31) 2017143801; 2018137717  
(32) 2017 12 14; 2018 10 25  
(33) RU; RU 
(86) PCT/SK2018/050013, 2018 11 14 
(73) ლტდ „ვალენტა-ინტელექტ“ (RU)  

გენერალ დოროხოვის ქ. 18/2, 119530,  
მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია (RU) 

(72) სოფია იაკოვლევნა  სკაჩილოვა (RU);  
დიმიტრი გეორგიევიჩი მიასნიკოვი (RU);  
ანდრეი ნიკოლაევიჩი  ივანოვი (RU) 

(74) ალექსანდრე გეგეჭკორი 
(54) ცერებროპროტექტორული, ჰეპატო- 

პროტექტორული, ლიპიდმარეგული- 
რებელი, იშემიის საწინააღმდეგო და  
ნეიროტროპული აქტივობის მქონე  
L-ენანტიომერ 2-ეთილ-6-მეთილ-3- 
ჰიდროქსიპირიდინიუმ L-ჰიდროქსიბუ- 
ტანდიოატა 

_________________________________________ 
 
(11) P 2022 7424 B  (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 8/37 
A 61 K 8/73 
A 61 K 8/27 
A 61 K 8/34 
A 61 K 8/92 
A 61 K 8/67 
A 61 K 8/19 
A 61 K 8/891 
A 61 Q 15/00 

(10) AP 2022 15769 A (44) 12(591)/2022 
(21) AP 2020 15769 
(22) 2020 05 04 
(24) 2020 05 04 

 
 
 
(31) 102019000006907 
(32) 2019 05 16 
(33) IT 
(86) PCT/EP2020/062259, 2020 05 04 
(73) ჰულკა ს.რ.ლ. (IT)  

ვიალე დელა სციენზა 26, როვიგო, 45100, 
იტალია (IT) 

(72) ჯორჯიო პანინი (IT) 
(74) ნუგზარ ქსოვრელი 
(54) დეოდორანტული კომპოზიცია 
_________________________________________ 
 
(11) P 2022 7420 B  (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 39/09 
A 61 K 39/385 
A 61 K 39/00 
A 61 P 31/04 

(10) AP 2022 15382 A (44) 11(590)/2022 
(21) AP 2018 15382 
(22) 2018 12 04 
(24) 2018 12 04 
(31) 62/595,388 
(32) 2017 12 06 
(33) US 
(86) PCT/US2018/063709, 2018 12 04 
(73) მერკ შარპ & დოუმ ელელსი (US)  

126 ისტ ლინკოლნ ავენიუ, საფოსტო ყუთი 
2000, რაუეი, ნიუ-ჯერსი, 07065, აშშ (US) 

(72) უილლიამ  სმიტ დჟ  (US);  
პატრიკ მაკხიუ (US);  
მაიკლ ალბერტ უინტერზ (US);  
ჯული,  მ. სკინნერ (US);  
ცზიან ხე (US);  
ლუვი მუსეი (US);  
ჩიტრანანდა აბეიგუნავარდანა (US);  
ადამ ცუი იადუნ (US);  
მაიკლ კოსინსკი დჟ (US) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(54) STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE  

პოლისაქარიდი-პროტეინის კონიუ- 
გატების შემცველი კომპოზიციები  
და მათი გამოყენების ხერხები 

_________________________________________ 
 
(11) P 2022 7419 B  (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 39/395 
A 61 K 39/00 
C 07 K 16/00 

(10) AP 2022 15554 A (44) 11(590)/2022 

გამოგონების პატენტები 

 
№19  2022 10 10 

 
7 



                                                    
 
 

გამოგონებები 

(21) AP 2016 15554 
(22) 2016 07 28 
(24) 2016 07 28 
(62) AP 2016 14712 2016 07 28 
(31) 62/198,867; 62/239,559; 62/255,140; 62/322,974  
(32) 2015 07 30; 2015 10 09; 2015 11 13; 2016 04 15  
(33) US; US; US; US 
(86) PCT/US2016/044430, 2016 07 28 
(73) მაკროჯენიკს ინკ. (US)  

9704  მედიკალ სენტრ დრაივ, როკვილი, 
მერილენდი 20850, აშშ (US) 

(72) კალპანა შაჰი (US);  
დუგლას, ჰ. სმიტი (US);  
როს, ლა მოტე-მოსი (US);  
ლესლი, ს. ჯონსონი (US);  
პოლ, ა. მური (US);  
ეციო ბონვინი (US);  
სკოტ კიონიგი (US) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(54)   PD-1-შემაკავშირებელი მოლეკულები 
და მათი გამოყენების ხერხები 
_________________________________________ 
 
 

განყოფილება B 
 
B 01 
 
(11) P 2022 7422 B  (51) Int. Cl. (2006) 

B 01 D 1/28 
B 01 D 1/30 
B 01 D 5/00 
B 01 D 1/00 
C 02 F 1/04 
C 02 F 1/14 

(10) AP 2022 15584 A (44) 7(586)/2022 
(21) AP 2019 15584 
(22) 2019 08 14 
(24) 2019 08 14 
(31) A60125/2018 
(32) 2018 08 17 
(33) AT 
(86) PCT/AT2019/060258, 2019 08 14 
(73) უოტერტრანსფორმერ გმბჰ (AT)  

შრუტკაგასე 48/10, ვენა, 1130, ავსტრია (AT) 
(72) მატიას ბუდილი (AT) 
(74) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(54) მზის ენერგიაზე მომუშავე უწყვეტი  

დისტილატორი სითბოს ეფექტური  
რეკუპერაციით 

_________________________________________ 
 

განყოფილება C 
 
C 22 
 
(11) P 2022 7425 B  (51) Int. Cl. (2006) 

C 22 C 33/04  
(10) AP 2022 15513 A (44) 12(591)/2022 
(21) AP 2020 15513 
(22) 2020 12 09 
(24) 2020 12 09 
(73) ნუგზარ წერეთელი (GE)  

ვარკეთილის ზემო პლატო, II მკრ.,  
კორპ. 21, ბ. 62, თბილისი, საქართველო (GE); 
ქეთევან წერეთელი (GE)  
ვარკეთილის ზემო პლატო, II მკრ.,  
კორპ. 21, ბ. 62, თბილისი, საქართველო (GE) 

(72) ნუგზარ წერეთელი (GE);  
ქეთევან წერეთელი (GE) 

(54) სილიკომანგანუმის მიღების ხერხი 
_________________________________________ 
 
 

განყოფილება F 
 

F 28 
 
(11) P 2022 7423 B  (51) Int. Cl. (2006) 

F 28 D 1/053 
F 28 D 1/03 
F 28 F 1/16 
F 28 F 3/04  

(10) AP 2022 15510 A (44) 7(586)/2022 
(21) AP 2019 15510 
(22) 2019 05 17 
(24) 2019 05 17 
(31) 102018000005477 
(32) 2018 05 17 
(33) IT 
(86) PCT/IB2019/054103, 2019 05 17 
(73) ფონდიტალ ს.პ.ა. ა სოჩიო უნიკო (IT)  

ვია ჩერეტო, 40, ვობარნო, ბოშია, 25079,  
იტალია (IT) 

(72) ორლანდო ნიბოლი (IT) 
(74) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(54) გამათბობელი რადიატორის ელემენტი 
_________________________________________ 
 

 
№19  2022 10 10 

 
8 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

განყოფილება A 
 
A 61 
 
(10) AU 2022 15537 U (51) Int. Cl. (2006)  

A 61 P 43/00  
(21) AU 2021 15537 (22) 2021 01 17 
(71) გურამ კუპატაძე (GE)  

ვარკეთილის III მასივი, VIII კვარტ.,  
კორპ. 4, ბ. 36, თბილისი, საქართველო (GE);  
შაქრო კვირკვია (GE)  
ნინო ჟვანიას ქ. 10, ბ. 12, თბილისი, საქარ- 
თველო (GE);  
ანზორ ჯაფარიძე (GE)  
ჟიული შარტავას ქ. 44ა, თბილისი, საქარ- 
თველო (GE) 

(72) გურამ კუპატაძე (GE);  
შაქრო კვირკვია (GE); 
ანზორ ჯაფარიძე (GE) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(54) საკვების ბიოლოგიურად აქტიური  

დანამატი 
(57) ბიოლოგიურად აქტიური დანამატი შეი-
ცავს ყურძნის (vitis viniferia) წიპწის  ფხვნილს, 
ვაზის (vitis viniferia) ულვაშის და რქის ფხვნი-
ლებს და შემავსებელს.  
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

სასარგებლო მოდელები 
 

განაცხადი, რომელზეც გამოტანილია გადაწყვეტილება პატენტის 
გაცემის შესახებ 

 

გადაწყვეტილების გასაჩივრება შესაძლებელია საქპატენტის სააპელაციო პალატაში გამოქვეყნებიდან 
3 თვის ვადაში ან მცხეთის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში 1 თვის 
ვადაში (მის.: ქ. მცხეთა, სამხედროს ქ. №17). 
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სასარგებლო მოდელები 

 
 
 
 

განყოფილება B 
 
B 66 
 
(11) U 2022 2133 Y  (51) Int. Cl. (2006)  

B 66 B 9/00  
(10) AU 2022 15099 U (44) 12(591)/2022 
(21) AU 2019 15099 
(22) 2019 05 21 
(24) 2019 05 21 
(73) თეიმურაზ  შარაშენიძე (GE)  

გლდანის მასივი, VII მკრ., მე-2 კმ.,  
 სასჯელაღსრულების პენიტენციური  
დაწესებულება 8, თბილისი, საქარ- 
თველო(GE) 

(72) თეიმურაზ  შარაშენიძე (GE) 
(54) ლიფტის გაშვების სისტემა 
_________________________________________ 

სასარგებლო მოდელის პატენტი 
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(10) AD 2022 1268 S (51) 06-01; 06-03 
(21) AD 2022 1268 (22) 2022 05 25 
(28) 7 
(71) დავით დონაძე (GE)  

ნუცუბიძის ფერდობი, III მკრ., II კვარტ., კორპ. 6, სართული 4, ბ.19, 0183, თბილისი,  
საქართველო (GE) 

(72) დავით დონაძე (GE) 
(54) 1.-7. ტრანსფორმირებადი ავეჯი 
(55)  

1.1  

1.2  

1.3  

დიზაინები 
განაცხადი, რომელზეც გამოტანილია გადაწყვეტილება  

რეგისტრაციის შესახებ 
 

გადაწყვეტილების გასაჩივრება შესაძლებელია საქპატენტის სააპელაციო პალატაში გამოქვეყნები-
დან 3 თვის ვადაში ან მცხეთის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში      
1 თვის ვადაში (მის.: ქ. მცხეთა, სამხედროს ქ. №17). 

 
№19  2022 10 10 

 
11 



                                                    
 
 

დიზაინები 

1.4  

1.5  

1.6  

1.7  
 

1.8  
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დიზაინები 

2.1 2.2 2.3  
 
 

2.4 2.5  
 
 

3.1 3.2 3.3  
 
 

3.4 3.5 3.6  
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დიზაინები 

3.7 3.8 4.1  
 
 

4.2 4.3 4.4  
 

4.5 4.6  
 

5.1 5.2  
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დიზაინები 

5.3 5.4  
 

5.5  
 

6.1 6.2  

7.1 7.2  
 

7.3 7.4  
__________________________________________ 

 

 
№19  2022 10 10 

 
15 



 
 
 

დიზაინები 

 
 
 
 
(11) D 2022 946 S (51) 11-01 
(10) AD 2022 1258 S (44) 2022 06 27 №12 
(21) AD 2022 1258 
(22) 2022 01 25 
(24) 2022 01 25 
(28) 1 
(18) 2027 01 25 
(73) შპს „ზარაფხანა“ (GE)  

ლუბლიანას ქ. 15, 0159,  თბილისი, საქარ- 
თველო (GE) 

(72) თეა თეთრაძე (GE) 
(54) დანა 
__________________________________________ 
 
(11) D 2022 945 S (51) 19-08 
(10) AD 2022 1263 S (44) 2022 06 27 №12 
(21) AD 2022 1263 
(22) 2022 03 29 
(24) 2022 03 29 
(28) 10 
(18) 2027 03 29 
(73) შპს „ყვარლის სარდაფი“ (GE)  

სოფელი ჭიკაანი, 4814, ყვარელი,  საქარ- 
თველო (GE) 

(72) მერი ციციშვილი (GE) 
(74) ხათუნა იმნაძე (GE) 
(54) 1.-10 ეტიკეტი 
__________________________________________ 
 

რეგისტრირებული დიზაინები 
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დიზაინები 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(11) DM/222 585  (51) 09-01 
(15) 2022 02 17  (44) 32/2022 (2022 08 12) 
(22) 2022 02 17 
(28) 1 
(73) Voir Haircare Inc. 

4789 Yonge Street, Suite 1219, M2N 0G3 Toronto (CA) 
(85) CA 
(86) CA 
(87) − 
(88) CA 
(89) CA 
(81) III. AL, AM, AZ, BA, BG, BN, BW, BX, BY, BZ, CA, CH, DE, DK, EE, EG, EM, ES, FI, FR, GB, GE, GH,  

HR, HU, IL, IS, JM, JP, KG, KH, KP, KR, LI, LT, LV, MC, MD, ME, MK, MN, MX, NA, NO, OA, OM, PL,  
RO, RS, RU, RW, SG, SI, SM, SR, ST, SY, TJ, TM, TN, TR, UA, US, VN, WS 

(72) HYE SUN LEE  
4789 Yonge Street, Suite 1219, M2N0G3, Toronto (CA) 

(46) 2022 08 12 
(54) 1. BOTTLE 
(55)  

 

1.1  
__________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

დიზაინიები, რომლებიც რეგისტრირებულია საერთაშორისო 
ბიუროში საქართველოს ტერიტორიაზე უფლებათა  

გავრცელების მოთხოვნით 
 

გადაწყვეტილების გასაჩივრება შესაძლებელია საქპატენტის სააპელაციო პალატაში გამოქვეყნე-
ბიდან 3 თვის ვადაში ან მცხეთის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში 
1 თვის ვადაში (მის.: ქ. მცხეთა, სამხედროს ქ. №17). 
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დიზაინები 

(11) DM/222 514  (51) 11-01 
(15) 2022 07 29  (44) 32/2022 (2022 08 12) 
(22) 2022 07 29 
(28) 1 
(73) Chanel SARL  

Quai Du Général-Guisan 24, 1204 Genève (CH) 
(85) CH 
(86) CH 
(87) CH 
(88) CH 
(89) CH 
(81) II. GR III. AZ, BG, DK, EG, FI, GE, JP, KG, LT, LV, MA, MD, MX, NO, OM, PL, RU, TJ, TM, TN, UA 
(72) Marianna Nitsch  

135 Avenue Charles De Gaulle, 92521, Neuilly Sur Seine (FR) 
(46) 2022 08 12 
(54) 1. EARRING 
(55)  

 

1.1 1.2  
 
 
 

1.3  1.4  
 
 

1.5 1.6     1.7  
 

__________________________________________ 
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დიზაინები 

(11) DM/222 512  (51) 12-07 
(15) 2021 12 24  (44) 32/2022 (2022 08 12) 
(22) 2021 12 24 
(28) 1 
(30) No1: 16.07.2021; RU2021503618; RU 
(73) Joint Stock Company "National Helicopter Center Mil&Kamov"  

Garshina Str., 26/1, Tomilino, 140070 Lyubertsy, Moscow Region (RU) 
(85) − 
(86) − 
(87) − 
(88) RU 
(89) RU 
(81) III. AM, AZ, BY, CA, EG, EM, GB, GE, KG, KR, MD, MX, NO, SG, TJ, TM, TR, UA, US, VN 
(72) Alexander Sergeevich Danilov  

Karl Liebknecht Str., 11, Flat 72, 142600, Orekhovo-Zuyevo (RU); 
Evgeniy Borisovich Kostin  
Sevastopolskiy Prospekt, 45/2, Flat 130, 117186, Moscow (RU); 
Pavel Igorevich Yelizarov  
Mendeleev Str., 8, Flat 6, 140200, Voskresensk, Moscow Region (RU); 
Alexander Vladimirovich Petrukhin  
Aminyevskoe Shosse, 24, Flat 45, 121357, Moscow (RU); 
Konstantin Evgenyevich Molin  
Kholmogorskaya Str., 6/1, Flat 159, 129347, Moscow (RU); 
Maxim Alekseevich Vlasov  
Byalyatsky Proezd, 3, Flat 9, 142613, Orekhovo-Zuyevo, Moscow Region (RU); 
Alexander Ivanovich Nesterov  
Federativnyi Prospect, 15/1, Flat 6, 111399, Moscow (RU); 
Vladimir Viktorovich Tremaskin  
Berezhkovskaya Naberezhnaya Str., 10, Flat 48, 121059, Moscow (RU); 
Alexey Alexandrovich Rybnikov  
10, Flat 1, Churilkovo Village, 142034, Domodedovo Urban District, Moscow Region (RU); 
Magomed Gadzhimuratovich Abdullaev  
Oktyabrya Str., 28, Flat 137, 143962, Reutov, Moscow Region (RU); 
Dmitry Mikhailovich Kiselev  
Vertoletnaya Str., 14/1, Flat 40, Lyubertsy, 140010, Lyubertsy District, Moscow Region (RU); 
Denis Vladimirovich Khromenko  
Lavrinenko Str., ЗА, Flat 184, 111674, Moscow (RU); 
Mikhail Zakharovich Korotkevich  
Tretya Grazhdanskaya Str., 6, Flat 167, , 107564, Moscow (RU); 
Denis Vladimirovich Kalinin  
Polyany Str., 5, Flat 1462, 117624, Moscow (RU); 
Fyodor Igorevich Ivanov  
Zeleny Prospect, 4/1, Flat 93, 111141, Moscow (RU) 
Sergey Vladislavovich Kayumov  
Cheryomukhina Str., 8/2, Flat 88, 140013, Lyubertsy District, Moscow Region (RU) 

(74) JSC "NHC Mil&Kamov"/ Pavel Andreyevich Bolonin  
Garshina Str., 26/1, Tomilino, 140070 Lyubertsy, Moscow Region (RU) 

(46) 2022 08 12 
(54) 1. HELICOPTER 
(55)  

 

1.1  
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დიზაინები 

1.2  
 

1.3  
 

1.4  
 

1.5  
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დიზაინები 

1.6  
 
 
 
 

1.7  
__________________________________________ 
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დიზაინები 

(11) DM/219 294  (51) 11-01 
(15) 2022 02 25  (44) 34/2022 (2022 08 26) 
(22) 2022 02 25 
(28) 3 
(73) HARRY WINSTON SA  

Chemin du Tourbillon 8, 1228 Plan-les-Ouates (CH) 
(85) CH 
(86) CH 
(87) CH 
(88) CH 
(89) CH 
(81) II. MA III. AL, AM, AZ, BA, BZ, CA, CH, EM, GB, GE, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG,  

TN, TR, UA 
(72) 1-2: Rie YATSUGI-KANG  

c/o Harry Winston Inc. 718 Fifth Avenue, 10019, New York (US); 
3: Tobias WUEST  
c/o Harry Winston Inc. 718 Fifth Avenue, 10019, New York (US) 

(74) The Swatch Group AG (The Swatch Group SA) (The Swatch Group Ltd.)  
Faubourg Du Lac 6, 2501 Biel/Bienne (CH) 

(46) 2022 08 26 
(54) 1. BROOCH, 2. NECKLACE, 3. FINGER RING 
(55)  

1.1 1.2  

1.3  

1.4  
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დიზაინები 

1.5 1.6  
 

1.7 1.8  
 
 

2.1 2.2  
 
 

2.3 2.4  
 
 

2.5  
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დიზაინები 

2.6 2.7  
 
 

2.8  
 
 

3.1 3.2 3.3 3.4  
 
 
 
 

3.5 3.6 3.7 3.8  
 

__________________________________________ 
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დიზაინები 

(11) DM/219 384  (51) 10-07 
(15) 2022 03 01  (44) 35/2022 (2022 09 02) 
(22) 2022 03 01 
(28) 1 
(73) ETA SA Manufacture Horlogère Suisse  

Schild-Rust-Strasse 17, 2540 Grenchen (CH) 
(85) CH 
(86) CH 
(87) CH 
(88) CH 
(89) CH 
(81) II. MA III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GB, GE, LI, MD, ME, MK, MN, NO, OM, RU, SG, TN, TR, UA  
(72) Paulo Manuel Bravo  

C/o The Swatch Group Recherche Et Développement SA Rue Des Sors 3, 2074, Marin-Epagnier (CH) 
(74) The Swatch Group AG (The Swatch Group SA) (The Swatch Group Ltd)  

6, Faubourg Du Lac, 2501 Biel/Bienne (CH) 
(46) 2022 09 02 
(54) 1. WATCH MOVEMENT 
(55)  

1.1 1.2  

1.3  

1.4  

1.5  
 

1.6  
 

1.7 1.8  
__________________________________________ 
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(260) AM 2022 114754 A 
(210) AM 114754 
(220) 2021 09 29 
(731) შპს „ფრაქტალი“ 

ისაკაძის ქ. 12, ბ. 22, 0170, თბილისი,  
საქართველო 

(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 02.01.01; 26.01.21 
(526) ჭაჭა, CHACHA 
(511)  
33 ‒ ყურძნის ჭაჭისგან დამზადებული არაყი. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114804 A* 
(210) AM 114804 
(220) 2021 10 05 
(731) ბრიტიშ ამერიკენ ტობაკო (ბრენდს)  

ლიმიტედ 
გლოუბ ჰაუზ, 4 ტემპლ პლეის, WC2R 2PG, 
ლონდონი, გაერთიანებული სამეფო 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540)  

DEMI BLUE 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
34 ‒ სიგარეტი, პაპიროსი; დაუმუშავებელი და 
დამუშავებული თამბაქო; თამბაქო თვითსახვე-
ვი სიგარეტებისათვის; ჩიბუხის თამბაქო; თამ-
ბაქოს ნაწარმი; თამბაქოს შემცვლელები (არასა- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
მედიცინო მიზნებისათვის): სიგარები, სიგარი-
ლები; სანთებლები; სანთებლები სიგარებისათ-
ვის; ასანთი; მწეველთა საკუთნო; სიგარეტის და 
პაპიროსის ქაღალდი, სიგარეტის ჰილზები, სი-
გარეტის ფილტრები, ჯიბის მოწყობილობა სი-
გარეტის და პაპიროსის დახვევისათვის; ქაღალ-
დის ჰილზებში თამბაქოს დამტენი ჯიბის მოწ-
ყობილობა; ელექტრონული სიგარეტი;  სითხეე-
ბი ელექტრონული სიგარეტისათვის; გახურე-
ბისთვის განკუთვნილი თამბაქოს ნაწარმი. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114977 A* 
(210) AM 114977 
(220) 2021 10 15 
(731) ბრიტიშ ამერიკენ ტობაკო (ბრენდს) ინკ.  

(დელავერის კორპორაცია) 
251 ლიტლ ფოლზ დრაივ, სუიტ 100, უილ- 
მინგტონი, 19808-1674, დელავერი, აშშ 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540)  

PALL MALL DEMI BLUE 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
34 ‒ სიგარეტი, პაპიროსი; დაუმუშავებელი და 
დამუშავებული თამბაქო; თამბაქო თვითსახვე-
ვი სიგარეტებისათვის; ჩიბუხის თამბაქო; თამ-
ბაქოს ნაწარმი; თამბაქოს შემცვლელები (არასა-
მედიცინო მიზნებისათვის): სიგარები, სიგარი-
ლები; სანთებლები; სანთებლები სიგარებისათ-
ვის; ასანთი; მწეველთა საკუთნო; სიგარეტის და 
პაპიროსის ქაღალდი, სიგარეტის ჰილზები, სი-
გარეტის ფილტრები, ჯიბის მოწყობილობა სი-
გარეტის და პაპიროსის დახვევისათვის; ქაღალ-
დის ჰილზებში თამბაქოს დამტენი ჯიბის მოწ-
ყობილობა; ელექტრონული სიგარეტი;  სითხეე-
ბი ელექტრონული სიგარეტისათვის; გახურე-
ბისთვის განკუთვნილი თამბაქოს ნაწარმი. 
___________________________________________ 
 

სასაქონლო ნიშნები 
 

ეროვნული პროცედურით შემოტანილი განაცხადები, რომლებზეც 
გამოტანილია გადაწყვეტილება რეგისტრაციის შესახებ 

 

გადაწყვეტილების გასაჩივრება შესაძლებელია საქპატენტის სააპელაციო პალატაში გამოქვეყნე-
ბიდან 3 თვის ვადაში ან მცხეთის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში 
1 თვის ვადაში (მის.: ქ. მცხეთა, სამხედროს ქ. №17). 
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სასაქონლო ნიშნები 

(260) AM 2022 115119 A 
(210) AM 115119 
(220) 2021 10 27 
(731) შპს „წისქვილი ბაზარი“ 

ილია ჭავჭავაძის გამზ. 57, თბილისი,  
საქართველო 

(540) 

 
(591) მწვანე, თეთრი 
(531) 26.01.01; 26.01.20; 26.01.21; 26.01.24;  

27.05.01; 27.05.24; 28.19; 29.01.12 
(511)  
29 ‒ ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; 
ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, გაყი-
ნული, გამხმარი და მოხარშული ან შემწვარი 
ხილი და ბოსტნეული; ჟელეები, ხილფაფები, 
კომპოტები; კვერცხი; რძე, ყველი, კარაქი, იო-
გურტი და რძის სხვა პროდუქტები; საკვები ზე-
თები და ცხიმები. 
 

30 ‒ ყავა, ჩაი, კაკაო და ყავის შემცვლელები; 
ბრინჯი, მაკარონი და ატრია; ტაპიოკა და საგო; 
ფქვილი და მარცვლეულის პროდუქტი; პურ-
ფუნთუშეული, მაკარონი და საკონდიტრო 
ნაწარმი; შოკოლადი; ნაყინი, შარბათი და სხვა 
საკვები ყინული; შაქარი, თაფლი, ბადაგი; სა-
ფუარი, საცხობი ფხვნილები; მარილი, სანე-
ლებლები, საკაზმები, დაკონსერვებული მწვა-
ნილი; ძმარი, საწებლები და სხვა საკაზმი; ყი-
ნული (გაყინული წყალი). 
 

31 ‒ დაუმუშავებელი და დამუშავებული სოფ-
ლის მეურნეობის,  მებაღეობის და მეტყევეობის  
პროდუქტი; ნედლი და დაუმუშავებელი მარცვ-
ლეული და თესლეული; ახალი ხილი და ბოსტ-
ნეული, ახალი მწვანილი; ბუნებრივი მცენარე-
ულობა და ყვავილები; სათესლე ბოლქვები და 
თესლი; ცოცხალი ცხოველები; ცხოველთა საკ-
ვები და სასმელი ალაო. 
 

35 ‒ რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე მომსახურება. 
___________________________________________ 
 
 
 

(260) AM 2022 115120 A 
(210) AM 115120 
(220) 2021 10 27 
(731) შპს „წისქვილი ბაზარი“ 

ილია ჭავჭავაძის გამზ. 57, თბილისი,  
საქართველო 

(540) 

 
(591) მწვანე, თეთრი 
(511)  
29 ‒ ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; 
ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, გაყი-
ნული, გამხმარი და მოხარშული ან შემწვარი 
ხილი და ბოსტნეული; ჟელეები, ხილფაფები, 
კომპოტები; კვერცხი; რძე, ყველი, კარაქი, იო-
გურტი და რძის სხვა პროდუქტები; საკვები ზე-
თები და ცხიმები. 
 

30 ‒ ყავა, ჩაი, კაკაო და ყავის შემცვლელები; 
ბრინჯი, მაკარონი და ატრია; ტაპიოკა და საგო; 
ფქვილი და მარცვლეულის პროდუქტი; პურ-
ფუნთუშეული, მაკარონი და საკონდიტრო ნა-
წარმი; შოკოლადი; ნაყინი, შარბათი და სხვა 
საკვები ყინული; შაქარი, თაფლი, ბადაგი; სა-
ფუარი, საცხობი ფხვნილები; მარილი, სანე-
ლებლები, საკაზმები, დაკონსერვებული მწვა-
ნილი; ძმარი, საწებლები და სხვა საკაზმი; ყი-
ნული (გაყინული წყალი). 
 

31 ‒ დაუმუშავებელი და დამუშავებული სოფ-
ლის მეურნეობის,  მებაღეობის და მეტყევეობის 
პროდუქტი; ნედლი და დაუმუშავებელი მარცვ-
ლეული და თესლეული; ახალი ხილი და ბოს-
ტნეული, ახალი მწვანილი; ბუნებრივი მცენა-
რეულობა და ყვავილები; სათესლე ბოლქვები 
და თესლი; ცოცხალი ცხოველები; ცხოველთა 
საკვები და სასმელი ალაო. 
 

35 ‒ რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე მომსახურება. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 116627 A 
(210) AM 116627 
(220) 2022 02 14 
(731) შპს „აიდიეს ბორჯომი ბევერიჯიზ  

კომპანი“ 
პარერავეგის 45, კურასაო 

(740) გიორგი ჯოხარიძე 
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სასაქონლო ნიშნები 

(540)  

ბაკურიანი ‒ დალიე და 
ითამაშე! 

(591) შავ-თეთრი 
(526) ბაკურიანი 
(511)  
32 ‒ მინერალური წყლები, წყაროს წყლები, არა-
ალკოჰოლური სასმელები. 
 

35 ‒ რეკლამა. 
___________________________________________ 
  
(260) AM 2022 116628 A 
(210) AM 116628 
(220) 2022 02 14 
(731) შპს „აიდიეს ბორჯომი ბევერიჯიზ  

კომპანი“ 
პარერავეგის 45, კურასაო 

(740) გიორგი ჯოხარიძე 
(540)  

ბორჯომი ‒ შეიგრძენი 
ბუნება ყოველ წვეთში 

(591) შავ-თეთრი 
(526) ბორჯომი 
(511)  
32 ‒ მინერალური წყალი. 
 

35 ‒რეკლამა. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 116630 A 
(210) AM 116630 
(220) 2022 02 14 
(731) შპს „აიდიეს ბორჯომი ბევერიჯიზ  

კომპანი“ 
პარერავეგის 45, კურასაო 

(740) გიორგი ჯოხარიძე 
(540)  

ბაკურიანი ზრუნავს 
გარემოზე 

(591) შავ-თეთრი 
(526) ბაკურიანი 
(511)  
32 ‒ მინერალური წყალი, წყაროს წყალი, არა-
ალკოჰოლური სასმელები. 
 

35 ‒ რეკლამა. 
___________________________________________ 
 

(260) AM 2022 116647 A 
(210) AM 116647 
(220) 2022 02 15 
(731) შპს „ბარამბო“ 

სოფ. ნატახტარი, 3308, მცხეთა,  
საქართველო 

(540)  

ქრაშბარი 
Crushbar 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
30 ‒ ყავა, ჩაი, კაკაო და ყავის შემცვლელები; 
ბრინჯი, მაკარონი და ატრია; ტაპიოკა და საგო; 
ფქვილი და მარცვლეულის პროდუქტი; პურ-
ფუნთუშეული, მაკარონი და საკონდიტრო ნა-
წარმი; შოკოლადი; ნაყინი, შარბათი და სხვა 
საკვები ყინული; შაქარი, თაფლი, ბადაგი; სა-
ფუარი, საცხობი ფხვნილები; მარილი, სანე-
ლებლები, საკაზმები, დაკონსერვებული მწვა-
ნილი; ძმარი, საწებლები და სხვა საკაზმი; ყი-
ნული (გაყინული წყალი). 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 116750 A 
(210) AM 116750 
(220) 2022 02 22 
(731) შპს „ჯი ემ ფარმასიუთიქალს“ 

რუსთავის გზატ. 52, 0114, თბილისი,  
საქართველო 

(740) ნუგზარ ქსოვრელი  
(540)  

პოლიტორვა 
ПОЛИТОРВА 
POLYTORVA 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 ‒ ფარმაცევტული, სამედიცინო და ვეტერინა-
რული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულე-
ბის ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო ან 
ვეტერინარული გამოყენებისთვის ვარგისი დი-
ეტური საკვები და ნივთიერებები, საკვები ჩვი-
ლებისთვის; დიეტური დანამატები ადამიანე-
ბისა და ცხოველებისთვის; ლეიკოპლასტირი, 
სახვევი მასალა; კბილების დასამაგრებელი მა-
სალა, სტომატოლოგიური ცვილი; სადეზინფექ-
ციო საშუალებები; მავნე მწერების გასანადგუ-
რებელი პრეპარატები, ფუნგიციდები, ჰერბიცი-
დები. 
___________________________________________ 
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სასაქონლო ნიშნები 

(260) AM 2022 116751 A 
(210) AM 116751 
(220) 2022 02 22 
(731) შპს „ჯი ემ ფარმასიუთიქალს“ 

რუსთავის გზატ. 52, 0114, თბილისი,  
საქართველო 

(740) ნუგზარ ქსოვრელი 
(540)  

პოლიტენზა 
ПОЛИТЕНЗА 
POLYTENZA 

(591) შავ-თეთრი 
(511) 
5 ‒ ფარმაცევტული, სამედიცინო და ვეტერინა-
რული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულე-
ბის ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო ან 
ვეტერინარული გამოყენებისთვის ვარგისი დი-
ეტური საკვები და ნივთიერებები, საკვები ჩვი-
ლებისთვის; დიეტური დანამატები ადამიანე-
ბისა და ცხოველებისთვის; ლეიკოპლასტირი, 
სახვევი მასალა; კბილების დასამაგრებელი მა-
სალა, სტომატოლოგიური ცვილი; სადეზინფექ-
ციო საშუალებები; მავნე მწერების გასანადგუ-
რებელი პრეპარატები, ფუნგიციდები, ჰერბიცი-
დები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 116752 A 
(210) AM 116752 
(220) 2022 02 22 
(731) შპს „ჯი ემ ფარმასიუთიქალს“ 

რუსთავის გზატ. 52, 0114, თბილისი,  
საქართველო 

(740) ნუგზარ ქსოვრელი  
(540)  

პოლიტენზიო 
ПОЛИТЕНЗИО 
POLYTENZIO 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 ‒ ფარმაცევტული, სამედიცინო და ვეტერინა-
რული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულე-
ბის ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო ან 
ვეტერინარული გამოყენებისთვის ვარგისი დი-
ეტური საკვები და ნივთიერებები, საკვები ჩვი-
ლებისთვის; დიეტური დანამატები ადამიანე-
ბისა და ცხოველებისთვის; ლეიკოპლასტირი, 

სახვევი მასალა; კბილების დასამაგრებელი მა-
სალა, სტომატოლოგიური ცვილი; სადეზინფექ-
ციო საშუალებები; მავნე მწერების გასანადგუ-
რებელი პრეპარატები, ფუნგიციდები, ჰერბიცი-
დები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 116762 A 
(210) AM 116762 
(220) 2022 02 24 
(731) შპს „შატო ოჟიო“ 

დაბა სიონი, თიანეთი, საქართველო 
(540) 
 

 
 

(591) ოქროსფერი, შავი 
(531) 05.03.04; 05.07.10; 26.04.02; 26.04.15;  

26.04.24; 29.01.12 
(526) OZHIO 
(511)  
43 ‒ საკვებით და სასმელით უზრუნველყოფა;  
დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 116766 A 
(210) AM 116766 
(220) 2022 02 25 
(731) ჰანგჟოუ ულიკე ტექნოლოჯი კო., ლტდ. 

რმ 306, 3/F, ბლდგ 4, 735 ჯიანგჰონგ რდ  
ჩანგჰე სტრიტ, ბინჯიანგ დისტრიქტ, 
ჰანგჟოუ, ჟეჯიანგი, ჩინეთის სახალხო  
რესპუბლიკა 

(740) გიორგი ქართველიშვილი 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.01; 27.05.17 
(511)  
9 ‒ ინტერაქტიული სენსორული ეკრანიანი ტე-
რმინალები; კომპიუტერის აპარატურული უზ-
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რუნველყოფა; კომპიუტერის პროგრამული უზ-
რუნველყოფა, ჩაწერილი; 3D სკანერები; საყუ-
რისები; კომპიუტერის პერიფერიული მოწყო-
ბილობები; კომპიუტერული სისტემის პროგრა-
მული უზრუნველყოფის აპლიკაცია, ჩასატვირ-
თი; კომპიუტერები; მონაცემთა დასამუშავებე-
ლი მოწყობილობები; ელექტრული სამარჯვები; 
სასწორები; ხიდური, ბაქნიანი სასწორები; ხმა-
მაღლამოლაპარაკეები; ამწონი ხელსაწყოები და 
ინსტრუმენტები; სათვალეები (ოპტიკა); მზის 
სათვალეები; კომპიუტერული პროგრამული 
უზრუნველყოფის პლატფორმები, ჩაწერილი ან 
ჩასატვირთი; სკანერები (ინფორმაციის დასამუ-
შავებელი მოწყობილობა). 
 

10 ‒ მონიტორები სხეულის ცხიმის შემცველო-
ბის გასაზომად; ლაზერები, სამედიცინო; სამე-
დიცინო ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; მუ-
ცლის ასაკრავი ქამრები; მასაჟის ხელსაწყოები; 
ფუმიგაციის აპარატები, სამედიცინო; ხელოვ-
ნური სუნთქვის აპარატები; ფიზიოთერაპიის 
აპარატურა; სათბურა-ბალიშები, ელექტრული, 
სამედიცინო მიზნებისთვის; კიდურის პროთე-
ზები; ნაკერების დასადები მასალა; სამედიცინო 
საწოლები, სპეციალური; სტომატოლოგიური 
ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ორთოდონ-
ტოლოგიური ხელსაწყოები; წყლიანი ლეიბები, 
სამედიცინო მიზნებისთვის; აკნეს სამკურნალო 
აპარატურები; კოსმეტიკური მასაჟის ხელსაწ-
ყოები; ქირურგიული აპარატურა და ინსტრუ-
მენტები; ქირურგიული რობოტები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 116767 A 
(210) AM 116767 
(220) 2022 02 25 
(731) ჰანგჟოუ ულიკე ტექნოლოჯი კო. ლტდ 

რმ 306, 3/F, ბლდგ 4, 735 ჯიანგჰონგ რდ  
ჩანგჰე სტრიტ, ბინჯიანგ დისტრიქტ, 
ჰანგჟოუ, ჟეჯიანგი, ჩინეთის სახალხო  
რესპუბლიკა 

(740) გიორგი ქართველიშვილი  
(540) 

Ulikebeauty 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 ‒ სამედიცინო დანიშნულების გამაგრილებე-
ლი სპრეი; ანთების საწინააღმდეგო პრეპარატე-
ბი; ალოე ვერას გელი თერაპიული მიზნების-
თვის; მასაჟის გელები სამედიცინო მიზნებისთ-
ვის; კანის მოსავლელი ფარმაცევტული პრეპა-
რატები; ანტიბაქტერიული ხელის საწმენდი სა-

შუალებები; სახვევი მასალა, სამედიცინო; ჟე-
ლატინი სამედიცინო მიზნებისთვის; ვიტამი-
ნის პრეპარატები; კონტაქტური ლინზების 
ხსნარები; ბავშვთა კვება; დეზოდორანტები 
(ტანსაცმლისა და ქსოვილის); ბალიშები (ძუძუ-
თი კვებისას გამოსაყენებელი პატარა); თვალის 
სახვევები სამედიცინო მიზნებისთვის; ბავშვის 
საფენები; საფენები შარდის ან განავლის შეუკა-
ვებლობით დაავადებულთათვის; სტომატო-
ლოგიური აბრაზიული მასალა; სამკურნალო 
შამპუნები; დიეტური სასმელები სამედიცინო 
მიზნებისთვის; დიეტური საკვები პროდუქტი 
სამედიცინო მიზნებისთვის; ბალზამი სამედი-
ცინო მიზნებისთვის; მალამოები ფარმაცევტუ-
ლი მიზნებისთვის; ანტიბაქტერიული საპონი; 
სადეზინფექციო საშუალებები; სადეზინფექ-
ციო საპონი; მადეზინფიცირებელი საშუალებე-
ბი ჰიგიენური მიზნებისათვის. 
 

10 ‒ მონიტორები სხეულის ცხიმის შემცველო-
ბის გასაზომად; ლაზერები, სამედიცინო; სამე-
დიცინო ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; მუ-
ცლის ასაკრავი ქამრები; მასაჟის ხელსაწყოები; 
ფუმიგაციის აპარატები, სამედიცინო; ხელოვ-
ნური სუნთქვის აპარატები; ფიზიოთერაპიის 
აპარატურა; სათბურა-ბალიშები, ელექტრული, 
სამედიცინო მიზნებისთვის; კიდურის პროთე-
ზები; ნაკერების დასადები მასალა; სამედიცინო 
საწოლები, სპეციალური; სტომატოლოგიური 
ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ორთოდონ-
ტოლოგიური ხელსაწყოები; წყლიანი ლეიბები, 
სამედიცინო მიზნებისთვის; აკნეს სამკურნალო 
აპარატურები; კოსმეტიკური მასაჟის ხელსაწ-
ყოები; ქირურგიული აპარატურა და ინსტრუ-
მენტები; ქირურგიული რობოტები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 116828 A 
(210) AM 116828 
(220) 2022 02 25 
(731) ნობელ ოილ სერვის (უკ) ლიმიტედ 

იუნიონის ქუჩა 10-18, ლონდონი, SE1 1SZ, 
გაერთიანებული სამეფო 

(740) გიორგი ბათლიძე 

 
(591) შავი, თეთრი, მუქი წითელი,  იასამნისფე- 

რი, ცისფერი, მუქი ლურჯი, ღია მწვანე,  
მწვანე 

 
 №19 2022 10 10 

 
30 



              
 
 

სასაქონლო ნიშნები 

(531) 26.02.03; 26.02.12; 26.02.24; 26.04.01;  
26.04.09; 27.05.01; 29.01.15 

(511)  
7 ‒ დენის გენერირება, მათ შორის, ქარის გენე-
რირება, აპარატები, მანქანები და დანადგარები 
ენერგიისთვის, აპარატები ბიომასური საწვავი-
დან ენერგიის გენერირებისთვის, ქარის ტურ-
ბინებიდან ენერგიის გენერირებისთვის, შედუ-
ღების აპარატები, ელექტრული; შედუღების 
აპარატები, გაზზე მომუშავე; ელექტრული საჭ-
რელი აპარატები; ელექტრული შემადუღებელი 
აპარატები; სამთო ბურღები; საბურღი ჭაბურ-
ღილები, მცურავი ან არამცურავი; საავარიო ენ-
ერგო გენერატორები; ცვლადი დენის გენერა-
ტორები; მუდმივი დენის გენერატორები; მუდ-
მივი დენის გენერატორები ველოსიპედებისთ-
ვის; მუდმივი გენერატორები; დენის გენერა-
ტორები; გაზზე მომუშავე საჭრელი სანთურები; 
შესადუღებელი სანთურა, გაზზე მომუშავე; 
ტუმბოს დიაფრაგმები; კომპრესორები [მანქანე-
ბი]; მიწის სამუშაოების მანქანები; ნავთობის გა-
დამამუშავებელი მანქანები; ტუმბოები [მანქა-
ნები]; ტუმბოები [მანქანის, ძრავას ან მოტორის 
ნაწილები]; ჰაერის კომპრესორები [გარაჟის და-
ნადგარები]; საზეთი ტუმბოები; თვითრეგული-
რებადი საწვავი ტუმბოები; საწვავის გადამცემი 
ტუმბოები მომსახურების სადგურებისთვის; 
ცენტრიდანული ტუმბოები; წყალბადის გადამ-
ცემი ტუმბოები მომსახურების სადგურებისათ-
ვის; საბურღი მანქანები; საწვავის გარდამქმნე-
ლები შიგაწვის ძრავასათვის; მცურავი შენახ-
ვისა და წარმოების გადმოსაზიდი ერთეულები 
[FPSO]; პნევმატური ნავთობის ნარჩენების სა-
ნიაღვრეები; ცენტრიფუგები [მანქანები]. 
 

9 ‒ ელექტროობის გენერირებისთვის საჭირო 
პროდუქტები და დანადგარები, კერძოდ, ენერ-
გიის განახლებადი წყაროდან, როგორიცაა მზის 
ენერგია, ქარის ენერგია, ბიომასა, წყლის და 
გეოთერმული; აპარატები და ინსტრუმენტები 
დენის გატარების, გადართვის, გარდაქმნის, 
დაგროვების, რეგულირების, შენახვის ან კონტ-
როლისთვის; ყველაფერი საოჯახო და სამრეწ-
ველო საბოლოო მომხმარებლებისთვის; მზის 
ენერგიის პანელები; მზის უჯრედები ელექტ-
როენერგიის გენერირებისთვის; მზის ელექტ-
როენერგიის დანადგარები კომერციული, საც-
ხოვრებელი და სამრეწველო დასახლებების ენ-
ერგიით მოსამარაგებლად; მანქანები და დანად-
გარები ფოტოვოლტური ენერგიისა და მზის 
ენერგიის შესაგროვებლად, დასამუშავებლად 
და დასარეგულირებლად; ზემოხსენებულის ნა-

წილები და აღჭურვილობები; ინფორმაცია, 
რჩევა და კონსულტაცია ზემოხსენებულთან 
დაკავშირებით. 
 

37 ‒ ღრმა ნავთობის ან გაზის ჭაბურღილების 
ბურღვა; ჭაბურღილების ბურღვა; სასარგებლო 
წიაღისეულის მოპოვება; ტუმბოების რემონტი; 
ავტოგასამართი სადგურები [საწვავით შევსება 
და ტექნიკური მომსახურება]; მილსადენის მშე-
ნებლობა და ტექნიკური მომსახურება; წყალ-
ქვეშა მშენებლობა; სამანქანო მოწყობილობების 
დაყენება, ტექნიკური მომსახურება და რემონ-
ტი. 
 

39 ‒ განახლებადი და არაგანახლებადი ენერგი-
ით მომარაგება; ენერგიის განაწილება განახლე-
ბადი წყაროებიდან; ინფორმაცია, საკონსულტა-
ციო მომსახურება ზემოხსენებულთან დაკავში-
რებით.  
 

40 ‒ ნავთობის გადამუშავება, ენერგიისა და 
ელექტროობის გენერირება, კერძოდ, განახლე-
ბადი ენერგიის სფეროში; ინფორმაციისა და მო-
ნაცემთა ბაზის მიწოდება განახლებადი ენერ-
გიის მაგენერირებელი დანადგარების შესახებ; 
ინფორმაცია, რჩევა და საკონსულტაციო მომსა-
ხურება განახლებადი წყაროებიდან ენერგიის 
მიღებასთან დაკავშირებით. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 116841 A 
(210) AM 116841 
(220) 2022 02 25 
(731) შპს „კე ჩიდო“ 

ბახტრიონის ქ. 22, ბ. 90, საბურთალოს  
რაიონი, თბილისი, საქართველო 

(540) 

 
(591) ყავისფერი, თეთრი, შავი 
(531) 05.11.19; 24.17.04; 27.05.01; 28.19; 29.01.12 
(511)  
35 ‒ რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე მომსახურება. 
 

43 ‒ საკვებით და სასმელით უზრუნველყოფა;  
დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა. 
___________________________________________ 
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(260) AM 2022 116957 A 
(210) AM 116957 
(220) 2022 03 04 
(731) შპს „არსონ თეჩნოლოგი“ 

გიორგი ცაბაძის ქ. 8ბ, შენობა 2, მაღაზია 3,  
0180, თბილისი, საქართველო 

(540)  

 
(591) ყვითელი, თეთრი 
(531) 26.11.02; 26.11.12 
(511)  
35 ‒ რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე მომსახურება.  
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 116958 A 
(210) AM 116958 
(220) 2022 03 04 
(731) იუგე ლაბს ინკ. 

1430 ს. დიქსი ჰაივეი, სტი. 105 1075 
კორალ გეიბლს, ფლორიდა, 33146-3108,  
აშშ 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 02.09.23 
(511)  
9 ‒ კომპიუტერის აპარატული მოწყობილობა;  
სმარტ საათები; სმარტ საიუველირო  ნაწარმი; 
სათვალეები; მზის სათვალეები; ვირტუალური 
რეალობის სათვალეები; საყურისები; ყურსასმე-
ნები; თამაშებისთვის განკუთვნილი საყურისე-
ბი; კომპიუტერული თამაშებისთვის განკუთვ-
ნილი პერიფერიული მოწყობილობები; კომ-
პიუტერებისთვის, სმარტრფონებისთვის, საყუ-
რისებისთვის, და სათამასო მოწყობილობების-
თვის განკუთვნილი შალითები;  სინათლის გა-
მომსხივებელი (LED) ნიშნები; ნეონური  ნიშნე-
ბი;  ბლოკჩეინი;  კრიპტოვალუტა;  აპარატული 
საფულე კრიპტოვალუტისთვის; მულტიმედი-

ური ფაილები არაჩანაცვლებადი (უნიკალური)  
ტოკენებით (NFT); მუსიკალური ფაილები არა-
ჩანაცვლებადი (უნიკალური) ტოკენებით  
(NFT); გამოსახულებების ფაილები არაჩანაცვ-
ლებადი (უნიკალური) ტოკენებით (NFT); ვი-
დეოფაილები არაჩანაცვლებადი (უნიკალური)  
ტოკენებით (NFT); ტექსტური ფაილები არაჩა-
ნაცვლებადი (უნიკალური)  ტოკენებით (NFT); 
აუდიოფაილები არაჩანაცვლებადი (უნიკალუ-
რი)  ტოკენებით (NFT); გამოსახულებების, მუ-
სიკალური, აუდიო, ვიდეო და  მულტიმედიუ-
რი ფაილები, რომელთა ავთენტიფიკაცია ხდება  
არაჩანაცვლებადი (უნიკალური)  ტოკენების 
(NFT) დახმარებით; ჩატვირთვადი ელექტრო-
ნული პუბლიკაციები;  ციფრული გამოსახულე-
ბების, აუდიო, ვიდეო და მულტიმედიური 
ფაილები;  კომპიუტერული გრაფიკა;  პროგრა-
მული უზრუნველყოფა;  კომპიუტერული უზ-
რუნველყოფა ბლოკჩეინისათვის; პროგრამული 
უზრუნველყოფა განაწილებული რეესტრისთ-
ვის; პროგრამული უზრუნველყოფა კრიპტო-
გრაფიისთვის;  პროგრამული უზრუნველყოფა, 
რომელსაც იყენებენ კრიპტოვალუტასთან; პრო-
გრამული უზრუნველყოფა, რომელსაც იყენებენ 
ციფრულ ვალუტასთან; პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა, რომელსაც იყენებენ ვირტუალურ ვა-
ლუტასთან; პროგრამული უზრუნველყოფა  ცი-
ფრული აქტივების, ციფრული ტოკენების, კრი-
პტოტოკენების, სასარგებლო ტოკენების, არაჩა-
ნაცვლებადი (უნიკალური)  ტოკენების (NFT), 
კოლექციონირების ციფრული საგნების, კრიპ-
ტო-კოლექციონირების საგნების, კრიპტოვა-
ლუტის, ციფრული ვალუტის და ვირტუალუ-
რი ვალუტის  მაინინგისთვის, შექმნისა და გა-
მოშვებისთვის;  პროგრამული უზრუნველყოფა  
ციფრული აქტივების, ციფრული ტოკენების, 
კრიპტოტოკენების, სასარგებლო ტოკენების, 
არაჩანაცვლებადი (უნიკალური) ტოკენების 
(NFT), კოლექციონირების ციფრული საგნების, 
კრიპტო-კოლექციონირების საგნების, კრიპტო-
ვალუტის, ციფრული ვალუტის და ვირტუა-
ლური ვალუტის ნახვისა და წვდომის უზრუნ-
ველსაყოფად;  პროგრამული უზრუნველყოფა 
ციფრული აქტივების, ციფრული ტოკენების, 
კრიპტოტოკენების, უტილიტური ტოკენების, 
არაჩანაცვლებადი (უნიკალური) ტოკენების 
(NFT), კოლექციონირების ციფრული საგნების, 
კრიპტო-კოლექციონირების საგნების, კრიპტო-
ვალუტის, ციფრული ვალუტის და ვირტუა-
ლური ვალუტის გავრცელებისთვის, ყიდვა-გა-
ყიდვისთვის, შენახვისთვის, გაგზავნისთვის, 
მიღებისთვის, აქცეპტის მიცემისთვის და გადა-
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ცემისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფა დე-
ცენტრალიზებული დაფინანსებისთვის; პროგ-
რამული უზრუნველყოფა სმარტ კონტრაქტე-
ბის განხორციელებისთვის; პროგრამული უზ-
რუნველყოფა დეცენტრალიზებული აპლიკაცი-
ების შემუშავებისთვის;  პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა საკუთრებაზე უფლების დეცენტრა-
ლიზებულ ავტონომიურ ორგანიზაციებში რე-
გისტრაციისთვის,  მართვისთვის, თვალის მი-
დევნებისთვის და გადაცემისთვის;  პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა დეცენტრალიზებული ავ-
ტონომიური ორგანიზაციების კონტროლისა და 
მართვისათვის;  პროგრამული უზრუნველყოფა  
დეცენტრალიზებულ ავტონომიურ ორგანიზა-
ციებში მონაწილეობისთვის და ხმის მიცემისთ-
ვის; პროგრამული უზრუნველყოფა ფინანსური 
ოპერაციების შესრულებისა და რეგისტრაციის-
თვის; პროგრამული უზრუნველყოფა განაწი-
ლებული რეესტრისთვის, რომელსაც იყენებენ 
ფინანსური ტრანზაქციების დამუშავებისას;  
პროგრამული უზრუნველყოფა ფულადი სახს-
რების ელექტრონული გადაგზავნისთვის;  პრო-
გრამული უზრუნველყოფა კრიპტოვალუტის  
საფულის სახით გამოყენებისთვის; პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა ელექტრონული საფულის 
სახით გამოყენებისთვის; პროგრამული უზ-
რუნველყოფა ელექტრონული საფულეების შექ-
მნისათვის და მათი მართვისათვის;  პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა  ციფრული ვალუტით გა-
დახდისთვის და მისი გადაცვლისთვის;  პროგ-
რამული უზრუნველყოფა ციფრულ აქტივებ-
თან, ციფრულ ტოკენებთან, კრიპტოტოკენებ-
თან, სასარგებლო ტოკენებთან, არაჩანაცვლე-
ბად (უნიკალურ) ტოკენებთან (NFT), კოლექ-
ციონირების ციფრულ საგნებთან, კრიპტო-კო-
ლექციონირების საგნებთან, კრიპტოვალუტას-
თან, ციფრულ ვალუტასთან და ვირტუალურ 
ვალუტასთან დაკავშირებული ტრანზაქციების 
მართვისა და დადასტურებისთვის; პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა ელექტრონული გადახდე-
ბის დამუშავებისთვის;  პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა თამაშებისთვის;   ვირტუალური რეა-
ლობის პროგრამული უზრუნველყოფა; პროგ-
რამული უზრუნველყოფა  არაჩანაცვლებადი 
(უნიკალური) ტოკენების (NFT)  შექმნისათვის;  
პროგრამული უზრუნველყოფა ბლოკჩეინზე 
ტრანზაქციების მართვისა და დადასტურების-
თვის;  პროგრამული უზრუნველყოფა თამაშე-
ბის შემუშავებისთვის;  თამაშების შექმნისთვის 
განკუთვნილი პროგრამული უზრუნველყოფის 
შემუშავების საშუალებები; ბლოკჩეინ თამაშე-
ბის პროგრამული უზრუნველყოფა;  პროგრა-

მული უზრუნველყოფა კრიპტოვალუტის მაი-
ნინგისათვის;  პროგრამული უზრუნველყოფა  
კრიპტოვალუტის ფერმერებისთვის;  პროგრა-
მული უზრუნველყოფა აუქციონების ორგანი-
ზებისა და ჩატარებისთვის; პროგრამული უზ-
რუნველყოფა ხმის მიცემისთვის;  პროგრამული 
უზრუნველყოფა სოციალური ქსელებისათვის;   
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავების 
საშუალებები;  პროგრამული უზრუნველყოფა 
ონ-ლაინ საზოგადოების შექმნისთვის, მართვი-
სთვის და მასთან ურთიერთობისთვის;  პროგ-
რამული უზრუნველყოფა ვირტუალური საზო-
გადოების ჯგუფების შექმნისათვის, მართვისა 
და  წვდომისათვის;  პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა ფაილების გაზიარებისთვის; კომუნიკა-
ციების პროგრამული უზრუნველყოფა; პროგ-
რამული უზრუნველყოფა შეტყობინებების, 
გრაფიკის, გამოსახულებების, აუდიო და აუ-
დიო-ვიზუალური კონტენტის გაგზავნისა და 
მიღებისთვის ინტერნეტის და კავშირის ქსელე-
ბის მეშვეობით;  პროგრამული უზრუნველყოფა 
ელექტრონული მედიის და ინფორმაციის შექ-
მნისათვის, რედაქტირებისთვის, ჩატვირთვის-
თვის, გადმოტვირთვისთვის, წვდომისთვის, 
ნახვისთვის, პუბლიკაციისთვის, ასახვისთვის, 
მონიშვნისთვის,  ბლოგირებისთვის,  ნაკადური 
გადაცემისთვის, მითითებისთვის, ანოტირები-
სთვის, მათზე აზრის გამოთქმისთვის, კომენ-
ტირებისთვის,  ხმის მიცემისთვის, აღბეჭდვის-
თვის, გადაცემისთვის და გაზიარებისთვის 
კომპიუტერული  და საკომუნიკაციო ქსელების 
მეშვეობით;  პროგრამული უზრუნველყოფა გა-
მოსახულებების, გრაფიკის, აუდიოფაილების, 
ვიდეოფაილების და ტექსტის დამუშავებისთ-
ვის; პროგრამული უზრუნველყოფა მონაცემე-
ბის და ინფორმაციის შეგროვებისთვის, მართ-
ვისთვის, რედაქტირებისთვის, ორგანიზებისთ-
ვის, მოდიფიცირებისთვის, გადაცემისთვის, გა-
ზიარებისთვის და შენახვისთვის; პროგრამული 
უზრუნველყოფა კონტენტის, ტექსტის, ვიზუა-
ლური ნაწარმოებების, აუდიო ნაწარმოებების, 
აუდიო-ვიზუალური ნაწარმოებების, ლიტერა-
ტურული ნაწარმოებების, მონაცემების ფაილე-
ბის, დოკუმენტების და ელექტრონული ნაწარ-
მოებების გადაცემისთვის, გაზიარებისთვის, 
მიღებისთვის, ჩატვირთვისთვის, აღწარმოების-
თვის, მათთან ურთიერთკავშირისთვის და მა-
თი გადაცემისთვის;  პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა ელექტრონული კომუნიკაციისთვის; პრო-
გრამული უზრუნველყოფა ელექტრონული კო-
მერციისთვის, რომელიც მომხმარებლებს აძ-
ლევს შესაძლებლობას განახორციელონ ბიზნეს 
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ტრანზაქციები გლობალური კომპიუტერული 
ინტერნეტ და საკომუნიკაციო ქსელების მეშ-
ვეობით; პროგრამული უზრუნველყოფა  ელექ-
ტრონული ტრანზაქციების დამუშავებისთვის; 
პროგრამული უზრუნველყოფა ღონისძიებების 
ორგანიზებისთვის,  ძიებისთვის და მართვისთ-
ვის;  პროგრამული უზრუნველყოფა ანგარიშე-
ბის შექმნისათვის, განაწილებულ რეესტრებში 
და ერთრანგიან გადახდების ქსელებში ფინან-
სურ ტრანზაქციებზე ინფორმაციის მომსახურე-
ბისა და მართვისთვის; პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა ფინანსურ ვაჭრობაში გამოყენებისთ-
ვის;  პროგრამული უზრუნველყოფა ფინანსურ 
გადაცვლაში გამოყენებისთვის;  პროგრამული 
უზრუნველყოფა ფინანსური ტრანზაქციების 
მონაწილეების ავთენტიფიკაციის უზრუნველ-
საყოფად; პროგრამული უზრუნველყოფა ფი-
ნანსური ტრანზაქციებისთვის განკუთვნილი 
რეესტრების მომსახურებისთვის; პროგრამული 
უზრუნველყოფა ინტერნეტში ელექტრონული 
ტრანზაქციების  კრიპტოგრაფიული უსაფრთ-
ხოების მართვისათვის; პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა დაშიფვრისთვის  და ციფრული ინ-
ფორმაციის ინტერნეტის მეშვეობით უსაფრ-
თხო გადაცემის უზრუნველსაყოფად;  პროგრა-
მული უზრუნველყოფა ვალუტის კონვერტა-
ციისთვის. 
 

14 ‒ საიუველირო ნაწარმი;  საიუველირო ნა-
წარმის იმიტაცია;  საათები;  გასაღების ბრელო-
კები;  გასაღების რგოლები. 
 

16 ‒ დაბეჭდილი პუბლიკაციები;  წიგნები;  სა-
თამაშო კარტები; ჟურნალები;  ფოტოები; პლა-
კატები;  საკანცელარიო ნივთები;  სავაჭრო ბა-
რათები.  
 

18 ‒ ჩანთები;  ზურგჩანთები; ჩემოდნები; საფუ-
ლეები.  
 

24 ‒ საბნები;  ლოგინის გადასაფარებლები.  
 

25 ‒ ტანსაცმელი; ქუდები;  თავსაბურავები;  
ქურთუკები; ჯერსის ტანსაცმელი; შარვლები; 
პერანგები; მაისურები;  პულოვერები, სვიტრე-
ბი; ტოლსტოური ხალათები, (ბალახონები);  
ფეხსაცმელები; შარფები; სპორტული ფეხსაცმე-
ლები (სნიკერსები); წინდები.  
 

27 ‒ ფეხქვეშ საფენები; ხალიჩები;  ჭილოფები. 
 

28 ‒ სათამაშოები, თამაშები, სათამაშოები;  სა-
თამაშო ფიგურები;  პლუშის სათამაშოები;  თო-
ჯინები; კალათბურთის ბურთები; სათამაშო კა-
რტები; სავაჭრო ბარათები; პორტატიული მო-

წყობილობები, რომლებიც განკუთვნილია ელ-
ექტრონული, კომპიუტერული, ინტერაქტიური 
და ვიდეოთამაშების  სათამაშოდ;   თამაშების-
თვის განკუთვნილი მოწყობილობები; თამაშე-
ბისთვის განკუთვნილი მობილური მოწყობი-
ლობები; გასართობი სათამაშო ავტომატები;   
თამაშებისთვის განკუთვნილი მისადგამები;  
თამაშის კონტროლერები კომპიუტერული და 
ვიდეო თამაშებისთვის;  ჯოისტიკები კომპიუ-
ტერული თამაშებისთვის; ჯოისტიკები ვიდეო 
თამაშებისთვის; „თაგვები“ თამაშებისთვის; 
კლავიატურები თამაშებისთვის; სკეიტბორდე-
ბი;   სკეიდბორდის დეკები. 
 

32 ‒ ლუდი; ენერგეტიკული სასმელი;  უალკო-
ჰოლო სასმელები; გამაგრილებელი სასმელები.  
 

33 ‒ ალკოჰოლური სასმელები; ღვინო; მაგარი 
სპირტიანი სასმელები; სპირტიანი  სასმელები;  
ლიქიორები; კოქტეილები. 
 

35 ‒ საცალო ვაჭრობასთან დაკავშირებული მო-
მსახურება;  სარეკლამო მომსახურება; მარკეტი-
ნგული მომსახურება;  ბაზრის კვლევა;  საქონ-
ლის პრომოუშენთან (წარმოჩენასთან) დაკავში-
რებული მომსახურება;  ბიზნესთან დაკავშირე-
ბული კონსულტაციები;  კომპიუტერული და 
საკომუნიკაციო ქსელების მეშვეობით საქონ-
ლის და მომსახურების გაცვლასთან და გაყიდ-
ვასთან დაკავშირებული  მომსახურება;  ონლა-
ინ სერვისების შეთავაზება  მყიდველების გამ-
ყიდველებთან დაკავშირებისთვის;  ონლაინ სა-
ვაჭრო სივრცის შეთავაზება; ციფრული აქტივე-
ბისთვის, ციფრული ტოკენებისთვის, კრიპტო-
ტოკენებისთვის, სასარგებლო ტოკენებისთვის, 
არაჩანაცვლებადი (უნიკალური) ტოკენებისთ-
ვის (NFT), კოლექციონირების ციფრული საგნე-
ბისთვის, კრიპტო-კოლექციონირების საგნების-
თვის, კრიპტოვალუტისთვის, ციფრული ვა-
ლუტისთვის და ვირტუალური ვალუტისთვის 
ონლაინ სავაჭრო სივრცის შეთავაზება;  ონლაინ  
სავაჭრო სივრცის შეთავაზება  ციფრული საქო-
ნლის გამყიდველებისა და მყიდველებისთვის, 
რომელთა ავთენტიფიკაცია ხდება არაჩანაც-
ვლებადი (უნიკალური) ტოკენების (NFT) მეშ-
ვეობით;  ონლაინ სავაჭრო  სივრცის შეთავაზე-
ბა ციფრული აქტივების, ციფრული ტოკენების, 
კრიპტოტოკენების, სასარგებლო ტოკენების, 
არაჩანაცვლებადი (უნიკალური) ტოკენების 
(NFT), კოლექციონირების ციფრული საგნების, 
კრიპტო-კოლექციონირების საგნების, კრიპტო-
ვალუტის, ციფრული ვალუტის და ვირტუა-
ლური ვალუტის იჯარისთვის, სესხებისთვის 
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და ყიდვა- გაყიდვისთვის;   ციფრული აქტი-
ვებისთვის, ციფრული ტოკენებისთვის, კრიპ-
ტოტოკენებისთვის, სასარგებლო ტოკენებისთ-
ვის, არაჩანაცვლებადი (უნიკალური) ტოკენე-
ბისთვის (NFT), კოლექციონირების ციფრული 
საგნებისთვის, კრიპტო-კოლექციონირების საგ-
ნებისთვის, კრიპტოვალუტისთვის, ციფრული 
ვალუტისთვის და ვირტუალური ვალუტისთ-
ვის ვირტუალური სავაჭრო სივრცის შეთავა-
ზება;  ვირტუალური სავაჭრო  სივრცის შეთა-
ვაზება ციფრული საქონლის გამყიდველებისა 
და მყიდველებისთვის, რომელთა ავთენტიფი-
კაცია ხდება არაჩანაცვლებადი (უნიკალური) 
ტოკენების (NFT) მეშვეობით; ვირტუალური სა-
ვაჭრო სივრცის შეთავაზება არაჩანაცვლებადი 
(უნიკალური) ტოკენების (NFT) იჯარისთვის, 
სესხებისთვის და ყიდვა-გაყიდვისთვის;  მესამე 
პირების საქონლის და მომსახურების კომპიუ-
ტერული და საკომუნიკაციო ქსელების მეშვეო-
ბით გაყიდვაში და გაცვლაში ხელშეწყობა; ონ-
ლაინ სავაჭრო სივრცის შეთავაზება  საქონლის 
და/ან მომსახურების გამყიდველებისთვის;  
აუქციონებთან დაკავშირებული მომსახურება;  
ხმის მიცემასთან დაკავშირებული მომსახურე-
ბა;  მესამე პირების საქონლის და მომსახურების 
პრომოუშენი (წარმოჩენა) კომპიუტერული და 
საკომუნიკაციო ქსელების მეშვეობით.  
 

36 ‒ ფინანსური მომსახურება;  მონეტარული 
მომსახურება; ფინანსურ ტრანზაქციებთან და-
კავშირებული მომსახურება;  ფინანსურ გადა-
ცვლებთან დაკავშირებული მომსახურება; სა-
ბანკო მომსახურება;  კრიპტოვალუტასთან და-
კავშირებული მომსახურება; ციფრულ ვალუ-
ტასთან დაკავშირებული მომსახურება; ელექტ-
რონულ ვალუტასთან დაკავშირებული მომსა-
ხურება;  ვირტუალურ ვალუტასთან დაკავში-
რებული მომსახურება;  კრიპტოვალუტის გა-
დაცვლასთან დაკავშირებული მომსახურება;  
კრიპტოვალუტის ყიდვა-გაყიდვასთან დაკავში-
რებული მომსახურება;  კრიპტოვალუტით გა-
დახდების დამუშავება;   ელექტრონული გადა-
ხდების მომსახურება; ელექტრონული საფუ-
ლის მომსახურება; ვალუტის გადაცვლასთან 
დაკავშირებული მომსახურება;  ვალუტის ყიდ-
ვა-გაყიდვასთან დაკავშირებული მომსახურება;  
გადახდების დამუშავებასთან დაკავშირებული 
მომსახურება; სესხებთან დაკავშირებული მომ-
სახურება; ციფრული აქტივების, ციფრული 
ტოკენების, კრიპტოტოკენების, სასარგებლო 
ტოკენების, არაჩანაცვლებადი (უნიკალური) 
ტოკენების (NFT), კოლექციონირების ციფრუ-

ლი საგნების, კრიპტო-კოლექციონირების საგ-
ნების, კრიპტოვალუტის, ციფრული ვალუტის 
და ვირტუალური ვალუტის შექმნა და გამოშ-
ვება;  ციფრული აქტივების, ციფრული ტოკენე-
ბის, კრიპტოტოკენების, სასარგებლო ტოკენე-
ბის, არაჩანაცვლებადი (უნიკალური) ტოკენე-
ბის (NFT), კოლექციონირების ციფრული საგ-
ნების, კრიპტო-კოლექციონირების საგნების, 
კრიპტოვალუტის, ციფრული ვალუტის და ვი-
რტუალური ვალუტის გავრცელება, ყიდვა-გა-
ყიდვა, სესხება, გაცვლა, შენახვა და გადაცემა; 
ფინანსური ინფორმაციის შეთავაზება; ციფრუ-
ლი აქტივების, ციფრული ტოკენების, კრიპტო-
ტოკენების, სასარგებლო ტოკენების, არაჩანაცვ-
ლებადი (უნიკალური) ტოკენების (NFT), კო-
ლექციონირების ციფრული საგნების, კრიპტო-
კოლექციონირების საგნების, კრიპტოვალუტის, 
ციფრული ვალუტის და ვირტუალური ვალუ-
ტის სფეროში ინფორმაციის შეთავაზება; ფი-
ნანსური  საკითხები, კერძოდ, ფინანსური მენე-
ჯმენტი, ფინანსური დაგეგმვა, ფინანსური პრო-
გნოზი,  ფინანსური პორტფელის მართვა, ფი-
ნანსური ანალიზი და კონსულტაციები;  ელექ-
ტრონული საშუალებების დახმარებით შეთავა-
ზებული ფინანსური ინფორმაცია; საბროკერო 
მომსახურება; ვალუტის ყიდვა-გაყიდვასთან 
დაკავშირებული  მომსახურება; ინვესტიციების 
მართვასთან დაკავშირებული მომსახურება;  
ელექტრონული კომერციის გადახდების მომსა-
ხურება; ბლოკჩეინის საფუძველზე გადახდების 
დადასტურების (შემოწმების)  მომსახურება.  
 

38 ‒ კავშირგაბმულობის სამსახური;  ტელეკო-
მუნიკაციები; მაუწყებლობასთან დაკავშირებუ-
ლი მომსახურება; ელექტრონული შეტყობინე-
ბების გაცვლასთან დაკავშირებული მომსახუ-
რება;  აუდიო, ვიდეო და ციფრული მედიაკონ-
ტენტის ნაკადური გადაცემა ინტერნეტში; ელე-
ქტრონული და ვიდეო თამაშების ნაკადური 
გადაცემა; ინტერნეტ სასაუბრო ოთახების შეთა-
ვაზება;  კომპიუტერის მომხმარებლებს შორის 
შეტყობინებების გაცვლისათვის ონლაინ ფო-
რუმების შეთავაზება;  მონაცემების ნაკადური 
გადაცემა;  ინფორმაციის და გამოსახულებების  
კომპიუტერიზებული გადაცემა; მომხმარებლე-
ბისთვის ონლაინ საზოგადოების ფორუმის შე-
თავაზება ინფორმაციის, აუდიოფაილების, ვი-
დეოფაილების, ახალი ამბების, გასართობი კონ-
ტენტის, და ინფორმაციის გაზიარებისთვის და 
ნაკადური გადაცემისთვის; მომხმარებლების-
თვის ციფრული გამოსახულებების, ტექსტის, 
აუდიოფაილების, ვიდეოფაილების, თამაშების, 

 
 №19 2022 10 10 

 
35 



              
 
 

სასაქონლო ნიშნები 

მულტიმედიური კონტენტის, კოლექციონირე-
ბის ციფრული ნივთების, კოლექციონირების 
კრიპტო-ნივთების და არაჩანაცვლებადი (უნი-
კალური) ტოკენების (NFT) წვდომის უზრუნ-
ველსაყოფად;   ვირტუალური და გაფართოებუ-
ლი რეალობის კონტენტის და მონაცემების ელ-
ექტრონული გადაცემა.  
 

41 ‒ გართობასთან დაკავშირებული მომსახუ-
რება; ფილმების, მხატვრული ფილმების, რა-
დიო, ტელე და ვებ-პროგრამების წარმოება და 
გავრცელება;  მულტიმედიური გასართობი კო-
ნტენტის წარმოება და პოსტპროდაქშენი;   არა-
ჩატვირთვადი ფილმების, სატელევიზიო შოუე-
ბის, ვებ-ტრანსლაციების, აუდიო-ვიზუალური 
და მულტიმედიური ნაწარმოებების უზრუნ-
ველყოფა ინტერნეტის მეშვეობით; ხმოვანი, ვი-
დეო- და მულტიმედიური ჩანაწერების წარ-
მოება; ელექტრონული, კომპიუტერული და ვი-
დეო თამაშების შეთავაზება ონლაინ;  ვირტუა-
ლური რეალობის არკადული მომსახურება;  
ვირტუალური რეალობის თამაშების მომსახუ-
რება; ელექტრონულ გამომცემლობასთან და-
კავშირებული მომსახურება; გართობასთან და-
კავშირებული მომსახურება, კერძოდ,  ვირტუა-
ლური რეალობის, გაფართოებული რეალობის 
და შერეული რეალობის ინტერაქტიური გარ-
თობის, თამაშების, კონტენტის და შთაბეჭდი-
ლებების შეთავაზება; გართობასთან დაკავში-
რებული მომსახურება, კერძოდ,  ვირტუალური 
რეალობის, გაფართოებული რეალობის და შე-
რეული რეალობის გარემოს ონლაინ შეთავა-
ზება;   ვირტუალური რეალობის, გაფართოებუ-
ლი რეალობის და შერეული რეალობის ვიდეოს 
წარმოება გართობის მიზნებისთვის; მულტიმე-
დიური გართობების წარმოებასთან და პუბლი-
კაციასთან დაკავშირებული მომსახურება; გა-
მოფენების, ღონისძიებების და კონფერენციე-
ბის ორგანიზება გართობის და კულტურული 
მიზნებისთვის.  
 

42 ‒ პროგრამული უზრუნველყოფა, როგორც 
მომსახურება (SaaS), პლატფორმა, როგორც მომ-
სახურება (PaaS),  მომსახურება ღრუბლოვანი 
ტექნოლოგიების საფუძველზე  (ქლაუდ მომსა-
ხურება), კომპიუტერის აპარატული მოწყო-
ბილობის და პროგრამული უზრუნველყოფის 
დაპროექტება და შემუშავება,  კომპიუტერულ, 
ელექტრონული და ვიდეო  თამაშების შემუშა-
ვებასთან დაკავშირებული მომსახურება,  დე-
ცენტრალიზებული ავტონომიური ორგანიზა-
ციების  (DAO) ორგანიზება,  მენეჯმენტი და 
მართვა, დეცენტრალიზებულ ავტონომიურ 

ორგანიზაციებში  (DAO) საკუთრების უფლებე-
ბის რეგისტრაცია, მართვა და თვალის მიდევ-
ნება,  დეცენტრალიზებული აპლიკაციების და-
პროექტება და შემუშავება,  სმარტ კონტრაქტე-
ბის შემუშავება და იმპლემენტაცია, მომსახუ-
რება საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში, 
არაჩატვირთვადი ელექტრონული პუბლიკაცი-
ები,  არაჩატვირთვადი ციფრული გამოსახულე-
ბები, აუდიო, ვიდეო და მულტიმედიური ფაი-
ლები, არაჩატვირთვადი  კომპიუტერული გრა-
ფიკა, არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა, არაჩატვირთვადი პროგრამული უზ-
რუნველყოფა ბლოკჩეინისათვის,  არაჩატვირთ-
ვადი პროგრამული უზრუნველყოფა განაწილე-
ბული რეესტრისთვის,  არაჩატვირთვადი პრო-
გრამული უზრუნველყოფა კრიპტოგრაფიისთ-
ვის, არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა კრიპტოვალუტასთან გამოყენებისთ-
ვის, არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა ციფრულ ვალუტასთან  გამოყენების-
თვის,  არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა ვირტუალურ ვალუტასთან გამოყე-
ნებისთვის, არაჩატვირთვადი პროგრამული 
უზრუნველყოფა ციფრული აქტივების, ციფრუ-
ლი ტოკენების, კრიპტოტოკენების, სასარგებ-
ლო ტოკენების, არაჩანაცვლებადი (უნიკალუ-
რი) ტოკენების (NFT), კოლექციონირების ციფ-
რული საგნების, კრიპტო-კოლექციონირების 
საგნების, კრიპტოვალუტის, ციფრული ვალუ-
ტის და ვირტუალური ვალუტის მაინინგისთ-
ვის, შექმნისა და გამოშვებისთვის,  არაჩატვირ-
თვადი პროგრამული უზრუნველყოფა ციფრუ-
ლი აქტივების, ციფრული ტოკენების, კრიპტო-
ტოკენების, სასარგებლო  ტოკენების, არაჩანაც-
ვლებადი (უნიკალური) ტოკენების (NFT), კო-
ლექციონირების ციფრული საგნების, კრიპტო -
კოლექციონირების საგნების, კრიპტოვალუტის, 
ციფრული ვალუტის და ვირტუალური ვალუ-
ტის  ნახვისა და წვდომისათვის,  არაჩატვირთ-
ვადი პროგრამული უზრუნველყოფა ციფრული 
აქტივების, ციფრული ტოკენების, კრიპტოტო-
კენების, სასარგებლო ტოკენების, არაჩანაცვლე-
ბადი (უნიკალური) ტოკენების (NFT), კოლექ-
ციონირების ციფრული საგნების, კრიპტო-კო-
ლექციონირების საგნების, კრიპტოვალუტის, 
ციფრული ვალუტის და ვირტუალური ვალუ-
ტის გავრცელებისთვის, ყიდვა-გაყიდვისთვის, 
შენახვისთვის, გაგზავნისთვის, მიღებისთვის, 
აქცეპტის მიცემისათვის და გადაცემისთვის,  
არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყო-
ფა დეცენტრალიზებული ფინანსირებისთვის, 
არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყო-
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ფა სმარტ-კონტროლის შექმნისა და განხორციე-
ლებისათვის,  არაჩატვირთვადი პროგრამული 
უზრუნველყოფა დეცენტრალიზებული აპლი-
კაციების შემუშავებისთვის, არაჩატვირთვადი 
პროგრამული უზრუნველყოფა საკუთრების 
უფლებების რეგისტრაციისთვის, მართვისთ-
ვის, თვალის მიდევნებისთვის და გადაცემის-
თვის დეცენტრალიზებულ ავტონომიურ ორ-
განიზაციებში,  არაჩატვირთვადი პროგრამული 
უზრუნველყოფა დეცენტრალიზებული ავტო-
ნომიური ორგანიზაციების მენეჯმენტისა და 
მართვისათვის, არაჩატვირთვადი პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა დეცენტრალიზებულ ავ-
ტონომიურ ორგანიზაციებში მონაწილეობისა-
თვის და ხმის მიცემისთვის,  არაჩატვირთვადი 
პროგრამული უზრუნველყოფა ფინანსური 
ტრანზაქციების განხორციელებისა და ჩაწერის-
თვის,  განაწილებული რეესტრის არაჩატვირთ-
ვადი პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც 
განკუთვნილია ფინანსური ტრანზაქციების და-
მუშავებისას გამოყენებისთვის, არაჩატვირთვა-
დი პროგრამული უზრუნველყოფა ფულადი 
სახსრების ელექტრონული გადაგზავნისთვის, 
არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყო-
ფა  კრიპტოვალუტის საფულის სახით გამო-
ყენებისთვის; არაჩატვირთვადი  პროგრამული 
უზრუნველყოფა ელექტრონული საფულის სა-
ხით გამოყენებისთვის;   არაჩტვირთვადი  პრო-
გრამული უზრუნველყოფა ელექტრონული სა-
ფულეების შექმნისა და მართვისათვის;  არაჩა-
ტვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფა  
ციფრული ვალუტით გადახდის და მისი გა-
დაცვლის ტრანზაქციებისათვის; არაჩატვირთ-
ვადი  პროგრამული უზრუნველყოფა ციფრულ 
აქტივებთან, ციფრულ ტოკენებთან, კრიპტო-
ტოკენებთან, სასარგებლო  ტოკენებთან, არაჩა-
ნაცვლებად (უნიკალურ) ტოკენებთან (NFT), 
კოლექციონირების ციფრულ საგნებთან, კრიპ-
ტო-კოლექციონირების საგნებთან, კრიპტოვა-
ლუტასთან, ციფრულ ვალუტასთან და ვირ-
ტუალურ ვალუტასთან დაკავშირებული ტრან-
ზაქციების მართვისთვის  და დადასტურების-
თვის; არაჩატვირთვადი  პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა ელექტრონული გადახდების დამუ-
შავებისთვის; არაჩატვირთვადი პროგრამული 
უზრუნველყოფა თამაშებისთვის; ვირტუალუ-
რი რეალობის არაჩატვირთვადი პროგრამული 
უზრუნველყოფა;  არაჩატვირთვადი პროგრა-
მული უზრუნველყოფა არაჩანაცვლებადი 
(უნიკალური) ტოკენების (NFT) შექმნისთვის; 
არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყო-
ფა ბლოკჩეინის საფუძველზე ტრანზაქციების 

მართვისა და დადასტურებისთვის; არაჩატვირ-
თვადი პროგრამული უზრუნველყოფა  თამაშე-
ბის შემუშავებისთვის;   საშუალებები  თამაშე-
ბისთვის განკუთვნილი არაჩატვირთვადი პრო-
გრამული უზრუნველყოფის შემუშავებისთვის;  
არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყო-
ფა ბლოკჩეინ თამაშებისთვის; არაჩატვირთვა-
დი პროგრამული უზრუნველყოფა კრიპტოვა-
ლუტის მაინინგისათვის; არაჩატვირთვადი 
პროგრამული უზრუნველყოფა  კრიპტოვალუ-
ტის ფერმებისთვის; არაჩატვირთვადი პროგრა-
მული უზრუნველყოფა აუქციონების ორგანი-
ზებისა და ჩატარებისთვის;  არაჩატვირთვადი 
პროგრამული უზრუნველყოფა ხმის მიცემის-
თვის; არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა სოციალური ქსელებისთვის; საშუა-
ლებები არაჩატვირთვადი პროგრამული უზ-
რუნველყოფის შემუშავებისთვის; არაჩატვირთ-
ვადი პროგრამული უზრუნველყოფა ონლაინ-
საზოგადოების შექმნისათვის, მართვისა და 
მასთან ურთიერთობისთვის; არაჩატვირთვადი 
პროგრამული უზრუნველყოფა ვირტუალურ 
საზოგადოებაში ჯგუფების შექმნისათვის,  მარ-
თვისა და წვდომისათვის; არაჩატვირთვადი 
პროგრამული უზრუნველყოფა ფაილების გაც-
ვლისათვის;   არაჩატვირთვადი საკომუნიკაციო 
პროგრამული უზრუნველყოფა; არაჩატვირთვა-
დი პროგრამული უზრუნველყოფა ელექტრო-
ნული შეტყობინებების, გრაფიკის, გამოსახუ-
ლებების, აუდიო- და აუდიოვიზუალური კონ-
ტენტის გაგზავნისა და მიღებისთვის  ინტერნე-
ტის და კავშირის ქსელების მეშვეობით; არა-
ჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფა 
ელექტრონული მედიის ან ინფორმაციის შექ-
მნისთვის, რედაქტირებისთვის, ჩატვირთვისთ-
ვის, გადმოტვირთვისთვის, წვდომისთვის, ნახ-
ვისთვის, გამოქვეყნებისთვის, ასახვისთვის, მო-
ნიშვნისთვის, ბლოგირებისთვის, ნაკადური გა-
დაცემისთვის, მითითებისთვის, ანოტირებისთ-
ვის,  მათზე აზრის გამოთქმისთვის,   მათი კო-
მენტირებისთვის, ხმის მიცემისთვის,  მიერთე-
ბისთვის,  გადაცემისთვის და გაზიარებისთვის 
კომპიუტერული და საკომუნიკაციო ქსელების 
მეშვეობით; არაჩატვირთვადი პროგრამული 
უზრუნველყოფა  გამოსახულებების, გრაფიკის 
აუდიოფაილების, ვიდეოფაილების და ტექს-
ტის დამუშავებისთვის; არაჩატვირთვადი პრო-
გრამული უზრუნველყოფა  მონაცემების და ინ-
ფორმაციის შეგროვებისთვის, მართვისთვის, 
რედაქტირებისთვის, ორგანიზებისთვის, მოდი-
ფიკაციისთვის, გადაცემისთვის,  გაზიარებისთ-
ვის და შენახვისთვის;  არაჩატვირთვადი პრო-
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გრამული უზრუნველყოფა კონტენტის, ტექს-
ტის, ვიზუალური ნაწარმოებების, აუდიო ნა-
წარმოებების, აუდიო-ვიზუალური ნაწარმოებე-
ბის, ლიტერატურული ნაწარმოებების, მონაცე-
მების, ფაილების, დოკუმენტების და ელექ-
ტრონული ნაწარმოებების გადაცემისთვის, გა-
ზიარებისთვის, მიღებისთვის, ჩამოტვირთვის-
თვის, ასახვისთვის, მათთან ურთიერთობისთ-
ვის და გადაგზავნისთვის;  არაჩატვირთვადი 
პროგრამული უზრუნველყოფა ელექტრონული 
კომერციისთვის; არაჩატვირთვადი პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა ელექტრონული კომერცი-
ისთვის, რომელიც მომხმარებლებს აძლევს ელ-
ექტრონული ბიზნეს ოპერაციების განხორციე-
ლების შესაძლებლობას  გლობალური კომპიუ-
ტერული ინტერნეტ და საკომუნიკაციო ქსელე-
ბის მეშვეობით; არაჩატვირთვადი პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა ელექტრონული ტრანზაქ-
ციების დამუშავებისთვის; არაჩატვირთვადი 
პროგრამული უზრუნველყოფა  ღონისძიებების 
ორგანიზებისთვის, ძიებისთვის და მართვისა-
თვის; არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა   ანგარიშების შექმნისათვის, და  განა-
წილებულ რეესტრში და ერთრანგიან საგადა-
სახადო ქსელებში  ფინანსური ტრანზაქციების 
შესახებ  ინფორმაციის ტექნიკური მომსახურე-
ბისა  და  მართვისთვის;   არაჩატვირთვადი 
პროგრამული უზრუნველყოფა ფინანსურ ვაჭ-
რობაში გამოყენებისთვის; არაჩატვირთვადი 
პროგრამული უზრუნველყოფა ფინანსურ გა-
დაცვლებში გამოყენებისთვის; არაჩატვირთვა-
დი პროგრამული უზრუნველყოფა ფინანსური 
ტრანზაქციების მონაწილეების ავთენტიფიკა-
ციის უზრუნველსაყოფად; პროგრამული უზ-
რუნველყოფა ფინანსური ტრანზაქციების განა-
წილებული რეესტრის წარმოებისთვის; არაჩატ-
ვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფა 
კომპიუტერულ ქსელებში ელექტრონული გა-
დაგზავნების კრიპტოგრაფიული უსაფრთხოე-
ბის მართვისათვის;   არაჩატვირთვადი პროგრა-
მული უზრუნველყოფა  დაშიფვრისთვის და 
ინტერნეტის მეშვეობით  ციფრული ინფორმა-
ციის უსაფრთხო გადაცემის უზრუნველსაყო-
ფად;  არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა ვალუტის  გადაცვლისთვის.  
 

43 ‒ რესტორნებით მომსახურება;  ბარებით 
მომსახურება;  სასტუმროებით მომსახურება.  
 

45 ‒ ონლაინ სოციალური ქსელით მომსახურე-
ბა;  ავთენტიფიკაციის მომსახურების შეთავა-
ზება პირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაციის-
თვის; პიროვნების დადასტურებასთან დაკავში-

რებული მომსახურება; მონაცემების და ინფორ-
მაციის დაცვასთან დაკავშირებული მომსახუ-
რება;  ონლაინ საზოგადოების უზრუნველყოფა 
ციფრული აქტივების, ციფრული ტოკენების, 
კრიპტოტოკენების, სასარგებლო ტოკენების, 
არაჩანაცვლებადი (უნიკალური) ტოკენების 
(NFT), კოლექციონირების ციფრული საგნების, 
კრიპტო -კოლექციონირების საგნების, კრიპტო-
ვალუტის, ციფრული ვალუტის და ვირტუა-
ლური ვალუტის ყიდვისთვის, გაყიდვისთვის,  
ვაჭრობისთვის, განხილვისთვის და მათზე ინ-
ფორმაციის გაცვლისთვის.   
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 116967 A 
(210) AM 116967 
(220) 2022 03 07 
(731) შპს „აუთფლეტი“ 

პეტრე ქავთარაძის ქ. 74, ბ. 10, 0186,  
თბილისი, საქართველო 

(540) 

 
(591) შავი, თეთრი, ფირუზისფერი 
(531) 25.07.01; 25.07.08; 26.04.02; 26.04.18;  

26.04.24; 27.05.19; 27.05.22; 27.05.24;  
29.01.01; 29.01.13 

(511) 
36 ‒ ინვესტირება; კაპიტალის ინვესტიცია; საბ-
როკერო საქმიანობა; უძრავი ქონების გაქირავე-
ბა; უძრავი ქონების საბროკერო საქმიანობა; უძ-
რავი ქონების შეფასება; უძრავი ქონების მარ-
თვა. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 116972 A 
(210) AM 116972 
(220) 2022 03 09 
(731) სს „კორპორაცია  ქინძმარაული“ 

ილია ჭავჭავაძის ქ. 55, 4800, ყვარელი,  
საქართველო 

(540) 
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(591) შავ-თეთრი 
(531) 03.04.05; 03.04.13; 25.01.25 
(511) 
33 ‒ ალკოჰოლური სასმელები, ლუდის გარდა; 
ალკოჰოლური შედგენილობები სასმელების 
დასამზადებლად. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 116973 A 
(210) AM 116973 
(220) 2022 03 09 
(731) ზურაბ კრიჟანოვსკი 

გოგი ცაბაძის ქ. 4, ბ. 33, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  

ზახარ ზახარიჩი 
zakhar zakharich 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
30 ‒ ყავა, ჩაი, კაკაო და ყავის შემცვლელები; 
ბრინჯი, მაკარონი და ატრია; ტაპიოკა და საგო; 
ფქვილი და მარცვლეულის პროდუქტი; პურ-
ფუნთუშეული, მაკარონი და საკონდიტრო ნა-
წარმი; შოკოლადი; ნაყინი, შარბათი და სხვა 
საკვები ყინული; შაქარი, თაფლი, ბადაგი; სა-
ფუარი, საცხობი ფხვნილები; მარილი, სანე-
ლებლები, საკაზმები, დაკონსერვებული მწვა-
ნილი; ძმარი, საწებლები და სხვა საკაზმი; ყი-
ნული (გაყინული წყალი). 
 

32 ‒ ლუდი; არაალკოჰოლური სასმელები; მი-
ნერალური და გაზიანი წყლები; ხილის სასმე-
ლები და წვენები; სიროფები და სხვა არაალკო-
ჰოლური შედგენილობები სასმელების დასამ-
ზადებლად. 
 

33 ‒ ალკოჰოლური სასმელები, ლუდის გარდა; 
ალკოჰოლური შედგენილობები სასმელების 
დასამზადებლად. 
 

43 ‒ საკვებით და სასმელით უზრუნველყოფა; 
დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 116975 A 
(210) AM 116975 
(220) 2022 03 09 
(731) შპს „ოდრექს სოვთვეარი“ 

ტაშკენტის ქ., შესახ. 4, ბ. 16, 0160,  
თბილისი, საქართველო 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
 

(540) 

 
(591) წითელი, თეთრი 
(531) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01 
(511) 
9 ‒ პროგრამული უზრუნველყოფა თამაშებისა-
თვის; პროგრამული უზრუნველყოფის პროგრა-
მები ვიდეო თამაშებისათვის; ინტერაქტიული 
ვიდეო თამაშების პროგრამები; კარტრიჯები 
კომპიუტერული თამაშებისათვის [პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა]; კარტრიჯები ვიდეო თა-
მაშებისათვის [პროგრამული უზრუნველყოფა]; 
სასწავლო პროგრამული უზრუნველყოფა; საგა-
ნაცხადო პროგრამული უზრუნველყოფა; მომხ-
მარებელთა გაერთიანების პროგრამული უზ-
რუნველყოფა; კომპიუტერის სატელეფონო 
პროგრამული უზრუნველყოფა; კომპიუტერის 
ინტერაქტიული პროგრამული უზრუნველყო-
ფა; კავშირის პროგრამული უზრუნველყოფა; 
პროგრამები კომპიუტერებისათვის; პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა; სათამაშო ავტომატების 
ელექტრონული კომპონენტები; ელექტრონულ 
სათამაშო ავტომატებში გამოსაყენებელი თამა-
შების კარტრიჯები;  ბანკომატები [ATM]; მონე-
ტაზე მომუშავე მუსიკალური ავტომატები. 
 

28 ‒ აპარატები თამაშებისათვის; ლატარიის 
ბორბალი; სათამაშო ავტომატები; ავტომატური 
სათამაშო ავტომატები; მონეტაზე მომუშავე სა-
თამაშო ავტომატები; კუპიურაზე მომუშავე სა-
თამაშო აპარატები; სათამაშო ავტომატები თხე-
ვადკრისტალიანი ეკრანით; მრიცხველები თა-
მაშებისათვის; სამაგიდო თამაშები; გასართობი 
აპარატები სათამაშო დარბაზებისათვის. 
 

35 ‒ რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; საოფი-
სე სამსახური; ადმინისტრირება საქმიან სფე-
როში, მათ შორის, სასწავლო, გართობის, სპორ-
ტული და კულტურულ-საგანმანათლებლო სა-
ქმიანობისა და აზარტული თამაშების ადმინის-
ტრირება. 
 

41 ‒ სწავლების უზრუნველყოფა; გართობა; 
სპორტული და კულტურულ-საგანმანათლებ-
ლო ღონისძიებების ორგანიზება; გართობა, 
კერძოდ, ისეთი ინტერაქტიული აზარტული 
თამაშების რეალურ დროში (ინტერნეტი) უზ-
რუნველყოფა, როგორიცაა ბინგო, პოკერი, სა-
თამაშო ავტომატები, სპორტული ნიძლავებისა 
და ნიძლავების მიღების მომსახურებები, გადა-
ცემული გლობალური კომპიუტერული ქსელი-
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თა და მობილური ტელეფონებით, PDA-ს (ციფ-
რული პერსონალური მდივანი) მეშვეობითა და 
მობილური გასართობი ქსელებით; ონ-ლაინ 
ელექტრონული კაზინოს მომსახურებები; თამა-
შების მომსახურებები, კერძოდ, ისეთ აზარ-
ტულ თამაშებთან დაკავშირებული ინფორმა-
ციით უზრუნველყოფა, როგორიცაა, ბინგო, პო-
კერი, სათამაშო ავტომატები, სპორტული ნიძ-
ლავებისა და ნიძლავების მიღების მომსახურე-
ბები, გადაცემული გლობალური კომპიუტერუ-
ლი ქსელითა და მობილური ტელეფონებით, 
PDA-ს (ციფრული პერსონალური მდივანი) მეშ-
ვეობითა და მობილური გასართობი სისტემე-
ბით; გართობა, კერძოდ, ინტერაქტიული ერთ-
რანგიანი (პეერ-ტო-პეერ) აზარტული თამაშე-
ბის მოწყობა და ჩატარება გლობალური კომ-
პიუტერული ქსელით, მობილური ტელეფონე-
ბით, PDA-ს (ციფრული პერსონალური მდივა-
ნი) მეშვეობითა და მობილური გასართობი სის-
ტემებით; ლატარიისა და აზარტული თამაშე-
ბის სისტემის მართვა, კერძოდ, ლატარიისა და 
რულეტის მოწყობა და ჩატარება გლობალური 
კომპიუტერული ქსელით, მობილური ტელე-
ფონებით, PDA-ს (ციფრული პერსონალური 
მდივანი) მეშვეობითა და მობილური გასართო-
ბი სისტემებით; გართობა, კერძოდ, ნიძლავები 
საკრედიტო ბარათების მეშვეობით, კერძოდ, 
ონ-ლაინ აზარტული თამაშები საკრედიტო ბა-
რათების გამოყენებით თანხის უზრუნველსა-
ყოფად; სწავლების უზრუნველყოფა, კერძოდ, 
ისეთ აზარტულ თამაშებთან დაკავშირებული 
რჩევებითა და საკონსულტაციო მომსახურებით 
უზრუნველყოფა, როგორიცაა ბინგო, პოკერი, 
სათამაშო ავტომატები, სპორტული ნიძლავები 
და ნიძლავების მიღება; აზარტული თამაშები; 
ლატარიის გათამაშება; პრიზების გათამაშება 
[ლატარია]; ლატარიის ორგანიზება და ჩატარე-
ბა; სათამაშო აღჭურვილობის გაქირავება; კაზი-
ნოს მომსახურება; კაზინოს მომსახურების უზ-
რუნველყოფა; კაზინოს სათამაშო საშუალებე-
ბის არენდა; კაზინოს მომსახურების უზრუნ-
ველყოფა [აზარტული თამაშები]; სათამაშო 
დარბაზების მომსახურების უზრუნველყოფა; 
ვიდეო სათამაშო დარბაზების მომსახურება; კა-
ზინოს, სათამაშო ავტომატებისა და აზარტული 
თამაშების მომსახურება; კომპიუტერულ პროგ-
რამირებასთან დაკავშირებული ინსტრუქციით 
უზრუნველყოფა. 
___________________________________________ 
 
 
 

(260) AM 2022 116976 A 
(210) AM 116976 
(220) 2022 03 09 
(731) შპს „ოდრექს სოვთვეარი“ 

ტაშკენტის ქ., შესახ. 4, ბ. 16, 0160,  
თბილისი, საქართველო 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  
 

 
 

(591) წითელი, შავი 
(531) 26.04.02; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01;  

27.05.24; 29.01.12 
(511)  
9 ‒ პროგრამული უზრუნველყოფა თამაშებისა-
თვის; პროგრამული უზრუნველყოფის პროგრა-
მები ვიდეო თამაშებისათვის; ინტერაქტიული 
ვიდეო თამაშების პროგრამები; კარტრიჯები 
კომპიუტერული თამაშებისათვის [პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა]; კარტრიჯები ვიდეო თა-
მაშებისათვის [პროგრამული უზრუნველყოფა]; 
სასწავლო პროგრამული უზრუნველყოფა; საგა-
ნაცხადო პროგრამული უზრუნველყოფა; მომხ-
მარებელთა გაერთიანების პროგრამული უზ-
რუნველყოფა; კომპიუტერის სატელეფონო 
პროგრამული უზრუნველყოფა; კომპიუტერის 
ინტერაქტიული პროგრამული უზრუნველყო-
ფა; კავშირის პროგრამული უზრუნველყოფა; 
პროგრამები კომპიუტერებისათვის; პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა; სათამაშო ავტომატების 
ელექტრონული კომპონენტები; ელექტრონულ 
სათამაშო ავტომატებში გამოსაყენებელი თამა-
შების კარტრიჯები;  ბანკომატები [ATM]; მონე-
ტაზე მომუშავე მუსიკალური ავტომატები. 
 

28 ‒ აპარატები თამაშებისათვის; ლატარიის ბო-
რბალი; სათამაშო ავტომატები; ავტომატური 
სათამაშო ავტომატები; მონეტაზე მომუშავე სა-
თამაშო ავტომატები; კუპიურაზე მომუშავე სა-
თამაშო აპარატები; სათამაშო ავტომატები თხე-
ვადკრისტალიანი ეკრანით; მრიცხველები თა-
მაშებისათვის; სამაგიდო თამაშები; გასართობი 
აპარატები სათამაშო დარბაზებისათვის. 
 

35 ‒ რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; საოფი-
სე სამსახური; ადმინისტრირება საქმიან სფე-
როში, მათ შორის, სასწავლო, გართობის, სპორ-
ტული და კულტურულ-საგანმანათლებლო 
საქმიანობისა და აზარტული თამაშების ადმი-
ნისტრირება. 
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სასაქონლო ნიშნები 

41 ‒ სწავლების უზრუნველყოფა; გართობა; 
სპორტული და კულტურულ-საგანმანათლებ-
ლო ღონისძიებების ორგანიზება; გართობა, 
კერძოდ, ისეთი ინტერაქტიული აზარტული 
თამაშების რეალურ დროში (ინტერნეტი) უზ-
რუნველყოფა, როგორიცაა ბინგო, პოკერი, სა-
თამაშო ავტომატები, სპორტული ნიძლავებისა 
და ნიძლავების მიღების მომსახურებები, გადა-
ცემული გლობალური კომპიუტერული ქსელი-
თა და მობილური ტელეფონებით, PDA-ს (ციფ-
რული პერსონალური მდივანი) მეშვეობითა და 
მობილური გასართობი ქსელებით; ონ-ლაინ 
ელექტრონული კაზინოს მომსახურებები; თამა-
შების მომსახურებები, კერძოდ, ისეთ აზარ-
ტულ თამაშებთან დაკავშირებული ინფორმა-
ციით უზრუნველყოფა, როგორიცაა, ბინგო, პო-
კერი, სათამაშო ავტომატები, სპორტული ნიძ-
ლავებისა და ნიძლავების მიღების მომსახურე-
ბები, გადაცემული გლობალური კომპიუტერუ-
ლი ქსელითა და მობილური ტელეფონებით, 
PDA-ს (ციფრული პერსონალური მდივანი) მეშ-
ვეობითა და მობილური გასართობი სისტემე-
ბით; გართობა, კერძოდ, ინტერაქტიული ერთ-
რანგიანი (პეერ-ტო-პეერ) აზარტული თამაშე-
ბის მოწყობა და ჩატარება გლობალური კომ-
პიუტერული ქსელით, მობილური ტელეფონე-
ბით, PDA-ს (ციფრული პერსონალური მდი-
ვანი) მეშვეობითა და მობილური გასართობი 
სისტემებით; ლატარიისა და აზარტული თამა-
შების სისტემის მართვა, კერძოდ, ლატარიისა 
და რულეტის მოწყობა და ჩატარება გლობა-
ლური კომპიუტერული ქსელით, მობილური 
ტელეფონებით, PDA-ს (ციფრული პერსონალუ-
რი მდივანი) მეშვეობითა და მობილური გასარ-
თობი სისტემებით; გართობა, კერძოდ, ნიძლა-
ვები საკრედიტო ბარათების მეშვეობით, კერ-
ძოდ, ონ-ლაინ აზარტული თამაშები საკრედი-
ტო ბარათების გამოყენებით თანხის უზრუნ-
ველსაყოფად; სწავლების უზრუნველყოფა, კერ-
ძოდ, ისეთ აზარტულ თამაშებთან დაკავში-
რებული რჩევებითა და საკონსულტაციო მომ-
სახურებით უზრუნველყოფა, როგორიცაა ბინ-
გო, პოკერი, სათამაშო ავტომატები, სპორტული 
ნიძლავები და ნიძლავების მიღება; აზარტული 
თამაშები; ლატარიის გათამაშება; პრიზების გა-
თამაშება [ლატარია]; ლატარიის ორგანიზება 
და ჩატარება; სათამაშო აღჭურვილობის გაქი-
რავება; კაზინოს მომსახურება; კაზინოს მომსა-
ხურების უზრუნველყოფა; კაზინოს სათამაშო 
საშუალებების არენდა; კაზინოს მომსახურების 
უზრუნველყოფა [აზარტული თამაშები]; სათა-
მაშო დარბაზების მომსახურების უზრუნველ-

ყოფა; ვიდეო სათამაშო დარბაზების მომსახუ-
რება; კაზინოს, სათამაშო ავტომატებისა და 
აზარტული თამაშების მომსახურება; კომპიუ-
ტერულ პროგრამირებასთან დაკავშირებული 
ინსტრუქციით უზრუნველყოფა. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 116977 A 
(210) AM 116977 
(220) 2022 03 09 
(731) შპს „ოდრექს სოვთვეარი“ 

ტაშკენტის ქ., შესახ. 4, ბ. 16, 0160,  
თბილისი, საქართველო 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  
 

 
 

(591) შავი, წითელი 
(531) 26.04.02; 26.04.22; 29.01.12 
(511)  
9 ‒ პროგრამული უზრუნველყოფა თამაშებისა-
თვის; პროგრამული უზრუნველყოფის პროგრა-
მები ვიდეო თამაშებისათვის; ინტერაქტიული 
ვიდეო თამაშების პროგრამები; კარტრიჯები 
კომპიუტერული თამაშებისათვის [პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა]; კარტრიჯები ვიდეო თა-
მაშებისათვის [პროგრამული უზრუნველყოფა]; 
სასწავლო პროგრამული უზრუნველყოფა; საგა-
ნაცხადო პროგრამული უზრუნველყოფა; მომხ-
მარებელთა გაერთიანების პროგრამული უზ-
რუნველყოფა; კომპიუტერის სატელეფონო 
პროგრამული უზრუნველყოფა; კომპიუტერის 
ინტერაქტიული პროგრამული უზრუნველყო-
ფა; კავშირის პროგრამული უზრუნველყოფა; 
პროგრამები კომპიუტერებისათვის; პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა; სათამაშო ავტომატების 
ელექტრონული კომპონენტები; ელექტრონულ 
სათამაშო ავტომატებში გამოსაყენებელი თამა-
შების კარტრიჯები;  ბანკომატები [ATM]; მონე-
ტაზე მომუშავე მუსიკალური ავტომატები. 
 

28 ‒ აპარატები თამაშებისათვის; ლატარიის 
ბორბალი; სათამაშო ავტომატები; ავტომატური 
სათამაშო ავტომატები; მონეტაზე მომუშავე სა-
თამაშო ავტომატები; კუპიურაზე მომუშავე სა-
თამაშო აპარატები; სათამაშო ავტომატები თხე-
ვადკრისტალიანი ეკრანით; მრიცხველები თა-
მაშებისათვის; სამაგიდო თამაშები; გასართობი 
აპარატები სათამაშო დარბაზებისათვის. 
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35 ‒ რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; საოფი-
სე სამსახური; ადმინისტრირება საქმიან სფე-
როში, მათ შორის, სასწავლო, გართობის, სპორ-
ტული და კულტურულ-საგანმანათლებლო 
საქმიანობისა და აზარტული თამაშების ადმი-
ნისტრირება. 
 

41 ‒ სწავლების უზრუნველყოფა; გართობა; 
სპორტული და კულტურულ-საგანმანათლებ-
ლო ღონისძიებების ორგანიზება; გართობა, 
კერძოდ, ისეთი ინტერაქტიული აზარტული 
თამაშების რეალურ დროში (ინტერნეტი) უზ-
რუნველყოფა, როგორიცაა ბინგო, პოკერი, სა-
თამაშო ავტომატები, სპორტული ნიძლავებისა 
და ნიძლავების მიღების მომსახურებები, გადა-
ცემული გლობალური კომპიუტერული ქსელი-
თა და მობილური ტელეფონებით, PDA-ს (ციფ-
რული პერსონალური მდივანი) მეშვეობითა და 
მობილური გასართობი ქსელებით; ონ-ლაინ 
ელექტრონული კაზინოს მომსახურებები; თამა-
შების მომსახურებები, კერძოდ, ისეთ აზარ-
ტულ თამაშებთან დაკავშირებული ინფორმა-
ციით უზრუნველყოფა, როგორიცაა, ბინგო, პო-
კერი, სათამაშო ავტომატები, სპორტული ნიძ-
ლავებისა და ნიძლავების მიღების მომსახურე-
ბები, გადაცემული გლობალური კომპიუტერუ-
ლი ქსელითა და მობილური ტელეფონებით, 
PDA-ს (ციფრული პერსონალური მდივანი) მეშ-
ვეობითა და მობილური გასართობი სისტემე-
ბით; გართობა, კერძოდ, ინტერაქტიული ერთ-
რანგიანი (პეერ-ტო-პეერ) აზარტული თამაშე-
ბის მოწყობა და ჩატარება გლობალური კომ-
პიუტერული ქსელით, მობილური ტელეფონე-
ბით, PDA-ს (ციფრული პერსონალური მდივა-
ნი) მეშვეობითა და მობილური გასართობი სის-
ტემებით; ლატარიისა და აზარტული თამაშე-
ბის სისტემის მართვა, კერძოდ, ლატარიისა და 
რულეტის მოწყობა და ჩატარება გლობალური 
კომპიუტერული ქსელით, მობილური ტელე-
ფონებით, PDA-ს (ციფრული პერსონალური 
მდივანი) მეშვეობითა და მობილური გასართო-
ბი სისტემებით; გართობა, კერძოდ, ნიძლავები 
საკრედიტო ბარათების მეშვეობით, კერძოდ, 
ონ-ლაინ აზარტული თამაშები საკრედიტო ბა-
რათების გამოყენებით თანხის უზრუნველსა-
ყოფად; სწავლების უზრუნველყოფა, კერძოდ, 
ისეთ აზარტულ თამაშებთან დაკავშირებული 
რჩევებითა და საკონსულტაციო მომსახურებით 
უზრუნველყოფა, როგორიცაა ბინგო, პოკერი, 
სათამაშო ავტომატები, სპორტული ნიძლავები 
და ნიძლავების მიღება; აზარტული თამაშები; 
ლატარიის გათამაშება; პრიზების გათამაშება 

[ლატარია]; ლატარიის ორგანიზება და ჩატარე-
ბა; სათამაშო აღჭურვილობის გაქირავება; კაზი-
ნოს მომსახურება; კაზინოს მომსახურების უზ-
რუნველყოფა; კაზინოს სათამაშო საშუალებე-
ბის არენდა; კაზინოს მომსახურების უზრუნ-
ველყოფა [აზარტული თამაშები]; სათამაშო 
დარბაზების მომსახურების უზრუნველყოფა; 
ვიდეო სათამაშო დარბაზების მომსახურება; კა-
ზინოს, სათამაშო ავტომატებისა და აზარტული 
თამაშების მომსახურება; კომპიუტერულ პროგ-
რამირებასთან დაკავშირებული ინსტრუქციით 
უზრუნველყოფა. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 116978 A 
(210) AM 116978 
(220) 2022 03 09 
(731) შპს „ოდრექს სოვთვეარი“ 

ტაშკენტის ქ., შესახ. 4, ბ. 16, 0160,  
თბილისი, საქართველო 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  
 

 
 

(591) თეთრი, წითელი 
(531) 26.04.02; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01;  

27.05.24; 29.01.12 
(511)  
9 ‒ პროგრამული უზრუნველყოფა თამაშებისა-
თვის; პროგრამული უზრუნველყოფის პროგრა-
მები ვიდეო თამაშებისათვის; ინტერაქტიული 
ვიდეო თამაშების პროგრამები; კარტრიჯები 
კომპიუტერული თამაშებისათვის [პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა]; კარტრიჯები ვიდეო თა-
მაშებისათვის [პროგრამული უზრუნველყოფა]; 
სასწავლო პროგრამული უზრუნველყოფა; საგა-
ნაცხადო პროგრამული უზრუნველყოფა; მომხ-
მარებელთა გაერთიანების პროგრამული უზ-
რუნველყოფა; კომპიუტერის სატელეფონო 
პროგრამული უზრუნველყოფა; კომპიუტერის 
ინტერაქტიული პროგრამული უზრუნველყო-
ფა; კავშირის პროგრამული უზრუნველყოფა; 
პროგრამები კომპიუტერებისათვის; პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა; სათამაშო ავტომატების 
ელექტრონული კომპონენტები; ელექტრონულ 
სათამაშო ავტომატებში გამოსაყენებელი თამა-
შების კარტრიჯები;  ბანკომატები [ATM]; მონე-
ტაზე მომუშავე მუსიკალური ავტომატები. 
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28 ‒ აპარატები თამაშებისათვის; ლატარიის ბო-
რბალი; სათამაშო ავტომატები; ავტომატური 
სათამაშო ავტომატები; მონეტაზე მომუშავე სა-
თამაშო ავტომატები; კუპიურაზე მომუშავე სა-
თამაშო აპარატები; სათამაშო ავტომატები თხე-
ვადკრისტალიანი ეკრანით; მრიცხველები თა-
მაშებისათვის; სამაგიდო თამაშები; გასართობი 
აპარატები სათამაშო დარბაზებისათვის. 
 

35 ‒ რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; საო-
ფისე სამსახური; ადმინისტრირება საქმიან სფე-
როში, მათ შორის, სასწავლო, გართობის, სპორ-
ტული და კულტურულ-საგანმანათლებლო სა-
ქმიანობისა და აზარტული თამაშების ადმინის-
ტრირება. 
 

41 ‒ სწავლების უზრუნველყოფა; გართობა; 
სპორტული და კულტურულ-საგანმანათლებ-
ლო ღონისძიებების ორგანიზება; გართობა, 
კერძოდ, ისეთი ინტერაქტიული აზარტული 
თამაშების რეალურ დროში (ინტერნეტი) უზ-
რუნველყოფა, როგორიცაა ბინგო, პოკერი, სა-
თამაშო ავტომატები, სპორტული ნიძლავებისა 
და ნიძლავების მიღების მომსახურებები, გადა-
ცემული გლობალური კომპიუტერული ქსელი-
თა და მობილური ტელეფონებით, PDA-ს (ცი-
ფრული პერსონალური მდივანი) მეშვეობითა 
და მობილური გასართობი ქსელებით; ონ-ლაინ 
ელექტრონული კაზინოს მომსახურებები; თამა-
შების მომსახურებები, კერძოდ, ისეთ აზარ-
ტულ თამაშებთან დაკავშირებული ინფორმა-
ციით უზრუნველყოფა, როგორიცაა, ბინგო, პო-
კერი, სათამაშო ავტომატები, სპორტული ნიძ-
ლავებისა და ნიძლავების მიღების მომსახურე-
ბები, გადაცემული გლობალური კომპიუტერუ-
ლი ქსელითა და მობილური ტელეფონებით, 
PDA-ს (ციფრული პერსონალური მდივანი) მეშ-
ვეობითა და მობილური გასართობი სისტემე-
ბით; გართობა, კერძოდ, ინტერაქტიული ერთ-
რანგიანი (პეერ-ტო-პეერ) აზარტული თამაშე-
ბის მოწყობა და ჩატარება გლობალური კომ-
პიუტერული ქსელით, მობილური ტელეფონე-
ბით, PDA-ს (ციფრული პერსონალური მდივა-
ნი) მეშვეობითა და მობილური გასართობი სის-
ტემებით; ლატარიისა და აზარტული თამაშე-
ბის სისტემის მართვა, კერძოდ, ლატარიისა და 
რულეტის მოწყობა და ჩატარება გლობალური 
კომპიუტერული ქსელით, მობილური ტელე-
ფონებით, PDA-ს (ციფრული პერსონალური 
მდივანი) მეშვეობითა და მობილური გასართო-
ბი სისტემებით; გართობა, კერძოდ, ნიძლავები 
საკრედიტო ბარათების მეშვეობით, კერძოდ, 
ონ-ლაინ აზარტული თამაშები საკრედიტო ბა-

რათების გამოყენებით თანხის უზრუნველსაყ-
ოფად; სწავლების უზრუნველყოფა, კერძოდ, 
ისეთ აზარტულ თამაშებთან დაკავშირებული 
რჩევებითა და საკონსულტაციო მომსახურებით 
უზრუნველყოფა, როგორიცაა ბინგო, პოკერი, 
სათამაშო ავტომატები, სპორტული ნიძლავები 
და ნიძლავების მიღება; აზარტული თამაშები; 
ლატარიის გათამაშება; პრიზების გათამაშება 
[ლატარია]; ლატარიის ორგანიზება და ჩატარე-
ბა; სათამაშო აღჭურვილობის გაქირავება; კაზი-
ნოს მომსახურება; კაზინოს მომსახურების უზ-
რუნველყოფა; კაზინოს სათამაშო საშუალებე-
ბის არენდა; კაზინოს მომსახურების უზრუნ-
ველყოფა [აზარტული თამაშები]; სათამაშო და-
რბაზების მომსახურების უზრუნველყოფა; ვი-
დეო სათამაშო დარბაზების მომსახურება; კაზი-
ნოს, სათამაშო ავტომატებისა და აზარტული 
თამაშების მომსახურება; კომპიუტერულ პროგ-
რამირებასთან დაკავშირებული ინსტრუქციით 
უზრუნველყოფა. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 116979 A 
(210) AM 116979 
(220) 2022 03 09 
(731) შპს „ოდრექს სოვთვეარი“ 

ტაშკენტის ქ., შესახ. 4, ბ. 16, 0160,  
თბილისი, საქართველო 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.01 
(511)  
9 ‒ პროგრამული უზრუნველყოფა თამაშებისა-
თვის; პროგრამული უზრუნველყოფის პროგრა-
მები ვიდეო თამაშებისათვის; ინტერაქტიული 
ვიდეო თამაშების პროგრამები; კარტრიჯები 
კომპიუტერული თამაშებისათვის [პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა]; კარტრიჯები ვიდეო თა-
მაშებისათვის [პროგრამული უზრუნველყოფა]; 
სასწავლო პროგრამული უზრუნველყოფა; საგა-
ნაცხადო პროგრამული უზრუნველყოფა; მომხ-
მარებელთა გაერთიანების პროგრამული უზ-
რუნველყოფა; კომპიუტერის სატელეფონო 
პროგრამული უზრუნველყოფა; კომპიუტერის 
ინტერაქტიული პროგრამული უზრუნველყო-
ფა; კავშირის პროგრამული უზრუნველყოფა; 
პროგრამები კომპიუტერებისათვის; პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა; სათამაშო ავტომატების 
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ელექტრონული კომპონენტები; ელექტრონულ 
სათამაშო ავტომატებში გამოსაყენებელი თამა-
შების კარტრიჯები;  ბანკომატები [ATM]; მონე-
ტაზე მომუშავე მუსიკალური ავტომატები. 
 

28 ‒ აპარატები თამაშებისათვის; ლატარიის ბო-
რბალი; სათამაშო ავტომატები; ავტომატური 
სათამაშო ავტომატები; მონეტაზე მომუშავე სა-
თამაშო ავტომატები; კუპიურაზე მომუშავე სა-
თამაშო აპარატები; სათამაშო ავტომატები თხე-
ვადკრისტალიანი ეკრანით; მრიცხველები თა-
მაშებისათვის; სამაგიდო თამაშები; გასართობი 
აპარატები სათამაშო დარბაზებისათვის. 
 

35 ‒ რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; საოფი-
სე სამსახური; ადმინისტრირება საქმიან სფე-
როში, მათ შორის, სასწავლო, გართობის, სპორ-
ტული და კულტურულ-საგანმანათლებლო სა-
ქმიანობისა და აზარტული თამაშების ადმინის-
ტრირება. 
 

41 ‒ სწავლების უზრუნველყოფა; გართობა; 
სპორტული და კულტურულ-საგანმანათლებ-
ლო ღონისძიებების ორგანიზება; გართობა, 
კერძოდ, ისეთი ინტერაქტიული აზარტული 
თამაშების რეალურ დროში (ინტერნეტი) უზ-
რუნველყოფა, როგორიცაა ბინგო, პოკერი, სა-
თამაშო ავტომატები, სპორტული ნიძლავებისა 
და ნიძლავების მიღების მომსახურებები, გადა-
ცემული გლობალური კომპიუტერული ქსელი-
თა და მობილური ტელეფონებით, PDA-ს (ციფ-
რული პერსონალური მდივანი) მეშვეობითა და 
მობილური გასართობი ქსელებით; ონ-ლაინ 
ელექტრონული კაზინოს მომსახურებები; თამა-
შების მომსახურებები, კერძოდ, ისეთ აზარ-
ტულ თამაშებთან დაკავშირებული ინფორმა-
ციით უზრუნველყოფა, როგორიცაა, ბინგო, პო-
კერი, სათამაშო ავტომატები, სპორტული ნიძ-
ლავებისა და ნიძლავების მიღების მომსახურე-
ბები, გადაცემული გლობალური კომპიუტერუ-
ლი ქსელითა და მობილური ტელეფონებით, 
PDA-ს (ციფრული პერსონალური მდივანი) მეშ-
ვეობითა და მობილური გასართობი სისტემე-
ბით; გართობა, კერძოდ, ინტერაქტიული ერთ-
რანგიანი (პეერ-ტო-პეერ) აზარტული თამაშე-
ბის მოწყობა და ჩატარება გლობალური კომ-
პიუტერული ქსელით, მობილური ტელეფონე-
ბით, PDA-ს (ციფრული პერსონალური მდი-
ვანი) მეშვეობითა და მობილური გასართობი 
სისტემებით; ლატარიისა და აზარტული თამა-
შების სისტემის მართვა, კერძოდ, ლატარიისა 
და რულეტის მოწყობა და ჩატარება გლობა-
ლური კომპიუტერული ქსელით, მობილური 

ტელეფონებით, PDA-ს (ციფრული პერსონალუ-
რი მდივანი) მეშვეობითა და მობილური გასარ-
თობი სისტემებით; გართობა, კერძოდ, ნიძლა-
ვები საკრედიტო ბარათების მეშვეობით, კერ-
ძოდ, ონ-ლაინ აზარტული თამაშები საკრედი-
ტო ბარათების გამოყენებით თანხის უზრუნ-
ველსაყოფად; სწავლების უზრუნველყოფა, კერ-
ძოდ, ისეთ აზარტულ თამაშებთან დაკავშირე-
ბული რჩევებითა და საკონსულტაციო მომსა-
ხურებით უზრუნველყოფა, როგორიცაა ბინგო, 
პოკერი, სათამაშო ავტომატები, სპორტული 
ნიძლავები და ნიძლავების მიღება; აზარტული 
თამაშები; ლატარიის გათამაშება; პრიზების 
გათამაშება [ლატარია]; ლატარიის ორგანიზება 
და ჩატარება; სათამაშო აღჭურვილობის გაქი-
რავება; კაზინოს მომსახურება; კაზინოს მომსა-
ხურების უზრუნველყოფა; კაზინოს სათამაშო 
საშუალებების არენდა; კაზინოს მომსახურების 
უზრუნველყოფა [აზარტული თამაშები]; სათა-
მაშო დარბაზების მომსახურების უზრუნველ-
ყოფა; ვიდეო სათამაშო დარბაზების მომსახუ-
რება; კაზინოს, სათამაშო ავტომატებისა და 
აზარტული თამაშების მომსახურება; კომპიუ-
ტერულ პროგრამირებასთან დაკავშირებული 
ინსტრუქციით უზრუნველყოფა. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 116980 A 
(210) AM 116980 
(220) 2022 03 09 
(731) შპს „ოდრექს სოვთვეარი“ 

ტაშკენტის ქ., შესახ. 4, ბ. 16, 0160,  
თბილისი, საქართველო 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  
 

 
 

(591) შავ-თეთრი 
(531) 26.04.02; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01;  

27.05.24 
(511)  
9 ‒ პროგრამული უზრუნველყოფა თამაშებისა-
თვის; პროგრამული უზრუნველყოფის პროგრა-
მები ვიდეო თამაშებისათვის; ინტერაქტიული 
ვიდეო თამაშების პროგრამები; კარტრიჯები 
კომპიუტერული თამაშებისათვის [პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა]; კარტრიჯები ვიდეო თა-
მაშებისათვის [პროგრამული უზრუნველყოფა]; 
სასწავლო პროგრამული უზრუნველყოფა; საგა-
ნაცხადო პროგრამული უზრუნველყოფა; მომხ-
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მარებელთა გაერთიანების პროგრამული უზ-
რუნველყოფა; კომპიუტერის სატელეფონო 
პროგრამული უზრუნველყოფა; კომპიუტერის 
ინტერაქტიული პროგრამული უზრუნველყო-
ფა; კავშირის პროგრამული უზრუნველყოფა; 
პროგრამები კომპიუტერებისათვის; პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა; სათამაშო ავტომატების 
ელექტრონული კომპონენტები; ელექტრონულ 
სათამაშო ავტომატებში გამოსაყენებელი თამა-
შების კარტრიჯები;  ბანკომატები [ATM]; მონე-
ტაზე მომუშავე მუსიკალური ავტომატები. 
 

28 ‒ აპარატები თამაშებისათვის; ლატარიის ბო-
რბალი; სათამაშო ავტომატები; ავტომატური 
სათამაშო ავტომატები; მონეტაზე მომუშავე სა-
თამაშო ავტომატები; კუპიურაზე მომუშავე სა-
თამაშო აპარატები; სათამაშო ავტომატები თხე-
ვადკრისტალიანი ეკრანით; მრიცხველები თა-
მაშებისათვის; სამაგიდო თამაშები; გასართობი 
აპარატები სათამაშო დარბაზებისათვის. 
 

35 ‒ რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; საოფი-
სე სამსახური; ადმინისტრირება საქმიან სფე-
როში, მათ შორის, სასწავლო, გართობის, სპორ-
ტული და კულტურულ-საგანმანათლებლო სა-
ქმიანობისა და აზარტული თამაშების ადმინის-
ტრირება. 
 

41 ‒ სწავლების უზრუნველყოფა; გართობა; 
სპორტული და კულტურულ-საგანმანათლებ-
ლო ღონისძიებების ორგანიზება; გართობა, 
კერძოდ, ისეთი ინტერაქტიული აზარტული 
თამაშების რეალურ დროში (ინტერნეტი) უზ-
რუნველყოფა, როგორიცაა ბინგო, პოკერი, სა-
თამაშო ავტომატები, სპორტული ნიძლავებისა 
და ნიძლავების მიღების მომსახურებები, გადა-
ცემული გლობალური კომპიუტერული ქსელი-
თა და მობილური ტელეფონებით, PDA-ს (ციფ-
რული პერსონალური მდივანი) მეშვეობითა და 
მობილური გასართობი ქსელებით; ონ-ლაინ 
ელექტრონული კაზინოს მომსახურებები; თამა-
შების მომსახურებები, კერძოდ, ისეთ აზარ-
ტულ თამაშებთან დაკავშირებული ინფორმა-
ციით უზრუნველყოფა, როგორიცაა, ბინგო, პო-
კერი, სათამაშო ავტომატები, სპორტული ნიძ-
ლავებისა და ნიძლავების მიღების მომსახურე-
ბები, გადაცემული გლობალური კომპიუტე-
რული ქსელითა და მობილური ტელეფონებით, 
PDA-ს (ციფრული პერსონალური მდივანი) მეშ-
ვეობითა და მობილური გასართობი სისტემე-
ბით; გართობა, კერძოდ, ინტერაქტიული ერთ-
რანგიანი (პეერ-ტო-პეერ) აზარტული თამა-
შების მოწყობა და ჩატარება გლობალური კომ-

პიუტერული ქსელით, მობილური ტელეფონე-
ბით, PDA-ს (ციფრული პერსონალური მდივა-
ნი) მეშვეობითა და მობილური გასართობი სის-
ტემებით; ლატარიისა და აზარტული თამაშე-
ბის სისტემის მართვა, კერძოდ, ლატარიისა და 
რულეტის მოწყობა და ჩატარება გლობალური 
კომპიუტერული ქსელით, მობილური ტელე-
ფონებით, PDA-ს (ციფრული პერსონალური 
მდივანი) მეშვეობითა და მობილური გასართო-
ბი სისტემებით; გართობა, კერძოდ, ნიძლავები 
საკრედიტო ბარათების მეშვეობით, კერძოდ, 
ონ-ლაინ აზარტული თამაშები საკრედიტო ბა-
რათების გამოყენებით თანხის უზრუნველსა-
ყოფად; სწავლების უზრუნველყოფა, კერძოდ, 
ისეთ აზარტულ თამაშებთან დაკავშირებული 
რჩევებითა და საკონსულტაციო მომსახურებით 
უზრუნველყოფა, როგორიცაა ბინგო, პოკერი, 
სათამაშო ავტომატები, სპორტული ნიძლავები 
და ნიძლავების მიღება; აზარტული თამაშები; 
ლატარიის გათამაშება; პრიზების გათამაშება 
[ლატარია]; ლატარიის ორგანიზება და ჩატარე-
ბა; სათამაშო აღჭურვილობის გაქირავება; კაზი-
ნოს მომსახურება; კაზინოს მომსახურების უზ-
რუნველყოფა; კაზინოს სათამაშო საშუალებე-
ბის არენდა; კაზინოს მომსახურების უზრუნ-
ველყოფა [აზარტული თამაშები]; სათამაშო 
დარბაზების მომსახურების უზრუნველყოფა; 
ვიდეო სათამაშო დარბაზების მომსახურება; 
კაზინოს, სათამაშო ავტომატებისა და აზარ-
ტული თამაშების მომსახურება; კომპიუტერულ 
პროგრამირებასთან დაკავშირებული ინსტრუქ-
ციით უზრუნველყოფა. 
___________________________________________ 
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(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

RIOT GAMES 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
9 ‒ აპლიკაციური პროგრამული უზრუნველყო-
ფა; აუდიო ხმამაღლამოლაპარაკეები; აკუმულა-
ტორის დამტენები; ბატარეები; ველოსიპედის 
ჩაფხუტები; ცარიელი ფლეშ-მეხსიერების ბარა-
თები; ცარიელი USB ფლეშ-მეხსიერების ბარა-
თები; ფოტოაპარატები, კამერები; მობილური 
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სასაქონლო ნიშნები 

ტელეფონების ბუდეები; პროცესორები (ინფო-
რმაციის დასამუშავებელი ცენტრალური ბლო-
კები) (CPU) [კომპიუტერის აპარატული უზ-
რუნველყოფა]; კომპიუტერული დოკ სადგურე-
ბი; [კომპიუტერის აპარატული უზრუნველ-
ყოფა; კომპიუტერის „თაგვები“; კომპიუტერის 
მონიტორები; კომპიუტერები; კომპიუტერული 
თამაშის პროგრამული უზრუნველყოფა; კომ-
პიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა ისე-
თი ინფორმაციის შესაგროვებლად, დასამუშა-
ვებლად, საკონტროლოდ, ანალიზის, მართვისა 
და  მიწოდებისთვის, რომელიც დაკავშირებუ-
ლია პროგრამული უზრუნველყოფის, აპლიკა-
ციების,  კომპიუტერული და ვიდეო-თამაშების, 
ვებ-გვერდების, ვირტუალური სამყაროსა და 
აუდიო-ვიზუალური შინაარსების გამოყენებასა 
და  შესრულებასთან; კომპიუტერული პროგრა-
მული უზრუნველყოფა ონლაინ, ინტერნეტ და 
ვებ-გვერდებით საქმიანობასთან დაკავშირებუ-
ლი ინფორმაციის შესაგროვებლად, დასამუშა-
ვებლად, ანალიზის, მართვისა და მიწოდების-
თვის; კომპიუტერული პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა კომპიუტერული პროგრამული უზ-
რუნველყოფის, აპლიკაციების, კომპიუტერუ-
ლი და ვიდეო-თამაშების, ვებ-გვერდებისა და 
აუდიო-ვიზუალური შინაარსების შემუშავების, 
განვითარების, მოდიფიკაციისა და გაუმჯობე-
სებისათვის; დეკორატიული მაგნიტები; ციფ-
რული მასალა, კერძოდ, არაურთიერთშემცვლე-
ლი ნიშნები (NFTs); ციფრული მედია, კერძოდ, 
ჩამოსატვირთი აუდიო-ვიზუალური შინაარსე-
ბი გართობის, მუსიკის, ვიდეო-თამაშების, ვი-
დეო თამაშის თამაშების და ვიდეო-თამაშის შე-
ჯიბრებების სფეროში; ციფრული მედია, კერ-
ძოდ, ჩამოსატვირთი მედია შინაარსები გართო-
ბის, მუსიკის, მუსიკალური ვიდეოების, ვიდეო-
თამაშის და ვიდეო-თამაშის თამაშების სფე-
როში; ციფრული მედიის ნაკადურ რეჟიმში გა-
დაცემის მოწყობილობები; ციფრული მაჩვენებ-
ლები; ჩამოსატვირთი კომპიუტერული თამაშის 
პროგრამული უზრუნველყოფა; ჩამოსატვირთი 
ვიდეო-თამაშის პროგრამული უზრუნველყო-
ფა; ჩამოსატვირთი დამატებით რეალობის თა-
მაშის პროგრამული უზრუნველყოფა; ჩამოსა-
ტვირთი კომპიუტერული  ეკრანმზოგი პროგ-
რამული უზრუნველყოფა; ჩამოსატვირთი კომ-
პიუტერული  პროგრამული უზრუნველყოფა 
ტრანზაქციების სამართავად ბლოკჩეინის ტექ-
ნოლოგიის გამოყენებით; ჩამოსატვირთი კომ-
პიუტერული  პროგრამული უზრუნველყოფა 
ციფრული საკოლექციო ნივთების კერძოდ, 
გრაფიკული ილუსტრაციების, ანიმაციების, გა-

მოსახულებების, ფოტოსურათების, სავაჭრო ბა-
რათების და ვიდეოების გასაყიდად, სანახავად 
და სამართავად; ჩამოსატვირთი კომპიუტერუ-
ლი ფონის  პროგრამული უზრუნველყოფა; ჩა-
მოსატვირთი ციფრული მედია, კერძოდ, ციფ-
რული კოლექციები შექმნილი ბლოკჩეინზე და-
ფუძნებული პროგრამული ტექნოლოგიით; ჩა-
მოსატვირთი ციფრული მუსიკა; ჩამოსატვირ-
თი ელექტრონული გამოცემები, კერძოდ, კო-
მიქსები, რომან-კომიქსები, ჟურნალები, სახელ-
მძღვანელოები და საინფორმაციო ბიულეტენე-
ბი, დაკავშირებული ისეთ სფეროსთან, როგო-
რიცაა გართობა და ვიდეო-თამაშები; ჩამოსატ-
ვირთი  კინოფილმები, სატელევიზიო პროგრა-
მები და სხვა მოკლე ფორმის გასართობი 
პროგრამები ანიმაციის, კომედიის, დრამის, კი-
ბერსპორტის, ფანტასტიკის და სამეცნიერო ფა-
ნტასტიკის ჟანრში; ჩამოსატვირთი მუსიკალუ-
რი ფაილები; ჩამოსატვირთი პოდკასტები გარ-
თობის, მუსიკის, კიბერსპორტის და ვიდეო-თა-
მაშების სფეროში; ჩამოსატვირთი პროგრამული 
უზრუნველყოფა აუდიო-ვიზუალური მედია-
შინაარსის ნაკადურ რეჟიმში გადასაცემად ინ-
ტერნეტის და მობილური მოწყობილობების მე-
შვეობით; ჩამოსატვირთი ვირტუალური საქო-
ნელი; ჩამოსატვირთი ვირტუალური საქონელი, 
კერძოდ, კომპიუტერული პროგრამული უზ-
რუნველყოფის პროგრამები, რომელიც მოიცავს 
თამაშის შიდა რესურსებს, ნიშნებსა და ვირ-
ტუალურ ვალუტას ვიდეო-თამაშებში და ონ-
ლაინ ვირტუალურ სამყაროში გამოსაყენებ-
ლად; ჩამოსატვირთი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა  ვირტუალური ვალუტით, კერძოდ, 
კომპიუტერული პროგრამები, რომელიც მოი-
ცავს თამაშის შიდა რესურსებს, ნიშნებსა და 
ვირტუალურ ვალუტას  ონლაინ ვებ და მობი-
ლურ ვიდეო-თამაშებში გამოსაყენებლად; ჩამო-
სატვირთი ვირტუალური რეალობის თამაშის 
პროგრამული უზრუნველყოფა; დისკები, ფი-
რები, კარტრიჯები და CD-ROM-ები, ყველა 
შეიცავს კომპიუტერული თამაშების პროგრა-
მულ უზრუნველყოფას ან ვიდეო თამაშებს; 
ელექტრონული გასართობი აპარატურა, კერ-
ძოდ, ელექტრონული სქემების ჩამწერი პროგ-
რამები გასართობი აპარატებისთვის გამოყენე-
ბული  თხევად კრისტალურ ეკრანებში; ყურ-
სასმენები; ელექტრონული დოკ-სადგურები; 
სათვალის ბუდეები; სათვალეები, პენსნეები; 
თამაშების პროგრამული უზრუნველყოფა; სა-
ყურისები; კომპიუტერთან გამოყენებული ყურ-
სასმენები; მანქანაში მობილური ტელეფონის 
სამაგრები; ინტერაქტიური თამაშების პროგრა-
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მული უზრუნველყოფა; ინტერაქტიური გასარ-
თობი კომპიუტერული პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა ვიდეო-თამაშებისთვის; ინტერაქტიუ-
რი მულტიმედიური ვიდეო-თამაშის პროგრა-
მები; სმარტფონების კამერის ლინზები; მაგნი-
ტურად კოდირებული სასაჩუქრე ბარათები; 
ცენტრალური პროცესორები; მობილური ტე-
ლეფონების ბატარეის დამტენები; მობილური 
ტელეფონების ბატარეები; მობილური ტელე-
ფონების  სიგნალის გამაძლიერებლები; მობი-
ლური ტელეფონები; მონოპოდები ხელის (პო-
რტატიული) ციფრული ელექტრონული მოწ-
ყობილობებისთვის, კერძოდ, ფოტოაპარატები 
ფოტოკამერები, მობილური ტელეფონები, პლა-
ნშეტის ტიპის კომპიუტერები; თაგვი”-ს ქვე-
სადებები; ნოუტბუკები [პორტატული კომპიუ-
ტერები]; პოდკასტები; წინასწარ გადახდილი 
სატელეფონო ბარათები, არამაგნიტურად კო-
დირებული; წინასწარ ჩაწერილი კომპაქტდის-
კები, რომელიც მოიცავს მუსიკას და მხატვ-
რული ფილმების მუსიკას (ფონოგრამებს); წი-
ნასწარჩაწერილი ოპტიკური და მაგნეტო-ოპ-
ტიკური დისკები მხატვრული ფილმებით, სა-
ტელევიზიო პროგრამებით და მოკლე გასარ-
თობი პროგრამებით ისეთ ჟანრში, როგორიცაა 
ანიმაცია, კომედია, დრამა, კიბერსპორტი, ფან-
ტასტიკა და სამეცნიერო ფანტასტიკა; წინას-
წარჩაწერილი ვიდეო დისკები და DVD-ები 
კინოფილმებით, სატელევიზიო პროგრამებით 
და მოკლე გასართობი პროგრამებით  ისეთ 
ჟანრში, როგორიცაა ანიმაცია, კომედია, დრამა, 
კიბერსპორტი, ფანტასტიკა და სამეცნიერო ფან-
ტასტიკა; დამცავი შალითები მობილური ტე-
ლეფონებისთვის, პლანშეტური კომპიუტერე-
ბისა და ლეპტოპებისთვის; ხელახლადამუხტ-
ვის ბატარეები; ჩაწერილი დამატებით რეა-
ლური თამაშის პროგრამული უზრუნველყოფა; 
ჩაწერილი ვიდეო-თამაშის პროგრამული უზ-
რუნველყოფა; ჩაწერილი ვირტუალური რეა-
ლობის თამაშის პროგრამული უზრუნველყო-
ფა; მობილური ტელეფონების ეკრანის დამცა-
ვები; დაცული ციფრული მეხსიერების ბარათე-
ბი; სმარტფონები; ჭკვიანი საათები; პროგრა-
მული უზრუნველყოფა სმაილიკების უზრუნ-
ველსაყოფად; ხმამაღლამოლაპარაკეები; ნაკა-
დური ხმოვანი ჩანაწერები; ნაკადური ვიდეოე-
ბი; მზის სათვალის ბუდეები; მზის სათვალეე-
ბი; პლანშეტური კომპიუტერები; ტელეფონები; 
ვიდეო თამაშის კარტრიჯები; ვიდეო-თამაშის 
დისკები; ვიდეო-თამაშის პროგრამული უზ-
რუნველყოფა; ვირტუალური რეალობის თამა-
შების პროგრამული უზრუნველყოფა; უსადენო  

დამტენები; უსადენო ქსელის დამაგრძელებლე-
ბი. 
 

16 ‒ ყოველწლიური გამოცემები; მხატვრული 
რეპროდუქციები; სამხატვრო საკუთნო; ბაინ-
დერები; ცარიელი ჟურნალ-წიგნები; სანიშნეე-
ბი; წიგნები; ტორტის ყუთები; კალენდრები; 
კომპიუტერულ თამაშებთან დაკავშირებული 
საქონლის შემცველი  კატალოგები; ჩეკის წიგნა-
კების  ყდები; გრაფინის ქაღალდის სადგარები; 
კომიქსები; პასტელის ფანქრები; გადასაყვანი 
სურათები; ხაზვისა და ხატვის მასალები; ქა-
ღალდის ხელსახოცები სახისთვის; სასაჩუქრე 
ჩანთები; სასაჩუქრე ყუთები; სასაჩუქრე გასახ-
ვევი ქაღალდი; რომან-კომიქსები; მისალოცი 
ღია ბარათები; სადღესასწაულო ბარათები; მო-
საწვევი ბარათები; ჯოსის ქაღალდი (ჩინური); 
ჟურნალები; ფრესკები; სახელების სამკერდე 
ნიშნების დამჭერები; სახელის სამკერდე ნიშ-
ნები; არამაგნიტურად კოდირებული სასაჩუქრე 
ბარათები; ხელსახოცები; სანიშნე ბარათები; სა-
ნიშნე ფურცლები, ბლოკნოტები; რვეულები; 
რომანები; ქაღალდის ბანერები; ქაღალდის ჩან-
თები; ქაღალდის დროშები; ქაღალდის სადღე-
სასწაულო დეკორაციები; ქაღალდის ვიმპელე-
ბი, ალმები; ქაღალდის თერმოხელსახოცები 
(ცხელის დასადები); ქაღალდის სუფრები; პას-
პორტის ყდები; კალმები; ფანქრები; ფანქრის 
თავის მოსართავები; კალმებისა და ფანქრების 
ბუდეები; ფოტოსურათის ალბომები; საფოსტო 
ღია ბარათები; აფიშები, პლაკატები; ნაბეჭდი 
გამოცემები; ნაბეჭდი საქონელი; სურათები; წი-
ნასწარი გადახდის სატელეფონო ბარათები, 
არამაგნიტურად კოდირებული; გამოსასყიდი 
ვაუჩერები და წინასწარი გადახდის ბარათები; 
ალბომები ჩანაწერებისა და ამონაჭრების შესა-
ნახად; სასკოლო ნივთები; საკანცელარიო ნა-
წარმი; თვითწებვადი ეტიკეტები (სტიკერები); 
სტრატეგიის სახელმძღვანელოები თამაშებისთ-
ვის; დროებით ტატუები; ქაღალდის ხელსახო-
ცები; სავაჭრო ბარათები, სათამაშო ბარათების 
გარდა; წვრილმანი ბარათები; საწერი კომპლექ-
ტები;  მოსახევფურცლებიანი ბლოკნოტები. 
 

18 ‒ უნივერსალური სატარებელი ჩანთები; 
სპორტული ჩანთები; ზურგჩანთები; წელზე ჩა-
მოსაკიდი ჩანთები; ჩანთები წიგნებისთვის; პო-
რტფელები; სავიზიტო ბარათების ჩასაწყობები; 
ჩემოდნები; მონეტების საფულეები; საყელურე-
ბი ცხოველებისათვის; გასაყიდი, ცარიელი კოს-
მეტიკის ჩანთები; კოსტიუმები ცხოველებისთ-
ვის; მხარზე გადასაკიდი ჩანთები; ჩანთები 
თასმაზე; ტილოს სამგზავრო ჩანთები; წელის 
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ჩანთები; ხელჩანთები; გასაღების ბუდეები; ჩან-
თა-კომპლექტები; სადავეები ცხოველებისთვის; 
ბარგი; ბარგის ჩანთები; კურიერის ჩანთები; 
მზის ქოლგები; საფულეები; პორტმონეები; 
გრძელყურიანი ჩანთები; ჩანთები პირადი 
ჰიგიენის ნივთებისთვის; დიდი საოჯახო ჩან-
თები; სკივრები ბარგის სახით; ქოლგები; წელის 
ჩანთები; საფულის ჯაჭვები; საფულეები; მაჯა-
ზე ჩამოსაკიდი ჩანთები. 
 

25 ‒ ტანსაცმლის ნაწარმი; თავსაბურავი; ბან-
დანები; ქამრები [ტანსაცმელი]; ბეისბოლის კე-
პები; ნაქსოვი ქუდები; ჩექმები; ტანსაცმელი; 
მანტოები; როლების სათამაშო კოსტიუმები; კა-
ბები; ფეხსაცმელი; ხელთათმანები; ჰელოუნის 
კოსტიუმები; ქუდები; თავსაბურავი; კაპიუშო-
ნიანი მაისურები; ჩვილ ბავშვთა ტანსაცმელი; 
ქურთუკები [ტანსაცმელი]; საშინაო ტანსაცმე-
ლი; ყელსახვევები, ჰალსტუხები; შარვლები; 
პულოვერები; წვიმის ტანსაცმელი (საწვიმრე-
ბი); სანდლები; შარფები; პერანგები; ფეხსაცმე-
ლები; შორტები; ქვედაბოლოები; ღამის ტანსა-
ცმელი; ფოსტლები, საშინაო ფეხსაცმელი; წინ-
დები; რბილი შარვლები; სვიტერები; დათბი-
ლული მაისურები; საცურაო ტანსაცმელი; მოკ-
ლე და გრძელსახელოებიანი მაისურები; კოლ-
გოტკები [ტანსაცმელი]; სპორტული ტანსაცმე-
ლი; ქვედა საცვლები. 
 

28 ‒ ფილმების და მულტფილმების გმირების 
ფიგურები და მათი აქსესუარები; მარცვლეუ-
ლის ტომრებით გაკეთებული თოჯინები; დრე-
კადი სათამაშოები; სამაგიდო თამაშები; თო-
ჯინები მოქანავე თავით; ბანქოს თამაშები; ჭად-
რაკი; საშობაო ნაძვის ხის მოსართავები [ელნა-
თურების, სანთლებისა და საკონდიტრო ნაწარ-
მის გარდა]; სათამაშოების საკოლექციო ფიგუ-
რები; კომპიუტერული სათამაშო კონსოლები 
გასართობი თამაშებისთვის; კონსტრუქტორები 
[ასაწყობი სათამაშოები]; კოსტიუმების ნიღბე-
ბი; დეკორატიული ქარით გასაბერი სათამაშოე-
ბი; დეკორატიული ქარის სპინერები [სათამა-
შოები]; სათამაშო კამათელი; თოჯინები და 
მათი აქსესუარები; ელექტრონული მოძრავი სა-
თამაშოები; ელექტრონული სათამაშო ავტომა-
ტები; მოწყობილობა, რომელიც იყიდება ბანქოს 
სათამაშოდ; ელექტრონული ხელით სამართავი 
თამაშობები; ფანტასტიკური ჟანრის პერსონაჟე-
ბის სათამაშოები; თამაშები და სათამაშოები; სა-
თამაშო ყურსასმენები, რომლებიც გამოიყენება 
ვიდეო-თამაშების სათამაშოდ; სათამაშო კლა-
ვიატურა; სათამაშო „თაგვები“; ასაწყობი სურა-
თი-თავსატეხები (პაზლები); მუსიკალური სა-

თამაშოები; სალონური თამაშები; პინიატები 
[თამაში]; სათამაშო ბარათები; რბილი (პლუშის) 
სათამაშოები; როლური თამაშები; მაგიდის თა-
მაშები; სათამაშო ფიგურები; სათამაშო სატ-
რანსპორტო საშუალებები; სათამაშო იარაღი; 
სავაჭრო (საკოლექციო) ბარათები თამაშებისთ-
ვის; მანქანები ვიდეო თამაშებისთვის. 
 

41 ‒ გასართობი პარკების მომსახურება (ატრაქ-
ციონები); დამატებით რეალობის ვიდეოფირე-
ბის წარმოება; კინო-სტუდიები; კინოთეატრები; 
გართობის სამსახურები; გართობის სამსახუ-
რები, როგორიცაა, კინოფილმების, სატელევი-
ზიო პროგრამების და მულტიმედიური გასარ-
თობი შინაარსების შექმნა, გაუმჯობესება, გავრ-
ცელება და წარმოების შემდგომი ეტაპი; გარ-
თობის სამსახურები მიმდინარე სატელევიზიო 
სერიალებსა  და ფილმებთან დაკავშირებით 
ისეთ სფეროში, როგორიცაა საომარი თავგადა-
სავლები, ანიმაცია, ანიმე (იაპონური ანიმაცია), 
კომედია, ფანტასტიკა, მიუზიკლი, სამეცნიერო 
ფანტასტიკა და სპორტი; გართობის სამსახურე-
ბი დაკავშირებული სანახაობების, შეჯიბრებე-
ბის, კონკურსებისა და კონცერტების წარმოე-
ბასა და ჩვენებებთან; გართობის სამსახურები, 
კერძოდ, ცოცხალი კომპიუტერული და ვიდეო-
თამაშების შეჯიბრებების და ტურნირების მოწ-
ყობა და ჩატარება; ვებ-გვერდების მეშვეობით 
არაჩამოსატვირთი აუდიო- და ვიდეო-პრეზენ-
ტაციების უზრუნველყოფა ისეთ სფეროში, რო-
გორიცაა კომპიუტერული და ვიდეო-თამაშების 
შეჯიბრებები და ტურნირები; ვებ-გვერდების 
მეშვეობით არაჩამოსატვირთი გასართობი ინ-
ფორმაციით უზრუნველყოფა ისეთ სფეროში, 
როგორიცაა კომპიუტერული და ვიდეო-თამა-
შების შეჯიბრებები და ტურნირები; გართობის 
სამსახურები, კერძოდ, გულშემატკივართა შეხ-
ვედრების და კონფერენციების ორგანიზება 
გართობის, აზარტული თამაშების, ვიდეო-თა-
მაშების და კიბერსპორტის სფეროში; გართობის 
სამსახურები, კერძოდ, ონლაინ არაჩამოსატ-
ვირთი ციფრული კოლექციონირების უზრუნ-
ველყოფა, კერძოდ, ხელოვნება, ფოტოგრაფია, 
გამოსახულება, ანიმაცია და ვიდეოები, გამოყე-
ნებული ციფრულ გარემოში გართობის მიზ-
ნით; გართობის სამსახურები, კერძოდ,  ინტერ-
ნეტის მეშვეობით ელექტრონული, კომპიუტე-
რული და ვიდეო-თამაშებით უზრუნველყოფა; 
გართობის სამსახურები, კერძოდ, ვებ-გვერდე-
ბის მეშვეობით არაჩამოსატვირთი  კინოფილმე-
ბით, სატელევიზიო პროგრამებით, კიბერსპორ-
ტული ღონისძიებებით, სპეციალური ღონის-
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ძიებებით და მულტიმედიური გასართობი ში-
ნაარსებით უზრუნველყოფა; ონლაინ, ნაკადურ 
რეჟიმში გადაცემით უზრუნველყოფილი გარ-
თობის სამსახურები; გართობის სამსახურები, 
კერძოდ,   პოდკასტებით უზრუნველყოფა ისეთ 
სფეროში,  როგორიცაა გართობა, კიბერსპორტი 
და ვიდეო-თამაშები; კომპიუტერული და ვი-
დეო-თამაშების და კომპიუტერული და ვიდეო-
თამაშების პროგრამული უზრუნველყოფის 
მულტიმედიური გამოცემა; კოსტიუმერული 
გასართობი ღონისძიებების ორგანიზება; კინო-
ფილმებისა და სატელევიზიო სანახაობების 
წარმოება და გავრცელება; არაჩამოსატვირთი 
კინოფილმებით, სატელევიზიო სანახაობებით, 
ელექტრონული სპორტული ღონისძიებებით, 
სპეციალური ღონისძიებებით და მულტიმე-
დიური გასართობი შინაარსებით უზრუნველ-
ყოფა „ვიდეო-მოთხოვნით“ სატელევიზიო მომ-
სახურების მეშვეობით; არაჩამოსატვირთი და-
მატებით რეალობის თამაშებით ონლაინ უზ-
რუნველყოფა; არაჩამოსატვირთი გასართობი 
ინფორმაციით  ონლაინ უზრუნველყოფა; არა-
ჩამოსატვირთი ინფორმაციით  ონლაინ უზ-
რუნველყოფა ვიდეო-თამაშებთან და ელექ-
ტრონულ სპორტთან დაკავშირებით; არაჩამო-
სატვირთი,  ონლაინ კომიქსებით, მოკლე მოთ-
ხრობებით და რომან-კომიქსებით უზრუნველ-
ყოფა; არაჩამოსატვირთი,  ონლაინ ვიდეო-კლი-
პებით და სხვა მულტიმედიური ციფრული ში-
ნაარსებით უზრუნველყოფა; არაჩამოსატვირ-
თი,  ონლაინ ვირტუალური რეალური თამაშე-
ბით უზრუნველყოფა; კინოთეატრის აღჭურვი-
ლობით უზრუნველყოფა; ინტერნეტ-თამაშე-
ბით უზრუნველყოფა; ონლაინ ნაკადებით მო-
წოდებული ხმოვანი ჩანაწერები; ონლაინ ნაკა-
დებით მოწოდებული ვიდეო-ჩანაწერები; ვირ-
ტუალური რეალობის ვიდეო-წარმოება; ვებ-
გვერდებით გამოხატული არაჩამოსატვირთი 
სატელევიზიო სანახაობები,  კინო და მულტი-
მედიური გასართობი შინაარსები; გართობა; 
გართობის სამსახურები, კერძოდ, ინტერაქტიუ-
რი მრავალმოთამაშიანი თამაშის სერვისებით 
უზრუნველყოფა მოთამაშეებისთვის კომპიუ-
ტერული ქსელების და გლობალური კავშირის 
ქსელების მეშვეობით;  ვიდეო-თამაშებით და 
კომპიუტერული თამაშებით უზრუნველყოფა, 
რომელთა ჩამოტვირთვა, წვდომა და თამაში 
შესაძლებელია კომპიუტერული ქსელების და 
გლობალური კავშირის ქსელების მეშვეობით; 
მულტიმედიის გამოცემა. 
___________________________________________ 
 

(260) AM 2022 116991 A 
(210) AM 116991 
(220) 2022 03 10 
(731) ევეია ინკ. 

2605 მერიდიან პარკვეი, სუიტ 200,  
დურჰამი, ჩრდილოეთ კაროლინა, 27713, 
აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540) 

AVAYA SPACES 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
42 ‒ მომსახურება პროგრამული უზრუნველყო-
ფით, როგორც სერვისით (SaaS), რომელიც შეი-
ცავს პროგრამულ უზრუნველყოფას პირდაპი-
რი (ცოცხალი) ციფრული კომუნიკაციისთვის, 
კერძოდ, პირდაპირი (ცოცხალი) ვიდეო და აუ-
დიო კონფერენციებისთვის ერთდროულ მრა-
ვალ მომხმარებელთან, ტელეკონფერენციების-
თვის, ქსელური კონფერენციებისთვის, ვებ ‒ 
კონფერენციებისა და შეტყობინების მყისიერი 
გადაცემისათვის; აპლიკაციებით მომსახურების 
პროვაიდერი (ASP), პროგრამული უზრუნველ-
ყოფის ჩათვლით, რომელიც გამოიყენება სატე-
ლეფონო და შეტყობინებების აპლიკაციებში, 
სახელდობრ, ჰოსტირებული პროგრამული უზ-
რუნველყოფის სერვისი, რომელიც გამოიყენება 
VOIP სატელეფონო აპარატების ან პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფის სატელეფონო აპლიკა-
ციების დასაკავშირებლად ინტერნეტის მეშვეო-
ბით სატელეფონო ზარების განხორციელების 
მიზნით; აპლიკაციებით მომსახურების პროვა-
იდერი (ASP) პროგრამული უზრუნველყოფის 
ჩათვლით, რომელიც უზრუნველყოფს მონაცემ-
თა მუდმივ კოლაბორაციას და მონაცემთა გა-
დაცემის გარემოს, რაც მომხმარებელს აძლევს 
კომუნიკაციის საშუალებას რეალურ დროში ან 
ასინქრონული რეჟიმით, სხვა ერთ ან მრავალ 
მომხმარებელთან ერთად სულ მცირე ტექსტის, 
ხმის და/ან ვიდეოს საშუალებით; აპლიკაციე-
ბით მომსახურების პროვაიდერი (ASP) პროგრა-
მული უზრუნველყოფის ჩათვლით, რომელიც 
უზრუნველყოფს კომუნიკაციური არტეფაქტე-
ბის კონტექსტურ დაარქივებას, რომელიც მომ-
ხმარებელს აძლევს შესაძლებლობებს შეამოწ-
მოს წინა კომუნიკაციები, რომელიც დახარისხე-
ბულია ან შერჩეულია მონაწილის, სუბიექტის, 
თარიღის/დროის და სხვა პარამეტრების მიხედ-
ვით; აპლიკაციებით მომსახურების პროვაიდე-
რი (ASP) პროგრამული უზრუნველყოფის ჩათ-
ვლით, რომელიც უზრუნველყოფს პროგრამი-
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რების და ინტერფეისის საშუალებებს დაუკავ-
შირდეს საკომუნიკაციო სამსახურს ბიზნეს აპ-
ლიკაციით, რაც, თავის მხრივ, უზრუნველყოფს  
„ღრუბლური“ ტიპის გადაწყვეტის გზების და 
შესაძლებლობების ღია, კონფიგურირებულ კავ-
შირს, ასევე, ლოკალური გადაწყვეტისა და შე-
საძლებლობების ჩათვლით, კერძოდ, სატელე-
კომუნიკაციო პროგრამული უზრუნველყოფის 
გამოყენება მომხმარებლის ბიზნეს აპლიკაციე-
ბის სატელეკომუნიკაციო სერვისების პროვაი-
დერებთან დასაკავშირებლად მინიმუმ ერთი 
ვიდეო კონფერენციის, ხმოვანი, ვიდეო მონაცე-
მების, ტელეკონფერენციისა და ვიდეო კონფე-
რენციის, ონლაინ შეტყობინებების და კოლაბო-
რაციის საშუალებით კომპიუტერის დესკტო-
პის, მობილური ან ტაბლეტის მოწყობილობის  
ვიდეო გადაცემის ან აუდიო გადაცემის სახით 
და ტექსტური შეტყობინებები ინტერნეტზე და-
ფუძნებული ტექსტის გადაცემის სახით დესკ-
ტოპის, მობილურის ან ტაბლეტის მოწყობი-
ლობის გამოყენებით. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 116992 A 
(210) AM 116992 
(220) 2022 03 10 
(731) ალენა სტურუა 

ვ. პეტრიაშვილის ქ. 19, ბ. 4, თბილისი,  
საქართველო 

(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.01 
(511)  
25 ‒ ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი. 
 

26 ‒ მაქმანები და ნაქარგები, ლენტები და თას-
მები და საგალანტერიო ლენტები; ღილები, 
დუგმები, ქინძისთავები და ნემსები; ხელოვნუ-
რი ყვავილები; მოსართავები თმისთვის; პარი-
კები.  
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 117064 A 
(210) AM 117064 
(220) 2022 03 11 
(731) ინსტიტუტო ლატინოამერიკანო დე  

კომერსიო ელეკტრონიკო ეკონფიანსა 
ასოსიასიონ სივილ 

პარანა 123, 6თ ფლორი, სუიტ 134,  
სიტი ოფ ბუენოს-აირესი, ბუენოს-აირესი,  
არგენტინა 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

 
(591) მწვანე, ლურჯი, რუხი, თეთრი 
(531) 01.05.01; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10;  

29.01.15 
(511)  
35 ‒ რეკლამა, ბიზნესის მართვა, ბიზნესის 
ადმინისტრირება და საოფისე საქმისწარმოების 
მომსახურება.  
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 117068 A 
(210) AM 117068 
(220) 2022 03 14 
(731) გსჰ ტრეიდმარკს ლიმიტიდ 

აფროდიტის, 25, 2ნდ ფლორი,  
ფლეტ/ოფის 204, ნიქოზია, კვიპროსი 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540) 

KHOR 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
33 ‒ ალკოჰოლიანი სასმელები, ლუდის გარდა; 
სპირტიანი ესენციები; სპირტიანი ექსტრაქტე-
ბი; ანისულის ნაყენი [ლიქიორი]; ანისულის 
არაყი; აპერიტივები; არაყი; მწარე ნაყენები; 
ბრენდი; სიდრი [ვაშლის ღვინო]; კოქტეილები; 
კურასო [ლიქიორი]; დიჯესტივები [ლიქიორი 
და ალკოჰოლიანი სასმელი]; გამოხდით მიღე-
ბული სასმელები; ხილის შემცველი ალკოჰო-
ლიანი სასმელები; ხილის ექსტრაქტები, ალკო-
ჰოლიანი; ჯინი; თაფლის სასმელი [თაფლუჭი]; 
კირშვასერი [ალუბლის ნაყენი]; ლიქიორები; 
თაფლუჭი [თაფლის სასმელი]; პიტნის ნაყენი; 
მსხლის ღვინო [სიდრი]; პიკეტი [ჭაჭაზე დამ-
ზადებული ღვინო]; ბრინჯის სპირტიანი სასმე-
ლი; რომი; საკე; სპირტიანი სასმელები; ვისკი; 
ღვინო. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 117075 A 
(210) AM 117075 
(220) 2022 03 15 
(731) შპს „ი. ბოკერიას სახელობის  

ნეიროგანვითარების ცენტრი“ 
ლუბლიანას ქ. 13/მიხეილ ჭიაურელის ქ. 6,  
თბილისი, საქართველო 
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(540) 

 
(591) შავი, მწვანე, წითელი 
(531) 01.03.02; 21.01.14; 21.01.15; 26.04.09;  

26.15.01; 29.01.13 
(511)  
44 ‒ სამედიცინო მომსახურება. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 117076 A 
(210) AM 117076 
(220) 2022 03 15 
(731) შპს „ანაპეა“ 

ბარათაშვილის ქ. 6-8-10, სართ. 3, 0105,  
თბილისი, საქართველო 

(540) 

 
(591) BE1E2D ღვინისფერი 
(531) 25.01.25; 26.11.12; 27.01.12; 27.05.01;  

29.01.01 
(511) 
33 ‒ ღვინო, ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის 
გარდა). 
 

43 ‒ სასტუმროს მომსახურება: სასტუმრო სივ-
რცე, რესტორანი, დეგუსტაცია. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 117078 A 
(210) AM 117078 
(220) 2022 03 15 
(731) გრუპ ადეო 

135 რიუ სადი კარნო CS 00001,  
59790 რონშენ, საფრანგეთი 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

ნატერიალი 
(591) შავ-თეთრი 

(511)  
35 ‒ რეკლამა; კომერციული საქმიანობის მართ-
ვა; კომერციული ადმინისტრირება; საოფისე 
მომსახურება; პროსპექტებისა და ნიმუშების 
გავრცელება; სარეკლამო მასალის გავრცელება; 
მონაცემთა ავტომატიზებული ბაზის მართვა; 
სატელეფონო მოპასუხეთა მომსახურება; გამო-
ფენების ორგანიზება კომერციული და სარეკ-
ლამო მიზნებისთვის; მესამე პირებისთვის გა-
ყიდვების ხელშეწყობა; „გააკეთე შენ თვითონ“ 
სფეროსთვის საცალო ვაჭრობის მომსახურება 
საქონლის გაყიდვის მიზნით, კერძოდ, მოწყო-
ბილობები და გადასაადგილებელი კონსტრუქ-
ციები, საიზოლაციო და ბარიერის ნაწარმი და 
მასალები, გარე გამოყენების ხელოვნური იატა-
კის საფარები, ფანჯრის საფარები, საფარები 
იატაკის საფარის გასარემონტებლად, გარდა სა-
ღებავებისა და ზეთისა, იატაკის დასაგები ნა-
წარმი, წებვადი მასალა, გარე გამოყენების სამ-
ზარეულოს ავეჯი, შესანახი სათავსოები (ავე-
ჯი), ყველა ზემოთ აღნიშნული საქონელი „გაა-
კეთე შენ თვითონ“ სფეროში გამოსაყენებლად; 
საცალო ვაჭრობის მომსახურება დეკორაციული 
დანიშნულების საქონლის გასაყიდად, როგო-
რიცაა, დეკორატიული განათება და მოწყობი-
ლობები, დეკორატიული გარე და შიდა განა-
თების მოწყობილობები, ინტერიერის ფარდა-
ჟალუზები, აქსესუარები ფარდებისა და ინტე-
რიერის ფარდა-ჟალუზებისთვის, ფარდები, ია-
პონური პანელები და დეკორატიული ბადეები, 
გარე ფარდები, საჩრდილობელი ბადეები, გარე 
გამოყენების მზისგან დამცავი ეკრანები, გარე 
გამოყენების ხელოვნური ფოთლოვანი ნარგავე-
ბი, კედლის მოსაპირკეთებელი მასალა, ჭერები 
და იატაკები, დეკორატიული კედლის ფილები, 
ბალიშები, პლედები, პუფები, ქსოვილი ავეჯის-
თვის, კედლის დეკორაციები, მცირე ავეჯი დე-
კორაციისა და ავეჯეულობისთვის, დეკორა-
ციული საგნები, კერძოდ, სურათის ჩარჩოები, 
სარკეები, სარკის ჩარჩოები, საათები, მცირე 
ზომის ქანდაკებები, ქანდაკებები და ფიგურები, 
ხელოვნების ნიმუშები მოსართავად და დეკო-
რატიული დანიშნულებისთვის, ვაზები, თვით-
წებვადი სტიკერები, ვიატროფიის საგნები, წე-
ბოვანი ტექსტილის მასალები სტიკერების სა-
ხით, სამაგრები, მაგიდის ქაღალდის  მოსართა-
ვები, მუყაოს მოსართავები საკვები პროდუქტე-
ბისთვის, ქაფპლასტმასის ნაწარმი ფუძის სახით 
ყვავილების მოსართავებში გამოსაყენებლად, 
ქანდაკებები და ხელოვნების ნიმუშები დამზა-
დებული ისეთი მასალისგან, როგორცაა ქვა, 
ბეტონი და მარმარილო, დეკორატიული ელ-
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ემენტები სპეციალურად მორგებული შიდა აკ-
ვარიუმებისთვის, სადღესასწაულო დეკორა-
ციები, ყვავილების ორნამენტები, გამხმარი მცე-
ნარეები დეკორაციისთვის, დეკორატიული ელ-
ემენტები დამზადებული ისეთი მასალისგან, 
როგორცაა ქვა, ბეტონი და მარმარილო, დეკო-
რატიული პანელები, დაფები და ხელოვნების 
ნიმუშები, მოსართავები (დეკორატიული საგნე-
ბი), დეკორატიული და მხატვრული მასალა და 
სადგამები, განათების სამშვენისები (სანთლე-
ბი), დეკორატიული განათებები, დეკორატიუ-
ლი კალათები, ყველა ზემოთ აღნიშნული საქო-
ნელი გამოყენებული დეკორატიული მიზნე-
ბისთვის; საცალო ვაჭრობის მომსახურება ბაღ-
ში სამუშაოდ განკუთვნილი საქონლისთვის, 
როგორიცაა ბაღში სამუშაო ხელთათმანები, 
ბაღში სამუშაო ტანსაცმელი, ბაღში სამუშაო 
წინსაფრები, ყველა ზემოთ აღნიშნული საქო-
ნელი ბაღში სამუშაოდ; საცალო ვაჭრობის მომ-
სახურება ისეთი საქონლით, როგორიცაა ლი-
თონის ბაღის ფარდულები, საცურაო აუზები 
(ლითონის კონსტრუქციები), საცურაო აუზის 
ლითონის საფარები, ღობეები, ლითონის ცხაუ-
რები და გრილები, ლითონის შემოსასვლელი 
ჭიშკრები და კარები, ლითონის გარე ჟალუ-
ზები, ლითონის ფილები და მოსაპირკეთებელი 
ბლოკები,  ჩვეულებრივი ლითონები და  მათი 
შენადნობები, ლითონის სამშენებლო მასალები, 
ლითონის გადასაადგილებელი კონსტრუქციე-
ბი, ლითონის მასალა რკინიგზის ლიანდაგე-
ბისთვის, არაელექტრული კაბელები  და სადე-
ნები,  არაელექტრული რკინა-კავეულობა, ლი-
თონისგან დამზადებული მცირე ზომის საგნები 
(კავეულობა), ლითონის ხრახნები, ჭანჭიკები, 
ლურსმნები და ქანჩები, ლითონის მილები, 
სეიფები, მადანი, ლითონის ყუთები, კოლოფე-
ბი და სათავსოები, საფოსტო ყუთები (ლითო-
ნის), ლითონის კონსტრუქციები, ლითონის ვე-
რანდები, ლითონის ფანჩატურები, ტალავერე-
ბი, ლითონის უკედლებო ავტოფარეხები, ლი-
თონის შირმა-პანელები, ხარაჩოები (ლითონის 
სამშენებლო), ლითონის მოაჯირები და გისოსე-
ბი, არტ-ობიექტები, ქანდაკებები ან მცირე 
ქანდაკებები ჩვეულებრივი ლითონისაგან, საკ-
ვამურები და ლითონის სათადარიგო ნაწილები 
საკვამურებისთვის, არაელექტრული მჭრელი 
ნაკეთობა, ჩანგლები და, განსაკუთრებით, ბარ-
ბეკიუს ჩანგლები, მაშები და, განსაკუთრებით, 
ბარბეკიუს მაშები, განათების მოწყობილობა, 
შიდა და გარე განათების გირლანდები, ბარ-
ბეკიუ,  ბარბეკიუს ცხაურები და მაყალი, ბარბე-
კიუს კვამლსადენები, შამფურები, პატიო-ეზოს 

გაზის გამათბობლები, განათების, გათბობის, 
ორთქლწარმოების, საჭმლის მომზადების, გაგ-
რილების, საშრობი, სავენტილაციო, წყალმომა-
რაგების და სანიტარული აპარატურა და და-
ნადგარები, ჰაერის და წყლის გამწმენდი აპა-
რატები და მანქანები, ჰაერის კონდიცირების 
აპარატურა და დანადგარები, ონკანები და სა-
კუთნო (მანქანის, ძრავას ან მოტორის ნაწილე-
ბის და  კასრების ონკანების გარდა), ნიჟარები, 
პარასოლები, ტყავი და ტყავის შემცვლელები, 
სკივრები და ჩემოდნები, ზურგჩანთები, ჩანთე-
ბი და პატარა ჩანთები (კონვერტები, ტომრები, 
პარკები) შესაფუთად (ტყავისგან), ქოლგები და 
ხელჯოხები, არალითონის ბაღის ფარდულები, 
საბავშვო სათამაშო სახლები, საცურაო აუზები 
(არალითონის კონსტრუქციები), საცურაო აუ-
ზის საფარები, არალითონის, ღობე, არალითო-
ნის გისოსები და ცხაურები, არალითონის ჭიშ-
კრები, არალითონის და არაქსოვილის გარე 
ჟალუზები, ფენილის არალითონის ფილები და 
ფენილის არალითონის ბლოკები, არალითონის 
იატაკები, ფიცარფენილები და ხის იატაკები 
ტერასებისთვის, არალითონის კონსტრუქციე-
ბი, არალითონის ვერანდები, არალითონის ფან-
ჩატურები, არალითონის უკედლებო ავტოფა-
რეხები, არალითონის ტალავერები, ფანჩატუ-
რები (კონსტრუქციები), მესერები და გისოსები, 
არალითონის სამშენებლო მასალები, არალი-
თონის შირმა-პანელები, სინთეტიკური ან ბუ-
ნებრივი განმაცალკევებელი შირმები, ტიხრები, 
არალითონის და არაქსოვილის გარე ჟალუზე-
ბი, ქვიშა, საყალიბე ქვიშის გარდა, ხრეში, ქვა, 
ასფალტი, ფისი და ბიტუმი, ბეტონი, ცემენტი, 
თაბაშირი, საგლესები (სამშენებლო მასალა), 
აგურის (ქვის) წყობის შემკვრელი ნივთიე-
რებები, ავეჯი და, განსაკუთრებით, ბაღის ავე-
ჯი, ტალავერები, ფანჩატურები, კარადები, ჭუ-
რჭლის კარადები, კარები და ავეჯი-თაროები, 
ფურნიტურა და ავეჯის ფურნიტურა (არალი-
თონის), სკამის ბალიშები, ბალიშები, ყვავილის 
ქოთნის სადგამები, ტანსაცმლის კარადები, ავე-
ჯის ხის ტიხრები, არალითონის ბორბლები, 
გორგოლაჭები (ავეჯის), ვიტრინები (ავეჯი), 
არალითონის ტანსაცმლის საკიდები, კაუჭები, 
არალითონის ტანსაცმლის საკიდები (ავეჯი), 
თაროები, თაროები ნივთების შესანახად, საყრ-
დენები ჰამაკებისთვის, ხის ან პლასტმასის ბუ-
დეები, ყუთები, ზანდუკები, ზარდახშები და 
სათავსოები, მოწნული ნაწარმი, სარკეები, სუ-
რათის ჩარჩოები, საწოლის საკუთვნო (თეთ-
რეულის გარდა), ხისგან დამზადებული ხე-
ლოვნების საგნები, ცვილის, თაბაშირის, კორ-
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პის, ლელქაშის, ლერწმის, ჭილის, წნელის, 
რქის, ძვლის, სპილოს ძვლის, ვეშაპის ულვაშის, 
ნიჟარის, ქარვის, სადაფის, „ზღვის ხვირთქლის“ 
და ყველა ამ მასალის შემცვლელის ან პლას-
ტმასის ნაწარმი, ქსოვილის გარე ჟალუზები, 
შტორები ტერასების, ვერანდებისა და ფანჩა-
ტურებისთვის, თიხის ჭურჭელი, საკვების მო-
სამზადებელი ჭურჭელი და ფანჯრის ყუთები, 
სანთლის ჭურჭელი (ლამპები), დასუფთავების 
აღჭურვილობა, ჯაგრისები (მხატვრის ფუნჯე-
ბის გარდა) და, განსაკუთრებით, ბარბეკიუს 
ჯაგრისები, სამზარეულოს ჭურჭლეული და სა-
თავსოები, პატარა ნიჩბები (სამზარეულოს სა-
კუთვნო), კარვები, ბრეზენტი, ჰამაკები, საჩრ-
დილობელი აფრები, ბარბეკიუს შალითები, 
ავეჯის დამცავი შალითები, პარასოლის შალი-
თები, თამაშები, სათამაშოები, სატანვარჯიშო 
და სპორტული საქონელი (ტანსაცმლის, ფეხ-
საცმლის და ქვეშსაგებების გარდა), ბაღის თამა-
შები, განსაკუთრებით, სასრიალოები, საქანე-
ლები, ქვიშის ყუთები და საცურაო აუზები, 
ფიზიკური მომზადებისა და სატანვარჯიშო ია-
რაღები, სინთეტიკური მასალის საშობაო ნაძვის 
ხეები, საშობაო ნაძვის მოსართავები, ელნათუ-
რების, სანთლებისა და საკონდიტრო ნაწარმის 
გარდა, ბუნებრივი  ნაძვის ხეები, ბუნებრივი 
მცენარეები და ყვავილები, ხელოვნური გაზო-
ნი, ზედაპირის დამცავი და ქარისგან დამცავი 
ნოხები, საწვავი (ძრავას საწვავის გარდა) და, 
განსაკუთრებით, შეშა და მინერალური ნახში-
რი, გასანათებელი მოწყობილობები, სანთლები 
და პატრუქები განათებისთვის, კოცონის და 
ბარბეკიუს ასანთები ბრიკეტები, გელები და 
სითხეები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 117081 A 
(210) AM 117081 
(220) 2022 03 15 
(731) ალენა სტურუა 

ვ. პეტრიაშვილის ქ. 19, ბ. 4, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.23 

(511)  
25 ‒ ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 117082 A 
(210) AM 117082 
(220) 2022 03 16 
(731) ტინგი (კაიმან აილენდს) ჰოლდინგ კორპ. 

პ.ო. ბოქს 309 უგლანდ ჰაუსი, გრანდ  
კაიმანი KY1-1104, კაიმანის კუნძულები 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.01; 27.05.17 
(511)  
29 ‒ რძე, რძის სასმელები, რძის ნაწარმი; ქოქო-
სის რძე, სოიას მარცვლების რძე, იოგურტი; ყვე-
ლი; კარაქი; მარგარინი; სოიას ხაჭო (ტოფუ), 
სოიას ხაჭოს ჟელე, ჟელეები; წებოვანი ბრინჯი-
სგან დამზადებული ხორცის გუფთა; საკვები 
ზეთები და ცხიმები; ხორცი, ხორცის ექსტრაქ-
ტები, ხორცის ჟელე, დაკონსერვებული ხორცი, 
ხორცის მზა საკვები; ძეხვეული; შინაური ფრი-
ნველი და შინაური ფრინველის მზა საკვები; 
თევზი და თევზის მზა საკვები; გველთევზა და 
გველთევზას მზა საკვები; კარტოფილის ჩიფსე-
ბი, ძირითადად კარტოფილზე ან მუხუდოზე 
დამზადებული საუზმეული; ბრინჯის რძე. 
 

30 ‒ ჩაი, რძის შემცველი ჩაის სასმელები და 
ჩაიზე დამზადებული სასმელები; ყავა და ყავა-
ზე დამზადებული სასმელები; კაკაო და კაკაო-
ზე დამზადებული სასმელები; ნაყინი; ფრუქ-
ტოზა, მალტოზა, საკვები გლუკოზა; თაფლი; 
ნუშის ცომი; ბრინჯი, ბრინჯის ფქვილი, ბრინ-
ჯის ნახარში და ბრინჯის საკვები ნაწარმი; პუ-
რი, შოკოლადი, კანფეტი, გალეტები, ბისკვიტე-
ბი, ნამცხვრები, ბლინები, პუდინგები, საკონ-
დიტრო ნაწარმი; კრეკერები, ბრინჯის კრეკერე-
ბი, მუხუდოს კრეკერები; კარტოფილის ფქვი-
ლი საკვებისათვის; ტკბილი კარტოფილის 
ფხვნილი; სიმინდის ფქვილი და სიმინდის ნა-
წარმი; ხორბლის ფქვილი; სახამებელი; ტაპიო-
კა; სოიას ფქვილი; სალათის საკმაზები; საფანე-
ლი; მარცვლეულის ფხვნილი; შვრიის საკვები, 
ფაფა; ატრია; სწრაფი მომზადების ატრია; ფქვი-
ლის ცომი, ხორცის  საწებელა; ბლინები შიგ-
თავსით.  
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32 ‒ ლუდი; მინერალური და გაზიანი წყალი 
და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმე-
ლები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმელე-
ბის მოსამზადებელი სხვა შედგენილობები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 117090 A 
(210) AM 117090 
(220) 2022 03 16 
(731) შპს „კანი“ 

გიორგი სააკაძის დაღმართი 11,  
თბილისი, საქართველო 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540) 
  

 
 

(591) თეთრი, შავი, წითელი 
(531) 26.02.07; 26.11.12; 28.19; 29.01.12 
(511)  
16 ‒ საკანცელარიო ნაწარმი; კალმები, ავტო-
კალმები, კალმისტრები (ოფისის საკუთნო), სა-
წერი მოწყობილობები,  ბლოკნოტები, ბროშუ-
რები, კონვერტები, ფანქრები, ავტომატური ფა-
ნქრები, კატალოგები, საქაღალდეები საბუთე-
ბისათვის, ქაღალდების სამაგრები, ნაბეჭდი 
ბლანკები, ნაბეჭდი მასალა, სახელმძღვანელოე-
ბი, ბუკლეტები,  კალენდრები; რენტგენის ქა-
ღალდები; ელექტროკარდიოგრაფის ქაღალდი; 
ქაღალდის თეთრეული; მაგიდის ქაღალდის 
თეთრეული. 
 

36 ‒ უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმია-
ნობა.  
 

42 ‒ კოსმეტოლოგიური კვლევისა და განვითა-
რების მომსახურება; კანის დიაგნოსტიკა; კანის 
ავთვისებიანობის ინდექსის განსაზღვრა; ხალის 
კომპიუტერული დიაგნოსტიკა; ხალის რისკ-
ფაქტორის განსაზღვრა ხელოვნური ინტელექ-
ტის მეშვეობით; ფარმაცევტული, კოსმეტოლო-
გიური და საკვები ნაწარმის ტესტირება, შემოწ-
მება და კვლევა.  
 

44 ‒ სამედიცინო კლინიკური მომსახურება; ეს-
თეტიკური მედიცინა; კოსმეტოლოგია; კოსმე-
ტიკური ქირურგია; ვენეროლოგია; პოდოლო-
გია; ტრიქოლოგია;  თმის ცვენის მკურნალობა; 
თმის გადანერგვა; ფოტოთერაპია; სხეულზე 
არსებული წარმონაქმნების მოცილება; ზემოჩა-

მოთვლილ მომსახურებასთან დაკავშირებული 
კონსულტაციები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 117091 A 
(210) AM 117091 
(220) 2022 03 16 
(731) შპს „კანი“ 

გიორგი სააკაძის დაღმართი 11,  
თბილისი, საქართველო 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540) 
 

 
 

(591) თეთრი, შავი, წითელი 
(531) 26.02.07; 26.02.09; 26.11.12; 27.05.17;  

29.01.12 
(511)  
16 ‒ საკანცელარიო ნაწარმი; კალმები, ავტო-
კალმები, კალმისტრები (ოფისის საკუთნო), სა-
წერი მოწყობილობები,  ბლოკნოტები, ბროშუ-
რები, კონვერტები, ფანქრები, ავტომატური ფა-
ნქრები, კატალოგები, საქაღალდეები საბუთე-
ბისათვის, ქაღალდების სამაგრები, ნაბეჭდი 
ბლანკები, ნაბეჭდი მასალა, სახელმძღვანელოე-
ბი, ბუკლეტები,  კალენდრები; რენტგენის ქა-
ღალდები; ელექტროკარდიოგრაფის ქაღალდი; 
ქაღალდის თეთრეული; მაგიდის ქაღალდის 
თეთრეული. 
 

36 ‒ უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმია-
ნობა.  
 

42 ‒ კოსმეტოლოგიური კვლევისა და განვითა-
რების მომსახურება; კანის დიაგნოსტიკა; კანის 
ავთვისებიანობის ინდექსის განსაზღვრა; ხალის 
კომპიუტერული დიაგნოსტიკა; ხალის რისკ-
ფაქტორის განსაზღვრა ხელოვნური ინტელექ-
ტის მეშვეობით; ფარმაცევტული, კოსმეტოლო-
გიური და საკვები ნაწარმის ტესტირება, შემოწ-
მება და კვლევა.  
 

44 ‒ სამედიცინო კლინიკური მომსახურება; ეს-
თეტიკური მედიცინა; კოსმეტოლოგია; კოსმე-
ტიკური ქირურგია; ვენეროლოგია; პოდოლო-
გია; ტრიქოლოგია;  თმის ცვენის მკურნალობა; 
თმის გადანერგვა; ფოტოთერაპია; სხეულზე 
არსებული წარმონაქმნების მოცილება; ზემოჩა-
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სასაქონლო ნიშნები 

მოთვლილ მომსახურებასთან დაკავშირებული 
კონსულტაციები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 117092 A 
(210) AM 117092 
(220) 2022 03 16 
(731) შპს „კანი“ 

გიორგი სააკაძის დაღმართი 11,  
თბილისი, საქართველო 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)   
 

 
 

(591) თეთრი, შავი, წითელი 
(531) 26.02.07; 26.02.09; 26.11.12; 28.19; 29.01.12 
(511)  
16 ‒ საკანცელარიო ნაწარმი; კალმები, ავტო-
კალმები, კალმისტრები (ოფისის საკუთნო), სა-
წერი მოწყობილობები,  ბლოკნოტები, ბროშუ-
რები, კონვერტები, ფანქრები, ავტომატური ფა-
ნქრები, კატალოგები, საქაღალდეები საბუთე-
ბისათვის, ქაღალდების სამაგრები, ნაბეჭდი 
ბლანკები, ნაბეჭდი მასალა, სახელმძღვანელოე-
ბი, ბუკლეტები,  კალენდრები; რენტგენის ქა-
ღალდები; ელექტროკარდიოგრაფის ქაღალდი; 
ქაღალდის თეთრეული; მაგიდის ქაღალდის 
თეთრეული. 
 

36 ‒ უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმია-
ნობა.  
 

42 ‒ კლინიკური კვლევები; ბიოლოგიური  და 
სამედიცინო კვლევები; ლაბორატორიული 
კვლევები.  
 

44 ‒ სამედიცინო კლინიკური მომსახურება; კა-
ნის მკურნალობასთან, გაჯანსაღებასა და სილა-
მაზესთან დაკავშირებული მომსახურება, მათ 
შორის, პლაზმოლიფტინგი, კონტურული მო-
დელირება, ბოტულინოთერაპია, ბიორევიტა-
ლიზაცია, კოსმეტოლოგიური პროცედურა მე-
ზოძაფების გამოყენებით, მეზოთერაპია, აკნეს 
მკურნალობა, ქიმიური პილინგი, თმის ცვენის 
მკურნალობა, ჰიპერჰიდროზთან დაკავშირებუ-
ლი მომსახურება, ბიორეპარაცია, ცხიმების და-
შლა; ზემოჩამოთვლილ მომსახურებასთან და-
კავშირებული კონსულტაციები. 
___________________________________________ 

(260) AM 2022 117093 A 
(210) AM 117093 
(220) 2022 03 16 
(731) შპს „კანი“ 

გიორგი სააკაძის დაღმართი 11,  
თბილისი, საქართველო 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)   
 

 
 

(591) თეთრი,  შავი, წითელი 
(531) 26.02.07; 26.02.09; 26.11.12; 27.05.01;  

27.05.10; 27.05.17; 29.01.12 
(511)  
16 ‒ საკანცელარიო ნაწარმი; კალმები, ავტო-
კალმები, კალმისტრები (ოფისის საკუთნო), სა-
წერი მოწყობილობები,  ბლოკნოტები, ბროშუ-
რები, კონვერტები, ფანქრები, ავტომატური ფა-
ნქრები, კატალოგები, საქაღალდეები საბუთე-
ბისათვის, ქაღალდების სამაგრები, ნაბეჭდი 
ბლანკები, ნაბეჭდი მასალა, სახელმძღვანელოე-
ბი, ბუკლეტები,  კალენდრები; რენტგენის ქა-
ღალდები; ელექტროკარდიოგრაფის ქაღალდი; 
ქაღალდის თეთრეული; მაგიდის ქაღალდის 
თეთრეული. 
 

36 ‒ უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმია-
ნობა.  
 

42 ‒ კლინიკური კვლევები; ბიოლოგიური  და 
სამედიცინო კვლევები; ლაბორატორიული 
კვლევები.  
 

44 ‒ სამედიცინო კლინიკური მომსახურება; კა-
ნის მკურნალობასთან, გაჯანსაღებასა და სილა-
მაზესთან დაკავშირებული მომსახურება, მათ 
შორის, პლაზმოლიფტინგი, კონტურული მო-
დელირება, ბოტულინოთერაპია, ბიორევიტა-
ლიზაცია, კოსმეტოლოგიური პროცედურა მე-
ზოძაფების გამოყენებით, მეზოთერაპია, აკნეს 
მკურნალობა, ქიმიური პილინგი, თმის ცვენის 
მკურნალობა, ჰიპერჰიდროზთან დაკავშირებუ-
ლი მომსახურება, ბიორეპარაცია, ცხიმების და-
შლა; ზემოჩამოთვლილ მომსახურებასთან და-
კავშირებული კონსულტაციები. 
___________________________________________ 
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სასაქონლო ნიშნები 

(260) AM 2022 117096 A 
(210) AM 117096 
(220) 2022 03 16 
(731) შპს „პარკ ჰოტელი“ 

ი. ჭავჭავაძის გამზ. 9, 0131, თბილისი,  
საქართველო 

(540) 

 
(591) FFFFFF თეთრი, 020202 შავი 
(531) 26.04.01; 26.04.02; 26.04.18; 26.04.22;  

26.04.24; 27.05.01; 27.05.21; 27.05.24; 28.11 
(511)  
43 ‒ საკვებით და სასმელით უზრუნველყოფა;  
დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 117097 A 
(210) AM 117097 
(220) 2022 03 16 
(731) მისტენ ლაბს ინკ.  

(დელავერის კორპორაცია) 
სუიტ 200 379 იუნივერსიტი ავენიუ პალო 
ალტო, კალიფორნია, 94301, აშშ 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540)  

SUI 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
9 ‒ კომპიუტერის აპარატული მოწყობილობა; 
სმარტ საათები; სმარტ საიუველირო ნაწარმი; 
სათვალეები; მზის სათვალეები; ვირტუალური 
რეალობის სათვალეები; საყურისები; ყურსასმე-
ნები; თამაშებისთვის განკუთვნილი საყური-
სები; კომპიუტერული თამაშებისთვის განკუთ-
ვნილი პერიფერიული მოწყობილობები; კომ-
პიუტერებისთვის, სმარტრფონებისთვის, საყუ-
რისებისთვის და სათამაშო მოწყობილობების-
თვის განკუთვნილი შალითები; სინათლის 
გამომსხივებელი (LED) ნიშნები; ნეონური ნიშ-
ნები; ბლოკჩეინი; კრიპტოვალუტა; აპარატული 
საფულე კრიპტოვალუტისთვის; მულტიმედი-
ური ფაილები არაჩანაცვლებადი (უნიკალური) 
ტოკენებით (NFT); მუსიკალური ფაილები არა-
ჩანაცვლებადი (უნიკალური) ტოკენებით (NFT); 
გამოსახულების ფაილები არაჩანაცვლებადი 
(უნიკალური) ტოკენებით (NFT); ვიდეო ფაი-

ლები არაჩანაცვლებადი (უნიკალური) ტოკენე-
ბით (NFT); ტექსტური ფაილები არაჩანაცვლე-
ბადი (უნიკალური) ტოკენებით (NFT); აუდიო 
ფაილები არაჩანაცვლებადი (უნიკალური) ტო-
კენებით (NFT); გამოსახულებების, მუსიკალუ-
რი, აუდიო, ვიდეო და მულტიმედიური ფაი-
ლები, რომელთა ავთენტიფიკაცია ხდება არა-
ჩანაცვლებადი (უნიკალური) ტოკენების (NFT) 
დახმარებით; ჩატვირთვადი ელექტრონული 
პუბლიკაციები; ციფრული გამოსახულებების, 
აუდიო, ვიდეო და მულტიმედიური ფაილები; 
კომპიუტერული გრაფიკა; პროგრამული უზ-
რუნველყოფა; კომპიუტერული უზრუნველყო-
ფა ბლოკჩეინისათვის; პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა განაწილებული რეესტრისთვის; პრო-
გრამული უზრუნველყოფა კრიპტოგრაფიისთ-
ვის; პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელსაც 
იყენებენ კრიპტოვალუტასთან; პროგრამული 
უზრუნველყოფა, რომელსაც იყენებენ ციფრულ 
ვალუტასთან; პროგრამული უზრუნველყოფა, 
რომელსაც იყენებენ ვირტუალურ ვალუტას-
თან; პროგრამული უზრუნველყოფა ციფრული 
აქტივების, ციფრული ტოკენების, კრიპტოტო-
კენების, სასარგებლო ტოკენების, არაჩანაცვლე-
ბადი (უნიკალური) ტოკენების (NFT), კოლექ-
ციონირების ციფრული საგნების, კრიპტო-კო-
ლექციონირების საგნების, კრიპტოვალუტის, 
ციფრული ვალუტის და ვირტუალური ვალუ-
ტის მაინინგისთვის, შექმნისა და გამოშვების-
თვის; პროგრამული უზრუნველყოფა ციფრუ-
ლი აქტივების, ციფრული ტოკენების, კრიპტო-
ტოკენების, სასარგებლო ტოკენების, არაჩანაც-
ვლებადი (უნიკალური) ტოკენების (NFT), კო-
ლექციონირების ციფრული საგნების, კრიპტო-
კოლექციონირების საგნების, კრიპტოვალუტის, 
ციფრული ვალუტის და ვირტუალური ვალუ-
ტის ნახვისა და წვდომის უზრუნველსაყოფად; 
პროგრამული უზრუნველყოფა ციფრული აქ-
ტივების, ციფრული ტოკენების, კრიპტოტოკე-
ნების, უტილიტური ტოკენების, არაჩანაცვლე-
ბადი (უნიკალური) ტოკენების (NFT), კოლექ-
ციონირების ციფრული საგნების, კრიპტო-კო-
ლექციონირების საგნების, კრიპტოვალუტის, 
ციფრული ვალუტის და ვირტუალური ვალუ-
ტის გავრცელებისთვის, ყიდვა-გაყიდვისთვის, 
შენახვისთვის, გაგზავნისთვის, მიღებისთვის, 
აქცეპტის მიცემისთვის და გადაცემისთვის; 
პროგრამული უზრუნველყოფა დეცენტრალი-
ზებული დაფინანსებისთვის; პროგრამული 
უზრუნველყოფა სმარტ კონტრაქტების განხორ-
ციელებისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფა 
დეცენტრალიზებული აპლიკაციების შემუშავე-
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ბისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფა სა-
კუთრებაზე უფლების დეცენტრალიზებულ ავ-
ტონომიურ ორგანიზაციებში რეგისტრაციის-
თვის, მართვისთვის, თვალის მიდევნებისთვის 
და გადაცემისთვის; პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა დეცენტრალიზებული ავტონომიური 
ორგანიზაციების კონტროლისა და მართვისათ-
ვის; პროგრამული უზრუნველყოფა დეცენტრა-
ლიზებულ ავტონომიურ ორგანიზაციებში მო-
ნაწილეობისთვის და ხმის მიცემისთვის; პროგ-
რამული უზრუნველყოფა ფინანსური ოპერა-
ციების შესრულებისა და რეგისტრაციისთვის; 
პროგრამული უზრუნველყოფა განაწილებული 
რეესტრისთვის, რომელსაც იყენებენ ფინანსუ-
რი ტრანზაქციების დამუშავებისას; პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა ფულადი სახსრების ელ-
ექტრონული გადაგზავნისთვის; პროგრამული 
უზრუნველყოფა კრიპტოვალუტის საფულის 
სახით გამოყენებისთვის; პროგრამული უზ-
რუნველყოფა ელექტრონული საფულის სახით 
გამოყენებისთვის; პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა ელექტრონული საფულეების შექმნისათ-
ვის და მათი მართვისათვის; პროგრამული უზ-
რუნველყოფა ციფრული ვალუტით გადახდის-
თვის და მისი გადაცვლისთვის; პროგრამული 
უზრუნველყოფა ციფრულ აქტივებთან, ციფ-
რულ ტოკენებთან, კრიპტოტოკენებთან, სასარ-
გებლო ტოკენებთან, არაჩანაცვლებად (უნიკა-
ლურ) ტოკენებთან (NFT), კოლექციონირების 
ციფრულ საგნებთან, კრიპტო-კოლექციონირე-
ბის საგნებთან, კრიპტოვალუტასთან, ციფრულ 
ვალუტასთან და ვირტუალურ ვალუტასთან 
დაკავშირებული ტრანზაქციების მართვისა და 
დადასტურებისთვის; პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა ელექტრონული გადახდების დამუშა-
ვებისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფა თა-
მაშებისთვის; ვირტუალური რეალობის პროგ-
რამული უზრუნველყოფა; პროგრამული უზ-
რუნველყოფა არაჩანაცვლებადი (უნიკალური) 
ტოკენების (NFT) შექმნისათვის; პროგრამული 
უზრუნველყოფა ბლოკჩეინზე ტრანზაქციების 
მართვისა და დადასტურებისთვის; პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა თამაშების შემუშავების-
თვის; თამაშების შექმნისთვის განკუთვნილი 
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავების 
საშუალებები; ბლოკჩეინ თამაშების პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა; პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა კრიპტოვალუტის მაინინგისათვის; 
პროგრამული უზრუნველყოფა კრიპტოვალუ-
ტის ფერმერებისთვის; პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა აუქციონების ორგანიზებისა და ჩატა-
რებისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფა 

ხმის მიცემისთვის; პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა სოციალური ქსელებისათვის; პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფის შემუშავების საშუალებე-
ბი; პროგრამული უზრუნველყოფა ონ-ლაინ 
საზოგადოების შექმნისთვის, მართვისთვის და 
მასთან ურთიერთობისთვის; პროგრამული უზ-
რუნველყოფა ვირტუალური საზოგადოების 
ჯგუფების შექმნისათვის, მართვისა და წვდო-
მისათვის; პროგრამული უზრუნველყოფა ფაი-
ლების გაზიარებისთვის; კომუნიკაციების პრო-
გრამული უზრუნველყოფა; პროგრამული უზ-
რუნველყოფა შეტყობინებების, გრაფიკის, გა-
მოსახულებების, აუდიო- და აუდიო-ვიზუა-
ლური კონტენტის გაგზავნისა და მიღებისთვის 
ინტერნეტის და კავშირის ქსელების მეშვეო-
ბით; პროგრამული უზრუნველყოფა ელექტრო-
ნული მედიის და ინფორმაციის შექმნისათვის, 
რედაქტირებისთვის, ჩატვირთვისთვის, გადმო-
ტვირთვისთვის, წვდომისთვის, ნახვისთვის, 
პუბლიკაციისთვის, ასახვისთვის, მონიშვნისთ-
ვის, ბლოგირებისთვის, ნაკადური გადაცემის-
თვის, მითითებისთვის, ანოტირებისთვის, მათ-
ზე აზრის გამოთქმისთვის, კომენტირებისთვის, 
ხმის მიცემისთვის, აღბეჭდვისთვის, გადაცე-
მისთვის და გაზიარებისთვის კომპიუტერული 
და საკომუნიკაციო ქსელების მეშვეობით; პრო-
გრამული უზრუნველყოფა გამოსახულებების, 
გრაფიკის, აუდიო ფაილების, ვიდეო ფაილების 
და ტექსტის დამუშავებისთვის; პროგრამული 
უზრუნველყოფა მონაცემების და ინფორმაციის 
შეგროვებისთვის, მართვისთვის, რედაქტირე-
ბისთვის, ორგანიზებისთვის, მოდიფიცირების-
თვის, გადაცემისთვის, გაზიარებისთვის და შე-
ნახვისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფა 
კონტენტის, ტექსტის, ვიზუალური ნაწარმოე-
ბების, აუდიო ნაწარმოებების, აუდიო-ვიზუა-
ლური ნაწარმოებების, ლიტერატურული ნა-
წარმოებების, მონაცემების ფაილების, დოკუ-
მენტების და ელექტრონული ნაწარმოებების 
გადაცემისთვის, გაზიარებისთვის, მიღებისთ-
ვის, ჩატვირთვისთვის, აღწარმოებისთვის, მათ-
თან ურთიერთკავშირისთვის და მათი გადაცე-
მისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფა ელექ-
ტრონული კომუნიკაციისთვის; პროგრამული 
უზრუნველყოფა ელექტრონული კომერციისთ-
ვის, რომელიც მომხმარებლებს აძლევს შესაძ-
ლებლობას განახორციელონ ბიზნეს ტრანზაქ-
ციები გლობალური კომპიუტერული ინტერნეტ 
და საკომუნიკაციო ქსელების მეშვეობით; პრო-
გრამული უზრუნველყოფა ელექტრონული 
ტრანზაქციების დამუშავებისთვის; პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა ღონისძიებების ორგანი-
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ზებისთვის, ძიებისთვის და მართვისთვის; 
პროგრამული უზრუნველყოფა ანგარიშების 
შექმნისათვის, განაწილებულ რეესტრებში და 
ერთრანგიან გადახდების ქსელებში ფინანსურ 
ტრანზაქციებზე ინფორმაციის მომსახურებისა 
და მართვისთვის; პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა ფინანსურ ვაჭრობაში გამოყენებისთვის; 
პროგრამული უზრუნველყოფა ფინანსურ გა-
დაცვლაში გამოყენებისთვის; პროგრამული 
უზრუნველყოფა ფინანსური ტრანზაქციების 
მონაწილეების ავთენტიფიკაციის უზრუნველ-
საყოფად; პროგრამული უზრუნველყოფა ფი-
ნანსური ტრანზაქციებისთვის განკუთვნილი 
რეესტრების მომსახურებისთვის; პროგრამული 
უზრუნველყოფა ინტერნეტში ელექტრონული 
ტრანზაქციების კრიპტოგრაფიული უსაფრთ-
ხოების მართვისათვის; პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა დაშიფვრისთვის და ციფრული ინ-
ფორმაციის ინტერნეტის მეშვეობით უსაფრთ-
ხო გადაცემის უზრუნველსაყოფად; პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა ვალუტის კონვერტაციის-
თვის. 
 

28 ‒ სათამაშოები, თამაშები, სათამაშოები;  სა-
თამაშო ფიგურები; პლუშის სათამაშოები;  თო-
ჯინები; კალათბურთის ბურთები; სათამაშო კა-
რტები; სავაჭრო ბარათები; პორტატიული მოწ-
ყობილობები, რომლებიც განკუთვნილია ელექ-
ტრონული, კომპიუტერული, ინტერაქტიური 
და ვიდეო თამაშების  სათამაშოდ;  თამაშების-
თვის განკუთვნილი მოწყობილობები; თამაშე-
ბისთვის განკუთვნილი მობილური მოწყობი-
ლობები; გასართობი სათამაშო ავტომატები; 
თამაშებისთვის განკუთვნილი მისადგამები; 
თამაშის კონტროლერები კომპიუტერული და 
ვიდეო თამაშებისთვის;  ჯოისტიკები კომპიუ-
ტერული თამაშებისთვის; ჯოისტიკები ვიდეო 
თამაშებისთვის; „თაგვები“ თამაშებისთვის; 
კლავიატურები თამაშებისთვის; სკეიტბორდე-
ბი; სკეიტბორდის დეკები. 
 

35 ‒ საცალო ვაჭრობასთან დაკავშირებული 
მომსახურება; სარეკლამო მომსახურება; მარკე-
ტინგული მომსახურება; ბაზრის კვლევა; საქონ-
ლის პრომოუშენთან (წარმოჩენასთან) დაკავში-
რებული მომსახურება; ბიზნესთან დაკავშირე-
ბული კონსულტაციები; კომპიუტერული და 
საკომუნიკაციო ქსელების მეშვეობით საქონ-
ლის და მომსახურების გაცვლასთან და გაყიდ-
ვასთან დაკავშირებული  მომსახურება;  ონლა-
ინ სერვისების შეთავაზება მყიდველების გამ-
ყიდველებთან დაკავშირებისთვის; ონლაინ სა-
ვაჭრო სივრცის შეთავაზება; ციფრული აქტივე-

ბისთვის, ციფრული ტოკენებისთვის, კრიპტო-
ტოკენებისთვის, სასარგებლო ტოკენებისთვის, 
არაჩანაცვლებადი (უნიკალური) ტოკენებისთ-
ვის (NFT), კოლექციონირების ციფრული საგნე-
ბისთვის, კრიპტო-კოლექციონირების საგნების-
თვის, კრიპტოვალუტისთვის, ციფრული ვა-
ლუტისთვის და ვირტუალური ვალუტისთვის 
ონლაინ სავაჭრო სივრცის შეთავაზება; ონლაინ  
სავაჭრო სივრცის შეთავაზება  ციფრული სა-
ქონლის გამყიდველებისა და მყიდველებისთ-
ვის, რომელთა ავთენტიფიკაცია ხდება არა-
ჩანაცვლებადი (უნიკალური) ტოკენების (NFT) 
მეშვეობით;  ონლაინ სავაჭრო  სივრცის შეთა-
ვაზება  ციფრული აქტივების, ციფრული ტოკე-
ნების, კრიპტოტოკენების, სასარგებლო ტოკენე-
ბის, არაჩანაცვლებადი (უნიკალური) ტოკენე-
ბის (NFT), კოლექციონირების ციფრული საგ-
ნების, კრიპტო-კოლექციონირების საგნების, 
კრიპტოვალუტის, ციფრული ვალუტის და 
ვირტუალური ვალუტის იჯარისთვის, სესხე-
ბისთვის და ყიდვა- გაყიდვისთვის;   ციფრული 
აქტივებისთვის, ციფრული ტოკენებისთვის, 
კრიპტოტოკენებისთვის, სასარგებლო ტოკენე-
ბისთვის, არაჩანაცვლებადი (უნიკალური) ტო-
კენებისთვის (NFT), კოლექციონირების ციფრუ-
ლი საგნებისთვის, კრიპტო-კოლექციონირების 
საგნებისთვის, კრიპტოვალუტისთვის, ციფრუ-
ლი ვალუტისთვის და ვირტუალური ვალუტი-
სთვის ვირტუალური სავაჭრო სივრცის შეთა-
ვაზება; ვირტუალური სავაჭრო  სივრცის შეთა-
ვაზება ციფრული საქონლის გამყიდველებისა 
და მყიდველებისთვის, რომელთა ავთენტი-
ფიკაცია ხდება არაჩანაცვლებადი (უნიკალური) 
ტოკენების (NFT) მეშვეობით; ვირტუალური სა-
ვაჭრო სივრცის შეთავაზება არაჩანაცვლებადი 
(უნიკალური) ტოკენების (NFT) იჯარისთვის, 
სესხებისთვის და ყიდვა-გაყიდვისთვის;  მესამე 
პირების საქონლის და მომსახურების  კომპიუ-
ტერული და საკომუნიკაციო ქსელების მეშვეო-
ბით გაყიდვაში და გაცვლაში ხელშეწყობა; ონ-
ლაინ სავაჭრო სივრცის შეთავაზება საქონლის 
და/ან მომსახურების გამყიდველებისთვის;  
აუქციონებთან დაკავშირებული მომსახურება; 
ხმის მიცემასთან დაკავშირებული მომსახურე-
ბა; მესამე პირების საქონლის და მომსახურების 
პრომოუშენი (წარმოჩენა) კომპიუტერული და 
საკომუნიკაციო ქსელების მეშვეობით. 
 

36 ‒ ფინანსური მომსახურება; მონეტარული 
მომსახურება; ფინანსურ ტრანზაქციებთან და-
კავშირებული მომსახურება; ფინანსურ გადაცვ-
ლებთან დაკავშირებული მომსახურება; საბან-
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კო მომსახურება; კრიპტოვალუტასთან დაკავ-
შირებული მომსახურება; ციფრულ ვალუტას-
თან დაკავშირებული მომსახურება; ელექტრო-
ნულ ვალუტასთან დაკავშირებული მომსახუ-
რება; ვირტუალურ ვალუტასთან დაკავშირე-
ბული მომსახურება; კრიპტოვალუტის გადაც-
ვლასთან დაკავშირებული მომსახურება; კრიპ-
ტოვალუტის ყიდვა-გაყიდვასთან დაკავშირე-
ბული მომსახურება; კრიპტოვალუტით გადახ-
დების დამუშავება; ელექტრონული გადახდე-
ბის მომსახურება; ელექტრონული საფულის 
მომსახურება; ვალუტის გადაცვლასთან დაკავ-
შირებული მომსახურება; ვალუტის ყიდვა-
გაყიდვასთან დაკავშირებული მომსახურება; 
გადახდების დამუშავებასთან დაკავშირებული 
მომსახურება; სესხებთან დაკავშირებული მომ-
სახურება; ციფრული აქტივების, ციფრული 
ტოკენების, კრიპტოტოკენების, სასარგებლო 
ტოკენების, არაჩანაცვლებადი (უნიკალური) 
ტოკენების (NFT), კოლექციონირების ციფრუ-
ლი საგნების, კრიპტო-კოლექციონირების საგ-
ნების, კრიპტოვალუტის, ციფრული ვალუტის 
და ვირტუალური ვალუტის შექმნა და გა-
მოშვება; ციფრული აქტივების, ციფრული 
ტოკენების, კრიპტოტოკენების, სასარგებლო 
ტოკენების, არაჩანაცვლებადი (უნიკალური) 
ტოკენების (NFT), კოლექციონირების ციფრუ-
ლი საგნების, კრიპტო-კოლექციონირების საგ-
ნების, კრიპტოვალუტის, ციფრული ვალუტის 
და ვირტუალური ვალუტის გავრცელება, ყიდ-
ვა-გაყიდვა, სესხება, გაცვლა, შენახვა და გადა-
ცემა; ფინანსური ინფორმაციის შეთავაზება; 
ციფრული აქტივების, ციფრული ტოკენების, 
კრიპტოტოკენების, სასარგებლო ტოკენების, 
არაჩანაცვლებადი (უნიკალური) ტოკენების 
(NFT), კოლექციონირების ციფრული საგნების, 
კრიპტო-კოლექციონირების საგნების, კრიპტო-
ვალუტის, ციფრული ვალუტის და ვირტუა-
ლური ვალუტის სფეროში ინფორმაციის შეთა-
ვაზება; ფინანსური საკითხები, კერძოდ, ფი-
ნანსური მენეჯმენტი, ფინანსური დაგეგმვა, 
ფინანსური პროგნოზი, ფინანსური პორტფე-
ლის მართვა, ფინანსური ანალიზი და კონსულ-
ტაციები; ელექტრონული საშუალებების დახმა-
რებით შეთავაზებული ფინანსური ინფორმა-
ცია; საბროკერო მომსახურება; ვალუტის ყიდვა-
გაყიდვასთან დაკავშირებული მომსახურება; 
ინვესტიციების მართვასთან დაკავშირებული 
მომსახურება; ელექტრონული კომერციის გა-
დახდების მომსახურება; ბლოკჩეინის საფუძ-
ველზე გადახდების დადასტურების (შემოწმე-
ბის) მომსახურება. 

41 ‒ გართობასთან დაკავშირებული მომსახუ-
რება; ფილმების, მხატვრული ფილმების, რა-
დიო, ტელე და ვებ-პროგრამების წარმოება და 
გავრცელება; მულტიმედიური გასართობი კონ-
ტენტის წარმოება და პოსტპროდაქშენი; არა-
ჩატვირთვადი ფილმების, სატელევიზიო შოუე-
ბის, ვებ-ტრანსლაციების, აუდიო-ვიზუალური 
და მულტიმედიური ნაწარმოებების უზრუნ-
ველყოფა ინტერნეტის მეშვეობით; ხმოვანი, ვი-
დეო და მულტიმედიური ჩანაწერების წარ-
მოება; ელექტრონული, კომპიუტერული და ვი-
დეო თამაშების შეთავაზება ონლაინ; ვირტუა-
ლური რეალობის არკადული მომსახურება; 
ვირტუალური რეალობის თამაშების მომსახუ-
რება; ელექტრონულ გამომცემლობასთან და-
კავშირებული მომსახურება; გართობასთან და-
კავშირებული მომსახურება, კერძოდ, ვირტუა-
ლური რეალობის, გაფართოებული რეალობის 
და შერეული რეალობის ინტერაქტიური გარ-
თობის, თამაშების, კონტენტის და შთაბეჭდი-
ლებების შეთავაზება; გართობასთან დაკავში-
რებული მომსახურება, კერძოდ, ვირტუალური 
რეალობის, გაფართოებული რეალობის და შე-
რეული რეალობის გარემოს ონლაინ შეთავაზე-
ბა; ვირტუალური რეალობის, გაფართოებული 
რეალობის და შერეული რეალობის ვიდეოს 
წარმოება გართობის მიზნებისთვის; მულტიმე-
დიური გართობების წარმოებასთან და პუბლი-
კაციასთან დაკავშირებული მომსახურება; გა-
მოფენების, ღონისძიებების და კონფერენციე-
ბის ორგანიზება გართობის და კულტურული 
მიზნებისთვის. 
 

42 ‒ პროგრამული უზრუნველყოფა, როგორც 
მომსახურება (SaaS), პლატფორმა, როგორც მომ-
სახურება (PaaS), მომსახურება ღრუბლოვანი 
ტექნოლოგიების საფუძველზე (ქლაუდ მომსა-
ხურება), კომპიუტერის აპარატული მოწყობი-
ლობის და პროგრამული უზრუნველყოფის 
დაპროექტება და შემუშავება, კომპიუტერულ, 
ელექტრონული და ვიდეო თამაშების შემუშავე-
ბასთან დაკავშირებული მომსახურება, დეცენ-
ტრალიზებული ავტონომიური ორგანიზაციე-
ბის (DAO) ორგანიზება, მენეჯმენტი და მართვა, 
დეცენტრალიზებულ ავტონომიურ ორგანიზა-
ციებში (DAO) საკუთრების უფლებების რეგის-
ტრაცია, მართვა და თვალის მიდევნება, დეცენ-
ტრალიზებული აპლიკაციების დაპროექტება 
და შემუშავება, სმარტ კონტრაქტების შემუშა-
ვება და იმპლემენტაცია, მომსახურება საინ-
ფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში, არაჩატ-
ვირთვადი ელექტრონული პუბლიკაციები, 
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არაჩატვირთვადი ციფრული გამოსახულებები, 
აუდიო, ვიდეო და მულტიმედიური ფაილები, 
არაჩატვირთვადი კომპიუტერული გრაფიკა, 
არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყო-
ფა, არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა ბლოკჩეინისათვის, არაჩატვირთვადი 
პროგრამული უზრუნველყოფა განაწილებული 
რეესტრისთვის, არაჩატვირთვადი პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა კრიპტოგრაფიისთვის, 
არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყო-
ფა კრიპტოვალუტასთან გამოყენებისთვის, არა-
ჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფა 
ციფრულ ვალუტასთან გამოყენებისთვის, არა-
ჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფა 
ვირტუალურ ვალუტასთან გამოყენებისთვის, 
არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყო-
ფა ციფრული აქტივების, ციფრული ტოკენე-
ბის, კრიპტოტოკენების, სასარგებლო ტოკენე-
ბის, არაჩანაცვლებადი (უნიკალური) ტოკენე-
ბის (NFT), კოლექციონირების ციფრული საგნე-
ბის, კრიპტო-კოლექციონირების საგნების, კრი-
პტოვალუტის, ციფრული ვალუტის და ვირ-
ტუალური ვალუტის მაინინგისთვის, შექმნისა 
და გამოშვებისთვის, არაჩატვირთვადი პროგრა-
მული უზრუნველყოფა ციფრული აქტივების, 
ციფრული ტოკენების, კრიპტოტოკენების, სასა-
რგებლო ტოკენების, არაჩანაცვლებადი (უნი-
კალური) ტოკენების (NFT), კოლექციონირების 
ციფრული საგნების, კრიპტო-კოლექციონირე-
ბის საგნების, კრიპტოვალუტის, ციფრული ვა-
ლუტის და ვირტუალური ვალუტის ნახვისა და 
წვდომისათვის, არაჩატვირთვადი პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა ციფრული აქტივების, 
ციფრული ტოკენების, კრიპტოტოკენების, სასა-
რგებლო ტოკენების, არაჩანაცვლებადი (უნი-
კალური) ტოკენების (NFT), კოლექციონირების 
ციფრული საგნების, კრიპტო-კოლექციონირე-
ბის საგნების, კრიპტოვალუტის, ციფრული ვა-
ლუტის და ვირტუალური ვალუტის გავრცელე-
ბისთვის, ყიდვა-გაყიდვისთვის, შენახვისთვის, 
გაგზავნისთვის, მიღებისთვის, აქცეპტის მიცე-
მისათვის და გადაცემისთვის, არაჩატვირთვა-
დი პროგრამული უზრუნველყოფა დეცენტრა-
ლიზებული ფინანსირებისთვის, არაჩატვირთ-
ვადი პროგრამული უზრუნველყოფა სმარტ-
კონტროლის შექმნისა და განხორციელებისათ-
ვის, არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა დეცენტრალიზებული აპლიკაციების 
შემუშავებისთვის, არაჩატვირთვადი პროგრა-
მული უზრუნველყოფა საკუთრების უფლებე-
ბის რეგისტრაციისთვის, მართვისთვის, თვა-
ლის მიდევნებისთვის და გადაცემისთვის დე-

ცენტრალიზებულ ავტონომიურ ორგანიზაცი-
ებში, არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა დეცენტრალიზებული ავტონომიური 
ორგანიზაციების მენეჯმენტისა და მართვისათ-
ვის, არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა დეცენტრალიზებულ ავტონომიურ 
ორგანიზაციებში მონაწილეობისათვის და ხმის 
მიცემისთვის, არაჩატვირთვადი პროგრამული 
უზრუნველყოფა ფინანსური ტრანზაქციების 
განხორციელებისა და ჩაწერისთვის, განაწილე-
ბული რეესტრის არაჩატვირთვადი პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა, რომელიც განკუთვნილია 
ფინანსური ტრანზაქციების დამუშავებისას გა-
მოყენებისთვის, არაჩატვირთვადი პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა ფულადი სახსრების ელ-
ექტრონული გადაგზავნისთვის, არაჩატვირთ-
ვადი პროგრამული უზრუნველყოფა კრიპტო-
ვალუტის საფულის სახით გამოყენებისთვის; 
არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყო-
ფა ელექტრონული საფულის სახით გამოყე-
ნებისთვის; არაჩატვირთვადიი პროგრამული 
უზრუნველყოფა ელექტრონული საფულეების 
შექმნისა და მართვისათვის; არაჩატვირთვადიი 
პროგრამული უზრუნველყოფა ციფრული ვა-
ლუტით გადახდის და მისი გადაცვლის ტრან-
ზაქციებისათვის; არაჩატვირთვადი პროგრა-
მული უზრუნველყოფა ციფრულ აქტივებთან, 
ციფრულ ტოკენებთან, კრიპტოტოკენებთან, სა-
სარგებლო ტოკენებთან, არაჩანაცვლებად (უნი-
კალურ) ტოკენებთან (NFT), კოლექციონირების 
ციფრულ საგნებთან, კრიპტო-კოლექციონირე-
ბის საგნებთან, კრიპტოვალუტასთან, ციფრულ 
ვალუტასთან და ვირტუალურ ვალუტასთან 
დაკავშირებული ტრანზაქციების მართვისთვის 
და დადასტურებისთვის; არაჩატვირთვადიი 
პროგრამული უზრუნველყოფა ელექტრონული 
გადახდების დამუშავებისთვის; არაჩატვირთვა-
დი პროგრამული უზრუნველყოფა თამაშების-
თვის; ვირტუალური რეალობის არაჩატვირთ-
ვადი პროგრამული უზრუნველყოფა; არაჩატ-
ვირთვადიი პროგრამული უზრუნველყოფა 
არაჩანაცვლებადი (უნიკალური) ტოკენების 
(NFT) შექმნისთვის; არაჩატვირთვადი პროგრა-
მული უზრუნველყოფა ბლიკჩეინის საფუძვ-
ელზე ტრანზაქციების მართვისა და დადასტუ-
რებისთვის; არაჩატვირთვადი პროგრამული 
უზრუნველყოფა თამაშების შემუშავებისთვის; 
საშუალებები თამაშებისთვის განკუთვნილი 
არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყო-
ფის შემუშავებისთვის; არაჩატვირთვადი პროგ-
რამული უზრუნველყოფა ბლოკჩეინ თამაშე-
ბისთვის; არაჩატვირთვადი პროგრამული უზ-
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რუნველყოფა კრიპტოვალუტის მაინინგისათ-
ვის; არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა კრიპტოვალუტის ფერმებისთვის; 
არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყო-
ფა აუქციონების ორგანიზებისა და ჩატარების-
თვის; არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა ხმის მიცემისთვის; არაჩატვირთვადი 
პროგრამული უზრუნველყოფა სოციალური 
ქსელებისთვის; საშუალებები არაჩატვირთვადი 
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავების-
თვის; არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა ონლაინ-საზოგადოების შექმნისათ-
ვის, მართვისა და მასთან ურთიერთობისთვის; 
არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყო-
ფა ვირტუალურ საზოგადოებაში ჯგუფების 
შექმნისათვის, მართვისა და წვდომისათვის; 
არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყო-
ფა ფაილების გაცვლისათვის; არჩატვირთვადი 
საკომუნიკაციო პროგრამული უზრუნველყოფა; 
არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყო-
ფა ელექტრონული შეტყობინებების, გრაფიკის, 
გამოსახულებების, აუდიო- და აუდიო ვიზუა-
ლური კონტენტის გაგზავნისა და მიღებისთვის 
ინტერნეტის და კავშირის ქსელების მეშვეო-
ბით; არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა ელექტრონული მედიის ან ინფორმა-
ციის შექმნისთვის, რედაქტირებისთვის, ჩატ-
ვირთვისთვის, გადმოტვირთვისთვის, წვდომი-
სთვის, ნახვისთვის, გამოქვეყნებისთვის, ასახ-
ვისთვის, მონიშვნისთვის, ბლოგირებისთვის, 
ნაკადური გადაცემისთვის, მითითებისთვის, 
ანოტირებისთვის, მათზე აზრის გამოთქმისთ-
ვის, მათი კომენტირებისთვის, ხმის მიცემისთ-
ვის, მიერთებისთვის, გადაცემისთვის და გა-
ზიარებისთვის კომპიუტერული და საკომუნი-
კაციო ქსელების მეშვეობით; არაჩატვირთვადი 
პროგრამული უზრუნველყოფა გამოსახულებე-
ბის, გრაფიკის აუდიოფაილების, ვიდეოფაილე-
ბის და ტექსტის დამუშავებისთვის; არაჩატვირ-
თვადი პროგრამული უზრუნველყოფა მონაცე-
მების და ინფორმაციის შეგროვებისთვის, მარ-
თვისთვის, რედაქტირებისთვის, ორგანიზების-
თვის, მოდიფიკაციისთვის, გადაცემისთვის, გა-
ზიარებისთვის და შენახვისთვის; არაჩატვირთ-
ვადი პროგრამული უზრუნველყოფა კონტენ-
ტის, ტექსტის, ვიზუალური ნაწარმოებების აუ-
დიო ნაწარმოებების, აუდიო-ვიზუალური ნა-
წარმოებების, ლიტერატურული ნაწარმოებე-
ბის, მონაცემების, ფაილების, დოკუმენტების 
და ელექტრონული ნაწარმოებების გადაცემის-
თვის, გაზიარებისთვის, მიღებისთვის, ჩამოტ-
ვირთვისთვის, ასახვისთვის, მათთან ურთიერ-

თობისთვის და გადაგზავნისთვის; არაჩატვირ-
თვადი პროგრამული უზრუნველყოფა ელექ-
ტრონული კომერციისთვის; არაჩატვირთვადი 
პროგრამული უზრუნველყოფა ელექტრონული 
კომერციისთვის, რომელიც მომხმარებლებს აძ-
ლევს ელექტრონული ბიზნეს ოპერაციების გან-
ხორციელების შესაძლებლობას გლობალური 
კომპიუტერული ინტერნეტ და საკომუნიკაციო 
ქსელების მეშვეობით; არაჩატვირთვადი პროგ-
რამული უზრუნველყოფა ელექტრონული 
ტრანზაქციების დამუშავებისთვის; არაჩატვირ-
თვადი პროგრამული უზრუნველყოფა ღონის-
ძიებების ორგანიზებისთვის, ძიებისთვის და 
მართვისათვის; არაჩატვირთვადი პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა ანგარიშების შექმნისათ-
ვის, და განაწილებულ რეესტრში და ერთრან-
გიან საგადასახადო ქსელებში ფინანსური 
ტრანზაქციების შესახებ ინფორმაციის ტექნი-
კური მომსახურებისა და მართვისთვის; არაჩა-
ტვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფა 
ფინანსურ ვაჭრობაში გამოყენებისთვის; არა-
ჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფა 
ფინანსურ გადაცვლებში გამოყენებისთვის; არა-
ჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფა 
ფინანსური ტრანზაქციების მონაწილეების ავ-
თენტიფიკაციის უზრუნველსაყოფად; პროგრა-
მული უზრუნველყოფა ფინანსური ტრანზაქ-
ციების განაწილებული რეესტრის წარმოებისთ-
ვის; არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა კომპიუტერულ ქსელებში ელექტრო-
ნული გადაგზავნების კრიპტოგრაფიული 
უსაფრთხოების მართვისათვის; არაჩატვირთვა-
დი პროგრამული უზრუნველყოფა დაშიფვრის-
თვის და ინტერნეტის მეშვეობით ციფრული 
ინფორმაციის უსაფრთხო გადაცემის უზრუნ-
ველსაყოფად; არაჩატვირთვადი პროგრამული 
უზრუნველყოფა ვალუტის კონვერტაციისთ-
ვის. 
___________________________________________ 
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სასაქონლო ნიშნები 

(511)  
9 ‒ კომპიუტერის აპარატული მოწყობილობა; 
სმარტ საათები; სმარტ საიუველირო ნაწარმი; 
სათვალეები; მზის სათვალეები; ვირტუალური 
რეალობის სათვალეები; საყურისები; ყურსასმე-
ნები; თამაშებისთვის განკუთვნილი საყური-
სები; კომპიუტერული თამაშებისთვის განკუთ-
ვნილი პერიფერიული მოწყობილობები; კომ-
პიუტერებისთვის, სმარტრფონებისთვის, საყუ-
რისებისთვის და სათამაშო მოწყობილობების-
თვის განკუთვნილი შალითები; სინათლის 
გამომსხივებელი (LED) ნიშნები; ნეონური ნიშ-
ნები; ბლოკჩეინი; კრიპტოვალუტა; აპარატული 
საფულე კრიპტოვალუტისთვის; მულტიმედი-
ური ფაილები არაჩანაცვლებადი (უნიკალური) 
ტოკენებით (NFT); მუსიკალური ფაილები არა-
ჩანაცვლებადი (უნიკალური) ტოკენებით (NFT); 
გამოსახულების ფაილები არაჩანაცვლებადი 
(უნიკალური) ტოკენებით (NFT); ვიდეო ფაი-
ლები არაჩანაცვლებადი (უნიკალური) ტოკენე-
ბით (NFT); ტექსტური ფაილები არაჩანაცვლე-
ბადი (უნიკალური) ტოკენებით (NFT); აუდიო 
ფაილები არაჩანაცვლებადი (უნიკალური) ტო-
კენებით (NFT); გამოსახულებების, მუსიკალუ-
რი, აუდიო, ვიდეო და მულტიმედიური ფაი-
ლები, რომელთა ავთენტიფიკაცია ხდება არა-
ჩანაცვლებადი (უნიკალური) ტოკენების (NFT) 
დახმარებით; ჩატვირთვადი ელექტრონული 
პუბლიკაციები; ციფრული გამოსახულებების, 
აუდიო, ვიდეო და მულტიმედიური ფაილები; 
კომპიუტერული გრაფიკა; პროგრამული უზ-
რუნველყოფა; კომპიუტერული უზრუნველყო-
ფა ბლოკჩეინისათვის; პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა განაწილებული რეესტრისთვის; პრო-
გრამული უზრუნველყოფა კრიპტოგრაფიისთ-
ვის; პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელსაც 
იყენებენ კრიპტოვალუტასთან; პროგრამული 
უზრუნველყოფა, რომელსაც იყენებენ ციფრულ 
ვალუტასთან; პროგრამული უზრუნველყოფა, 
რომელსაც იყენებენ ვირტუალურ ვალუტას-
თან; პროგრამული უზრუნველყოფა ციფრული 
აქტივების, ციფრული ტოკენების, კრიპტოტო-
კენების, სასარგებლო ტოკენების, არაჩანაცვლე-
ბადი (უნიკალური) ტოკენების (NFT), კოლექ-
ციონირების ციფრული საგნების, კრიპტო-კო-
ლექციონირების საგნების, კრიპტოვალუტის, 
ციფრული ვალუტის და ვირტუალური ვალუ-
ტის მაინინგისთვის, შექმნისა და გამოშვების-
თვის; პროგრამული უზრუნველყოფა ციფრუ-
ლი აქტივების, ციფრული ტოკენების, კრიპტო-
ტოკენების, სასარგებლო ტოკენების, არაჩანაც-
ვლებადი (უნიკალური) ტოკენების (NFT), კო-

ლექციონირების ციფრული საგნების, კრიპტო-
კოლექციონირების საგნების, კრიპტოვალუტის, 
ციფრული ვალუტის და ვირტუალური ვალუ-
ტის ნახვისა და წვდომის უზრუნველსაყოფად; 
პროგრამული უზრუნველყოფა ციფრული აქ-
ტივების, ციფრული ტოკენების, კრიპტოტოკე-
ნების, უტილიტური ტოკენების, არაჩანაცვლე-
ბადი (უნიკალური) ტოკენების (NFT), კოლექ-
ციონირების ციფრული საგნების, კრიპტო-კო-
ლექციონირების საგნების, კრიპტოვალუტის, 
ციფრული ვალუტის და ვირტუალური ვალუ-
ტის გავრცელებისთვის, ყიდვა-გაყიდვისთვის, 
შენახვისთვის, გაგზავნისთვის, მიღებისთვის, 
აქცეპტის მიცემისთვის და გადაცემისთვის; 
პროგრამული უზრუნველყოფა დეცენტრალი-
ზებული დაფინანსებისთვის; პროგრამული 
უზრუნველყოფა სმარტ კონტრაქტების განხორ-
ციელებისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფა 
დეცენტრალიზებული აპლიკაციების შემუშავე-
ბისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფა სა-
კუთრებაზე უფლების დეცენტრალიზებულ ავ-
ტონომიურ ორგანიზაციებში რეგისტრაციის-
თვის, მართვისთვის, თვალის მიდევნებისთვის 
და გადაცემისთვის; პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა დეცენტრალიზებული ავტონომიური 
ორგანიზაციების კონტროლისა და მართვისათ-
ვის; პროგრამული უზრუნველყოფა დეცენტრა-
ლიზებულ ავტონომიურ ორგანიზაციებში მო-
ნაწილეობისთვის და ხმის მიცემისთვის; პროგ-
რამული უზრუნველყოფა ფინანსური ოპერა-
ციების შესრულებისა და რეგისტრაციისთვის; 
პროგრამული უზრუნველყოფა განაწილებული 
რეესტრისთვის, რომელსაც იყენებენ ფინანსუ-
რი ტრანზაქციების დამუშავებისას; პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა ფულადი სახსრების ელ-
ექტრონული გადაგზავნისთვის; პროგრამული 
უზრუნველყოფა კრიპტოვალუტის საფულის 
სახით გამოყენებისთვის; პროგრამული უზ-
რუნველყოფა ელექტრონული საფულის სახით 
გამოყენებისთვის; პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა ელექტრონული საფულეების შექმნისათ-
ვის და მათი მართვისათვის; პროგრამული უზ-
რუნველყოფა ციფრული ვალუტით გადახდის-
თვის და მისი გადაცვლისთვის; პროგრამული 
უზრუნველყოფა ციფრულ აქტივებთან, ციფ-
რულ ტოკენებთან, კრიპტოტოკენებთან, სასარ-
გებლო ტოკენებთან, არაჩანაცვლებად (უნიკა-
ლურ) ტოკენებთან (NFT), კოლექციონირების 
ციფრულ საგნებთან, კრიპტო-კოლექციონირე-
ბის საგნებთან, კრიპტოვალუტასთან, ციფრულ 
ვალუტასთან და ვირტუალურ ვალუტასთან 
დაკავშირებული ტრანზაქციების მართვისა და 
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დადასტურებისთვის; პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა ელექტრონული გადახდების დამუშა-
ვებისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფა თა-
მაშებისთვის; ვირტუალური რეალობის პროგ-
რამული უზრუნველყოფა; პროგრამული უზ-
რუნველყოფა არაჩანაცვლებადი (უნიკალური) 
ტოკენების (NFT) შექმნისათვის; პროგრამული 
უზრუნველყოფა ბლოკჩეინზე ტრანზაქციების 
მართვისა და დადასტურებისთვის; პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა თამაშების შემუშავების-
თვის; თამაშების შექმნისთვის განკუთვნილი 
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავების 
საშუალებები; ბლოკჩეინ თამაშების პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა; პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა კრიპტოვალუტის მაინინგისათვის; 
პროგრამული უზრუნველყოფა კრიპტოვალუ-
ტის ფერმერებისთვის; პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა აუქციონების ორგანიზებისა და ჩატა-
რებისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფა 
ხმის მიცემისთვის; პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა სოციალური ქსელებისათვის; პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფის შემუშავების საშუალებე-
ბი; პროგრამული უზრუნველყოფა ონ-ლაინ 
საზოგადოების შექმნისთვის, მართვისთვის და 
მასთან ურთიერთობისთვის; პროგრამული უზ-
რუნველყოფა ვირტუალური საზოგადოების 
ჯგუფების შექმნისათვის, მართვისა და წვდო-
მისათვის; პროგრამული უზრუნველყოფა ფაი-
ლების გაზიარებისთვის; კომუნიკაციების პრო-
გრამული უზრუნველყოფა; პროგრამული უზ-
რუნველყოფა შეტყობინებების, გრაფიკის, გა-
მოსახულებების, აუდიო- და აუდიო-ვიზუა-
ლური კონტენტის გაგზავნისა და მიღებისთვის 
ინტერნეტის და კავშირის ქსელების მეშვეო-
ბით; პროგრამული უზრუნველყოფა ელექტრო-
ნული მედიის და ინფორმაციის შექმნისათვის, 
რედაქტირებისთვის, ჩატვირთვისთვის, გადმო-
ტვირთვისთვის, წვდომისთვის, ნახვისთვის, 
პუბლიკაციისთვის, ასახვისთვის, მონიშვნისთ-
ვის, ბლოგირებისთვის, ნაკადური გადაცემის-
თვის, მითითებისთვის, ანოტირებისთვის, მათ-
ზე აზრის გამოთქმისთვის, კომენტირებისთვის, 
ხმის მიცემისთვის, აღბეჭდვისთვის, გადაცე-
მისთვის და გაზიარებისთვის კომპიუტერული 
და საკომუნიკაციო ქსელების მეშვეობით; პრო-
გრამული უზრუნველყოფა გამოსახულებების, 
გრაფიკის, აუდიო ფაილების, ვიდეო ფაილების 
და ტექსტის დამუშავებისთვის; პროგრამული 
უზრუნველყოფა მონაცემების და ინფორმაციის 
შეგროვებისთვის, მართვისთვის, რედაქტირე-
ბისთვის, ორგანიზებისთვის, მოდიფიცირების-
თვის, გადაცემისთვის, გაზიარებისთვის და შე-

ნახვისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფა 
კონტენტის, ტექსტის, ვიზუალური ნაწარმოე-
ბების, აუდიო ნაწარმოებების, აუდიო-ვიზუა-
ლური ნაწარმოებების, ლიტერატურული ნა-
წარმოებების, მონაცემების ფაილების, დოკუ-
მენტების და ელექტრონული ნაწარმოებების 
გადაცემისთვის, გაზიარებისთვის, მიღებისთ-
ვის, ჩატვირთვისთვის, აღწარმოებისთვის, მათ-
თან ურთიერთკავშირისთვის და მათი გადაცე-
მისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფა ელექ-
ტრონული კომუნიკაციისთვის; პროგრამული 
უზრუნველყოფა ელექტრონული კომერციისთ-
ვის, რომელიც მომხმარებლებს აძლევს შესაძ-
ლებლობას განახორციელონ ბიზნეს ტრანზაქ-
ციები გლობალური კომპიუტერული ინტერნეტ 
და საკომუნიკაციო ქსელების მეშვეობით; პრო-
გრამული უზრუნველყოფა ელექტრონული 
ტრანზაქციების დამუშავებისთვის; პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა ღონისძიებების ორგანი-
ზებისთვის, ძიებისთვის და მართვისთვის; 
პროგრამული უზრუნველყოფა ანგარიშების 
შექმნისათვის, განაწილებულ რეესტრებში და 
ერთრანგიან გადახდების ქსელებში ფინანსურ 
ტრანზაქციებზე ინფორმაციის მომსახურებისა 
და მართვისთვის; პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა ფინანსურ ვაჭრობაში გამოყენებისთვის; 
პროგრამული უზრუნველყოფა ფინანსურ გა-
დაცვლაში გამოყენებისთვის; პროგრამული 
უზრუნველყოფა ფინანსური ტრანზაქციების 
მონაწილეების ავთენტიფიკაციის უზრუნველ-
საყოფად; პროგრამული უზრუნველყოფა ფი-
ნანსური ტრანზაქციებისთვის განკუთვნილი 
რეესტრების მომსახურებისთვის; პროგრამული 
უზრუნველყოფა ინტერნეტში ელექტრონული 
ტრანზაქციების კრიპტოგრაფიული უსაფრთ-
ხოების მართვისათვის; პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა დაშიფვრისთვის და ციფრული ინ-
ფორმაციის ინტერნეტის მეშვეობით უსაფრთ-
ხო გადაცემის უზრუნველსაყოფად; პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა ვალუტის კონვერტაციის-
თვის. 
 

28 ‒ სათამაშოები, თამაშები, სათამაშოები;  სა-
თამაშო ფიგურები; პლუშის სათამაშოები;  თო-
ჯინები; კალათბურთის ბურთები; სათამაშო კა-
რტები; სავაჭრო ბარათები; პორტატიული მოწ-
ყობილობები, რომლებიც განკუთვნილია ელექ-
ტრონული, კომპიუტერული, ინტერაქტიური 
და ვიდეო თამაშების  სათამაშოდ;  თამაშების-
თვის განკუთვნილი მოწყობილობები; თამაშე-
ბისთვის განკუთვნილი მობილური მოწყობი-
ლობები; გასართობი სათამაშო ავტომატები; 
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თამაშებისთვის განკუთვნილი მისადგამები; 
თამაშის კონტროლერები კომპიუტერული და 
ვიდეო თამაშებისთვის;  ჯოისტიკები კომპიუ-
ტერული თამაშებისთვის; ჯოისტიკები ვიდეო 
თამაშებისთვის; „თაგვები“ თამაშებისთვის; 
კლავიატურები თამაშებისთვის; სკეიტბორდე-
ბი; სკეიტბორდის დეკები. 
 

35 ‒ საცალო ვაჭრობასთან დაკავშირებული 
მომსახურება; სარეკლამო მომსახურება; მარკე-
ტინგული მომსახურება; ბაზრის კვლევა; საქონ-
ლის პრომოუშენთან (წარმოჩენასთან) დაკავში-
რებული მომსახურება; ბიზნესთან დაკავშირე-
ბული კონსულტაციები; კომპიუტერული და 
საკომუნიკაციო ქსელების მეშვეობით საქონ-
ლის და მომსახურების გაცვლასთან და გაყიდ-
ვასთან დაკავშირებული  მომსახურება;  ონლა-
ინ სერვისების შეთავაზება მყიდველების გამ-
ყიდველებთან დაკავშირებისთვის; ონლაინ სა-
ვაჭრო სივრცის შეთავაზება; ციფრული აქტივე-
ბისთვის, ციფრული ტოკენებისთვის, კრიპტო-
ტოკენებისთვის, სასარგებლო ტოკენებისთვის, 
არაჩანაცვლებადი (უნიკალური) ტოკენებისთ-
ვის (NFT), კოლექციონირების ციფრული საგნე-
ბისთვის, კრიპტო-კოლექციონირების საგნების-
თვის, კრიპტოვალუტისთვის, ციფრული ვა-
ლუტისთვის და ვირტუალური ვალუტისთვის 
ონლაინ სავაჭრო სივრცის შეთავაზება; ონლაინ  
სავაჭრო სივრცის შეთავაზება  ციფრული სა-
ქონლის გამყიდველებისა და მყიდველებისთ-
ვის, რომელთა ავთენტიფიკაცია ხდება არა-
ჩანაცვლებადი (უნიკალური) ტოკენების (NFT) 
მეშვეობით;  ონლაინ სავაჭრო  სივრცის შეთა-
ვაზება  ციფრული აქტივების, ციფრული ტოკე-
ნების, კრიპტოტოკენების, სასარგებლო ტოკენე-
ბის, არაჩანაცვლებადი (უნიკალური) ტოკენე-
ბის (NFT), კოლექციონირების ციფრული საგ-
ნების, კრიპტო-კოლექციონირების საგნების, 
კრიპტოვალუტის, ციფრული ვალუტის და 
ვირტუალური ვალუტის იჯარისთვის, სესხე-
ბისთვის და ყიდვა- გაყიდვისთვის;   ციფრული 
აქტივებისთვის, ციფრული ტოკენებისთვის, 
კრიპტოტოკენებისთვის, სასარგებლო ტოკენე-
ბისთვის, არაჩანაცვლებადი (უნიკალური) ტო-
კენებისთვის (NFT), კოლექციონირების ციფრუ-
ლი საგნებისთვის, კრიპტო-კოლექციონირების 
საგნებისთვის, კრიპტოვალუტისთვის, ციფრუ-
ლი ვალუტისთვის და ვირტუალური ვალუტი-
სთვის ვირტუალური სავაჭრო სივრცის შეთა-
ვაზება; ვირტუალური სავაჭრო  სივრცის შეთა-
ვაზება ციფრული საქონლის გამყიდველებისა 
და მყიდველებისთვის, რომელთა ავთენტი-

ფიკაცია ხდება არაჩანაცვლებადი (უნიკალური) 
ტოკენების (NFT) მეშვეობით; ვირტუალური სა-
ვაჭრო სივრცის შეთავაზება არაჩანაცვლებადი 
(უნიკალური) ტოკენების (NFT) იჯარისთვის, 
სესხებისთვის და ყიდვა-გაყიდვისთვის;  მესამე 
პირების საქონლის და მომსახურების  კომპიუ-
ტერული და საკომუნიკაციო ქსელების მეშვეო-
ბით გაყიდვაში და გაცვლაში ხელშეწყობა; ონ-
ლაინ სავაჭრო სივრცის შეთავაზება საქონლის 
და/ან მომსახურების გამყიდველებისთვის;  
აუქციონებთან დაკავშირებული მომსახურება; 
ხმის მიცემასთან დაკავშირებული მომსახურე-
ბა; მესამე პირების საქონლის და მომსახურების 
პრომოუშენი (წარმოჩენა) კომპიუტერული და 
საკომუნიკაციო ქსელების მეშვეობით. 
 

36 ‒ ფინანსური მომსახურება; მონეტარული 
მომსახურება; ფინანსურ ტრანზაქციებთან და-
კავშირებული მომსახურება; ფინანსურ გადაცვ-
ლებთან დაკავშირებული მომსახურება; საბან-
კო მომსახურება; კრიპტოვალუტასთან დაკავ-
შირებული მომსახურება; ციფრულ ვალუტას-
თან დაკავშირებული მომსახურება; ელექტრო-
ნულ ვალუტასთან დაკავშირებული მომსახუ-
რება; ვირტუალურ ვალუტასთან დაკავშირე-
ბული მომსახურება; კრიპტოვალუტის გადაც-
ვლასთან დაკავშირებული მომსახურება; კრიპ-
ტოვალუტის ყიდვა-გაყიდვასთან დაკავშირე-
ბული მომსახურება; კრიპტოვალუტით გადახ-
დების დამუშავება; ელექტრონული გადახდე-
ბის მომსახურება; ელექტრონული საფულის 
მომსახურება; ვალუტის გადაცვლასთან დაკავ-
შირებული მომსახურება; ვალუტის ყიდვა-
გაყიდვასთან დაკავშირებული მომსახურება; 
გადახდების დამუშავებასთან დაკავშირებული 
მომსახურება; სესხებთან დაკავშირებული მომ-
სახურება; ციფრული აქტივების, ციფრული 
ტოკენების, კრიპტოტოკენების, სასარგებლო 
ტოკენების, არაჩანაცვლებადი (უნიკალური) 
ტოკენების (NFT), კოლექციონირების ციფრუ-
ლი საგნების, კრიპტო-კოლექციონირების საგ-
ნების, კრიპტოვალუტის, ციფრული ვალუტის 
და ვირტუალური ვალუტის შექმნა და გა-
მოშვება; ციფრული აქტივების, ციფრული 
ტოკენების, კრიპტოტოკენების, სასარგებლო 
ტოკენების, არაჩანაცვლებადი (უნიკალური) 
ტოკენების (NFT), კოლექციონირების ციფრუ-
ლი საგნების, კრიპტო-კოლექციონირების საგ-
ნების, კრიპტოვალუტის, ციფრული ვალუტის 
და ვირტუალური ვალუტის გავრცელება, ყიდ-
ვა-გაყიდვა, სესხება, გაცვლა, შენახვა და გადა-
ცემა; ფინანსური ინფორმაციის შეთავაზება; 
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ციფრული აქტივების, ციფრული ტოკენების, 
კრიპტოტოკენების, სასარგებლო ტოკენების, 
არაჩანაცვლებადი (უნიკალური) ტოკენების 
(NFT), კოლექციონირების ციფრული საგნების, 
კრიპტო-კოლექციონირების საგნების, კრიპტო-
ვალუტის, ციფრული ვალუტის და ვირტუა-
ლური ვალუტის სფეროში ინფორმაციის შეთა-
ვაზება; ფინანსური საკითხები, კერძოდ, ფი-
ნანსური მენეჯმენტი, ფინანსური დაგეგმვა, 
ფინანსური პროგნოზი, ფინანსური პორტფე-
ლის მართვა, ფინანსური ანალიზი და კონსულ-
ტაციები; ელექტრონული საშუალებების დახმა-
რებით შეთავაზებული ფინანსური ინფორმა-
ცია; საბროკერო მომსახურება; ვალუტის ყიდვა-
გაყიდვასთან დაკავშირებული მომსახურება; 
ინვესტიციების მართვასთან დაკავშირებული 
მომსახურება; ელექტრონული კომერციის გა-
დახდების მომსახურება; ბლოკჩეინის საფუძ-
ველზე გადახდების დადასტურების (შემოწმე-
ბის) მომსახურება. 
 

41 ‒ გართობასთან დაკავშირებული მომსახუ-
რება; ფილმების, მხატვრული ფილმების, რა-
დიო, ტელე და ვებ-პროგრამების წარმოება და 
გავრცელება; მულტიმედიური გასართობი კონ-
ტენტის წარმოება და პოსტპროდაქშენი; არა-
ჩატვირთვადი ფილმების, სატელევიზიო შოუე-
ბის, ვებ-ტრანსლაციების, აუდიო-ვიზუალური 
და მულტიმედიური ნაწარმოებების უზრუნ-
ველყოფა ინტერნეტის მეშვეობით; ხმოვანი, ვი-
დეო და მულტიმედიური ჩანაწერების წარ-
მოება; ელექტრონული, კომპიუტერული და ვი-
დეო თამაშების შეთავაზება ონლაინ; ვირტუა-
ლური რეალობის არკადული მომსახურება; 
ვირტუალური რეალობის თამაშების მომსახუ-
რება; ელექტრონულ გამომცემლობასთან და-
კავშირებული მომსახურება; გართობასთან და-
კავშირებული მომსახურება, კერძოდ, ვირტუა-
ლური რეალობის, გაფართოებული რეალობის 
და შერეული რეალობის ინტერაქტიური გარ-
თობის, თამაშების, კონტენტის და შთაბეჭდი-
ლებების შეთავაზება; გართობასთან დაკავში-
რებული მომსახურება, კერძოდ, ვირტუალური 
რეალობის, გაფართოებული რეალობის და შე-
რეული რეალობის გარემოს ონლაინ შეთავაზე-
ბა; ვირტუალური რეალობის, გაფართოებული 
რეალობის და შერეული რეალობის ვიდეოს 
წარმოება გართობის მიზნებისთვის; მულტიმე-
დიური გართობების წარმოებასთან და პუბლი-
კაციასთან დაკავშირებული მომსახურება; გა-
მოფენების, ღონისძიებების და კონფერენციე-

ბის ორგანიზება გართობის და კულტურული 
მიზნებისთვის. 
 

42 ‒ პროგრამული უზრუნველყოფა, როგორც 
მომსახურება (SaaS), პლატფორმა, როგორც მომ-
სახურება (PaaS), მომსახურება ღრუბლოვანი 
ტექნოლოგიების საფუძველზე (ქლაუდ მომსა-
ხურება), კომპიუტერის აპარატული მოწყობი-
ლობის და პროგრამული უზრუნველყოფის 
დაპროექტება და შემუშავება, კომპიუტერულ, 
ელექტრონული და ვიდეო თამაშების შემუშავე-
ბასთან დაკავშირებული მომსახურება, დეცენ-
ტრალიზებული ავტონომიური ორგანიზაციე-
ბის (DAO) ორგანიზება, მენეჯმენტი და მართვა, 
დეცენტრალიზებულ ავტონომიურ ორგანიზა-
ციებში (DAO) საკუთრების უფლებების რეგის-
ტრაცია, მართვა და თვალის მიდევნება, დეცენ-
ტრალიზებული აპლიკაციების დაპროექტება 
და შემუშავება, სმარტ კონტრაქტების შემუშა-
ვება და იმპლემენტაცია, მომსახურება საინ-
ფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში, არაჩატ-
ვირთვადი ელექტრონული პუბლიკაციები, 
არაჩატვირთვადი ციფრული გამოსახულებები, 
აუდიო, ვიდეო და მულტიმედიური ფაილები, 
არაჩატვირთვადი კომპიუტერული გრაფიკა, 
არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყო-
ფა, არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა ბლოკჩეინისათვის, არაჩატვირთვადი 
პროგრამული უზრუნველყოფა განაწილებული 
რეესტრისთვის, არაჩატვირთვადი პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა კრიპტოგრაფიისთვის, 
არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყო-
ფა კრიპტოვალუტასთან გამოყენებისთვის, არა-
ჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფა 
ციფრულ ვალუტასთან გამოყენებისთვის, არა-
ჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფა 
ვირტუალურ ვალუტასთან გამოყენებისთვის, 
არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყო-
ფა ციფრული აქტივების, ციფრული ტოკენე-
ბის, კრიპტოტოკენების, სასარგებლო ტოკენე-
ბის, არაჩანაცვლებადი (უნიკალური) ტოკენე-
ბის (NFT), კოლექციონირების ციფრული საგნე-
ბის, კრიპტო-კოლექციონირების საგნების, კრი-
პტოვალუტის, ციფრული ვალუტის და ვირ-
ტუალური ვალუტის მაინინგისთვის, შექმნისა 
და გამოშვებისთვის, არაჩატვირთვადი პროგრა-
მული უზრუნველყოფა ციფრული აქტივების, 
ციფრული ტოკენების, კრიპტოტოკენების, სასა-
რგებლო ტოკენების, არაჩანაცვლებადი (უნი-
კალური) ტოკენების (NFT), კოლექციონირების 
ციფრული საგნების, კრიპტო-კოლექციონირე-
ბის საგნების, კრიპტოვალუტის, ციფრული ვა-
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ლუტის და ვირტუალური ვალუტის ნახვისა და 
წვდომისათვის, არაჩატვირთვადი პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა ციფრული აქტივების, 
ციფრული ტოკენების, კრიპტოტოკენების, სასა-
რგებლო ტოკენების, არაჩანაცვლებადი (უნი-
კალური) ტოკენების (NFT), კოლექციონირების 
ციფრული საგნების, კრიპტო-კოლექციონირე-
ბის საგნების, კრიპტოვალუტის, ციფრული ვა-
ლუტის და ვირტუალური ვალუტის გავრცელე-
ბისთვის, ყიდვა-გაყიდვისთვის, შენახვისთვის, 
გაგზავნისთვის, მიღებისთვის, აქცეპტის მიცე-
მისათვის და გადაცემისთვის, არაჩატვირთვა-
დი პროგრამული უზრუნველყოფა დეცენტრა-
ლიზებული ფინანსირებისთვის, არაჩატვირთ-
ვადი პროგრამული უზრუნველყოფა სმარტ-
კონტროლის შექმნისა და განხორციელებისათ-
ვის, არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა დეცენტრალიზებული აპლიკაციების 
შემუშავებისთვის, არაჩატვირთვადი პროგრა-
მული უზრუნველყოფა საკუთრების უფლებე-
ბის რეგისტრაციისთვის, მართვისთვის, თვა-
ლის მიდევნებისთვის და გადაცემისთვის დე-
ცენტრალიზებულ ავტონომიურ ორგანიზაცი-
ებში, არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა დეცენტრალიზებული ავტონომიური 
ორგანიზაციების მენეჯმენტისა და მართვისათ-
ვის, არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა დეცენტრალიზებულ ავტონომიურ 
ორგანიზაციებში მონაწილეობისათვის და ხმის 
მიცემისთვის, არაჩატვირთვადი პროგრამული 
უზრუნველყოფა ფინანსური ტრანზაქციების 
განხორციელებისა და ჩაწერისთვის, განაწილე-
ბული რეესტრის არაჩატვირთვადი პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა, რომელიც განკუთვნილია 
ფინანსური ტრანზაქციების დამუშავებისას გა-
მოყენებისთვის, არაჩატვირთვადი პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა ფულადი სახსრების ელ-
ექტრონული გადაგზავნისთვის, არაჩატვირთ-
ვადი პროგრამული უზრუნველყოფა კრიპტო-
ვალუტის საფულის სახით გამოყენებისთვის; 
არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყო-
ფა ელექტრონული საფულის სახით გამოყე-
ნებისთვის; არაჩატვირთვადიი პროგრამული 
უზრუნველყოფა ელექტრონული საფულეების 
შექმნისა და მართვისათვის; არაჩატვირთვადიი 
პროგრამული უზრუნველყოფა ციფრული ვა-
ლუტით გადახდის და მისი გადაცვლის ტრან-
ზაქციებისათვის; არაჩატვირთვადი პროგრა-
მული უზრუნველყოფა ციფრულ აქტივებთან, 
ციფრულ ტოკენებთან, კრიპტოტოკენებთან, სა-
სარგებლო ტოკენებთან, არაჩანაცვლებად (უნი-
კალურ) ტოკენებთან (NFT), კოლექციონირების 

ციფრულ საგნებთან, კრიპტო-კოლექციონირე-
ბის საგნებთან, კრიპტოვალუტასთან, ციფრულ 
ვალუტასთან და ვირტუალურ ვალუტასთან 
დაკავშირებული ტრანზაქციების მართვისთვის 
და დადასტურებისთვის; არაჩატვირთვადიი 
პროგრამული უზრუნველყოფა ელექტრონული 
გადახდების დამუშავებისთვის; არაჩატვირთვა-
დი პროგრამული უზრუნველყოფა თამაშების-
თვის; ვირტუალური რეალობის არაჩატვირთ-
ვადი პროგრამული უზრუნველყოფა; არაჩატ-
ვირთვადიი პროგრამული უზრუნველყოფა 
არაჩანაცვლებადი (უნიკალური) ტოკენების 
(NFT) შექმნისთვის; არაჩატვირთვადი პროგრა-
მული უზრუნველყოფა ბლიკჩეინის საფუძვ-
ელზე ტრანზაქციების მართვისა და დადასტუ-
რებისთვის; არაჩატვირთვადი პროგრამული 
უზრუნველყოფა თამაშების შემუშავებისთვის; 
საშუალებები თამაშებისთვის განკუთვნილი 
არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყო-
ფის შემუშავებისთვის; არაჩატვირთვადი პროგ-
რამული უზრუნველყოფა ბლოკჩეინ თამაშე-
ბისთვის; არაჩატვირთვადი პროგრამული უზ-
რუნველყოფა კრიპტოვალუტის მაინინგისათ-
ვის; არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა კრიპტოვალუტის ფერმებისთვის; 
არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყო-
ფა აუქციონების ორგანიზებისა და ჩატარების-
თვის; არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა ხმის მიცემისთვის; არაჩატვირთვადი 
პროგრამული უზრუნველყოფა სოციალური 
ქსელებისთვის; საშუალებები არაჩატვირთვადი 
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავების-
თვის; არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა ონლაინ-საზოგადოების შექმნისათ-
ვის, მართვისა და მასთან ურთიერთობისთვის; 
არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყო-
ფა ვირტუალურ საზოგადოებაში ჯგუფების 
შექმნისათვის, მართვისა და წვდომისათვის; 
არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყო-
ფა ფაილების გაცვლისათვის; არჩატვირთვადი 
საკომუნიკაციო პროგრამული უზრუნველყოფა; 
არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყო-
ფა ელექტრონული შეტყობინებების, გრაფიკის, 
გამოსახულებების, აუდიო- და აუდიო ვიზუა-
ლური კონტენტის გაგზავნისა და მიღებისთვის 
ინტერნეტის და კავშირის ქსელების მეშვეო-
ბით; არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა ელექტრონული მედიის ან ინფორმა-
ციის შექმნისთვის, რედაქტირებისთვის, ჩატ-
ვირთვისთვის, გადმოტვირთვისთვის, წვდომი-
სთვის, ნახვისთვის, გამოქვეყნებისთვის, ასახ-
ვისთვის, მონიშვნისთვის, ბლოგირებისთვის, 
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ნაკადური გადაცემისთვის, მითითებისთვის, 
ანოტირებისთვის, მათზე აზრის გამოთქმისთ-
ვის, მათი კომენტირებისთვის, ხმის მიცემისთ-
ვის, მიერთებისთვის, გადაცემისთვის და გა-
ზიარებისთვის კომპიუტერული და საკომუნი-
კაციო ქსელების მეშვეობით; არაჩატვირთვადი 
პროგრამული უზრუნველყოფა გამოსახულებე-
ბის, გრაფიკის აუდიოფაილების, ვიდეოფაილე-
ბის და ტექსტის დამუშავებისთვის; არაჩატვირ-
თვადი პროგრამული უზრუნველყოფა მონაცე-
მების და ინფორმაციის შეგროვებისთვის, მარ-
თვისთვის, რედაქტირებისთვის, ორგანიზების-
თვის, მოდიფიკაციისთვის, გადაცემისთვის, გა-
ზიარებისთვის და შენახვისთვის; არაჩატვირთ-
ვადი პროგრამული უზრუნველყოფა კონტენ-
ტის, ტექსტის, ვიზუალური ნაწარმოებების აუ-
დიო ნაწარმოებების, აუდიო-ვიზუალური ნა-
წარმოებების, ლიტერატურული ნაწარმოებე-
ბის, მონაცემების, ფაილების, დოკუმენტების 
და ელექტრონული ნაწარმოებების გადაცემის-
თვის, გაზიარებისთვის, მიღებისთვის, ჩამოტ-
ვირთვისთვის, ასახვისთვის, მათთან ურთიერ-
თობისთვის და გადაგზავნისთვის; არაჩატვირ-
თვადი პროგრამული უზრუნველყოფა ელექ-
ტრონული კომერციისთვის; არაჩატვირთვადი 
პროგრამული უზრუნველყოფა ელექტრონული 
კომერციისთვის, რომელიც მომხმარებლებს აძ-
ლევს ელექტრონული ბიზნეს ოპერაციების გან-
ხორციელების შესაძლებლობას გლობალური 
კომპიუტერული ინტერნეტ და საკომუნიკაციო 
ქსელების მეშვეობით; არაჩატვირთვადი პროგ-
რამული უზრუნველყოფა ელექტრონული 
ტრანზაქციების დამუშავებისთვის; არაჩატვირ-
თვადი პროგრამული უზრუნველყოფა ღონის-
ძიებების ორგანიზებისთვის, ძიებისთვის და 
მართვისათვის; არაჩატვირთვადი პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა ანგარიშების შექმნისათ-
ვის, და განაწილებულ რეესტრში და ერთრან-
გიან საგადასახადო ქსელებში ფინანსური 
ტრანზაქციების შესახებ ინფორმაციის ტექნი-
კური მომსახურებისა და მართვისთვის; არაჩა-
ტვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფა 
ფინანსურ ვაჭრობაში გამოყენებისთვის; არა-
ჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფა 
ფინანსურ გადაცვლებში გამოყენებისთვის; არა-
ჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფა 
ფინანსური ტრანზაქციების მონაწილეების ავ-
თენტიფიკაციის უზრუნველსაყოფად; პროგრა-
მული უზრუნველყოფა ფინანსური ტრანზაქ-
ციების განაწილებული რეესტრის წარმოებისთ-
ვის; არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა კომპიუტერულ ქსელებში ელექტრო-

ნული გადაგზავნების კრიპტოგრაფიული 
უსაფრთხოების მართვისათვის; არაჩატვირთვა-
დი პროგრამული უზრუნველყოფა დაშიფვრის-
თვის და ინტერნეტის მეშვეობით ციფრული 
ინფორმაციის უსაფრთხო გადაცემის უზრუნ-
ველსაყოფად; არაჩატვირთვადი პროგრამული 
უზრუნველყოფა ვალუტის კონვერტაციისთ-
ვის. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 117099 A 
(210) AM 117099 
(220) 2022 03 16 
(731) შპს „ელიზბარ 1918“ 

სოფ. კისისხევი, მე-17 ქუჩა, 19, 0222,  
თელავი, საქართველო 

(740) იოანე იარაჯული; 
ზურაბ ბეჟაშვილი; 
ლია შიხიაშვილი 

(540) 

 
(591) თეთრი, ღია ყავისფერი 
(531) 26.01.01; 26.01.03; 26.01.22; 26.01.24;  

27.05.01; 27.05.24; 29.01.12 
(511)  
33 ‒ ალკოჰოლური სასმელები, ლუდის გარდა; 
ალკოჰოლური შედგენილობები სასმელების 
დასამზადებლად. 
 

43 ‒ საკვებით და სასმელით უზრუნველყოფა; 
დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 117100 A 
(210) AM 117100 
(220) 2022 03 17 
(731) ნინო ონიანი 

ნუცუბიძის ქ. 44, კორპ. 2, სადარბაზო 2,  
ბ. 8, 0177, თბილისი, საქართველო 

(540)  
 

 
 

 
 №19 2022 10 10 

 
67 



              
 
 

სასაქონლო ნიშნები 

(591) შავი, თეთრი, F2E95C ღია ყვითელი 
(531) 05.03.20; 26.01.15; 26.01.19; 26.01.22;  

26.04.02; 26.04.05; 26.04.10; 26.04.22;  
26.04.24; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.13 

(511)  
29 ‒ ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; 
ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, გაყი-
ნული, გამხმარი და მოხარშული ან შემწვარი 
ხილი და ბოსტნეული; ჟელეები, ხილფაფები, 
კომპოტები; კვერცხი; რძე, ყველი, კარაქი, იო-
გურტი და რძის სხვა პროდუქტები; საკვები ზე-
თები და ცხიმები. 
 

30 ‒ ყავა, ჩაი, კაკაო და ყავის შემცვლელები; 
ბრინჯი, მაკარონი და ატრია; ტაპიოკა და საგო; 
ფქვილი და მარცვლეულის პროდუქტი; პურ-
ფუნთუშეული, მაკარონი და საკონდიტრო ნა-
წარმი; შოკოლადი; ნაყინი, შარბათი და სხვა 
საკვები ყინული; შაქარი, თაფლი, ბადაგი; სა-
ფუარი, საცხობი ფხვნილები; მარილი, სანე-
ლებლები, საკაზმები, დაკონსერვებული მწვა-
ნილი; ძმარი, საწებლები და სხვა საკაზმი; ყი-
ნული (გაყინული წყალი). 
 

43 ‒ საკვებით და სასმელით უზრუნველყოფა; 
დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 117173 A 
(210) AM 117173 
(220) 2022 03 18 
(731) ეი ენდ ეიჩ ელ.ელ.სი 

ალ არაიმი ბულვარ-ხოუდ პ.ო. ბოქს  
676 მასკატ, ომანი 

(540) 

 
(591) მწვანე, შავი, თეთრი 
(531) 24.17.09; 26.13.25; 27.05.23 
(511)  
20 ‒ ავეჯი, სარკეები, სურათების ჩარჩოები; 
შესანახი ან ტრანსპორტირებისთვის განკუთვ-
ნილი არალითონური კონტეინერები; დაუმუ-
შავებელი ან ნახევრადდამუშავებული ძვალი, 
რქა, ვეშაპის ულვაში ან სადაფი; ნიჟარა; „ზღვის 
ხვირთქლის“ ნაწარმი; ქარვა; გასაბერი საწოლე-
ბი, არასამედიცინო; გასაბერი ბალიშები, არასა-
მედიცინო; გასაბერი ლეიბები, არასამედიცინო; 
გასაბერი ბალიშები, არასამედიცინო; ქარვის 
ღეროები; ქარვის ფირფიტები; ცხოველის 
ბრჭყალების ნაკეთობა; ჩლიქების ნაკეთობა; 

რქის ნაკეთობა; ტრიალის საწინააღმდეგო ბა-
ლიშები ჩვილებისთვის; სავარძლები; არალი-
თონური ჩანთის საკიდები; პურის ჩასაწყობი 
კალათები საცხობისათვის; ბამბუკის შტორები; 
ბამბუკი, დაუმუშავებელი ან ნაწილობრივ და-
მუშავებული; დიდი მოცულობის კასრები, არა-
ლითონური; კალათები, არალითონური; ბავშ-
ვის საწოლები / აკვნები; აბაზანის დასაჯდო-
მები ბავშვებისთვის; აბაზანის მოწყობილობა 
[ავეჯი]; აბაზანის სკამები; აბაზანის ხელის მო-
საკიდი ძელები, არალითონური; მძივების დე-
კორატიული ფარდა; საწოლის ქვედა ნაწილი 
(მატრასის დასადები); ბორბლები საწოლისათ-
ვის, არალითონური; საწოლის ფურნიტურა, 
არალითონური; საწოლის საკუთნო [თეთრეუ-
ლის გარდა]; სადგომები ოთახის ცხოველებისა-
თვის; საწოლები; ხის საწოლები; სკები; მერხები 
[ავეჯი]; დაზგები; ბაგირების, გვარლების მომ-
ჭერები, არალითონური; ჩიტის სახლები; მუთა-
ქები; ჭანჭიკები არალითონური; წიგნის სადგა-
რები [ავეჯი]; წიგნის კარადები; ბოთლის სა-
ცობები, არალითონური; ბოთლების ჩასაწყობი 
ხის ყუთები; ბოთლის დასაცობი საკეტები, 
არალითონური; ბოთლების ჩასაწყობი ძგიდეე-
ბიანი ყუთები; ბალონები [კონტეინერები], არა-
ლითონური, შეკუმშული ან თხევადი აირები-
სათვის; ხის ან პლასტმასის ყუთები; არალითო-
ნური ბაგეტები ავეჯისთვის; ჯაგრისის მორა-
კები; აკვნის შემოსაკრავი, თეთრეულის გარდა / 
ბავშვის საწოლის შემოსაკრავი, თეთრეულის 
გარდა; ბიუსტები ხის, ცვილის თაბაშირის ან 
პლასტმასისაგან; მოჩუქურთმებული ავეჯი; სა-
მგზავრო ლეიბები; კასრის გვერგვები, არალი-
თონური / კასრის სალტეები არალითონური; 
კასრის სადგარები, საყრდენები არალითონუ-
რი; ხის კასრები ღვინის დეკანტაციისთვის; კას-
რები, არალითონური; ტაბურეტები; სავარძელი 
გადასაწევი საზურგით; ყუთები სათამაშოები-
სათვის; კომოდები; ზანდუკები, სკივრები, არა-
ლითონური; ხორცის დასაჭრელი მაგიდები; 
პლასტმასის დამჭერები ჰერმეტული ჩანთების-
თვის; ბაგირებისა და მილების მომჭერები, არა-
ლითონური; კონტეინერის საკეტები, არალი-
თონური; ტანსაცმლის დასაკიდი კაუჭები, არა-
ლითონური; ტანსაცმლის საკიდები; ტანსაცმ-
ლის საკიდის კაუჭები არალითონური; ტანსა-
ცმლის საკიდები [ავეჯი]; კუბოს ფურნიტურა, 
არალითონური; კუბოები; ხამუტები შეკრული 
მილებისთვის, არალითონური; ხელოვნური 
ფიჭა სკისათვის; კონსოლის მაგიდა; კონტეინე-
რები, არალითონური [შენახვა, ტრანსპორტი-
რება]; კონტეინერები, არალითონური, შეკუმ-
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შული ან თხევადი აირებისათვის; თხევადი სა-
წვავის კონტეინერები, არალითონური; მარჯ-
ნის ნაკეთობა; კორპის საცობები; ბოთლის 
კორპის საცობები; „ძვლის პალმის“ ნაკეთობა; 
ზედა ტანსაცმლის მანეკენები; ჩვილის აკვნები / 
საწოლი ჩვილებისათვის; დახლები [მაგიდები]; 
გარდერობები; შეკუმშული აირისათვის გან-
კუთვნილი არალითონური ბალონების დატ-
ვირთვა-განტვირთვის და ტრანსპორტირების-
თვის სპეციალურად დამზადებული სახურა-
ვები; მინისა და ფაიფურის გადასატანი ტარა; 
ხის, ცვილის, თაბაშირის ან პლასტმასის ჯვრე-
ბი, საიუველირო ნაწარმისა და ბიჟუტერიის 
გარდა; კარადები; ფარდის სამაგრები, ქსოვი-
ლისაგან დამზადებულის გარდა; ფარდის კაუ-
ჭები; ფარდის მიმმართველები; ფარდის რგო-
ლები; ფარდის კარნიზები; ფარდის გორგოლა-
ჭები; ფარდის დამჭერი ზონრები;  დივანის 
ბალიშები; ბალიშები შინაური ცხოველების ყუ-
თებისთვის; შეზლონგები; პლასტმასის მოსარ-
თავები (კვების პროდუქტებისთვის); სამუშაო 
მაგიდები; სუფრის გასაწყობი მაგიდა-ურიკები 
[ავეჯი]; სტაციონარული სარიგებლები ძაღლის 
ნარჩენების ჩანთებისთვის, არალითონური; 
განცხადებების დაფები; სადემონსტრაციო სტე-
ნდები; დივნები; ძაღლის სადგომები; კარის 
ზარი, არალითონური, არაელექტრული; კარის 
საკეტი, არალითონური; კარის გასაღებ-დასაკე-
ტი მოწყობილობები, არალითონური, არაელექ-
ტრული; კარის საკეტები, არალითონური / კა-
რის ზამბარები, არალითონური, არაელექტრუ-
ლი; კარის ფურნიტურა, არალითონური; კარის 
სახელურები, არალითონური; კარის პატარა 
ჩაქუჩი (დასაკაკუნებლად), არალითონური; კა-
რის გასაღები მოწყობილობები, არალითონუ-
რი, არაელექტრული; კარის გასაჩერებელი, არა-
ლითონური ან კაუჩუკის; კარებები ავეჯისათ-
ვის; ღეროსებრი სამაგრები [ჭანჭიკები, ხრახ-
ნები, შურუპები, შტიფტები, ხის ლურსმნები, 
მანჭვალები და ა.შ.], არალითონური; სახაზავი 
მაგიდები; მილების პლასტმასის სარქვლები 
(სადრენაჟო); უჯრის ორგანაიზერები; უჯრები 
ავეჯისთვის; ტუალეტის მაგიდები; შემონაკერი 
(ავეჯის კიდის პლასტმასის); ქარგა; მარაოები 
პერსონალური, არაელექტრული; ავეჯის ფეხე-
ბი; ხის, ცვილის, თაბაშირის ან პლასტმასის ქან-
დაკებები / ხის, ცვილის, თაბაშირის ან პლას-
ტმასის სტატუეტები; კარტოთეკის კარადები; 
სათევზაო ოჩხები; მცურავი რეზერვუარები, 
არალითონური; ყვავილის ქოთნის სადგამები; 
ჟარდინერები [საყვავილე მაგიდა]; ბაგის საფუ-
რაჟე ტიხრები; ფეხის დასადგმელი ტაბურეტე-

ბი; უსაყრდენო ტიხარი (ავეჯი); დასაკრძალი 
ურნები; ავეჯი; ავეჯის ბორბლები, გორგოლა-
ჭები, არალითონური; ავეჯის ფურნიტურა, არა-
ლითონური; ლითონის ავეჯი; ავეჯის ხის ტიხ-
რები; ავეჯის თაროები; ტანსაცმლის საცავები; 
იარაღის დგარები; საპარიკმახერო სავარძლები; 
დიდი ზომის სახელურიანი კალათები ტრან-
სპორტირებისთვის; ხელის დროშის ტარები, 
არალითონური; ხელის სარკეები [ტუალეტის 
საკუთნო]; ტვირთის შეფუთვის, ტრანსპორტი-
რებისა და დატვირთვა-განტვირთვისათვის 
ქვეშები, არალითონური; დასაკიდი კარადის 
ორგანაიზერები; თაროები ქუდებისათვის; ორ-
თოპედიული ბალიშები ჩვილებისთვის; თავის 
მაფიქსირებელი ბალიშები ბავშვებისთვის; თავ-
მისადებები [ავეჯი]; მაღალი სკამები ჩვილები-
სათვის; სახსრები, არალითონური; ფიჭა სკისა-
თვის; რქა, დაუმუშავებელი ან ნახევრადდამუ-
შავებული; საავადმყოფოს საწოლები; სახლის 
არამნათი ნომრები, არალითონური; საიდენტი-
ფიკაციო სამაჯურები, არალითონური; კუს ბა-
კანის შემცვლელები; კარტოთეკის მოწყობილო-
ბა [ავეჯი]; ფანჯრის შიდა შტორები [ავეჯი] /  
ფანჯრის შიდა დარაბები; ფანჯრის შიდა ქა-
ღალდის შტორები / ფანჯრის შიდა ქაღალდის  
დარაბები; ფანჯრის შიდა ქსოვილის შტორები / 
ფანჯრის შიდა ქსოვილის დარაბები;   ფანჯრის 
შიდა დაწნული ხის შტორები / ფანჯრის შიდა 
დაწნული ხის  დარაბები;  ბავშვის ჭოჭინები; 
გასაბერი ავეჯი; გასაბერი სარეკლამო ნივთები; 
ბიდონები არალითონის; საიუველირო ნაკეთო-
ბების საჩვენებლები (თაროები, ვიტრინები); 
სადგომები ოთახის ცხოველებისათვის; გასაღე-
ბების დაფები; სამზარეულოს კარადები [ავე-
ჯი]; არალითონური სახელურები; პლასტმასის 
იარლიყები; ხის ან პლასტმასის მისადგმელი 
კიბე; პორტატული მაგიდები; კარის საკეტები, 
არალითონური; კონტორულები; ავეჯის ფეხე-
ბი; საფოსტო ყუთები, არალითონური; ბიბ-
ლიოთეკის თაროები; გაბარიტული ჩასატვირ-
თავები რკინიგზის ვაგონებისათვის, არალითო-
ნური; სატვირთი ქვეშები, არალითონური; ჩა-
საკეტი უჯრები (კარადები) [ავეჯი]; საკეტები 
სატრანსპორტო საშუალებებისათვის, არალი-
თონური; საკეტები, არაელექტრული, არალი-
თონური; ბარგის შესანახი კარადები; ჟურნა-
ლების სადგარები; მასაჟის მაგიდები; საბავშვო 
მანეჟის ხალიჩები; წყლის ნიჟარის მოსახსნელი 
საფარები; ლეიბები; საკვების კარადები; წამლის 
კარადები; სარკის დასამზადებელი მინის ფირ-
ფიტები; სარკეები; ტრაპები მგზავრების ჩასას-
ხდომად, არალითონური; მობილები [სკულ-
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პტურები მოძრავი დეტალებით]; ნავმისადგო-
მის კასრები, არალითონური; ჩვილის კალათე-
ბი; სადაფი, დაუმუშავებელი ან ნახევრადდა-
მუშავებული; სურათის ჩარჩოს ნაძერწი მორ-
თულობა; საიდენტიფიკაციო ფირფიტები, არა-
ლითონური; ოთახის ფრინველების საბუდრე-
ბი; ბუდეები ოთახის ცხოველებისათვის; გაზე-
თების სტენდები; ნიშნები (სარეგისტრაციო სა-
ნომრე), არალითონური; ქანჩები, არალითონუ-
რი; საოფისე ავეჯი; ზეთის სადრენაჟო კონტეი-
ნერები, არალითონური; ხამანწკის ნიჟარის საგ-
დულები; პლასტმასის შესაფუთი კონტეინერე-
ბი; ბოქლომები, ელექტრონულის გარდა, არა-
ლითონური; ოთახის ცხოველების ბალიშები; 
სურათის ძელები (ჩარჩოები) /  სურათის ჩარ-
ჩოს ბაგეტები; სურათების ჩარჩოები; ბალიშები; 
განცხადებების ხის ან პლასტმასის დაფები; ჩა-
ლის მოწნული ნაკეთობა [ჭილობის გარდა]; 
პლასტიკური გასაღები-ბარათები, კოდის გარე-
შე, არამაგნიტური; პლასტიკური გასაღები; 
პლასტმასის ბაქნები სატრანსპორტო საშუალე-
ბებისთვის; ჭურჭლის კარადები [ავეჯი]; მანე-
ჟები ბავშვებისათვის; კედლის ნახვრეტის სახ-
შობები, არალითონური; საცობები, არალითო-
ნური; ჭოკები, ლატანები, არალითონური; პორ-
ტატული სამუშაო მაგიდები; პლასტმასის ჭო-
ჭონაქები შტორებისათვის; თაროები [ავეჯი]; 
როტანგის პალმის ნაკეთობა; ყუთები ნარჩენე-
ბისთვის, არალითონური; ლელქაში [საწნავი 
მასალა]; ხის კოჭები ძაფების, თასმებისა და ა.შ. 
დასახვევად; დოლები (მოქნილი შლანგების), 
არალითონური, არამექანიკური; მოსახსნელი 
სახურავები ნიჟარისთვის; რეზერვუარები, არა- 
ლითონის ან ქვის; ბავშვის გამოსაცვლელ სად-
გარზე დასაფენი მრავალჯერადი ლეიბი; მოქ-
ლონები, არალითონური; არალითონური სავა-
ლი გორგოლაჭები გასაწევი კარისათვის; ფანჯ-
რის ალათის საკეტები, არალითონური; დასა-
ხერხი მასალის დასადები მერხები (ავეჯი); ხის 
დასახერხი ჯოჯგინა; სასკოლო ავეჯი; ბრჭყა-
ლების ასალესი ხის ნაკეთობა კატებისათვის; 
შირმები [ავეჯი]; ბუხრის შირმები [ავეჯი]; მი-
სახრახნი თავსახურები ბოთლებისთვის, არა-
ლითონური; შურუპები არალითონური; დასა-
ხუფი საშუალებები, არალითონური; ლითონის 
დასაჯდომები; სკის ხის ჩარჩოები; კანაპე; 
პლასტმასის ან კაუჩუკის მისაკერი იარლიყები 
ტანსაცმლისათვის; ნიჟარები; თაროები კარტო-
თეკის კარადებისათვის; თაროები ნივთების 
შესანახად; თაროები (ღია); არალითონური ფეხ-
საცმლის სამაგრები; არალითონის ფეხსაცმლის 
პალო; საკიდრები ტანსაცმლის ტრანსპორტი-

რებისათვის; ვიტრინები [ავეჯი]; სკამები საშხა-
პეებისთვის; ბუფეტები, სერვანტები, ჭურჭლის; 
აბრები ხის ან პლასტმასისგან; მოვერცხლილი 
მინები [სარკეები]; თამასების შიდა შტორები; 
საძილე რბილი საფენები / საძილე ჭილოფები; 
ცემინებისას გამოსაყენებელი დამცავი ბარიე-
რები; სოფა; გასაღების დასაკიდი რგოლები, 
არალითონური; ირმის რქის ნაკეთობა; კიბის 
წნელები; ბიჯგები, სარები მცენარეების ან ხეე-
ბისათვის; ფეხზე მდგომი მერხები (პიუპიტრე-
ბი); საანგარიშო მანქანის სადგამები; ხის, ცვი-
ლის, თაბაშირის ან პლასტმასის ქანდაკებები; 
საკასრე ტკეჩი; ფეხების დასადგამი სკამები, 
არალითონური; პწკალები, არალითონური; სკა-
მები; საცობები,  მინის, ლითონის ან რეზინის 
გარდა; ჩალის ზოლები; ჩალის ლეიბები; დაწ-
ნული ჩალის თასმა; ცხოველთა ფიტულები; 
ფრინველთა ფიტულები; მაგიდის სახურავები; 
ლითონის მაგიდები; მაგიდები; მანეკენები; კას-
რის ონკანები, არალითონური; სუფრის გასაწ-
ყობი დამხმარე მაგიდები; კარვის პალოები, 
არალითონური; ხელსაწყოების ცარიელი ყუთე-
ბი, არალითონური; ხელსაწყოების ცარიელი 
სკივრები, არალითონური; კუს ბაკანის ნაკეთო-
ბა; პირსახოცის სარიგებელი სტაციონარული 
მოწყობილობა, არალითონური; პირსახოცის 
სადგამები (ავეჯი); ტვირთის გადასაზიდი ქვე-
შები, პლატფორმები არალითონური; ლანგარი, 
არალითონური; ქვესადგამები [ავეჯი]; გორგო-
ლაჭიანი მაგიდა-ურიკები [ავეჯი]; კომპიუტე-
რის გორგოლაჭიანი მაგიდები [ავეჯი]; კირსაქ-
რობი ყუთები კირხსნარისათვის, არალითონუ-
რი; საბეჭდი მანქანის მაგიდები / საბეჭდი მან-
ქანის თაროები; ქოლგის სადგარები; კამერდი-
ნერის (მსახურის) სადგომი; სარქვლები, არა-
ლითონური, მანქანის ნაწილების გარდა; ბაკე-
ბი, არალითონური; დაზგები გირაგით, არალი-
თონური; კედელზე დამონტაჟებული ახალშო-
ბილის გამოსაცვლელი პლატფორმები; გარდე-
რობი; პირსაბანები [ავეჯი]; ნარჩენების კონტე-
ინერები, არალითონური, სამედიცინო დანიშ-
ნულების გარდა; წყალსადენი მილების პლას-
ტმასის სარქვლები; არასამედიცინო დანიშნუ-
ლების წყლის საწოლები; ვეშაპის ულვაში, 
დამუშავებული ან ნახევრადდამუშავებული; 
მოწნული ნაწარმი; ქარის ზანზალაკები [მორ-
თულობა]; დასახვევი კოჭები ელასტიური შლა-
ნგებისთვის, არალითონური, არამექანიკური; 
ფანჯრის დასაკეტი მოწყობილობები, არალი-
თონური, არაელექტრული; ფანჯრის საკეტები, 
არალითონური; ფანჯრის კომპლექტები, არა-
ლითონური; ფანჯრის გასაღები მოწყობილობე-
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ბი, არალითონური, არაელექტრული; ფანჯრის 
გორგოლაჭები, ბლოკები, მორბედები, არალი-
თონური; ფანჯრის გასაჩერებელი, არალითო-
ნური ან კაუჩუკის; ხის ზოლები; მხატვრული 
ნაკეთობა ხის, ცვილის, თაბაშირის ან პლასტ-
მასის; სეკრეტერები. 
 

21 ‒ საოჯახო და სამზარეულო ჭურჭელი და 
ჭურჭლეული; საკვების მოსამზადებელი ჭურ-
ჭელი და სუფრის საკუთნო, ჩანგლების, დანე-
ბის და კოვზების გარდა; სავარცხლები და 
ღრუბლები; ჯაგრისები (ფუნჯების გარდა); მა-
სალები ჯაგრისის ნაკეთობისათვის; სამარჯვე-
ბი წმენდისა და დასუფთავებისათვის; დაუმუ-
შავებელი ან ნახევრადდამუშავებული მინა (სა-
მშენებლო მინის გარდა); მინის, ფაიფურისა და 
ქაშანურის ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნე-
ბა სხვა კლასებს; სახეხი ხელთათმანები ტყავის 
გასაწმენდად; სახეხი ბალიშები სამზარეულო-
სათვის; ტყავის საფხეკი აბრაზიული ღრუბლე-
ბი; ცხოველის ჯაგრისები (ჯაგრისის ნაწარმი); 
ცხოველების მოსავლელი  ხელთათმანები; აკვა-
რიუმის საფარი; არომატული ლერწმის ჩხირე-
ბისგან განსხვავებული არომატული ზეთების 
აეროზოლები, ელექტრული და არაელექტრუ-
ლი; მწერების დასაჭერი და დასახოცი ელექ-
ტრული ხელსაწყოები; საკვების წნევის ქვეშ და-
მუშავების სწრაფსახარში ჭურჭელი [ავტოკლა-
ვი], არაელექტრული; სანაგვე ყუთები, რომლე-
ბიც იხურება და იხსნება ავტომატურად; საბა-
ვშვო გადასატანი აბაზანები; ქაღალდის გამო-
საცხობი ფორმები; სილიკონის გამოსაცხობი 
ფორმები; გამოსაცხობი ჭილოფები; ბარბექიუს 
ჩანგლები; ბარბექიუს მაშები; ტაშტები; კალა-
თები საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის; წასას-
მელი ჯაგრისები; მოსასხმელი კოვზები [სამზა-
რეულოს საკუთნო]; სადღვებლები, არაელექ-
ტრული; ლუდის კათხები; ჩაიდნები, ყავადნე-
ბი, არაელექტრული; ფრინველების აბაზანები; 
გალიები, ვოლიერები ფრინველებისათვის; 
ბლენდერები საყოფაცხობრებო მიზნებისათვის, 
არაელექტრული; ყელიანი ფეხსაცმლის გასახ-
დელი მოწყობილობა; ფეხსაცმლის კალაპოტე-
ბი; ბოთლის გასახსნელები, ელექტრული და 
არალექტრული; ბოთლები; ჯამები; ქაღალდის 
ხელსახოცის დასარიგებელი ყუთები; ტკბილე-
ულის ყუთები; სათავსები (მინის) [ჭურჭელი]; 
პურის კალათები, საყოფაცხოვრებო დანიშნუ-
ლების; საპურეები; პურის დასაჭრელი დაფები; 
ცოცხის ტარები; ცოცხები; ჯაგრისის დასამზა-
დებელი მასალა; კონტეინერებისა და სათავსე-
ბის სარეცხი ჯაგრისები; ჯაგრისები; ელექტრუ-

ლი ჯაგრისები, მანქანის ნაწილების გარდა; სა-
თლები / ბადიები; ქსოვილის სათლები; პატარა-
მუცლიანი მინის ჭურჭელი (მისასხურებელი); 
ფაიფურის, კერამიკის, თიხის, ტერაკოტას ან 
მინის ბიუსტები; საკარაქეები; საკარაქის თავსა-
ხურავები; ფეხსაცმლის ან ხელთათმანის შესაკ-
რავი კაუჭები; დეკორატიული ლანგრები ფინჯ-
ნების, სირჩებისა და სხვა ჭურჭლისათვის; ში-
ნაური ცხოველების გალიები; გალიები მწერე-
ბის შესაგროვებლად; მილები და საცმები საკო-
ნდიტრო ნაწარმოს გაფორმებისთვის; გამოსაც-
ხობი ფორმები; კანდელაბრები, შანდლები [სა-
სანთლეები] / შანდლების როზეტები / შან-
დლის თეფშები; სანთლის საქრობები; სანთლის 
ჭურჭელი (დამჭერები); ცვილის გამათბობლები 
ელექტრული და არაელექტრული; მანქანის გა-
სარეცხი ხელთათმანები; ხალიჩის საბერტყები 
[ხელის სამარჯვები]; ნოხის საწმენდი გრძელ-
ტარიანი ჯაგრისები; ქვაბები; კერამიკული ნა-
წარმი საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის; ღამის 
ქოთნები; საწმენდი  ზამში, ნატი; ყველის ჩასა-
დების თავსახურავები; ფაიფურის სამშვენისე-
ბი; ჩხირები საკვებისათვის; ნაცრის საცრები 
[საოჯახო საკუთნო]; საწმენდი ინსტრუმენტე-
ბი, ხელით სამართავი; სელის ანაძენძი დასუფ-
თავებისათვის; ქვაბის სახურავის ჩამკეტები; 
იატაკის მოსაწმენდი ტილოები; სარეცხის სა-
მაგრები; ტანსაცმლის გასაჭიმი საკიდები; დასა-
სუფთავებელი ჩვრები; გრაფინის სადგამები, ქა-
ღალდის ან სუფრის თეთრეულის გარდა; კოქ-
ტეილის შემრევები (შეიკერი); კოქტეილის ღე-
როები; ყავის ფილტრები, არაელექტრული; ყა-
ვის ხელსაფქვავები; ყავის მადუღარები, არაელ-
ექტრული; ყავის სერვიზები [მაგიდის გასაწ-
ყობი ჭურჭელი]; ყავადნები, არაელექტრული; 
ყულაბა; საჭმელისა და სასმელის გასაციებელი 
ყინულის კონტეინერები; სავარცხლის ბუდეე-
ბი; სავარცხლები ცხოველებისათვის; სავარცხ-
ლები; ელექტრული სავარცხლები; საკონდიტ-
რო ნაწარმის მოსართავი ტოპრაკები [ტოპრაკი-
შპრიცები]; საყოფაცხოვრებო ან სამზარეულო 
კონტეინერები; ფორმები კულინარიისათვის; 
ნამცხვრის [ბისკვიტის] დასაჭრელი დანები; ნა-
მცხვრის კოლოფები, ყუთები; საჭმლის დასამ-
ზადებელი ბადის ტომრები, მიკროტალღურ 
ღუმელში გამოსაყენებლის გარდა; სამზარეუ-
ლო ჭურჭლის ნაკრები; საკვების მოსამზადებე-
ლი ჭურჭელი, არაელექტრული; შამფურები/სა-
მზარეულოს საკუთნო, ლითონის; სამზარეუ-
ლოს საკუთნო, არაელექტრული; შტოპორები, 
ელექტრული და არაელექტრული; კოსმეტიკუ-
რი ფითხი, შპატელი; კოსმეტიკური ჭურჭელი, 
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საყოფაცხოვრებო; კოსმეტიკური მარკერები შე-
უვსებელი; ბამბეულის ნარჩენები დასუფთავე-
ბისათვის; კუსკუსის მოსამზადებელი ქვაბები, 
არაელეტრული; უსკურები ზეთისა და ძმრის-
თვის; პატარა გრაფინები ზეთისა და ძმრისა-
თვის; ნამცეცების შესაგროვებელი სამარჯვები; 
სამსხვრეველა სამზარეულოს საკუთნო, არაელ-
ექტრული; ბროლის ჭურჭელი; ფინჯნები; ქა-
ღალდის ან პლასტმასის ჭიქები; სამურველები; 
დასაჭრელი დაფები სამზარეულოსათვის; გრა-
ფინის იარლიყი; გრაფინები; დეკორატიული 
მინის ბურთები; ფრიტიურის ჭურჭელი, არა-
ელექტრული; მოწნული ბოცები; დეზოდორა-
ტორები პირადი მოხმარებისათვის; ურნები გა-
მოყენებული საფენებისთვის; თავსახურავები, 
(ჭურჭლის); ჭურჭლის ტილოები; ჭურჭელი; 
ჭურჭლის სარეცხი ჯაგრისები; ერთჯერადი სა-
ყოფაცხოვრებო ალუმინის ფოლგის კონტეინე-
რები; ერთჯერადი თეფშები; სპორტისთვის გა-
ნკუთვნილი ბოთლები; ჭიქები სასმელისათვის; 
ყანწები; სარწყულებლები; სასმელი ჭურჭელი; 
ზეთსაჭერი; საწვეთურები საყოფაცხოვრებო მი-
ზნებისთვის; საშრობი თაროები სარეცხისთვის; 
სანაგვე ყუთები; მტვერსაჭერები, არაელექტრუ-
ლი; მტვრის ტილოები [ჩვრები]; ქაშანურის 
ჭურჭელი; თიხის ქოთნები; კვერცხის ჩასადებე-
ბი; ფორმები ნაჭუჭის გარეშე კვერცხის მოსა-
ხარშად; არაელექტრული კვერცხის სეპარატო-
რი, საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის; კვერცხის 
გულის სეპარატორები; მომინანქრებული / ემა-
ლირებული მინა, არასამშენებლო; ვაზები, ლან-
გრები (სასადილო მაგიდის შუაში ჩასადგმე-
ლი); წარბის ჯაგრისები; წამწამის ჯაგრისები; 
ბუმბულის მტვრის საწმენდები; საკვებურები; 
მინაბოჭკოს ძაფი, არასაფეიქრო; მინაბოჭკო, 
არასაიზოლაციო ან საფეიქრო; მცირე ქანდაკე-
ბები ფაიფურის, კერამიკის, თიხის, ტერაკოტას 
ან მინისგან/სტატუეტები ფაიფურის, კერამი-
კის, თიხის, ტერაკოტას ან მინისგან; ფაიფურის, 
კერამიკის, თიხის, ტერაკოტის ან მინის ფიგუ-
რები ნამცხვრებისთვის; ფლაკონები; უთოს ქვე-
სადგამები; კბილების გასაწმენდი ძაფები; ყვა-
ვილის ქოთნები; კაშპო, არაქაღალდის; ბუზის 
საკლავები; ბუზსაჭერი; პედიკიურის დროს გა-
მოსაყენებელი ქაფიანი სეპარატორი; ორთქლსა-
ხარში, არაელექტრული; სახილეები; წვენსაწუ-
რები საოჯახო მიზნებისათვის, არაელექტრუ-
ლი; სახელურიანი ტაფები; ძაბრები; ავეჯის 
გადასაწმენდი ჩვრები; კაჟმიწა [ნაწილობრივ 
დამუშავებული], არასამშენებლო; ბაღში სამუ-
შაო ხელთათმანები; ნივრის საჭყლეტები [სამ-
ზარეულოს საკუთნო]; მინის სათავსები [ჭურ-

ჭელი]; მინის სათავსები [კონტეინერები]; მინა 
სატრანსპორტო საშუალებების ფანჯრებისათ-
ვის [ნახევარფაბრიკატი]; მინა მასში ჩართული 
თხელი ელექტრული გამტარებით; მინის სათა-
ვსები [ქიმიკატებისათვის]; მინის საცობები; მი-
ნის ბამბა [არასაიზოლაციო]; მინა, დაუმუშავე-
ბელი ან ნახევრადდამუშავებული [სამშენებლო 
მინის გარდა]; ჭიქები; გასაჭიმი სამარჯვები 
(ხელთათმანის); საყოფაცხოვრებო ხელთათმა-
ნები; წებოსახარში ქოთნები; სახეხელა სამზა-
რეულოსთვის; გრილის ქვესადგამები; გრილე-
ბი [სამზარეულო საკუთნო]; ბალანი ჯაგრისის 
წარმოებისათვის; ელექტრო კბილის ჯაგრისე-
ბის თავები; ჭურჭელი თბოიზოლაციით; სას-
მელის ჭურჭელი თბოიზოლაციით; ბავშვის სა-
წოვარა ბოთლების შემთბობები, არაელექტრუ-
ლი; მათარა; ყვავილებისა და მცენარეების დამ-
ჭერები კომპოზიციების შესაქმნელად; ცხენის 
გასაწმენდი ჯაგრისები; ცხენის ბალანი ფუნჯე-
ბისათვის; სწრაფსახარში ქვაბები, არაელექ-
ტრული; ვედროები (საყინულე); ნაყინის ამოსა-
ღები ჩამჩა; საყინულე ფორმები; ყინულის მაშა; 
ოთახის აკვარიუმები; ოთახის ტერარიუმები 
მცენარეების მოსაშენებლად; ოთახის ტერარიუ-
მები [ვივარიუმები]; გასაბერი აბაზანები ჩვი-
ლებისთვის; მწერების საჭერები; მწერების შესა-
გროვებელი კოლოფები; თერმოსები; საუთოე-
ბელი ფიცრის შალითები; საუთოებელი ფიც-
რები; იზოთერმული ტომრები; დოქები; ჩაიდ-
ნები, არაელექტრული; სამზარეულოს სათავსე-
ბი [კონტეინერები]; სამზარეულოს საფქვავი 
მოწყობილობა, არაელექტრული; სამზარეულოს 
ჭურჭლეული; დანის საყრდენები [მაგიდის გა-
საწყობი]; ღვინის ჩამჩა; ლამპის შუშის გასაწმენ-
დი ჯაგრისები; მსხვილკბილა სავარცხლები; 
მბრუნავი ლანგრები; ნაქსოვის გასაპარსი, ელ-
ექტრული და არაელექტრული; ლიქიორის სერ-
ვიზი; შინაური ცხოველების ტუალეტები; სა-
უზმის ჩასადები კოლოფები; მაიოლიკის ნაწარ-
მი; გრიმის წასასმელი ფუნჯები; გრიმის მოსა-
ცილებელი საშუალებები; გრიმის ღრუბელი; 
საკვებურები ცხოველებისათვის; ლუდის ჭიქის 
ქვეშსადებები, არაქაღალდის ან ქსოვილის; 
ხორცსაკეპი, არაელექტრული; მენიუს სადგარე-
ბი; კარდალები; საოჯახო წისქვილები [ხელსაფ-
ქვავები]; მოსარევი კოვზები [სამზარეულოს სა-
კუთნო]; შვაბრის სარეცხი, საწური სათლები; 
ჩვრის საწური; შვაბრები; სამზარეულო როდი-
ნი; მინის მოზაიკა, არასამშენებლო; ფორმები 
[სამზარეულოს საკუთნო]; სათაგურები; ბოკა-
ლები, სირჩები; ფრჩხილის ჯაგრისები; ხელსა-
ხოცის რგოლები; საბუდრის კვერცხები [ხე-
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ლოვნური]; ატრიის დასამზადებელი მოწყობი-
ლობები, ხელით სამართავი; წურწურას საცმე-
ბი; სარწყავი შლანგის საცმები; თხილის სამტ-
ვრევები; მინა (მქრქალი); მქრქალი მინა; ღუმე-
ლის ხელთათმანები; მოხატული მინის ჭურჭე-
ლი; ქაღალდის თეფშები; მაკარონის დასამზა-
დებელი მოწყობილობები, ხელით სამართავი; 
ცომის დანები; პილპილის საფქვავები, ხელის; 
საპილპილეები; კეთილსურნელის სასაკმევლე-
ები; სუნამოს პულვერიზატორები; სამზარეუ-
ლოს ქვასანაყი; საკვები თასები შინაური ცხო-
ველებისთვის; შინაური ცხოველების საკვები 
თასები, ავტომატური; პიკნიკის კალათები, 
ჭურჭელთან ერთად; ტორტის ასაღები ნიჩბები; 
ნამცხვრის მოსართავი ფორმები; ღორის ჯაგარი 
ფუნჯებისათვის; ყულაბები; მაგიდის პერსონა-
ლური საფარი, ქსოვილის და ქაღალდის გარდა; 
ფურცლოვანი მინა, დაუმუშავებელი; არომა-
ტული ზეთის გასაფანტი ფირფიტები; რძის გა-
დმოსვლის თავიდან ასაცილებელი ფირფიტე-
ბი; მწერების გასანადგურებელი დიფუზორი; 
ვანტუზები; გასაპრიალებელი აპარატები და სა-
მარჯვები, საყოფაცხოვრებო, არაელექტრული; 
ტანსაცმლის გასაპრიალებელი; გასაპრიალებე-
ლი ხელთათმანები; გასაპრიალებელი ტყავი; 
ბრწყინვალების მისაცემი გასაპრიალებელი მა-
სალა [პრეპარატების, ქაღალდისა და ქვის გარ-
და]; ფაიფურის ნაწარმი; არაელექტრული პორ-
ტატიული საყინულეები/არაელექტრული პორ-
ტატიული მაცივრები; ქოთნის სახურავები; 
ცხელის ასაღებები (ბალიშები, ხელთათმანები); 
საკვების მოსამზადებელი ჭურჭელი; თიხის 
ჭურჭელი; შინაური ფრინველის მარკირების 
რგოლები; ჩამოსასხმელი საცმები; საპუდრეები, 
ცარიელი; პუდრის ბუმბულა; მინის ფხვნილი 
მოსართავებისათვის; ვირთაგვას სარეგვავები; 
გასაცივებელი ჭურჭელი; მრავალჯერადი მოხ-
მარების ყინულის კუბები; მრავალჯერადი მოხ-
მარების სილიკონის თავსახურავები საკვების-
თვის; ფრინველის მარკირების რგოლები; შესა-
წვავი ტაფები; ნივრის გასაფცქვნელი ტუბები; 
ცომის გასაბრტყელებელი საგორავები; ქოლგი-
სებური ტანსაცმლის საშრობი; სასალათეები; 
სალათის მაშა; სამარილეები; ლითონის ნეჭა სა-
მზარეულოს ჭურჭლის გასახეხად; ლამბაქები; 
ნიჩბები საყოფაცხოვრებო მიზნებისთვის; პატა-
რა საწმენდი ბალიშები; ხეშეში ჯაგრისები; სერ-
ვიზები [მაგიდის გასაწყობი ჭურჭელი]; სერ-
ვიზის ჩამჩები; სერვიზის ჩანგლები; სერვიზის 
კოვზები; საპარსი ფუნჯის დამჭერები; საპარსი 
ფუნჯები; ფეხსაცმლის ჯაგრისები; ფეხსაცმ-
ლის კაწაპები; ფეხსაცმლის გასაწევი კალაპოტე-

ბი; ცხრილები [საყოფაცხოვრებო საკუთნო]; სა-
ცრები [საყოფაცხოვრებო საკუთნო]; აბრები, 
ფირნიშები ფაიფურის ან მინის; ბოთლის სიფო-
ნები გაზირებული წყლისათვის; ცვილის წასას-
მელი ჯაგრისი; სმარტ-ფლაკონები წამლისთ-
ვის, ცარიელი; კვამლშთამნთქმელები, საყოფაც-
ხოვრებო; სასაპნეები; საპნის დოზატორები; 
საპნის დამჭერები; თმის სავარცხლები ხმოვანი 
ვიბრაციით; საწვენეები; წვნიანის ჯამები; პატა-
რა ნიჩბები [სამზარეულოს საკუთნო]; სანელებ-
ლების ჭურჭელი; ღრუბლის დამჭერები; აბაზა-
ნის ღრუბლები; ღრუბლები საყოფაცხოვრებო 
მიზნებისათვის; სასხურებლები; საფხეკი  [საწ-
მენდი ინსტრუმენტები]; საბავშვო აბაზანის 
მოძრავი დამჭერები; ფაიფურის, კერამიკის, ქა-
შანურის, ტერაკოტას ან მინის ქანდაკებები; 
ლითონის ნეჭა წმენდისათვის; ქვაბები; საწუ-
რები საოჯახო მიზნებისათვის; სასმელი ღე-
როები; საშაქრეები; შაქრის მაშები; სასხურებ-
ლები ყვავილებისა და მცენარეებისათვის; პირ-
სახოცის საკიდები; თეფშები; მაგიდის საფარი, 
გარდა ქაღალდისა და ქსოვილისა; მაგიდის 
გასაწყობი ჭურჭელი, დანების, ჩანგლებისა და 
კოვზების გარდა; ტაგინები, არაელექტრული; 
სახურავიანი ლუდის კათხები; იატაკის ჯაგრი-
სები; ჩაის პაკეტების სადებები; საჩაიე კოლო-
ფები; ჩაიდნის სათბურა; ჩაის დასაყენებელი 
ბურთულები; ჩაის სერვიზები (მაგიდის გასაწ-
ყობი ჭურჭელი); ჩაის საწურები; ჩაის დასაყენე-
ბელი ქეთლები; თერმოიზოლაციური ჭურჭე-
ლი საკვებისათვის; ჰალსტუხის ფორმის შესანა-
რჩუნებელი სამარჯვები; ტუალეტის ჯაგრისე-
ბი; ტუალეტის საკუთნოს კოლოფები / ტუალე-
ტის საკუთნოს ნესესერები; ტუალეტის ქაღალ-
დის სარიგებლები; ტუალეტის ქაღალდის დამ-
ჭერები; კბილის ჯაგრისები; კბილის ჯაგრისე-
ბი, ელექტრული; კბილსაჩიჩქნის დამჭერები; 
კბილსაჩიჩქნები, ტანტრაბეჩები; ტორტილას 
(მრგვალი ფორმის თხელი პური) დასაპრესი 
ფორმა, არაელექტრული (სამზარეულოს საკუ-
თნო); პირსახოცის დასაკიდი ღეროები და რგო-
ლები; ლანგრები, საოჯახო; ქაღალდის ლანგრე-
ბი, საოჯახო; ლანგრის სადგამები [მაგიდის 
ჭურჭლეული]; შარვლის საუთოებელი წნეხები; 
ტუბსაწურები საყოფაცხოვრებო მიზნებისთვის; 
მავნე მწერების საწინააღმდეგო ულტრაბგერი-
თი მოწყობილობები; საყოფაცხოვრებო ჭურჭ-
ლეული; ქვესადგამი წვრილმანი ნივთებისთვის 
[კონტეინერი წვრილმანი ნივთებისთვის] საყო-
ფაცხოვრებო მიზნებისთვის; ვაზები; ლანგრები 
ბოსტნეულისათვის; ჭურჭელი ყინულის და ნა-
ყინის დასამზადებლად, არაელექტრული; კვარ-
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ცის გამჭვირვალე ბოჭკოვანი მინა, არასაფეიქ-
რო; სავაფლეები, არაელექტრული; სარეცხი და-
ფები; სარეცხი ვარცლები; კალათები გამოყენე-
ბული ქაღალდისთვის (მაკულატურისთვის); 
კბილებსა და პირის ღრუში წყლის გამოსავ-
ლები მოწყობილობები; წყლის ფლოსერები; 
წურწურები; სარწყავი მოწყობილობები; ცვი-
ლით გასაპრიალებელი მოწყობილობები, არა-
ელექტრული; ფეხსაცმლის გასაპრიალებელი 
მოწყობილობა, არაელექტრული; სათქვეფლები 
საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის, არაელექტ-
რული; ფანჯრის საყვავილეები; ღვინის აერა-
ტორი; ღვინის ჩამოსასხმელი საცმები; ჭაშნიკის 
ასაღები პიპეტები, სიფონები / ჭაშნიკის ასაღები 
პიპეტები, სიფონები; შალის ნარჩენები დასუფ-
თავებისათვის; ფაიფურის, კერამიკის, თიხის, 
ტერაკოტას ან მხატვრული მინის ნაწარმი. 
 

25 ‒ ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი; 
თვითწებვადი აზღუდები/ თვითწებვადი ბიუს-
ტჰალტერები; სამღვდელო სამოსელი (სტიქა-
რი); დაბალყელიანი (კოჭამდე) ფეხსაცმელი; 
წინსაფრები [ტანსაცმელი]; ჰალსტუხი-ბაფთა 
განიერი ბოლოებით; ბავშვის შარვლები (საცვ-
ლები); ბანდანები [ყელსახვევი, თავსაფარი]; 
აბაზანის ხალათები; საბანაო სანდლები; საბა-
ნაო ჩუსტები; საბანაო ქუდები; საბანაო კოს-
ტიუმები/საცურაო კოსტიუმები; საბანაო ტრუ-
სები; პლაჟის კოსტიუმები; პლაჟის ფეხსაცმე-
ლი; ქამრები [ტანსაცმელი]; ბერეტები; საბავშვო  
გულსაფრები, არაქაღალდის; საბავშვო  გულსა-
ფრები, სახელოებიანი, არაქაღალდის; ბოა, გო-
რჟეტი [ბეწვის მოსახვევი]; კორსაჟები [ქალის 
თეთრეული]; ჩექმის ყელი; სპორტული ყელია-
ნი ფეხსაცმელი; ჩექმები; მოკრივის შორტები; 
აჭიმები/ტანსაცმლის დამჭერები [აჭიმი]; ბიუს-
ტჰალტერები, აზღუდები; ბრიჯები; ლიფები; 
ქუდის წინაფრა; კეპები [თავსაბურავი]; შესამო-
სელი [საეკლესიო სამოსი]; გასახდომი ნივთიე-
რებების შემცველი ტანსაცმელი; ტანმოვარჯი-
შის ტანსაცმელი; შუქდიოდური ტანსაცმელი; 
ხელოვნური ტყავის ტანსაცმელი; ტყავის ტან-
საცმელი; ტანსაცმელი; მანტოები; საყელოები 
[ტანსაცმელი]; კომბინიზონები [ტანსაცმელი]; 
გრაციები; კორსეტები [ქვედა საცვალი]; მანჟე-
ტები [ტანსაცმელი]; ველოსიპედის ხელთათმა-
ნები; ველოსიპედისტის ტანსაცმელი; მოსახსნე-
ლი საყელოები; კაბის იღლიის საოფლე; კაბები; 
ხალათები; მძღოლის ხელთათმანები; საყური-
სები [ტანსაცმელი]; მოქარგული ტანსაცმელი; 
ესპადრელები; სახის ნიღბები [ტანსაცმელი], 
არასამედიცინო ან სანიტარული მიზნებისათ-

ვის; უთითო ხელთათმანები; მეთევზის ჟილე-
ტები; ლითონის ნაწილები ფეხსაცმლისთვის; 
ბუცები [ფეხბურთის ფეხსაცმელი]; ფეხის მუფ-
ტები, არაელექტრული; ფეხსაცმლის წინა ნაწი-
ლის პირები; ფეხსაცმელი; ბეწვის მოსასხამები; 
ბეწვეული [ტანსაცმელი]; გაბარდინის ტანსაც-
მელი; გამაშის, შარვლის საკოჭურები; გეტრები; 
კალოშები; წვივსაკრავები; სარტყელი, ქამარი 
[ქვედა საცვალი]; ხელთათმანები [ტანსაცმე-
ლი]; ტანმოვარჯიშის ფეხსაცმელი; თმის შეჭ-
რისას გამოსაყენებელი ლაბადები; ყელიანი 
ფეხსაცმელი; ქუდის კარკასები [ჩარჩოები]; ქუ-
დები; შუბლსაკრავები [სამოსი]; თავსაფარი / 
ხილაბანდი; თავსაბურავი; ქუსლების დამცავი 
ფეხსაცმლისთვის; ქუსლსაკრავები ფეხსაცმლი-
სთვის; მაღალყელიანი წინდის ორმაგი ქუსლე-
ბი; ფეხსაცმლის ქუსლები; კაპიუშონები; ტრი-
კოტაჟის ნაწარმი; ქურთუკები [ტანსაცმელი]; 
ჯერსის ტანსაცმელი; ძიუდოს ფორმა; გრძელი 
სვიტრი / სარაფნები; კარატეს ფორმა; კიმონო; 
ქალის ქვედა საცვალი / ქალის საცვლები; ნაქ-
სოვი ტანსაცმელი; ზონრიანი დაბალყელიანი 
ფეხსაცმელი; ლატექსისგან დამზადებული ტან-
საცმელი; ახალშობილის თეთრეულისა და ტან-
საცმლის კომპლექტი; გეტრები / ლეგინსები 
(გეტრები); ლეგინსები (შარვალი); ტრიკო (აკ-
რობატის ან მოცეკვავის კოსტიუმი); ლივრეები; 
ოლარი, გინგილა [საეკლესიო სამოსი]; მანტი-
ლიები; მასკარადის კოსტიუმები; მიტრა [საკ-
ლესიო თავსაბურავი]; უთითო თათმანი; ქამა-
რი-საფულეები [ტანსაცმელი]; ავტომობილის-
ტის ტანსაცმელი; მუფტები [ტანსაცმელი]; 
ტრუბა შარფები; ჰალსტუხები; მოცურების სა-
წინააღმდეგო მოწყობილობები ფეხსაცმლისთ-
ვის; ზედა ტანსაცმელი; ბლუზები, ბლუზონე-
ბი; პალტოები; ქაღალდის ტანსაცმელი; ქაღალ-
დის ქუდები [სამოსი]; პარკა; პელერინები; ქურ-
ქები; ქვედაკაბა; შიდა ჯიბეები; ჯიბეები ტან-
საცმლისათვის; პონჩო, მოსასხამი; პიჟამები; კო-
მპრესიული მაისურები [რაშგარდები]; მზა ტან-
საცმელი; მზა სარჩული [ტანსაცმლის დეტალი]; 
სანდლები; სარი [ინდოელი ქალის სამოსი]; სა-
რონგი; შარფები; ყელსახვევები; შალები; პერან-
გის გულისპირები; პერანგის კოკეტები; პერან-
გები; ფეხსაცმელი, დახურული ფეხსაცმელი; 
მოკლესახელოებიანი მაისურები; საშხაპე ქუ-
დები; სათხილამურო ფეხსაცმელი; სათხილა-
მურო ხელთათმანები; ქვედატანები, ქვედაწე-
ლები; კაბა-შორტი; უფარფლებო მრგვალი ქუ-
დები; საძილე ნიღბები; ფოსტლები, საშინაო 
ფეხსაცმელი; კომბინაცია [ქვედა საცვალი]; წინ-
დის ლეკვერთხები; წინდები; ღაბაშები; ლანჩე-
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ბი; გეტრები; ტრიკოტაჟის ნაწარმი სპორტისა-
თვის; სპორტული ფეხსაცმელი; სპორტული სა-
თბურები; სპორტული ტანსაცმელი ციფრული 
სენსორებით; მაღალყელიანი წინდის სამაგრე-
ბი; მაღალყელიანი წინდები; ფეხბურთის ბუ-
ცის კოტები; მეზღვაურის ბლუზები; კოსტიუ-
მები; ოფლის შემწოვი წინდა; ოფლის შემწოვი 
მაღალყელიანი წინდები; ოფლის შემწოვი საცვ-
ლები; სვიტერები/პულოვერები; ბოდი [ქვედა 
საცვალი]; მოკლესახელოიანი მაისურები; კოლ-
გოტები; ფეხსაცმლის ჭვინტები; ტოგები; ცი-
ლინდრები; შარვლები (კალსონები)/ შარვლები; 
ჩალმა; ტრუსები; თეთრეული [ტანსაცმელი]; 
უნიფორმა; ვალინკები (თექის ჩექმები); პირბა-
დე, ვუალი [სამოსი]; წინაფრა (თავსაბურავი); 
ჟილეტები; თბილი ხელთათმანები სენსორული 
ეკრანის მოწყობილობებისთვის; წყალგაუმტა-
რი ტანსაცმელი; რანტები ფეხსაცმლისთვის; 
კომბინიზონები წყლის თხილამურებზე სასრი-
ალოდ; ბარტყულა [ბერ-მონაზვნის თავსაბურა-
ვი]; საბო [ხის ფეხსაცმელი]. 
 

27 ‒ ნოხები, ჭილოფები, საგებები, ლინოლეუმი 
და იატაკის სხვა საფარი; კედლის გადასაკრავი 
მასალა, არასაფეიქრო; ხელოვნური გაზონი; 
სააბაზანოს ნოხები; ნოხის ქვეშსადები; 
ნოხები/ხალიჩები; ავტომობილის ნოხები; 
ფეხსაწმენდები; იატაკის საფარი; ცეცხლგამძლე 
იატაკის საგები, ბუხრისა და ბარბეკიუსათვის; 
ლეიბები ტანვარჯიშისათვის; ლინოლეუმი; 
სათხილამურო ფერდობის ნაქსოვი საფარი; 
საგებები; არასრიალა საგებები; ლერწმის 
ჭილობები; ტატამი; ქსოვილის კედლის 
გადასაკრავი; ქსოვილის შპალერი; იატაკის 
ვინილის საფარი; კედლის გადასაკრავი მასალა, 
არასაფეიქრო; შპალერი; იოგის საგებები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 117176 A 
(210) AM 117176 
(220) 2022 03 21 
(731) შპს „მიჯ გრუპ“ 

სოფიკო ჭიაურელის ქ. 16, ბ. 7, თბილისი,  
საქართველო 

(540) 

 

(591) შავ-თეთრი 
(531) 07.01.01; 07.01.24; 27.05.01; 27.05.10 
(511)  
33 ‒ ალკოჰოლური სასმელები, ლუდის გარდა; 
ალკოჰოლური შედგენილობები სასმელების 
დასამზადებლად. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 117179 A  
(210) AM 117179 
(220) 2022 03 21 
(731) შპს „რიჩ გრუპ“ 

სოფ. მუღანლო, მარნეულის რაიონი,  
საქართველო 

(540)  

Myopin 
მიოპინი 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 ‒ ფარმაცევტული, სამედიცინო და ვეტერინა-
რული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულე-
ბის ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო ან 
ვეტერინარული გამოყენებისთვის ვარგისი დი-
ეტური საკვები და ნივთიერებები, საკვები ჩვი-
ლებისთვის; დიეტური დანამატები ადამიანე-
ბისა და ცხოველებისთვის; ლეიკოპლასტირი, 
სახვევი მასალა; კბილების დასამაგრებელი მა-
სალა, სტომატოლოგიური ცვილი; სადეზინფექ-
ციო საშუალებები; მავნე მწერების გასანადგუ-
რებელი პრეპარატები, ფუნგიციდები, ჰერბიცი-
დები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 117186 A 
(210) AM 117186 
(220) 2022 03 22 
(731) ბრიტიშ ამერიკენ ტობაკო (ბრენდს) ინკ.  

(დელავერის კორპორაცია) 
251 ლიტლ ფოლზ დრაივ, სუიტ 100, უილ- 
მინგტონი, დელავერი, 19808-1674, აშშ 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540)  
 

 
 

(591) თეთრი, რუხი, შავი, ფირუზისფერი,   
ცისფერი 
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(531) 25.07.22; 25.07.23; 26.11.12; 27.05.01;  
29.01.14 

(511)  
34 ‒ სიგარეტი, პაპიროსი; დაუმუშავებელი და 
დამუშავებული თამბაქო; თამბაქო თვითსახვე-
ვი სიგარეტებისათვის; ჩიბუხის თამბაქო; თამ-
ბაქოს ნაწარმი; თამბაქოს შემცვლელები (არასა-
მედიცინო მიზნებისათვის): სიგარები, სიგარი-
ლები; სანთებლები სიგარეტებისათვის; სანთებ-
ლები სიგარებისათვის; ასანთი; მწეველთა სა-
კუთნო; სიგარეტის და პაპიროსის ქაღალდი, 
სიგარეტის ჰილზები, სიგარეტის ფილტრები, 
ჯიბის მოწყობილობა სიგარეტის და პაპიროსის 
დახვევისათვის; ქაღალდის ჰილზებში თამბა-
ქოს დამტენი ჯიბის მოწყობილობა; ელექტრო-
ნული სიგარეტი;  სითხეები ელექტრონული 
სიგარეტისათვის; გახურებისთვის განკუთვნი-
ლი თამბაქოს ნაწარმი. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 117187 A 
(210) AM 117187 
(220) 2022 03 22 
(731) შპს „ჰანგრი“ 

დიღმის მას., IV კვ., კორპ. 18, ბ. 52, 0159,  
დიდუბის რაიონი, თბილისი,  
საქართველო 

(540) 

 
(591) კრემისფერი, ED2024 წითელი, FFFFFF  

თეთრი, 000000 შავი 
(531) 02.01.01; 02.01.23; 09.03.13; 26.01.03;  

26.01.14; 26.07.05; 27.05.24; 29.01.15 
(511)  
29 ‒ ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; 
ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, გაყი-
ნული, გამხმარი და მოხარშული ან შემწვარი 
ხილი და ბოსტნეული; ჟელეები, ხილფაფები, 
კომპოტები; კვერცხი; რძე, ყველი, კარაქი, იო-
გურტი და რძის სხვა პროდუქტები; საკვები ზე-
თები და ცხიმები. 
 

41 ‒ განათლება; სასწავლო პროცესის უზრუნ-
ველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტუ-
რული ღონისძიებები. 
___________________________________________ 

(260) AM 2022 117191 A 
(210) AM 117191 
(220) 2022 03 23 
(731) შპს სამედიცინო ცენტრი „ციტო“ 

ზაქარია ფალიაშვილის ქ. 40, 0179,  
თბილისი, საქართველო 

(540) 

 
(591) ლურჯი, წითელი 
(531) 27.05.04; 27.05.10; 27.05.25; 29.01.12 
(511) 
44 ‒ სამედიცინო მომსახურება. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 117192 A 
(210) AM 117192 
(220) 2022 03 23 
(731) სს „კორპორაცია  ქინძმარაული“ 

ილია ჭავჭავაძის ქ. 55, 4800, ყვარელი,  
საქართველო 

(540) 

1000 ქართული ღვინო 
1000 Грузинских вин 
1000 Georgian Wine 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
33 ‒ ალკოჰოლური სასმელები, ლუდის გარდა; 
ალკოჰოლური შედგენილობები სასმელების 
დასამზადებლად. 
 

43 ‒ საკვებით და სასმელით უზრუნველყოფა;  
დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 117194 A 
(210) AM 117194 
(220) 2022 03 23 
(731) ფატი ქურთ 

მაჰმუდიე მაჰალესი ტანდოღან კადესი 24.  
სოკაკ No:24/A ინეგიოლ, ბურსა, თურქეთი 

(740) ნინო ბახტაძე 
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(540) 

 
(591) თეთრი, მწვანე 
(531) 05.05.20; 05.11.14; 25.03.01; 25.03.05;  

26.04.04; 29.01.12 
(511)  
20 ‒ ავეჯი, დამზადებული ნებისმიერი მასა-
ლისგან; მატრასები, ბალიშები, ჰაერის მატრასე-
ბი და მუთაქები, არასამედიცინო დანიშნულე-
ბისა, საძილე ტომრები კემპინგისთვის, წყლის 
საწოლები, არასამედიცინო დანიშნულებისა; 
სარკეები; სკები, ხელოვნური ფიჭისებრი კონს-
ტრუქციები და ხის სექციები სკებისთვის; სა-
ბავშვო სახტუნაო სკამები, საბავშვო მანეჟები, 
აკვნები, ბავშვისთვის სიარულის სწავლების 
დამხმარე სამარჯვი; საინდიკაციო ტაბლოები, 
ჩარჩოები სურათებისა და ნახატებისთვის, საი-
დენტიფიკაციო დაფები, საიდენტიფიკაციო 
ეტიკეტები, სახელიანი დაფები, საიდენტიფიკა-
ციო საჭდეები ხის ან სინთეზური მასალისგან; 
საფუთავი კონტეინერები ხის ან პლასტმასის-
გან, კასრები ტრანსპორტირების ან შენახვის 
მიზნებისთვის, ხელკასრები, დოლური საწყო-
ბები, ბაკები, ყუთები, შესანახი კონტეინერები, 
სატრანსპორტო კონტეინერები, ყუთები, სატვი-
რთავი ქვეშები და გადახურვები ზემოაღნიშნუ-
ლი საქონლისთვის, ხის ან პლასტმასისგან; მცი-
რე ზომის კავეული ხის ან სინთეზური მასალი-
სგან, რომელიც შესულია ამ კლასში, ავეჯის 
ფურნიტურა, ხის ან სინთეზური მასალისგან, 
გაღება-დაკეტვის მექანიზმები ხის ან სინთეზუ-
რი მასალისგან; ხის, კორპის, ლერწმის, ლელის, 
წნელის, რქის, ძვლის, სპილოს ძვლის, ვეშაპის 
კბილის, ნიჟარის, ქარვის, სადაფის, ზღვის ქა-
ფის, ცვილის, პლასტმასის ან თაბაშირის ორნა-
მენტები და დეკორაციული საქონელი, რომე-
ლიც შესულია ამ კლასში, სახელდობრ, სტა-
ტუეტები, კედლის სადღესასწაულო ორნამენ-
ტები და სკულპტურები; კალათები, სათევზაო 
კალათები; საძაღლე, საშოშიე და საწოლები ში-
ნაური ცხოველებისთვის; პწკალები და დასაჯ-
დომი ტრაპები ხის ან სინთეზური მასალისგან; 
ბამბუკის ფარდები, გორგოლაჭებიანი შიდა ფა-
რდები (ინტერიერისთვის), ცხაურა შიდა ფარ-
დები, ზოლოვანი ფარდები, მძივის ფარდები 
დეკორაციისთვის, ფარდის კაუჭები, ფარდის 

რგოლები, ფარდის გასაწევები, ფარდის სამაგ-
რები; არალითონური სამუხრუჭე ხუნდები. 
 

21 ‒ ხელის არაელექტრული საწმენდი ინსტრუ-
მენტები და დანადგარები, ჯაგრისები, გარდა 
სამღებრო ჯაგრისებისა, ფოლადის ნაქლიბი 
წმენდისთვის, საწმენდი ღრუბლები, ფოლადის 
ნახერხი წმენდისთვის, საწმენდი ტილოები ტე-
ქსტილისგან, ჭურჭლის სარეცხი ხელთათმანე-
ბი, არაელექტრული საპრიალებელი მანქანები 
საოჯახო მიზნებისთვის, ცოცხები ხალიჩების-
თვის, იატაკის საწმენდები (შვაბრები); კბილის 
ჯაგრისები, ელექტრული კბილის ჯაგრისები, 
კბილის ძაფი, საპარსი ჯაგრისები, თმის ჯაგრი-
სები, სავარცხლები; საოჯახო ან სამზარეულოს 
არაელექტრული ნივთები და ჭურჭელი, რომე-
ლიც შესულია ამ კლასში [გარდა ჩანგლებისა, 
დანებისა, კოვზებისა]; სერვიზები (ლანგრები), 
ქვაბები და ტაფები, ბოთლის გასახსნელები, 
ყვავილის ქოთნები, სასმელი საწრუპავები, სა-
კვების მოსამზადებელი არაელექტრული ჭურ-
ჭელი; საუთოო დაფები და მათი ფასონური 
გადასაფარებლები, საშრობი სადგამები სარეც-
ხისთვის, ტანსაცმლის საშრობი საკიდები; გა-
ლიები შინაური ცხოველებისთვის, შიდა აკვა-
რიუმები, ვივარიუმები და ტერარიუმები ცხო-
ველებისა და მცენარეების კულტივაციისთვის; 
მინის, ფაიფურის, კერამიკის ან თიხის ორნა-
მენტები და დეკორაციული საქონელი, რომე-
ლიც შესულია ამ კლასში, სახელდობრ, ქანდა-
კებები, სტატუეტები და ვაზები; სათაგურები, 
მწერების საჭერები, ელექტრული მოწყობილო-
ბები ბუზებისა და მწერების მისაზიდად და და-
სახოცად, ბუზის საჭერები, ბუზის საკლავები; 
სუნამოს საფრქვევლები, სუნამოს პულვერიზა-
ტორები, სუნამოს ვაპორიზატორები, ელექტ-
რული და არაელექტრული მაკიაჟის მოსაშო-
რებელი სამარჯვები, პუდრის ბუმბულა ბალი-
შები, კოლოფები ტუალეტის ნივთებისთვის; 
პულვერიზატორის შლანგის საცმი, სარწყავის 
საცმი, სარწყავი მოწყობილობები, საბაღე სარწ-
ყავები; დაუმუშავებელი და ნახევრადდამუშა-
ვებული შუშა, სამშენებლო შუშის გარდა; შუშის 
მოზაიკა და შუშის ფხვნილი დეკორაციისთვის, 
გარდა სამშენებლო დანიშნულებისა, მინის ბამ-
ბა, გარდა საიზოლაციოდ ან ტექსტილში გამო-
საყენებლისა. 
 

24 ‒ ტექსტილის ან უქსოვადი ტექსტილის მა-
სალა; ტექსტილის ნაწარმი საყოფაცხოვრებო 
დანიშნულებისთვის, რომელიც არ შედის სხვა 
კლასებში: ფარდები, საწოლის გადასაფარებლე-
ბი, ზეწრები (ტექსტილის), ბალიშისპირები, სა-
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ბნები, ლეიბები, პირსახოცები; დროშები, ალმე-
ბი, ტექსტილის იარლიყები; გასახვევი საბნები. 
 

35 ‒ რეკლამა, მარკეტინგი და საზოგადოებას-
თან ურთიერთობა; გამოფენებისა და ბაზრო-
ბების ორგანიზება კომერციული და სარეკლამო 
მიზნებისთვის; სხვებისთვის სხვადასხვა საქონ-
ლის თავმოყრა, სახელდობრ, შემდეგი საქონ-
ლისა, ავეჯი, დამზადებული ნებისმიერი მასა-
ლისგან; მატრასები, ბალიშები, ჰაერის მატრასე-
ბი და მუთაქები, არასამედიცინო დანიშნულე-
ბისა, საძილე ტომრები კემპინგისთვის, წყლის 
საწოლები, არასამედიცინო დანიშნულებისა; 
სარკეები; სკები, ხელოვნური ფიჭისებრი კონს-
ტრუქციები და ხის სექციები სკებისთვის; სა-
ბავშვო სახტუნაო სკამები, საბავშვო მანეჟები, 
აკვნები, ბავშვისთვის სიარულის სწავლების 
დამხმარე სამარჯვი; საინდიკაციო ტაბლოები, 
ჩარჩოები სურათებისა და ნახატებისთვის, საი-
დენტიფიკაციო დაფები, საიდენტიფიკაციო 
ეტიკეტები, სახელიანი დაფები, საიდენტიფიკა-
ციო საჭდეები ხის ან სინთეზური მასალისგან; 
საფუთავი კონტეინერები ხის ან პლასტმასის-
გან, კასრები ტრანსპორტირების ან შენახვის 
მიზნებისთვის, ხელკასრები, დოლური საწყო-
ბები, ბაკები, ყუთები, შესანახი კონტეინერები, 
სატრანსპორტო კონტეინერები, ყუთები, სატვი-
რთავი ქვეშები და გადახურვები ზემოაღნიშნუ-
ლი საქონლისთვის, ხის ან პლასტმასისგან; მცი-
რე ზომის კავეული ხის ან სინთეზური მასა-
ლისგან, რომელიც შესულია ამ კლასში, ავეჯის 
ფურნიტურა, ხის ან სინთეზური მასალისგან, 
გაღება-დაკეტვის მექანიზმები ხის ან სინთეზუ-
რი მასალისგან; ხის, კორპის, ლერწმის, ლელის, 
წნელის, რქის, ძვლის, სპილოს ძვლის, ვეშაპის 
კბილის, ნიჟარის, ქარვის, სადაფის, ზღვის 
ქაფის, ცვილის, პლასტმასის ან თაბაშირის ორ-
ნამენტები და დეკორაციული საქონელი, რომე-
ლიც შესულია ამ კლასში, სახელდობრ, სტატუ-
ეტები, კედლის სადღესასწაულო ორნამენტები 
და სკულპტურები; კალათები, სათევზაო კალა-
თები; საძაღლე, საშოშიე და საწოლები შინაური 
ცხოველებისთვის; პწკალები და დასაჯდომი 
ტრაპები ხის ან სინთეზური მასალისგან; ბამ-
ბუკის ფარდები, გორგოლაჭებიანი შიდა ფარ-
დები (ინტერიერისთვის), ცხაურა შიდა ფარდე-
ბი, ზოლოვანი ფარდები, მძივის ფარდები დე-
კორაციისთვის, ფარდის კაუჭები, ფარდის რგო-
ლები, ფარდის გასაწევები, ფარდის სამაგრები; 
არალითონური სამუხრუჭე ხუნდები; ხელის 
არაელექტრული საწმენდი ინსტრუმენტები და 
დანადგარები, ჯაგრისები, გარდა სამღებრო 

ჯაგრისებისა, ფოლადის ნაქლიბი წმენდისთ-
ვის, საწმენდი ღრუბლები, ფოლადის ნახერხი 
წმენდისთვის, საწმენდი ტილოები ტექსტი-
ლისგან, ჭურჭლის სარეცხი ხელთათმანები, 
არაელექტრული საპრიალებელი მანქანები საო-
ჯახო მიზნებისთვის, ცოცხები ხალიჩებისთვის, 
იატაკის საწმენდები (შვაბრები); კბილის ჯაგ-
რისები, ელექტრული კბილის ჯაგრისები, კბი-
ლის ძაფი, საპარსი ჯაგრისები, თმის ჯაგრისე-
ბი, სავარცხლები; საოჯახო ან სამზარეულოს 
არაელექტრული ნივთები და ჭურჭელი, რომე-
ლიც შესულია ამ კლასში (გარდა ჩანგლებისა, 
დანებისა, კოვზებისა); სერვიზები (ლანგრები), 
ქვაბები და ტაფები, ბოთლის გასახსნელები, 
ყვავილის ქოთნები, სასმელი საწრუპავები, საკ-
ვების მოსამზადებელი არაელექტრული ჭურ-
ჭელი; საუთოო დაფები და მათი ფასონური გა-
დასაფარებლები, საშრობი სადგამები სარეცხის-
თვის, ტანსაცმლის საშრობი საკიდები; გალიები 
შინაური ცხოველებისთვის, შიდა აკვარიუმები, 
ვივარიუმები და ტერარიუმები ცხოველებისა 
და მცენარეების კულტივაციისთვის; მინის, ფა-
იფურის, კერამიკის ან თიხის ორნამენტები და 
დეკორაციული საქონელი, რომელიც შესულია 
ამ კლასში, სახელდობრ, ქანდაკებები, სტატუე-
ტები და ვაზები; სათაგურები, მწერების საჭე-
რები, ელექტრული მოწყობილობები ბუზებისა 
და მწერების მისაზიდად და დასახოცად, ბუ-
ზის საჭერები, ბუზის საკლავები; სუნამოს საფ-
რქვევლები, სუნამოს პულვერიზატორები, სუ-
ნამოს ვაპორიზატორები, ელექტრული და არა-
ელექტრული მაკიაჟის მოსაშორებელი სამარჯ-
ვები, პუდრის ბუმბულა ბალიშები, კოლოფები 
ტუალეტის ნივთებისთვის; პულვერიზატორის 
შლანგის საცმი, სარწყავის საცმი, სარწყავი მოწ-
ყობილობები, საბაღე სარწყავები; დაუმუშავებე-
ლი და ნახევრადდამუშავებული შუშა, სამშე-
ნებლო შუშის გარდა; შუშის მოზაიკა და შუშის 
ფხვნილი დეკორაციისთვის, გარდა სამშენებ-
ლო დანიშნულებისა, მინის ბამბა, გარდა საი-
ზოლაციოდ ან ტექსტილში გამოსაყენებლისა; 
ტექსტილის ან უქსოვადი ტექსტილის მასალა; 
ტექსტილის ნაწარმი საყოფაცხოვრებო დანიშ-
ნულებისთვის, რომელიც არ შედის სხვა კლა-
სებში: ფარდები, საწოლის გადასაფარებლები, 
ზეწრები (ტექსტილის), ბალიშისპირები, საბნე-
ბი, ლეიბები, პირსახოცები; დროშები, ალმები, 
ტექსტილის იარლიყები; გასახვევი საბნები; მო-
მხმარებელთათვის აღნიშნული საქონლის და-
თვალიერებისა და შეძენის გაადვილება, ასეთი 
მომსახურება შეიძლება განხორციელდეს საცა-
ლო მაღაზიებში, საბითუმო მაღაზიებში, ელექ-
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ტრონულად ან საფოსტო შეკვეთების კატალო-
გებით. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 117258 A 
(210) AM 117258 
(220) 2022 03 27 
(731) შპს „ინს გრუპ“ 

ვახტანგ გორგასალის ქ. 159, 6000, ბათუმი,  
საქართველო 

(740) დათო ჯაიანი 
(540) 

 
(591) თეთრი, ოქროსფერი 
(531) 24.09.07; 24.09.24; 24.09.25; 27.05.01;  

27.05.10; 29.01.02 
(511)  
35 ‒ რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე მომსახურება. 
 

39 ‒ ტრანსპორტირება; საქონლის შეფუთვა და 
დასაწყობება; მოგზაურობის ორგანიზება. 
 

43 ‒ საკვებით და სასმელით უზრუნველყოფა;  
დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 117278 A 
(210) AM 117278 
(220) 2022 03 29 
(731) შპს „პოპერი“ 

ზაქარია ფალიაშვილის ქ. 63, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  

პოპერი 
Popper 
Поппер 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
30 ‒ ყავა, ჩაი, კაკაო და ყავის შემცვლელები; 
ბრინჯი, მაკარონი და ატრია; ტაპიოკა და საგო; 
ფქვილი და მარცვლეულის პროდუქტი; პურ-
ფუნთუშეული, მაკარონი და საკონდიტრო ნა-
წარმი; შოკოლადი; ნაყინი, შარბათი და სხვა სა-
კვები ყინული; შაქარი, თაფლი, ბადაგი; საფუა-

რი, საცხობი ფხვნილები; მარილი, სანელებლე-
ბი, საკაზმები, დაკონსერვებული მწვანილი; 
ძმარი, საწებლები და სხვა საკაზმი; ყინული (გა-
ყინული წყალი). 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 117286 A 
(210) AM 117286 
(220) 2022 03 30 
(731) სს „კორპორაცია  ქინძმარაული“ 

ილია ჭავჭავაძის ქ. 55, 4800, ყვარელი,  
საქართველო 

(540) 

 
(591) 968454 მუქი ჩალისფერი, შავი 
(531) 03.03.02; 19.09.02; 29.01.12 
(511)  
33 ‒ ალკოჰოლური სასმელები, ლუდის გარდა; 
ალკოჰოლური შედგენილობები სასმელების 
დასამზადებლად. 
 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 117293 A 
(210) AM 117293 
(220) 2022 03 30 
(731) სბმ ინტერნეშენელ 

78/74, პალლა როუდ, ბაკოლი, დელი,  
110036, ინდოეთი 

(740) პავლე მეიფარიანი 
(540) 

 
(591) თეთრი, შავი, რუხი 
(531) 01.01.02; 01.01.10; 25.01.09; 25.01.10;  

25.01.25; 27.05.04; 27.05.07; 27.05.24 
(511)  
30 ‒ ბრინჯი. 
___________________________________________ 
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(111) M 2022 35963 R  
(151) 2022 09 21 
(181) 2032 09 21 
(260) AM 2016 85823 A 
(220) 2016 01 22 
(732) შპს „ჟორჟოლიანი თრეიდინგი“ 

ა. ბელიაშვილის ქ. 8, 0159, თბილისი,  
საქართველო 

___________________________________________    
 
(111) M 2022 35969 R  
(151) 2022 09 28 
(181) 2032 09 28 
(260) AM 2020 110126 A 
(220) 2020 10 13 
(732) შალვა ხეცურიანი 

თამარ მეფის გამზ. 17, 0112, თბილისი,   
საქართველო 

___________________________________________    
 
(111) M 2022 35970 R  
(151) 2022 09 28 
(181) 2032 09 28 
(260) AM 2020 110765 A 
(220) 2020 12 07 
(732) გრინმი სა 

რუტ დე შამპ-კოლინ 12, 1260 ნიონი,  
შვეიცარია 

___________________________________________    
 
(111) M 2022 35971 R  
(151) 2022 09 28 
(181) 2032 09 28 
(260) AM 2020 110767 A 
(220) 2020 12 07 
(732) გრინმი სა 

რუტ დე შამპ-კოლინ 12, 1260 ნიონი,  
შვეიცარია 

___________________________________________    
 
(111) M 2022 35972 R  
(151) 2022 09 28 
(181) 2032 09 28 
(260) AM 2020 110768 A 
(220) 2020 12 08 
(732) გრინმი სა 

რუტ დე შამპ-კოლინ 12, 1260 ნიონი,  
შვეიცარია 

___________________________________________   

 
 
  
 
(111) M 2022 35973 R  
(151) 2022 09 28 
(181) 2032 09 28 
(260) AM 2021 112471 A 
(220) 2021 09 03 
(732) შპს „სტარლეტ ჯგუფი“    

რ. თაბუკაშვილის ქ. 119, ბ. 49, ქუთაისი,  
საქართველო 

___________________________________________    
 
(111) M 2022 35974 R  
(151) 2022 09 28 
(181) 2032 09 28 
(260) AM 2021 113219 A 
(220) 2021 05 31 
(732) შპს „მიჯ გრუპ“ 

ჭიაურელის ქ. 16, 0179, თბილისი,  
საქართველო 

___________________________________________    
 
(111) M 2022 35975 R  
(151) 2022 09 28 
(181) 2032 09 28 
(260) AM 2021 114220 A 
(220) 2021 08 09 
(732) ირინე  კუბლაშვილი 

ვარკეთილის III მასივი, VII კვარტ.,  
კორპ. 13, ბ. 19, თბილისი, საქართველო 

___________________________________________    
 
(111) M 2022 35976 R  
(151) 2022 09 28 
(181) 2032 09 28 
(260) AM 2021 114230 A 
(220) 2021 08 11 
(732) შალვა ხეცურიანი 

თამარ მეფის გამზ. 17, თბილისი,  
საქართველო 

___________________________________________    
 
(111) M 2022 35977 R  
(151) 2022 09 28 
(181) 2032 09 28 
(260) AM 2021 114319 A 
(220) 2021 08 16 
(732) სს „სავანე-ღვინის №1 ქარხანა“ 

პეტრიაშვილის ქ. 1, 0179, ძველი  
თბილისი, თბილისი, საქართველო 

___________________________________________    

რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნები 
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სასაქონლო ნიშნები 

(111) M 2022 35978 R  
(151) 2022 09 28 
(181) 2032 09 28 
(260) AM 2021 114322 A 
(220) 2021 08 16 
(732) სს „სავანე-ღვინის №1 ქარხანა“ 

პეტრიაშვილის ქ. 1, 0179, ძველი  
თბილისი, თბილისი, საქართველო 

___________________________________________    
 
(111) M 2022 35979 R  
(151) 2022 09 28 
(181) 2032 09 28 
(260) AM 2021 114393 A 
(220) 2021 08 20 
(732) ნიკაი გალფ ფზკო 

პ.ო. ბოქს 9200, დუბაი, არაბთა  
გაერთიანებული საამიროები 

___________________________________________    
 
(111) M 2022 35980 R  
(151) 2022 09 28 
(181) 2032 09 28 
(260) AM 2021 114463 A 
(220) 2021 08 27 
(732) იუ ეი ეს ფარმაცეუტიკალს ფი თი ვაი  

ლტდ 
ქენსდეილ პლეის 15, NSW კესთლ ჰილ,  
2154, ავსტრალია 

___________________________________________    
 
(111) M 2022 35981 R  
(151) 2022 09 28 
(181) 2032 09 28 
(260) AM 2021 114464 A 
(220) 2021 08 27 
(732) იუ ეი ეს ფარმაცეუტიკალს ფი თი ვაი  

ლტდ 
ქენსდეილ პლეის 15, NSW კესთლ ჰილ,  
2154, ავსტრალია 

___________________________________________    
 
(111) M 2022 35982 R  
(151) 2022 09 28 
(181) 2032 09 28 
(260) AM 2021 114465 A 
(220) 2021 08 27 
(732) იუ ეი ეს ფარმაცეუტიკალს ფი თი ვაი  

ლტდ 
ქენსდეილ პლეის 15, NSW კესთლ ჰილ,  
2154, ავსტრალია 

___________________________________________    

(111) M 2022 35983 R  
(151) 2022 09 28 
(181) 2032 09 28 
(260) AM 2021 114472 A 
(220) 2021 09 01 
(732) შპს „სომელიე სელექშენ“ 

ქუჩიშვილის ქ. 20, ბ. 22, 0179, მთაწმინდის  
რაიონი, თბილისი, საქართველო 

___________________________________________    
 
(111) M 2022 35984 R  
(151) 2022 09 28 
(181) 2032 09 28 
(260) AM 2021 114921 A 
(220) 2021 10 13 
(732) შპს „აგრონომი“ 

ბ. კვერნაძის ქ. 35,  შესას. 2, სართ. 3, 0171, 
თბილისი, საქართველო 

___________________________________________    
 
(111) M 2022 35985 R  
(151) 2022 09 28 
(181) 2032 09 28 
(260) AM 2021 114922 A 
(220) 2021 10 13 
(732) შპს „აგრონომი“ 

ბ. კვერნაძის ქ. 35,  შესას. 2, სართ. 3, 0171, 
თბილისი, საქართველო 

___________________________________________    
 
(111) M 2022 35986 R  
(151) 2022 09 28 
(181) 2032 09 28 
(260) AM 2021 114926 A 
(220) 2021 10 13 
(732) შპს „აგრონომი“ 

ბ. კვერნაძის ქ. 35,  შესას. 2, სართ. 3, 0171, 
თბილისი, საქართველო 

___________________________________________    
 
(111) M 2022 35987 R  
(151) 2022 09 28 
(181) 2032 09 28 
(260) AM 2021 114974 A 
(220) 2021 10 15 
(732) ტოიოტა ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა  

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

___________________________________________    
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სასაქონლო ნიშნები 

(111) M 2022 35988 R  
(151) 2022 09 28 
(181) 2032 09 28 
(260) AM 2021 114975 A 
(220) 2021 10 15 
(732) ტოიოტა ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა  

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

___________________________________________    
 
(111) M 2022 35989 R  
(151) 2022 09 28 
(181) 2032 09 28 
(260) AM 2021 114976 A 
(220) 2021 10 15 
(732) ტოიოტა ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა  

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

___________________________________________    
 
(111) M 2022 35990 R  
(151) 2022 09 28 
(181) 2032 09 28 
(260) AM 2021 115011 A 
(220) 2021 10 19 
(732) შპს „არაგვი ველი“ 

დაბა ჟინვალი, რუსთაველის ქ. 6, 1813,  
დუშეთი,  საქართველო 

___________________________________________    
 
(111) M 2022 35991 R  
(151) 2022 09 28 
(181) 2032 09 28 
(260) AM 2021 115130 A 
(220) 2021 10 28 
(732) შპს „მერკადო“ 

გლდანი, VI მკრ., კორპ. 28, ბ. 53,  
თბილისი, საქართველო 

___________________________________________    
 
(111) M 2022 35992 R  
(151) 2022 09 28 
(181) 2032 09 28 
(260) AM 2021 115202 A 
(220) 2021 10 29 
(732) გუანგდონგ ოპპო მობაილ  

ტელეკომუნიკეიშენს კორპ., ლტდ 
No.18 ჰაიბინ როუდ, ვუშა, ჩანგ’ან,  

დონგგუან, გუანგდონგ, ჩინეთის სახალხო  
რესპუბლიკა 

___________________________________________    
 
(111) M 2022 35993 R  
(151) 2022 09 28 
(181) 2032 09 28 
(260) AM 2021 115208 A 
(220) 2021 10 30 
(732) შეზღუდული პასუხისმგებლობის  

საზოგადოება „ტორგოვო-პროიზ- 
ვოდსვენნოე პრედპრიატიე სისტემა“ 
კაზაჩიას ქ. 12, სოფ. ტატარკა, შპაკოვსკის  
რაიონი, სტავროპოლი, 356230, რუსეთის  
ფედერაცია 

___________________________________________    
 
(111) M 2022 35994 R  
(151) 2022 09 28 
(181) 2032 09 28 
(260) AM 2021 115210 A 
(220) 2021 11 01 
(732) ბრიტიშ ამერიკენ ტობაკო (ბრენდს) ინკ.  

(დელავერის კორპორაცია) 
251 ლიტლ ფოლზ დრაივ, სუიტ 100,  
უილმინგტონი, დელავერი, 19808-1674,  
აშშ 

___________________________________________    
 
(111) M 2022 35995 R  
(151) 2022 09 28 
(181) 2032 09 28 
(260) AM 2021 115221 A 
(220) 2021 11 02 
(732) ელჯი ელექტრონიკს ინკ. 

128, იეოუი-დაერო, იეონგდეუნგპო-გუ,  
სეული, 07336, კორეის რესპუბლიკა 

___________________________________________    
 
(111) M 2022 35996 R  
(151) 2022 09 28 
(181) 2032 09 28 
(260) AM 2021 115326 A 
(220) 2021 11 08 
(732) შპს „როიალ ჰოუმ ლაქშერი“ 

რუსთავის გზატკ. 19, კორპ. 3, სათავსო,  
სართ. 1, კრწანისის რაიონი, თბილისი,  
საქართველო 

___________________________________________    
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სასაქონლო ნიშნები 

(111) M 2022 35997 R  
(151) 2022 09 28 
(181) 2032 09 28 
(260) AM 2021 115330 A 
(220) 2021 11 08 
(732) ბრენდს ფორ ლეს (ბფლ) ფზკო 

ს.ყ. 80794, ჯაბალ-ალი, დუბაი,  
არაბთა გაერთიანებული საამიროები 

___________________________________________    
 
(111) M 2022 35998 R  
(151) 2022 09 28 
(181) 2032 09 28 
(260) AM 2021 115333 A 
(220) 2021 11 09 
(732) ეკატერინე ნებულიშვილი 

შატბერაშვილის ქ. 31, თბილისი,  
საქართველო 

___________________________________________    
 
(111) M 2022 35999 R  
(151) 2022 09 28 
(181) 2032 09 28 
(260) AM 2021 115337 A 
(220) 2021 11 10 
(732) მასტერკარდ ინტერნეშენელ  

ინკორპორეიტიდ 
2000 პერჩეიზ სტრიტ, პერჩეიზ,  
ნიუ-იორკი, 10577, აშშ 

___________________________________________    
 
(111) M 2022 36000 R  
(151) 2022 09 28 
(181) 2032 09 28 
(260) AM 2021 115339 A 
(220) 2021 11 10 
(732) ნოვარტის აგ 

4002 ბაზელი, შვეიცარია 
___________________________________________    
 
(111) M 2022 36001 R  
(151) 2022 09 28 
(181) 2032 09 28 
(260) AM 2021 115341 A 
(220) 2021 11 11 
(732) მაისა გიდა სანაიი ვე თიჯარეთ ანონიმ 

შირქეთი 
ისტანბულ თუზლა ქიმია სანაიიჯილერი 
ორგანიზე სანაიი ბოლგესი მელექ არას  
ბულვარი N 54, თუზლა, სტამბოლი,  
თურქეთი 

___________________________________________    

(111) M 2022 36002 R  
(151) 2022 09 28 
(181) 2032 09 28 
(260) AM 2021 115342 A 
(220) 2021 11 11 
(732) მაისა გიდა სანაიი ვე თიჯარეთ ანონიმ  

შირქეთი 
ისტანბულ თუზლა ქიმია სანაიიჯილერი  
ორგანიზე სანაიი ბოლგესი მელექ არას  
ბულვარი N 54, თუზლა, სტამბოლი,  
თურქეთი 

___________________________________________    
 
(111) M 2022 36003 R  
(151) 2022 09 28 
(181) 2032 09 28 
(260) AM 2021 115343 A 
(220) 2021 11 11 
(732) შანხაი სფეისქომ სათელაით ტექნოლოჯი  

ლტდ 
სუნგძიანგის რაიონი, ქალაქი ძიოუთინგ,  
N 1158 ძიოუთინგ ჭუნგსინ როუდ,  
კორპუსი 6, ოთახი 502-2, შანხაი, 201612,  
ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა 

___________________________________________    
 
 (111) M 2022 36004 R  
(151) 2022 09 28 
(181) 2032 09 28 
(260) AM 2021 115344 A 
(220) 2021 11 11 
(732) შანხაი სფეისქომ სათელაით ტექნოლოჯი  

ლტდ 
სუნგძიანგის რაიონი, ქალაქი ძიოუთინგ,  
N 1158 ძიოუთინგ ჭუნგსინ როუდ,  
კორპუსი 6, ოთახი 502-2, შანხაი, 201612,  
ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა 

___________________________________________    
 
(111) M 2022 36005 R  
(151) 2022 09 28 
(181) 2032 09 28 
(260) AM 2021 115345 A 
(220) 2021 11 11 
(732) ნოვარტის აგ 

4002 ბაზელი, შვეიცარია 
___________________________________________    
 
(111) M 2022 36006 R  
(151) 2022 09 28 
(181) 2032 09 28 
(260) AM 2021 115347 A 
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სასაქონლო ნიშნები 

(220) 2021 11 11 
(732) პფაიზერ ინკ. 

235 ისტ 42 სტრიტ, ნიუ იორკი,  
ნიუ იორკის შტატი 10017, აშშ 

___________________________________________    
 
(111) M 2022 36007 R  
(151) 2022 09 28 
(181) 2032 09 28 
(260) AM 2021 115399 A 
(220) 2021 11 12 
(732) სიქს კონტინენტს  ლიმიტედ 

ბროდუოტერ პარკ, დენჰემი,  
ბეკინგემშირი, UB9 5HR, გაერთიანებული 
სამეფო 

___________________________________________    
 
(111) M 2022 36008 R  
(151) 2022 09 28 
(181) 2032 09 28 
(260) AM 2021 115402 A 
(220) 2021 11 12 
(732) შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანია“ 

ვაგზლის მოედანი 2, 0112, თბილისი,  
საქართველო 

___________________________________________    
 
(111) M 2022 36009 R  
(151) 2022 09 28 
(181) 2032 09 28 
(260) AM 2021 115404 A 
(220) 2021 11 15 
(732) შპს „ბარნაბელი“ 

გეგუთის ქ. 2, 0101, თბილისი,  
საქართველო 

___________________________________________    
 
(111) M 2022 36010 R  
(151) 2022 09 28 
(181) 2032 09 28 
(260) AM 2021 115417 A 
(220) 2021 11 15 
(732) ტოიოტა ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა 

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

___________________________________________    
 
 
 
 

(111) M 2022 36011 R  
(151) 2022 09 28 
(181) 2032 09 28 
(260) AM 2021 115431 A 
(220) 2021 11 17 
(732) სს „კორპორაცია ქინძმარაული“ 

ილია ჭავჭავაძის ქ. 55, 4800, ყვარელი,  
საქართველო 

___________________________________________    
 
(111) M 2022 36012 R  
(151) 2022 09 28 
(181) 2032 09 28 
(260) AM 2021 115522 A 
(220) 2021 11 24 
(732) მასტერკარდ ინტერნეშენელ  

ინკორპორეიტიდ 
2000 პერჩეიზ სტრიტ, პერჩეიზ,  
ნიუ-იორკი, 10577, აშშ 

___________________________________________    
 
(111) M 2022 36013 R  
(151) 2022 09 28 
(181) 2032 09 28 
(260) AM 2021 115528 A 
(220) 2021 11 24 
(732) ლუკა ელაიენს ლიმიტიდ 

აკარა ბილდ. 24 დე კასტრო სტრიტი,  
უიკჰემს კეი 1, როუდ-ტაუნი, ტორტოლა,  
ვირჯინის კუნძულები (ბრიტანეთის) 

___________________________________________    
 
(111) M 2022 36014 R  
(151) 2022 09 28 
(181) 2032 09 28 
(260) AM 2021 115532 A 
(220) 2021 11 25 
(732) ბრიტიშ ამერიკენ ტობაკო (ბრენდს) 

ლიმიტედ 
გლოუბ ჰაუზ, 4 ტემპლ პლეის, ლონდონი,  
WC2R 2PG, გაერთიანებული სამეფო 

___________________________________________    
 
(111) M 2022 36015 R  
(151) 2022 09 28 
(181) 2032 09 28 
(260) AM 2021 115537 A 
(220) 2021 11 25 
(732) იანსენ ფარმაცევტიკა ნ.ვ. 

ტურნჰოუტსევეგ 30, B -2340 ბეერსე,  
ბელგია 

___________________________________________    
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სასაქონლო ნიშნები 

(111) M 2022 36016 R  
(151) 2022 09 28 
(181) 2032 09 28 
(260) AM 2021 115597 A 
(220) 2021 11 30 
(732) შპს „ჯოლიო“ 

დ. გულიას ქ. 4, 0114, თბილისი,  
საქართველო 

___________________________________________    
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სასაქონლო ნიშნები 

 
 
 
 
 
 
 
 
(111) M 2022 35964 R  
(151) 2022 09 21 
(181) 2032 09 21 
(210) AM 119346 
(220) 2022 09 09 
(732) შპს „აგრონომი“ 

ბიძინა კვერნაძის ქ. 35, II შესახვ., სართ. 3, 
0171, თბილისი, საქართველო 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540) 

Vista 
Виста 
ვისტა 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 ‒ ჰერბიციდები. 
___________________________________________  
 
(111) M 2022 35965 R  
(151) 2022 09 23 
(181) 2032 09 23 
(210) AM 119293 
(220) 2022 09 08 
(732) შპს „თრუ ჰოსფითალითი“ 

კოტე აფხაზის ქ., I ჩიხი 5, მთაწმინდის  
რაიონი, თბილისი, საქართველო 

(541)  

ეპიზოდი 
EPISODE 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
43 ‒ საკვებით და სასმელით უზრუნველყოფა;  
დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა. 
___________________________________________  
 
(111) M 2022 35966 R  
(151) 2022 09 27 
(181) 2032 09 27 
(210) AM 119375 
(220) 2022 09 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
(732) კდვ იაშკინო ლტდ 

მოლოდიოჟნაია სტრ., 1ა, 652010, პგტ.  
იაშკინო, კემეროვსკაია ობლასტი,  
რუსეთის ფედერაცია 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540) 
 

 
 

(591) წითელი, ყვითელი, ყავისფერი 
(531) 25.05.03; 26.04.02; 26.04.16; 26.13.25;  

29.01.13 
(511)  
30 ‒ საკვების არომატიზატორები, გარდა ეთერ-
ზეთებისა; მარცვლეულის ფილა (ბრიკეტი); 
ბლინები; ფუნთუშები; ფუნთუშები შოკოლა-
დით; ვაფლი; ნაყინის შემკვრელი ნივთიერებე-
ბი; ალაოს ნამცხვარი; ნამცხვრის მინანქარი; 
კრუტონები (პურის პატარა ოთხკუთხა ნაჭრე-
ბის ნაფიცხარი); ბრინჯის მსუბუქი საუზმეუ-
ლი; მარცვლეულზე დამზადებული მსუბუქი 
საუზმეული; მარმელადი (საკონდიტრო ნაწარ-
მი); ტორტების მოსართავი ტკბილეული; საშო-
ბაო ნაძვისხის მოსართავი საკონდიტრო ნაწარ-
მი; ნამცხვრები, უპირატესად შიგთავსით; ცომე-
ული საკონდიტრო ნაწარმი; არაქისის საკონ-
დიტრო ნაწარმი; ნუშის საკონდიტრო ნაწარმი; 
ხილის საკონდიტრო ნაწარმი; კაკაო; კარამელი 
(კანფეტი); კანფეტები; ძირტკბილას კანფეტები 
(საკონდიტრო ნაწარმი); პიტნის კანფეტები; 
კრეკერები; კრემ-ბრიულე; მოხარშული კრემი; 
კრუასანები; ნუშის ნამცხვარი; მარციპანი; თაფ-
ლი; ნაყინი; დესერტის მუსი (საკონდიტრო ნა-
წარმი); შოკოლადის მუსი; მიუსლი; ყავის სას-
მელები; კაკაოს სასმელები; ჩაის სასმელები; შო-
კოლადის სასმელები; ნუგა; თხილი შოკოლად-
ში; ძირტკბილას ჩხირები (საკონდიტრო ნაწარ-
მი); პასტილა (საკონდიტრო ნაწარმი); გალეტე-
ბი; ღვეზელები; პიცა; პომადურა (საკონდიტრო 
ნაწარმი); ბატი-ბუტი; პრალინე; პროფიტროლი; 
თაფლაკვერები; პტიფური (პატარა ნამცხვარი); 

დაჩქარებული პროცედურით რეგისტრირებული 
სასაქონლო ნიშნები 

 

რეგისტრაციის გაუქმების მოთხოვნით საჩივრის შეტანა შესაძლებელია საქპატენტის სააპელა-
ციო პალატაში გამოქვეყნებიდან 3 თვის ვადაში. 
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პუდინგები (მობრაწულა); საღეჭი რეზინი; შაქა-
რი; ტკბილეული; ხილის ნაყინი; ორცხობილა; 
მზა ცომი; ტორტის შოკოლადის მოსართავები; 
ჰალვა; პური; ფანტელები (მარცვლეულის ნა-
წარმი); ჩაი; შოკოლადი.  
___________________________________________  
 
(111) M 2022 35967 R  
(151) 2022 09 27 
(181) 2032 09 27 
(210) AM 119292 
(220) 2022 09 08 
(732) შპს „გურმანია რითეილ“ 

მიხეილ ასათიანის ქ. 10, ბ. 138, თბილისი,  
საქართველო 

(540) 

 
(591) თეთრი, მელნისფერი, ფირუზისფერი 
(531) 05.03.13; 05.03.15; 05.07.11; 05.07.12;  

26.01.03; 26.01.10; 26.01.15 
(511)  
31 ‒ ბუნებრივი მცენარეულობა და ყვავილები; 
სათესლე ბოლქვები და თესლი; ცოცხალი 
ცხოველები; ცხოველთა საკვები და სასმელი 
ალაო. 
 

33 ‒ ალკოჰოლური სასმელები, ლუდის გარდა; 
ალკოჰოლური შედგენილობები სასმელების 
დასამზადებლად. 
___________________________________________  
 
(111) M 2022 35968 R  
(151) 2022 09 28 
(181) 2032 09 28 
(210) AM 119585 
(220) 2022 09 23 
(732) შპს „ს მოტორს“ 

მ. გახოკიძის ქ. 4, თბილისი, საქართველო 
(540) 

 
(591) 1D4B82 ლურჯი, FBFCFC თეთრი  
(531) 26.04.02; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01;  

27.05.02; 27.05.12; 27.05.17; 27.05.24;  
29.01.12 

(511)  
12 ‒ სატრანსპორტო საშუალებები; ხმელეთზე, 
ჰაერში და წყალზე გადასაადგილებელი აპარა-
ტები. 
___________________________________________  
 
(111) M 2022 36017 R  
(151) 2022 10 03 
(181) 2032 10 03 
(210) AM 119608 
(220) 2022 09 28 
(732) შპს „არეალ გაიდი“ 

შალვა ნუცუბიძის ქ. 28, ბ. 4, საბურთალოს  
რაიონი, თბილისი, საქართველო 

(540) 

  
(591) შავ-თეთრი 
(531) 26.01.01; 26.01.03; 26.01.24; 26.11.01;  

26.11.05; 26.11.08; 27.05.01; 27.05.10;  
27.05.11 

(511)  
42 ‒ სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახუ-
რება და შესაბამისი სამეცნიერო კვლევები და 
გაფორმება; სამრეწველო ანალიზი, სამრეწველო 
კვლევა და სამრეწველო დიზაინი; ხარისხის კო-
ნტროლისა და ავთენტურობის დადგენის სამ-
სახური; კომპიუტერებისა და კომპიუტერული 
პროგრამების შექმნა და დამუშავება. 
___________________________________________  
 
(111) M 2022 36018 R  
(151) 2022 10 03 
(181) 2032 10 03 
(210) AM 119349 
(220) 2022 09 12 
(732) გვანცა ქაჯაია 

ნინო ჟვანიას ქ. 10, სადარბაზო 2, სართ. 6,  
ბ.  18ა, თბილისი, საქართველო 

(540) 
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(591) თეთრი, ყვითელი, რუხი, შავი 
(531) 01.03.13; 01.03.17; 10.03.01; 11.07.03; 28.19;  

29.01.13 
(511)  
25 ‒ ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი. 
 

35 ‒ რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე მომსახურება. 
___________________________________________  
 
(111) M 2022 36019 R  
(151) 2022 10 03 
(181) 2032 10 03 
(210) AM 119477 
(220) 2022 09 16 
(732) შპს „ორი ნაბიჯი“ 

ნავთლუღის ქ. 39-41, 0113, ისნის რაიონი, 
თბილისი, საქართველო 

(541)  

Bono 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
29 ‒ ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; 
ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, გაყი-
ნული, გამხმარი და მოხარშული ან შემწვარი 
ხილი და ბოსტნეული; ჟელეები, ხილფაფები, 
კომპოტები; კვერცხი; რძე, ყველი, კარაქი, იო-
გურტი და რძის სხვა პროდუქტები; საკვები ზე-
თები და ცხიმები. 
___________________________________________  
 
(111) M 2022 36020 R  
(151) 2022 10 04 
(181) 2032 10 04 
(210) AM 119503 
(220) 2022 09 22 
(732) ლაშა სოხაძე 

ბესიკის ქ. 8, ქუთაისი, საქართველო 
(540) 

 
(591) შავი, ყავისფერი, თეთრი 
(531) 05.01.20; 08.01.01; 08.01.02; 08.01.03;  

08.01.04; 26.13.25; 26.15.25; 27.05.01; 28.19;  
29.01.13 

 

(511)  
43 ‒ საკვებით და სასმელით უზრუნველყოფა; 
დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა. 
___________________________________________  
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(260) AM 2022 115552 A 
(800) 1627971 
(151) 2021 09 10 
(891) 2021 09 10 
(731) COTTON CLUB INVESTMENT LLC 

1'st Lipovy per., vl. 4, d. Soboliha, g. Balashiha,  
RU-143985 Moscow obl., Russian Federation 

(540) 
  

 
 

(591) Blue, light blue and red 
(531) 02.09.14; 02.09.15; 27.05.01; 27.05.10;  

29.01.12 
(511)  
3 ‒ grinding preparations; sharpening preparations; 
shaving stones [astringents]; jewellers' rouge; scented 
wood; carbides of metal [abrasives]; silicon carbide 
[abrasive]; volcanic ash for cleaning; shoe cream; po-
lishing preparations; shoe wax; polish for furniture 
and flooring; shining preparations [polish]; shoema-
kers' wax; cobblers' wax; mustache wax; moustache 
wax; wax for parquet floors; polishing wax; tailors' 
wax; preservatives for leather [polishes]; leather pre-
servatives [polishes]; corundum [abrasive]; pastes for 
razor strops; creams for leather; waxes for leather; 
diamantine [abrasive]; antistatic preparations for hou-
sehold purposes; emery paper; lacquer-removing pre-
parations; emery cloth; floor wax removers [scouring 
preparations]; non-slipping wax for floors; non-slip-
ping liquids for floors; canned pressurized air for clea-
ning and dusting purposes; preparations to make the 
leaves of plants shiny; joss sticks; air fragrancing pre-
parations; breath freshening strips; shoe polish; food 
flavourings [essential oils]; food flavorings [essential 
oils]; floor wax;  air fragrance reed diffusers; massage 
candles for cosmetic purposes. 
 

5 ‒ Dental abrasives; adhesives for dentures; air puri-
fying preparations; albuminous foodstuffs for medical 
purposes; albuminous preparations for medical purpo-
ses; medicinal alcohol; aldehydes for pharmaceutical 
purposes; alloys of precious metals for dental purpo-
ses; dental amalgams; starch for dietetic or pharma-
ceutical purposes; anaesthetics; dill oil for medical 
purposes; adhesive plasters; sticking plasters; angos-
tura bark for medical purposes; asthmatic tea; frostbi- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
te salve for pharmaceutical purposes; hemorrhoid pre-
parations; haemorrhoid preparations; antiseptics; anti-
septic cotton; anti-uric preparations; wart pencils; as-
eptic cotton; media for bacteriological cultures; boui-
llons for bacteriological cultures; bacteriological cul-
ture mediums; bacteriological preparations for medi-
cal and veterinary use; bacterial preparations for me-
dical and veterinary use; corn rings for the feet; bath 
preparations for medical purposes; salts for mineral 
water baths; oxygen baths; seawater for medicinal 
bathing; therapeutic preparations for the bath; balsa-
mic preparations for medical purposes; bandages for 
dressings; balms for medical purposes; biocides; bis-
muth preparations for pharmaceutical purposes; lead 
water; Goulard water; charcoal for pharmaceutical 
purposes; medicated candies; medicated sweets; me-
dicinal mud; medicinal sediment [mud]; mud for 
baths; preparations for the treatment of burns; cachou 
for pharmaceutical purposes; preparations for callou-
ses; calomel [fungicide]; powder of cantharides; rub-
ber for dental purposes; syrups for pharmaceutical 
purposes; capsules for medicines; pharmaceutical pre-
parations; poultices; wadding for medical purposes; 
lint for medical purposes; lime-based pharmaceutical 
preparations; chemico-pharmaceutical preparations; 
hydrated chloral for pharmaceutical purposes; chloro-
form; tobacco-free cigarettes for medical purposes; 
dental cements; cement for animal hooves; molding 
wax for dentists; moulding wax for dentists; fumiga-
ting sticks; fumigating pastilles; cocaine; collyrium; 
compresses; vitamin preparations; chemical conduc-
tors for electrocardiograph electrodes; condurango 
bark for medical purposes; medicines for alleviating 
constipation; solutions for contact lenses; solutions 
for use with contact lenses; chemical contraceptives; 
radiological contrast substances for medical purposes; 
corn remedies; cotton for medical purposes; pharma-
ceutical preparations for treating sunburn; caustic 
pencils; chilblain preparations; hemostatic pencils; 
haemostatic pencils; croton bark; curare; vaccines; 
detergents for medical purposes; decoctions for phar-
maceutical purposes; teeth filling material; dental 
impression materials; dental lacquer; dental mastics; 
dressings, medical; porcelain for dental prostheses; 
preparations to facilitate teething; depuratives; disin-
fectants for hygiene purposes; deodorants, other than 
for human beings or for animals; diabetic bread adap-
ted for medical use; digestives for pharmaceutical 
purposes; digitalin; analgesics; drugs for medical pur-
poses; medicine cases, portable, filled; magnesia for 

საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნები, რომლებზეც გამოტანილია 
გადაწყვეტილება დაცვის მინიჭების შესახებ 

 

გადაწყვეტილების გასაჩივრება შესაძლებელია საქპატენტის სააპელაციო პალატაში გამოქვეყნები-
დან 3 თვის ვადაში ან მცხეთის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში      
1 თვის ვადაში (მის.: ქ. მცხეთა, სამხედროს ქ. №17). 

 

 
№19  2022 10 10 

 
89 



                                                    
 
 

სასაქონლო ნიშნები 

pharmaceutical purposes; melissa water for pharma-
ceutical purposes; mineral waters for medical pur-
poses; mineral water salts; thermal water; barks for 
pharmaceutical purposes; elixirs [pharmaceutical pre-
parations]; solvents for removing adhesive plasters; 
vulnerary sponges; salts for medical purposes; esters 
for pharmaceutical purposes; ethers for pharmaceuti-
cal purposes; surgical dressings; eucalyptol for phar-
maceutical purposes; eucalyptus for pharmaceutical 
purposes; purgatives; evacuants; flour for pharmaceu-
tical purposes; meal for pharmaceutical purposes; lac-
teal flour for babies; febrifuges; fennel for medical 
purposes; medicinal infusions; medicinal tea; cod li-
ver oil; fungicides; nervines; guaiacol for pharmaceu-
tical purposes; gauze for dressings; laxatives; gelatine 
for medical purposes; gentian for pharmaceutical pur-
poses; germicides; glycerophosphates; gum for medi-
cal purposes; linseed for pharmaceutical purposes; fla-
xseed for pharmaceutical purposes; greases for medi-
cal purposes; greases for veterinary purposes; milking 
grease; chemical preparations for the diagnosis of pre-
gnancy; medicinal oils; hematogen; haematogen; he-
moglobin; haemoglobin; medicinal herbs; hormones 
for medical purposes; mustard oil for medical purpo-
ses; hydrastine; hydrastinine; absorbent cotton; absor-
bent wadding; semen for artificial insemination; tinc-
ture of iodine; peptones for pharmaceutical purposes; 
iodoform; Irish moss for medical purposes; jujube, 
medicated; liquorice for pharmaceutical purposes; 
milk ferments for pharmaceutical purposes; malted 
milk beverages for medical purposes; linseed meal for 
pharmaceutical purposes; flaxseed meal for pharma-
ceutical purposes; lotions for pharmaceutical purpo-
ses; lactose for pharmaceutical purposes; milk sugar 
for pharmaceutical purposes; yeast for pharmaceutical 
purposes; liniments; lupulin for pharmaceutical pur-
poses; chewing gum for medical purposes; mangrove 
bark for pharmaceutical purposes; sanitary panties; 
menstruation knickers; sanitary knickers; sanitary 
pants; mint for pharmaceutical purposes; malt for 
pharmaceutical purposes; sulfur sticks [disinfectants]; 
pomades for medical purposes; tinctures for medical 
purposes; serums; menthol; mercurial ointments; nut-
ritive substances for microorganisms; cultures of mic-
roorganisms for medical or veterinary use; pastilles 
for pharmaceutical purposes; lozenges for pharmaceu-
tical purposes; mustard for pharmaceutical purposes; 
lotions for veterinary purposes; myrobalan bark for 
pharmaceutical purposes; narcotics; smelling salts; 
ointments for pharmaceutical purposes; opiates; opi-
um; opodeldoc; opotherapy preparations; organothera-
py preparations; dental amalgams of gold; pectin for 
pharmaceutical purposes; sanitary tampons; menstrua-
tion tampons; sanitary towels; sanitary napkins; sani-
tary pads; phenol for pharmaceutical purposes; paper 
for mustard plasters; paper for mustard poultices; 
pharmaceutical preparations for skin care; herbal teas 
for medicinal purposes; pharmaceutical preparations 
for treating dandruff; pepsins for pharmaceutical pur-

poses; cachets for pharmaceutical purposes; first-aid 
boxes, filled; phosphates for pharmaceutical purposes; 
remedies for foot perspiration; blood plasma; potassi-
um salts for medical purposes; pyrethrum powder; 
quebracho for medical purposes; quassia for medical 
purposes; quinquina for medical purposes; cinchona 
for medical purposes; quinine for medical purposes; 
chinoline for medical purposes; radioactive substan-
ces for medical purposes; radium for medical purpo-
ses; medicinal roots; rhubarb roots for pharmaceutical 
purposes; tonics [medicines]; bismuth subnitrate for 
pharmaceutical purposes; sarsaparilla for medical 
purposes; blood for medical purposes; leeches for me-
dical purposes; scapulars for surgical purposes; seda-
tives; tranquillizers; ergot for pharmaceutical purpo-
ses; serotherapeutic medicines; mustard plasters; mus-
tard poultices; soporifics; sodium salts for medical 
purposes; sterilising preparations; sterilizing prepara-
tions; strychnine; styptic preparations; sugar for medi-
cal purposes; sulfonamides [medicines]; suppositori-
es; tartar for pharmaceutical purposes; turpentine for 
pharmaceutical purposes; oil of turpentine for phar-
maceutical purposes; thymol for pharmaceutical pur-
poses; remedies for perspiration; veterinary preparati-
ons; vesicants; acetates for pharmaceutical purposes; 
acids for pharmaceutical purposes; adhesive tapes for 
medical purposes; adhesive bands for medical purpo-
ses; dietetic foods adapted for medical purposes; food 
for babies; aluminium acetate for pharmaceutical pur-
poses; almond milk for pharmaceutical purposes; sun-
burn ointments; bath salts for medical purposes; stick 
liquorice for pharmaceutical purposes; bicarbonate of 
soda for pharmaceutical purposes; biological prepara-
tions for medical purposes; bromine for pharmaceu-
tical purposes; dietetic beverages adapted for medical 
purposes; camphor oil for medical purposes; camphor 
for medical purposes; crystallized rock sugar for me-
dical purposes; carbolineum [parasiticide]; lecithin for 
medical purposes; gases for medical purposes; panty 
liners [sanitary]; royal jelly for pharmaceutical purpo-
ses; medical preparations for slimming purposes; cel-
lulose esters for pharmaceutical purposes; caustics for 
pharmaceutical purposes; cellulose ethers for pharma-
ceutical purposes; by-products of the processing of 
cereals for dietetic or medical purposes; chemical pre-
parations for pharmaceutical purposes; collodion for 
pharmaceutical purposes; cream of tartar for pharma-
ceutical purposes; creosote for pharmaceutical purpo-
ses; medicines for dental purposes; medicines for hu-
man purposes; medicines for veterinary purposes; 
diagnostic preparations for medical purposes; glyceri-
ne for medical purposes; medicinal drinks; ferments 
for pharmaceutical purposes; flowers of sulfur for 
pharmaceutical purposes; formic aldehyde for phar-
maceutical purposes; smoking herbs for medical pur-
poses; fumigation preparations for medical purposes; 
gallic acid for pharmaceutical purposes; petroleum 
jelly for medical purposes; glucose for medical purpo-
ses; gamboge for medical purposes; gurjun balsam for 
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medical purposes; extracts of hops for pharmaceutical 
purposes; castor oil for medical purposes; hydrogen 
peroxide for medical purposes; iodine for pharmaceu-
tical purposes; iodides for pharmaceutical purposes; 
alkaline iodides for pharmaceutical purposes; isotopes 
for medical purposes; dietetic substances adapted for 
medical use; diapers for incontinence; biological pre-
parations for veterinary purposes; chemical preparati-
ons for veterinary purposes; chemical reagents for 
medical or veterinary purposes; contact lens cleaning 
preparations; diastase for medical purposes; dietary 
fiber; dietary fibre; enzymes for medical purposes; en-
zymes for veterinary purposes; enzyme preparations 
for medical purposes; enzyme preparations for veteri-
nary purposes; pants, absorbent, for incontinence; sic-
catives [drying agents] for medical purposes; tissues 
impregnated with pharmaceutical lotions; preparations 
of trace elements for human and animal use; amino 
acids for medical purposes; amino acids for veterinary 
purposes; breast-nursing pads; disinfectants for che-
mical toilets; fish meal for pharmaceutical purposes; 
mineral food supplements; mouthwashes for medical 
purposes; nutritional supplements; bone cement for 
surgical and orthopaedic purposes; bone cement for 
surgical and orthopedic purposes; antibiotics; appetite 
suppressants for medical purposes; bronchodilating 
preparations; bunion pads; moleskin for medical pur-
poses; vaginal washes for medical purposes; medici-
nal hair growth preparations; steroids; adjuvants for 
medical purposes; surgical implants comprised of li-
ving tissues; eyepatches for medical purposes; oxygen 
for medical purposes; deodorants for clothing and 
textiles; air deodorising preparations; air deodorizing 
preparations; douching preparations for medical pur-
poses; stem cells for medical purposes; stem cells for 
veterinary purposes; biological tissue cultures for me-
dical purposes; biological tissue cultures for veterina-
ry purposes; cooling sprays for medical purposes; per-
sonal sexual lubricants; aloe vera preparations for 
pharmaceutical purposes; pearl powder for medical 
purposes; preparations for reducing sexual activity; 
babies' diapers; babies' nappies; babies' diaper-pants; 
babies' nappy-pants; medicated eye-washes; appetite 
suppressant pills; slimming pills; tanning pills; antio-
xidant pills; dietary supplements for animals; albumin 
dietary supplements; linseed dietary supplements; fla-
xseed dietary supplements; linseed oil dietary supple-
ments; flaxseed oil dietary supplements; wheat germ 
dietary supplements; yeast dietary supplements; royal 
jelly dietary supplements; propolis for pharmaceutical 
purposes; propolis dietary supplements; pollen dietary 
supplements; enzyme dietary supplements; glucose 
dietary supplements; lecithin dietary supplements; al-
ginate dietary supplements; alginates for pharmaceuti-
cal purposes; casein dietary supplements; protein die-
tary supplements; protein supplements for animals; 
reagent paper for medical purposes; alcohol for phar-
maceutical purposes; diapers for pets; disinfectants; 
surgical glues; diagnostic biomarker reagents for me-

dical purposes; acne treatment preparations; medica-
ted animal feed; diagnostic preparations for veterinary 
purposes; cotton sticks for medical purposes; cotton 
swabs for medical purposes; infant formula; powdered 
milk for babies; transplants [living tissues]; collagen 
for medical purposes; plant extracts for pharmaceuti-
cal purposes; pharmaceuticals; preparations of micro-
organisms for medical or veterinary use; phytotherapy 
preparations for medical purposes; herbal extracts for 
medical purposes; sexual stimulant gels; nutraceutical 
preparations for therapeutic or medical purposes; free-
ze-dried food adapted for medical purposes; lyophili-
zed food adapted for medical purposes; lyophilised 
food adapted for medical purposes; homogenized food 
adapted for medical purposes; homogenised food ad-
apted for medical purposes; pre-filled syringes for 
medical purposes; freeze-dried meat adapted for me-
dical purposes; lyophilized meat adapted for medical 
purposes; lyophilised meat adapted for medical purpo-
ses; reagent paper for veterinary purposes; astringents 
for medical purposes; medicated dentifrices; antibac-
terial soap; antibacterial handwashes; medicated after-
shave lotions; medicated shampoos; medicated toilet-
ry preparations; medicated hair lotions; medicated dry 
shampoos; medicated shampoos for pets; disinfectant 
soap; medicated soap; massage candles for therapeutic 
purposes; acai powder dietary supplements; vitamin 
supplement patches; dietary supplements with a cos-
metic effect; nicotine gum for use as an aid to stop 
smoking; nicotine patches for use as aids to stop smo-
king; capsules made of dendrimer-based polymers, for 
pharmaceuticals; injectable dermal fillers; medicated 
toothpaste; massage gels for medical purposes; hea-
dache relief sticks; contraceptive sponges; swim dia-
pers, disposable, for babies; swim nappies, disposable, 
for babies; swim diapers, reusable, for babies; swim 
nappies, reusable, for babies; diaper changing mats, 
disposable, for babies; nappy changing mats, dispo-
sable, for babies; bone void fillers comprised of living 
tissues; oxygen cylinders, filled, for medical purposes; 
cannabis for medical purposes; marijuana for medical 
purposes. 
 

10 ‒ Abdominal belts; hypogastric belts; abdominal 
corsets; childbirth mattresses; hearing aids; ear trum-
pets; clips, surgical; needles for medical purposes; su-
ture needles; pessaries; hot air therapeutic apparatus; 
hot air vibrators for medical purposes; draw-sheets for 
sick beds; incontinence sheets; catheters; radium tubes 
for medical purposes; teething rings; orthopedic ban-
dages for joints; orthopaedic bandages for joints; 
splints, surgical; bandages, elastic; galvanic belts for 
medical purposes; X-ray apparatus for medical purpo-
ses; bed pans; basins for medical purposes; obstetric 
apparatus for cattle; feeding bottles; babies' bottles; 
knives for surgical purposes; scalpels; boots for medi-
cal purposes; surgical bougies; spittoons for medical 
purposes; catgut; stretchers, wheeled; gurneys, whee-
led; ambulance stretchers; orthopedic articles; ortho-
paedic articles; trusses; hernia bandages; arch sup-
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ports for footwear; strait jackets; cannulae; gloves for 
medical purposes; appliances for washing body cavi-
ties; belts for medical purposes; maternity belts; ort-
hopedic belts; orthopaedic belts; dentists' armchairs; 
castrating pincers; heating cushions, electric, for me-
dical purposes; heating pads, electric, for medical pur-
poses; orthopedic footwear; orthopaedic footwear; ar-
tificial teeth; surgical sponges; surgical apparatus and 
instruments; instrument cases for use by doctors; thre-
ad, surgical; anaesthetic apparatus; scissors for surge-
ry; thermo-electric compresses [surgery]; compressors 
[surgical]; droppers for medical purposes; corn kni-
ves; esthetic massage apparatus; cushions for medical 
purposes; surgical cutlery; incubators for medical pur-
poses; spoons for administering medicine; tongue 
scrapers; ear picks; dental burs; dental apparatus and 
instruments; pins for artificial teeth; dentures; sets of 
artificial teeth; lancets; mirrors for dentists; finger 
guards for medical purposes; syringes for injections; 
drainage tubes for medical purposes; water bags for 
medical purposes; radiology screens for medical pur-
poses; electrocardiographs; probes for medical purpo-
ses; pumps for medical purposes; blood testing appa-
ratus; armchairs for medical or dental purposes; drop-
per bottles for medical purposes; forceps; galvanic 
therapeutic appliances; gloves for massage; gastrosco-
pes; ice bags for medical purposes; hemocytometers; 
haemocytometers; waterbeds for medical purposes; 
hypodermic syringes; abdominal pads; inhalers; injec-
tors for medical purposes; soporific pillows for inso-
mnia; urological apparatus and instruments; insuffla-
tors; enema apparatus for medical purposes; ultravio-
let ray lamps for medical purposes; lasers for medical 
purposes; breast pumps; lamps for medical purposes; 
vaporizers for medical purposes; urinals being ves-
sels; artificial jaws; anaesthetic masks; massage appa-
ratus; medical apparatus and instruments; receptacles 
for applying medicines; cases fitted for medical ins-
truments; artificial limbs; mirrors for surgeons; furni-
ture especially made for medical purposes; obstetric 
apparatus; umbilical belts; ophthalmometers; ophthal-
moscopes; hearing protectors; artificial skin for surgi-
cal purposes; tips for crutches; balling guns; bolus 
guns; condoms; sphygmomanometers; sphygmoten-
siometers; arterial blood pressure measuring appara-
tus; quartz lamps for medical purposes; apparatus and 
installations for the production of X-rays, for medical 
purposes; X-ray photographs for medical purposes; 
radiological apparatus for medical purposes; radiothe-
rapy apparatus; resuscitation apparatus; X-ray tubes 
for medical purposes; protection devices against X-ra-
ys, for medical purposes; respirators for artificial res-
piration; apparatus for artificial respiration; saws for 
surgical purposes; artificial breasts; uterine syringes; 
vaginal syringes; stethoscopes; dummies for babies; 
pacifiers for babies; supports for flat feet; apparatus 
for the treatment of deafness; suspensory bandages; 
suture materials; operating tables; trocars; urethral 
probes; urethral syringes; cupping glasses; veterinary  

apparatus and instruments; bed vibrators; vibromassa-
ge apparatus; artificial eyes; aerosol dispensers for 
medical purposes; air pillows for medical purposes; 
air cushions for medical purposes; air mattresses for 
medical purposes; syringes for medical purposes; el-
astic stockings for surgical purposes; stockings for 
varices; crutches; feeding bottle valves; feeding bottle 
teats; orthopedic soles; orthopaedic soles; sterile she-
ets, surgical; beds specially made for medical purpo-
ses; electrodes for medical use; belts, electric, for me-
dical purposes; physical exercise apparatus for medi-
cal purposes; incubators for babies; brushes for clea-
ning body cavities; dental apparatus, electric; testing 
apparatus for medical purposes; apparatus for use in 
medical analysis; filters for ultraviolet rays, for medi-
cal purposes; fumigation apparatus for medical purpo-
ses; corsets for medical purposes; contraceptives, non-
chemical; blankets, electric, for medical purposes; ha-
ir prostheses; knee bandages, orthopedic; knee banda-
ges, orthopaedic; lenses [intraocular prostheses] for 
surgical implantation; intraocular prostheses [lenses] 
for surgical implantation; pads for preventing pressure 
sores on patient bodies; physiotherapy apparatus; spi-
rometers [medical apparatus]; thermometers for medi-
cal purposes; acupuncture needles; clothing especially 
for operating rooms; diagnostic apparatus for medical 
purposes; electric acupuncture instruments; heart pa-
cemakers; patient hoists; patient lifting hoists; masks 
for use by medical personnel; plaster bandages for ort-
hopedic purposes; plaster bandages for orthopaedic 
purposes; surgical drapes; surgical implants compri-
sed of artificial materials; thermal packs for first aid 
purposes; commode chairs; defibrillators; dialyzers; 
medical guidewires; orthodontic appliances; traction 
apparatus for medical purposes; containers especially 
made for medical waste; slings [supporting bandages]; 
douche bags; love dolls [sex dolls]; microdermabrasi-
on apparatus; body rehabilitation apparatus for medi-
cal purposes; pulse meters; stents; ear plugs [ear pro-
tection devices]; temperature indicator labels for me-
dical purposes; walking frames for disabled persons; 
tomographs for medical purposes; apparatus for acne 
treatment; lice combs; quad canes for medical purpo-
ses; endoscopy cameras for medical purposes; comp-
ression garments; sex toys; brain pacemakers; implan-
table subcutaneous drug delivery devices; biodegra-
dable bone fixation implants; tongue depressors for 
medical purposes; nasal aspirators; teeth protectors for 
dental purposes; menstrual cups; respiratory masks for 
artificial respiration; orthodontic rubber bands; analy-
sers for bacterial identification for medical purposes; 
analyzers for bacterial identification for medical pur-
poses; apparatus for DNA and RNA testing for medi-
cal purposes; apparatus for the regeneration of stem 
cells for medical purposes; body fat monitors; body 
composition monitors; toe separators for orthopaedic 
purposes; toe separators for orthopedic purposes; anti-
rheumatism bracelets; anti-rheumatism rings; brace-
lets for medical purposes; surgical robots; baby fee-

 
 №19  2022 10 10 

 
92 



                                                    
 
 

სასაქონლო ნიშნები 

ding pacifiers; baby feeding dummies; anti-nausea 
wristbands; wheeled walkers to aid mobility; hydro-
gen inhalers; magnetic resonance imaging [MRI] ap-
paratus for medical purposes; air beds for medical 
purposes; cooling patches for medical purposes; coo-
ling pads for first aid purposes; portable hand-held 
urinals; walking sticks for medical purposes; canes for 
medical purposes; robotic exoskeleton suits for medi-
cal purposes; acupressure bands; clips for dummies; 
clips for pacifiers; cholesterol meters; patient exami-
nation gowns; biomagnetic rings for therapeutic or 
medical purposes; therapeutic facial masks; gum mas-
sagers for babies; pill crushers; glucometers; glucose 
meters; curing lamps for medical purposes; bone void 
fillers comprised of artificial materials; chambers for 
inhalers; spacers for inhalers; medical examination 
tables; nanites for medical purposes; nanorobots for 
medical purposes; kinesiology tapes; medical cooling 
apparatus for treating heatstroke; medical cooling ap-
paratus for use in therapeutic hypothermia; pill cu-
tters; sanitary masks for medical purposes; LED 
masks for therapeutic purposes. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115781 A 
(800) 1632930 
(151) 2021 09 21 
(891) 2021 09 21 
(731) Egis Gyógyszergyár Zrt. 

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

(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
3 ‒ Cosmetics and cosmetic preparations. 
 

5 ‒ Human pharmaceutical preparations; dietetic subs-
tances adapted for medical use; dietary supplements; 
medicinal ointments; medicated skin creams; plasters, 
materials for dressings. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115782 A 
(800) 1632931 
(151) 2021 09 21 
(891) 2021 09 21 
(731) Egis Gyógyszergyár Zrt. 

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

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
3 ‒ Cosmetics and cosmetic preparations. 
 

5 ‒ Human pharmaceutical preparations; dietetic subs-
tances adapted for medical use; dietary supplements; 
medicinal ointments; medicated skin creams; plasters, 
materials for dressings. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115783 A 
(800) 1632982 
(151) 2021 11 11 
(891) 2021 11 11 
(731) Dimitar Hristov BALEV 

Blvd. Vitosha No.137, apt. 17, BG-1408 Sofia, 
Bulgaria 

(540)  

areon VIP 
(591) Black, white  
(511)  
3 ‒ Soap; perfumes; ethereal oils; aromatics [essential 
oils]; ionone [perfumery]; extracts of flowers [perfu-
mes]; potpourris [fragrances]; air fragrancing prepara-
tions; household fragrances; fragrances for automobi-
les; fragrance refills for non-electric room fragrance 
dispensers; refills for electric room fragrance dispen-
sers; sachets for perfuming linen; scented wood; scen-
ted water; joss sticks; air fragrance reed diffusers; tis-
sues impregnated with cosmetic lotions; perfumed tis-
sues; cloths impregnated with a detergent for clea-
ning; cloths impregnated with polishing preparations 
for cleaning; vehicle cleaning preparations; bath salts, 
not for medical purposes. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115784 A 
(800) 1632986 
(151) 2021 10 28 
(891) 2021 10 28 
(731) GUANGDONG SWEETNIGHT HOME CO.,  

LTD 
F3-F4, Comprehensive Building, No. 2, Zhenye 
West 1st Rd., Nanjin Section, Zone A, Shatou 
Ind., Jiujiang Town, Nanhai Dist., Foshan City, 
528203 Guangdong Province, China 

(540)  

Novilla 
(591) Black, white  
(511)  
20 ‒ Mattresses; furniture; sofas; work benches; mir-
rors [looking glasses]; horn, unworked or semi-wor-
ked; indoor blinds; furniture fittings, not of metal; pi-
llows; cushions. 
___________________________________________  
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(260) AM 2022 115785 A 
(800) 1633000 
(151) 2021 06 08 
(891) 2021 06 08 
(731) Adnan Alnen and Partners company ‒ "AL- 

Durra Food Products" 
Abdel mouniam Riad Street, P.O Box 92,  
Erbeen, Damascus Countryside, Syrian 
Arab Republic 

(540) 

 
(591) Red, green and white 
(531) 26.01.03; 26.01.24; 26.03.01; 26.03.05;  

27.05.01; 28.01; 29.01.13 
(511)  
30 ‒ Flour, preparations made from cereals, molasses, 
bread, cakes, pies, sweets, yeast, baking powder, food 
powders, food appetizers from cereal, corn, halwa, 
ice, ice cream, honey, treacle, candy, chewing gum, a 
sweet made of sugar and starch (raha), lollipops, can-
died (term considered too vague by the International 
Bureau ‒ Rule 13 (2) (b) of the Regulations), sugary 
bites (term considered too vague by the International 
Bureau ‒ Rule 13 (2) (b) of the Regulations), fondant. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115786 A 
(800) 1633009 
(151) 2021 06 22 
(891) 2021 06 22 
(731) Ecolab USA Inc. 

1 Ecolab Place, Saint Paul, Minnesota 55102,  
USA 

(540)  

VIROCID 
(591) Black, white  
(511)  
1 ‒ Chemicals used in industry, science and photo-
graphy, as well as in agriculture, horticulture and fo-
restry; biological preparations for use in industry and 
science; detergents for industrial use; liquids for use 
in cleansing during manufacturing processes; deter-
gents for automatic cleaning systems, as part of ma-
nufacturing operations; chemical substances for use in 
the manufacture of scented detergents; absorbents for 
cleaning solvents; solvents for cleaning purposes du-
ring manufacturing operations; chemicals for use in 
cleaning water; chemical substances for preserving fo-
odstuffs; acids; water softening substances; foaming 
agents; chemical products for the preparation of odo-
rous products; detergents with deodorizing properties 

for use in manufacturing processes; mold inhibitors 
for preventing growth of mold. 
 

3 ‒ Warewashing detergents; rinses (detergents); rinse 
additives for dishwashing machines; cleaning, polis-
hing, scouring and abrasive preparations; soaps; all-
purpose cleaners; automatic dishwashing detergents; 
bathroom cleaning preparations; cleaning preparati-
ons; crème cleansers, namely, mild abrasive cream 
cleaning preparations for commercial and institutional 
use; detergent for pots, pans, and other kitchen uten-
sils; detergents for machine dishwashing; dish deter-
gent; dishwashing detergents; disposable wipes im-
pregnated with cleaning chemicals or compounds for 
industrial and commercial use; disposable wipes im-
pregnated with cleansing compounds for use on hard 
surfaces; glass cleaners; hand cleaning preparations; 
hand soaps; hand scrubs; oven cleaners; pot and pan 
detergent for industrial and institutional uses; rinse 
additives for use in dishwashing machines; cleaning 
preparations for rubber goods; shampoos; scouring li-
quids and powders; soaps for body care; spot remo-
vers; stain removing preparations; stainless steel clea-
ning preparations; tile cleaners; tile polish; toilet bowl 
detergents; detergents. 
 

5 ‒ Pharmaceutical preparations for veterinary use; 
sanitary preparations for medical purposes; antibacte-
rial preparations for veterinary use; disinfectants; pro-
ducts to eliminate parasites; fungicides; herbicides; 
antiseptic cleansers; germicidal detergents; antibacte-
rial cleaning products; antibacterial preparations; anti-
bacterial alcohol skin sanitizer gel; antibacterial hand-
wash; skin care products, namely, antibacterial skin 
cleanser and waterless antimicrobial hand rinse, for 
use in health care facilities; antimicrobials; antimicro-
bial preparations; antimicrobial preparations for inhi-
biting mold, mildew, viruses, bacteria, and fungi; anti-
microbial adjuvants; bactericides; bacteria fighting 
cleanser; biocides; all purpose disinfectants; all pur-
pose disinfectants for control of viruses, bacteria, and 
fungi; all purpose disinfectants for schools, busines-
ses, medical facilities, animal care facilities; all pur-
pose disinfecting and deodorizing preparations; disin-
fectants and sanitizers for warewashing; disinfectants 
for sanitary purposes; disinfecting preparations for use 
in medical environments; disinfectant bathroom clea-
ner; disinfectant wipes; germicides; general purpose 
germicide; sanitizing preparations for hospital use; 
sanitizing preparations for household use; sanitizing 
preparations for use in institutional and industrial are-
as; sanitizing preparations for commercial, hospital, 
and animal care industry use; sanitizing wipes; hand-
sanitizing preparations; sanitizing preparations for 
commercial, healthcare, hospital, industrial, and insti-
tutional use; preparations for destroying vermin; vir-
ucides; antibacterial soaps; disinfectant soaps. 
___________________________________________  
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(260) AM 2022 115787 A 
(800) 1633029 
(151) 2021 07 01 
(891) 2021 07 01 
(731) FUTURE ENTERPRISES PTE. LTD. 

31 Harrison Road, #08-01, Food Empire  
Business Suites, Singapore 369649,  
Singapore 

(540) 

  
(591) Green, dark green, gold, yellow, beige, white,  

red, black and brown 
(531) 01.15.11; 05.07.27; 17.02.02; 26.03.04;  

26.04.18; 27.05.10; 29.01.15 
(511)  
30 ‒ Coffee; artificial coffee; unroasted coffee; vege-
tal preparations for use as coffee substitutes; chicory 
[coffee substitute]; coffee-based beverages; coffee be-
verages with milk; flavourings, other than essential 
oils, for beverages. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115788 A 
(800) 1633153 
(151) 2021 11 08 
(891) 2021 11 08 
(731) Apple Inc. 

One Apple Park Way, Cupertino CA 95014,  
USA 

(540)  

PRORES 
(591) Black, white  
(511)  
9 ‒ Downloadable or recorded computer software for 
modifying image, video and other file content and for 
converting such content into different formats; down-
loadable or recorded computer software for video and 
motion picture production; downloadable or recorded 
computer software for post-production finishing and 
mastering of video and motion pictures; downloadable 
or recorded computer software for creating, viewing, 
broadcasting, and editing video and audio recordings 
and motion picture films; downloadable or recorded 
computer software for authoring, downloading, trans-
mitting, distributing, viewing, editing, compressing, 
extracting, encoding, decoding, playing, storing and 

organizing audio, video, still images and other multi-
media content and digital data. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115789 A 
(800) 1633183 
(151) 2021 09 14 
(891) 2021 09 14 
(731) Limited Liability Company "WHOOSH" 

ul. Zamorenova, d. 12, str. 1, vn. ter.  
g. munitsipal'nyy okrug Presnenskiy,  
RU-123242 Moscow, Russian  
Federation 

(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 26.11.06; 26.11.08; 27.05.01 
(511)  
39 ‒ Electric scooter rental services. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115790 A 
(800) 1633204 
(151) 2021 11 17 
(891) 2021 11 17 
(731) Tensar International Corporation 

2500 Northwinds Parkway, Suite 500,  
Alpharetta GA 30009, USA 

(540)  

INTERAX 
(591) Black, white  
(511)  
19 ‒ Plastic sheet materials for construction; soil rein-
forcement mesh and soil stabilization mesh made of 
plastic. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115821 A 
(800) 1202942 
(151) 2014 01 14 
(891) 2021 11 26 
(731) Tronios Group International B.V. 

Bedrijvenpark Twente N 18, NL-7602  
KR Almelo, Netherlands 

(540)  

BEAMZ 
(591) Black, white  
(511)  
11 ‒ Lighting effect apparatus for professional and 
consumer, including apparatus for light/laser light ef-
fects for discos, LED lighting, smoke machines, smo-
ke and effect liquids and apparatus, fans adapted for 
use with light and sound effects, fittings included in 
this class for the aforesaid lighting and light effects, 
including cables and plugs. 
___________________________________________  
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(260) AM 2022 115822 A 
(800) 1211342 
(151) 2014 01 14 
(891) 2021 11 26 
(731) Tronios Group International B.V. 

Bedrijvenpark Twente N 18, NL-7602  
KR Almelo, Netherlands 

(540)  
 

 
 

(591) Yellow and grey 
(531) 26.04.02; 26.04.05; 26.04.18; 26.11.11;  

29.01.12 
(511)  
11 ‒ Lighting effect apparatus for professional and 
consumer, including apparatus for light/laser, light 
effects for discos, LED lighting, smoke machines, 
smoke and effect liquids and apparatus, fans adapted 
for use with light and sound effects, fittings included 
in this class for the aforesaid lighting and light effects, 
including cables and plugs. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115823 A 
(800) 1217941 
(151) 2014 03 31 
(891) 2021 11 26 
(731) Tronios Group International B.V. 

Bedrijvenpark Twente N 18, NL-7602  
KR Almelo, Netherlands 

(540) 

 
(591) Blue and orange 
(531) 27.05.22; 29.01.12 
(511)  
9 ‒ Professional and consumer audio/video goods, in-
cluding sound amplifiers, amplifiers, transmitters and 
audio-receivers and video-receivers, apparatus and 
instruments for audio/video purposes, CD/DVD/MP3/ 
MP4 players and recorders, sound processors, equa-
lisers, audio mixers, loudspeakers, mobile sound sys-
tems, 100V amplifiers and loudspeakers, (wireless) 
microphones, headphones, stands for loudspeakers, 
microphones and other audio, video and lighting de-
vices are indeed included in this class, computer pe-
ripheral devices for audio and video purposes, mea-
suring apparatus for audio and video goods, accesso-
ries included in this class for the aforesaid goods, inc-
luding cables and plugs; amplifiers, cables and plugs. 
 

15 ‒ Musical instruments; electric and acoustic gui-
tars, piano keyboards, electronic drum sets, music 
stands, accessories included in this class. 
___________________________________________  

(260) AM 2022 115826 A 
(800) 1301788 
(151) 2016 02 26 
(891) 2021 11 30 
(731) INNOVITA S.R.L. 

Via Pascolo, 4, I-23842 BOSISIO PARINI  
(LC), Italy 

(540)  

 
 

(591) Black, green and orange 
(531) 27.05.01; 29.01.13 
(511)  
11 ‒ Heaters for baths, boilers and radiant heaters. 
 

37 ‒ Installation of heater for baths, boilers and radi-
ant heaters. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115827 A 
(800) 1305115 
(151) 2016 05 02 
(891) 2021 11 12 
(731) GROUPE GO SPORT, Société Anonyme 

17 Avenue de la Falaise, F-38360  
SASSENAGE, France 

(540)  

ATHLITECH 
(591) Black, white  
(511)  
18 ‒ Luggage namely trunks, suitcases, traveling 
bags, handbags, beach bags, school bags, backpacks, 
bags with wheels, bags for climbers, bags for cam-
pers, bags for sports. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115828 A 
(800) 1365845 
(151) 2017 05 09 
(891) 2021 11 12 
(731) GROUPE GO SPORT 

17 avenue de la Falaise, F-38360 Sassenage,  
France 

(540) 

WANABEE 
(591) Black, white  
(511) 
28 ‒ Gymnastic and sporting articles (except mats) for 
physical training, football, basketball, handball, vo-
lleyball, rugby, badminton, tennis, squash, table ten-
nis, golf, athletics, running, water sports (swimming, 
diving, boating, wind surfing, water-skiing), mountain 
sports (skiing, snowboarding, hiking, climbing), ri-
ding, combat sports, inline skating, skateboarding, 
cycling. 
___________________________________________  
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(260) AM 2022 115829 A 
(800) 1414745 
(151) 2018 04 16 
(891) 2021 11 26 
(731) Tronios Group International B.V. 

Bedrijvenpark Twente N 18, NL-7602  
KR Almelo, Netherlands 

(540)  

POWER DYNAMICS 
(591) Black, white  
(511) 
9 ‒ Professional and consumer audio/video goods, in-
cluding sound amplifiers, amplifiers, transmitters and 
audio-receivers and video-receivers, apparatus and 
instruments for audio/video purposes, CD/DVD/MP3/ 
MP4 players and recorders, sound processors, equa-
lisers, audio mixers, loudspeakers, mobile sound sys-
tems, 100V amplifiers and loudspeakers, (wireless) 
microphones, headphones, stands for loudspeakers 
and microphones and other audio, video and lighting 
goods, computer peripheral devices for audio and vi-
deo purposes, measuring apparatus for audio and vi-
deo goods, accessories included in this class for the 
aforesaid goods, including cables and plugs, ampli-
fiers, cables and plugs. 
 

15 ‒ Musical instruments; electric and acoustic gui-
tars, keyboards for musical instruments, electronic 
drum sets, music stands, accessories included in this 
class, including cables and plugs. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115830 A 
(800) 1445075 
(151) 2018 10 30 
(891) 2021 12 02 
(731) TECHNISEM 

ZAC Anjou Actiparc de Jumelles, F-49160  
LONGUÉ JUMELLES, France 

(540)  
 

 
 

(591) Green, white  
(531) 26.01.03; 26.01.24; 26.11.03; 26.11.08;  

26.13.25; 27.05.17; 29.01.12 
(511)  
31 ‒ Agricultural, horticultural and forestry products; 
grains, neither prepared nor processed; fresh fruits and 
vegetables; fresh citrus fruits; seeds (grains); germ 
seed for botanical purposes; seeds, bulbs and seed-
lings for selective plant cultivation; cereal seeds, un-
processed; malt; natural plants and flowers; natural 
turf; fodder; seedlings; trees; dried plants for decora-
tion. 
___________________________________________  
 
 

(260) AM 2022 115834 A 
(800) 1524794 
(151) 2020 02 21 
(891) 2021 11 11 
(731) OBSCHESTVO S OGRANICHENNOY  

OTVETSTVENNOSTYU "BALTIYSKAYA 
ZVEZDA" 
Dokuka ul., d.7, kv.16, g. Kaliningrad,  
RU-236019 Kaliningrad region, Russian 
Federation 

(540) 

 
 

(591) Black, white  
(531) 26.05.01; 26.05.18; 26.05.24; 27.05.08;  

27.05.09; 27.05.10; 27.05.24 
(511)  
12 ‒ Bicycles; bicycle motors; adhesive rubber patc-
hes for repairing inner tubes; bicycle bells; rearview 
mirrors; inner tubes for bicycle tyres; bicycle wheels; 
baskets adapted for bicycles; panniers adapted for 
bicycles; treads for retreading tyres; mopeds; repair 
outfits for inner tubes; pumps for bicycles, cycles; 
rims for bicycle wheels; bicycle pedals; bicycle kicks-
tands; casings for pneumatic tyres; bicycle frames; bi-
cycle handlebars; bicycle cranks; bicycle saddles; 
dress guards for bicycles; motor scooters; snowmobi-
les; spokes for bicycle wheels; hubs for bicycle whe-
els; bicycle brakes; spoke clips for wheels; bicycle 
chains; anti-skid chains; saddle covers for bicycles; 
gears for bicycles; tubeless tires for bicycles; bicycle 
tyres; bicycle mudguards. 
 

28 ‒ Scooters [toys]; toy vehicles. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115838 A 
(800) 1571879 
(151) 2020 08 20 
(891) 2021 10 05 
(731) TikTok Information Technologies UK Limited 

One London Wall, 6th Floor, London  
EC2Y 5EB, United Kingdom 

(540) 

TikTok 
(591) Black, white  
(511) 
3 ‒ Cosmetics; soap; cleaning preparations; polishing 
preparations; abrasives; perfume; dentifrices; cosme-
tics for pets; air fragrancing preparations; incense. 
8 ‒ Sharpening instruments; garden tools, hand-opera-
ted; nail clippers, electric or non-electric; hand tools, 
hand-operated; graving tools [hand tools]; cutters; 
table cutlery [knives, forks and spoons]. 
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10 ‒ Feeding bottles. 
 

27 ‒ Carpets; door mats; floor coverings; yoga mats; 
textile wallpaper. 
 

29 ‒ Meat; weed extracts for food; seaweed extracts 
for food; fish, not live; fruits, tinned; fruits, canned; 
fruit, preserved; vegetables, preserved; eggs; edible 
fats; vegetable salads; gelatine; nuts, prepared; dried 
edible mushrooms. 
 

31 ‒ Trees; animal foodstuffs; aromatic sand [litter] 
for pets; beans, fresh; coconut shells; flowers, dried, 
for decoration; nuts, unprocessed; peanuts, fresh; ve-
getables, fresh; yeast for animal consumption. 
 

32 ‒ Non-alcoholic drinks; beers; syrups for bevera-
ges. 
 

33 ‒ Spirits and liquors; wine. 
 

39 ‒ Transportation services; travel reservation servi-
ces; transport reservation services; travel agency ser-
vices; packaging of goods; boat rental; mail delivery 
and courier services; arranging of tours. 
 

43 ‒ Accommodation bureaux [hotels, boarding hou-
ses]; providing campground facilities; day-nurseries 
[crèches]; boarding for animals; self-service restau-
rant services; restaurant services; tourist home servi-
ces; food and drink catering; rental of chairs, tables, 
table linen, glassware. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115904 A 
(800) 1634014 
(151) 2021 08 19 
(891) 2021 08 19 
(731) Egis Gyógyszergyár Zrt. 

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

(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
3 ‒ Cosmetics and cosmetic preparations. 
 

5 ‒ Human pharmaceutical preparations; dietetic subs-
tances adapted for medical use; dietary supplements; 
medicinal ointments; medicated skin creams; plasters, 
materials for dressings. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115905 A 
(800) 1634019 
(151) 2021 08 19 
(891) 2021 08 19 
(731) Egis Gyógyszergyár Zrt. 

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

 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
3 ‒ Cosmetics and cosmetic preparations. 
 

5 ‒ Human pharmaceutical preparations; dietetic subs-
tances adapted for medical use; dietary supplements; 
medicinal ointments; medicated skin creams; plasters, 
materials for dressings. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115906 A 
(800) 1634020 
(151) 2021 08 19 
(891) 2021 08 19 
(731) Egis Gyógyszergyár Zrt. 

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

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
3 ‒ Cosmetics and cosmetic preparations. 
 

5 ‒ Human pharmaceutical preparations; dietetic subs-
tances adapted for medical use; dietary supplements; 
medicinal ointments; medicated skin creams; plasters, 
materials for dressings. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115907 A 
(800) 1634022 
(151) 2021 08 12 
(891) 2021 08 12 
(731) Egis Gyógyszergyár Zrt. 

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

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
3 ‒ Cosmetics and cosmetic preparations. 
 

5 ‒ Human pharmaceutical preparations; dietetic subs-
tances adapted for medical use; dietary supplements; 
medicinal ointments; medicated skin creams; plasters, 
materials for dressings; none of the aforesaid being 
pharmaceutical preparations for the treatment of fun-
gal infections and diseases; antifungal drugs; anti-
fungal preparations. 
___________________________________________  
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(260) AM 2022 115908 A 
(800) 1634047 
(151) 2021 11 03 
(891) 2021 11 03 
(731) Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim  
am Rhein, Germany 

(540)  

ASPISEPT 
(591) Black, white  
(511)  
5 ‒ Pharmaceutical preparations. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115909 A 
(800) 1634058 
(151) 2021 11 09 
(891) 2021 11 09 
(731) MÄURER & WIRTZ GmbH & Co. KG 

Zweifaller Str. 120, 52224 Stolberg, Germany 
(540) 

Wild Ride 
(591) Black, white  
(511)  
3 ‒ Soaps, perfumery products, essential oils, cosme-
tics, hair lotions, dentifrices. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115911 A 
(800) 1634080 
(151) 2021 10 19 
(891) 2021 10 19 
(731) ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO.,  

LTD. 
1760 Jiangling Road, Binjiang District,  
Hangzhou, Zhejiang, China 

(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
12 ‒ Vehicles for locomotion by land, air, water or ra-
il; electric vehicles; propulsion mechanisms for land 
vehicles; land vehicle gearbox; automobiles; automo-
bile chassis; motorcycles; electric self-balancing car; 
tyres for vehicle wheels; brakes for vehicles. 
 

37 ‒ Construction consultation; construction; uphols-
tery repair; heating equipment installation and repair; 
electric appliance installation and repair; motor vehic-
le maintenance and repair; airplane maintenance and 
repair; rustproofing; retreading of tyres; furniture ma-
intenance. 
___________________________________________  
 
 
 

(260) AM 2022 115912 A 
(800) 1634099 
(151) 2021 08 03 
(891) 2021 08 03 
(731) Nordbrand Nordhausen GmbH 

Bahnhofstraße 25, 99734 Nordhausen,  
Germany 

(540)  

Humboldt 
(591) Black, white  
(511) 
32 ‒ Non-alcoholic beverages; preparations for ma-
king beverages; non-alcoholic sparkling wine; non-al-
coholic secco; non-alcoholic wine. 
 

33 ‒ Alcoholic beverages (except beers); wine; spar-
kling wine; spirits; liqueurs. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115913 A 
(800) 1634141 
(151) 2021 11 04 
(891) 2021 11 04 
(731) FERRERO S.P.A. 

PIAZZALE PIETRO FERRERO 1, I-12051  
ALBA, CUNEO, Italy 

(540) 

 
 

(591) Brown, beige, red-orange and white 
(531) 01.15.15; 05.07.02; 05.07.06; 08.01.20;  

08.03.01; 11.03.02; 11.03.20; 25.05.02;  
26.04.05; 26.04.16; 29.01.15 

(511)  
30 ‒ Pastries; confectionery; chocolate; chocolate pro-
ducts; cereal-based confectionery products; biscuits; 
ice cream. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115914 A 
(800) 1634170 
(151) 2021 10 19 
(891) 2021 10 19 
(731) ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO.,  

LTD. 
1760 Jiangling Road, Binjiang District,  
Hangzhou, Zhejiang, China 
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(540) 

 
(591) Black, blue, white  
(531) 09.03.19; 26.15.25; 29.01.12 
(511)  
12 ‒ Vehicles for locomotion by land, air, water or ra-
il; electric vehicles; automobile chassis; automobiles; 
trucks; propulsion mechanisms for land vehicles; gear 
boxes for land vehicles; self-balancing boards; com-
mercial vehicle tire; brakes for vehicles. 
 

37 ‒ Construction consultation; construction; uphols-
tery repair; heating equipment installation and repair; 
electric appliance installation and repair; motor vehic-
le maintenance and repair; airplane maintenance and 
repair; rustproofing; retreading of tyres; furniture ma-
intenance. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115915 A 
(800) 1634210 
(151) 2021 10 28 
(891) 2021 10 28 
(731) Obshhestvo s ogranichennoj otvetstvennostju  

AVTOR 
ul. Tallinskaya, d. 7, lit. O, chast' pom. 2N,  
of. 379, RU-195196 Sankt-Peterburg,  
Russian Federation 

(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
9 ‒ electrical control and monitoring apparatus; milea-
ge recorders for vehicles; bells [warning devices]; ve-
hicle radios; signals, luminous or mechanical; vehicle 
breakdown warning triangles; electro-dynamic appa-
ratus for the remote control of signals; sirens; remote 
control apparatus; theft prevention installations, elec-
tric; voltage regulators for vehicles; anti-theft warning 
apparatus; road signs, luminous or mechanical; fog 
signals, non-explosive; smoke detectors; traffic cones. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115916 A 
(800) 1634308 
(151) 2021 08 17 
(891) 2021 08 17 
(731) RAINBOW S.P.A. 

Via Brecce Snc, I-60025 LORETO (AN), Italy 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 07.15.08; 14.01.13; 24.17.25; 27.05.01;  

27.05.08; 27.05.09; 27.05.10 
(511) 
16 ‒ Printed matter; stationery; stationery cases; dia-
ries and agendas; pocket diaries; note pads; drawing 
pads; writing tablets; albums; notebook; printed tic-
kets; gift cards; envelopes [stationery]; wrapping pa-
per; folders for papers; folders of paper; ring binders; 
calendars; drawing paper; writing paper; adhesives 
[glues] for stationery or household purposes; stickers 
[decalcomanias]; collector trading cards; trivia cards; 
towels of paper; handkerchiefs of paper; party decora-
tions of paper; party ornaments of paper; drawing 
pads for party invitations; banners of paper; flags of 
paper; gift bags; babies' bibs of paper; table napkins 
of paper; tablecloths of paper; place mats of paper; 
paper bags and sacks; paper gift bags; stamps [seals]; 
inking pads; stamp mounts; stamp cases; artists' mate-
rials; paintbrushes; drawing instruments; pens [office 
requisites]; pencils; decorations for pencils; rubber 
erasers; crayons; felt-tip pens; children's paint-boxes; 
aquarelles; chalks for colouring; bookmarkers; paper-
weights; photographs [printed]; photograph stands; 
printed publications; educational publications; news-
papers; periodicals; strategy guide magazines for card 
games; computer game instruction manuals; pamph-
lets; recipe books; books; children's books; sticker 
activity books; children's books incorporating an au-
dio component; typewriters, electric or non-electric; 
office requisites, except furniture; instructional and 
teaching material (except apparatus); plastic materials 
for packaging; printing fonts; bookbinding material; 
printing blocks; modelling paste; paper decorations 
for cakes; glitter glue for stationery purposes. 
 

25 ‒ Clothing; hosiery; sweaters; cardigans; waistco-
ats; dresses; trousers; shorts; jerseys; leather clothing; 
waterproof clothing; stockings; stocking suspenders; 
sock suspenders; wind-resistant jackets; raincoats; ski 
pants; fur coats; evening coats; overcoats; skirts; suits; 
jackets; undershirts; T-shirts; clothing for gymnastics; 
collars; shirts; head scarves; neckerchiefs; swimming 
costumes; bikinis; sundresses; tracksuits; sweat suits; 
wedding dresses; bath robes; beach robes; underwear; 
brassieres; corsets; slips; underpants; briefs; night-
shirts; housecoats; pyjamas; gloves (clothing); mi-
ttens; shawls; scarves; ties; bow ties; cassocks; layet-
tes [clothing]; cloth bibs; babies' bibs of plastic; sleep-
wear for babies; aprons [clothing]; masquerade costu-
mes; Halloween costumes; party hats [clothing]; belts 
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made from imitation leather; textile belts [clothing]; 
belts made from leather or skin; braces; headgear for 
wear; caps; ear muffs [clothing]; wrist warmers; head-
bands; shoes; boots; ankle boots; leather shoes; galos-
hes; rain boots; sports footwear; sandals; slippers; 
soles for footwear; heels; footwear uppers. 
 

28 ‒ Games and playthings; dolls; dolls' clothing; 
dolls' clothing accessories; dolls' houses; furniture for 
dolls' houses; toy houses; bean bag dolls; carnival 
masks; toy figures; playsets for action figures; plush 
toys; marionettes; imitation cosmetic preparations be-
ing toys; parlour games; toys adapted for educational 
purposes; electronic educational teaching games; toy 
clocks and watches; electronic toys; hand-held elec-
tronic video games; free-standing video games appa-
ratus; electronic amusement apparatus incorporating a 
liquid crystal display; free-standing video games ma-
chines; protective carrying cases specially adapted for 
handheld video games; mechanical toys; building ga-
mes; toy building blocks; jigsaw puzzles; action skill 
games; chess games; board games; clockwork toys; 
magic tricks; playing cards; toy figures; musical toys; 
toy musical boxes; toy record cassette players; bat-
htub toys; infants' swings; multiple activity toys for 
babies; snow globes; marbles for games; spinning 
tops [toys]; novelties for parties, dances [party favors, 
favours]; party favor hats; toy horns; Halloween 
masks; costume masks; carnival caps in the nature of 
paper party hats; toy money boxes; inflatable toys; 
bouncy castles; inflatable bath toys; stuffed toys; bub-
ble making wand and solution sets; kites; toy buckets 
and spades; swimming rings; toy furniture; play tents; 
play mats incorporating infant toys [playthings]; toy 
bicycles; ride-on toy vehicles; scale model vehicles; 
toy scooters; toy cars; toy trucks; toy model hobbyc-
raft kits; water squirting toys; gymnastic and sporting 
articles; rubber balls; balloons; soccer balls; basket-
balls; baseballs; beach balls; bowling balls; tennis 
balls; tables for table tennis; golf balls; golf gloves; 
gloves for games; gloves made specifically for use in 
playing sports; baseball bats; hockey pucks; roller 
skates; scooters [toys]; skateboards; snowboards; wa-
keboards; bags especially designed for skis and surf-
boards; protectors for elbows for use when riding 
bicycles [sports articles]; skipping rope; targets; pun-
ching bags; shuttlecocks; flying discs [toys]; paper 
party favours; paper party hats; streamers [party no-
velties]; decorations for Christmas trees, except illu-
mination articles and confectionery; Christmas stoc-
kings, accessories for games; fishing tackle; toy putty; 
toy jewellery; toy cookware; toy sewing sets. 
 

35 ‒ Business management services; on-line retail and 
wholesale store services, and the bringing together, 
for the benefit of others, of a variety of goods, enab-
ling customers to conveniently view and purchase 
those goods in relation to soap, perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, bleaching 
preparations and other substances for laundry use, 

cleaning, polishing, scouring and abrasive preparati-
ons, instructional and teaching apparatus and instru-
ments, apparatus for recording, transmission or repro-
duction of sound or images, headphones, computer 
mice, mouse pads, USB flash drives, computer hard-
ware, tablet computers, stands adapted for tablet com-
puters, hand-held computers, software for tablet com-
puters, DVDs, CD-ROMs, blank discs, digital recor-
ding media, computer game software, video games 
software, computer software, joy sticks, decorative 
magnets, audiovisual teaching apparatus, downloa-
dable electronic publications, eyeglasses, eyeglass ca-
ses, eyeglass cords, eyeglass frames, spectacle lenses, 
optical apparatus and instruments, cellular phones, 
smartphones, portable telecommunications apparatus, 
telephone earpieces, battery chargers for cellular pho-
nes, downloadable ring tones for mobile phones, cases 
adapted for cellular phones, cell phone straps, bags 
adapted for laptops, DVD cases, cases adapted for ca-
meras, cases adapted for optical articles, coin-opera-
ted mechanisms, protective helmets for sports, pho-
tographic apparatus and instruments, measuring appa-
ratus, electrical weighing apparatus, vehicles, appa-
ratus for locomotion by land, air or water, bicycles; 
on-line retail and wholesale store services, and the 
bringing together, for the benefit of others, of a varie-
ty of goods, enabling customers to conveniently view 
and purchase those goods in relation to precious me-
tals and their alloys, gold jewelry, jewellery, precious 
stones, timepieces, chronometric instruments, musical 
instruments, paper, cardboard, printed matter, book-
binding material, printed photographs, stationery, sta-
tionery cases, diaries, agendas, adhesives [glues] for 
stationery or household purposes, artists' materials, 
paintbrushes, typewriters and office requisites other 
than furniture, instructional and teaching material o-
her than apparatus, plastic materials for packaging, 
printing fonts, printing blocks, trading cards, printed 
publications, leather and imitations of leather, bags, 
coin purses, wallets, credit card holders made of leat-
her, keycases, key cases of leather and skins, ruck-
sacks, haversacks, school satchels, suitcases, bum-
bags, empty cosmetic bags, trunks and travelling bags, 
clothing for pets, umbrellas, parasols, walking sticks, 
furniture, mirrors, picture frames, photograph frames, 
storage boxes, magazine racks, bathroom fittings in 
the nature of furniture, baskets, trays not of metal, 
sculptures of bone, clothes stands, umbrella stands, 
screens [furniture], trolleys [furniture], chairs [seats], 
divans, beds, cots for babies, crib bumpers, babies' 
bouncing chairs, high chairs for babies, infant wal-
kers, baby changing mats, mats for infant playpens, 
chests for toys, baby changing platforms, mattresses, 
cushions, playpens for babies, household or kitchen 
utensils or containers, combs, sponges, brushes, artic-
les for cleaning purposes, glassware for household 
purposes, porcelain ware, toilet utensils, household or 
kitchen utensils and containers, thermally insulated 
containers for food and drink, baskets for domestic 
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use, vases, figurines [statuettes] of porcelain, ceramic, 
earthenware or glass, decorative articles of porcelain; 
on-line retail and wholesale store services, and the 
bringing together, for the benefit of others, of a varie-
ty of goods, enabling customers to conveniently view 
and purchase those goods in relation to textile goods 
and substitutes for textile goods, bed linen, quilts, 
bath linen except clothing, towels of textile, table li-
nen of textile, table covers, furniture coverings of tex-
tile, curtains of textile or plastic, clothing, shoes, he-
adgear for wear, belts, lace and embroidery, ribbons 
and braid, buttons, hooks and eyes, brooches, needles, 
artificial flowers, hair ornaments not of precious me-
tal, brooches [clothing accessories], buckles [clothing 
accessories], games, toys, gymnastic and sporting ar-
ticles, decorations for Christmas trees, meat, fish, po-
ultry, game, meat extracts, preserved, frozen, dried 
and cooked fruits and vegetables, jellies, jams, com-
potes, eggs, milk and milk products, edible oils and 
fats, coffee, tea, cocoa, artificial coffee, rice, tapioca, 
sago, flour, cereal preparations, bread, pastries, con-
fectionery, ice cream, sugar, honey, golden syrup, ye-
ast, baking-powder, salt, mustard, vinegar, sauces in 
the nature of condiments, spices, ice, beer, mineral 
and aerated waters and other non-alcoholic beverages, 
fruit beverages and fruit juices, syrups and other pre-
parations for making beverages; presentation of goods 
on communication media, for retail purposes; busi-
ness merchandising display services; sales promotion 
for others; organization of events, exhibitions, fairs 
and shows for commercial, promotional and adverti-
sing purposes; advertising, including on-line adverti-
sing on a computer network; business administration; 
office functions; business management assistance; 
import-export agency services; personnel manage-
ment consultancy; administrative services for the relo-
cation of businesses; secretarial services; book-kee-
ping; rental of vending machines; vending machine 
services; retail or wholesale services for pharmaceu-
tical, veterinary and sanitary preparations and medical 
supplies. 
 

41 ‒ Entertainment services; entertainment in the 
form of films; producing, distribution and rental of 
motion pictures, television and radio programmes, so-
und recordings and videos; creating animated carto-
ons; production of cartoons; production of entertain-
ment live performances; showing of cinematographic 
films; presentation of recital; television entertainment 
in the nature of live-action, comedy, drama, and/or 
animated television programmes; providing non-
downloadable films and television programs via a 
video-on-demand service; providing films, not down-
loadable, via video-on-demand services; providing te-
levision programmes, not downloadable, via video-
on-demand services; rental of videotapes; providing 
on-line electronic publications, not downloadable; te-
levision entertainment; entertainment services provi-
ded via a global computer network; providing of films 
available online on the Internet, non-downloadable; 

provision of non-downloadable games on the Internet; 
publication of books, magazines and electronic publi-
cations on cinema, music and video games; informati-
on on services related to games, music and cinema 
services available on-line, not downloadable; booking 
of rooms for entertainment; provision of entertain-
ment facilities; entertainment services provided by 
clowns; holiday camp amusement centre services; 
amusement parks; amusement parks and arcades; 
theme park services; zoological garden services; amu-
sement park services; providing waterpark services; 
entertainment services in the nature of an amusement 
park show; organisation of entertainment, sporting, 
recreational, cultural and artistic events; organisation 
of group recreational activities; ticket agency services; 
ticket reservation and booking services for entertain-
ment events; booking of seats for shows and booking 
of theatre tickets; booking agency services for cinema 
tickets; entertainment information; providing informa-
tion on entertainment through computer networks; 
providing entertainment events in the form of live mu-
sic shows; rental of amusement machines and appara-
tus; arranging and conducting conferences, exhibiti-
ons and seminars; arranging of contests; organization 
of competitions; theater productions; sporting and cul-
tural activities; providing recreation facilities; teac-
hing; providing of training; organization of training 
courses; workshops for training purposes; production 
of training videos; conducting of instructional semi-
nars; provision of information relating to training; rec-
reation and training services; provision of training fa-
cilities; instruction in group exercise; provision of ins-
truction relating to nutrition; publishing printed matter 
and publications; publication of books, magazines, al-
manacs and journals; providing on-line publications. 
___________________________________________  
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(511)  
6 ‒ Arbours [structures] of metal; aluminium foil; alu-
minium wire; aluminium; anchors; anchor plates/tie 
plates; anti-friction metal; reinforcing materials of 
metal for building; reinforcing materials, of metal, for 
concrete; reinforcing materials of metal for pipes; re-
inforcing materials of metal for machine belts; bea-
cons of metal, non-luminous; beams of metal; girders 
of metal; bottles [containers] of metal for compressed 
gas or liquid air; balustrades of metal; crash barriers 
of metal for roads; barrels of metal; swimming pools 
[structures] of metal; beryllium [glucinium]; white 
metal; blooms [metallurgy]; eye bolts; screw rings; 
bolts of metal; casks of metal; mooring buoys of me-
tal; identification bracelets of metal; bronze; armoured 
doors of metal; armour-plating of metal; fittings of 
metal for building; buildings of metal; buildings, 
transportable, of metal; building materials of metal; 
hoppers of metal, non-mechanical; vanadium; bird 
baths [structures] of metal; loading pallets of metal; 
signboards of metal; ironmongery; windows of metal; 
shutters of metal; window fasteners of metal; window 
frames of metal; window stops of metal; sash faste-
ners of metal for windows; bag hangers of metal; con-
tainers of metal for storing acids; packaging contai-
ners of metal; containers of metal for liquid fuel; 
containers of metal for compressed gas or liquid air; 
tanks of metal; reservoirs of metal; refractory cons-
truction materials of metal; water-pipes of metal; roof 
gutters of metal; gutter pipes of metal; aviaries [struc-
tures] of metal; tungsten; gates of metal; sleeves [me-
tal hardware]; street gutters of metal; nuts of metal; 
hooks [metal hardware]; hooks of metal for roofing 
slates; galena [ore]; celtium [hafnium]; clothes hooks 
of metal; hooks of metal for clothes rails; pot hooks of 
metal; screws of metal; screw tops of metal for bott-
les; germanium; latticework of metal; trellis of metal; 
furnace fireguards of metal; vice claws of metal; roof 
coverings of metal; doors of metal; door bells of 
metal, non-electric; door knockers of metal; door pa-
nels of metal; door frames of metal; door casings of 
metal; door handles of metal; door stops of metal; do-
or fasteners of metal; mouldings of metal for building; 
mouldings of metal for cornices; chimney cowls of 
metal; bells; bells for animals; chimneys of metal; chi-
mney shafts of metal; dispensers for dog waste bags, 
fixed, of metal; towel dispensers, fixed, of metal; pa-
ving slabs of metal; paving blocks of metal; steps of 
metal; drain pipes of metal; wire of common metal; 
wire of common metal alloys, except fuse wire; solde-
ring wire of metal; wire cloth; wire gauze; badges of 
metal for vehicles; labels of metal; troughs of metal 
for mixing mortar; jalousies of metal; tinplate; panti-
les of metal; rivets of metal; sealing caps of metal; 
iron wire; railway points; railway sleepers of metal; 
iron ores; iron strip; hoop iron; iron, unwrought or 
semi-wrought; locks of metal for bags; locks of metal 
for vehicles; locks of metal, other than electric; pad-
locks of metal, other than electronic; spring locks; sa-

fety chains of metal; box fasteners of metal; bolts, 
flat; lock bolts; door bolts of metal; wheel clamps [bo-
ots]; cramps of metal [crampons]; clips of metal for 
cables and pipes; clips of metal for sealing bags; tree 
protectors of metal; safety cashboxes; prefabricated 
houses [kits] of metal; common metals, unwrought or 
semi-wrought; junctions of metal for pipes; couplings 
of metal for chains; machine belt fasteners of metal; 
cable joints of metal, non-electric/cable linkages of 
metal, non-electric; ingots of common metal; road 
signs, non-luminous and non-mechanical, of metal; 
signs, non-luminous and non-mechanical, of metal; 
outdoor blinds of metal; gold solder; nameplates of 
metal; identity plates of metal; indium; cabanas of 
metal; paint spraying booths of metal/booths of metal 
for spraying paint; cadmium; ropes of metal; jerrycans 
of metal; framework of metal for building; greenhou-
se frames of metal; cornices of metal; cermets; cram-
pons [climbing irons]; pegs of metal; shoe pegs of 
metal; tent pegs of metal; ferrules of metal; ferrules of 
metal for handles; rings of metal; stop collars of me-
tal; drain traps [valves] of metal; water-pipe valves of 
metal; valves of metal, other than parts of machines; 
metal cages for wild animals; keys of metal; latches of 
metal; cobalt, raw; anvils; anvils [portable]; ironwork 
for windows; ironwork for doors; skating rinks [struc-
tures] of metal; chimney pots of metal; bottle caps of 
metal; bottle caps of metal; chill-moulds [foundry]; 
manifolds of metal for pipelines; elbows of metal for 
pipes; bed casters of metal; furniture casters of metal; 
pillars of metal for building; barbed wire; preserve 
tins; bicycle parking installations of metal; containers 
of metal [storage, transport]; check rails of metal for 
railways; boxes of common metal; tool boxes of me-
tal, empty; reels of metal, non-mechanical, for flexible 
hoses; baskets of metal; taps of metal for casks; sili-
con iron; closures of metal for containers; bottle clo-
sures of metal; bottle fasteners of metal; manhole co-
vers of metal; binding screws of metal for cables; 
brackets of metal for building; brackets of metal for 
furniture; balls of steel; chicken-houses of metal; an-
gle irons of metal; cattle chains; chains of metal; 
brass, unwrought or semi-wrought; foundry moulds of 
metal/foundry molds of metal; limonite; sheets and 
plates of metal; cast steel; letters and numerals of co-
mmon metal, except type; magnesium; manganese; 
grease nipples; linings of metal for building; wall 
linings of metal for building; cladding of metal for 
building; wall claddings of metal for building; railway 
material of metal; materials of metal for funicular rail-
way permanent ways; memorial plates of metal; iron 
slabs; metals in powder form; metals in foil or powder 
form for 3D printers; copper wire, not insulated; cop-
per rings; copper, unwrought or semi-wrought; mo-
lybdenum; pipe muffs of metal; tombs of metal; bron-
zes for tombstones; monuments of metal for tombs; 
grave slabs of metal; tombstone stelae of metal; flas-
hing of metal for building; fish plates [rails]; rope 
thimbles of metal; ferrules of metal for walking sticks; 
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winding spools of metal, non- mechanical, for flexible 
hoses; penstock pipes of metal; handcuffs; nozzles of 
metal; duckboards of metal; tension links; nickel sil-
ver; thread of metal for tying-up purposes; nickel; nio-
bium; house numbers of metal, non-luminous; bin-
dings of metal; sheaf binders of metal; loading gauge 
rods of metal for railway wagons; barrel hoops of me-
tal; casings of metal for oilwells; wainscotting of me-
tal; fences of metal; enclosures of metal for tombs; 
tin; tinplate packings; shuttering of metal for concrete; 
poles of metal; posts of metal for power lines; poles of 
metal for power lines; filings of metal; monuments of 
metal; building panels of metal; traps for wild ani-
mals; branching pipes of metal; binding thread of me-
tal for agricultural purposes; partitions of metal; lin-
tels of metal; porches [structures] of metal; transport 
pallets of metal; handling pallets of metal; horseshoe 
nails; floors of metal; trays of metal; stakes of metal 
for plants or trees; props of metal; cask stands of me-
tal; firedogs [andirons]; pyrophoric metals; floating 
containers of metal; floating docks of metal, for moo-
ring boats; platforms, prefabricated, of metal; rocket 
launching platforms of metal; slabs of metal for buil-
ding; tiles of metal for building; floor tiles of metal; 
tile floorings of metal; turntables [railways]; busts of 
common metal; stringers [parts of staircases] of metal; 
roofing tiles of metal; roofing of metal; roof flashing 
of metal; roofing of metal, incorporating photovoltaic 
cells; fireplace mantles of metal; joists of metal; sills 
of metal; bathtub grab bars of metal; silver-plated tin 
alloys; letter boxes of metal; door scrapers; wire stret-
chers [tension links]; stretchers for metal bands [ten-
sion links]; stretchers for iron bands [tension links]; 
belt stretchers of metal; window openers of metal, 
non-electric; door openers of metal, non-electric; win-
dow closers of metal, non-electric; door closers of 
metal, non-electric; wind-driven bird-repelling devi-
ces made of metal; stoppers of metal; plugs of metal; 
shims; springs [metal hardware]; rods of metal for 
welding; rods of metal for brazing and welding rods 
of metal for brazing; frames of metal for building; re-
gistration plates of metal; numberplates of metal; rails 
of metal; gratings of metal; scaffolding of metal; be-
ak-irons; split rings of common metal for keys; win-
dow pulleys of metal; roller blinds of steel; ores of 
metal; knobs of metal; pigsties of metal; lead, unw-
rought or semi-wrought; lead seals; safes [metal or 
non-metal]/strongboxes [metal or non-metal]; safes, 
electronic; signalling panels, non-luminous and non-
mechanical, of metal; silos of metal; laths of metal; 
insect screens of metal; pitons of metal; burial vaults 
of metal; buckles of common metal [hardware]; bra-
ces of metal for handling loads; chests of metal; bins 
of metal; tool chests of metal, empty; straps of metal 
for handling loads; belts of metal for handling loads; 
jets of metal; alloys of common metal; silver solder; 
steel wire; steel buildings; steel sheets; steel strip; ho-
op steel; steel pipes; steel masts; steel alloys; steel, 
unwrought or semi-wrought; tinfoil; statues of com-

mon metal; ceilings of metal; stables of metal; step 
stools of metal; wall tiles of metal; wall plugs of me-
tal; posts of metal; stops of metal; steps [ladders] of 
metal; latch bars of metal; bars for metal railings; hot-
rolled steel bars; peeled metal bars; drawn and polis-
hed metal bars; bright steel bars; bands of metal for 
tying-up purposes; slings of metal for handling loads; 
casement windows of metal; folding doors of metal; 
mobile boarding stairs of metal for passengers; stair-
cases of metal; stair treads [steps] of metal; tombstone 
plaques of metal; tantalum [metal]; brazing alloys; 
bronzes [works of art]; works of art of common metal; 
telegraph posts of metal; telephone boxes of metal; 
greenhouses of metal, transportable; titanium; tombac; 
diving boards of metal; telpher cables; cables of me-
tal; wire rope; pipes of metal; ducts of metal for ven-
tilating and air-conditioning installations; ducts of 
metal, for central heating installations; pipework of 
metal; advertisement columns of metal; mooring bo-
llards of metal; turnstiles of metal; tubbing of metal; 
tungsten iron; molybdenum iron; ferrotitanium; chro-
me iron; statuettes of common metal; fillings of metal 
for compressed air lines; flagpoles of metal; flanges of 
metal [collars]; weather- or wind-vanes of metal; foils 
of metal for wrapping and packaging; ice moulds of 
metal; door fittings of metal; fittings of metal for fur-
niture; fittings of metal for windows; fittings of metal 
for beds; fittings of metal for coffins; runners of metal 
for sliding doors; collars of metal for fastening pipes; 
chromium; chrome ores; nails; tacks [nails]; brads; 
zinc; zirconium; cast iron, unwrought or semi-wro-
ught; vats of metal; palings of metal; washers of me-
tal; hinges of metal; strap-hinges of metal; pulleys of 
metal, other than for machines; window casement 
bolts; cotter pins of metal; spurs; sheet piles of metal; 
pins [hardware]; shoe dowels of metal; masts of me-
tal; cashboxes [metal or non-metal]. 
 

7 ‒ 3D printers; automatic grapnels for marine purpo-
ses; air brushes for applying colour; aerocondensers; 
glaziers' diamonds [parts of machines]; anti-friction 
bearings for machines; anti-friction pads for machi-
nes; apparatus for aerating water; apparatus for aera-
ting beverages; elevator operating apparatus; lift ope-
rating apparatus; acetylene cleaning apparatus; appa-
ratus for drawing up beer under pressure; drums [parts 
of machines]; concrete mixers [machines]; pulleys; 
reels [parts of machines]; bobbins for weaving looms; 
harrows; flour mill machines; journal boxes [parts of 
machines]; bulldozers; hoppers [mechanical dischar-
ging]; drilling rigs, floating or non-floating; vacuum 
pumps [machines]; loom shafts; rolling mill cylinders; 
haulage apparatus [mining]; haulage apparatus [mi-
ning]; loading ramps; fans for motors and engines; 
machine tools; die-cutting and tapping machines; nut-
tapping machines; threading machines; screwdrivers, 
electric; exhaust manifold for engines; exhausts for 
motors and engines; vibrators [machines] for indus-
trial use; wringing machines for laundry; clack valves 
[parts of machines]; centrifugal mills; centrifugal 
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pumps; whisks, electric, for household purposes; win-
nowers; water heaters being parts of machines; metal 
drawing machines; friezing machines; notchers [ma-
chine tools]; coal-cutting machines; suction machines 
for industrial purposes; suction nozzles for vacuum 
cleaners; carbon brushes [electricity]; vulcanization 
apparatus; knitting machines; lawnmowers [machi-
nes]; brake shoes, other than for vehicles; brake pads, 
other than for vehicles; brake linings, other than for 
vehicles; brake segments, other than for vehicles; em-
ergency power generators; alternators; dynamos; bi-
cycle dynamos; current generators; hydraulic engines 
and motors; hydraulic engines and motors; torque 
converters, other than for land vehicles; mine borers; 
mineworking machines; mufflers for motors and en-
gines; cylinder heads for engines; card clothing [parts 
of carding machines]; potters' wheels; sharpening ma-
chines; rakes for raking machines; engraving machi-
nes; stalk separators [machines]; mud catchers and 
collectors [machines]; tarring machines; rubber tracks 
being parts of crawlers on construction machines; rub-
ber tracks being parts of crawlers on mining machi-
nes; rubber tracks being parts of crawlers on loading-
unloading machines and apparatus; rubber tracks be-
ing parts of crawlers on agricultural machines; rubber 
tracks being parts of crawlers on snow ploughs; aero-
plane engines; aeronautical engines; engines for boats; 
engines for air cushion vehicles; compressed air engi-
nes; motors, other than for land vehicles/engines, ot-
her than for land vehicles; de-aerators for feedwater; 
disintegrators; tympans [parts of printing presses]; 
woodworking machines; derricks; joysticks being 
parts of machines, other than for game machines; ad-
hesive tape dispensers [machines]; dividing machines; 
mortising machines; milking machines; chisels for 
machines; jacks [machines]; pneumatic jacks; road 
sweeping machines, self-propelled; road making ma-
chines; drainage machines; electric hand drills; kit-
chen grinders, electric; typographic machines; typo-
graphic presses; printing plates; printing rollers for 
machines; printing presses; printing machines; prin-
ting cylinders; ejectors; fuel economisers for motors 
and engines; excavators; electrical apparatus for sea-
ling plastics [packaging]; electric welding apparatus; 
electric hammers; generators of electricity; motors, el-
ectric, other than for land vehicles; electrodes for wel-
ding machines; electric arc welding apparatus; electric 
arc cutting apparatus; electromechanical machines for 
chemical industry; escalators; labellers [machines]; 
flues for engine boilers; feeders [parts of machines]; 
feeding apparatus for engine boilers; reapers; reapers 
and binders; millstones; handling apparatus for loa-
ding and unloading; railroad constructing machines; 
igniting devices for internal combustion engines; 
chucks [parts of machines]; scale collectors for ma-
chine boilers; soldering apparatus, gas-operated; wel-
ding apparatus, gas-operated; welding machines, elec-
tric; bending machines; raking machines; grain sepa-
rators; reapers and threshers; joints [parts of engines];  

shaft couplings [machines]; mixing machines; mixers 
[machines]; blenders, electric, for household purpo-
ses; machine wheelwork; couplings, other than for 
land vehicles; stitching machines; injectors for engi-
nes; incubators for eggs; ski edge sharpening tools, el-
ectric; control cables for machines, engines or motors; 
capstans; coffee grinders, other than hand-operated; 
calenders; sizing machines; stone-working machines; 
ditchers [ploughs]; cowlings [parts of machines]; gu-
ards [parts of machines]; carburetters; carburetter fee-
ders; sliders for knitting machines; crankcases for 
machines, motors and engines; catalytic converters; 
hydraulic controls for machines, motors and engines; 
pneumatic controls for machines, motors and engines; 
piston segments; valves [parts of machines]; glue 
guns, electric; riveting machines; machine wheels; 
crank shafts; compressors [machines]; compressors 
for refrigerators; conveyors [machines]; converters for 
steelworks; steam condensers [parts of machines]; 
condensing installations; diggers [machines]; rams 
[machines]; cranks [parts of machines]; boxes for 
matrices [printing]; gear boxes, other than for land 
vehicles; housings [parts of machines]; steam engine 
boilers; reels, mechanical, for flexible hoses; basket 
presses; cranes [lifting and hoisting apparatus]; taps 
[parts of machines, engines or motors]; hangers [parts 
of machines]; tilt hammers; ball rings for bearings; 
cultivators [machines]; food processors, electric; kit-
chen machines, electric; gas- operated blow torches; 
elevator chains [parts of machines]; chain saws; win-
ches; blade sharpening [stropping] machines; blade 
sharpening machines; blade holders [parts of machi-
nes]; foundry machines; moulds [parts of machi-
nes]/molds [parts of machines]; elevators [lifts]; sho-
vels, mechanical; blades [parts of machines]; igniting 
magnetos; handling machines, automatic [manipula-
tors]; churns; butter machines; grease rings [parts of 
machines]; grease boxes [parts of machines]; lubrica-
ting pumps; lubricators [parts of machines]; matrices 
for use in printing; machine fly-wheels; whitewashing 
machines; sausage making machines; sausage making 
machines; cord making machines; lace making machi-
nes; stereotype machines; bitumen making machines; 
pasta making machines, electric; machines for the mi-
neralization of drinking water; machines for the pro-
duction of sugar; electroplating machines; swaging 
machines; food preparation machines, electromecha-
nical; beverage preparation machines, electromecha-
nical; printing machines for use on sheet metal; dy-
eing machines; bottle capping machines; bottle stop-
pering machines; sealing machines for industrial pur-
poses; bottle sealing machines; bicycle assembling 
machines; harvesting machines; earth moving machi-
nes; leather paring machines; finishing machines; gra-
in husking machines/corn and grain husking machi-
nes; bottle washing machines; type-setting machines 
[printing]; bottle filling machines; racket stringing 
machines; leather-working machines; machines for 
processing plastics; ore treating machines; glass-wor-
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king machines; tobacco processing machines; peeling 
machines; papermaking machines; dairy machines; oil 
refining machines; brewing machines; hemming ma-
chines; crushing machines; grinding machines; shea-
ring machines for animals; machines for the textile 
industry; embossing machines; waste compacting ma-
chines; trash compacting machines; machines and ap-
paratus for carpet shampooing, electric; machines and 
apparatus for polishing [electric]; machines and ap-
paratus for wax-polishing, electric; machines and ap-
paratus for cleaning, electric; pump diaphragms; me-
talworking machines; control mechanisms for machi-
nes, engines or motors; mechanized livestock feeders; 
power hammers; high pressure washers; washing ins-
tallations for vehicles; washing apparatus; fleshing 
machines; bellows [parts of machines]; forge blowers; 
agitators; mills [machines]; pepper mills, other than 
hand-operated; mills for household purposes, other 
than hand-operated; threshing machines; hammers 
[parts of machines]; cream/milk separators; engine 
mounts, other than for land vehicles; roller bridges; 
motorized cultivators; motors for boats; freewheels, 
other than for land vehicles; clutches, other than for 
land vehicles; meat choppers [machines]; pressure 
valves [parts of machines]; superchargers; reeling ap-
paratus, mechanical; guides for machines; vacuum 
cleaner attachments for disseminating perfumes and 
disinfectants; pumps [machines]; pumps [parts of 
machines, engines or motors]; aerating pumps for 
aquaria; pumps for heating installations; beer pumps; 
shears, electric; scissors, electric; knives for mowing 
machines; chaff cutter blades; knives, electric; tin 
openers, electric; kick starters for motorcycles; wrap-
ping machines; rotary printing presses; fittings for 
engine boilers; braiding machines; axles for machines; 
dust removing installations for cleaning purposes; 
dust exhausting installations for cleaning purposes; 
packing machines; fuel dispensing pumps for service 
stations; rotary steam presses, portable, for fabrics; 
steamrollers; road rollers; steam engines; steam/oil se-
parators; superheaters; steam traps; fan belts for mo-
tors and engines; dynamo belts; belts for motors and 
engines; lift belts; belts for machines; adhesive bands 
for pulleys; soldering irons, gas-operated; soldering 
irons, electric; soldering apparatus, electric; soldering 
blow pipes; soldering lamps; pedal drives for sewing 
machines; gears, other than for land vehicles; fuel 
conversion apparatus for internal combustion engines; 
saws [machines]; saw blades [parts of machines]; va-
cuum cleaners; saw benches [parts of machines]; 
lifting apparatus; hoists; railway wagon lifts; lifts for 
trucks; elevating apparatus; lifts, other than ski-lifts; 
bearings [parts of machines]; bearings for transmis-
sion shafts; ball-bearings; roller bearings; bearing 
brackets for machines; guns [tools using explosives]; 
spray guns for paint; ploughs; turf removing ploughs; 
ploughshares; compressed air machines; pneumatic 
hammers; compressed air pumps; compressed air guns 
for the extrusion of mastics; pneumatic transporters; 

pneumatic tube conveyors; air suction machines; blo-
wing machines; blowing machines for the compres-
sion, sucking and carrying of grain; blowing machines 
for the compression, exhaustion and transport of 
gases; air condensers; air pumps [garage installati-
ons]; paper feeders [printing]; crushers for kitchen 
use, electric; garbage disposal units; weeding machi-
nes; pistons [parts of machines or engines]; shock ab-
sorber plungers [parts of machines]; pistons for en-
gines; pistons for cylinders; dishwashers; trimming 
machines; apparatus for machining; washing machi-
nes [laundry]; coin-operated washing machines; iro-
ning machines; smoothing presses; presses [machines 
for industrial purposes]; wine presses; fodder presses; 
fruit presses, electric, for household purposes; win-
dow openers, hydraulic; window openers, electric; 
window openers, pneumatic; door openers, hydraulic; 
door openers, electric; door openers, pneumatic; bin-
ding apparatus for hay; window closers, hydraulic; 
window closers, electric; window closers, pneumatic; 
door closers, hydraulic; door closers, electric; door 
closers, pneumatic; degreasers [machines]; anti-pollu-
tion devices for motors and engines; air cushion de-
vices for moving loads; shoe polishers, electric; par-
quet wax-polishers, electric; cleaning appliances utili-
zing steam; curtain drawing devices, electrically ope-
rated; bookbinding apparatus and machines for indus-
trial purposes; punching machines; punches for pun-
ching machines; rolling mills; rinsing machines; sif-
ting installations; sifting machines; springs [parts of 
machines]; spinning frames; spinning machines; spin-
ning wheels; puddling machines; pulverisers [machi-
nes]; atomisers [machines]; sewage pulverizers; tam-
bours for embroidery machines; radiators [cooling] 
for motors and engines; jet engines, other than for 
land vehicles; regulators [parts of machines]; speed 
governors for machines, engines and motors; pressure 
regulators [parts of machines]; reduction gears, other 
than for land vehicles; pressure reducers [parts of 
machines]; rack and pinion jacks; rail-laying machi-
nes; gears for weaving looms; cutting blow pipes, gas-
operated; cutters [machines]; tools [parts of machi-
nes]; cutting machines; knives [parts of machines]; 
industrial robots; filling machines; camshafts for ve-
hicle engines; vending machines; vending machines; 
expansion tanks [parts of machines]; moving walk-
ways; hand-held tools, other than hand-operated; pro-
pulsion mechanisms, other than for land vehicles; stu-
ffing boxes [parts of machines]; self-oiling bearings; 
self-regulating fuel pumps; satinizing machines; dri-
lling machines; drilling heads [parts of machines]; 
drilling heads [parts of machines]; drill chucks [parts 
of machines]; sparking plugs for internal combustion 
engines; glow plugs for Diesel engines; water separa-
tors; cigarette machines for industrial purposes; sieves 
[machines or parts of machines]; cinder sifters [ma-
chines]; sowers [machines]; agricultural implements, 
other than hand-operated; agricultural elevators; agri-
cultural machines; tedding machines; net hauling ma-

 
 №19  2022 10 10 

 
106 



                                                    
 
 

სასაქონლო ნიშნები 

chines [fishing]; straw [chaff] cutters; pigs for clea-
ning pipes; snow ploughs; sheaf-binding machines; 
juice extractors, electric; sorting machines for indus-
try; suction cups for milking machines; stands for ma-
chines; starters for motors and engines; stators [parts 
of machines]; tables for machines; clippers [machi-
nes]; belts for conveyors; belt conveyors; planing ma-
chines; slide rests [parts of machines]; heat exchan-
gers [parts of machines]; thermic lances [machines]; 
grating machines for vegetables; beating machines; 
beaters, electric; kneading machines; looms; hosiery 
looms; lathes [machine tools]; vacuum cleaner bags; 
grindstones [parts of machines]; sharpening wheels 
[parts of machines]; rammers [machines]; transmissi-
ons for machines; transmissions, other than for land 
vehicles; transmission shafts, other than for land ve-
hicles; transmission chains, other than for land ve-
hicles; holding devices for machine tools; boiler tubes 
[parts of machines]; wind turbines; turbines, other 
than for land vehicles; turbocompressors; driving mo-
tors, other than for land vehicles; driving chains, other 
than for land vehicles; universal joints [Cardan 
joints]; packaging machines; painting machines; ap-
rons [parts of machines]; filters being parts of machi-
nes or engines; filters for cleaning cooling air, for en-
gines; cartridges for filtering machines; filter presses; 
filtering machines; moulding machines; type-setting 
machines [photocomposition]; milling machines; bre-
ad cutting machines; journals [parts of machines]; nail 
extractors, electric; central vacuum cleaning installati-
ons; centrifugal machines; spin dryers [not heated]; 
cylinders for motors and engines; cylinders for machi-
nes; galvanizing machines; carding machines; shuttles 
[parts of machines]; inking apparatus for printing ma-
chines; connecting rods for machines, motors and en-
gines; sewing machines; lasts for shoes [parts of ma-
chines]; pulleys [parts of machines]; vacuum cleaner 
hoses; trueing machines; shredders [machines] for 
industrial use; typecasting machines; die-stamping 
machines; stamping machines; darning machines; bru-
shes [parts of machines]; dynamo brushes; brushes for 
vacuum cleaners; brushes, electrically operated [parts 
of machines]. 
 

8 ‒ Abrading instruments [hand instruments]; glaziers' 
diamonds [parts of hand tools]; apparatus for destro-
ying plant parasites, hand-operated; bayonets; razors, 
electric or non-electric; razor strops; borers; pickham-
mers; bushhammers; levers; fulling tools [hand tools]; 
table forks; screwdrivers, non-electric; agricultural 
forks [hand tools]; tap wrenches; lawn clippers [hand 
instruments]; spanners [hand tools]; wrenches [hand 
tools]; harpoons; harpoons for fishing; tattoo needles; 
scythe stones; stropping instruments; sharpening sto-
nes; leather strops; edge tools [hand tools]; pincers; 
tongs; goffering irons; crimping irons; rakes [hand 
tools]; sand trap rakes; engraving needles; cutter bars 
[hand tools]; handles for hand-operated hand tools; 
table knives, forks and spoons for babies; punch pliers 
[hand tools]; chisels; sculptors' chisels; mortise chi-

sels; lifting jacks, hand-operated; extension pieces for 
braces for screw taps; sharpening instruments; spades 
[hand tools]; clamps for carpenters or coopers; side 
arms, other than firearms; rabbeting planes; bits [hand 
tools]; depilation appliances, electric and non-electric; 
implements for decanting liquids [hand tools]; hand 
implements for hair curling; priming irons [hand to-
ols]; gouges [hand tools]; numbering punches; oyster 
openers; ski edge sharpening tools, hand-operated; 
ear-piercing apparatus; livestock marking tools; moul-
ding irons; stone hammers; embossers [hand tools]; 
punch rings [knuckle dusters]; instruments for pun-
ching tickets; ceramic knives; centre punches [hand 
tools]; truncheons; daggers; picks [hand tools]; pic-
kaxes; mallets [hand instruments]; annular screw pla-
tes; scythe rings; scythe handles; riveters [hand tools]; 
riveting hammers [hand tools]; blades [weapons]; pli-
ers; wire strippers [hand tools]; breast drills; fireplace 
bellows [hand tools]; caulking irons; diggers [hand 
tools]; lasts [shoemakers' hand tools]; rams [hand to-
ols]; scythes; hainault scythes; squares [hand tools]; 
fire irons; nail clippers, electric or non-electric; blades 
[hand tools]; razor blades; blades for planes; shear 
blades; blade sharpening instruments; vices; bench 
vices [hand implements]; foundry ladles [hand tools]; 
fingernail polishers, electric or non-electric; spoons; 
crow bars; shovels [hand tools]; trowels [gardening]; 
spatulas for use by artists; ice picks; manicure sets; 
manicure sets, electric; palette knives; machetes; hair 
clippers for personal use, electric and non-electric; 
swords; taps [hand tools]; sledgehammers; hammers 
[hand tools]; masons' hammers; mattocks; ditchers 
[hand tools]; trowels; mincing knives [hand tools]; pe-
dicure sets; needle files; emery grinding wheels; eme-
ry files; emery boards; files [tools]; dies [hand tools]; 
hand pumps; metal wire stretchers [hand tools]; metal 
band stretchers [hand tools]; shaving cases; cattle 
shearers; wick trimmers [scissors]; shears; shearers 
[hand instruments]; pruning shears; tree pruners; bor-
der shears; scissors; tin openers, non-electric; farriers' 
knives; scaling knives; pizza cutters, non-electric; 
grafting tools [hand tools]; bill-hooks; hunting knives; 
cleavers; bill-hooks; penknives; knives; cutlery; nail 
drawers [hand tools]; vegetable slicers, hand-opera-
ted; vegetable choppers; budding knives; reamer soc-
kets; perforating tools [hand tools]; saws [hand tools]; 
jig-saws; bow saws; nail files; nail files, electric; twe-
ezers; hair-removing tweezers; guns [hand tools]; 
non-electric caulking guns; guns, hand-operated, for 
the extrusion of mastics; sword scabbards; table kni-
ves, forks and spoons of plastic; fruit pickers [hand 
tools]; paring irons [hand tools]; air pumps, hand-ope-
rated; weeding forks [hand tools]; polishing irons 
[glazing tools]; saw blades [parts of hand tools]; tool 
belts [holders]; flat irons; irons [non-electric hand 
tools]; money scoops; fish tapes [hand tools]; appara-
tus for tattooing; punches [hand tools]; nail punches; 
pin punches; thistle extractors [hand tools]; frames for 
handsaws; rasps [hand tools]; cutting tools [hand to-
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ols]; tube cutting instruments; bits [parts of hand to-
ols]; graving tools [hand tools]; cutters; syringes for 
spraying insecticides; reamers; insecticide vaporizers 
[hand tools]; expanders [hand tools]; planes; plane 
irons; knife handles; saw holders; hand drills, hand-
operated; fullers [hand tools]; hand tools, hand-ope-
rated; beard clippers; hair clippers for animals [hand 
instruments]; garden tools, hand-operated; pruning 
knives; hoes [hand tools]; augers [hand tools]; hollo-
wing bits [parts of hand tools]; gimlets [hand tools]; 
drill holders [hand tools]; pruning scissors; sickles; 
choppers [knives]; mandolines; agricultural imple-
ments, hand-operated; cheese slicers, non-electric; 
scrapers for skis; scraping tools [hand tools]; axes; 
holing axes; hatchets; hoop cutters [hand tools]; silver 
plate [knives, forks and spoons]; table cutlery [knives, 
forks and spoons]; drawing knives; mortars for po-
unding [hand tools]; mitre boxes [hand tools]; bran-
ding irons; adzes [tools]; carpenters' augers; braiders 
[hand tools]; sharpening steels; grindstones [hand 
tools]; sharpening wheels [hand tools]; rammers [hand 
tools]; pestles for pounding [hand tools]; earth ram-
mers [hand tools]; whetstone holders; ratchets [hand 
tools]; tube cutters [hand tools]; razor cases; hobby 
knives [scalpels]; nail extractors, hand-operated; lad-
les [hand tools]; hackles [hand tools]; scraping tools 
[hand tools]; sabres; milling cutters [hand tools]; mar-
line spikes; awls; instruments and tools for skinning 
animals; spatulas [hand tools]; stamping-out tools 
[hand tools]; curling tongs; cuticle tweezers; nail nip-
pers; eyelash curlers; egg slicers, non-electric. 
 

9 ‒ 3D spectacles; answering machines; ticket dispen-
sers; circuit breakers; automated teller machines 
[ATM]; steering apparatus, automatic, for vehicles; 
automatic indicators of low pressure in vehicle tyres; 
aerometers; asbestos clothing for protection against 
fire; asbestos gloves for protection against accidents; 
asbestos screens for firemen; accelerometers; actino-
meters; batteries for electronic cigarettes; accumula-
tors, electric; acoustic couplers; alidades; altimeters; 
ammeters; anemometers; anodes; anode batteries; ae-
rials; anti-glare glasses; visors for helmets; anticatho-
des; remote control apparatus; data processing appara-
tus; apparatus to check franking; apparatus for fer-
mentation [laboratory apparatus]; igniting apparatus, 
electric, for igniting at a distance; apparatus and ins-
tallations for the production of X-rays, not for medical 
purposes; Global Positioning System [GPS] appara-
tus; testing apparatus not for medical purposes; aper-
tometers [optics]; acid hydrometers; acidimeters for 
batteries; apparatus and instruments for astronomy; 
audio- and video-receivers; audiovisual teaching ap-
paratus; audio interfaces; beacons, luminous; balan-
cing apparatus; lighting ballasts; battery jars/accumu-
lator jars; barometers; ignition batteries; batteries, el-
ectric; batteries, electric, for vehicles/accumulators, 
electric, for vehicles; accumulators, electric, for ve-
hicles; cordless telephones; balances [steelyards]; be-
tatrons; binoculars; biochips; computer memory devi-

ces; black boxes [data recorders]; fire hose nozzles; 
connected bracelets [measuring instruments]; scales; 
baby scales; scales with body mass analysers; bath-
room scales; weighbridges; plumb bobs; vacuum gau-
ges; vacuum tubes [radio]; variometers; shoes for pro-
tection against accidents, irradiation and fire; measu-
ring instrument; gauges; measuring apparatus; measu-
ring devices, electric; measures; current rectifiers; 
high-frequency apparatus; flowmeters; branch boxes 
[electricity]; video screens; camcorders; video casset-
tes; video baby monitors; video telephones; viewfin-
ders, photographic; sighting telescopes for firearms; 
telescopic sights for firearms; viscosimeters; wind 
socks for indicating wind direction; levelling staffs 
[surveying instruments]; rods [surveying instru-
ments]; peepholes [magnifying lenses] for doors; mar-
king buoys; fire extinguishers; diving suits; divers' 
masks; fibre optic cables/fiber optic cables; voltme-
ters; ear plugs for divers; gas testing instruments; ga-
someters [measuring instruments]; discharge tubes, 
electric, other than for lighting; galena crystals [detec-
tors]; galvanic batteries; galvanic cells; galvanome-
ters; hands-free kits for telephones; virtual reality he-
adsets; heliographic apparatus; surveying apparatus 
and instruments; surveying chains; weights; hygrome-
ters; hydrometers; needles for surveying compasses; 
needles for record players; holograms; measuring gla-
ssware; sounding leads; loudspeakers; range finders; 
decompression chambers; densimeters; densitometers; 
detectors; smoke detectors; counterfeit coin detectors; 
bells [warning devices]; mirrors [optics]; mirrors for 
inspecting work; dictating machines; dynamometers; 
floppy disks; disks, magnetic; disk drives for compu-
ters; juke boxes for computers; telerupters; distillation 
apparatus for scientific purposes; diffraction apparatus 
[microscopy]; breathing apparatus for underwater 
swimming; breathing apparatus, except for artificial 
respiration; diagnostic apparatus, not for medical pur-
poses; transparencies [photography]; slides [photo-
graphy]; slide projectors; diaphragms [acoustics]; di-
aphragms [photography]; diaphragms for scientific 
apparatus; DNA chips; adding machines; dosage dis-
pensers; dosimeters; road signs, luminous or mechani-
cal; traffic cones; fuse wire; choking coils [impedan-
ce]; equalizers [audio apparatus]; screens [photo-
graphy]; exposure meters [light meters]; electrified 
fences; electrified rails for mounting spot lights; el-
ectric door bells; electricity conduits; electro-dynamic 
apparatus for the remote control of railway points; 
electro-dynamic apparatus for the remote control of 
signals; electrolysers; electromagnetic coils; electro-
nic key fobs being remote control apparatus; electro-
nic publications, downloadable; electronic interactive 
whiteboards; electronic pocket translators; electronic 
collars to train animals; electronic sheet music, down-
loadable; electronic pens [visual display units]; elec-
tronic notice boards; electronic access control systems 
for interlocking doors; electric and electronic effects 
units for musical instruments; electronic tags for go-
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ods; epidiascopes; ergometers; encoded identification 
bracelets, magnetic; locks, electric; electronic agen-
das; voltage surge protectors; fuses; battery chargers; 
chargers for electric accumulators; chargers for elec-
tronic cigarettes; charging stations for electric vehic-
les; protection devices for personal use against acci-
dents; protection devices for personal use against ac-
cidents; protective suits for aviators; protective masks; 
goggles for sports; protective films adapted for com-
puter screens; protective films adapted for smartpho-
nes; head guards for sports; mouth guards for sports; 
protective helmets; protective helmets for sports; 
acoustic alarms; sound reproduction apparatus; sound 
recording carriers; sound recording apparatus; phono-
graph records; sound recording strips; sound transmi-
tting apparatus; acoustic conduits; connectors [elec-
tricity]; couplers [data processing equipment]; con-
nections for electric lines; couplings, electric; wire 
connectors [electricity]; mechanical signs; signs, lu-
minous; probes for scientific purposes; sounding ap-
paratus and machines; buzzers; readers [data proces-
sing equipment]; bar code readers; identity cards, ma-
gnetic; inverters [electricity]; slope indicators; incli-
nometers; clinometers; pressure indicators; incubators 
for bacteria culture; instruments containing eyepieces; 
integrated circuits; interactive touch screen terminals; 
interfaces for computers; infrared detectors; ionization 
apparatus not for the treatment of air or water; spark-
guards; starter cables for motors; cables, electric; cali-
pers; calibrating rings; calorimeters; pocket calcula-
tors; teeth protectors; capillary tubes; memory cards 
for video game machines; integrated circuit cards 
[smart cards]; encoded key cards; carriers for dark 
plates [photography]; video game cartridges; cash re-
gisters; cathodes; cathodic anti-corrosion apparatus; 
mouse pads; cinematographic film, exposed; cinema-
tographic cameras; terminals [electricity]; push but-
tons for bells; coaxial cables; encoded magnetic cards; 
collectors, electric; dog whistles; compact discs [au-
dio-video]; compact discs [read-only memory]; com-
parators; directional compasses; marine compasses; 
computers; computer hardware; computer game soft-
ware; computer software, recorded; joysticks for use 
with computers, other than for video games; computer 
keyboards; computer peripheral devices; printers for 
use with computers; magnetic tape units for compu-
ters; computer programs, downloadable; computer 
programs, recorded; computer operating programs, re-
corded; commutators; electric apparatus for commu-
tation; condensers [capacitors]/capacitors; contacts, 
electric; contact lenses; containers for contact lenses; 
boiler control instruments; correcting lenses [optics]; 
junction boxes [electricity]; cabinets for loudspeakers; 
battery boxes/accumulator boxes; squares for measu-
ring; cosmographic instruments; clothing for protec-
tion against fire; garments for protection against fire; 
spools [photography]; laboratory pipettes; pedome-
ters; circular slide rules; bullet-proof clothing; bullet-
proof vests; azimuth instruments; laboratory trays; 

logs [measuring instruments]; lasers, not for medical 
purposes; lactodensimeters; lactometers; darkroom 
lamps [photography]; flash-bulbs [photography]; spe-
ctacle chains; laptop computers; spectacle lenses; ru-
lers [measuring instruments]; carpenters' rules; optical 
lanterns; optical lamps; counters; revolution counters; 
distance recording apparatus; mileage recorders for 
vehicles; slide-rules; sounding lines; magnifying glas-
ses [optics]; magnets; decorative magnets; magnetic 
encoders; magnetic data media; magnetic wires; mag-
netic tapes; videotapes; crash test dummies; pressure 
gauges; solderers' helmets; mathematical instruments; 
materials for electricity mains [wires, cables]; weig-
hing machines; money counting and sorting machines; 
material testing instruments and machines; furniture 
especially made for laboratories; megaphones; portab-
le media players; metal detectors for industrial or 
military purposes; meteorological instruments; meteo-
rological balloons; rules [measuring instruments]; 
dressmakers' measures; metronomes; mechanisms for 
counter-operated apparatus; mechanisms for coin-
operated apparatus; coin-operated mechanisms for 
television sets; mouse [computer peripheral]; copper 
wire, insulated; micrometers; micrometer screws for 
optical instruments; microprocessors; microscopes; 
microtomes; microphones; audio mixers; measuring 
spoons; mobile telephones; cellular phones; modems; 
monitors [computer hardware]; monitors [computer 
programs]; apparatus for editing cinematographic 
film; apparatus for editing cinematographic film; nau-
tical apparatus and instruments; marine depth finders; 
naval signalling apparatus; juke boxes, musical; ani-
mated cartoons; junction sleeves for electric cables; 
navigational instruments; navigation apparatus for 
vehicles [on-board computers]; teaching apparatus; 
headphones; knee-pads for workers; covers for elec-
tric outlets; semi-conductors; neon signs; identifica-
tion threads for electric wires; thread counters; sur-
veyors' levels; levelling instruments; verniers; nose 
clips for divers and swimmers; notebook computers; 
objectives [lenses] [optics]; lenses for astrophotograp-
hy; close-up lenses; limiters [electricity]; sheaths for 
electric cables; identification sheaths for electric wi-
res; egg-candlers; clothing for protection against acci-
dents, irradiation and fire; clothing especially made 
for laboratories; ozonisers [ozonators]; octants; spec-
tacles; sunglasses; eyepieces; ohmmeters; spectacle 
frames; optical glass; eyewear; optical fibres [light 
conducting filaments]; optical discs; optical character 
readers; optical condensers; optical lenses; optical da-
ta media; optical apparatus and instruments; teles-
copic sights for artillery; oscillographs; cleaning appa-
ratus for phonograph records; selfie sticks [hand-held 
monopods]; parking meters; safety restraints, other 
than for vehicle seats and sports equipment; pince-
nez; stills for laboratory experiments; intercommu-
nication apparatus; speaking tubes; transmitters of el-
ectronic signals; oxygen transvasing apparatus; swit-
chboxes [electricity]; switchboards; switches, electric; 

 
 №19  2022 10 10 

 
109 



                                                    
 
 

სასაქონლო ნიშნები 

time switches, automatic; converters, electric; peris-
copes; personal stereos; punched card machines for 
offices; furnaces for laboratory use; amplifying tubes; 
amplifiers; wrist rests for use with computers; pyro-
meters; planimeters; plane tables [surveying instru-
ments]; tablet computers; plates for batteries; wafers 
for integrated circuits; printed circuit boards; DVD 
players; cassette players; compact disc players; films, 
exposed; plotters; fire escapes; fire engines; fire 
pumps; fire blankets; fire beaters; fire alarms; fire bo-
ats; electric loss indicators; quantity indicators; petrol 
gauges; gasoline gauges; water level indicators; sprin-
kler systems for fire protection; polarimeters; vehicle 
breakdown warning triangles; letter scales; precision 
balances; prisms [optics]; computer software applica-
tions, downloadable; air analysis apparatus; food ana-
lysis apparatus; distance measuring apparatus; appli-
ances for measuring the thickness of leather; appara-
tus for measuring the thickness of skins; speed chec-
king apparatus for vehicles; time recording apparatus; 
weighing apparatus and instruments; particle accelera-
tors; hemline markers; railway traffic safety applian-
ces; speed measuring apparatus [photography]; invoi-
cing machines; video recorders; fire extinguishing 
apparatus; tape recorders; apparatus for changing re-
cord player needles; film cutting apparatus; electronic 
book readers; test tubes; flashing lights [luminous 
signals]; conductors, electric; wires, electric; ducts 
[electricity]; record players; projection apparatus; pro-
jection screens; washing trays [photography]; anti-
interference devices [electricity]; theft prevention ins-
tallations, electric; anti-theft warning apparatus; pro-
cessors [central processing units]; rods for water divi-
ners; plumb lines; control panels [electricity]; radar 
apparatus; radiological apparatus for industrial purpo-
ses; radiology screens for industrial purposes; baby 
monitors; radio pagers; transmitting sets [telecommu-
nication]; radios; vehicle radios; walkie-talkies; radio-
telegraphy sets; radiotelephony sets; masts for wire-
less aerials; frames for photographic transparencies; 
screens for photoengraving; abacuses; calculating ma-
chines; voting machines; resuscitation mannequins 
[teaching apparatus]; regulating apparatus, electric; 
voltage regulators for vehicles; light dimmers [regula-
tors], electric; stage lighting regulators; speed regula-
tors for record players; cell switches [electricity]; re-
sistances, electric; marking gauges [joinery]; T-squa-
res for measuring; relays, electric; cell phone straps; 
X-ray apparatus not for medical purposes; X-ray 
films, exposed; X-ray tubes not for medical purposes; 
X-ray photographs, other than for medical purposes; 
rheostats; respirators for filtering air; respiratory 
masks, other than for artificial respiration; retorts; ref-
ractometers; refractors; grids for batteries; downloa-
dable ring tones for mobile phones; levels [instru-
ments for determining the horizontal]; screw-tapping 
gauges; humanoid robots with artificial intelligence; 
sockets, electric; electric plugs; demagnetizing appa-
ratus for magnetic tapes; distribution boxes [electrici-

ty]; distribution consoles [electricity]; distribution bo-
ards [electricity]; lightning conductors; lightning con-
ductors; slide calipers; mercury levels; circuit closers; 
gloves for divers; gloves for protection against X-rays 
for industrial purposes; gloves for protection against 
accidents; horns for loudspeakers; life-saving appara-
tus and equipment; safety tarpaulins; life buoys; life 
jackets; life-saving capsules for natural disasters; life-
saving rafts; life belts; subwoofers; whistle alarms; 
reflective articles for wear, for the prevention of acci-
dents; reflective safety vests; lens hoods; blueprint 
apparatus; light-emitting diodes [LED]; light-emitting 
electronic pointers; traffic-light apparatus [signalling 
devices]; sextants; fog signals, non-explosive; signals, 
luminous or mechanical; signalling buoys; signal 
bells; alarm bells, electric; signal lanterns; signalling 
panels, luminous or mechanical; alarms; signalling 
whistles; simulators for the steering and control of ve-
hicles; sirens; safety nets; life nets; nets for protection 
against accidents; scanners [data processing equip-
ment]; smartwatches; smart rings; smartglasses; 
smartphones; salinometers; solenoid valves [electro-
magnetic switches]; sonars; solar batteries; solar pa-
nels for the production of electricity; spectrograph ap-
paratus; spectroscopes; spirit levels; alcoholmeters; 
speed indicators; monitoring apparatus, other than for 
medical purposes; observation instruments; shutter re-
leases [photography]; stereoscopes; stereoscopic ap-
paratus; head cleaning tapes [recording]; strobos-
copes; sulfitometers; bags adapted for laptops; satelli-
tes for scientific purposes; satellite navigational appa-
ratus; drying apparatus for photographic prints; drying 
racks [photography]; spherometers; printed circuits; 
time clocks [time recording devices]; egg timers [san-
dglasses]; hourglasses; taximeters; tachometers; tele-
vision apparatus; telegraphs [apparatus]; telegraph wi-
res; telescopes; teleprompters; teleprinters; telephone 
apparatus; telephone transmitters; telephone wires; te-
lephone receivers; temperature indicators; temperature 
indicator labels, not for medical purposes; theodolites; 
thermal imaging cameras; heat regulating apparatus; 
thermo-hygrometers; thermionic valves; thermionic 
tubes; thermometers, not for medical purposes; ther-
mostats; thermostats for vehicles; crucibles [laborato-
ry]; pressure measuring apparatus; pressure indicator 
plugs for valves; security tokens [encryption devices]; 
tone arms for record players; toner cartridges, unfil-
led, for printers and photocopiers; totalizators; preci-
sion measuring apparatus; transistors [electronic]; 
transmitters [telecommunication]; transponders; prot-
ractors [measuring instruments]; transformers [electri-
city]; step-up transformers; holders for electric coils; 
tripods for cameras; triodes; Pitot tubes; urinometers; 
downloadable image files; downloadable music files; 
facsimile machines; apparatus and instruments for 
physics; filters for use in photography; filters for res-
piratory masks; filters for ultraviolet rays, for photo-
graphy; wearable activity trackers; USB flash drives; 
fluorescent screens; cameras [photography]; glazing 
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apparatus for photographic prints; drainers for use in 
photography; photovoltaic cells; shutters [photograp-
hy]; enlarging apparatus [photography]; photocopiers 
[photographic, electrostatic, thermic]; darkrooms 
[photography]; photometers; flashlights [photograp-
hy]; phototelegraphy apparatus; spectacle cases; cases 
for smartphones; containers for microscope slides; 
cases especially made for photographic apparatus and 
instruments; wavemeters; chemistry apparatus and 
instruments; chromatography apparatus for laboratory 
use; chronographs [time recording apparatus]; labora-
tory centrifuges; centering apparatus for photographic 
transparencies; cyclotrons; compasses for measuring; 
digital weather stations; digital signs; digital photo 
frames; saccharometers; magic lanterns; frequency 
meters; Petri dishes; chips [integrated circuits]; square 
rulers for measuring; sleeves for laptops; covers for 
personal digital assistants [PDAs]; covers for tablet 
computers; covers for smartphones; jigs [measuring 
instruments]; spectacle cords; riding helmets; retorts' 
stands; stands for photographic apparatus; sound loca-
ting instruments; workmen's protective face-shields; 
armatures [electricity]. 
 

11 ‒ Lampshades; autoclaves, electric, for cooking; 
pressure cookers, electric; aquarium lights; aquarium 
heaters; aquarium filtration apparatus; steam accumu-
lators; heat accumulators; anti-glare devices for vehic-
les [lamp fittings]; anti-dazzle devices for vehicles 
[lamp fittings]; defrosters for vehicles; hot air appara-
tus; book sterilization apparatus; loading apparatus for 
furnaces; apparatus for dehydrating food waste; ioni-
zation apparatus for the treatment of air or water; be-
verage cooling apparatus; air cooling apparatus; gas 
scrubbing apparatus; oil-scrubbing apparatus; desicca-
ting apparatus; tanning apparatus; coffee roasters; dry-
ing apparatus for fodder and forage; hand drying ap-
paratus for washrooms; water filtering apparatus; ste-
am facial apparatus [saunas]; air purifying apparatus 
and machines; water softening apparatus and installa-
tions; lighting apparatus and installations; hydromas-
sage bath apparatus; acetylene generators; acetylene 
flares; acetylene burners; germicidal lamps for puri-
fying air; barbecues; bidets; laundry room boilers; wa-
shing coppers; bath tubs; spa baths [vessels]; waffle 
irons, electric; bicycle lights; fans [air-conditioning]; 
fans [parts of air-conditioning installations]; electric 
fans for personal use; ventilation [air-conditioning] 
installations for vehicles; ventilation [air-conditio-
ning] installations and apparatus; safety lamps; kilns; 
evaporators; extractor hoods for kitchens; ventilation 
hoods; ventilation hoods for laboratories; fabric stea-
mers; pressure water tanks; whirlpool-jet apparatus; 
water conduits installations; water intake apparatus; 
water heaters; water purification installations; water 
purifying apparatus and machines; water supply 
installations; water flushing installations; flushing 
tanks; carbon for arc lamps; gas lighters; gas con-
densers, other than parts of machines; gas boilers; gas 
burners; gas lamps; gas scrubbers [parts of gas insta-

llations]; scrubbers [parts of gas installations]; dis-
charge tubes, electric, for lighting; hydrants; fairy 
lights for festive decoration; hearths; rotisseries; hot 
water bottles; warming pans; footwarmers, electric or 
non-electric; bed warmers; disinfectant apparatus; di-
sinfectant apparatus for medical purposes; deodori-
zing apparatus, not for personal use; ornamental fo-
untains; chimney flues; disinfectant dispensers for toi-
lets; stills; distillation apparatus; distillation columns; 
arc lamps; showers; shower cubicles; electric applian-
ces for making yogurt; electric lamps; electrically he-
ated carpets; roasters; malt roasters; grills [cooking 
appliances]; roasting spits; flues for heating boilers; 
feeding apparatus for heating boilers; immersion hea-
ters; lighters; safety accessories for water or gas ap-
paratus and pipes; chimney blowers; humidifiers for 
central heating radiators; coils [parts of distilling, hea-
ting or cooling installations]; furnace ash boxes; drip 
irrigation emitters [irrigation fittings]; coffee machi-
nes, electric; heating apparatus; lava rocks for use in 
barbecue grills; fireplaces, domestic; hot air ovens; el-
ectric pressure cookers; oxyhydrogen burners; Chi-
nese lanterns; pocket warmers; level controlling val-
ves in tanks; air valves for steam heating installations; 
blankets, electric, not for medical purposes; furnace 
grates; air conditioners; air conditioners for vehicles; 
taps for pipes; taps; mixer taps for water pipes; radia-
tor caps; forges, portable; cooking utensils, electric; 
cooking apparatus and installations; cooking rings; 
kitchen ranges [ovens]; cooking stoves; laboratory 
lamps; laboratory burners; lamps; curling lamps; light 
bulbs for directional signals for vehicles; lamp glas-
ses; lamp chimneys; lights, electric, for Christmas tre-
es; street lamps; street lamps; lights for automobiles; 
lanterns for lighting; lights for vehicles; electric tor-
ches; luminous tubes for lighting; chandeliers; magne-
sium filaments for lighting; oil lamps; ice machines 
and apparatus; microwave ovens [cooking apparatus]; 
microwave ovens for industrial purposes; freezers; 
motorcycle lights; multicookers; footmuffs, electrica-
lly heated; heating apparatus for defrosting vehicle 
windows; heating elements; hot plates; heaters for 
baths; heaters for heating irons; heaters, electric, for 
feeding bottles; air reheaters; brackets for gas burners; 
heating filaments, electric; filaments for electric 
lamps; roasting jacks; heating plates; stoves [heating 
apparatus]; fumigation apparatus, not for medical pur-
poses; bath fittings; hot air bath fittings; heating insta-
llations [water]; heating installations; heaters for ve-
hicles; heating apparatus, electric; heating apparatus 
for solid, liquid or gaseous fuels; heating boilers; kiln 
furniture [supports]; lighting installations for air ve-
hicles; light-emitting diodes [LED] lighting apparatus; 
dehumidifiers; coolers for furnaces; cool boxes, elec-
tric; purification installations for sewage; burners; 
germicidal burners; burners for lamps; oil burners; fo-
od steamers, electric; boilers, other than parts of ma-
chines; steam boilers, other than parts of machines; 
pasteurisers; sockets for electric lights; Turkish bath 
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cabinets, portable; coffee percolators, electric; dental 
ovens; furnaces, other than for laboratory use; diving 
lights; plate warmers; urinals being sanitary fixtures; 
lamp globes; heating cushions, electric, not for me-
dical purposes; watering installations, automatic; wa-
tering machines for agricultural purposes; polymerisa-
tion installations; tortilla presses, electric; heated dis-
play cabinets; chocolate fountains, electric; book ste-
rilization apparatus; glue-heating appliances; search-
lights; washers for water taps; anti-splash tap nozzles; 
radiators [heating]; radiators, electric; central heating 
radiators; sinks; refining towers for distillation; heat 
regenerators; regulating and safety accessories for wa-
ter apparatus; regulating and safety accessories for gas 
pipes; regulating accessories for water or gas appara-
tus and pipes; regulating and safety accessories for 
gas apparatus; dampers [heating]; lamp reflectors; ve-
hicle reflectors; refrigerators; refrigerators; incandes-
cent burners; expansion tanks for central heating ins-
tallations; sanitary apparatus and installations; lumi-
nous house numbers; lighting apparatus for vehicles; 
light bulbs; light bulbs, electric; light bulbs for direc-
tional signals for vehicles; light diffusers; toilet seats; 
bath tubs for sitz baths; incinerators; solar furnaces; 
solar thermal collectors [heating]; alcohol burners; 
ceiling lights; sterilizers; water sterilizers; air sterili-
zers; clean chambers [sanitary installations]; structural 
framework for ovens; tobacco roasters; fruit roasters; 
laundry dryers, electric; drying apparatus and installa-
tions; heat pumps; heat guns; heat exchangers, other 
than parts of machines; thermostatic valves [parts of 
heating installations]; bread toasters; lampshade hol-
ders; pipes [parts of sanitary installations]/water-pipes 
for sanitary installations; water-pipes for sanitary ins-
tallations; boiler pipes [tubes] for heating installati-
ons; toilets [water-closets]; toilets, portable; ultravio-
let ray lamps, not for medical purposes; wash-hand 
basins [parts of sanitary installations]; toilet bowls; 
ash conveyor installations, automatic; bath installati-
ons; steam generating installations; desalination 
plants; air-conditioning installations; installations for 
processing nuclear fuel and nuclear moderating ma-
terial; cooling installations for water; milk cooling 
installations; water distribution installations; sauna 
bath installations; air filtering installations; swimming 
pool chlorinating apparatus; flaming torches; flare 
stacks for use in the oil industry; headlights for auto-
mobiles; vehicle headlights; fittings, shaped, for fur-
naces; hair dryers; filters for air conditioning; filters 
for drinking water; fountains; friction lighters for ig-
niting gas; deep fryers; oven fittings made of fireclay; 
bread baking machines; bread baking machines; bre-
ad-making machines; cooling installations for liquids; 
cooling installations for tobacco; cooling installations 
and machines; refrigerating apparatus and machines; 
refrigerating containers; refrigerating chambers; refri-
gerating display cabinets; cooling appliances and ins-
tallations; refrigerating appliances; refrigerating cabi-
nets; chromatography apparatus for industrial purpo-

ses; lamp mantles; kettles, electric; wine cellars, elec-
tric; miners' lamps; socks, electrically heated; nuclear 
reactors. 
 

16 ‒ Fountain pens; address plates for addressing ma-
chines; address stamps; addressing machines; aquare-
lles/watercolors [paintings]; albums; scrapbooks; al-
manacs; bookbinding apparatus and machines [office 
equipment]; architects' models; atlases; banknotes; 
tags for index cards; biological samples for use in 
microscopy [teaching materials]; forms, printed; pads 
[stationery]; drawing pads; wristbands for the retenti-
on of writing instruments; pamphlets; booklets; plas-
tic bubble packs for wrapping or packaging; rollers 
for typewriters; house painters' rollers; composing 
sticks; signboards of paper or cardboard; sewing pat-
terns; viscose sheets for wrapping; greeting cards; 
musical greeting cards; drawer liners of paper, perfu-
med or not; cream containers of paper; waxed paper; 
charcoal pencils; newspapers; electrotypes; hectog-
raphs; geographical maps; shields [paper seals]; toilet 
paper; bunting of paper; histological sections for tea-
ching purposes; terrestrial globes; drawing sets; en-
graving plates; engravings; graphic representations; 
graphic reproductions; graining combs; pencil leads; 
rubber erasers; adhesive tape dispensers [office requi-
sites]; bibs, sleeved, of paper; diagrams; punches [of-
fice requisites]; advertisement boards of paper or car-
dboard; printing blocks; typewriters, electric or non-
electric; printing type; printed matter; printed publica-
tions; graphic prints; elastic bands for offices; prints 
[engravings]; labels of paper or cardboard; magazines 
[periodicals]; bookmarks; note books; money clips; 
paper clasps; pen clips; moisteners [office requisites]; 
moisteners for gummed surfaces [office requisites]; 
binding strips [bookbinding]; erasing products; wri-
ting board erasers; transfers [decalcomanias]; writing 
or drawing books; handwriting specimens for copy-
ing; credit card imprinters, non-electric; newsletters; 
calendars; tracing patterns; tracing paper; tracing 
cloth; gums [adhesives] for stationery or household 
purposes; ink stones [ink reservoirs]; stationery; pain-
tings [pictures], framed or unframed; announcement 
cards [stationery]; trading cards, other than for games; 
cards; wood pulp board [stationery]; cardboard; card-
board tubes; files [office requisites]; catalogues; flo-
wer-pot covers of paper; manifolds [stationery]; tic-
kets; typewriter keys; glue for stationery or household 
purposes; pastes for stationery or household purposes; 
adhesive bands for stationery or household purposes; 
adhesive tapes for stationery or household purposes; 
gluten [glue] for stationery or household purposes; ad-
hesives [glues] for stationery or household purposes; 
books; bookends; comic books; drawing pins; thumb-
tacks; envelopes [stationery]; conical paper bags; car-
bon paper; copying paper [stationery]; tracing needles 
for drawing purposes; duplicators; correcting fluids 
[office requisites]; correcting ink [heliography]; hat 
boxes of cardboard; boxes of paper or cardboard; squ-
ares for drawing; spools for inking ribbons; tailors' 
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chalk; chalk for lithography; spray chalk; drawing 
boards; drawing instruments; French curves; drawing 
materials; drawing pens; starch paste [adhesive] for 
stationery or household purposes; printed coupons; 
document laminators for office use; sheets of reclai-
med cellulose for wrapping; absorbent sheets of paper 
or plastic for foodstuff packaging; humidity control 
sheets of paper or plastic for foodstuff packaging; fly-
ers; drawing rulers; lithographs; lithographic works of 
art; lithographic stones; paint trays; luminous paper; 
pictures; sealing compounds for stationery purposes; 
bookbinding material; modelling materials; packaging 
material made of starches; envelope sealing machines 
for offices; sealing machines for offices; franking ma-
chines for office use; pencil sharpening machines, el-
ectric or non-electric; garbage bags of paper or of pla-
stics; plastic bags for pet waste disposal; modelling 
clay; modelling wax, not for dental purposes; painters' 
easels; padding materials of paper or cardboard; ga-
lley racks [printing]; composing frames [printing]; 
printing sets, portable [office requisites]; teaching 
materials [except apparatus]; stickers [stationery]; fin-
gerstalls for office use; table runners of paper; writing 
cases [stationery]; writing cases [sets]; paper knives 
[letter openers]; paper cutters [office requisites]; paper 
creasers [office requisites]; handkerchiefs of paper; 
printed sheet music; numbering apparatus; covers 
[stationery]; passport holders; sealing wafers; index 
cards [stationery]; indexes; oleographs; pencils; pencil 
lead holders; slate pencils; bottle wrappers of paper or 
cardboard; office requisites, except furniture; office 
perforators; etchings; etching needles; printers' blan-
kets, not of textile; bags for microwave cooking; bott-
le envelopes of paper or cardboard; packing [cushio-
ning, stuffing] materials of paper or cardboard; pale-
ttes for painters; pantographs [drawing instruments]; 
paper bows, other than haberdashery or hair decorati-
ons; paper tapes; paper tapes and cards for the recor-
dal of computer programmes; papier mâché; paper 
sheets [stationery]; electrocardiograph paper; paper 
for recording machines; wrapping paper; paper for ra-
diograms; wood pulp paper; paper; document files 
[stationery]; folders for papers; loose-leaf binders; 
pastels [crayons]; modelling paste; pen cases; paint-
brushes; painters' brushes; nibs; nibs of gold; parch-
ment paper; periodicals; pen wipers; perforated cards 
for Jacquard looms; seals [stamps]; writing chalk; 
writing materials; writing paper; writing slates; wri-
ting instruments; writing brushes; letter trays; trays 
for sorting and counting money; manuals [hand-
books]; handbooks [manuals]; hand-rests for painters; 
stands for pens and pencils; photograph stands; coas-
ters of paper; mats for beer glasses; stamp stands; 
desk mats; tablemats of paper; place mats of paper; 
song books; posters; clipboards; plastics for mode-
lling; plastic film for wrapping; plastic cling film, 
extensible, for palletization; paper shredders for office 
use; stamp pads; polymer modelling clay; banners of 
paper; canvas for painting; cloth for bookbinding; 

portraits postcards; postage stamps; obliterating 
stamps; flags of paper; paperweights; vignetting appa-
ratus; apparatus for mounting photographs; gummed 
cloth for stationery purposes; gummed tape [statione-
ry]; blotters; prospectuses; printers' reglets; ledgers 
[books]; T-squares for drawing; isinglass for statione-
ry or household purposes; rice paper; printed timetab-
les; marking chalk; pens [office requisites]; marking 
pens [stationery]; towels of paper; hand labelling 
appliances; face towels of paper; towels of paper; self-
adhesive tapes for stationery or household purposes; 
blueprints; table napkins of paper; tissues of paper for 
removing make-up; cigar bands; tablecloths of paper; 
clips for offices; scrapers [erasers] for offices; paper-
clips; silver paper; steel letters; steel pens; steatite 
[tailor's chalk]; stapling presses [office requisites]; 
table linen of paper; balls for ball-point pens; typew-
riter ribbons; correcting tapes [office requisites]; bags 
[envelopes, pouches] of paper or plastics, for packa-
ging; sealing wax; embroidery designs [patterns]; pla-
cards of paper or cardboard; fabrics for bookbinding; 
pencil sharpeners, electric or non-electric; transparen-
cies [stationery]; stencils; stencils [stationery]; stencil 
plates; mimeograph apparatus and machines; docu-
ment holders [stationery]; chalk holders; pencil hol-
ders; holders for cheque books; holders for stamps 
[seals]; page holders; Indian inks; chart pointers, non-
electronic; paint boxes for use in schools; statuettes of 
papier mâché; paper coffee filters; filter paper; filte-
ring materials of paper; moulds for modelling clays 
[artists' materials]/molds for modelling clays [artists' 
materials]; photo-engravings; photographs [printed]; 
cases for stamps [seals]; chromolithographs [chro-
mos]; papers for painting and calligraphy; compasses 
for drawing; numbers [type]; artists' watercolour sau-
cers; ink; inkwells; inking sheets for duplicators; in-
king sheets for document reproducing machines; in-
king pads; inkstands; ink sticks; inking ribbons; ink 
ribbons for computer printers; square rulers for dra-
wing; stencil cases; erasing shields; desktop cabinets 
for stationery [office requisites]; school supplies [sta-
tionery]; blackboards; cords for bookbinding; type 
[numerals and letters]; stamps [seals]; sealing stamps; 
washi. 
 

17 ‒ Asbestos; asbestos felt; asbestos packing; asbes-
tos cloth; asbestos millboards; asbestos paper; asbes-
tos slate; asbestos fibres; asbestos safety curtains; 
asbestos sheets; asbestos coverings; asbestos fabrics; 
acrylic resins, semi-processed; shock-absorbing buf-
fers of rubber; anti-glare films for windows [tinted 
films]; reinforcing materials, not of metal, for pipes; 
cellulose acetate, semi-processed; balata; canvas hose 
pipes; cotton wool for packing [caulking]; clack val-
ves of rubber; window stops of rubber; viscose sheets, 
other than for wrapping; water-tight rings; stuffing 
rings; waterproof packings; rubber sleeves for protec-
ting parts of machines; carbon fibres, other than for 
textile use; vulcanized fibre; flexible hoses, not of me-
tal; gum, raw or semi-worked; rubber material for re-
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capping tyres; rubber stoppers; gutta-percha; door 
stops of rubber; dielectrics [insulators]; ebonite; lute; 
soundproofing materials; junctions, not of metal, for 
pipes; connecting hose for vehicle radiators; insula-
tors; insulators for electric mains; insulators for rail-
way tracks; insulators for cables; insulating felt; glass 
wool for insulation; insulating plaster; insulating pa-
per; duct tapes; insulating refractory materials; insula-
ting varnish; insulating oils; insulating oil for transfor-
mers; insulating materials; insulating gloves; insula-
ting bands; insulating tapes; insulating fabrics; insula-
ting paints; rubber, raw or semi-worked; rubber soluti-
ons; rings of rubber; valves of india-rubber or vulca-
nized fibre; adhesive bands, other than stationery and  
not for medical or household purposes; adhesive ta-
pes, other than stationery and not for medical or hou-
sehold purposes; latex [rubber]; foil of regenerated 
cellulose, other than for wrapping; brake lining mate-
rials, partly processed; weatherstripping compositi-
ons; caulking materials; compositions to prevent the 
radiation of heat; boiler composition to prevent the 
radiation of heat; foils of metal for insulating; cylinder 
jointings; mineral wool [insulator]; pipe muffs, not of 
metal; threads of rubber, other than for textile use; el-
astic threads, other than for textile use; elastic yarns, 
other than for textile use; threads of plastic for solde-
ring; threads of plastic materials, other than for textile 
use; floating anti-pollution barriers; packing [cushio-
ning, stuffing] materials of rubber or plastics; paper 
for electrical capacitors; plastic substances, semi-pro-
cessed; plastic sheeting for agricultural purposes; pla-
stic fibres, other than for textile use; plastic film, other 
than for wrapping; bark coverings for sound insula-
tion; watering hose; rubber seals for jars; padding ma-
terials of rubber or plastics; stuffing of rubber or plas-
tics; substances for insulating buildings against mo-
isture; liquid rubber; self-adhesive tapes, other than 
stationery and not for medical or household purposes; 
synthetic rubber; synthetic resins, semi-processed; ar-
tificial resins, semi-processed; fibreglass for insulati-
on; mica, raw or partly processed; stops of rubber; 
bags [envelopes, pouches] of rubber, for packaging; 
non-conducting materials for retaining heat; fibreglass 
fabrics for insulation; gaskets; expansion joint fillers; 
pipe gaskets; draught excluder strips; sealant compo-
unds for joints; filtering materials of semi-processed 
foams of plastic; fittings, not of metal, for flexible 
pipes; fittings, not of metal, for rigid pipes; fittings, 
not of metal, for compressed air lines; foam supports 
for flower arrangements [semi-finished products]; 
ebonite moulds; clutch linings; chemical compositions 
for repairing leaks; washers of rubber or vulcanized 
fibre; slag wool [insulator]; hoses of textile material; 
cords of rubber. 
 

19 ‒ Asbestos mortar; asbestos cement; aquaria [stru-
ctures]; alabaster; alabaster glass; arbours [structures], 
not of metal; reinforcing materials, not of metal, for 
building; asphalt; asphalt paving; beacons, not of me-
tal, non-luminous; balustrades, not of metal; huts; 

crash barriers, not of metal, for roads; swimming po-
ols [structures], not of metal; safety glass; concrete; 
concrete building elements; bitumen; bituminous pro-
ducts for building; bituminous coatings for roofing; 
bitumen paper for building; armoured doors, not of 
metal; armour-plating, not of metal; beams, not of me-
tal; girders, not of metal; building glass; building sto-
ne; building paper; buildings, not of metal; buildings, 
transportable, not of metal; building materials, not of 
metal; construction materials, not of metal; rubble; 
bird baths [structures], not of metal; lime; limestone; 
calcareous stone; calcareous marl; works of stonema-
sonry; agglomerated bagasses of cane [building mate-
rial]; windows, not of metal; window glass for buil-
ding; window glass, other than vehicle window glass; 
shutters, not of metal; window frames, not of metal; 
vinyl siding; stained-glass windows; tanks of mason-
ry; firebricks; refractory construction materials, not of 
metal; fireproof cement coatings; water-pipes, not of 
metal; roof gutters, not of metal; gutter pipes, not of 
metal; aviaries [structures], not of metal; gates, not of 
metal; street gutters, not of metal; binding material for 
road repair; binding agents for making briquettes; 
geotextiles; gypsum [building material]; fireclay; grog 
[fired refractory material]; potters' clay; earth for 
bricks; clay; potters' clay; gravel; aquarium gravel; 
granite; latticework, not of metal; trellises, not of me-
tal; rubber bearings for seismic isolation of buildings; 
hips for roofing; roof coverings, not of metal; doors, 
not of metal; door panels, not of metal; door frames, 
not of metal; door casings, not of metal; mouldings, 
not of metal, for building; mouldings, not of metal, 
for cornices; cask wood; wood for making household 
utensils; wood, semi-worked; wood veneers; wooden 
floor boards; wood panelling; chimney cowls, not of 
metal; chimneys, not of metal; chimney shafts, not of 
metal; paving slabs, not of metal; wood paving; pa-
ving blocks, not of metal; lengthening pieces, not of 
metal, for chimneys; furrings of wood; drain pipes, 
not of metal; enamelled glass, for building; jalousies, 
not of metal; pantiles, not of metal; railway sleepers, 
not of metal; prefabricated houses [kits], not of metal; 
road signs, non-luminous and non-mechanical, not of 
metal; non-luminous and non-mechanical signs, not of 
metal; outdoor blinds, not of metal and not of textile; 
insulating glass for building; cabanas, not of metal; 
paint spraying booths, not of metal; stone; coal tar; 
framework, not of metal, for building; greenhouse fra-
mes, not of metal; cornices, not of metal; paperboard 
for building; wood pulp board for building; quartz; 
sandstone pipes; caissons for construction work under 
water; drain traps [valves], not of metal or plastic; wa-
ter-pipe valves, not of metal or plastic; clinker ballast; 
skating rinks [structures], not of metal; chimney pots, 
not of metal; pillars, not of metal, for building; bicyc-
le parking installations, not of metal; agglomerated 
cork for building; raw chalk; silica [quartz]; manhole 
covers, not of metal; rock crystal; brackets, not of me-
tal, for building; xylolith; chicken-houses, not of me-
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tal; angle irons, not of metal; foundry moulds, not of 
metal; plate glass [windows] for building; building ti-
mber; manufactured timber; sawn timber; magnesia 
cement; macadam; marble; materials for making and 
coating roads; linings, not of metal, for building; wall 
linings, not of metal, for building; cladding, not of 
metal, for building; wall claddings, not of metal, for 
building; road coating materials; memorial plaques, 
not of metal; mosaics for building; tombs, not of me-
tal; gravestones; tombs [monuments], not of metal; 
grave slabs, not of metal; tombstone stelae, not of me-
tal; flashing, not of metal, for building; penstock pi-
pes, not of metal; duckboards, not of metal; wainsco-
tting, not of metal; fences, not of metal; tomb or grave 
enclosures, not of metal; olivine for building; shutte-
ring, not of metal, for concrete; reeds for building; 
monuments, not of metal; building panels, not of me-
tal; parquet flooring; parquet floor boards; branching 
pipes, not of metal; partitions, not of metal; lintels, 
not of metal; scantlings [carpentry]; porches [structu-
res], not of metal; floors, not of metal; props, not of 
metal; aquarium sand; sand, except foundry sand; san-
dstone for building; floating docks, not of metal, for 
mooring boats; planks of wood for building; plastic 
landscape edgings; platforms, prefabricated, not of 
metal; rocket launching platforms, not of metal; slabs, 
not of metal, for building; road marking sheets and 
strips of synthetic material; tiles, not of metal, for bu-
ilding; floor tiles, not of metal; tile floorings, not of 
metal; felt for building; busts of stone, concrete or 
marble; stringers [parts of staircases], not of metal; 
coatings [building materials]; roofing tiles, not of me-
tal; roofing shingles; roofing slates; roofing, not of 
metal; roof flashing, not of metal; roofing, not of 
metal, incorporating photovoltaic cells; fireplace man-
tles, not of metal; joists, not of metal; sills, not of me-
tal; porphyry [stone]; letter boxes of masonry; tarred 
strips for building; tar; scaffolding, not of metal; mor-
tar for building; fair huts; pigsties, not of metal; lumi-
nous paving blocks; signalling panels, non-luminous 
and non-mechanical, not of metal; silos, not of metal; 
perches; laths, not of metal; insect screens, not of me-
tal; burial vaults, not of metal; glass granules for road 
marking; slate; slate powder; pitch; silver sand; statu-
es of stone, concrete or marble; ceilings, not of metal; 
stables, not of metal; wall tiles, not of metal; posts, 
not of metal; posts, not of metal, for power lines; po-
les, not of metal, for power lines; casement windows, 
not of metal; folding doors, not of metal; staircases, 
not of metal; stair-treads [steps], not of metal; tomb-
stone plaques, not of metal; works of art of stone, 
concrete or marble; telegraph posts, not of metal; tele-
phone booths, not of metal; greenhouses, transportab-
le, not of metal; terra-cotta [building material]; diving 
boards, not of metal; rigid pipes, not of metal, for bu-
ilding; ducts, not of metal, for ventilating and air-con-
ditioning installations; advertisement columns, not of 
metal; mooring bollards, not of metal; turnstiles, not 
of metal; tufa; plywood; veneer wood; figurines of 

stone, concrete or marble; flagpoles [structures], not 
of metal; mouldable wood; bricks; cement for blast 
furnaces; cement for furnaces; cement; cement slabs; 
cement post; palings, not of metal; schists; slag [buil-
ding material]; slag stone; clinker stone; pilings, not 
of metal; plaster; artificial stone; masts [poles], not of 
metal. 
 

22 ‒ Carded wool; raw cotton; cotton tow; cotton 
waste [flock] for padding and stuffing; tarpaulins; 
wadding for padding and stuffing upholstery; wadding 
for filtering; camel hair; sails; sails for ski sailing; raw 
or treated wool; wool flock; raffia; ramie fibre; espar-
to grass; raw fibrous textile; carbon fibres for textile 
use; hammocks; wood wool; wood shavings; jute; 
wax ends; net pens for fish farming; outdoor blinds of 
textile; combed wool; cables, not of metal; kapok; 
horsehair; tow; cocoons; coconut fibre; hemp fibres; 
hemp bands; liber; raw linen [flax]; sacks for the 
transport and storage of materials in bulk; body bags; 
mesh bags for washing laundry; seaweed for stuffing; 
string; packing string; whipcord; rope ladders; uphols-
tery wool [stuffing]; padding materials, not of rubber, 
plastics, paper or cardboard; stuffing, not of rubber, 
plastics, paper or cardboard; awnings of synthetic 
materials; awnings of textile; tents; purse seines; 
schappe [raw silk waste]; silk waste; sheaf-binding 
yarns; thread, not of metal, for wrapping or binding; 
bindings, not of metal; shorn wool; packing [cushio-
ning, stuffing] materials, not of rubber, plastics, paper 
or cardboard; wrapping or binding bands, not of me-
tal; twine made of paper; canvas for sails; snares 
[nets]; flock [stuffing]; binding thread, not of metal, 
for agricultural purposes; feathers for stuffing uphol-
stery; feathers for bedding; plastic fibres for textile 
use; network; mail bags; fibrous gaskets for ships; 
brattice cloth; down [feathers]; linters; eiderdown; fis-
hing nets; fleece wool; sisal; animal feeding nets; nets 
for camouflage; nets; glass fibres for textile use; vit-
reous silica fibres for textile use; braces, not of metal, 
for handling loads; harness, not of metal, for handling 
loads; strips for tying-up vines; straps, not of metal, 
for handling loads; belts, not of metal, for handling 
loads; straw for stuffing upholstery; straw wrappers 
for bottles; bottle envelopes of straw/packing, of 
straw, for bottles; ladder tapes for Venetian blinds; 
slings, not of metal, for handling loads; bags [envelo-
pes, pouches] of textile, for packaging; animal hair; 
textile fibres; sawdust; grasses for upholstering; car 
towing ropes; packing rope; ropes; vehicle covers, not 
fitted; covers for camouflage; cords for hanging pic-
tures; sash cords; twine for nets; silk flock; raw silk; 
pig bristles. 
 

35 ‒ Administrative processing of purchase orders; 
administration of consumer loyalty programs; admi-
nistration of frequent flyer programs; cost price analy-
sis; business auditing; auctioneering; outsourced ad-
ministrative management for companies; book-kee-
ping; accounting; web indexing for commercial or ad-
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vertising purposes; negotiation of business contracts 
for others; market studies; opinion polling; invoicing; 
arranging newspaper subscriptions for others; arran-
ging subscriptions to telecommunication services for 
others; payroll preparation; tax preparation; demonst-
ration of goods; business inquiries; business manage-
ment assistance; commercial or industrial manage-
ment assistance; advisory services for business mana-
gement; business research; economic forecasting; pro-
viding business information via a website; compilati-
on of information into computer databases; compilati-
on of statistics; providing business information; busi-
ness management of performing artists; business ma-
nagement for freelance service providers; business 
management of hotels; business management of sports 
people; business management of reimbursement prog-
rammes for others; providing commercial information 
and advice for consumers in the choice of products 
and services; commercial administration of the licen-
sing of the goods and services of others; computerized 
file management; personnel management consultancy; 
business management consultancy; consultancy regar-
ding public relations communication strategies; con-
sultancy regarding advertising communication strate-
gies; business organization consultancy; marketing; 
marketing research; typing; providing commercial and 
business contact information; provision of an online 
marketplace for buyers and sellers of goods and ser-
vices; writing of curriculum vitae for others; writing 
of resumes for others; writing of publicity texts; scrip-
twriting for advertising purposes; word processing; 
updating of advertising material; updating and main-
tenance of data in computer databases; updating and 
maintenance of information in registries; website tra-
ffic optimization; organization of exhibitions for com-
mercial or advertising purposes; organization of fashi-
on shows for promotional purposes; organization of 
trade fairs; rental of advertising space; shop window 
dressing; business appraisals; personnel recruitment; 
business management and organization consultancy; 
business intermediary services relating to the mat-
ching of potential private investors with entrepreneurs 
needing funding; commercial information agency 
services; employment agency services; business effi-
ciency expert services; outsourcing services [business 
assistance]; business project management services for 
construction projects; commercial intermediation ser-
vices; layout services for advertising purposes; appo-
intment reminder services [office functions]; news 
clipping services; price comparison services; procure-
ment services for others [purchasing goods and ser-
vices for other businesses]; administrative services for 
the relocation of businesses; photocopying services; 
appointment scheduling services [office functions]; 
tax filing services; import-export agency services; 
modelling for advertising or sales promotion; adverti-
sing agency services; secretarial services; public rela-
tions; retail or wholesale services of a variety of go-
ods, namely, common metals and their alloys, metal 

materials for buildings and structures, mobile building 
constructions metal, non-electric cables and wires of 
common metals, small metal products, metal contai-
ners for storage or transportation, machines, tools 
with a mechanical drive, engines other than for land 
vehicles, clutches and transmissions, other than those 
intended for land vehicles, agricultural implements, 
except hand tools with manual drive, vending machi-
nes, hand tools and implements, hand operated, appa-
ratus and instruments for transmitting, switching, con-
verting, accumulating, regulating or controlling the 
distribution or use of electricity, apparatus and instru-
ments for recording, transmission, reproduction or 
processing of sound, images or data, apparatus and 
equipment for lighting, heating, cooling, steam gene-
rating, cooking, drying, ventilating, water supply and 
sanitary purposes, paper and cardboard, adhesives for 
stationery or household needs, sheets, films and pac-
kages for wrapping and packaging, plastic, unproces-
sed and semi-worked rubber, gutta-percha, rubber, as-
bestos, mica and substitutes for all these materials, 
molded plastic and resin materials for production ne-
eds, materials for caulking, sealing and insulation, fle-
xible pipes and hoses, not of metal, building and cons-
truction materials, not of metal, rigid construction pi-
pes, not of metal, ropes and cords, grids, tents and tar-
paulins, gaskets, linings and packing materials, other 
than of paper, paperboard, rubber or plastics, raw tex-
tile fiber and its substitutes; data search in computer 
files for others; sponsorship search; search engine op-
timization for sales promotion; presentation of goods 
on communication media, for retail purposes; telepho-
ne answering for unavailable subscribers; rental of 
billboards [advertising boards]; office machines and 
equipment rental; publicity material rental; rental of 
advertising time on communication media; rental of 
vending machines; rental of sales stands; rental of 
photocopying machines; direct mail advertising; psyc-
hological testing for the selection of personnel; publi-
cation of publicity texts; radio advertising; registration 
of written communications and data; advertising; pay 
per click advertising; outdoor advertising; bill-pos-
ting; advertising by mail order; online advertising on a 
computer network; reproduction of documents; distri-
bution of samples; dissemination of advertising mat-
ter; development of advertising concepts; business in-
vestigations; systemization of information into com-
puter databases; drawing up of statements of acco-
unts; compiling indexes of information for commerci-
al or advertising purposes; sales promotion for others; 
production of teleshopping programmes; production 
of advertising films; shorthand; transcription of com-
munications [office functions]; television advertising; 
telemarketing services; negotiation and conclusion of 
commercial transactions for third parties; professional 
business consultancy. 
___________________________________________  
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(260) AM 2022 115918 A 
(800) 1634440 
(151) 2021 10 25 
(891) 2021 10 25 
(731) NOVARTIS AG 

CH-4002 Basel, Switzerland 
(540)  

EMPRANDO 
(591) Black, white  
(511)  
5 ‒ Pharmaceutical and medical preparations, vacci-
nes; medical devices pre-filled with pharmaceutical 
preparations. 
 

10 ‒ Medical injection devices for the administration 
of pharmaceutical preparations. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115919 A 
(800) 1634446 
(151) 2021 10 29 
(891) 2021 10 29 
(731) NOVARTIS AG 

CH-4002 Basel, Switzerland 
(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
5 ‒ Pharmaceutical and medical preparations, vacci-
nes; medical devices pre-filled with pharmaceutical 
preparations. 
 

10 ‒ Medical injection devices for the administration 
of pharmaceutical preparations. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115920 A 
(800) 1634447 
(151) 2021 10 29 
(891) 2021 10 29 
(731) NOVARTIS AG 

CH-4002 Basel, Switzerland 
(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
5 ‒ Pharmaceutical and medical preparations, vacci-
nes; medical devices pre-filled with pharmaceutical 
preparations. 
 

10 ‒ Medical injection devices for the administration 
of pharmaceutical preparations. 
___________________________________________  
 
 
 

(260) AM 2022 115921 A 
(800) 1634467 
(151) 2021 11 10 
(891) 2021 11 10 
(731) Avon Products, Inc. 

1 Avon Place, Suffern NY 10901, USA 
(540)  

HERSTORY 
(591) Black, white  
(511)  
3 ‒ Perfumes; fragrances; toilet waters; cologne; room 
fragrances; incense sticks; essential oils (cosmetic); 
oils for perfumes and scents; potpourri. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115922 A 
(800) 1634508 
(151) 2021 11 01 
(891) 2021 11 01 
(731) Frenn Global Pte. Ltd. 

1A INTERNATIONAL BUSINESS PARK,  
#13-01, Singapore 609933, Singapore 

(540) 

FRENN 
(591) Black, white  
(511)  
36 ‒ Financial services; digital wallet payment 
services; electronic funds transfer services; credit card 
services; debit card services; commercial lending 
services; consumer lending services; online banking; 
electronic banking; financial evaluation and analysis; 
financial assessments; financial appraisals; financial 
banking; financial consultancy. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115923 A 
(800) 1634546 
(151) 2021 10 18 
(891) 2021 10 18 
(731) CIRO PAONE S.P.A. 

VIA SAN PASQUALE A CHIAIA 83,  
I-80121 Napoli, Italy 

(540) 

 
 

(591) Blue, red and black 
(531) 27.05.07; 27.05.17; 29.01.13 
(511)  
18 ‒ Trunks [luggage]; bags; handbags; backpacks; 
luggage; briefcases; key cases; umbrellas; card cases 
[notecases]; document holders [carrying cases]; poc-
ket wallets; coin purses; music cases; satchels; trave-
lling bags; boxes of leather or leatherboard; school 
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satchels; saddlery; clothing for pets; collars for ani-
mals; vanity cases, not fitted. 
 

25 ‒ Clothing; dresses; shirts; blouses; skirts; suits; 
jackets [clothing]; trousers; shorts; jerseys [clothing]; 
t-shirts; singlets; corsets [underclothing]; raincoats; 
overcoats; coats; tracksuits; wind-resistant jackets; fur 
coats; dressing gowns; bathrobes; bathing suits; belts 
[clothing]; neckties; neckerchiefs; gloves [clothing]; 
underwear; pajamas; nightgowns; socks; stockings; 
tights; shawls; scarves; footwear; slippers; shoes; 
boots; sandals; headwear. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115948 A 
(800) 1635142 
(151) 2021 11 19 
(891) 2021 11 19 
(731) Avon Products, Inc. 

1 Avon Place, Suffern NY 10901, USA 
(540)  

SUMMER WHITE RIO 
(591) Black, white  
(511)  
3 ‒ Non-medicated toilet preparations; toiletries; skin 
care preparations; skin moisturizers; skin toners; body 
and beauty care preparations; powders, cleansers, cre-
ams and lotions, all for the face, hands and body; ex-
foliating scrubs for cosmetic purposes; cosmetic sun-
tan preparations; sunscreen oils and lotions; soaps; 
shower and bath preparations; bath gel, bath oils, bath 
salts, bath beads, and effervescing bath preparations; 
beauty masks; talcum powder; nail polish; nail polish 
remover; false nails; adhesives for cosmetic purposes; 
cosmetics; eye cream; eye gels; eye lotions; eye ma-
ke-up remover; eye shadow; eye liner; eyebrow cos-
metics; mascara; lipstick; lip liner; lip-gloss; lip balm; 
make-up foundation; facial concealer; blusher; tissues 
impregnated with cosmetic lotions; powdered cosme-
tic tissues; cotton sticks for cosmetic purposes; cotton 
wool for cosmetic purposes; pumice stone; preparati-
ons for cleaning, moisturising, colouring and styling 
the hair; shampoos, conditioners, finishing spray, and 
gels, all for the hair; preparations for cleaning the 
teeth; shaving and aftershave preparations; perfumes; 
fragrances; toilet waters; cologne; room fragrances; 
incense sticks; deodorants for human beings; anti-per-
spirants for personal use (toiletries); essential oils 
(cosmetic); oils for perfumes and scents; potpourri; 
cosmetic kits. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115950 A 
(800) 1635155 
(151) 2021 10 14 
(891) 2021 10 14 
(731) Arkhipov Evgeny Petrovich 

Raspletina st., 3, bldg. 3, apt. 69, RU-123060  
Moscow, Russian Federation 

(540) 

GUBA 
(591) Black, white  
(511)  
45 ‒ Marriage agency services; legal document pre-
paration services; online social networking services; 
dating services. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115951 A 
(800) 1635163 
(151) 2021 11 03 
(891) 2021 11 03 
(731) Fuli Technology (Shanghai) Co., Ltd. 

Room 403, No.356 Xinzha Road, Huangpu  
District, 200001 Shanghai City, China 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 02.01.04; 02.01.08; 02.01.24 
(511)  
5 ‒ Adhesive patches for medical purposes; pharma-
ceutical preparations for ophthalmological use; diete-
tic substances adapted for medical use; ointments for 
pharmaceutical purposes; air purifying preparations; 
biocides; medicines for veterinary purposes; surgical 
dressings; dental mastics; pharmaceutical preparations 
for skin care; vitamin preparations; dietary fiber; cod 
liver oil; herbal medicines; powdered milk for babies; 
food for babies; dietary supplements for infants; nut-
ritional supplements; protein dietary supplements; ba-
bies' diaper-pants; sanitary pads; disinfectant wipes; 
babies' diapers. 
 

9 ‒ Computer programs, downloadable; video scre-
ens; internet servers; facial recognition software; elec-
tronic publications, downloadable; theft prevention 
installations, electric; remote control apparatus; chips 
[integrated circuits]; Global Positioning System 
[GPS] apparatus; portable media players. 
 

10 ‒ Medical apparatus and instruments; galvanic the-
rapeutic appliances; hearing aids; oxygen bags; babi-
es' bottles; contraceptives, non-chemical; artificial 
limbs; abdominal belts; thread, surgical; dental appa-
ratus and instruments; incubators for babies; nasal 
aspirators; thermometers for medical purposes; mas-
sage apparatus; sphygmomanometers; blood glucose 
meters; medical masks; gum massagers for babies; 
baby feeding pacifiers; orthopedic appliances. 
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25 ‒ Clothing; waterproof clothing; masquerade cos-
tumes; hats; hosiery; gloves [clothing]; footwear; 
scarfs; girdles; clothing for martial arts; clothing for 
children; aprons [clothing]; underwear; clothing for 
babies; bibs, not of paper; baby shoes; layettes [clot-
hing]; bodysuits for babies; bathing caps; wedding 
dresses. 
 

29 ‒ Fish, canned; edible fats; nuts, prepared; meat; 
fish-based foodstuffs; fruit-based snack food; vege-
tables, preserved; eggs; oils for food; tofu; edible 
birds' nests; isinglass for food; fruits, canned; cheese; 
milk products; powdered milk; milk; fruit jellies; ve-
getable-based snack foods; dried edible mushrooms. 
 

35 ‒ Personnel management consultancy; sponsorship 
search; retail services for pharmaceutical, veterinary 
and sanitary preparations and medical supplies; sales 
promotion for others; systemization of information in-
to computer databases; advertising; business manage-
ment consultancy; provision of an online marketplace 
for buyers and sellers of goods and services; rental of 
vending machines; accounting. 
 

38 ‒ Message sending; communications by cellular 
phones; communications by computer terminals; ren-
tal of message sending apparatus; providing telecom-
munications connections to a global computer net-
work; broadcasting of programs via the internet; pro-
viding access to databases; streaming of data; radio 
communications; video-on-demand transmission. 
 

42 ‒ Technological research; inspection of goods for 
quality control; biological research; material testing; 
packaging design; design of interior décor; cloud 
computing; cosmetic research; authenticating works 
of art; platform as a service [PaaS]. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115954 A 
(800) 1635192 
(151) 2021 09 10 
(891) 2021 09 10 
(731) PEPCO Poland Sp. z o.o. 

Strzeszyńska 73A, PL-60-479 Poznań, Poland 
(540) 

  
(591) Black, white  
(531) 27.05.25 
(511)  
28 ‒ Toys, games, and playthings; toy sets; wooden 
toys; building blocks [toys]; wooden toy building 
blocks; toy vehicles; jigsaw puzzles. 
___________________________________________  

(260) AM 2022 115955 A 
(800) 1635203 
(151) 2021 10 15 
(891) 2021 10 15 
(731) ROSSINI S.r.l. 

Via Enzo Ferrari s.n.c., LA MARTELLA, 
I-75100 MATERA (MT), Italy 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 26.01.03; 26.01.12; 26.01.18; 27.05.01 
(511) 
20 ‒ Sofas, armchairs. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115957 A  
(800) 1635267 
(151) 2021 07 20 
(891) 2021 07 20 
(731) Aebi Schmidt Holding AG 

Schulstrasse 4, CH-8500 Frauenfeld,  
Switzerland 

(540)  

 
 

591) Black, white  
(531) 24.17.20; 26.03.23; 26.11.07; 26.11.09;  

27.05.01 
(511)  
7 ‒ Suction machines for industrial use; equipment, 
superstructures or interchangeable bodies for vehicles 
serving as sweepers, sprayers, spreaders or clearing 
machines; drives for machines; agricultural apparatus 
mounted on trailers; vaporizing or spraying or spre-
ading or cleaning or clearing devices which can be 
mounted on vehicles or trailers; vehicle-mounted swe-
epers; automatic cleaning machines; public works ma-
chines; floor cleaning machines; brushes [parts of ma-
chines]; brush sweeping machines; electrically-opera-
ted vacuum cleaners [for industrial use]; electric brus-
hes; electric floor sweeping apparatus; electric floor 
cleaning apparatus; electric machines for floor main-
tenance through cleaning, polishing, scouring, vacuu-
ming; electric cleaning machines; electric vacuum 
cleaners; electric vacuum cleaners; dust removing ins-
tallations for cleaning purposes; mobile machines, in 
particular agricultural motorized mowers, road swee-
ping machines, sowers [machines], public works ma-
chines, snow blowers, snow clearing machines and 
multipurpose machines, fertilizer spreaders, sprayers, 
sand shredders, sand centrifuges, sand-milling centri-
fuges, if they are included in this class; mobile machi-
nes with equipment carriers, in particular for agricul-
tural use and for municipal services and cleaning; 
transmission gears for vehicles, other than for land ve-
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hicles; conveyor belts; device for transporting dry and 
wet salt and deicing agents; road sweeping machines, 
sowers [machines], public works machines, snow blo-
wers, snow clearing machines and multipurpose ma-
chines, fertilizer spreaders, sprayers, sand shredders, 
sand centrifuges, sand-milling centrifuges, if they are 
included in this class; elevators (lifts); lifting machi-
nes; sweeping machines; power transmission mecha-
nisms for machines; power transmission devices for 
machines; couplings [connections], other than for land 
vehicles; harvesting machines; machines for cleaning, 
clearing and/or deicing, including being equipment or 
vehicle or trailer supports; backfilling machines, inc-
luding being equipment or vehicle or trailer supports; 
mechanical spreaders; feeders [parts of machines]; 
blending machines; mixers [machines]; snow groo-
mers; lawnmower; broaching machines; cleaning ap-
paratus [machines] with brushes; cleaning machines; 
cleaning machines for industrial purposes; cleaning 
machines and apparatus [electric]; suction ventilator; 
suction machines for industrial use; non-manual agri-
cultural apparatus, suction ventilators and combined 
ventilators and hay dispensers, hay ventilation sys-
tems; accessories for snow blowers for vehicles; snow 
plows; snow plows with snow blowing devices; snow 
removal equipment; snow turbine; sprayers, atomizers 
for liquid agents, in particular for use against black ice 
or for cleaning (not manual); control devices for ma-
chines or motors; road sweeping machines, sowers 
[machines]; sweeping machines; sweeping machines 
[self-propelled]; street sweeping devices for vehicles; 
street cleaning machines; street cleaning machines 
[self-propelled]; spreaders/spreading machines; trans-
mission gears for vehicles, other than for land vehic-
les; shredding machines for industrial use; chassis for 
vehicles. 
 

9 ‒ Dosage dispensers; electronic control systems for 
dosing; electronic control for autonomous vehicles; 
navigation apparatus; locating devices; monitoring 
devices; computer software for automating data ware-
housing; black boxes (data recorders); data recorder; 
data acquisition devices for machines, machine ins-
tallations and vehicles; electrical control, testing and 
monitoring apparatus; software; sensors. 
 

12 ‒ Trailers [vehicles]; trailers for vehicles; trailers 
for receiving spraying machines, spreader machines 
and road cleaning machines; fixed or carried equip-
ment adapted for use in vehicles; fixed or carried 
equipment adapted for use in utility vehicles; parts of 
heavy goods vehicles; electric vehicles; vehicles; 
transport vehicles for industrial use; vehicles, espe-
cially, vehicles for agricultural, forestry and municipal 
transport; vehicles with bucket loaders; vehicles equ-
ipped with loading apparatus; vehicles equipped with 
lifting apparatus; vehicles equipped with prehensile 
apparatus; vehicles for emptying loads; boxes adapted 
for permanent attachment to vehicles; tilt trucks; dum-
ping trucks; automobiles; crankcases for land vehicle 

parts, except engines and motors; land transport ve-
hicles for industrial use; dump bodies for trucks; mul-
tipurpose trolleys; apparatus stands adapted for use in 
multipurpose works vehicles; utility vehicles; wate-
ring trucks [street cleaning]; cars; fixed equipment 
adapted for use in railway vehicles; fixed equipment 
adapted for use in freight cars; self-driving cars; all 
the aforesaid goods for irrigating, spraying, spreading, 
clearing, deicing, washing, cleaning and/or repairing 
road or railway surfaces; drive gears [parts for land 
vehicles]; vehicle chassis; bodies for vehicles; gear 
boxes for land vehicles; hydraulic circuits for vehic-
les; bodies for land vehicles; garbage collection vehic-
les; treads for vehicles [such as tractors]; drive chains 
for land vehicles; tractors; undercarriage for vehicles; 
freight car chassis for vehicles. 
 

37 ‒ Servicing, care, maintenance and repair of vehic-
les and vehicle parts; rental of construction equip-
ment, in particular sweepers, public works machines, 
snow blowers, snow clearing machines; rental of spra-
yers for servicing and maintenance of roads, paths and 
runways for aircraft take-off and landing; advice in 
the fields of cleaning, servicing and maintenance of 
machines and vehicles; advisory services in the field 
of cleaning, servicing and maintenance of roads, paths 
and runways for aircraft take-off and landing; refitting 
and conversion of machines and vehicles; custom 
conversion of vehicles and components thereof; advi-
ce on the installation, maintenance and repair of hyd-
raulic apparatus; installation, maintenance and repair 
of lighting systems; installation, maintenance and 
repair of control systems. 
 

42 ‒ Design and development of central database opti-
mized for analysis; technical product development; 
technological advisory services; technical planning 
and development of special vehicles and special rail-
way trains; technical planning and development of 
hydraulic installations; technical planning and deve-
lopment of lighting systems; technical planning and 
development of control systems; technical planning 
and development of deicing systems; development of 
computer programs; development of web applications 
for data mining; creating programs for electronic data 
processing; computer system analyses; technical fea-
sibility studies. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115958 A 
(800) 1635375 
(151) 2021 11 02 
(891) 2021 11 02 
(731) Ehrmann SE 

A.-Ehrmann-Straße 2, 87770 Oberschönegg,  
Germany 
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(540) 

 
(591) Lilac, brown, dark-brown, light-brown, beige,  

red, blue, white, grey 
(531) 01.15.15; 08.01.17; 08.01.22; 08.03.02;  

25.01.06; 25.01.25; 27.05.01; 27.05.19;  
29.01.15 

(511)  
29 ‒ Milk products, namely, yogurt, drinking yogurt, 
dessert quark, quark products with fruit, nuts, milk ba-
sed and cream based desserts, milk based and cream 
based desserts with addition of fruit and nut filling, 
milk based and cream based pudding, milk based and 
cream based pudding with addition of fruit and nut 
filling, milk based and cream based buttercream, milk 
based and cream based buttercream with addition of 
fruit and nut filling; cream [dairy products]; whipped 
cream. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115959 A 
(800) 1635376 
(151) 2021 11 12 
(891) 2021 11 12 
(731) Papa John's International, Inc. 

2002 Papa John's Boulevard, Louisville  
KY 40299, USA 

(540)  

 
 

(591) Black, white  
(531) 27.01.16; 27.05.10; 27.05.17 
(511)  
29 ‒ Chicken; chicken nuggets; chicken wings; prepa-
red foods for consumption on or off the premises, na-
mely, chicken; cheese sticks. 
 

30 ‒ Pizza; flatbread, piadiana, pizza turnover, calzo-
ne, and stromboli; pizza cheese sticks; bread rolls; 
pepperoni rolls; breadsticks; cookies; brownies; baked 
desserts, namely, cinnamon bread and cookie cakes; 
donut holes; sauces; dipping sauces; garlic-based 
sauces; spicy sauces; ranch sauces; blue cheese sauce; 
buffalo sauce; BBQ sauce; honey mustard sauce; che-
ese sauce; seasonings. 
 

39 ‒ Pizza delivery services; delivery of food and 
drinks by restaurants. 
 

43 ‒ Restaurant services; restaurant services featuring 
in-restaurant dining and carryout and delivery ser-
vices; take-out restaurant services. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115960 A 
(800) 1635411 
(151) 2021 10 28 
(891) 2021 10 28 
(731) Dongguan Denmen Electronic Technology  

Co., LTD 
No. 8, Tianxinhu Street, Changping Town,  
Dongguan City, 523588 Guangdong Province, 
China 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 03.09.01; 03.09.24; 04.05.15; 26.04.04;  

26.04.05; 26.04.18; 26.05.24; 27.05.24 
(511) 
9 ‒ Data cables; wireless headphones; earphones; 
smartphone battery chargers; wireless battery char-
gers; USB chargers; cases for smartphones; protective 
films adapted for smartphones; rechargeable batteries; 
mobile phone stands. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115961 A 
(800) 942461 
(151) 2007 10 01 
(891) 2021 12 07 
(731) Barros Laboratories Pty Ltd 

White Glo House, 10 Narabang Way,  
BELROSE NSW 2085, Australia 

(540)  

WHITE GLO 
(591) Black, white  
(511)  
3 ‒ Dentifrices; teeth whitening gels; mouth rinses; 
denture abrasives, denture polishes, denture cleaning 
solutions. 
 

21 ‒ Toothbrushes, dental floss, toothpicks, electric 
toothbrushes, toothbrush components. 
___________________________________________  
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(260) AM 2022 115962 A 
(800) 1193817 
(151) 2013 12 09 
(891) 2021 11 09 
(731) Dual GmbH 

Graf-Zeppelin-Str. 7, 86899 Landsberg am  
Lech, Germany 

(540) 

 
 

(591) Black, white  
(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.24 
(511)  
9 ‒ Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signaling, 
checking (supervision), life-saving and teaching appa-
ratus and instruments; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, storing, contro-
lling and monitoring electricity; apparatus for recor-
ding, transmission and reproduction of sound and 
images; magnetic data carriers, recording discs; me-
chanisms for coin-operated machines; cash registers, 
calculating machines, data processing apparatus and 
computers. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115963 A 
(800) 1207465 
(151) 2014 03 21 
(891) 2021 10 27 
(731) NOVARTIS AG 

CH-4002 Basel, Switzerland 
(540)  

TUGALTO 
(591) Black, white  
(511)  
5 ‒ Pharmaceutical preparations. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115964 A 
(800) 1452177 
(151) 2018 10 15 
(891) 2021 12 07 
(731) ELSA POUX MAPOESIE 

69 rue du Chemin Vert, F-75011 Paris, France 
(540)  

MAPOESIE 
(591) Black, white  
(511)  
18 ‒ Goods of leather or imitation leather; leather; 
slings for carrying infants; trunks, luggage, suitcases, 

bags; umbrellas and parasols; small bags; small bags 
for men; clutch bags; clutches (purses); leather pouc-
hes; pouches of fabric; Japanese multi-use pouches 
[shingen-bukuro]; key bags; document cases; pouches 
for holding make-up, keys and other personal items; 
pouches for driving licenses; clutch bags (evening 
handbags); credit card holders; purses (coin purses); 
wallets; bags; shoulder bags for children; courier 
bags; backpacks; handbags; evening purses [hand-
bags]; hipsacks; shopping bags; reusable shopping 
bags; belt bags; shoulder bags; business bags; school 
bags; shopping bags; gym bags; fashion bags; beach 
bags; evening bags; sports bags; traveling bags; leat-
her bags; imitation leather bags; bags of plastic mate-
rials; fabric bags; terrycloth bags; canvas shopping 
bags; water proof bags; clutch bags; barrel bags; baby 
carrying bags; suit bags; bags for women; bags for 
clothing; knitted bags other than of precious metals; 
cosmetic cases; cosmetic sets; make-up bags sold 
empty; shaving sets, sold empty; toiletry bags; toiletry 
bags for transporting toiletries; toiletry cases sold em-
pty; empty toiletry sets; traveling sets (leatherware); 
leather bags; cases in fabric; empty bags for cosmetic 
products. 
 

24 ‒ Quilts; calicoes; canvas for tapestry or embroide-
ry; table runners; hat linings; cotton fabrics; bedspre-
ads; ticking; bed blankets; bed covers of paper; trave-
ling rugs [lap robes]; bed covers; coverlets [bedspre-
ads]; coasters (table linen); sheets; valanced bed she-
ets; bath sheets; bed sheets; bed sheets of paper; beach 
towels; cot sheets; sleeping bag sheets; fitted sheets; 
eiderdowns (down coverlets); curtain holders of texti-
le material; mattress covers; hand towels of textile; 
glass cloths; cloth; upholstery fabrics; woolen cloths; 
hand woven silk fabrics; silk fabrics for furniture; 
non-woven cloths; lingerie fabric; furniture textiles; 
woven fabrics for upholstery; woven fabrics made of 
linen; woven fabrics for sofas; woven fabrics for cus-
hions; woven fabrics for armchairs; woven fabric for 
making clothing articles; woven fabrics for furniture; 
frieze [cloth]; washing mitts made of non-woven fab-
rics; washing mitts; large bath towels; pillow shams; 
loose covers for furniture; table covers; toilet seat co-
vers; covers for cushions; covers for pouffes; bed 
throws; fabric table toppers; throws of textile materi-
als; sofa throws; bath linen except clothing; bed linen; 
household linen, including face towels; table linen not 
of paper; handkerchiefs of textile; mosquito nets, wall 
hangings of textile; tablecloths (not of paper); small 
face towels of textile; small towels for toiletry purpo-
ses; lap robes; furniture coverings of plastic; furniture 
coverings of textile; shower curtains of textile or plas-
tic; curtains of textile or plastic; table mats not of pa-
per; bath towels of textile; hand towels of textile; bath 
towels; hooded bath towels; kitchen towels (textile); 
beach towels; fabric table napkins; face towels; towels 
of textile materials; face towels of textile; face towels; 
serviettes of textile; towels of textile for babies; to-
wels of textile materials for infants; terry towels; terry 
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towels for the face; Japanese cotton towels [tenugui]; 
children's towels; cloths for removing make-up; hand 
towels; pillowcases; tablecloths, not of paper; wall 
hangings of textile; fabrics; fabrics for textile use; fab-
rics for upholstery and tapestry; elastic fabrics; fabrics 
for footwear; fabric for furniture; traced cloths for em-
broidery; textile fabrics for use in the manufacture of 
towels; oilcloth for use as tablecloths; bed skirts of 
textile; velvet. 
 

25 ‒ Bandanas [neckerchiefs]; overalls; hosiery; belts 
(clothing); shawls; headgear; socks; bedroom slippers; 
footwear; beach footwear; footwear for sports; shirts; 
nightgowns; neckties; ties [tied scarves]; tube scarf 
[clothing]; sashes for wear; scarves [clothing]; silk 
scarves; stoles (clothing); neckerchiefs; head scarves; 
scarves; scarves [clothing]; head scarves; neckerchi-
efs; cashmere scarves; printed scarves; shoulder scar-
ves; headscarves; neck scarves; woven scarves; knitt-
ed scarves; furs (clothing); gloves (clothing); skirts; 
trousers; pareus; dressing gowns; pyjamas; dresses; 
shorts; underwear; t-shirts; beach clothes; clothing; 
clothing of leather. 
 

27 ‒ Rugs; bath mats; linoleum and other floor co-
verings (with the exception of tiling and paints); mo-
quettes (carpets); mats; doormats; wallpapers; floor 
coverings in the form of mats for sporting activities; 
carpets; bath mats; shower mats; gymnastic mats; play 
mats; hand-made woolen carpets; carpets of textile; 
door mats; floor mats for household use; carpets, rugs, 
mats and matting; wall hangings not of textile. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115965 A  
(800) 1459590 
(151) 2018 08 31 
(891) 2021 11 07 
(731) Obshhestvo s ogranichennoj, 

otvetstvennostyu "ARVITEX" 
ul. Mashinostroyeniya 2-ya, d. 11, kv. 21, 
RU-115088 Moscow, Russian Federation 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
3 ‒ Amber [perfume]; antistatic preparations for hou-
sehold purposes; breath freshening sprays; petroleum 
jelly for cosmetic purposes; cotton wool for cosmetic 
purposes; cotton swabs for cosmetic purposes; aroma-
tics [essential oils]; cake flavorings [essential oils]; 
flavorings for beverages [essential oils]; sachets for 
perfuming linen; scented water; Javelle water; laven-
der water; toilet water; tailors' wax; moustache wax; 
dental bleaching gels; make-up; deodorants for human 
beings; scented wood; perfumes; non-slipping liquids 
for floors; greases for cosmetic purposes; volcanic ash 
for cleaning; perfumery; decorative transfers for cos-

metic purposes; ionone [perfumery]; eyebrow pencils; 
cosmetic pencils; adhesives for affixing false eyelas-
hes; adhesives for affixing false hair; beard dyes; co-
lorants for toilet purposes; cosmetic dyes; starch for 
laundry purposes; cosmetic creams; cream for white-
ning the skin; creams for leather; waxes for leather; 
incense; hair spray; nail varnish; after-shave lotions; 
hair lotions; lotions for cosmetic purposes; beauty 
masks; oils for perfumes and scents; oils for cosmetic 
purposes; oils for toilet purposes; essential oils; essen-
tial oils of cedarwood; essential oils of lemon; oils for 
cleaning purposes; bergamot oil; gaultheria oil; jasmi-
ne oil; lavender oil; almond oil; rose oil; oil of turpen-
tine for degreasing; adhesives for cosmetic purposes; 
cleaning chalk; almond milk for cosmetic purposes; 
cleansing milk for toilet purposes; musk [perfumery]; 
soap; deodorant soap; shaving soap; soap for brighte-
ning textile; cakes of toilet soap; antiperspirant soap; 
soap for foot perspiration; almond soap; mint for per-
fumery; cosmetic kits; false nails; eau de Cologne; ba-
ses for flower perfumes; joss sticks; shining preparati-
ons [polish]; pastes for razor strops; dentifrices; pu-
mice stone; hydrogen peroxide for cosmetic purposes; 
lipsticks; pomades for cosmetic purposes; shaving 
preparations; cosmetic preparations for baths; toiletri-
es; hair waving preparations; laundry soaking prepara-
tions; smoothing preparations [starching]; leather ble-
aching preparations; denture polishes; polishing pre-
parations; mouthwashes, not for medical purposes; 
cosmetic preparations for slimming purposes; starch 
glaze for laundry purposes; fabric softeners for laund-
ry use; laundry bleaching preparations; dry-cleaning 
preparations; make-up removing preparations; paint 
stripping preparations; lacquer-removing preparati-
ons; nail care preparations; cleaning preparations; pre-
parations for cleaning dentures; make-up powder; 
scouring solutions; false eyelashes; tissues impregna-
ted with cosmetic lotions; safrol; turpentine for deg-
reasing; potpourris [fragrances]; bleaching soda; was-
hing soda, for cleaning; bath salts, not for medical 
purposes; bleaching salts; preservatives for leather 
[polishes]; fumigation preparations [perfumes]; am-
monia [volatile alkali] [detergent]; astringents for 
cosmetic purposes; eyebrow cosmetics; stain remo-
vers; make-up preparations; sun-tanning preparations 
[cosmetics]; hair colorants; neutralizers for permanent 
waving; preparations to make the leaves of plants shi-
ny; cosmetic preparations for eyelashes; depilatory 
preparations; cosmetic preparations for skin care; sho-
es cleaning preparations; cosmetics; cosmetics for ani-
mals; mascara; detergents, other than for use in manu-
facturing operations and for medical purposes; degre-
asers, other than for use in manufacturing processes; 
bleaching preparations [decolorants] for cosmetic pur-
poses; antiperspirants [toiletries]; talcum powder, for 
toilet use; terpenes [essential oils]; cloths impregnated 
with a detergent for cleaning; shampoos; shampoos 
for pets [non-medicated grooming preparations]; ex-
tracts of flowers [perfumes]. 
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5 ‒ Aldehydes for pharmaceutical purposes; dental 
amalgams of gold; dental amalgams; aseptic cotton; 
antiseptic cotton; absorbent cotton; wadding for medi-
cal purposes; melissa water for pharmaceutical purpo-
ses; sea water for medicinal bathing; mineral waters 
for medical purposes; thermal water; molding wax for 
dentists; mud for baths; medicinal mud; deodorants, 
other than for human beings or for animals; deodo-
rants for clothing and textiles; dental lacquer; adhesi-
ve plasters; liniments; ointments for pharmaceutical 
purposes; sunburn ointments; gauze for dressings; me-
dicinal oils; dental mastics; menthol; disinfectant 
soap; medicated soap; stick liquorice for pharmaceuti-
cal purposes; plasters for medical purposes; pomades 
for medical purposes; therapeutic preparations for the 
bath; preparations to facilitate teething; air purifying 
preparations; pharmaceutical preparations for treating 
dandruff; medicinal hair growth preparations; sanitary 
towels; panty liners [sanitary]; solvents for removing 
adhesive plasters; sanitary napkins; sanitary pads; tis-
sues impregnated with pharmaceutical lotions; bath 
salts for medical purposes; antiseptics; disinfectants 
for hygiene purposes; mouthwashes for medical pur-
poses; remedies for perspiration; remedies for foot 
perspiration; sanitary tampons; sanitary panties; un-
derpads for incontinents of paper or of cellulose; dia-
pers for incontinents of paper or of cellulose. 
 

16 ‒ Garbage bags of paper or of plastics; stickers 
[stationery]; bags of paper for packaging; towels of 
paper; tissues of paper for removing make-up; face to-
wels of paper; Indian inks. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115966 A 
(800) 1548833 
(151) 2020 06 12 
(891) 2021 12 02 
(731) Chongqing Meiqi Industry Co., Ltd. 

Baosheng East Road, Huixing town,  
Yubei district, Chongqing City, China 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
7 ‒ Agricultural machines; lawnmowers [machines]; 
reapers; cultivators [machines]; tea manufacturing 
machines; dynamos; gasoline engines, other than for 
land vehicles; ploughshares; grain separators; chaff 
cutters; aerating pumps for aquaria. 
 

12 ‒ Driving motors for land vehicles; transmission 
shafts for land vehicles; motorcycles; automobiles; 
axles for vehicles; upholstery for vehicles; engines for 
land vehicles; brakes for vehicles. 
___________________________________________  
 
 

(260) AM 2022 115967 A 
(800) 1571167 
(151) 2020 08 20 
(891) 2021 10 05 
(731) TikTok Information Technologies UK Limited 

One London Wall, 6th Floor, London  
EC2Y 5EB, United Kingdom 

(540) 

  
(591) Black, Pantone colour 318C and Pantone colour  

2040C 
(531) 24.17.10; 26.13.25; 29.01.13 
(511)  
6 ‒ Baskets of metal; bells for animals; split rings of 
common metal for keys; boxes of common metal; 
clothes hooks of metal; door bells of metal, non-elec-
tric; keys of metal. 
 

11 ‒ Coffee machines; coffee percolators; cooking ap-
paratus and installations; electric fans for personal 
use; hot water bottles; luminous house numbers; elec-
tric lamps; light bulbs; nail lamps; refrigerating appa-
ratus and machines; water heaters; wine cellars, elec-
tric; USB-powered cup heaters; USB-powered hand 
warmers; safety lamps; hair driers; sanitary apparatus 
and installations; disinfectant apparatus; radiators; lig-
hters. 
 

20 ‒ Air mattresses; baby changing mats; bamboo 
curtains; bedding; boxes of wood or plastic; camping 
mattresses; clips of plastic for sealing bags; decorati-
ons of plastic for foodstuffs; furniture; furniture fit-
tings, not of metal; hand-held flagpoles, not of metal; 
identification bracelets, not of metal; keyboards for 
hanging keys; letter boxes, not of metal or masonry. 
 

21 ‒ Kitchen utensils; glassware; kitchen utensils; 
cooking utensils; ceramics for household purposes; 
combs; mugs; tea sets; toilet utensils; toothbrushes; 
cosmetic utensils; cages for household pets; brushes; 
works of art, of porcelain, terracotta or glass. 
 

24 ‒ Textiles; bed clothes; wall hangings of textile; 
loose covers for furniture; curtains of textile or plas-
tic; banners; non-woven textile fabrics; felts. 
 

26 ‒ Edgings for clothing; fastenings for clothing; fal-
se hair; artificial flowers; heat adhesive patches for re-
pairing textile articles; numerals or letters for marking 
linen; shoulder pads for clothing; needles. 
___________________________________________  
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(260) AM 2022 115968 A 
(800) 1572059 
(151) 2020 08 20 
(891) 2021 10 05 
(731) TikTok Information Technologies UK Limited 

One London Wall, 6th Floor, London  
EC2Y 5EB, United Kingdom 

(540)  

TikTok 
(591) Black, white  
(511)  
14 ‒ Alarm clocks; badges of precious metal; boxes of 
precious metal; bracelets; earrings; jewellery; orna-
mental pins; shoe jewellery; tie clips; necklaces; wat-
ches; split rings of precious metal for keys; key rings; 
key chains. 
 

16 ‒ Bookmarks; printed matter; composing frames; 
drawing materials; desk mats; document holders; mar-
king pens; school supplies; stationery; writing paper; 
table napkins of paper; paper; pencils; pictures; stands 
for pens and pencils; ink; teaching materials. 
 

18 ‒ Bags; bags for sports; boxes of leather or leather-
board; card cases; chain mesh purses; clothing for 
pets; handbags; net bags for shopping; suitcases; um-
brellas; walking sticks; leather goods unworked or se-
mi-worked namely, leather purses, leather cloths, leat-
her bags, leather wallets, leather coin purses and leat-
her briefcases. 
 

25 ‒ Clothing, namely, shirts, t-shirts, jackets, swea-
ters, sweatshirts, vests, shorts, pants, bodysuits, cloth 
bibs, jerseys, pullovers, socks; headgear, namely, hats, 
caps, beanies, visors; beach shoes; belts; caps being 
headwear; bandanas [neckerchiefs]; gloves. 
 

28 ‒ Games; toys; board games; balls for games; bo-
dy-building apparatus; archery implements; physical 
exercise machines; toy whistles; inflatable swimming 
pools; plastic race tracks; ice skates; Christmas tree 
ornaments, except illumination articles and confectio-
nery; fishing tackle; twirling batons; camouflage scre-
ens [sports articles]; scratch cards for playing lottery 
games. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116002 A 
(800) 1635462 
(151) 2021 07 07 
(891) 2021 07 07 
(731) ThisCompany Limited 

8 Percy Street, London W1T 1DJ,  
United Kingdom 

(540) 

 

(591) Black, white  
(531) 26.04.09; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.15 
(511)  
3 ‒ Preparations for applications to the skin, scalp, 
hair or nails; body and beauty preparations for men 
and women; preparations for the hair; perfumes; per-
fumed products; eau de toilette; eau de parfum; eau de 
cologne; bath and shower gels and salts not for me-
dical purposes; bath additives; essential oils; skin care 
preparations; facial masks, peels and packs; beauty 
masks; nail care preparations; soaps; talcum powder; 
deodorants for personal use; anti-perspirant prepara-
tions; cosmetics; cosmetic creams, milks, lotions, gels 
and powders for the face, body and hands; sun-tan-
ning and sun protection milks, gels and oils and after-
sun preparations (cosmetics); make-up preparations; 
shampoos; hair conditioners; gels, mousses, oils, lo-
tions, balms and preparations; non-medicated massage 
preparations; shaving preparations; scented articles all 
for perfumery use; tissues impregnated with cosmetic 
powder; abrasives for personal use; make-up removal 
products; bleaching preparations and other substances 
for laundry use. 
 

4 ‒ Candles; scented candles; perfumed candles; per-
fumed combustible oils. 
 

16 ‒ Printed matter, paper, cardboard; swing tags; la-
bels; catalogues; magazines; journals; periodicals; 
manuals; newspapers; posters; point of sale marketing 
materials made from paper or cardboard; address 
books; personal organisers being printed matter; pho-
tographs; stationery; instructional and teaching mate-
rials (except apparatus); greetings cards; books; calen-
dars; publications; comics; cartoons; albums; scrap 
books; gift wrap; plastic bags; paper bags; stickers 
and sticker albums; packaging envelopes, bags and 
pouches, all of either paper, cardboard or plastics; 
plastic materials for packaging (not included in other 
classes). 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116003 A 
(800) 1635512 
(151) 2021 10 15 
(891) 2021 10 15 
(731) "Awada systems" Limited liability company 

Dorogobuzhskaya ul., d. 14, str. 6, pom. 16,  
RU-121354 Moskva, Russian Federation 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
9 ‒ DVD players; ticket dispensers; juke boxes, mu-
sical; fire engines; answering machines; electrical ad-
apters; batteries for electronic cigarettes; accumula-
tors, electric; batteries, electric, for vehicles; accelero-
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meters; actinometers; alidades; altimeters; ear pads for 
earphones; ammeters; nanoparticle size analysers; 
anemometers; anodes; aerials; anticathodes; aperto-
meters [optics]; high-frequency apparatus; testing ap-
paratus not for medical purposes; remote control 
apparatus; electro-dynamic apparatus for the remote 
control of railway points; electro-dynamic apparatus 
for the remote control of signals; monitoring appara-
tus, other than for medical purposes; sound recording 
apparatus; Global Positioning System [GPS] appara-
tus; distillation apparatus for scientific purposes; diff-
raction apparatus [microscopy]; air analysis appara-
tus; apparatus to check franking; sound transmitting 
apparatus; apparatus for fermentation [laboratory ap-
paratus]; breathing apparatus for underwater swim-
ming; breathing apparatus, except for artificial respi-
ration; apparatus and installations for the production 
of X-rays, not for medical purposes; cash registers; el-
ectric apparatus for commutation; intercommunication 
apparatus; stills for laboratory experiments; projection 
apparatus; fire extinguishing apparatus; radiological 
apparatus for industrial purposes; X-ray apparatus not 
for medical purposes; blueprint apparatus; flashing 
lights [luminous signals]; stereoscopic apparatus; tele-
phone apparatus; facsimile machines; phototelegraphy 
apparatus; igniting apparatus, electric, for igniting at a 
distance; acid hydrometers; salinometers; acidimeters 
for batteries; aerometers; beacons, luminous; battery 
jars; automated teller machines [ATM]; barometers; 
anode batteries; galvanic batteries; ignition batteries; 
solar batteries; solar panels for the production of el-
ectricity; batteries, electric; balances [steelyards]; be-
tatrons; binoculars; biochips; electronic tags for go-
ods; lens hoods; magnetic tape units for computers; 
computer memory devices; fire hose nozzles; encoded 
identification bracelets, magnetic; connected bracelets 
[measuring instruments]; safety tarpaulins; electronic 
key fobs being remote control apparatus; bullet-proof 
clothing; signalling buoys; life buoys; marking buoys; 
directional compasses; vacuum gauges; electrolysers; 
variometers; verniers; scales; baby scales; bathroom 
scales; letter scales; weighbridges; precision balances; 
scales with body mass analysers; levelling staffs [sur-
veying instruments]; camcorders; video baby moni-
tors; video cassettes; video projectors; video telepho-
nes; video screens; viewfinders, photographic; electric 
plugs; micrometer screws for optical instruments; vis-
cosimeters; circuit closers; wavemeters; voltmeters; 
mechanical signs; signs, luminous; switchboxes [elec-
tricity]; current rectifiers; gas testing instruments; ga-
someters [measuring instruments]; galvanometers; 
hands-free kits for telephones; heliographic apparatus; 
hygrometers; hydrometers; weights; peepholes [mag-
nifying lenses] for doors; hairdressing training heads 
[teaching apparatus]; holograms; plotters; sounding 
leads; plumb bobs; range finders; parking sensors for 
vehicles; piezoelectric sensors; densimeters; densito-
meters; detectors; smoke detectors; infrared detectors; 
counterfeit coin detectors; joysticks for use with com-

puters, other than for video games; transparencies 
[photography]; slide projectors; diaphragms [photo-
graphy]; dictating machines; dynamometers; light-em-
itting diodes [LED]; quantum dot light-emitting dio-
des [QLED]; organic light-emitting diodes [OLED]; 
floppy disks; phonograph records; disks, magnetic; 
optical discs; circular slide rules; disk drives for com-
puters; juke boxes for computers; wearable video dis-
play monitors; electronic numeric displays; DNA 
chips; electronic interactive whiteboards; electronic 
notice boards; electric wire harnesses for automobiles; 
bullet-proof vests; life jackets; reflective safety vests; 
identification threads for electric wires; nose clips for 
divers and swimmers; padlocks, electronic; locks, el-
ectric; bells [warning devices]; alarm bells, electric; 
electric door bells; signal bells; acoustic conduits; mi-
rrors for inspecting work; road signs, luminous or me-
chanical; marine depth finders; probes for scientific 
purposes; buzzers; needles for surveying compasses; 
needles for record players; eyewear; reflective articles 
for wear, for the prevention of accidents; measures; 
pressure measuring apparatus; simulators for the stee-
ring and control of vehicles; inverters [electricity]; 
pressure indicators; automatic indicators of low pres-
sure in vehicle tyres; temperature indicators; incuba-
tors for bacteria culture; measuring instruments; cos-
mographic instruments; mathematical instruments; le-
velling instruments; instruments containing eyepieces; 
surveying instruments; azimuth instruments; interfa-
ces for computers; ionization apparatus not for the tre-
atment of air or water; satellite finder meters; spark-
guards; coaxial cables; fibre optic cables; cables, elec-
tric; calipers; slide calipers; screw-tapping gauges; ca-
lorimeters; calculating machines; pocket calculators; 
decompression chambers; rearview cameras for vehic-
les; cinematographic cameras; thermal imaging came-
ras; mouth guards for sports; life-saving capsules for 
natural disasters; electronic pens [visual display 
units]; holders for electric coils; biometric identity 
cards; identity cards, magnetic; video game cartrid-
ges; ink cartridges, unfilled, for printers and photoco-
piers; memory cards for video game machines; enco-
ded magnetic cards; riding helmets; protective hel-
mets; carriers for dark plates [photography]; cathodes; 
spools [photography]; choking coils [impedance]; co-
ils, electric; electromagnetic coils; cinematographic 
film, exposed; computer keyboards; solenoid valves 
[electromagnetic switches]; wire connectors [electrici-
ty]; thin client computers; downloadable cryptograp-
hic keys for receiving and spending cryptocurrency; 
encoded key cards; electronic book readers; electronic 
agendas; push buttons for bells; magnetic encoders; 
visors for helmets; collectors, electric; calibrating 
rings; smart rings; ring sizers; protective suits for avi-
ators; commutators; compact discs [audio-video]; co-
mparators; marine compasses; computers; laptop co-
mputers; tablet computers; notebook computers; wea-
rable computers; condensers [capacitors]; contacts, el-
ectric; wind socks for indicating wind direction; tra-
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ffic cones; branch boxes [electricity]; distribution bo-
xes [electricity]; junction boxes [electricity]; battery 
boxes; cabinets for loudspeakers; diving suits; down-
loadable e-wallets; galena crystals [detectors]; covers 
for electric outlets; logs [measuring instruments]; la-
sers, not for medical purposes; lactodensimeters; lac-
tometers; vacuum tubes [radio]; darkroom lamps 
[photography]; thermionic valves; amplifying tubes; 
flashlights [photography]; head cleaning tapes [recor-
ding]; magnetic tapes; videotapes; surveying chains; 
fire escapes; rulers [measuring instruments]; square 
rulers for measuring; slide-rules; contact lenses; cor-
recting lenses [optics]; optical lenses; optical conden-
sers; sounding lines; electricity conduits; measuring 
spoons; magnifying glasses [optics]; thread counters; 
magnets; decorative magnets; close-up lenses; crash 
test dummies; resuscitation mannequins [teaching ap-
paratus]; pressure gauges; security tokens [encryption 
devices]; divers' masks; solderers' helmets; protective 
masks; respiratory masks, other than for artificial res-
piration; materials for electricity mains [wires, cab-
les]; voting machines; money counting and sorting 
machines; material testing instruments and machines; 
furniture especially made for laboratories; megapho-
nes; portable media players; diaphragms [acoustics]; 
diaphragms for scientific apparatus; metal detectors 
for industrial or military purposes; digital weather sta-
tions; metronomes; rules [measuring instruments]; 
carpenters' rules; dressmakers' measures; mechanisms 
for coin-operated apparatus; mechanisms for counter-
operated apparatus; coin-operated mechanisms for te-
levision sets; shutter releases [photography]; micro-
meters; microprocessors; microscopes; microtomes; 
microphones; audio mixers; modems; lightning con-
ductors; monitors [computer hardware]; monitors [co-
mputer programs]; selfie sticks [hand-held mono-
pods]; terminals [electricity]; junction sleeves for el-
ectric cables; teeth protectors; temperature indicator 
labels, not for medical purposes; knee-pads for wor-
kers; headphones; earpieces for remote communicati-
on; surveyors' levels; sound recording carriers; mag-
netic data media; optical data media; electronic sheet 
music, downloadable; sheaths for electric cables; 
identification sheaths for electric wires; weighing ma-
chines; computer hardware; punched card machines 
for offices; life saving equipment; objectives [lenses] 
[optics]; lenses for astrophotography; selfie lenses; 
egg-candlers; fire extinguishers; rescue laser signa-
lling flares; electrified fences; limiters [electricity]; 
clothing for protection against accidents, irradiation 
and fire; clothing for protection against fire; asbestos 
clothing for protection against fire; clothing especially 
made for laboratories; survival blankets; ozonisers 
[ozonators]; octants; eyepieces; ohmmeters; wrist 
rests for use with computers; spectacle frames; osci-
llographs; plumb lines; mirrors [optics]; spectacles; 
sunglasses; goggles for sports; electronic collars to 
train animals; finger sizers; signalling panels, lumino-
us or mechanical; biometric passports; wah-wah pe-

dals; radio pagers; pince-nez; electronic pocket trans-
lators; transmitters [telecommunication]; telephone 
transmitters; transmitters of electronic signals; swit-
ches, electric; periscopes; data gloves; gloves for di-
vers; gloves for protection against accidents; gloves 
for protection against X-rays for industrial purposes; 
asbestos gloves for protection against accidents; fur-
naces for laboratory use; droppers for measuring, 
other than for medical or household purposes; labo-
ratory pipettes; pyrometers; planimeters; plane tables 
[surveying instruments]; plates for batteries; computer 
software platforms, recorded or downloadable; wafers 
for integrated circuits; printed circuit boards; compact 
disc players; cassette players; protective films adapted 
for computer screens; protective films adapted for 
smartphones; sound recording strips; X-ray films, ex-
posed; films, exposed; life-saving rafts; animal signa-
lling rattles for directing livestock; laboratory trays; 
digital signs; stands adapted for laptops; semi-conduc-
tors; polarimeters; personal digital assistants [PDAs]; 
fire pumps; measuring glassware; weight belts for di-
vers; life belts; fuses; circuit breakers; converters, el-
ectric; telerupters; food analysis apparatus; diagnostic 
apparatus, not for medical purposes; distance recor-
ding apparatus; distance measuring apparatus; speed 
measuring apparatus [photography]; appliances for 
measuring the thickness of leather; apparatus for mea-
suring the thickness of skins; speed checking appara-
tus for vehicles; teaching apparatus; time recording 
apparatus; apparatus and instruments for astronomy; 
surveying apparatus and instruments; weighing appa-
ratus and instruments; nautical apparatus and instru-
ments; navigational instruments; optical apparatus and 
instruments; apparatus and instruments for physics; 
chemistry apparatus and instruments; measuring appa-
ratus; measuring devices, electric; boiler control ins-
truments; meteorological instruments; naval signalling 
apparatus; observation instruments; navigation appa-
ratus for vehicles [on-board computers]; satellite navi-
gational apparatus; regulating apparatus, electric; tele-
communication apparatus in the form of jewellery; 
precision measuring apparatus; audio- and video-re-
ceivers; prisms [optics]; computer software applicati-
ons, downloadable; ticket printers; printers for use 
with computers; retorts' stands; apparatus for chan-
ging record player needles; drainers for use in pho-
tography; cleaning apparatus for phonograph records; 
fire beaters; sighting telescopes for firearms; teles-
copic sights for artillery; test tubes; pressure indicator 
plugs for valves; magnetic wires; telegraph wires; te-
lephone wires; wires, electric; conductors, electric; 
copper wire, insulated; fuse wire; computer game sof-
tware, downloadable; computer programs, downloa-
dable; computer screen saver software, recorded or 
downloadable; record players; processors [central pro-
cessing units]; rods for water diviners; electronic pub-
lications, downloadable; distribution consoles [electri-
city]; control panels [electricity]; radar apparatus; 
masts for wireless aerials; transmitting sets [teleco-
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mmunication]; radios; vehicle radios; sprinkler sys-
tems for fire protection; frames for photographic 
transparencies; screens for photoengraving; flowme-
ters; walkie-talkies; voltage surge protectors; voltage 
regulators for vehicles; stage lighting regulators; spe-
ed regulators for record players; cell switches [el-
ectricity]; washing trays [photography]; marking gau-
ges [joinery]; T-squares for measuring; time switches, 
automatic; relays, electric; body harnesses for support 
when lifting loads; X-ray photographs, other than for 
medical purposes; rheostats; respirators for filtering 
air; retorts; refractometers; refractors; grids for batte-
ries; security surveillance robots; laboratory robots; 
teaching robots; telepresence robots; humanoid robots 
with artificial intelligence; electric sockets; height 
measuring instruments; speaking tubes; horns for lo-
udspeakers; subwoofers; saccharometers; optical fib-
res [light conducting filaments]; traffic-light apparatus 
[signalling devices]; dog whistles; signalling whistles; 
sports whistles; sextants; inductors [electricity]; safety 
nets; nets for protection against accidents; fire alarms; 
signals, luminous or mechanical; rescue flares, non-
explosive and non-pyrotechnic; sirens; electronic ac-
cess control systems for interlocking doors; hand-held 
electronic dictionaries; integrated circuit cards [smart 
cards]; smartglasses; smartphones; smartwatches; co-
nnections for electric lines; couplings, electric; sonars; 
sound locating instruments; lighting ballasts; resistan-
ces, electric; spectrograph apparatus; spectroscopes; 
speed indicators; alcoholmeters; satellites for scienti-
fic purposes; protection devices for personal use aga-
inst accidents; audiovisual teaching apparatus; char-
ging stations for electric vehicles; radiotelegraphy 
sets; radiotelephony sets; spectacle lenses; anti-glare 
glasses; optical glass; personal stereos; stereoscopes; 
stands for photographic apparatus; stroboscopes; fire 
boats; sulfitometers; bags adapted for laptops; drying 
racks [photography]; spherometers; integrated cir-
cuits; printed circuits; counters; parking meters; mile-
age recorders for vehicles; revolution counters; abacu-
ses; egg timers [sandglasses]; taximeters; ear plugs for 
divers; tachometers; television apparatus; telegraphs 
[apparatus]; telescopes; teleprompters; teleprinters; 
cordless telephones; mobile telephones; theodolites; 
credit card terminals; interactive touch screen termi-
nals; thermo-hygrometers; thermometers, not for me-
dical purposes; thermostats; thermostats for vehicles; 
climate control digital thermostats; crucibles [labora-
tory]; tone arms for record players; totalizators; tran-
sistors [electronic]; transponders; protractors [measu-
ring instruments]; transformers [electricity]; step-up 
transformers; resuscitation training simulators; vehicle 
breakdown warning triangles; triodes; starter cables 
for motors; discharge tubes, electric, other than for 
lighting; capillary tubes; neon signs; Pitot tubes; X-
ray tubes not for medical purposes; telephone recei-
vers; headgear being protective helmets; squares for 
measuring; gauges; quantity indicators; petrol gauges; 
water level indicators; electric loss indicators; light-

emitting electronic pointers; slope indicators; levels 
[instruments for determining the horizontal]; mercury 
levels; spirit levels; urinometers; amplifiers; particle 
accelerators; electric installations for the remote cont-
rol of industrial operations; baby monitors; steering 
apparatus, automatic, for vehicles; balancing appara-
tus; video recorders; sound reproduction apparatus; 
invoicing machines; tape recorders; protection devices 
against X-rays, not for medical purposes; railway tra-
ffic safety appliances; data processing apparatus; oxy-
gen transvasing apparatus; theft prevention installati-
ons, electric; devices for the projection of virtual key-
boards; film cutting apparatus; drying apparatus for 
photographic prints; optical character readers; cente-
ring apparatus for photographic transparencies; dosa-
ge dispensers; battery chargers; chargers for electric 
accumulators; chargers for electronic cigarettes; aco-
ustic alarms; sounding apparatus and machines; appa-
ratus for editing cinematographic film; cathodic anti-
corrosion apparatus; couplers [data processing equip-
ment]; anti-theft warning apparatus; computer perip-
heral devices; anti-interference devices [electricity]; 
demagnetizing apparatus for magnetic tapes; acoustic 
couplers; alarms; fog signals, non-explosive; whistle 
alarms; adding machines; heat regulating apparatus; 
photocopiers [photographic, electrostatic, thermic]; 
electric and electronic effects units for musical ins-
truments; bar code readers; downloadable image files; 
downloadable music files; animated cartoons; filters 
for respiratory masks; filters for ultraviolet rays, for 
photography; filters for use in photography; USB 
flash drives; magic lanterns; optical lanterns; signal 
lanterns; cameras [photography]; glazing apparatus 
for photographic prints; shutters [photography]; dark-
rooms [photography]; photometers; flash-bulbs [pho-
tography]; digital photo frames; enlarging apparatus 
[photography]; photovoltaic cells; containers for con-
tact lenses; spectacle cases; containers for microscope 
slides; cases for smartphones; cases especially made 
for photographic apparatus and instruments; chroma-
tography apparatus for laboratory use; chronographs 
[time recording apparatus]; laboratory centrifuges; 
spectacle chains; cyclotrons; compasses for measu-
ring; frequency meters; time clocks [time recording 
devices]; Petri dishes; sleeves for laptops; covers for 
personal digital assistants [PDAs]; covers for tablet 
computers; covers for smartphones; fire blankets; 
chips [integrated circuits]; jigs [measuring instru-
ments]; pedometers; meteorological balloons; electri-
fied rails for mounting spot lights; asbestos screens 
for firemen; fire hose; virtual reality headsets; protec-
tive helmets for sports; head guards for sports; life-
boats; snorkels; cell phone straps; spectacle cords; 
tripods for cameras; switchboards; distribution boards 
[electricity]; equalizers [audio apparatus]; workmen's 
protective face-shields; projection screens; radiology 
screens for industrial purposes; fluorescent screens; 
exposure meters [light meters]; ducts [electricity]; gal-
vanic cells; downloadable graphics for mobile phones; 
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epidiascopes; ergometers; armatures [electricity]; 
black boxes [data recorders]; 3D spectacles; magnetic 
resonance imaging [MRI] apparatus, not for medical 
purposes; screens [photography]; downloadable emo-
ticons for mobile phones; downloadable ring tones for 
mobile phones; audio interfaces; toner cartridges, un-
filled, for printers and photocopiers; mouse pads; 
compact discs [read-only memory]; mouse [computer 
peripheral]; trackballs [computer peripherals]; ear 
pads for headphones; computer software, recorded; 
shoes for protection against accidents, irradiation and 
fire; hemline markers; computer programs, recorded; 
light dimmers [regulators], electric; lanyards for safe-
ty purposes for fall protection; scanners [data pro-
cessing equipment]; wearable activity trackers; rea-
ders [data processing equipment]. 
 

35 ‒ Arranging subscriptions to telecommunication 
services for others; import-export agency services; 
commercial information agency services; advertising 
agency services; cost price analysis; rental of office 
equipment in co-working facilities; rental of adverti-
sing space; business auditing; financial auditing; busi-
ness intermediary services relating to the matching of 
potential private investors with entrepreneurs needing 
funding; employment agency services; computerized 
file management; book-keeping; invoicing; demons-
tration of goods; transcription of communications [of-
fice functions]; opinion polling; market studies; busi-
ness investigations; business research; marketing rese-
arch; personnel recruitment; business management 
and organization consultancy; business organization 
consultancy; business management consultancy; per-
sonnel management consultancy; professional busi-
ness consultancy; consultancy regarding advertising 
communication strategies; layout services for adver-
tising purposes; marketing; targeted marketing; busi-
ness management of performing artists; business ma-
nagement of sports people; writing of curriculum vi-
tae for others; scriptwriting for advertising purposes; 
news clipping services; updating and maintenance of 
information in registries; updating and maintenance of 
data in computer databases; updating of advertising 
material; word processing; online retail services for 
downloadable and pre-recorded music and movies; 
online retail services for downloadable ring tones; on-
line retail services for downloadable digital music; or-
ganization of exhibitions for commercial or adverti-
sing purposes; arranging newspaper subscriptions for 
others; organization of fashion shows for promotional 
purposes; organization of trade fairs; shop window 
dressing; business appraisals; payroll preparation; da-
ta search in computer files for others; sponsorship se-
arch; administrative assistance in responding to calls 
for tenders; business management assistance; comm-
ercial or industrial management assistance; commer-
cial intermediation services; providing business infor-
mation; providing business information via a website; 
providing commercial and business contact informa-
tion; providing commercial information and advice 

for consumers in the choice of products and services; 
providing user reviews for commercial or advertising 
purposes; web indexing for commercial or advertising 
purposes; providing user rankings for commercial or 
advertising purposes; economic forecasting; auctione-
ering; retail services for works of art provided by art 
galleries; sales promotion for others; promotion of go-
ods and services through sponsorship of sports events; 
production of teleshopping programmes; production 
of advertising films; office machines and equipment 
rental; rental of advertising time on communication 
media; publicity material rental; rental of billboards 
[advertising boards]; rental of vending machines; ren-
tal of sales stands; rental of photocopying machines; 
consumer profiling for commercial or marketing pur-
poses; publication of publicity texts; radio advertising; 
development of advertising concepts; bill-posting; 
distribution of samples; dissemination of advertising 
matter; direct mail advertising; registration of written 
communications and data; writing of publicity texts; 
advertising; online advertising on a computer net-
work; advertising by mail order; television adverti-
sing; compilation of statistics; compilation of infor-
mation into computer databases; business inquiries; 
systemization of information into computer databases; 
administrative services for medical referrals; advisory 
services for business management; corporate commu-
nications services; negotiation of business contracts 
for others; negotiation and conclusion of commercial 
transactions for third parties; compiling indexes of in-
formation for commercial or advertising purposes; tax 
preparation; drawing up of statements of accounts; 
telemarketing services; psychological testing for the 
selection of personnel; interim business management; 
business management of hotels; business management 
for freelance service providers; business project ma-
nagement services for construction projects; commer-
cial administration of the licensing of the goods and 
services of others; business management of reimbur-
sement programmes for others; administration of con-
sumer loyalty programs; administration of frequent 
flyer programs; administrative processing of purchase 
orders; administrative services for the relocation of 
businesses; public relations; commercial lobbying ser-
vices; competitive intelligence services; modelling for 
advertising or sales promotion; typing; market intelli-
gence services; appointment reminder services [office 
functions]; website traffic optimization; tax filing ser-
vices; search engine optimization for sales promotion; 
retail services relating to bakery products; gift registry 
services; price comparison services; pay per click ad-
vertising; secretarial services; procurement services 
for others [purchasing goods and services for other 
businesses]; shorthand; outsourcing services [business 
assistance]; telephone answering for unavailable subs-
cribers; telephone switchboard services; photocopying 
services; business efficiency expert services; consul-
tancy regarding public relations communication stra-
tegies; marketing in the framework of software pub-
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lishing; provision of an online marketplace for buyers 
and sellers of goods and services; presentation of 
goods on communication media, for retail purposes; 
media relations services; wholesale services for phar-
maceutical, veterinary and sanitary preparations and 
medical supplies; retail services for pharmaceutical, 
veterinary and sanitary preparations and medical sup-
plies; outsourced administrative management for co-
mpanies; appointment scheduling services [office fun-
ctions]. 
 

38 ‒ News agency services; wireless broadcasting; te-
levision broadcasting; cable television broadcasting; 
electronic bulletin board services [telecommunicati-
ons services]; providing user access to global compu-
ter networks; providing access to databases; providing 
telecommunications connections to a global computer 
network; providing telecommunication channels for 
teleshopping services; video-on-demand transmission; 
transmission of podcasts; message sending; computer 
aided transmission of messages and images; transmis-
sion of telegrams; transmission of digital files; provi-
ding information in the field of telecommunications; 
providing online forums; videoconferencing services; 
rental of message sending apparatus; rental of access 
time to global computer networks; rental of modems; 
rental of telecommunication equipment; rental of 
smartphones; rental of telephones; rental of facsimile 
apparatus; radio broadcasting; radio communications; 
transmission of electronic mail; communications by 
fibre optic networks; communications by cellular pho-
nes; communications by computer terminals; satellite 
transmission; communications by telegrams; commu-
nications by telephone; facsimile transmission; paging 
services [radio, telephone or other means of electronic 
communication]; teleconferencing services; telex ser-
vices; voice mail services; streaming of data; tele-
graph services; telephone services; providing internet 
chatrooms; transmission of greeting cards online; tele-
communications routing and junction services. 
 

42 ‒ Water analysis; computer system analysis; hand-
writing analysis [graphology]; chemical analysis; ren-
tal of meters for the recording of energy consumption; 
energy auditing; recovery of computer data; business 
card design; graphic design of promotional materials; 
industrial design; graphic arts design; computer virus 
protection services; oil-field surveys; geological sur-
veys; engineering; installation of computer software; 
meteorological information; clinical trials; material 
testing; textile testing; bacteriological research; biolo-
gical research; geological research; research in the 
field of environmental protection; cosmetic research; 
mechanical research; research in the field of welding; 
research in the field of building construction; research 
in the field of telecommunications technology; rese-
arch in the field of physics; chemical research; rese-
arch and development of new products for others; me-
dical research; scientific and technological research 
relating to patent mapping; scientific and technologi-

cal research in the field of natural disasters; scientific 
research; analysis for oil-field exploitation; underwa-
ter exploration; technological research; calibration 
[measuring]; website design consultancy; computer 
security consultancy; information technology [IT] 
consultancy; computer technology consultancy; con-
sultancy in the design and development of computer 
hardware; architectural consultancy; internet security 
consultancy; computer software consultancy; data se-
curity consultancy; technological consultancy; oil-
well testing; quality control; vehicle roadworthiness 
testing; land surveying; dress designing; updating of 
computer software; monitoring of computer systems 
to detect breakdowns; monitoring of computer sys-
tems for detecting unauthorized access or data breach; 
monitoring of computer systems by remote access; 
software as a service [SaaS]; maintenance of compu-
ter software; authenticating works of art; design of 
interior decor; quality evaluation of standing timber; 
quality evaluation of wool; digitization of documents 
[scanning]; conversion of data or documents from 
physical to electronic media; urban planning; provi-
ding information relating to computer technology and 
programming via a website; providing search engines 
for the internet; conversion of computer programs and 
data, other than physical conversion; conducting 
technical project studies; computer system design; 
rental of web servers; computer rental; rental of 
computer software; unlocking of mobile phones; geo-
logical prospecting; oil prospecting; hosting computer 
sites [web sites]; development of computer platforms; 
construction drafting; computer software design; soft-
ware development in the framework of software pub-
lishing; cloud seeding; server hosting; consultancy in 
the field of energy-saving; creating and designing we-
bsite-based indexes of information for others [infor-
mation technology services]; creating and maintaining 
websites for others; computer programming; technical 
writing; copying of computer programs; cloud com-
puting; architectural services; information technology 
services provided on an outsourcing basis; chemistry 
services; packaging design; off-site data backup; tele-
communications technology consultancy; scientific 
laboratory services; user authentication services using 
single sign-on technology for online software applica-
tions; user authentication services using technology 
for e-commerce transactions; weather forecasting; sty-
ling [industrial design]; cartography services; explora-
tion services in the field of the oil, gas and mining 
industries; data encryption services; electronic data 
storage; surveying; electronic monitoring of credit 
card activity to detect fraud via the internet; electronic 
monitoring of personally identifying information to 
detect identity theft via the internet; interior design; 
providing scientific information, advice and consul-
tancy relating to carbon offsetting; platform as a ser-
vice [PaaS]. 
___________________________________________  
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(511)  
9 ‒ Ticket dispensers; juke boxes, musical; answering 
machines; fire engines; accumulators, electric; batteri-
es, electric, for vehicles; actinometers; alidades; alti-
meters; ammeters; anemometers; anodes; aerials; anti-
cathodes; apertometers [optics]; high-frequency appa-
ratus; testing apparatus not for medical purposes; re-
mote control apparatus; electro-dynamic apparatus for 
the remote control of railway points; electro-dynamic 
apparatus for the remote control of signals; sound re-
cording apparatus; Global Positioning System [GPS] 
apparatus; distillation apparatus for scientific purpo-
ses; diffraction apparatus [microscopy]; air analysis 
apparatus; apparatus to check franking; sound trans-
mitting apparatus; apparatus for fermentation [labo-
ratory apparatus]; breathing apparatus for underwater 
swimming; breathing apparatus, except for artificial 
respiration; apparatus and installations for the produc-
tion of X-rays, not for medical purposes; cash regis-
ters; electric apparatus for commutation; intercommu-
nication apparatus; stills for laboratory experiments; 
projection apparatus; radiological apparatus for indus-
trial purposes; X-ray apparatus not for medical purpo-
ses; blueprint apparatus; flashing lights [luminous sig-
nals]; stereoscopic apparatus; telephone apparatus; 
facsimile machines; phototelegraphy apparatus; igni-
ting apparatus, electric, for igniting at a distance; acid 
hydrometers; salinometers; acidimeters for batteries; 
aerometers; beacons, luminous; battery jars; barome-
ters; anode batteries; galvanic batteries; ignition bat-
teries; solar batteries; batteries, electric; balances [ste-
elyards]; betatrons; binoculars; electronic tags for go-
ods; magnetic tape units for computers; computer me-
mory devices; fire hose nozzles; encoded identificati-
on bracelets, magnetic; safety tarpaulins; signalling 
buoys; life buoys; marking buoys; directional compa-
sses; vacuum gauges; electrolysers; variometers; ver-
niers; scales; letter scales; weighbridges; precision ba-
lances; levelling staffs [surveying instruments]; cam-
corders; video cassettes; video telephones; video scre-
ens; viewfinders, photographic; micrometer screws 
for optical instruments; viscosimeters; circuit closers; 
wavemeters; voltmeters; switchboxes [electricity]; cu-
rrent rectifiers; gas testing instruments; gasometers 
[measuring instruments]; galvanometers; hands-free 
kits for telephones; heliographic apparatus; hygro-
meters; hydrometers; weights; peepholes [magnifying  

lenses] for doors; holograms; plotters; sounding leads; 
plumb bobs; range finders; densimeters; densitome-
ters; detectors; smoke detectors; counterfeit coin de-
tectors; transparencies [photography]; slide projectors; 
diaphragms [photography]; dictating machines; dyna-
mometers; light-emitting diodes [LED]; floppy disks; 
phonograph records; disks, magnetic; optical discs; 
circular slide rules; disk drives for computers; juke 
boxes for computers; DNA chips; electronic notice 
boards; bullet-proof vests; life jackets; identification 
threads for electric wires; nose clips for divers and 
swimmers; locks, electric; bells [warning devices]; al-
arm bells, electric; electric door bells; signal bells; ac-
oustic conduits; mirrors for inspecting work; road 
signs, luminous or mechanical; mechanical signs; 
signs, luminous; marine depth finders; probes for sci-
entific purposes; buzzers; needles for record players; 
measures; pressure measuring apparatus; simulators 
for the steering and control of vehicles; inverters [el-
ectricity]; pressure indicators; temperature indicators; 
temperature indicator labels, not for medical purpo-
ses; incubators for bacteria culture; measuring instru-
ments; cosmographic instruments; mathematical ins-
truments; levelling instruments; instruments contai-
ning eyepieces; surveying instruments; azimuth ins-
truments; interfaces for computers; ionization appara-
tus not for the treatment of air or water; spark-guards; 
coaxial cables; fibre optic cables; cables, electric; cali-
pers; slide calipers; screw-tapping gauges; calculating 
machines; pocket calculators; decompression cham-
bers; cinematographic cameras; electronic pens [visu-
al display units]; holders for electric coils; identity 
cards, magnetic; video game cartridges; encoded mag-
netic cards; riding helmets; protective helmets; car-
riers for dark plates [photography]; cathodes; spools 
[photography]; choking coils [impedance]; coils, elec-
tric; electromagnetic coils; cinematographic film, ex-
posed; computer keyboards; solenoid valves [electro-
magnetic switches]; wire connectors [electricity]; el-
ectronic agendas; push buttons for bells; magnetic en-
coders; collectors, electric; calibrating rings; protecti-
ve suits for aviators; commutators; compact discs [au-
dio-video]; comparators; marine compasses; compu-
ters; laptop computers; notebook computers; conden-
sers [capacitors]; contacts, electric; wind socks for in-
dicating wind direction; traffic cones; branch boxes 
[electricity]; distribution boxes [electricity]; junction 
boxes [electricity]; battery boxes; cabinets for louds-
peakers; diving suits; galena crystals [detectors]; co-
vers for electric outlets; logs [measuring instruments]; 
lasers, not for medical purposes; lactodensimeters; 
lactometers; vacuum tubes [radio]; darkroom lamps 
[photography]; thermionic valves; amplifying tubes; 
flashlights [photography]; head cleaning tapes [recor-
ding]; magnetic tapes; videotapes; surveying chains; 
fire escapes; rulers [measuring instruments]; slide-ru-
les; contact lenses; correcting lenses [optics]; optical 
lenses; optical condensers; sounding lines; electricity 
conduits; measuring spoons; magnifying glasses [op-
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tics]; thread counters; magnets; decorative magnets; 
crash test dummies; resuscitation mannequins [tea-
ching apparatus]; pressure gauges; divers' masks; sol-
derers' helmets; protective masks; materials for elec-
tricity mains [wires, cables]; voting machines; money 
counting and sorting machines; material testing ins-
truments and machines; furniture especially made for 
laboratories; megaphones; portable media players; di-
aphragms [acoustics]; diaphragms for scientific appa-
ratus; metal detectors for industrial or military purpo-
ses; metronomes; rules [measuring instruments]; car-
penters' rules; dressmakers' measures; mechanisms for 
coin-operated apparatus; mechanisms for counter-ope-
rated apparatus; coin-operated mechanisms for televi-
sion sets; shutter releases [photography]; microme-
ters; microprocessors; microscopes; microtomes; mic-
rophones; modems; lightning conductors; monitors 
[computer hardware]; monitors [computer programs]; 
terminals [electricity]; junction sleeves for electric 
cables; teeth protectors; knee-pads for workers; head-
phones; surveyors' levels; sound recording carriers; 
magnetic data media; optical data media; computer 
software, recorded; sheaths for electric cables; identi-
fication sheaths for electric wires; weighing machines; 
punched card machines for offices; life saving equip-
ment; shoes for protection against accidents, irradia-
tion and fire; objectives [lenses] [optics]; lenses for 
astrophotography; egg-candlers; fire extinguishers; el-
ectrified fences; limiters [electricity]; clothing for pro-
tection against accidents, irradiation and fire; clothing 
for protection against fire; asbestos clothing for pro-
tection against fire; clothing especially made for labo-
ratories; ozonisers [ozonators]; octants; eyepieces; oh-
mmeters; wrist rests for use with computers; spectacle 
frames; pince-nez mountings; oscillographs; plumb li-
nes; mirrors [optics]; spectacles; sunglasses; goggles 
for sports; signalling panels, luminous or mechanical; 
radio pagers; pince-nez; electronic pocket translators; 
transmitters [telecommunication]; telephone transmit-
ters; transmitters of electronic signals; switches, elec-
tric; periscopes; gloves for divers; gloves for protec-
tion against accidents; gloves for protection against 
X-rays for industrial purposes; asbestos gloves for 
protection against accidents; furnaces for laboratory 
use; pyrometers; planimeters; plane tables [surveying 
instruments]; plates for batteries; wafers for integrated 
circuits; printed circuit boards; compact disc players; 
cassette players; sound recording strips; X-ray films, 
exposed; films, exposed; life-saving rafts; laboratory 
trays; semi-conductors; polarimeters; fire pumps; me-
asuring glassware; life belts; fuses; circuit breakers; 
converters, electric; telerupters; food analysis appara-
tus; diagnostic apparatus, not for medical purposes; 
distance recording apparatus; distance measuring ap-
paratus; speed measuring apparatus [photography]; 
appliances for measuring the thickness of leather; 
apparatus for measuring the thickness of skins; speed 
checking apparatus for vehicles; teaching apparatus; 
time recording apparatus; hemline markers; apparatus  

and instruments for astronomy; surveying apparatus 
and instruments; weighing apparatus and instruments; 
nautical apparatus and instruments; navigational ins-
truments; optical apparatus and instruments; apparatus 
and instruments for physics; chemistry apparatus and 
instruments; measuring apparatus; measuring devices, 
electric; boiler control instruments; meteorological 
instruments; naval signalling apparatus; observation 
instruments; navigation apparatus for vehicles [on-
board computers]; satellite navigational apparatus; re-
gulating apparatus, electric; precision measuring ap-
paratus; audio- and video-receivers; prisms [optics]; 
printers for use with computers; retorts' stands; appa-
ratus for changing record player needles; drainers for 
use in photography; cleaning apparatus for phono-
graph records; fire beaters; sighting telescopes for fi-
rearms; test tubes; pressure indicator plugs for valves; 
magnetic wires; telegraph wires; telephone wires; wi-
res, electric; conductors, electric; copper wire, insula-
ted; fuse wire; computer programs, recorded; compu-
ter operating programs, recorded; record players; pro-
cessors [central processing units]; rods for water di-
viners; electronic publications, downloadable; distri-
bution consoles [electricity]; control panels [electrici-
ty]; radar apparatus; masts for wireless aerials; trans-
mitting sets [telecommunication]; radios; vehicle ra-
dios; sprinkler systems for fire protection; frames for 
photographic transparencies; screens for photoengra-
ving; walkie-talkies; voltage surge protectors; voltage 
regulators for vehicles; stage lighting regulators; spe-
ed regulators for record players; cell switches [elec-
tricity]; washing trays [photography]; marking gauges 
[joinery]; time switches, automatic; relays, electric; 
X-ray photographs, other than for medical purposes; 
rheostats; respirators for filtering air; retorts; refracto-
meters; refractors; grids for batteries; speaking tubes; 
horns for loudspeakers; saccharometers; optical fibres 
[light conducting filaments]; traffic-light apparatus 
[signalling devices]; dog whistles; signalling whistles; 
sextants; inductors [electricity]; safety nets; nets for 
protection against accidents; fire alarms; signals, lu-
minous or mechanical; sirens; scanners [data proces-
sing equipment]; integrated circuit cards [smart 
cards]; connections for electric lines; couplings, elec-
tric; sonars; sound locating instruments; lighting ba-
llasts; resistances, electric; spectrograph apparatus; 
spectroscopes; speed indicators; alcoholmeters; sate-
llites for scientific purposes; protection devices for 
personal use against accidents; audiovisual teaching 
apparatus; radiotelegraphy sets; radiotelephony sets; 
spectacle lenses; anti-glare glasses; optical glass; per-
sonal stereos; stereoscopes; stands for photographic 
apparatus; stroboscopes; fire boats; sulfitometers; 
bags adapted for laptops; drying racks [photography]; 
spherometers; integrated circuits; printed circuits; 
counters; parking meters; mileage recorders for vehic-
les; revolution counters; abacuses; egg timers [sandg-
lasses]; taximeters; ear plugs for divers; tachometers; 
television apparatus; telegraphs [apparatus]; telesco-
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pes; teleprompters; teleprinters; cordless telephones; 
theodolites; thermometers, not for medical purposes; 
thermostats; thermostats for vehicles; crucibles [labo-
ratory]; tone arms for record players; totalizators; 
transistors [electronic]; transponders; protractors [me-
asuring instruments]; transformers [electricity]; step-
up transformers; vehicle breakdown warning triang-
les; triodes; starter cables for motors; discharge tubes, 
electric, other than for lighting; capillary tubes; neon 
signs; Pitot tubes; X-ray tubes not for medical purpo-
ses; telephone receivers; gauges; quantity indicators; 
petrol gauges; water level indicators; electric loss 
indicators; light-emitting electronic pointers; slope in-
dicators; levels [instruments for determining the hori-
zontal]; mercury levels; spirit levels; urinometers; 
amplifiers; particle accelerators; electric installations 
for the remote control of industrial operations; stee-
ring apparatus, automatic, for vehicles; balancing ap-
paratus; video recorders; sound reproduction appara-
tus; invoicing machines; tape recorders; protection de-
vices against X-rays, not for medical purposes; rail-
way traffic safety appliances; data processing appara-
tus; oxygen transvasing apparatus; theft prevention 
installations, electric; film cutting apparatus; drying 
apparatus for photographic prints; optical character 
readers; centering apparatus for photographic trans-
parencies; dosage dispensers; battery chargers; char-
gers for electric accumulators; acoustic alarms; soun-
ding apparatus and machines; apparatus for editing 
cinematographic film; cathodic anti-corrosion appara-
tus; couplers [data processing equipment]; anti-theft 
warning apparatus; computer peripheral devices; anti-
interference devices [electricity]; demagnetizing appa-
ratus for magnetic tapes; acoustic couplers; alarms; 
fog signals, non-explosive; whistle alarms; adding 
machines; readers [data processing equipment]; heat 
regulating apparatus; photocopiers [photographic, el-
ectrostatic, thermic]; bar code readers; downloadable 
image files; downloadable music files; animated car-
toons; filters for respiratory masks; filters for ultravio-
let rays, for photography; magic lanterns; optical lan-
terns; signal lanterns; cameras [photography]; glazing 
apparatus for photographic prints; shutters [photo-
graphy]; darkrooms [photography]; photometers; 
flash-bulbs [photography]; digital photo frames; en-
larging apparatus [photography]; photovoltaic cells; 
containers for contact lenses; spectacle cases; pince-
nez cases; containers for microscope slides; cases es-
pecially made for photographic apparatus and instru-
ments; chromatography apparatus for laboratory use; 
chronographs [time recording apparatus]; laboratory 
centrifuges; pince-nez chains; cyclotrons; frequency 
meters; time clocks [time recording devices]; Petri 
dishes; sleeves for laptops; fire blankets; chips [integ-
rated circuits]; jigs [measuring instruments]; pedo-
meters; meteorological balloons; electrified rails for 
mounting spot lights; asbestos screens for firemen; 
fire hose; protective helmets for sports; cell phone 
straps; pince-nez cords; tripods for cameras; swit-

chboards; distribution boards [electricity]; workmen's 
protective face-shields; projection screens; radiology 
screens for industrial purposes; fluorescent screens; 
exposure meters [light meters]; ducts [electricity]; gal-
vanic cells; epidiascopes; ergometers; armatures [el-
ectricity]; screens [photography]; compasses for mea-
suring; filters for use in photography; downloadable 
ring tones for mobile phones; automatic indicators of 
low pressure in vehicle tyres; protective industrial res-
pirators; safety restraints, other than for vehicle seats 
and sports equipment; light dimmers [regulators], el-
ectric; computer game software, downloadable; com-
puter game software, recorded; mouse [computer pe-
ripheral]; laboratory pipettes; monitoring apparatus, 
other than for medical purposes; lens hoods; electric 
sockets; electric plugs; plug connectors; loudspeakers 
with built-in amplifiers; eyewear; mouse pads; visors 
for helmets; compact discs [read-only memory]; ref-
lective articles for wear, for the prevention of acci-
dents. 
 

35 ‒ Arranging subscriptions to telecommunication 
services for others; import-export agency services; 
commercial information agency services; advertising 
agency services; cost price analysis; rental of adverti-
sing space; business auditing; employment agency 
services; computerized file management; book-kee-
ping; invoicing; demonstration of goods; opinion po-
lling; market studies; business investigations; business 
research; marketing research; personnel recruitment; 
business management and organization consultancy; 
business organization consultancy; business manage-
ment consultancy; personnel management consultan-
cy; professional business consultancy; layout services 
for advertising purposes; marketing; business mana-
gement of performing artists; business management of 
sports people; news clipping services; updating of 
advertising material; word processing; organization of 
exhibitions for commercial or advertising purposes; 
arranging newspaper subscriptions for others; organi-
zation of fashion shows for promotional purposes; or-
ganization of trade fairs for commercial or advertising 
purposes; shop window dressing; business appraisals; 
payroll preparation; data search in computer files for 
others; sponsorship search; business management as-
sistance; commercial or industrial management assis-
tance; economic forecasting; auctioneering; sales pro-
motion for others; production of advertising films; of-
fice machines and equipment rental; rental of adverti-
sing time on communication media; publicity material 
rental; rental of vending machines; rental of photoco-
pying machines; publication of publicity texts; radio 
advertising; bill-posting; distribution of samples; dis-
semination of advertising matter; direct mail adverti-
sing; writing of publicity texts; advertising; online ad-
vertising on a computer network; advertising by mail 
order; television advertising; document reproduction; 
compilation of statistics; compilation of information 
into computer databases; business inquiries; systemi-
zation of information into computer databases; tax 
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preparation; drawing up of statements of accounts; 
telemarketing services; psychological testing for the 
selection of personnel; business management of ho-
tels; commercial administration of the licensing of the 
goods and services of others; administrative proces-
sing of purchase orders; public relations; modelling 
for advertising or sales promotion; typing; price com-
parison services; secretarial services; procurement 
services for others [purchasing goods and services for 
other businesses]; shorthand; outsourcing services 
[business assistance]; telephone answering for una-
vailable subscribers; photocopying services; business 
efficiency expert services; administrative services for 
the relocation of businesses; advisory services for 
business management; retail services for pharmaceuti-
cal, veterinary and sanitary preparations and medical 
supplies; presentation of goods on communication 
media, for retail purposes; providing business infor-
mation; transcription of communications [office func-
tions]; providing commercial information and advice 
for consumers in the choice of products and services. 
 

38 ‒ News agency services; wireless broadcasting; te-
levision broadcasting; cable television broadcasting; 
electronic bulletin board services [telecommunicati-
ons services]; providing user access to global com-
puter networks; providing access to databases; provi-
ding telecommunications connections to a global 
computer network; providing telecommunication cha-
nnels for teleshopping services; video-on-demand 
transmission; transmission of podcasts; message sen-
ding; computer aided transmission of messages and 
images; transmission of telegrams; transmission of di-
gital files; providing information in the field of tele-
communications; providing online forums; videocon-
ferencing services; rental of message sending appara-
tus; rental of access time to global computer net-
works; rental of modems; rental of telecommunication 
equipment; rental of smartphones; rental of telepho-
nes; rental of facsimile apparatus; radio broadcasting; 
radio communications; transmission of electronic  
mail; communications by fibre optic networks; com-
munications by cellular phones; communications by 
computer terminals; satellite transmission; commu-
nications by telegrams; communications by telephone; 
facsimile transmission; paging services [radio, telep-
hone or other means of electronic communication]; 
teleconferencing services; telex services; voice mail 
services; streaming of data; telegraph services; telep-
hone services; providing internet chatrooms; trans-
mission of greeting cards online; telecommunications 
routing and junction services. 
 

42 ‒ Water analysis; computer system analysis; hand-
writing analysis [graphology]; chemical analysis; ren-
tal of meters for the recording of energy consumption; 
energy auditing; recovery of computer data; business 
card design; graphic design of promotional materials; 
industrial design; graphic arts design; computer virus 
protection services; oil-field surveys; geological sur-

veys; engineering; installation of computer software; 
meteorological information; clinical trials; material 
testing; textile testing; bacteriological research; biolo-
gical research; geological research; research in the 
field of environmental protection; cosmetic research; 
mechanical research; research in the field of welding; 
research in the field of building construction; research 
in the field of telecommunications technology; rese-
arch in the field of physics; chemical research; rese-
arch and development of new products for others; me-
dical research; scientific and technological research 
relating to patent mapping; scientific and technologi-
cal research in the field of natural disasters; scientific 
research; analysis for oil-field exploitation; underwa-
ter exploration; technological research; calibration 
[measuring]; website design consultancy; computer 
security consultancy; information technology [IT] 
consultancy; computer technology consultancy; con-
sultancy in the design and development of computer 
hardware; architectural consultancy; internet security 
consultancy; computer software consultancy; data se-
curity consultancy; technological consultancy; oil-
well testing; quality control; vehicle roadworthiness 
testing; land surveying; dress designing; updating of 
computer software; monitoring of computer systems 
to detect breakdowns; monitoring of computer sys-
tems for detecting unauthorized access or data breach; 
monitoring of computer systems by remote access; 
software as a service [SaaS]; maintenance of compu-
ter software; authenticating works of art; design of 
interior decor; quality evaluation of standing timber; 
quality evaluation of wool; digitization of documents 
[scanning]; conversion of data or documents from 
physical to electronic media; urban planning; provi-
ding information relating to computer technology and 
programming via a website; providing search engines 
for the internet; conversion of computer programs and 
data, other than physical conversion; conducting te-
chnical project studies; computer system design; ren-
tal of web servers; computer rental; rental of computer 
software; unlocking of mobile phones; geological 
prospecting; oil prospecting; hosting computer sites 
[web sites]; development of computer platforms; con-
struction drafting; computer software design; software 
development in the framework of software publishing; 
cloud seeding; server hosting; consultancy in the field 
of energy-saving; creating and designing website-ba-
sed indexes of information for others [information 
technology services]; creating and maintaining websi-
tes for others; computer programming; technical wri-
ting; copying of computer programs; cloud compu-
ting; architectural services; information technology 
services provided on an outsourcing basis; chemistry 
services; packaging design; off-site data backup; tele-
communications technology consultancy; scientific 
laboratory services; user authentication services using 
single sign-on technology for online software applica-
tions; user authentication services using technology 
for e-commerce transactions; weather forecasting; sty-
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ling [industrial design]; cartography services; explo-
ration services in the field of the oil, gas and mining 
industries; data encryption services; electronic data 
storage; surveying; electronic monitoring of credit 
card activity to detect fraud via the internet; electronic 
monitoring of personally identifying information to 
detect identity theft via the internet; interior design; 
providing scientific information, advice and consul-
tancy relating to carbon offsetting; platform as a ser-
vice [PaaS]. 
___________________________________________  
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9 ‒ DVD players; ticket dispensers; juke boxes, mu-
sical; fire engines; answering machines; electrical ad-
apters; batteries for electronic cigarettes; accumula-
tors, electric; batteries, electric, for vehicles; accelero-
meters; actinometers; alidades; altimeters; ear pads for 
earphones; ammeters; nanoparticle size analysers; 
anemometers; anodes; aerials; anticathodes; aperto-
meters [optics]; high-frequency apparatus; testing ap-
paratus not for medical purposes; remote control ap-
paratus; electro-dynamic apparatus for the remote 
control of railway points; electro-dynamic apparatus 
for the remote control of signals; monitoring appara-
tus, other than for medical purposes; sound recording 
apparatus; Global Positioning System [GPS] appara-
tus; distillation apparatus for scientific purposes; diff-
raction apparatus [microscopy]; air analysis appara-
tus; apparatus to check franking; sound transmitting 
apparatus; apparatus for fermentation [laboratory ap-
paratus]; breathing apparatus for underwater swim-
ming; breathing apparatus, except for artificial respi-
ration; apparatus and installations for the production 
of X-rays, not for medical purposes; cash registers; 
electric apparatus for commutation; intercommunica-
tion apparatus; stills for laboratory experiments; pro-
jection apparatus; fire extinguishing apparatus; radio-
logical apparatus for industrial purposes; X-ray appa-
ratus not for medical purposes; blueprint apparatus; 
flashing lights [luminous signals]; stereoscopic appa-
ratus; telephone apparatus; facsimile machines; pho-
totelegraphy apparatus; igniting apparatus, electric, 
for igniting at a distance; acid hydrometers; salinome-
ters; acidimeters for batteries; aerometers; beacons, 
luminous; battery jars; automated teller machines 

[ATM]; barometers; anode batteries; galvanic batte-
ries; ignition batteries; solar batteries; solar panels for 
the production of electricity; batteries, electric; balan-
ces [steelyards]; betatrons; binoculars; biochips; elec-
tronic tags for goods; lens hoods; magnetic tape units 
for computers; computer memory devices; fire hose 
nozzles; encoded identification bracelets, magnetic; 
connected bracelets [measuring instruments]; safety 
tarpaulins; electronic key fobs being remote control 
apparatus; bullet-proof clothing; signalling buoys; life 
buoys; marking buoys; directional compasses; vacu-
um gauges; electrolysers; variometers; verniers; sca-
les; baby scales; bathroom scales; letter scales; weigh-
bridges; precision balances; scales with body mass 
analysers; levelling staffs [surveying instruments]; ca-
mcorders; video baby monitors; video cassettes; video 
projectors; video telephones; video screens; viewfin-
ders, photographic; electric plugs; micrometer screws 
for optical instruments; viscosimeters; circuit closers; 
wavemeters; voltmeters; mechanical signs; signs, lu-
minous; switchboxes [electricity]; current rectifiers; 
gas testing instruments; gasometers [measuring instru-
ments]; galvanometers; hands-free kits for telephones; 
heliographic apparatus; hygrometers; hydrometers; 
weights; peepholes [magnifying lenses] for doors; ha-
irdressing training heads [teaching apparatus]; holog-
rams; plotters; sounding leads; plumb bobs; range fin-
ders; parking sensors for vehicles; piezoelectric sen-
sors; densimeters; densitometers; detectors; smoke de-
tectors; infrared detectors; counterfeit coin detectors; 
joysticks for use with computers, other than for video 
games; transparencies [photography]; slide projectors; 
diaphragms [photography]; dictating machines; dyna-
mometers; light-emitting diodes [LED]; quantum dot 
light-emitting diodes [QLED]; organic light-emitting 
diodes [OLED]; floppy disks; phonograph records; 
disks, magnetic; optical discs; circular slide rules; disk 
drives for computers; juke boxes for computers; wea-
rable video display monitors; electronic numeric dis-
plays; DNA chips; electronic interactive whiteboards; 
electronic notice boards; electric wire harnesses for 
automobiles; bullet-proof vests; life jackets; reflective 
safety vests; identification threads for electric wires; 
nose clips for divers and swimmers; padlocks, electro-
nic; locks, electric; bells [warning devices]; alarm 
bells, electric; electric door bells; signal bells; acou-
stic conduits; mirrors for inspecting work; road signs, 
luminous or mechanical; marine depth finders; probes 
for scientific purposes; buzzers; needles for surveying 
compasses; needles for record players; eyewear; ref-
lective articles for wear, for the prevention of acci-
dents; measures; pressure measuring apparatus; simu-
lators for the steering and control of vehicles; inver-
ters [electricity]; pressure indicators; automatic indi-
cators of low pressure in vehicle tyres; temperature 
indicators; incubators for bacteria culture; measuring 
instruments; cosmographic instruments; mathematical 
instruments; levelling instruments; instruments con-
taining eyepieces; surveying instruments; azimuth ins-
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truments; interfaces for computers; ionization appa-
ratus not for the treatment of air or water; satellite fin-
der meters; spark-guards; coaxial cables; fibre optic 
cables; cables, electric; calipers; slide calipers; screw-
tapping gauges; calorimeters; calculating machines; 
pocket calculators; decompression chambers; rearvi-
ew cameras for vehicles; cinematographic cameras; 
thermal imaging cameras; mouth guards for sports; li-
fe-saving capsules for natural disasters; electronic 
pens [visual display units]; holders for electric coils; 
biometric identity cards; identity cards, magnetic; vi-
deo game cartridges; ink cartridges, unfilled, for prin-
ters and photocopiers; memory cards for video game 
machines; encoded magnetic cards; riding helmets; 
protective helmets; carriers for dark plates [photogra-
phy]; cathodes; spools [photography]; choking coils 
[impedance]; coils, electric; electromagnetic coils; ci-
nematographic film, exposed; computer keyboards; 
solenoid valves [electromagnetic switches]; wire con-
nectors [electricity]; thin client computers; downloa-
dable cryptographic keys for receiving and spending 
cryptocurrency; encoded key cards; electronic book 
readers; electronic agendas; push buttons for bells; 
magnetic encoders; visors for helmets; collectors, el-
ectric; calibrating rings; smart rings; ring sizers; pro-
tective suits for aviators; commutators; compact discs 
[audio-video]; comparators; marine compasses; com-
puters; laptop computers; tablet computers; notebook 
computers; wearable computers; condensers [capaci-
tors]; contacts, electric; wind socks for indicating 
wind direction; traffic cones; branch boxes [electrici-
ty]; distribution boxes [electricity]; junction boxes [el-
ectricity]; battery boxes; cabinets for loudspeakers; di-
ving suits; downloadable e-wallets; galena crystals 
[detectors]; covers for electric outlets; logs [measu-
ring instruments]; lasers, not for medical purposes; 
lactodensimeters; lactometers; vacuum tubes [radio]; 
darkroom lamps [photography]; thermionic valves; 
amplifying tubes; flashlights [photography]; head 
cleaning tapes [recording]; magnetic tapes; video-
tapes; surveying chains; fire escapes; rulers [measu-
ring instruments]; square rulers for measuring; slide-
rules; contact lenses; correcting lenses [optics]; opti-
cal lenses; optical condensers; sounding lines; electri-
city conduits; measuring spoons; magnifying glasses 
[optics]; thread counters; magnets; decorative mag-
nets; close-up lenses; crash test dummies; resuscitati-
on mannequins [teaching apparatus]; pressure gauges; 
security tokens [encryption devices]; divers' masks; 
solderers' helmets; protective masks; respiratory 
masks, other than for artificial respiration; materials 
for electricity mains [wires, cables]; voting machines; 
money counting and sorting machines; material tes-
ting instruments and machines; furniture especially 
made for laboratories; megaphones; portable media 
players; diaphragms [acoustics]; diaphragms for sci-
entific apparatus; metal detectors for industrial or mi-
litary purposes; digital weather stations; metronomes; 
rules [measuring instruments]; carpenters' rules; dres-

smakers' measures; mechanisms for coin-operated ap-
paratus; mechanisms for counter-operated apparatus; 
coin-operated mechanisms for television sets; shutter 
releases [photography]; micrometers; microproces-
sors; microscopes; microtomes; microphones; audio 
mixers; modems; lightning conductors; monitors 
[computer hardware]; monitors [computer programs]; 
selfie sticks [hand-held monopods]; terminals [electri-
city]; junction sleeves for electric cables; teeth protec-
tors; temperature indicator labels, not for medical pur-
poses; knee-pads for workers; headphones; earpieces 
for remote communication; surveyors' levels; sound 
recording carriers; magnetic data media; optical data 
media; electronic sheet music, downloadable; sheaths 
for electric cables; identification sheaths for electric 
wires; weighing machines; computer hardware; punc-
hed card machines for offices; life saving equipment; 
objectives [lenses] [optics]; lenses for astrophotogra-
phy; selfie lenses; egg-candlers; fire extinguishers; re-
scue laser signalling flares; electrified fences; limiters 
[electricity]; clothing for protection against accidents, 
irradiation and fire; clothing for protection against 
fire; asbestos clothing for protection against fire; clot-
hing especially made for laboratories; survival blan-
kets; ozonisers [ozonators]; octants; eyepieces; ohm-
meters; wrist rests for use with computers; spectacle 
frames; oscillographs; plumb lines; mirrors [optics]; 
spectacles; sunglasses; goggles for sports; electronic 
collars to train animals; finger sizers; signalling pa-
nels, luminous or mechanical; biometric passports; 
wah-wah pedals; radio pagers; pince-nez; electronic 
pocket translators; transmitters [telecommunication]; 
telephone transmitters; transmitters of electronic sig-
nals; switches, electric; periscopes; data gloves; glo-
ves for divers; gloves for protection against accidents; 
gloves for protection against X-rays for industrial pur-
poses; asbestos gloves for protection against acci-
dents; furnaces for laboratory use; droppers for mea-
suring, other than for medical or household purposes; 
laboratory pipettes; pyrometers; planimeters; plane 
tables [surveying instruments]; plates for batteries; 
computer software platforms, recorded or downloa-
dable; wafers for integrated circuits; printed circuit 
boards; compact disc players; cassette players; pro-
tective films adapted for computer screens; protective 
films adapted for smartphones; sound recording strips; 
X-ray films, exposed; films, exposed; life-saving 
rafts; animal signalling rattles for directing livestock; 
laboratory trays; digital signs; stands adapted for lap-
tops; semi-conductors; polarimeters; personal digital 
assistants [PDAs]; fire pumps; measuring glassware; 
weight belts for divers; life belts; fuses; circuit brea-
kers; converters, electric; telerupters; food analysis 
apparatus; diagnostic apparatus, not for medical pur-
poses; distance recording apparatus; distance measu-
ring apparatus; speed measuring apparatus [photo-
graphy]; appliances for measuring the thickness of le-
ather; apparatus for measuring the thickness of skins; 
speed checking apparatus for vehicles; teaching appa-
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ratus; time recording apparatus; apparatus and instru-
ments for astronomy; surveying apparatus and instru-
ments; weighing apparatus and instruments; nautical 
apparatus and instruments; navigational instruments; 
optical apparatus and instruments; apparatus and ins-
truments for physics; chemistry apparatus and instru-
ments; measuring apparatus; measuring devices, elec-
tric; boiler control instruments; meteorological instru-
ments; naval signalling apparatus; observation instru-
ments; navigation apparatus for vehicles [on-board 
computers]; satellite navigational apparatus; regula-
ting apparatus, electric; telecommunication apparatus 
in the form of jewellery; precision measuring appara-
tus; audio- and video-receivers; prisms [optics]; com-
puter software applications, downloadable; ticket pri-
nters; printers for use with computers; retorts' stands; 
apparatus for changing record player needles; drainers 
for use in photography; cleaning apparatus for phono-
graph records; fire beaters; sighting telescopes for fi-
rearms; telescopic sights for artillery; test tubes; pres-
sure indicator plugs for valves; magnetic wires; tele-
graph wires; telephone wires; wires, electric; conduc-
tors, electric; copper wire, insulated; fuse wire; com-
puter game software, downloadable; computer prog-
rams, downloadable; computer screen saver software, 
recorded or downloadable; record players; processors 
[central processing units]; rods for water diviners; 
electronic publications, downloadable; distribution 
consoles [electricity]; control panels [electricity]; ra-
dar apparatus; masts for wireless aerials; transmitting 
sets [telecommunication]; radios; vehicle radios; 
sprinkler systems for fire protection; frames for pho-
tographic transparencies; screens for photoengraving; 
flowmeters; walkie-talkies; voltage surge protectors; 
voltage regulators for vehicles; stage lighting regula-
tors; speed regulators for record players; cell switches 
[electricity]; washing trays [photography]; marking 
gauges [joinery]; T-squares for measuring; time swit-
ches, automatic; relays, electric; body harnesses for 
support when lifting loads; X-ray photographs, other 
than for medical purposes; rheostats; respirators for 
filtering air; retorts; refractometers; refractors; grids 
for batteries; security surveillance robots; laboratory 
robots; teaching robots; telepresence robots; humano-
id robots with artificial intelligence; electric sockets; 
height measuring instruments; speaking tubes; horns 
for loudspeakers; subwoofers; saccharometers; optical 
fibres [light conducting filaments]; traffic-light appa-
ratus [signalling devices]; dog whistles; signalling 
whistles; sports whistles; sextants; inductors [electri-
city]; safety nets; nets for protection against accidents; 
fire alarms; signals, luminous or mechanical; rescue 
flares, non-explosive and non-pyrotechnic; sirens; 
electronic access control systems for interlocking 
doors; hand-held electronic dictionaries; integrated 
circuit cards [smart cards]; smartglasses; smartpho-
nes; smartwatches; connections for electric lines; cou-
plings, electric; sonars; sound locating instruments; 
lighting ballasts; resistances, electric; spectrograph 

apparatus; spectroscopes; speed indicators; alcohol-
meters; satellites for scientific purposes; protection 
devices for personal use against accidents; audiovisual 
teaching apparatus; charging stations for electric ve-
hicles; radiotelegraphy sets; radiotelephony sets; spec-
tacle lenses; anti-glare glasses; optical glass; personal 
stereos; stereoscopes; stands for photographic appa-
ratus; stroboscopes; fire boats; sulfitometers; bags ad-
apted for laptops; drying racks [photography]; sphero-
meters; integrated circuits; printed circuits; counters; 
parking meters; mileage recorders for vehicles; revo-
lution counters; abacuses; egg timers [sandglasses]; 
taximeters; ear plugs for divers; tachometers; televisi-
on apparatus; telegraphs [apparatus]; telescopes; tele-
prompters; teleprinters; cordless telephones; mobile 
telephones; theodolites; credit card terminals; intera-
ctive touch screen terminals; thermo-hygrometers; 
thermometers, not for medical purposes; thermostats; 
thermostats for vehicles; climate control digital ther-
mostats; crucibles [laboratory]; tone arms for record 
players; totalizators; transistors [electronic]; transpon-
ders; protractors [measuring instruments]; transfor-
mers [electricity]; step-up transformers; resuscitation 
training simulators; vehicle breakdown warning tri-
angles; triodes; starter cables for motors; discharge tu-
bes, electric, other than for lighting; capillary tubes; 
neon signs; Pitot tubes; X-ray tubes not for medical 
purposes; telephone receivers; headgear being protec-
tive helmets; squares for measuring; gauges; quantity 
indicators; petrol gauges; water level indicators; elec-
tric loss indicators; light-emitting electronic pointers; 
slope indicators; levels [instruments for determining 
the horizontal]; mercury levels; spirit levels; urinome-
ters; amplifiers; particle accelerators; electric installa-
tions for the remote control of industrial operations; 
baby monitors; steering apparatus, automatic, for ve-
hicles; balancing apparatus; video recorders; sound 
reproduction apparatus; invoicing machines; tape re-
corders; protection devices against X-rays, not for me-
dical purposes; railway traffic safety appliances; data 
processing apparatus; oxygen transvasing apparatus; 
theft prevention installations, electric; devices for the 
projection of virtual keyboards; film cutting appara-
tus; drying apparatus for photographic prints; optical 
character readers; centering apparatus for photograp-
hic transparencies; dosage dispensers; battery char-
gers; chargers for electric accumulators; chargers for 
electronic cigarettes; acoustic alarms; sounding appa-
ratus and machines; apparatus for editing cinematog-
raphic film; cathodic anti-corrosion apparatus; coup-
lers [data processing equipment]; anti-theft warning 
apparatus; computer peripheral devices; anti-interfe-
rence devices [electricity]; demagnetizing apparatus 
for magnetic tapes; acoustic couplers; alarms; fog sig-
nals, non-explosive; whistle alarms; adding machines; 
heat regulating apparatus; photocopiers [photograp-
hic, electrostatic, thermic]; electric and electronic eff-
ects units for musical instruments; bar code readers; 
downloadable image files; downloadable music files; 
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animated cartoons; filters for respiratory masks; filters 
for ultraviolet rays, for photography; filters for use in 
photography; USB flash drives; magic lanterns; opti-
cal lanterns; signal lanterns; cameras [photography]; 
glazing apparatus for photographic prints; shutters 
[photography]; darkrooms [photography]; photome-
ters; flash-bulbs [photography]; digital photo frames; 
enlarging apparatus [photography]; photovoltaic cells; 
containers for contact lenses; spectacle cases; contai-
ners for microscope slides; cases for smartphones; ca-
ses especially made for photographic apparatus and 
instruments; chromatography apparatus for laboratory 
use; chronographs [time recording apparatus]; labora-
tory centrifuges; spectacle chains; cyclotrons; compa-
sses for measuring; frequency meters; time clocks [ti-
me recording devices]; Petri dishes; sleeves for lap-
tops; covers for personal digital assistants [PDAs]; co-
vers for tablet computers; covers for smartphones; fire 
blankets; chips [integrated circuits]; jigs [measuring 
instruments]; pedometers; meteorological balloons; 
electrified rails for mounting spot lights; asbestos 
screens for firemen; fire hose; virtual reality headsets; 
protective helmets for sports; head guards for sports; 
lifeboats; snorkels; cell phone straps; spectacle cords; 
tripods for cameras; switchboards; distribution boards 
[electricity]; equalizers [audio apparatus]; workmen's 
protective face-shields; projection screens; radiology 
screens for industrial purposes; fluorescent screens; 
exposure meters [light meters]; ducts [electricity]; gal-
vanic cells; downloadable graphics for mobile phones; 
epidiascopes; ergometers; armatures [electricity]; 
black boxes [data recorders]; 3D spectacles; magnetic 
resonance imaging [MRI] apparatus, not for medical 
purposes; screens [photography]; downloadable emo-
ticons for mobile phones; downloadable ring tones for 
mobile phones; audio interfaces; toner cartridges, 
unfilled, for printers and photocopiers; mouse pads; 
compact discs [read-only memory]; mouse [computer 
peripheral]; trackballs [computer peripherals]; ear 
pads for headphones; computer software, recorded; 
shoes for protection against accidents, irradiation and 
fire; hemline markers; computer programs, recorded; 
light dimmers [regulators], electric; lanyards for safe-
ty purposes for fall protection; scanners [data proce-
ssing equipment]; wearable activity trackers; readers 
[data processing equipment]. 
 

11 ‒ Lampshades; steam accumulators; heat accumu-
lators; defrosters for vehicles; disinfectant apparatus 
for medical purposes; distillation apparatus; desicca-
ting apparatus; hydromassage bath apparatus; disin-
fectant apparatus; air deodorizing apparatus; tanning 
apparatus [sun beds]; ionization apparatus for the tre-
atment of air or water; coffee roasters; beverage coo-
ling apparatus; hand drying apparatus for washrooms; 
fruit roasters; water purifying apparatus and machi-
nes; refrigerating apparatus and machines; underfloor 
heating apparatus and installations; drying apparatus 
and installations; freezers; heating and cooling appa-
ratus for dispensing hot and cold beverages; drying 

apparatus; coolers for furnaces; expansion tanks for 
central heating installations; flushing tanks; refining 
towers for distillation; bidets; boilers, other than parts 
of machines; bath tubs; spa baths [vessels]; bath tubs 
for sitz baths; waffle irons, electric; fans [air-conditio-
ning]; fans [parts of air-conditioning installations]; el-
ectric fans for personal use; roasting spits; refrigera-
ting display cabinets; heated display cabinets; dehu-
midifiers; water heaters; water flushing installations; 
air reheaters; extractor hoods for kitchens; gas con-
densers, other than parts of machines; acetylene ge-
nerators; fog machines; microbubble generators for 
baths; hydrants; burners; acetylene burners; gas bur-
ners; burners for lamps; germicidal burners; incandes-
cent burners; oxyhydrogen burners; laboratory bur-
ners; oil burners; alcohol burners; hot water bottles; 
footwarmers, electric or non-electric; bed warmers; 
USB-powered hand warmers; pocket warmers; war-
ming pans; roasting apparatus; food dehydrators, elec-
tric; lampshade holders; stills; showers; refrigerating 
containers; lighters; gas lighters; friction lighters for 
igniting gas; chimney blowers; coils [parts of disti-
lling, heating or cooling installations]; furnace ash bo-
xes; evaporators; shower cubicles; Turkish bath cabi-
nets, portable; heating apparatus; cool boxes, electric; 
refrigerating chambers; fireplaces, domestic; chimney 
flues; coffee capsules, empty, for electric coffee ma-
chines; structural framework for ovens; air valves for 
steam heating installations; level controlling valves in 
tanks; thermostatic valves [parts of heating installati-
ons]; electrically heated carpets; light bulbs; light 
bulbs, electric; solar thermal collectors [heating]; dis-
tillation columns; furnace grates; ventilation hoods; 
ventilation hoods for laboratories; lamp globes; air-
conditioning apparatus; air conditioners for vehicles; 
gas boilers; laundry room boilers; heating boilers; 
coffee machines, electric; taps; taps for pipes and pi-
pelines; mixer taps for water pipes; forges, portable; 
lava rocks for use in barbecue grills; couscous coo-
kers, electric; lights, electric, for Christmas trees; ace-
tylene flares; safety lamps; gas lamps; curling lamps; 
nail lamps; curing lamps, not for medical purposes; 
germicidal lamps for purifying air; light bulbs for 
directional signals for vehicles; arc lamps; laboratory 
lamps; oil lamps; ultraviolet ray lamps, not for medi-
cal purposes; miners' lamps; electric lamps; chande-
liers; barbecues; watering machines for agricultural 
purposes; ice-cream making machines; soya milk ma-
king machines, electric; pounded rice cake making 
machines, electric, for household purposes; multicoo-
kers; footmuffs, electrically heated; heaters for baths; 
heaters for heating irons; immersion heaters; brackets 
for gas burners; anti-splash tap nozzles; heat pumps; 
filaments for electric lamps; magnesium filaments for 
lighting; heating filaments, electric; luminous house 
numbers; socks, electrically heated; heating apparatus 
for defrosting vehicle windows; hot air bath fittings; 
bath fittings; loading apparatus for furnaces; kiln fur-
niture [supports]; sauna bath installations; refrigera-
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ting appliances and installations; directional lights for 
bicycles; electrically heated clothing; blankets, elec-
tric, not for medical purposes; fabric steamers; lamp 
reflectors; vehicle reflectors; hearths; electric cook-
tops; food steamers, electric; steam boilers, other than 
parts of machines; pasteurisers; lamp mantles; sockets 
for electric lights; coffee percolators, electric; stoves 
[heating apparatus]; bakers' ovens; hot air ovens; kit-
chen ranges [ovens]; microwave ovens [cooking appa-
ratus]; microwave ovens for industrial purposes; inci-
nerators; kilns; solar furnaces; dental ovens; furnaces, 
other than for laboratory use; urinals being sanitary 
fixtures; feeding apparatus for heating boilers; heating 
plates; cooking stoves; hot plates; wine cellars, elec-
tric; heaters, electric, for feeding bottles; aquarium 
heaters; USB-powered cup heaters; aquarium lights; 
heating cushions, electric, not for medical purposes; 
clean chambers [sanitary installations]; tortilla pres-
ses, electric; water intake apparatus; deodorizing ap-
paratus, not for personal use; apparatus for dehydra-
ting food waste; fumigation apparatus, not for medical 
purposes; gas scrubbing apparatus; oil-scrubbing ap-
paratus; glue-heating appliances; drying apparatus for 
fodder and forage; water filtering apparatus; air puri-
fying apparatus and machines; ice machines and ap-
paratus; cooling appliances and installations; cooking 
apparatus and installations; lighting apparatus and ins-
tallations; sanitary apparatus and installations; coo-
king rings; lighting apparatus for vehicles; light-emit-
ting diodes [LED] lighting apparatus; heating appara-
tus for solid, liquid or gaseous fuels; heating appara-
tus, electric; hot air apparatus; steam facial apparatus 
[saunas]; safety accessories for water or gas apparatus 
and pipes; regulating and safety accessories for gas 
apparatus; regulating accessories for water or gas ap-
paratus and pipes; regulating and safety accessories 
for water apparatus; regulating and safety accessories 
for gas pipes; roasting jacks; plate warmers; anti-glare 
devices for vehicles [lamp fittings]; rotisseries; radia-
tor caps; searchlights; diving lights; light projectors; 
washers for water taps; heat guns; radiators [heating];  
central heating radiators; radiators, electric; sinks; di-
sinfectant dispensers for toilets; drip irrigation emit-
ters [irrigation fittings]; light diffusers; nuclear reac-
tors; heat regenerators; pressure water tanks; roasters; 
beverage urns, electric; lamps; ceiling lights; toilet se-
ats; hydroponic growing systems; lighting installati-
ons for air vehicles; autoclaves, electric, for cooking; 
gas scrubbers [parts of gas installations]; lamp glas-
ses; sterilizers; water sterilizers; air sterilizers; air dry-
ers; laundry dryers, electric; hair dryers; malt roasters; 
tobacco roasters; tajines, electric; heat exchangers, 
other than parts of machines; bread toasters; discharge 
tubes, electric, for lighting; lamp chimneys; luminous 
tubes for lighting; pipes [parts of sanitary installati-
ons]; flues for heating boilers; boiler pipes [tubes] for 
heating installations; toilets [water-closets]; toilets, 
portable; humidifiers; humidifiers for central heating 
radiators; wash-hand basins [parts of sanitary installa-

tions]; toilet bowls; water conduits installations; air-
conditioning installations; desalination plants; insta-
llations for processing nuclear fuel and nuclear mode-
rating material; watering installations, automatic; 
cooling installations for water; cooling installations 
for liquids; milk cooling installations; cooling insta-
llations for tobacco; water purification installations; 
purification installations for sewage; steam generating 
installations; water distribution installations; air filte-
ring installations; swimming pool chlorinating appara-
tus; ventilation [air-conditioning] installations and 
apparatus; ventilation [air-conditioning] installations 
for vehicles; water softening apparatus and installati-
ons; cooling installations and machines; heating insta-
llations; heaters for vehicles; heating installations 
[water]; polymerisation installations; water supply 
installations; flare stacks for use in the oil industry; 
ash conveyor installations, automatic; whirlpool-jet 
apparatus; air cooling apparatus; sous-vide cookers, 
electric; aquarium filtration apparatus; cooking uten-
sils, electric; flaming torches; headlights for automo-
biles; vehicle headlights; filters for air conditioning; 
filters for drinking water; wicks adapted for oil stoves; 
lights for automobiles; bicycle lights; motorcycle 
lights; lights for vehicles; electric torches; head tor-
ches; lanterns for lighting; candle lanterns; street 
lamps; Chinese lanterns; fountains; ornamental foun-
tains; chocolate fountains, electric; air fryers; deep 
fryers, electric; fittings, shaped, for furnaces; oven fit-
tings made of fireclay; bread-making machines; refri-
gerators; refrigerators, cooling apparatus and freezers 
for medical storage purposes; chromatography appa-
ratus for industrial purposes; kettles, electric; dampers 
[heating]; book sterilization apparatus; refrigerating 
cabinets; carbon for arc lamps; heating elements; fairy 
lights for festive decoration; electric appliances for 
making yogurt; bread baking machines; bath installa-
tions; standard lamps; thermo-pots, electric. 
 

35 ‒ Arranging subscriptions to telecommunication 
services for others; import-export agency services; co-
mmercial information agency services; advertising 
agency services; cost price analysis; rental of office 
equipment in co-working facilities; rental of adverti-
sing space; business auditing; financial auditing; busi-
ness intermediary services relating to the matching of 
potential private investors with entrepreneurs needing 
funding; employment agency services; computerized 
file management; book-keeping; invoicing; demons-
tration of goods; transcription of communications [of-
fice functions]; opinion polling; market studies; busi-
ness investigations; business research; marketing rese-
arch; personnel recruitment; business management 
and organization consultancy; business organization 
consultancy; business management consultancy; per-
sonnel management consultancy; professional busi-
ness consultancy; consultancy regarding advertising 
communication strategies; layout services for adver-
tising purposes; marketing; targeted marketing; busi-
ness management of performing artists; business 
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management of sports people; writing of curriculum 
vitae for others; scriptwriting for advertising purpo-
ses; news clipping services; updating and maintenance 
of information in registries; updating and maintenance 
of data in computer databases; updating of advertising 
material; word processing; online retail services for 
downloadable and pre-recorded music and movies; 
online retail services for downloadable ring tones; on-
line retail services for downloadable digital music; or-
ganization of exhibitions for commercial or adverti-
sing purposes; arranging newspaper subscriptions for  
others; organization of fashion shows for promotional 
purposes; organization of trade fairs; shop window 
dressing; business appraisals; payroll preparation; da-
ta search in computer files for others; sponsorship se-
arch; administrative assistance in responding to calls 
for tenders; business management assistance; comm-
ercial or industrial management assistance; commer-
cial intermediation services; providing business infor-
mation; providing business information via a website; 
providing commercial and business contact informa-
tion; providing commercial information and advice 
for consumers in the choice of products and services; 
providing user reviews for commercial or advertising 
purposes; web indexing for commercial or advertising 
purposes; providing user rankings for commercial or 
advertising purposes; economic forecasting; auction-
eering; retail services for works of art provided by art 
galleries; sales promotion for others; promotion of go-
ods and services through sponsorship of sports events; 
production of teleshopping programmes; production 
of advertising films; office machines and equipment 
rental; rental of advertising time on communication 
media; publicity material rental; rental of billboards 
[advertising boards]; rental of vending machines; ren-
tal of sales stands; rental of photocopying machines; 
consumer profiling for commercial or marketing pur-
poses; publication of publicity texts; radio advertising; 
development of advertising concepts; bill-posting; 
distribution of samples; dissemination of advertising 
matter; direct mail advertising; registration of written 
communications and data; writing of publicity texts; 
advertising; online advertising on a computer net-
work; advertising by mail order; television adverti-
sing; compilation of statistics; compilation of infor-
mation into computer databases; business inquiries; 
systemization of information into computer databases; 
administrative services for medical referrals; advisory 
services for business management; corporate commu-
nications services; negotiation of business contracts 
for others; negotiation and conclusion of commercial 
transactions for third parties; compiling indexes of in-
formation for commercial or advertising purposes; tax 
preparation; drawing up of statements of accounts; te-
lemarketing services; psychological testing for the se-
lection of personnel; interim business management; 
business management of hotels; business management 
for freelance service providers; business project ma-
nagement services for construction projects; commer-

cial administration of the licensing of the goods and 
services of others; business management of reimbur-
sement programmes for others; administration of con-
sumer loyalty programs; administration of frequent 
flyer programs; administrative processing of purchase 
orders; administrative services for the relocation of 
businesses; public relations; commercial lobbying ser-
vices; competitive intelligence services; modelling for 
advertising or sales promotion; typing; market intelli-
gence services; appointment reminder services [office 
functions]; website traffic optimization; tax filing ser-
vices; search engine optimization for sales promotion; 
retail services relating to bakery products; gift registry 
services; price comparison services; pay per click ad-
vertising; secretarial services; procurement services 
for others [purchasing goods and services for other 
businesses]; shorthand; outsourcing services [business 
assistance]; telephone answering for unavailable subs-
cribers; telephone switchboard services; photocopying 
services; business efficiency expert services; consul-
tancy regarding public relations communication stra-
tegies; marketing in the framework of software pub-
lishing; provision of an online marketplace for buyers 
and sellers of goods and services; presentation of go-
ods on communication media, for retail purposes; me-
dia relations services; wholesale services for pharma-
ceutical, veterinary and sanitary preparations and me-
dical supplies; retail services for pharmaceutical, ve-
terinary and sanitary preparations and medical sup-
plies; outsourced administrative management for co-
mpanies; appointment scheduling services [office fun-
ctions]. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116006 A  
(800) 1635581 
(151) 2021 10 15 
(891) 2021 10 15 
(731) SHENZHEN TCL NEW TECHNOLOGY CO.,  

LTD. 
9/F, Building D4, International E City, 1001 
Zhongshan Park Road, Xili Street, Nanshan 
District Shenzhen, 518000 Guangdong, China 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 26.03.23 
(511)  
7 ‒ Ironing machines; dry-cleaning machines; was-
hing machines [laundry]; wringing machines for laun-
dry; compressed air machines; compressors for refri-
gerators; curtain drawing devices, electrically opera-
ted; mixing machines; food preparation machines, el-
ectromechanical; juice extractors, electric; dishwas-
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hers; coffee grinders, other than hand-operated; blen-
ders, electric, for household purposes; kitchen machi-
nes, electric; food processors, electric; vacuum clea-
ners; machines and apparatus for cleaning, electric; 
fruit squeezers, electric, for household purposes; be-
verage preparation machines, electromechanical. 
 

9 ‒ Data processing apparatus; computers; computer 
peripheral devices; monitors [computer hardware]; 
tablet computers; smartwatches (data processing ap-
paratus); smartglasses (data processing apparatus); in-
teractive touch screen terminals; electronic interactive 
whiteboards; loudspeakers; cabinets for loudspeakers; 
microphones; electric door bells; locks, electric; al-
arms; electronic notice boards; television apparatus; 
sound recording apparatus; laptop computers; mobile 
telephones; camcorders; audio- and video-receivers; 
sound reproduction apparatus; sound transmitting ap-
paratus; virtual reality headsets; television cameras; 
computer software applications, downloadable; com-
puter programs, downloadable; headsets; electronic 
surveillance apparatus; cameras [photography]; audio-
visual teaching apparatus. 
 

11 ‒ Cooking utensils, electric; cooking apparatus and 
installations; roasting apparatus; gas burners; autoc-
laves, electric, for cooking; coffee machines, electric; 
kettles, electric; microwave ovens [cooking appara-
tus]; bread-making machines; coffee percolators, elec-
tric; coffee roasters; refrigerators; freezers; wine ce-
llars, electric; air-conditioning installations; air-condi-
tioning apparatus; air purifying apparatus and ma-
chines; drying apparatus and installations; extractor 
hoods for kitchens; dehumidifiers for household pur-
poses; electric fans for personal use; laundry drying 
machines; fabric steamers; air humidifying apparatus; 
electric hair dryers; fans [air-conditioning]; humidi-
fiers for household purposes; heating apparatus; hea-
ting installations; heaters for baths; hand drying 
apparatus for washrooms; bathroom heaters; toilets 
[water-closets]; toilet seats; toilet bowls; steam facial 
apparatus [saunas]; fumigation apparatus, not for me-
dical purposes; hydromassage bath apparatus; drin-
king fountains; water purifying apparatus and machi-
nes; sterilized cupboard; ultrasonic sterilizers for 
household purposes; radiators, electric. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116007 A  
(800) 1635598 
(151) 2021 11 03 
(891) 2021 11 03 
(731) CIRO PAONE S.P.A. 

VIA SAN PASQUALE A CHIAIA 83, I-80121  
Napoli, Italy 

(540)  
 

 

 

(591) BLUE (PANTONE 286C ‒ C:100 / M:79 /  
Y:16 / K:3) 

(531) 27.05.17; 27.05.19; 29.01.04 
(511)  
18 ‒ Trunks [luggage]; bags; handbags; backpacks; 
luggage; briefcases; key cases; umbrellas; card cases 
[notecases]; document holders [carrying cases]; poc-
ket wallets; coin purses; music cases; satchels; trave-
lling bags; boxes of leather or leatherboard; school 
satchels; saddlery; clothing for pets; collars for ani-
mals; vanity cases, not fitted. 
 

25 ‒ Clothing; dresses; shirts; blouses; skirts; suits; 
jackets [clothing]; trousers; shorts; jerseys [clothing]; 
T-shirts; singlets; corsets [underclothing]; raincoats; 
overcoats; coats; tracksuits; wind-resistant jackets; fur 
coats; dressing gowns; bathrobes; bathing suits; belts 
[clothing]; neckties; neckerchiefs; gloves [clothing]; 
underwear; pajamas; nightgowns; socks; stockings; 
tights; shawls; scarves; footwear; slippers; shoes; bo-
ots; sandals; headwear. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116008 A 
(800) 1635618 
(151) 2021 09 24 
(891) 2021 09 24 
(731) PingCAP Xingchen (Beijing) Technology Co.,  

Ltd. 
Room 101A-195, Building B-2, Dongsheng  
Science & Technology Park,; Zhongguancun,  
No.66, Xixiaokou Road, Haidian District,  
Beijing, China 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.17 
(511)  
35 ‒ Advertising; on-line promotion of computer net-
works and websites; presentation of goods on commu-
nication media, for retail purposes; providing business 
information, also via internet, the cable network or ot-
her forms of data transfer; business management con-
sultancy; marketing; promotion of goods and services 
for others; personnel management consultancy; syste-
mization of information into computer databases; up-
dating and maintenance of data in computer data-
bases. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116009 A 
(800) 1635635 
(151) 2021 10 26 
(891) 2021 10 26 
(731) Beijing InnoCare Pharma Tech Co., Ltd. 

Bldg. 8, Community No.1, No.8 Courtyard,  
Life Park Road, ZGC Life Science Park,  
Changping District, 102206 Beijing, China 
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(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 26.15.01; 27.05.01; 27.05.07 
(511)  
5 ‒ Medicines for human purposes; reagents for use in 
medical genetic testing; cultures of microorganisms 
for medical or veterinary use; vaccines; nutritional 
supplements; air purifying preparations; medicines for 
veterinary purposes; diagnostic preparations for medi-
cal purposes; preparations for destroying noxious ani-
mals; dietetic substances adapted for medical use. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116010 A 
(800) 1635636 
(151) 2021 11 30 
(891) 2021 11 30 
(731) QINGDAO AUFINE TYRE CO., LTD. 

(A) 100, Rm 209, 2F No.43 Beijing Rd, Bonded  
Port Area, Qingdao, 266555 Shandong, China 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
12 ‒ Electric vehicles; wheels for automobiles; bicyc-
les; handcars; casings for pneumatic tyres; pneumatic 
tyres; solid tyres for vehicle wheels; tyres for vehicle 
wheels; automobile tyres; tubeless tires for cycles and 
bicycles. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116011 A 
(800) 1635638 
(151) 2021 10 19 
(891) 2021 10 19 
(731) Jiaxing Surtec Machinery Co., Ltd 

North Qianxi Rd, Group 8, Gangzhong Village, 
Guangchen Town, Pinghu City, Zhejiang,  
China 

(540)  
 

 
 

(591) Red, black and white 
(531) 27.05.01; 29.01.13 
(511)  
7 ‒ Lawnmowers [machines]; woodworking machi-
nes; cutting machines; hand-held tools, other than 
hand-operated; cylinders for machines; pressure regu-
lating valves; axles for machines; presses [machines 
for industrial purposes]; bearings [parts of machines]. 
___________________________________________  

(260) AM 2022 116012 A 
(800) 1635647 
(151) 2021 11 18 
(891) 2021 11 18 
(731) Shandong Lelutu Trading Co., Ltd. 

Westwater Industrial Zone, Guangrao County,  
Dongying City, Shandong Province, China 

(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(511)  
12 ‒ Tyres for vehicle wheels; casings for pneumatic 
tyres; pneumatic tyres; automobile tyres; tires for airc-
raft wheels; inner tubes for pneumatic tyres; air vehic-
les. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116014 A 
(800) 1635655 
(151) 2021 10 27 
(891) 2021 10 27 
(731) Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Switzerland 

(540)  

TROPICA PEARL 
(591) Black, white  
(511)  
34 ‒ Wired vaporizers for electronic cigarettes and el-
ectronic smoking devices; tobacco, raw or manufac-
tured; tobacco products, including cigars, cigarettes, 
cigarillos, tobacco for roll-your-own cigarettes, pipe 
tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; 
snus; tobacco substitutes (not for medical purposes); 
smokers' articles, including cigarette paper and tubes, 
cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases and asht-
rays, pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, 
lighters; matches; tobacco sticks, tobacco products for 
the purpose of being heated, electronic devices and 
their parts for the purpose of heating cigarettes or to-
bacco in order to release nicotine-containing aerosols 
for inhalation; liquid nicotine solutions for use in elec-
tronic cigarettes; electronic smoking devices; electro-
nic cigarettes; electronic cigarettes as substitutes for 
traditional cigarettes; electronic devices for the inhala-
tion of nicotine-containing aerosol; oral vaporizing 
devices for smokers, tobacco products and tobacco 
substitutes; smokers' articles for electronic cigarettes; 
parts and fittings for the aforesaid products included 
in this class; devices for extinguishing heated cigare-
ttes and cigars as well as heated tobacco sticks; elec-
tronic rechargeable cigarette cases. 
___________________________________________  
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(260) AM 2022 116015 A 
(800) 1635656 
(151) 2021 10 27 
(891) 2021 10 27 
(731) Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Switzerland 

(540) 

GARDEN PEARL 
(591) Black, white  
(511)  
34 ‒ Wired vaporizers for electronic cigarettes and el-
ectronic smoking devices; tobacco, raw or manufactu-
red; tobacco products, including cigars, cigarettes, ci-
garillos, tobacco for roll-your-own cigarettes, pipe to-
bacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; 
tobacco substitutes (not for medical purposes); smo-
kers' articles, including cigarette paper and tubes, ci-
garette filters, tobacco tins, cigarette cases and ashtra-
ys, pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, ligh-
ters; matches; tobacco sticks, tobacco products for the 
purpose of being heated, electronic devices and their 
parts for the purpose of heating cigarettes or tobacco 
in order to release nicotine-containing aerosols for in-
halation; liquid nicotine solutions for use in electronic 
cigarettes; electronic smoking devices; electronic ci-
garettes; electronic cigarettes as substitutes for traditi-
onal cigarettes; electronic devices for the inhalation of 
nicotine-containing aerosol; oral vaporizing devices 
for smokers, tobacco products and tobacco substitu-
tes; smokers' articles for electronic cigarettes; parts 
and fittings for the aforesaid products included in this 
class; devices for extinguishing heated cigarettes and 
cigars as well as heated tobacco sticks; electronic rec-
hargeable cigarette cases. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116016 A 
(800) 1635657 
(151) 2021 10 27 
(891) 2021 10 27 
(731) Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Switzerland 

(540)  

AZORA PEARL 
(591) Black, white  
(511) 
34 ‒ Wired vaporizers for electronic cigarettes and el-
ectronic smoking devices; tobacco, raw or manufactu-
red; tobacco products, including cigars, cigarettes, ci-
garillos, tobacco for roll-your-own cigarettes, pipe to-
bacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; 
tobacco substitutes (not for medical purposes); smo-
kers' articles, including cigarette paper and tubes, ci-
garette filters, tobacco tins, cigarette cases and ashtra-
ys, pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, ligh-
ters; matches; tobacco sticks, tobacco products for the 

purpose of being heated, electronic devices and their 
parts for the purpose of heating cigarettes or tobacco 
in order to release nicotine-containing aerosols for in-
halation; liquid nicotine solutions for use in electronic 
cigarettes; electronic smoking devices; electronic ci-
garettes; electronic cigarettes as substitutes for tradi-
tional cigarettes; electronic devices for the inhalation 
of nicotine-containing aerosol; oral vaporizing devi-
ces for smokers, tobacco products and tobacco subs-
titutes; smokers' articles for electronic cigarettes; parts 
and fittings for the aforesaid products included in this 
class; devices for extinguishing heated cigarettes and 
cigars as well as heated tobacco sticks; electronic rec-
hargeable cigarette cases. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116017 A 
(800) 1635658 
(151) 2021 10 27 
(891) 2021 10 27 
(731) Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Switzerland 

(540)  

GLACIER PEARL 
(591) Black, white  
(511)  
34 ‒ Wired vaporizers for electronic cigarettes and el-
ectronic smoking devices; tobacco, raw or manufactu-
red; tobacco products, including cigars, cigarettes, ci-
garillos, tobacco for roll-your-own cigarettes, pipe to-
bacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; 
tobacco substitutes (not for medical purposes); smo-
kers' articles, including cigarette paper and tubes, ci-
garette filters, tobacco tins, cigarette cases and ashtra-
ys, pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, ligh-
ters; matches; tobacco sticks, tobacco products for the 
purpose of being heated, electronic devices and their 
parts for the purpose of heating cigarettes or tobacco 
in order to release nicotine-containing aerosols for in-
halation; liquid nicotine solutions for use in electronic 
cigarettes; electronic smoking devices; electronic ci-
garettes; electronic cigarettes as substitutes for tradi-
tional cigarettes; electronic devices for the inhalation 
of nicotine-containing aerosol; oral vaporizing devi-
ces for smokers, tobacco products and tobacco substi-
tutes; smokers' articles for electronic cigarettes; parts 
and fittings for the aforesaid products included in this 
class; devices for extinguishing heated cigarettes and 
cigars as well as heated tobacco sticks; electronic rec-
hargeable cigarette cases. 
___________________________________________  
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(260) AM 2022 116027 A 
(800) 1636124 
(151) 2021 11 09 
(891) 2021 11 09 
(731) EcoFlow Inc. 

Plant A202, Founder Technology Industrial  
Park, Shiyan Sub-district, Bao’an District  
Shenzhen, 518100 Guangdong, China 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
7 ‒ Agricultural machines; electric hedge cutters; 
washing machines [laundry]; wind power plants; in-
dustrial robots; dynamos; direct current generators; al-
ternating current servo motors; rechargeable swee-
pers; lawnmowers [machines]; lawn trimmers, elect-
ric; kitchen machines, electric; wind-powered installa-
tions for generating electricity; alternators; generators 
of electricity; gas-operated power generators; road 
sweeping machines. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116029 A 
(800) 1636230 
(151) 2021 10 25 
(891) 2021 10 25 
(731) FACIPHER LLC 

5215 NORTH O'CONNOR BOULEVARD,  
IRVING TX 75039, USA 

(540)  

FACIPHER 
(591) Black, white  
(511)  
3 ‒ Cosmetics; non-medicated skin care preparations. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116031 A 
(800) 1636259 
(151) 2021 10 18 
(891) 2021 10 18 
(731) Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych, 

Spółka Akcyjna 
Żółkiewskiego 20/26, PL-87-100 Toruń, Poland 

(540) 

 
(591) Green, white, beige and navy blue 

(531) 05.03.14; 05.11.13; 26.04.15; 26.11.01;  
27.05.07; 29.01.14 

(511) 
5 ‒ Sanitary towels, panty liners (hygienic products). 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116032 A 
(800) 1636275 
(151) 2021 11 01 
(891) 2021 11 01 
(731) Landos Biopharma, Inc. 

Suite 216, 1800 Kraft Drive, Blacksburg  
WI 24060, USA 

(540) 

LANCE 
(591) Black, white  
(511)  
42 ‒ Biopharmaceutical services, namely, research, 
identification, development and testing of therapeutics 
for patients with diseases, namely, restoring the im-
mune tolerance for patients with autoimmune disease. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116033 A  
(800) 1636342 
(151) 2021 08 23 
(891) 2021 08 23 
(731) WORLD MEDICINE İLAÇ SAN.VE TİC.A.Ş. 

15 Temnuz Mah. Cami Yolu Cad. No:50,  
Bağcılar İstanbul, Türkiye 

(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511) 
5 ‒ Pharmaceutical and veterinary preparations for 
medical purposes; chemical preparations for medical 
and veterinary purposes, chemical reagents for phar-
maceutical and veterinary purposes; medicated cos-
metics, dietary supplements for pharmaceutical and 
veterinary purposes; dietary supplements; nutritional 
supplements; medical preparations for slimming pur-
poses; food for babies; herbs and herbal beverages ad-
apted for medicinal purposes, dental preparations and 
articles; teeth filling material, dental impression mate-
rial, dental adhesives and material for repairing teeth, 
sanitary preparations for medical use; hygienic pads; 
hygienic tampons; plasters; materials for dressings; 
diapers made of paper and textiles for babies, adults 
and pets, preparations for destroying vermin; herbici-
des, fungicides, preparations for destroying rodents, 
deodorants, other than for human beings or for ani-
mals; air purifying preparations; air deodorising pre-
parations, disinfectants; antiseptics; detergents for me-
dical purposes; medicated soaps; disinfectant soaps; 
antibacterial hand lotions. 
___________________________________________  
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(260) AM 2022 116034 A 
(800) 1636343 
(151) 2021 08 23 
(891) 2021 08 23 
(731) WORLD MEDICINE İLAÇ SAN.VE TİC.A.Ş. 

15 Temnuz Mah. Cami Yolu Cad. No:50,  
Bağcılar İstanbul, Türkiye 

(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
5 ‒ Pharmaceutical and veterinary preparations for 
medical purposes; chemical preparations for medical 
and veterinary purposes, chemical reagents for phar-
maceutical and veterinary purposes; medicated cos-
metics, dietary supplements for pharmaceutical and 
veterinary purposes; dietary supplements; nutritional 
supplements; medical preparations for slimming pur-
poses; food for babies; herbs and herbal beverages ad-
apted for medicinal purposes, dental preparations and 
articles; teeth filling material, dental impression mate-
rial, dental adhesives and material for repairing teeth, 
sanitary preparations for medical use; hygienic pads; 
hygienic tampons; plasters; materials for dressings; 
diapers made of paper and textiles for babies, adults 
and pets, preparations for destroying vermin; herbici-
des, fungicides, preparations for destroying rodents, 
deodorants, other than for human beings or for ani-
mals; air purifying preparations; air deodorising pre-
parations, disinfectants; antiseptics; detergents for 
medical purposes; medicated soaps; disinfectant so-
aps; antibacterial hand lotions. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116035 A  
(800) 1636345 
(151) 2021 10 08 
(891) 2021 10 08 
(731) HADAT COSMETICS LTD 

Shiloah 4, Petah Tikva, Israel 
(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 26.04.05; 26.04.18; 27.05.10; 27.05.19;  

27.05.22 
(511)  
3 ‒ Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 
non-medicated dentifrices; amber [perfume]; aroma-
tics [essential oils]; air fragrancing preparations; cake 

flavourings [essential oils]; flavourings for beverages 
[essential oils]; food flavourings [essential oils]; bre-
ath freshening sprays; balms, other than for medical 
purposes; basma [cosmetic dye]; lip glosses; petrole-
um jelly for cosmetic purposes; cotton wool for cos-
metic purposes; adhesives for cosmetic purposes; 
scented water; javelle water; lavender water; toilet 
water; depilatory wax; moustache wax; creams for le-
ather; massage gels, other than for medical purposes; 
heliotropine; dental bleaching gels; geraniol; make-
up; deodorants for pets; deodorants for human beings 
or for animals; depilatory preparations; air fragrance 
reed diffusers; scented wood; perfumes; greases for 
cosmetic purposes; decorative transfers for cosmetic 
purposes; ionone [perfumery]; shaving stones [astrin-
gents]; eyebrow pencils; cosmetic pencils; alum sto-
nes [astringents]; adhesives for affixing false eyelas-
hes; adhesives for affixing false hair; hair conditio-
ners; beard dyes; cosmetic dyes; shoe cream; polis-
hing creams; cosmetic creams; skin whitening creams; 
incense; hair spray; nail varnish; hair lotions; lotions 
for cosmetic purposes; after-shave lotions; beauty 
masks; oils for perfumes and scents; oils for cosmetic 
purposes; oils for toilet purposes; essential oils of ce-
darwood; essential oils of lemon; essential oils of cit-
ron; oils for cleaning purposes; bergamot oil; gaul-
theria oil; jasmine oil; lavender oil; almond oil; rose 
oil; oil of turpentine for degreasing; cleaning chalk; 
almond milk for cosmetic purposes; cleansing milk 
for toilet purposes; musk [perfumery]; soap; deodo-
rant soap; shaving soap; cakes of toilet soap; anti-
perspirant soap; soap for foot perspiration; almond so-
ap; mint for perfumery; cosmetic kits; nail art stickers; 
false nails; eau de cologne; bases for flower perfumes; 
joss sticks; pastes for razor strops; pumice stone; 
lipstick cases; hydrogen peroxide for cosmetic purpo-
ses; breath freshening strips; teeth whitening strips; 
lipsticks; pomades for cosmetic purposes; dentifrices; 
shaving preparations; cosmetic preparations for baths; 
bath preparations, not for medical purposes; hair stra-
ightening preparations; hair waving preparations; co-
lour-removing preparations; leather bleaching prepa-
rations; polishing preparations; denture polishes; mo-
uthwashes, not for medical purposes; cosmetic prepa-
rations for slimming purposes; eye-washes, not for 
medical purposes; dry-cleaning preparations; paint 
stripping preparations; lacquer-removing preparati-
ons; make-up removing preparations; floor wax remo-
vers [scouring preparations]; varnish-removing prepa-
rations; rust removing preparations; nail care prepara-
tions; cleaning preparations; preparations for cleaning 
dentures; wallpaper cleaning preparations; collagen 
preparations for cosmetic purposes; bleaching prepa-
rations [decolorants] for household purposes; aloe ve-
ra preparations for cosmetic purposes; sunscreen pre-
parations; breath freshening preparations for personal 
hygiene; shining preparations [polish]; make-up pow-
der; stain removers; nail varnish removers; vaginal 
washes for personal sanitary or deodorant purposes; 
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scouring solutions; false eyelashes; baby wipes impre-
gnated with cleaning preparations; tissues impregna-
ted with cosmetic lotions; tissues impregnated with 
make-up removing preparations; safrol; massage can-
dles for cosmetic purposes; potpourris [fragrances]; 
bleaching soda; bath salts, not for medical purposes; 
bleaching salts; fumigation preparations [perfumes]; 
leather preservatives [polishes]; ammonia [volatile al-
kali] [detergent]; astringents for cosmetic purposes; 
eyebrow cosmetics; make-up preparations; sun-tan-
ning preparations [cosmetics]; hair dyes; neutralizers 
for permanent waving; cosmetic preparations for eye-
lashes; cosmetic preparations for skin care; cosmetics; 
cosmetics for children; cosmetics for animals; masca-
ra; cleansers for intimate personal hygiene purposes, 
non medicated; douching preparations for personal 
sanitary or deodorant purposes [toiletries]; detergents, 
other than for use in manufacturing operations and for 
medical purposes; degreasers, other than for use in 
manufacturing processes; bleaching preparations [de-
colorants] for cosmetic purposes; toiletry preparati-
ons; antiperspirants [toiletries]; phytocosmetic prepa-
rations; talcum powder, for toilet use; cotton swabs 
for cosmetic purposes; terpenes [essential oils]; cloths 
impregnated with a detergent for cleaning; henna [co-
smetic dye]; shampoos; dry shampoos; sandpaper; so-
da lye; herbal extracts for cosmetic purposes; extracts 
of flowers [perfumes]; ethereal essences; badian es-
sence; mint essence [essential oil]; nail glitter; gel eye 
patches for cosmetic purposes. 
 

35 ‒ Import-export agency services; commercial in-
formation agency services; advertising agency servi-
ces; cost price analysis; rental of advertising space; 
business auditing; financial auditing; business inter-
mediary services relating to the matching of potential 
private investors with entrepreneurs needing funding; 
computerized file management; demonstration of go-
ods; opinion polling; market studies; business investi-
gations; business research; marketing research; busi-
ness management and organization consultancy; busi-
ness organization consultancy; business management  
consultancy; personnel management consultancy; pro-
fessional business consultancy; consultancy regarding 
advertising communication strategies; consultancy re-
garding public relations communication strategies; la-
yout services for advertising purposes; marketing; tar-
geted marketing; business management of performing 
artists; business management of sports people; scrip-
twriting for advertising purposes; updating and main-
tenance of data in computer databases; updating of ad-
vertising material; online retail services for downloa-
dable and pre-recorded music and movies; organiza-
tion of exhibitions for commercial or advertising pur-
poses; organization of fashion shows for promotional 
purposes; organization of trade fairs for commercial 
or advertising purposes; shop window dressing; busi-
ness appraisals; data search in computer files for ot-
hers; sponsorship search; administrative assistance in 
responding to calls for tenders; business management 

assistance; commercial or industrial management as-
sistance; commercial intermediation services; provi-
ding business information via a website; providing co-
mmercial and business contact information; web inde-
xing for commercial or advertising purposes; presen-
tation of goods on communication media, for retail 
purposes; economic forecasting; auctioneering; retail 
services for works of art provided by art galleries; sa-
les promotion for others; promotion of goods and ser-
vices through sponsorship of sports events; producti-
on of teleshopping programmes; production of adver-
tising films; rental of sales stands; publication of pub-
licity texts; radio advertising; distribution of samples; 
dissemination of advertising matter; direct mail adver-
tising; advertising; online advertising on a computer 
network; bill-posting; advertising by mail order; tele-
vision advertising; compilation of information into 
computer databases; business inquiries; systemization 
of information into computer databases; advisory ser-
vices for business management; corporate communi-
cations services; negotiation of business contracts for 
others; negotiation and conclusion of commercial 
transactions for third parties; compiling indexes of in-
formation for commercial or advertising purposes; te-
lemarketing services; interim business management; 
business management for freelance service providers; 
commercial administration of the licensing of the 
goods and services of others; business management of 
reimbursement programmes for others; administration 
of consumer loyalty programs; administrative proce-
ssing of purchase orders; public relations; commercial 
lobbying services; competitive intelligence services; 
modelling for advertising or sales promotion; market 
intelligence services; website traffic optimization; se-
arch engine optimization for sales promotion; price 
comparison services; secretarial services; procurement 
services for others [purchasing goods and services for 
other businesses]; outsourcing services [business as-
sistance]; photocopying services; business efficiency 
expert services; providing business information; pro-
viding commercial information and advice for consu-
mers in the choice of products and services; provision 
of an online marketplace for buyers and sellers of 
goods and services; wholesale services for pharma-
ceutical, veterinary and sanitary preparations and me-
dical supplies; retail services for pharmaceutical, vete-
rinary and sanitary preparations and medical supplies; 
media relations services; outsourced administrative 
management for companies; pay per click advertising. 
 

41 ‒ Academies [education]; production of music; 
discotheque services; health club services [health and 
fitness training]; nightclub services [entertainment]; 
correspondence courses; practical training [demons-
tration]; training services provided via simulators; 
organization of balls; organization of exhibitions for 
cultural and educational purposes; providing recrea-
tion facilities; arranging and conducting of colloqu-
iums; arranging and conducting of congresses; arran-
ging and conducting of conferences; arranging and 
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conducting of concerts; arranging and conducting of 
workshops [training]; arranging and conducting of in-
person educational forums; arranging and conducting 
of seminars; arranging and conducting of symposi-
ums; organization of competitions [education or enter-
tainment]; arranging of beauty contests; organization 
of cosplay entertainment events; organization of lot-
teries; organization of fashion shows for entertain-
ment purposes; amusement park services; know-how 
transfer [training]; television entertainment; vocatio-
nal retraining; providing online videos, not downloa-
dable; providing online music, not downloadable; pro-
viding television programmes, not downloadable, via 
video-on-demand services; providing online electro-
nic publications, not downloadable; presentation of 
circus performances; presentation of variety shows; 
presentation of live performances; theatre producti-
ons; conducting fitness classes; educational examina-
tion; electronic desktop publishing; online publication 
of electronic books and journals; publication of texts, 
other than publicity texts; radio entertainment; enter-
tainer services; entertainment services; tutoring; club 
services [entertainment or education]; production of 
shows; providing films, not downloadable, via video-
on-demand services. 
 

44 ‒ Public bath services for hygiene purposes; Tur-
kish bath services; hospital services; depilatory wa-
xing; health centre services; hair implantation; medi-
cal advice for individuals with disabilities; pharmacy 
advice; aromatherapy services; manicuring; chiroprac-
tic; massage; medical testing; artificial insemination 
services; palliative care; hairdressing; body piercing; 
preparation of prescriptions by pharmacists; beauty 
salon services; sanatorium services; blood bank servi-
ces; health counselling; flower arranging; dentistry 
services; tattooing; health spa services; human tissue 
bank services; aquaculture services; visagists' servi-
ces; convalescent home services; rest home services; 
medical clinic services; alternative medicine services; 
opticians' services; orthodontic services; in vitro ferti-
lization services; services of a psychologist; sauna 
services; solarium services; telemedicine services; 
physiotherapy; plastic surgery; medical screening. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116047 A 
(800) 1636657 
(151) 2021 09 22 
(891) 2021 09 22 
(731) Lightbox Jewelry Ltd 

17 Charterhouse Street, London EC1N 6RA,  
United Kingdom 

(540)  

 

(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
14 ‒ Precious metals and their alloys; badges of pre-
cious metal; ingots of precious metal; boxes of pre-
cious metal; ornaments of precious metal; jewellery 
including precious stones and semi-precious stones, 
diamonds, synthetic stones; precious stones and semi-
precious stones; diamonds; synthetic stones; horologi-
cal and chronometric instruments including watches, 
pocket watches and clocks; all the aforesaid contai-
ning natural and synthetic diamonds; precious metals 
and their alloys; badges of precious metal; ingots of 
precious metal; boxes of precious metal; ornaments of 
precious metal; jewellery including precious stones 
and semi-precious stones, diamonds, synthetic stones; 
precious stones and semi-precious stones; diamonds; 
synthetic stones; horological and chronometric instru-
ments including watches, pocket watches and clocks; 
all the aforesaid containing natural and synthetic dia-
monds. 
 

35 ‒ Retail and wholesale services, advertising and 
marketing services all in the field of precious metals 
and their alloys, badges of precious metal, ingots of 
precious metal, boxes of precious metal, ornaments of 
precious metal, precious stones and semi-precious sto-
nes, diamonds, synthetic stones, jewellery including 
precious stones and semi-precious stones, diamonds, 
synthetic stones, horological and chronometric instru-
ments including watches, pocket watches and clocks; 
retail and wholesale services, advertising and marke-
ting services all in the field of precious metals and 
their alloys, badges of precious metal, ingots of pre-
cious metal, boxes of precious metal, ornaments of 
precious metal, precious stones and semi-precious sto-
nes, diamonds, synthetic stones, jewellery including 
precious stones and semi-precious stones, diamonds, 
synthetic stones, horological and chronometric instru-
ments including watches, pocket watches and clocks. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116048 A 
(800) 1636727 
(151) 2021 07 26 
(891) 2021 07 26 
(731) TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE 

GELİŞTİRME AJANSI 
Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi,  
Astoria 127 B/71, Şişli, İstanbul, Türkiye 

(540)  

 
 
 

(591) Red, blue, green, black and white 
(531) 02.09.01; 26.11.03; 26.11.09; 27.05.01; 29.01;  

29.01.13 
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(511)  
35 ‒ Advertising, marketing and public relations; or-
ganization of exhibitions and trade fairs for commer-
cial or advertising purposes; development of adverti-
sing concepts; provision of an online marketplace for 
buyers and sellers of goods and services; office functi-
ons; secretarial services; arranging newspaper subscri-
ptions for others; compilation of statistics; rental of 
office machines; systemization of information into co-
mputer databases; telephone answering for unavailab-
le subscribers; business management, business admi-
nistration and business consultancy; accounting; com-
mercial consultancy services; personnel recruitment, 
personnel placement, employment agencies, import-
export agencies; temporary personnel placement ser-
vices; auctioneering. 
 

38 ‒ Radio and television broadcasting services; tele-
communication services; providing access to the inter-
net; news agencies. 
 

39 ‒ Land, water and air transport services; rental of 
land, water or air vehicles; arranging of travel tours; 
travel reservation; issuing of tickets for travel; courier 
services (messages or merchandise); car parking; ga-
rage rental; boat storage; transport by pipeline; electri-
city distribution; water supplying; rescue operations 
for vehicles and goods; storage, wrapping and packa-
ging of goods; transport and storage of trash; transport 
and storage of waste. 
 

41 ‒ Education and training; arranging and conduc-
ting of conferences, congresses and seminars; sporting 
and cultural activities; entertainment; ticket reservati-
on and booking services for entertainment, sporting 
and cultural events, including ticket reservation and 
booking services for theatres, cinemas, museums and 
concerts; publication and editing of printed matter, in-
cluding magazines, books, newspapers, other than pu-
blicity texts; electronic publication services; producti-
on of movie films, radio and television programmes; 
news reporters services; photographic reporting ser-
vices; photography; translation. 
 

43 ‒ Services for providing food and drink; temporary 
accommodation; reservation of temporary accommo-
dation, rental of banquet and social function facilities 
for special occasions, namely, wedding receptions, 
conferences and meetings; day-nurseries (crèches); 
boarding for animals. 
 

45 ‒ Legal services, consultancy in the fields of inte-
llectual and industrial property rights; security ser-
vices for the protection of individuals and property; 
marriage agencies; funeral services; clothing rental; 
fire-fighting services; escorting in society (chapero-
ning); consultancy relating to workplace safety; on-
line social networking services. 
___________________________________________  
 
 
 

(260) AM 2022 116049 A 
(800) 1636729 
(151) 2021 10 01 
(891) 2021 10 01 
(731) M.O.D.R. COMPANY LTD 

OFFICE 328, REGICO OFFICES, THE OLD 
BANK, 153, THE PARADE, HIGH STREET, 
WATFORD WD17 1NA, United Kingdom 

(540) 

 
 

(591) Gold and black 
(531) 26.04.05; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01;  

27.05.09; 27.05.10; 29.01.12 
(511)  
3 ‒ Amber [perfume]; antiperspirants [toiletries]; joss 
sticks; aromatics [essential oils]; potpourris [fragran-
ces]; balms, other than for medical purposes; lip glos-
ses; nail glitter; body glitter; badian essence; vaginal 
washes for personal sanitary or deodorant purposes; 
petroleum jelly for cosmetic purposes; petroleum jelly 
for cosmetic purposes; cotton swabs for cosmetic pur-
poses; moustache wax; depilatory wax; astringents for 
cosmetic purposes; gaultheria oil; make-up; lipsticks; 
deodorants for human beings or for animals; scented 
wood; scented water; extracts of flowers [perfumes]; 
herbal extracts for cosmetic purposes; ethereal essen-
ces; essential oils; essential oils of cedarwood; essen-
tial oils of lemon; essential oils of citron; jasmine oil; 
greases for cosmetic purposes; hair colorants; ionone 
[perfumery]; shaving stones [astringents]; adhesives 
for affixing false eyelashes; adhesives for affixing fal-
se hair; adhesives for cosmetic purposes; collagen 
preparations for cosmetic purposes; hair conditioners; 
cosmetics; eyebrow cosmetics; cosmetics for children; 
cosmetics for animals; beauty masks; cosmetic prepa-
rations for baths; cosmetic preparations for eyelashes; 
cosmetic preparations for skin care; cosmetic prepara-
tions for slimming purposes; cosmetic creams; laven-
der water; lavender oil; incense; hair spray; nail var-
nish; hair lotions; lotions for cosmetic purposes; after-
shave lotions; massage gels, other than for medical 
purposes; massage candles for cosmetic purposes; 
almond oil; almond milk for cosmetic purposes; deo-
dorant soap; shaving soap; cakes of toilet soap; al-
mond soap; antiperspirant soap; soap for foot perspi-
ration; soap; micellar water; musk [perfumery]; mint 
for perfumery; mint essence [essential oil]; cosmetic 
kits; nail art stickers; neutralizers for permanent wa-
ving; fumigation preparations [perfumes]; eau de Co-
logne; eyebrow pencils; cosmetic pencils; oils for toi-
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let purposes; oils for perfumes and scents; oils for 
cosmetic purposes; oils for cleaning purposes; oil of 
turpentine for degreasing; bases for flower perfumes; 
cleansing milk for toilet purposes; cleansers for inti-
mate personal hygiene purposes, non medicated; per-
fumery; perfumes; gel eye patches for cosmetic pur-
poses; pumice stone; hydrogen peroxide for cosmetic 
purposes; hair straightening preparations; shaving pre-
parations; depilatory preparations; nail care preparati-
ons; hair waving preparations; sun-tanning preparati-
ons [cosmetics]; make-up removing preparations; ma-
ke-up preparations; aloe vera preparations for cosme-
tic purposes; toiletry preparations; make-up powder; 
nail varnish removers; antistatic dryer sheets; tissues 
impregnated with cosmetic lotions; tissues impregna-
ted with make-up removing preparations; bath salts, 
not for medical purposes; sunscreen preparations; do-
uching preparations for personal sanitary or deodorant 
purposes [toiletries]; double eyelid tapes; talcum pow-
der, for toilet use; terpenes [essential oils]; rose oil; 
toilet water; mascara; beard dyes; hair dyes; liquid la-
tex body paint for cosmetic purposes; body paint for 
cosmetic purposes; cosmetic dyes; phytocosmetic pre-
parations; lipstick cases; henna [cosmetic dye]; dry 
shampoos; shampoos; false eyelashes; false nails. 
 

44 ‒ Hygienic and beauty care for human beings or 
animals, including depilatory waxing; pet grooming; 
hairdressing; visagists' services; beauty salon services; 
solarium services; manicuring. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116050 A 
(800) 1636742 
(151) 2021 11 23 
(891) 2021 11 23 
(731) Buffalo Boots GmbH 

Schanzenstr. 41, 51063 Köln,  
Germany 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01; 27.05.19 
(511)  
25 ‒ Clothing; footwear; headgear. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116051 A 
(800) 1636746 
(151) 2021 11 29 
(891) 2021 11 29 
(731) eleven teamsports GmbH 

Im Winkel 1-3, 74589 Satteldorf,  
Germany 

(540) 

 
 

(591) Red 
(531) 26.01.03; 26.01.17; 27.07.17; 27.07.24;  

29.01.12 
(511)  
16 ‒ Iron-on transfers; silk screen prints; printed ma-
tter; labels of paper or cardboard. 
 

26 ‒ Heat adhesive patches; heat adhesive patches for 
decoration of textile articles [haberdashery]; heat 
adhesive patches for repairing textile articles; patches 
(textile -) for ironing-on; embroidery. 
 

40 ‒ Printing on clothing; textile printing; pattern pri-
nting on fabric; dyeing of clothing; transfer of photo-
graphic prints; silkscreen printing; flocking for clot-
hing; flocking for headwear; treating of textiles, treat-
ment of fabric and leather working; embroidering; 
embroidering; laminating; laser scribing services; en-
graving; providing information relating to embroidery 
services. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116053 A 
(800) 1636752 
(151) 2021 05 17 
(891) 2021 05 17 
(731) Limited Liability Company "SportRadar" 

ulitsa Azovskaya, dom 6, korpus 3,  
etazh/pomeshch 2/204, RU-117149 Moscow, 
Russian Federation 

(540)  

astrabet 
(591) Black, white  
(511)  
41 ‒ Gambling services. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116055 A 
(800) 1636780 
(151) 2021 10 26 
(891) 2021 10 26 
(731) Apple Inc. 

One Apple Park Way, Cupertino CA 95014, 
USA 

(540)  

APPLE AIRTAG 
(591) Black, white  
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(511)  
18 ‒ Carrying cases of leather, key cases, leather 
straps, leather key cases, luggage tags. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116056 A 
(800) 836380 
(151) 2004 10 08 
(891) 2021 12 01 
(731) Vandenberg Special Products B.V. 

Alexander Bellstraat 10, NL-3261 LX  
OUD-BEIJERLAND, Netherlands 

(540)  

CONES 
(591) Black, white  
(511)  
34 ‒ Tobacco; smokers' articles; matches, cigarette 
paper, cigarette tubes, cigar tubes, lighters for smo-
kers. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116065 A 
(800) 1559752 
(151) 2019 11 13 
(891) 2021 03 01 
(731) Dirk Rossmann GmbH 

lsernhägener Straße 16, 30938 Burgwedel,  
Germany 

(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 04.02.01; 26.01.03; 27.05.08 
(511)  
3 ‒ Animal grooming preparations; tailors' and cobb-
lers' wax; cleaning and fragrancing preparations; toi-
letries; essential oils and aromatic extracts; cosmetics; 
massage gels, other than for medical purposes; cosme-
tic kits; balms, other than for medical purposes; aloe 
vera preparations for cosmetic purposes; oral hygiene 
preparations; perfumery and fragrances; body clea-
ning and beauty care preparations; make-up prepara-
tions; household fragrances; soaps and gels; laundry 
preparations; leather and shoe cleaning and polishing 
preparations; skin, eye and nail care preparations; hair 
preparations and treatments; vehicle cleaning prepara-
tions; hair removal and shaving preparations; deodo-
rants and antiperspirants; bath preparations; make-up  
removing preparations; breath freshening preparations 
for personal hygiene; essential oils; eyebrow cosme-
tics; bath preparations, not for medical purposes; pu-
mice stone; laundry bleach; bleaching preparations 
[decolorants] for cosmetic purposes; bleaching soda; 
polish for furniture and flooring; deodorants for hu-
man beings or for animals; sachets for perfuming li-
nen; depilatory preparations; colorants for toilet pur-
poses; color-removing preparations; shining prepara-
tions [polish]; hair dye; hair lotion; hair spray; condi-

tioning preparations for the hair; adhesives for cos-
metic purposes; collagen preparations for cosmetic 
purposes; cosmetic pencils; skincare cosmetics; skin 
lotion; false nails; lipstick; lip gloss; lotions for cos-
metic purposes; cloths impregnated with a detergent 
for cleaning; tissues impregnated with cosmetic loti-
ons; unblocking drain pipes (preparations for -); douc-
hing preparations for personal sanitary or deodorant 
purposes [toiletries]; mouthwashes, not for medical 
purposes; nail varnish removers; nail polish; nail care 
preparations; oils for toilet purposes; oils for cosmetic 
purposes; oils for cleaning purposes; perfumery; per-
fume; polishing preparations; dry-cleaning preparati-
ons; furbishing preparations; shaving preparations; 
cleansing milk for toilet purposes; furbishing prepa-
rations; make-up preparations; make-up preparations; 
cosmetic masks; boot cream; shoe polish; soaps; sha-
mpoo; sunscreen preparations; cosmetics for animals; 
toiletries; laundry soaking preparations; laundry pre-
parations; cotton sticks for cosmetic purposes; dentif-
rices; fabric softeners; smoothing preparations [starc-
hing]; starch for laundry purposes; laundry blue; fab-
ric softener for laundry; anti-static dryer sheets; laun-
dry blue; laundry liquids; rinsing agents for laundry; 
laundry balls containing laundry detergent; soap pow-
der; laundry additives for water softening. 
 

5 ‒ Absorbent articles for personal hygiene; pharma-
ceuticals and natural remedies; nappies for babies and 
incontinents; baby food; feminine hygiene products; 
deodorizers; diagnostic preparations and materials; di-
sinfectants and antiseptics; dietary supplements and 
dietetic preparations; hygienic preparations and artic-
les; medicated and sanitising soaps and detergents; 
dietary supplements for animals; pest control prepara-
tions and articles; medical dressings and medical plas-
ters; dental preparations and articles, and medicated 
dentifrices; evacuants; lice treatment preparations [pe-
diculicides]; anti-bacterial soap; antiseptics; appetite 
suppressant pills; medicines for human purposes; me-
dicines for veterinary purposes; asthmatic tea; babies' 
diaper-pants; infant formula; babies' diapers; bath 
preparations for medical purposes; fibre (dietary -); 
balsamic preparations for medical purposes; bandages 
for dressings; tranquillizers; medicated candy; chemi-
co-pharmaceutical preparations; pregnancy (chemical 
preparations for the diagnosis of -); chemical prepara-
tions for medical purposes; chemical preparations for 
veterinary purposes; chemical preparations for phar-
maceutical purposes; sanitary towels; deodorants for 
clothing and textiles; disinfectants; disinfectants for 
hygiene purposes; disinfectant soap; diagnostic prepa-
rations; dietetic beverages adapted for medical purpo-
ses; dietetic substances adapted for medical use; diete-
tic foods adapted for medical use; albuminous prepa-
rations for medical purposes; enzyme preparations for 
medical purposes; febrifuges; fly destroying preparati-
ons; fly catching paper; fungicides; first-aid boxes, fi-
lled; adhesive plasters; remedies for foot perspiration; 
corn remedies; corn rings for the feet; dog washes [in-
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secticides]; insecticides; insect repellents; personal se-
xual lubricants; camphor for medical purposes; cac-
hets for pharmaceutical purposes; capsules for medici-
nes; chewing gum for medical purposes; adhesive 
bands for medical purposes; compresses; herbal ex-
tracts for medical purposes; herbal teas for medicinal 
purposes; solutions for contact lenses; lotions for 
pharmaceutical purposes; magnesia for pharmaceuti-
cal purposes; mice (preparations for destroying -); be-
verages adapted for medicinal purposes; medicinal 
herbs; medicinal infusions; medicated soap; medicinal 
tea; medicated toiletry preparations; medicated denti-
frices; powdered milk for babies; mineral food supp-
lements; bums (preparations for the treatment of -); 
acne treatment preparations; callouses (preparations 
for -); air deodorising preparations; sanitary pants; 
mud for baths; mothproofing preparations; mouthwas-
hes for medical purposes; nutritional supplements; 
nervines; nicotine patches for use as aids to stop smo-
king; medicinal oils; lozenges for pharmaceutical pur-
poses; pharmaceuticals; pharmaceutical preparations; 
rat poison; fumigating pastilles; contact lens cleaning 
preparations; medicine cases, portable, filled; oint-
ments for pharmaceutical purposes; soporifics; ser-
ums; panty liners; sunburn ointments; breast-nursing 
pads; tampons; bath (therapeutic preparations for the -
); animal washes [insecticides]; herbicides; vermin 
destroying preparations; vaginal washes for medical 
purposes; petroleum jelly for medical purposes; dres-
sings, medical; surgical dressings; digestives for phar-
maceutical purposes; veterinary preparations; vitamin 
preparations; wart pencils; diapers for pets; nappies of 
paper for incontinents; disposable napkins for inconti-
nents; pant liners for incontinents; disposable nappies 
made of cellulose for incontinents. 
 

35 ‒ Business analysis, research and information ser-
vices; advertising, marketing and promotional servi-
ces; business assistance, management and administra-
tive services; advertising, marketing and promotional 
consultancy, advisory and assistance services; loyalty, 
incentive and bonus program services; organizing and 
conducting trade shows and exhibitions for commerci-
al or advertising purposes; conducting of trade shows; 
public relations services; product demonstrations and 
product display services; distribution of advertising, 
marketing and promotional material; provision of ad-
vertising space, time and media; marketing studies; 
collection and systematization of business data; cost 
price analysis; news clipping services; online adverti-
sing; online retail store services relating to cosmetic 
and beauty products; arranging commercial transacti-
ons, for others, via online shops; provision of an on-
line marketplace for buyers and sellers of goods and 
services; procurement of contracts [for others]; procu-
rement of contracts for others relating to the sale of 
goods; arranging of contracts for others for the buying 
and selling of goods; arranging of contracts, for ot-
hers, for the providing of services; retailing and who-
lesaling in the fields of body care preparations, body 

cleansing and body care preparations, perfumery and 
fragrances, oral hygiene preparations, make-up, soaps 
and gels, bath and shower preparations, deodorants 
and antiperspirants, skin care preparations, hair pre-
parations and hair treatments, depilatory and shaving 
preparations, animal care preparations, cleaning and 
fragrancing preparations, fuels and illuminants, diete-
tic preparations and nutritional supplements, food for 
babies; retailing and wholesaling in the fields of sani-
tary preparations and articles, materials for dressings, 
medical covering materials and applicators, medicines 
and natural remedies, pregnancy tests, hygienic and 
beauty implements for human beings and animals, ha-
ir styling apparatus, manicure and pedicure apparatus, 
hair cutting and hair removal apparatus, shaving appa-
ratus, utensils for preparing foodstuffs, kitchen uten-
sils, kitchen knives and tableware, recorded data; re-
tailing and wholesaling in the fields of software, in-
formation technology and audiovisual apparatus, elec-
tronic and electric articles, and accessories therefor, 
eyeglasses, hearing protectors, feeding aids and dum-
mies, sex aids, medical and veterinary apparatus and 
instruments, contraceptive devices, diagnostic, exami-
nation and monitoring apparatus; retailing and whole-
saling in the fields of massage apparatus, lighting, je-
wellery, clocks and watches, jewellery cases and 
watch cases, works of art and figurines of paper or 
cardboard, and architectural models, decorative and 
artistic materials and media, bags, pouches and goods 
for packaging, packing and storage purposes of paper 
or cardboard, stationery, and instructional and teac-
hing materials; retailing and wholesaling in the fields 
of adhesives for stationery or household purposes, 
printed matter, paper and cardboard, disposable paper 
articles, bags, pouches and goods for packaging, pac-
king and storage purposes of paper or cardboard or 
plastic, furniture and furnishings, beds, bedding, mat-
tresses, cushions and pads, animal houses and beds, 
decorations, gardening articles; retailing and wholesa-
ling in the fields of brushes, brooms and brush-ma-
king materials, dishes, cooking pot sets and contai-
ners, glasses, drinking vessels, cutlery, kitchenware 
and bar accessories, cleaning apparatus and articles 
for cleaning purposes, cosmetic and toilet utensils, 
and bathroom articles, animal husbandry articles, hou-
sehold articles for clothing and footwear, textile goods 
and substitutes for textiles, headgear, footwear, clot-
hing accessories, sewing machines; retailing and who-
lesaling in the fields of sewing articles, yarns, textiles 
and decorative textile articles, hair decorations, hair 
curlers, hair fastening articles and false hair, sporting 
articles and equipment, games, toys, playthings and 
novelties, food, foodstuffs, animal foodstuffs and ani-
mal requisites, beverages, tobacco products, smokers' 
articles, insect repellent and articles; retailing and 
wholesaling in the fields of articles for babies and in-
fants, furniture for babies and infants, parts and fit-
tings for vehicles, in particular child seats, gift sets, 
sunscreen and care articles, household goods, mobile 
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telephone accessories and pre-paid cards; commercial 
services and consumer information in the field of 
cleaning and fragrancing preparations, body care pre-
parations, beauty care preparations, cleaning prepara-
tions, sanitary preparations and articles, medicines 
and natural remedies, food for babies, nappies for ba-
bies and incontinence, dietary supplements, household 
items for the care of clothing and footwear, cosmetic 
and toilet utensils, and bathroom articles. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116080 A 
(800) 1636940 
(151) 2021 07 29 
(891) 2021 07 29 
(731) SC ARELUX SRL 

Alexei Tolstoi 12, Bacau, Romania 
(540)  
 

 
 

(591) Orange and black 
(531) 01.01.02; 01.01.09; 27.05.10; 29.01.13 
(511)  
11 ‒ Apparatus for lighting, heating, steam genera-
ting, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes. 
 

35 ‒ Advertising; business assistance services; busi-
ness administration; administrative services. 
 

39 ‒ Transport; packaging and storage of goods; tra-
vel arrangement. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116081 A 
(800) 1636947 
(151) 2021 09 06 
(891) 2021 09 06 
(731) Egis Gyógyszergyár Zrt. 

Keresztúri út 30-38, H-1106 Budapest, Hungary 
(540)  

SALIXABAN 
(591) Black, white  
(511) 
5 ‒ Pharmaceutical preparations for human use; 
dietetic substances adapted for medical use; dietary 
supplements. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116082 A 
(800) 1636948 
(151) 2021 09 06 
(891) 2021 09 06 
(731) Egis Gyógyszergyár Zrt. 

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

(540)  

EXAB 
(591) Black, white  
(511)  
5 ‒ Pharmaceutical preparations for human use; die-
tetic substances adapted for medical use; dietary supp-
lements. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116083 A 
(800) 1636949 
(151) 2021 09 06 
(891) 2021 09 06 
(731) Egis Gyógyszergyár Zrt. 

Kereszturi út 30-38, H-1106 Budapest, Hungary 
(540)  

ELIXAC 
(591) Black, white  
(511)  
5 ‒ Pharmaceutical preparations for human use; die-
tetic substances adapted for medical use; dietary supp-
lements. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116084 A 
(800) 1636950 
(151) 2021 09 06 
(891) 2021 09 06 
(731) Egis Gyógyszergyár Zrt. 

Keresztúri út 30-38, H-1106 Budapest, Hungary 
(540)  

LIXANON 
(591) Black, white  
(511)  
5 ‒ Pharmaceutical preparations for human use; die-
tetic substances adapted for medical use; dietary supp-
lements. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116085 A 
(800) 1636967 
(151) 2021 10 11 
(891) 2021 10 11 
(731) RASAKU PTE. LIMITED 

21 TAGORE LANE, Singapore 787479,  
Singapore 

(540)  

RASAKU 
(591) Black, white  
(511)  
29 ‒ Coconut powder; coconut milk powder; coconut 
milk; coconut cream; desiccated coconut; soup mixes; 
soup powders; coconut butter; coconut fat; coconut 
oil; coconut flakes; coconut milk-based beverages; 
edible jellies made from milk and vegetable products; 
fruit jellies; prepared peanuts; prepared snacks made 
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principally from nuts; spreads consisting wholly or 
principally of dairy products; spreads derived from 
milk; food spreads being a blend of edible oils and 
edible fats; edible oils and fats; milk beverages, milk 
predominating; jellies; jams; preserved, frozen, dried 
and cooked fruits and vegetables; soups; vegetable 
soup preparations; preserved food products of vege-
tables; frozen fruits; prepared nuts; coconut milk for 
cooking; grated coconut; prepared coconut; processed 
coconut; mixes for making soup; dry mixes for soups; 
butter; buttercream; coconut milk for culinary purpo-
ses; coconut oil for food; condensed milk; dates; edib-
le fats; fermented baked milk; fruit-based snack food; 
freeze-dried vegetables; nut-based spreads; nuts, pre-
pared; peanut butter; palm kernel oil for food; palm 
oil for food; peas, preserved; powdered milk; raisins; 
sesame oil for food; soya milk; soya beans, preserved, 
for food; soya patties; sweet corn, processed; tuna, not 
live; vegetable-based spreads; vegetables, dried; vege-
tables, tinned; vegetables, canned; whipped cream; to-
mato paste; tomato puree; dried onions; onions, pre-
served; preserved garlic; processed sweet corn; pro-
cessed mushrooms; sweet spreads [jams]. 
 

30 ‒ Processed herbs; spices in the form of powders; 
curry mixes; curry powder; dried culinary herbs [se-
asonings]; herbal infusions; herbal extracts [seaso-
nings]; flavourings for soups, other than essential oils; 
spices; flour and preparations made from cereals; 
bread; pastry; confectionery; sauces; baking-powder; 
mustard; natural starches for food; cake powder; pud-
ding powders; sauce powders; corn flakes; maize fla-
kes; essences for foodstuffs, except etheric essences 
and essential oils; sweets; candy; wafers; biscuits; 
sweetmeats; chocolate; cookies; coffee; tea; cocoa; 
condiments; noodles; macaroni; vermicelli; seaso-
nings; pizzas; meat pies; biscuit products; ice-cream; 
cakes; stuffed bread; filled bread products; fruit coulis 
[sauces]; curry spice mixes; mixed spice powder; cur-
ry paste; food pastes [seasonings]; food pastes [spi-
ces]; preserved herbs [seasonings]; cereal based food-
stuffs for human consumption; cocoa beverages; co-
coa mixes; cocoa powder; cocoa-based ingredients for 
confectionery products; puddings; artificial coffee; 
bean meal; breadcrumbs; cereal bars; cereal prepara-
tions; cereal-based snack food; chips [cereal pro-
ducts]; chocolate beverages with milk; chocolate-ba-
sed beverages; chocolate-based spreads; cinnamon 
[spice]; cocoa beverages with milk; cocoa-based be-
verages; coconut macaroons; crackers; dressings for 
salad; coffee flavourings; coffee-based beverages; ho-
ney; sugar confectionery; sugar; palm sugar; food fla-
vourings, other than essential oils; fruit jellies [con-
fectionery]; instant rice; ketchup [sauce]; laksa; nood-
le-based prepared meals; peanut confectionery; pow-
ders for making ice cream; sesame seeds [seasonings]; 
soya sauce; soya flour; starch for food; tomato sauce; 
vinegar; wheat flour; rice cakes; pepper. 
 

32 ‒ Fruit drinks; fruit juices; soft drinks; non-alcoho-
lic fruit extracts; tomato juice beverages; seltzer wa-
ter; vegetable juices [beverages]; syrups and other 
non-alcoholic preparations for making beverages; 
mineral and aerated waters; non-alcoholic drinks; co-
conut water as beverage; coconut juice; powders used 
in the preparation of coconut water drinks; carbonated 
water; energy drinks; cider, non-alcoholic; isotonic 
beverages; fruit nectars, non-alcoholic; non-alcoholic 
honey-based beverages; non-alcoholic beverages fla-
voured with coffee; non-alcoholic beverages flavou-
red with tea; non-alcoholic dried fruit beverages; non-
alcoholic fruit extracts; non-alcoholic preparations for 
making beverages; protein-enriched sports beverages; 
soda water; smoothies; soya-based beverages, other 
than milk substitutes; syrups for beverages; table wa-
ters; tomato juice [beverage]; waters [beverages]. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116086 A 
(800) 1636977 
(151) 2021 11 29 
(891) 2021 11 29 
(731) Ferdinand Richter GmbH & Co KG 

Schärdinger Strasse 1, A-4061 Pasching,  
Austria 

(540) 

 
(591) Blue, green, white and black 
(531) 02.09.19; 27.05.01; 27.05.08; 29.01.13 
(511)  
25 ‒ Clothing, footwear, headgear, in particular for 
children and young people. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116112 A 
(800) 1637866 
(151) 2021 11 12 
(891) 2021 11 12 
(731) Beiersdorf AG 

Unnastr. 48, 20253 Hamburg, Germany 
(540) 
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(591) Blue and white 
(531) 26.01.03; 26.01.18; 26.01.20; 27.05.24;  

29.01.12 
(511)  
3 ‒ Non-medicated soaps; perfumery, essential oils, 
non-medicated cosmetics; non-medicated preparations 
for body and beauty care; non-medicated preparations 
for the cleansing, care and embellishment of hair; 
non-medicated sunscreen preparations; non-medicated 
sun care preparations for cosmetic and dermatological 
purposes, non-medicated after sun preparations for 
cosmetic and dermatological purposes; cosmetic sha-
ving and after-shaving preparations; wipes impregna-
ted with cosmetic lotions; non-medicated dentifrices; 
deodorants and anti-perspirants for personal use; hou-
sehold fragrances; bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, scou-
ring and abrasive preparations. 
 

5 ‒ Pharmaceuticals, medical and veterinary prepara-
tions; sanitary preparations for medical purposes; die-
tetic food and substances adapted for medical or vete-
rinary use, food for babies; dietary supplements for 
humans and animals; plasters, materials for dressings; 
disinfectants; skin care preparations for medical use; 
solutions for medical use in washing the nasal passa-
ges; sterile solutions for medical purposes. 
 

21 ‒ Fitted vanity cases; household and kitchen uten-
sils and containers; cooking utensils and tableware, 
except knives, forks and spoons; combs and sponges; 
brushes [except paint brushes]; brush-making mate-
rials; cleaning articles; drinking bottles; cups; mugs; 
soap boxes; facial cleansing sponges; body sponges; 
foam toe separators for use in pedicures. 
 

25 ‒ Clothing; footwear; headgear. 
 

44 ‒ Hairdressing and beauty salon services; beauty 
consultation, nutrition consultancy; provision of sauna 
facilities, tanning salon and solarium services; massa-
ge services; hygienic and beauty care; manicure and 
pedicure services; providing of information relating to 
cosmetics and cosmetic services on the Internet. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116491 A 
(800) 1642185 
(151) 2021 08 12 
(891) 2021 08 12 
(731) Euro Games Technology Ltd. 

4, "Maritsa" Str., "Vranya-Lozen-Triugulnika",  
BG-1151 Sofia, Bulgaria 

(540)  

 
(591) Red, black, grey and beige 
(531) 03.07.23; 03.07.24; 27.05.01; 27.05.02;  

27.05.03; 27.05.04; 27.05.08; 27.05.10;  
29.01.13 

(511)  
28 ‒ Gaming machines for gambling; chips for gam-
bling; mah-jong; arcade games; gambling machines 
operating with coins, notes and cards; games; electro-
nic games; parlor games; gaming chips; gaming tab-
les; slot machines [gaming machines]; LCD game ma-
chines; slot machines and gaming devices; coin-ope-
rated amusement machines; roulette chips; poker 
chips; chips and dice [gaming equipment]; gaming 
equipment for casinos; roulette tables, gaming roulette 
wheels; casino games; gambling machines and amu-
sement machines, automatic and coin-operated; coin-
operated amusement machines and/or electronic coin-
operated amusement machines with or without the 
possibility of gain; boxes for coin-operated machines, 
slot machines and gaming machines; electronic or 
electrotechnical amusement machines and apparatus, 
gaming machines, coin-operated entertainment machi-
nes; housings for coin-operated machines, gaming 
equipment, gaming machines, machines for gambling; 
electropneumatic and electrical gambling machines 
(slot machines). 
 

41 ‒ Gambling; entertainment services related to gam-
bling; gaming services for entertainment purposes, ca-
sino, gaming and gambling services; training in the 
development of software systems; provision of ga-
ming equipment for gambling halls; providing casino 
equipment [gambling]; gaming machine entertainment 
services; providing casino facilities [gambling]; ga-
ming hall services; amusement arcade services; games 
equipment rental; rental of gaming machines; provi-
ding amusement arcade services; rental of gaming 
machines with images of fruits; editing or recording 
of sounds and images; sound recording and video en-
tertainment services; hire of sound reproducing appa-
ratus; provision of gaming equipment for casinos; 
providing of casino facilities; online gambling servi-
ces; casino, gaming and gambling services; provision 
of gaming facilities, gaming hall facilities, Internet 
casinos and online gambling services. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116678 A 
(800) 1644462 
(151) 2021 11 19 
(891) 2021 11 19 
(731) MULTINODE NETWORK SRL 

etaj 3, str. Emil Racovita, nr.20, bloc C1,  
077190 Voluntari, jud. Ilfov, Romania 

(540)  

BOB CONCIERGE 
(591) Black, white  
(511)  
7 ‒ Dispensing machines. 
___________________________________________  
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(260) AM 2022 108937 A 
(800) 563242 
(151) 1990 06 11 
(181) 2030 06 11 
(891) 2020 05 12 
(511) 01, 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112651 A 
(800) 1586739 
(151) 2021 03 05 
(181) 2031 03 05 
(891) 2021 03 05 
(511) 01 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112977 A 
(800) 1590958 
(151) 2021 03 20 
(181) 2031 03 20 
(891) 2021 03 20 
(511) 34 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114374 A 
(800) 1608606 
(151) 2021 06 17 
(181) 2031 06 17 
(891) 2021 06 17 
(511) 09, 35, 36, 37, 39, 41, 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114424 A 
(800) 1608942 
(151) 2021 06 22 
(181) 2031 06 22 
(891) 2021 06 22 
(511) 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114426 A 
(800) 1608997 
(151) 2021 04 01 
(181) 2031 04 01 
(891) 2021 04 01 
(511) 30, 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114433 A 
(800) 1609312 
(151) 2021 06 01 
(181) 2031 06 01 
(891) 2021 06 01 

 
 
 
 
 
 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114452 A 
(800) 878434 
(151) 2006 01 20 
(181) 2026 01 20 
(891) 2021 08 10 
(511) 03, 05, 37 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114453 A 
(800) 994574 
(151) 2008 11 25 
(181) 2028 11 25 
(891) 2021 08 09 
(511) 25 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114454 A 
(800) 1138545 
(151) 2012 08 09 
(181) 2022 08 09 
(891) 2021 07 16 
(511) 09, 11 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114455 A 
(800) 1170291 
(151) 2013 03 08 
(181) 2023 03 08 
(891) 2021 07 23 
(511) 06, 08, 11, 18, 19, 20, 21, 22 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114456 A 
(800) 1337939 
(151) 2017 01 17 
(181) 2027 01 17 
(891) 2021 07 20 
(511) 09, 38 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114488 A 
(800) 1610594 
(151) 2021 06 24 
(181) 2031 06 24 
(891) 2021 06 24 
(511) 09, 41, 42, 45 
___________________________________________ 
 
 
 

საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნები,  
რომლებსაც მიენიჭათ დაცვა საქართველოში 
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სასაქონლო ნიშნები 

(260) AM 2022 114489 A 
(800) 1610614 
(151) 2021 05 25 
(181) 2031 05 25 
(891) 2021 05 25 
(511) 09 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114490 A 
(800) 1610640 
(151) 2021 05 20 
(181) 2031 05 20 
(891) 2021 05 20 
(511) 01, 03, 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114491 A 
(800) 1610644 
(151) 2021 05 21 
(181) 2031 05 21 
(891) 2021 05 21 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114492 A 
(800) 1610660 
(151) 2021 06 09 
(181) 2031 06 09 
(891) 2021 06 09 
(511) 09 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114494 A 
(800) 1610754 
(151) 2021 03 22 
(181) 2031 03 22 
(891) 2021 03 22 
(511) 07 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114497 A 
(800) 1610858 
(151) 2021 02 04 
(181) 2031 02 04 
(891) 2021 02 04 
(511) 09, 28, 35, 38, 41, 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114504 A 
(800) 1611077 
(151) 2021 07 15 
(181) 2031 07 15 
(891) 2021 07 15 
(511) 09, 35, 36, 38, 41, 42, 45 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114505 A 
(800) 1611102 
(151) 2021 06 28 
(181) 2031 06 28 

(891) 2021 06 28 
(511) 10 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114506 A 
(800) 1611154 
(151) 2021 06 29 
(181) 2031 06 29 
(891) 2021 06 29 
(511) 10 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114508 A 
(800) 1611237 
(151) 2021 06 10 
(181) 2031 06 10 
(891) 2021 06 10 
(511) 25 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114509 A 
(800) 1611248 
(151) 2021 07 05 
(181) 2031 07 05 
(891) 2021 07 05 
(511) 09 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114511 A 
(800) 1611345 
(151) 2021 06 09 
(181) 2031 06 09 
(891) 2021 06 09 
(511) 09 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114512 A 
(800) 1611347 
(151) 2021 04 06 
(181) 2031 04 06 
(891) 2021 04 06 
(511) 09, 35, 38, 41, 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114518 A 
(800) 929205 
(151) 2007 05 09 
(181) 2027 05 09 
(891) 2021 08 13 
(511) 10, 28 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114519 A 
(800) 996561A 
(151) 2009 03 06 
(181) 2029 03 06 
(891) 2021 08 19 
(511) 05 
___________________________________________ 
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სასაქონლო ნიშნები 

(260) AM 2022 114520 A 
(800) 1047891 
(151) 2010 03 11 
(181) 2030 03 11 
(891) 2021 07 16 
(511) 07, 12 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114521 A 
(800) 1404943 
(151) 2018 02 06 
(181) 2028 02 06 
(891) 2021 07 27 
(511) 25 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114522 A 
(800) 1437927 
(151) 2018 09 04 
(181) 2028 09 04 
(891) 2021 06 17 
(511) 12 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114560 A 
(800) 1611840 
(151) 2021 08 12 
(181) 2031 08 12 
(891) 2021 08 12 
(511) 28 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114561 A 
(800) 1611863 
(151) 2021 06 04 
(181) 2031 06 04 
(891) 2021 06 04 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114562 A 
(800) 1611869 
(151) 2021 06 04 
(181) 2031 06 04 
(891) 2021 06 04 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114563 A 
(800) 1611880 
(151) 2021 07 22 
(181) 2031 07 22 
(891) 2021 07 22 
(511) 03, 05, 14, 18, 24, 25, 26 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114564 A 
(800) 1611895 
(151) 2021 03 22 
(181) 2031 03 22 

(891) 2021 03 22 
(511) 30, 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114565 A 
(800) 1611908 
(151) 2021 05 28 
(181) 2031 05 28 
(891) 2021 05 28 
(511) 03, 05, 09, 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114566 A 
(800) 1611910 
(151) 2021 04 22 
(181) 2031 04 22 
(891) 2021 04 22 
(511) 16 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114567 A 
(800) 1611942 
(151) 2021 06 18 
(181) 2031 06 18 
(891) 2021 06 18 
(511) 07 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114568 A 
(800) 1612047 
(151) 2021 05 07 
(181) 2031 05 07 
(891) 2021 05 07 
(511) 03 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114569 A 
(800) 1612052 
(151) 2021 04 28 
(181) 2031 04 28 
(891) 2021 04 28 
(511) 09 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114574 A 
(800) 1612201 
(151) 2021 03 12 
(181) 2031 03 12 
(891) 2021 03 12 
(511) 01, 25 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114575 A 
(800) 1612304 
(151) 2021 05 16 
(181) 2031 05 16 
(891) 2021 05 16 
(511) 05 
___________________________________________ 

 
 №19  2022 10 10 

 
157 



                           
 
 

სასაქონლო ნიშნები 

(260) AM 2022 114576 A 
(800) 1612312 
(151) 2021 06 23 
(181) 2031 06 23 
(891) 2021 06 23 
(511) 09, 35, 36, 38, 41, 42, 45 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114577 A 
(800) 1612368 
(151) 2021 06 03 
(181) 2031 06 03 
(891) 2021 06 03 
(511) 03 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114579 A 
(800) 1612463 
(151) 2021 05 14 
(181) 2031 05 14 
(891) 2021 05 14 
(511) 03, 05, 30 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114585 A 
(800) 1510256 
(151) 2019 11 26 
(181) 2029 11 26 
(891) 2021 07 30 
(511) 18, 25 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114586 A 
(800) 1526038 
(151) 2019 12 02 
(181) 2029 12 02 
(891) 2021 08 12 
(511) 25, 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114587 A 
(800) 1537324 
(151) 2020 02 14 
(181) 2030 02 14 
(891) 2021 06 02 
(511) 12, 20, 28, 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114622 A 
(800) 1612539 
(151) 2021 04 06 
(181) 2031 04 06 
(891) 2021 04 06 
(511) 09, 35, 38, 41, 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114623 A 
(800) 1612619 
(151) 2021 05 24 
(181) 2031 05 24 

(891) 2021 05 24 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114630 A 
(800) 1613054 
(151) 2021 06 03 
(181) 2031 06 03 
(891) 2021 06 03 
(511) 12 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114638 A 
(800) 1613460 
(151) 2021 06 04 
(181) 2031 06 04 
(891) 2021 06 04 
(511) 05, 10, 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114650 A 
(800) 1613815 
(151) 2021 01 20 
(181) 2031 01 20 
(891) 2021 01 20 
(511) 03, 05, 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114651 A 
(800) 1613838 
(151) 2021 04 22 
(181) 2031 04 22 
(891) 2021 04 22 
(511) 09, 25 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114652 A 
(800) 1613951 
(151) 2021 07 06 
(181) 2031 07 06 
(891) 2021 07 06 
(511) 30, 43 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114653 A 
(800) 1613974 
(151) 2021 07 02 
(181) 2031 07 02 
(891) 2021 07 02 
(511) 09 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114654 A 
(800) 1613990 
(151) 2021 07 23 
(181) 2031 07 23 
(891) 2021 07 23 
(511) 10 
___________________________________________ 
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(260) AM 2022 114665 A 
(800) 1596443 
(151) 2020 10 27 
(181) 2030 10 27 
(891) 2021 08 16 
(511) 25, 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114666 A 
(800) 1608034 
(151) 2021 05 27 
(181) 2031 05 27 
(891) 2021 08 10 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114667 A 
(800) 1608037 
(151) 2021 05 27 
(181) 2031 05 27 
(891) 2021 08 17 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114702 A 
(800) 1614305 
(151) 2021 08 12 
(181) 2031 08 12 
(891) 2021 08 12 
(511) 41, 44 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114706 A 
(800) 1614451 
(151) 2021 04 19 
(181) 2031 04 19 
(891) 2021 04 19 
(511) 09, 14, 16, 18, 24, 25, 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114708 A 
(800) 1614530 
(151) 2021 07 14 
(181) 2031 07 14 
(891) 2021 07 14 
(511) 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114709 A 
(800) 1614602 
(151) 2021 06 07 
(181) 2031 06 07 
(891) 2021 06 07 
(511) 34 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114715 A 
(800) 1614942 
(151) 2021 07 22 
(181) 2031 07 22 

(891) 2021 07 22 
(511) 07 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114716 A 
(800) 1614957 
(151) 2021 07 06 
(181) 2031 07 06 
(891) 2021 07 06 
(511) 09 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114718 A 
(800) 1615037 
(151) 2021 06 22 
(181) 2031 06 22 
(891) 2021 06 22 
(511) 09, 11, 35, 37 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114720 A 
(800) 723488 
(151) 1999 05 12 
(181) 2029 05 12 
(891) 2021 08 23 
(511) 16, 41, 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114721 A 
(800) 863055 
(151) 2005 07 08 
(181) 2025 07 08 
(891) 2021 08 05 
(511) 10 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114722 A 
(800) 930211 
(151) 2007 06 21 
(181) 2027 06 21 
(891) 2021 08 24 
(511) 09, 11, 19 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114723 A 
(800) 1251930 
(151) 2015 04 22 
(181) 2025 04 22 
(891) 2021 08 06 
(511) 06, 09, 11, 19, 20, 21, 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114724 A 
(800) 1254033 
(151) 2015 04 22 
(181) 2025 04 22 
(891) 2021 08 06 
(511) 06, 09, 11, 19, 20, 21, 35 
___________________________________________ 
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(260) AM 2022 114725 A 
(800) 1288429 
(151) 2015 10 22 
(181) 2025 10 22 
(891) 2021 09 03 
(511) 03, 04 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114726 A 
(800) 1358292 
(151) 2017 05 24 
(181) 2027 05 24 
(891) 2021 08 27 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114727 A 
(800) 1512027 
(151) 2019 11 29 
(181) 2029 11 29 
(891) 2021 09 08 
(511) 17 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114728 A 
(800) 1533151 
(151) 2020 04 09 
(181) 2030 04 09 
(891) 2021 08 19 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114730 A 
(800) 1552654 
(151) 2020 07 27 
(181) 2030 07 27 
(891) 2021 08 18 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114731 A 
(800) 1557571 
(151) 2020 07 27 
(181) 2030 07 27 
(891) 2021 08 19 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114732 A 
(800) 1557937 
(151) 2020 07 27 
(181) 2030 07 27 
(891) 2021 08 19 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114733 A 
(800) 1577912 
(151) 2021 01 15 
(181) 2031 01 15 

(891) 2021 09 09 
(511) 29, 30 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114734 A 
(800) 1611620 
(151) 2021 06 13 
(181) 2031 06 13 
(891) 2021 07 16 
(511) 36 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114763 A 
(800) 1615210 
(151) 2021 07 07 
(181) 2031 07 07 
(891) 2021 07 07 
(511) 06 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114764 A 
(800) 1615283 
(151) 2021 08 04 
(181) 2031 08 04 
(891) 2021 08 04 
(511) 11 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114765 A 
(800) 1615296 
(151) 2021 06 11 
(181) 2031 06 11 
(891) 2021 06 11 
(511) 11 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114766 A 
(800) 1615298 
(151) 2021 06 18 
(181) 2031 06 18 
(891) 2021 06 18 
(511) 07 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114767 A 
(800) 1615326 
(151) 2021 08 03 
(181) 2031 08 03 
(891) 2021 08 03 
(511) 09 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114768 A 
(800) 1615383 
(151) 2021 02 19 
(181) 2031 02 19 
(891) 2021 02 19 
(511) 17 
___________________________________________ 
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(260) AM 2022 114770 A 
(800) 1615401 
(151) 2021 04 30 
(181) 2031 04 30 
(891) 2021 04 30 
(511) 09, 16, 35, 36, 41, 45 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114771 A 
(800) 1615513 
(151) 2021 06 25 
(181) 2031 06 25 
(891) 2021 06 25 
(511) 25 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114772 A 
(800) 1615561 
(151) 2021 09 01 
(181) 2031 09 01 
(891) 2021 09 01 
(511) 34 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114783 A 
(800) 1616035 
(151) 2021 03 24 
(181) 2031 03 24 
(891) 2021 03 24 
(511) 11 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114840 A 
(800) 1616955 
(151) 2021 06 18 
(181) 2031 06 18 
(891) 2021 06 18 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114841 A 
(800) 1616995 
(151) 2021 08 27 
(181) 2031 08 27 
(891) 2021 08 27 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114842 A 
(800) 1617000 
(151) 2021 07 15 
(181) 2031 07 15 
(891) 2021 07 15 
(511) 09 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114845 A 
(800) 1617077 
(151) 2021 09 08 
(181) 2031 09 08 

(891) 2021 09 08 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114846 A 
(800) 1617114 
(151) 2021 04 27 
(181) 2031 04 27 
(891) 2021 04 27 
(511) 33 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114847 A 
(800) 1617132 
(151) 2021 09 09 
(181) 2031 09 09 
(891) 2021 09 09 
(511) 03 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114848 A 
(800) 1617149 
(151) 2021 06 11 
(181) 2031 06 11 
(891) 2021 06 11 
(511) 04, 09, 37, 39, 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114849 A 
(800) 1617180 
(151) 2021 05 04 
(181) 2031 05 04 
(891) 2021 05 04 
(511) 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114850 A 
(800) 1617218 
(151) 2021 06 29 
(181) 2031 06 29 
(891) 2021 06 29 
(511) 08, 21 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114851 A 
(800) 1617416 
(151) 2021 07 26 
(181) 2031 07 26 
(891) 2021 07 26 
(511) 03 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114852 A 
(800) 1617476 
(151) 2021 09 08 
(181) 2031 09 08 
(891) 2021 09 08 
(511) 12 
___________________________________________ 
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(260) AM 2022 114853 A 
(800) 1617492 
(151) 2021 03 01 
(181) 2031 03 01 
(891) 2021 03 01 
(511) 17, 19 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114854 A 
(800) 1617628 
(151) 2021 08 13 
(181) 2031 08 13 
(891) 2021 08 13 
(511) 11 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114863 A 
(800) 1617894 
(151) 2021 02 25 
(181) 2031 02 25 
(891) 2021 02 25 
(511) 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114864 A 
(800) 1617895 
(151) 2021 02 25 
(181) 2031 02 25 
(891) 2021 02 25 
(511) 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114865 A 
(800) 1617897 
(151) 2021 02 25 
(181) 2031 02 25 
(891) 2021 02 25 
(511) 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114866 A 
(800) 1617898 
(151) 2021 02 25 
(181) 2031 02 25 
(891) 2021 02 25 
(511) 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114867 A 
(800) 1617899 
(151) 2021 02 25 
(181) 2031 02 25 
(891) 2021 02 25 
(511) 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114871 A 
(800) 1617970 
(151) 2021 06 18 
(181) 2031 06 18 

(891) 2021 06 18 
(511) 08, 12, 18, 22, 25 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114873 A 
(800) 1618043 
(151) 2021 08 03 
(181) 2031 08 03 
(891) 2021 08 03 
(511) 09 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114874 A 
(800) 1618119 
(151) 2021 07 07 
(181) 2031 07 07 
(891) 2021 07 07 
(511) 07 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114875 A 
(800) 1618120 
(151) 2021 07 16 
(181) 2031 07 16 
(891) 2021 07 16 
(511) 25 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114876 A 
(800) 1618157 
(151) 2021 07 09 
(181) 2031 07 09 
(891) 2021 07 09 
(511) 02, 03, 04, 05, 09, 10, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 26,  

28, 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114969 A 
(800) 1274475 
(151) 2015 04 27 
(181) 2025 04 27 
(891) 2021 09 21 
(511) 08, 21 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114970 A 
(800) 1417066 
(151) 2018 05 14 
(181) 2028 05 14 
(891) 2021 09 22 
(511) 06, 07, 17, 19, 37 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114971 A 
(800) 1591056 
(151) 2021 03 23 
(181) 2031 03 23 
(891) 2021 08 31 
(511) 05 
___________________________________________ 
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(260) AM 2022 115029 A 
(800) 1619866 
(151) 2021 06 08 
(181) 2031 06 08 
(891) 2021 06 08 
(511) 05, 10 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115030 A 
(800) 1619871 
(151) 2021 09 14 
(181) 2031 09 14 
(891) 2021 09 14 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115031 A 
(800) 1619873 
(151) 2021 08 30 
(181) 2031 08 30 
(891) 2021 08 30 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115032 A 
(800) 1619893 
(151) 2021 08 24 
(181) 2031 08 24 
(891) 2021 08 24 
(511) 12 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115033 A 
(800) 1619903 
(151) 2021 08 30 
(181) 2031 08 30 
(891) 2021 08 30 
(511) 03 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115036 A 
(800) 1619953 
(151) 2021 06 10 
(181) 2031 06 10 
(891) 2021 06 10 
(511) 03, 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115038 A 
(800) 1619956 
(151) 2021 06 10 
(181) 2031 06 10 
(891) 2021 06 10 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
 
 
 

(260) AM 2022 115039 A 
(800) 1619958 
(151) 2021 06 10 
(181) 2031 06 10 
(891) 2021 06 10 
(511) 03, 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115079 A 
(800) 1621530 
(151) 2021 06 23 
(181) 2031 06 23 
(891) 2021 06 23 
(511) 01 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115082 A 
(800) 1621738 
(151) 2021 09 16 
(181) 2031 09 16 
(891) 2021 09 16 
(511) 34 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115084 A 
(800) 717141 
(151) 1999 07 20 
(181) 2029 07 20 
(891) 2021 09 15 
(511) 03, 04, 08, 11, 16, 21, 24, 30 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115085 A 
(800) 886215 
(151) 2006 01 20 
(181) 2026 01 20 
(891) 2021 09 21 
(511) 08 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115139 A 
(800) 1621974 
(151) 2021 07 13 
(181) 2031 07 13 
(891) 2021 07 13 
(511) 30 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115156 A 
(800) 1622460 
(151) 2021 05 17 
(181) 2031 05 17 
(891) 2021 05 17 
(511) 29, 30, 35, 43 
___________________________________________ 
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სასაქონლო ნიშნები 

(260) AM 2022 115162 A 
(800) 1622629 
(151) 2021 06 17 
(181) 2031 06 17 
(891) 2021 06 17 
(511) 43 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115163 A 
(800) 1622639 
(151) 2021 03 09 
(181) 2031 03 09 
(891) 2021 03 09 
(511) 08, 18, 19, 25, 28 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115164 A 
(800) 1622646 
(151) 2021 06 25 
(181) 2031 06 25 
(891) 2021 06 25 
(511) 35, 38, 41, 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115165 A 
(800) 1622675 
(151) 2021 08 27 
(181) 2031 08 27 
(891) 2021 08 27 
(511) 32, 33 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115168 A 
(800) 1622784 
(151) 2021 08 16 
(181) 2031 08 16 
(891) 2021 08 16 
(511) 03 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115169 A 
(800) 1622794 
(151) 2020 08 25 
(181) 2030 08 25 
(891) 2020 08 25 
(511) 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14,  

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31,  
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45 

___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115170 A 
(800) 1622799 
(151) 2020 12 31 
(181) 2030 12 31 
(891) 2020 12 31 
(511) 07, 09, 11 
___________________________________________ 
 
 

(260) AM 2022 115171 A 
(800) 1622840 
(151) 2021 04 30 
(181) 2031 04 30 
(891) 2021 04 30 
(511) 35, 40 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115174 A 
(800) 1622913 
(151) 2021 06 10 
(181) 2031 06 10 
(891) 2021 06 10 
(511) 35, 41, 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115179 A 
(800) 1623023 
(151) 2021 07 09 
(181) 2031 07 09 
(891) 2021 07 09 
(511) 10 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115191 A 
(800) 1364450 
(151) 2017 03 06 
(181) 2027 03 06 
(891) 2021 10 01 
(511) 41 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115249 A 
(800) 1623641 
(151) 2021 06 21 
(181) 2031 06 21 
(891) 2021 06 21 
(511) 31 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115250 A 
(800) 1623647 
(151) 2021 07 09 
(181) 2031 07 09 
(891) 2021 07 09 
(511) 28, 30 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115252 A 
(800) 1623701 
(151) 2021 09 01 
(181) 2031 09 01 
(891) 2021 09 01 
(511) 32 
___________________________________________ 
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სასაქონლო ნიშნები 

(260) AM 2022 115254 A 
(800) 1623766 
(151) 2021 06 08 
(181) 2031 06 08 
(891) 2021 06 08 
(511) 29 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115255 A 
(800) 1623821 
(151) 2021 08 12 
(181) 2031 08 12 
(891) 2021 08 12 
(511) 09, 12, 16, 18, 25, 28, 30, 38, 41, 42, 43 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115256 A 
(800) 1623873 
(151) 2021 08 11 
(181) 2031 08 11 
(891) 2021 08 11 
(511) 30 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115257 A 
(800) 1623874 
(151) 2021 08 11 
(181) 2031 08 11 
(891) 2021 08 11 
(511) 30 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115258 A 
(800) 1623875 
(151) 2021 08 11 
(181) 2031 08 11 
(891) 2021 08 11 
(511) 30 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115269 A 
(800) 1624043 
(151) 2021 04 30 
(181) 2031 04 30 
(891) 2021 04 30 
(511) 29, 30 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115271 A 
(800) 1624067 
(151) 2021 06 01 
(181) 2031 06 01 
(891) 2021 06 01 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
 
 
 

(260) AM 2022 115272 A 
(800) 1624127 
(151) 2021 09 03 
(181) 2031 09 03 
(891) 2021 09 03 
(511) 32 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115273 A 
(800) 1624145 
(151) 2021 09 07 
(181) 2031 09 07 
(891) 2021 09 07 
(511) 33 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115274 A 
(800) 1624160 
(151) 2021 07 16 
(181) 2031 07 16 
(891) 2021 07 16 
(511) 05, 29, 35, 44 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115275 A 
(800) 1624161 
(151) 2021 07 16 
(181) 2031 07 16 
(891) 2021 07 16 
(511) 05, 29, 35, 44 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115276 A 
(800) 1624251 
(151) 2020 12 18 
(181) 2030 12 18 
(891) 2020 12 18 
(511) 01, 04, 07, 09, 11, 12 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115278 A 
(800) 1624298 
(151) 2021 04 30 
(181) 2031 04 30 
(891) 2021 04 30 
(511) 02 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115289 A 
(800) 930137 
(151) 2007 07 06 
(181) 2027 07 06 
(891) 2021 10 18 
(511) 32, 33 
___________________________________________ 
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სასაქონლო ნიშნები 

(260) AM 2022 115290 A 
(800) 979254 
(151) 2008 05 22 
(181) 2028 05 22 
(891) 2021 03 30 
(511) 03 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115292 A 
(800) 1281637 
(151) 2015 09 17 
(181) 2025 09 17 
(891) 2021 09 27 
(511) 05, 29, 32, 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115297 A 
(800) 1452740 
(151) 2018 06 28 
(181) 2028 06 28 
(891) 2021 07 13 
(511) 30 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115298 A 
(800) 1531292 
(151) 2020 04 06 
(181) 2030 04 06 
(891) 2021 10 05 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115300 A 
(800) 1574494 
(151) 2020 12 07 
(181) 2030 12 07 
(891) 2021 10 18 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115302 A 
(800) 1610850 
(151) 2020 12 18 
(181) 2030 12 18 
(891) 2021 09 09 
(511) 01, 42, 44 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115361 A 
(800) 1624635 
(151) 2021 05 14 
(181) 2031 05 14 
(891) 2021 05 14 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
 
 
 

(260) AM 2022 115449 A 
(800) 1626067 
(151) 2021 06 17 
(181) 2031 06 17 
(891) 2021 06 17 
(511) 09, 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115450 A 
(800) 1626074 
(151) 2021 06 29 
(181) 2031 06 29 
(891) 2021 06 29 
(511) 07, 09 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115451 A 
(800) 1626136 
(151) 2021 07 19 
(181) 2031 07 19 
(891) 2021 07 19 
(511) 05, 10 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115452 A 
(800) 1626143 
(151) 2021 07 23 
(181) 2031 07 23 
(891) 2021 07 23 
(511) 09, 12 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115453 A 
(800) 1626167 
(151) 2021 08 16 
(181) 2031 08 16 
(891) 2021 08 16 
(511) 35, 36, 41, 42, 45 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115454 A 
(800) 1626184 
(151) 2021 08 31 
(181) 2031 08 31 
(891) 2021 08 31 
(511) 06, 16, 17, 20, 21 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115455 A 
(800) 1626196 
(151) 2021 09 16 
(181) 2031 09 16 
(891) 2021 09 16 
(511) 03, 44 
___________________________________________ 
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სასაქონლო ნიშნები 

(260) AM 2022 115456 A 
(800) 1626197 
(151) 2021 09 24 
(181) 2031 09 24 
(891) 2021 09 24 
(511) 09 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115469 A 
(800) 1626755 
(151) 2021 05 11 
(181) 2031 05 11 
(891) 2021 05 11 
(511) 11 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115470 A 
(800) 1626816 
(151) 2021 02 24 
(181) 2031 02 24 
(891) 2021 02 24 
(511) 07, 09, 12 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115471 A 
(800) 1626884 
(151) 2021 07 07 
(181) 2031 07 07 
(891) 2021 07 07 
(511) 05, 09, 10, 16, 21, 22, 25 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115472 A 
(800) 1626902 
(151) 2021 06 22 
(181) 2031 06 22 
(891) 2021 06 22 
(511) 25 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115476 A 
(800) 1627087 
(151) 2021 07 16 
(181) 2031 07 16 
(891) 2021 07 16 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115479 A 
(800) 1627161 
(151) 2021 06 15 
(181) 2031 06 15 
(891) 2021 06 15 
(511) 41 
___________________________________________ 
 
 
 
 

(260) AM 2022 115480 A 
(800) 1627175 
(151) 2021 08 17 
(181) 2031 08 17 
(891) 2021 08 17 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115482 A 
(800) 1627318 
(151) 2021 09 29 
(181) 2031 09 29 
(891) 2021 09 29 
(511) 30 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115483 A 
(800) 1627326 
(151) 2021 08 31 
(181) 2031 08 31 
(891) 2021 08 31 
(511) 12 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115499 A 
(800) 1473414 
(151) 2018 12 27 
(181) 2028 12 27 
(891) 2021 08 19 
(511) 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115500 A 
(800) 1523242 
(151) 2019 10 17 
(181) 2029 10 17 
(891) 2021 09 21 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115501 A 
(800) 1548218 
(151) 2020 07 10 
(181) 2030 07 10 
(891) 2021 11 03 
(511) 10 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115502 A 
(800) 1563069 
(151) 2020 10 26 
(181) 2030 10 26 
(891) 2021 11 03 
(511) 10 
___________________________________________ 
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სასაქონლო ნიშნები 

(260) AM 2022 115541 A 
(800) 1627631 
(151) 2021 04 22 
(181) 2031 04 22 
(891) 2021 04 22 
(511) 11 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115542 A 
(800) 1627649 
(151) 2021 09 24 
(181) 2031 09 24 
(891) 2021 09 24 
(511) 09, 11, 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115544 A 
(800) 1627729 
(151) 2021 07 08 
(181) 2031 07 08 
(891) 2021 07 08 
(511) 21 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115545 A 
(800) 1627772 
(151) 2021 08 27 
(181) 2031 08 27 
(891) 2021 08 27 
(511) 08 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115641 A 
(800) 1629895 
(151) 2021 08 25 
(181) 2031 08 25 
(891) 2021 08 25 
(511) 08, 10 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115642 A 
(800) 1629905 
(151) 2021 10 18 
(181) 2031 10 18 
(891) 2021 10 18 
(511) 03, 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115643 A 
(800) 1629938 
(151) 2021 07 08 
(181) 2031 07 08 
(891) 2021 07 08 
(511) 07, 09, 11, 37, 38, 39, 42 
___________________________________________ 
 
 
 
 

(260) AM 2022 115644 A 
(800) 1629942 
(151) 2021 08 06 
(181) 2031 08 06 
(891) 2021 08 06 
(511) 07, 09, 11, 39, 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115645 A 
(800) 1629999 
(151) 2021 09 16 
(181) 2031 09 16 
(891) 2021 09 16 
(511) 31, 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115646 A 
(800) 1630015 
(151) 2021 11 01 
(181) 2031 11 01 
(891) 2021 11 01 
(511) 14 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115647 A 
(800) 1630064 
(151) 2021 11 01 
(181) 2031 11 01 
(891) 2021 11 01 
(511) 09 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115648 A 
(800) 1630105 
(151) 2021 04 30 
(181) 2031 04 30 
(891) 2021 04 30 
(511) 29, 30, 32 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115649 A 
(800) 1630169 
(151) 2021 09 14 
(181) 2031 09 14 
(891) 2021 09 14 
(511) 39 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115661 A 
(800) 1477510 
(151) 2019 05 08 
(181) 2029 05 08 
(891) 2021 11 12 
(511) 35, 36 
___________________________________________ 
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სასაქონლო ნიშნები 

(260) AM 2022 115662 A 
(800) 1517975 
(151) 2019 11 06 
(181) 2029 11 06 
(891) 2021 11 03 
(511) 01, 05, 09, 11 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115663 A 
(800) 1524299 
(151) 2019 11 06 
(181) 2029 11 06 
(891) 2021 11 03 
(511) 01, 05, 09, 11 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115664 A 
(800) 1537764 
(151) 2020 05 20 
(181) 2030 05 20 
(891) 2021 10 26 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115665 A 
(800) 1583464 
(151) 2021 02 04 
(181) 2031 02 04 
(891) 2021 10 27 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115666 A 
(800) 1598723 
(151) 2021 03 30 
(181) 2031 03 30 
(891) 2021 11 10 
(511) 09, 14, 18, 25, 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115667 A 
(800) 1600225 
(151) 2020 11 08 
(181) 2030 11 08 
(891) 2021 10 27 
(511) 03, 05, 06, 16, 21 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115668 A 
(800) 1606017 
(151) 2021 05 21 
(181) 2031 05 21 
(891) 2021 11 01 
(511) 29 
___________________________________________ 
 
 
 
 

(260) AM 2022 115669 A 
(800) 1610362 
(151) 2021 05 18 
(181) 2031 05 18 
(891) 2021 10 26 
(511) 05 
___________________________________________ 
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გეოგრაფიული აღნიშვნები 
რეგისტრირებული გეოგრაფიული აღნიშვნები 

 
 

(111) 26 
(151) 2022 09 29 
(540)  

აჯიკა 
 

(732) საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 
მარშალ გელოვანის გამზ. №6, 0159, თბილისი, საქართველო 

(511) 30 
_________________________________________ 

 

 
(111) 27 
(151) 2022 09 29 
(540)  

ტყემალი 
 

(732) საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 
მარშალ გელოვანის გამზ. №6, 0159, თბილისი, საქართველო 

(511) 30 
_________________________________________ 

 

 
 

№19  2022 10 10 
 

170 



 
 
 

ოფიციალური შეტყობინებები 
 

გამოგონებები 
 

პატენტების მოქმედების აღდგენა 
 

(21) AP 2014 13545 
(11) P 2016 6497 B  
(73) ენდი თუმანიშვილი;  

ვაჟა ჯამარჯაშვილი 
(54) ჰიდროელექტროსადგური ცვალებადი ნიშნულით 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 08 06 
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2022 10 10 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2015 14450 
(11) P 2021 7331 B  
(73) მერკ შარპ & დოუმ კორპ. 
(54) ანტი - TIGIT ანტისხეულები 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 08 17 
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2022 10 10 

__________________________________________ 

 
პატენტების გაუქმება აღდგენის უფლებით 

 
 
(21) AP 2008 10888 
(11) P 2010 5034 B  
(73) ლე ლაბორატუარ სერვიე 
(54) 1,2,4,5-ტეტრაჰიდრო-3 H-ბენზაზეპინის ნაერთი, მისი მიღების ხერხი  და მისი შემცველი  

ფარმაცევტული კომპოზიციები 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 09 04 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 09 04 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2007 11124 
(11) P 2011 5327 B  
(73) მებიოლ ინკ. 
(54) მცენარეთა მოყვანის სისტემა 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 09 10 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 09 10 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2009 11453 
(11) P 2012 5580 B  
(73) გუგუ კიკნაველიძე 
(54) სტირლინგის ორმაგი მოქმედების ოთხცილინდრიანი ძრავა 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 09 08 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 09 08 

__________________________________________ 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

(21) AP 2008 11762 
(11) P 2013 5757 B  
(73) სკაიონიკ კორპორეიშნ 
(54) ნარჩენი გაზის  ნაკადებიდან ნახშირბადის დიოქსიდის მოცილება კარბონატის და/ან  

ბიკარბონატის მინერალების კოგენერაციის მეშვეობით 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 09 19 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 09 19 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2009 12319 
(11) P 2013 5949 B  
(73) ფოსლო ვერკე გმბჰ 
(54) დრეკადი დამჭიმი მომჭერი და რელსების სამაგრი  მოწყობილობა 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 09 02 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 09 02 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2010 12642 
(11) P 2014 6080 B  
(73) პიერ ფაბრ მედიკამენტ 
(54) ქრომონის წარმოებულები, მათი მიღების ხერხები და გამოყენება თერაპიაში 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 08 31 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 08 31 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2010 12647 
(11) P 2015 6224 B  
(73) კიოვა კირინ კო. ლტდ 
(54) განწყობის დარღვევის  თერაპიული აგენტი  
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 09 02 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 09 02 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2010 12648 
(11) P 2015 6225 B  
(73) კიოვა კირინ კო. ლტდ 
(54) შფოთვითი დარღვევის თერაპიული აგენტი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 09 02 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 09 02 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2011 13228 
(11) P 2015 6316 B  
(73) კრისტალ ლაგუნს (კურასაო) ბ.ვ. 
(54) ხერხი და სისტემა სამრეწველო მიზნებისთვის გამოსაყენებელი წყლის  დასამუშავებლად 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 09 12 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 09 12 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2011 13229 
(11) P 2016 6515 B  
(73) კრისტალ ლაგუნს (კურასაო) ბ.ვ. 
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(54) იაფი, ეკოლოგიურად  მისაღები ხერხი და სისტემა ბაქტერიებით და  მიკრო- 
წყალმცენარეებით დაბინძურებული წყალსაცავების დამუშავებისათვის 

პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 09 12 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 09 12 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2011 13230 
(11) P 2015 6317 B  
(73) კრისტალ ლაგუნს (კურასაო) ბ.ვ. 
(54) ხერხი და სისტემა საწარმოო პროცესების დროს ეკოლოგიურად მისაღები გაცივებისათვის 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 09 12 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 09 12 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2014 13576 
(11) P 2016 6546 B  
(73) თემურ რევიშვილი;  

დავით  აფხაზავა;  
ზურაბ ძნელაძე;  
მერაბ ხომერიკი;  
რაულ გოცირიძე;  
ეკატერინე გობრონიძე 

(54) უალკოჰოლო მატონიზირებელი გაზიანი სასმელის მიღების ხერხი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 09 22 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 09 22 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2013 13744 
(11) P 2017 6775 B  
(73) ბიოგაია აბ 
(54) აგენტების შერჩევის ხერხი, რომლებიც ზემოქმედებს ნაწლავების პერისტალტიკურ  

დარღვევებსა და ტკივილზე 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 09 03 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 09 03 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2017 14588 
(11) P 2021 7250 B  
(73) დავ სე 
(54) გამხსნელის შემცველი საფარი კომპოზიცია 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 09 18 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 09 18 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2016 14734 
(11) P 2020 7170 B  
(73) ლე ლაბორატუარ სერვიე  
(54) HMG-CoA რედუქტაზას ინჰიბიტორის და ACE ინჰიბიტორის შემცველი ფარმაცევტული  

კომპოზიცია 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 08 26 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 08 26 

__________________________________________ 
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(21) AP 2019 15184 
(11) P 2021 7264 B  
(73) ვლადიმირ ვლადიმირის ძე ივანოვი 
(54) საავტომობილო ნახევარმისაბმელის ვაგონ-პლატფორმაზე დატვირთვის ხერხი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 09 10 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 09 10 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2005 8972 
(11) P 2009 4663 B  
(73) გიორგი იორამაშვილი;  

მარინე ბეროშვილი 
(54) პლასტური წყლების ნაკადის იზოლაციის ხერხი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 09 12 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 09 12 

__________________________________________ 

 
პატენტების მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვა 

 
 
(21) AP 2011 12365 
(11) P 2014 6073 B  
(73) ელგუჯა ბახტაძე  
(54) საპნის წარმოების ხერხი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 09 09 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2022 09 09 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2011 13039 
(11) P 2015 6262 B  
(73) ფმკ კორპორეიშენ 
(54) ფუნგიციდური პირაზოლები და მათი ნარევები 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 09 01 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2022 09 01 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2012 13226 
(11) P 2019 7052 B  
(73) ლოს ანჯელეს ბიომედიკალ რისერჩ ინსტიტიუტ ეტ ჰარბორ-უკლა მედიკალ სენტერ 
(54) HYR1-წარმოებული კომპოზიციები და მათი გამოყენება სამკურნალოდ 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 09 14 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2022 09 14 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2013 13784 
(11) P 2018 6881 B  
(73) ლე ლაბორატუარ სერვიე;  

შანხაი ინსტიტუტ ოფ ფარმასიუტიკალ ინდასტრი 
(54) აგომელატინის სტაბილური ამორფული ფორმა, მისი მიღების ხერხი და მისი შემცველი  

ფარმაცევტული კომპოზიცია 
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პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 09 11 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2022 09 11 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2003 8705 
(11) P 2011 5167 B  
(73) ჯეოქს ს. პ ა.  
(54) ფეხსაცმლის წყალგაუმტარი და ჰაერგამტარი ლანჩა და ასეთი ლანჩით დამზადებული  

ფეხსაცმელი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 09 18 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2022 09 18 

__________________________________________ 

 
პატენტების  ვადის ამოწურვა 

 
(21) AP 2002 6778 
(11) P 2005 3457 B  
(73) ოტსუკა ფარმასეუტიკალ კო. ლტდ  
(54) არიპიპრაზოლის მცირე ჰიგროსკოპულობის მქონე წამლის სუბსტანცია და მისი მიღების 

ხერხები 
პატენტის მოქმედების ვადის ამოწურვის თარიღი: 25 09 2022 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2002 8155 
(11) P 2006 3907 B  
(73) ბასფ  აქციენგეზელშაფთ 
(54) ჰერბიციდული ნარევები 3-ფენილურაცილების ფუძეზე 
პატენტის მოქმედების ვადის ამოწურვის თარიღი: 10 09 2022 

__________________________________________ 

 
უფლებების გადაცემა 

 
 
(21) AP 2005 10157 
(11) P 2010 5086 B  
(54) აივ-ინტეგრაზას ინჰიბიტორის კალიუმის მარილი 
პატენტმფლობელის ახალი დასახელება და მისამართი: მერკ შარპ & დოუმ ელ ელ სი (US)  

 126 ისტ ლინკოლნ ავენიუ, საფოსტო ყუთი  
 2000, რაუეი, ნიუ-ჯერსი, 07065, აშშ (US); 
 შპს „მსდ იტალია ს.რ.ლ.“ (IT)  
 ვია ვიტორკიანო 151, 00189, რომი, იტალია (IT) 

პატენტმფლობელის ყოფილი დასახელება და მისამართი: შპს „მსდ იტალია ს.რ.ლ.,“ (IT)  
 ვია ვიტორკიანო 151, 00189, რომი, იტალია (IT); 
 მერკ შარპ & დოუმ კორპ. (US) 
 126 ისტ ლინკოლნ ავენიუ, რავეი, ნიუ-ჯერსი    
 07065, აშშ (US) 

რეესტრში შეტანის თარიღი: 29 09 2022 
__________________________________________ 

                                                      
 

 №19  2022 10 10 
 

175 



                                                    
 
 

ოფიციალური შეტყობინებები 

(21) AP 2010 12428 
(11) P 2014 6134 B  
(54) C ჰეპატიტის ვირუსის რეპლიკაციის ინჰიბიტორები 
პატენტმფლობელის ახალი დასახელება და მისამართი: მერკ შარპ & დოუმ ელელსი (US)  

 126 ისტ ლინკოლნ ავენიუ, საფოსტო ყუთი  
 2000, რაუეი, ნიუ-ჯერსი, 07065, აშშ (US) 

პატენტმფლობელის ყოფილი დასახელება და მისამართი: მერკ შარპ & დოუმ კორპ. (US) 
 126 ისტ ლინკოლნ ავენიუ, რავეი,  
 ნიუ-ჯერსი, 07065, აშშ (US) 

რეესტრში შეტანის თარიღი: 29 09 2022 
__________________________________________ 

 
(21) AP 2010 12594 
(11) P 2020 7101 B  
(54) β-ამინო-α-ჰიდროქსი ამიდების ენანტიო- და სტერეო-სპეციფიკური სინთეზი 
პატენტმფლობელის ახალი დასახელება და მისამართი: მერკ შარპ & დოუმ ელელსი (US)  

 126 ისტ ლინკოლნ ავენიუ, საფოსტო ყუთი  
 2000, რაუეი, ნიუ-ჯერსი, 07065, აშშ (US) 

პატენტმფლობელის ყოფილი დასახელება და მისამართი: მერკ შარპ & დოუმ კორპ. (US) 
 126 ისტ ლინკოლნ ავენიუ, რავეი,  
 ნიუ-ჯერსი, 07065, აშშ (US) 

რეესტრში შეტანის თარიღი: 29 09 2022 
__________________________________________ 

 
(21) AP 2010 12693 
(11) P 2015 6366 B  
(54) იმინოთიადიაზინ დიოქსიდური ნაერთები როგორც BACE ინჰიბიტორები, მათი შემცველი  

კომპოზიციები და მათი გამოყენება 
პატენტმფლობელის ახალი დასახელება და მისამართი: მერკ შარპ & დოუმ ელელსი (US)  

  126 ისტ ლინკოლნ ავენიუ, საფოსტო ყუთი  
  2000, რაუეი, ნიუ-ჯერსი, 07065, აშშ (US) 

პატენტმფლობელის ყოფილი დასახელება და მისამართი: მერკ შარპ & დოუმ კორპ. (US) 
  126 ისტ ლინკოლნ ავენიუ, რავეი,  
  ნიუ-ჯერსი, 07065, აშშ (US) 

რეესტრში შეტანის თარიღი: 29 09 2022 
__________________________________________ 

 
(21) AP 2013 13818 
(11) P 2018 6838 B  
(54) 5-ფენოქსი-3H-პირიმიდინ-4-ონის წარმოებულები და მათი გამოყენება აივ უკუტრან- 

სკრიპტაზას ინჰიბიტორების სახით 
პატენტმფლობელის ახალი დასახელება და მისამართი: მერკ შარპ & დოუმ ელელსი (US)  

 126 ისტ ლინკოლნ ავენიუ, საფოსტო ყუთი  
 2000, რაუეი, ნიუ-ჯერსი, 07065, აშშ (US) 

პატენტმფლობელის ყოფილი დასახელება და მისამართი: მერკ შარპ & დოუმ კორპ. (US) 
 126 ისტ ლინკოლნ ავენიუ, რავეი,  
 ნიუ-ჯერსი, 07065, აშშ (US) 

რეესტრში შეტანის თარიღი: 29 09 2022 
__________________________________________ 
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(21) AP 2015 14307 
(11) P 2019 7009 B  
(54) 4'-ჩანაცვლებული ნუკლეოზიდ-წარმოებულები როგორც აივ უკუტრანსკრიპტაზას 

ინჰიბიტორები 
პატენტმფლობელის ახალი დასახელება და მისამართი: მერკ შარპ & დოუმ ელელსი (US)  

 126 ისტ ლინკოლნ ავენიუ, საფოსტო ყუთი 
 2000, რაუეი, ნიუ-ჯერსი, 07065, აშშ  

პატენტმფლობელის ყოფილი დასახელება და მისამართი: მერკ შარპ & დოუმ კორპ. (US) 
 126 ისტ ლინკოლნ ავენიუ, რავეი,  
 ნიუ-ჯერსი 07065-0907, აშშ (US) 

რეესტრში შეტანის თარიღი: 29 09 2022 
__________________________________________ 

 
(21) AP 2015 14453 
(11) P 2022 7343 B  
(54) ანტი - LAG3 ანტისხეულები და მათი ანტიგენ-შემაკავშირებელი ფრაგმენტები 
პატენტმფლობელის ახალი დასახელება და მისამართი: მერკ შარპ & დოუმ ელელსი (US)  

 126 ისტ ლინკოლნ ავენიუ, საფოსტო ყუთი 
 2000, რაუეი, ნიუ-ჯერსი, 07065, აშშ  

პატენტმფლობელის ყოფილი დასახელება და მისამართი: მერკ შარპ & დოუმ კორპ. (US) 
 126 ისტ ლინკოლნ ავენიუ, რავეი,  
 ნიუ-ჯერსი 07065-0907, აშშ (US) 

რეესტრში შეტანის თარიღი: 29 09 2022 
__________________________________________ 

 
(21) AP 2016 14794 
(11) P 2021 7260 B  
(54) ადამიანის რესპირატორული სინციტიალური ვირუსის გამანეიტრალებელი ანტისხეული 
პატენტმფლობელის ახალი დასახელება და მისამართი: მერკ შარპ & დოუმ ელელსი (US)  

 126 ისტ ლინკოლნ ავენიუ, საფოსტო ყუთი 
 2000, რაუეი, ნიუ-ჯერსი, 07065, აშშ  

პატენტმფლობელის ყოფილი დასახელება და მისამართი: მერკ შარპ & დოუმ კორპ. (US) 
 126 ისტ ლინკოლნ ავენიუ, რავეი,  
 ნიუ-ჯერსი 07065-0907, აშშ (US) 

რეესტრში შეტანის თარიღი: 29 09 2022 
__________________________________________ 

 
(21) AP 2016 14811 
(11) P 2020 7174 B  
(54) CTLA4 შემაკავშირებელი მოლეკულები 
პატენტმფლობელის ახალი დასახელება და მისამართი: მერკ შარპ & დოუმ ელელსი (US)  

 126 ისტ ლინკოლნ ავენიუ, საფოსტო ყუთი 
 2000, რაუეი, ნიუ-ჯერსი, 07065, აშშ  

პატენტმფლობელის ყოფილი დასახელება და მისამართი: მერკ შარპ & დოუმ კორპ. (US) 
 126 ისტ ლინკოლნ ავენიუ, რავეი,  
 ნიუ-ჯერსი 07065-0907, აშშ (US) 

რეესტრში შეტანის თარიღი: 29 09 2022 
__________________________________________ 

 
(21) AP 2016 14812 
(11) P 2021 7220 B  
(54) PD1-ის და/ან LAG 3-ის შემაკავშირებელი მოლეკულები 
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პატენტმფლობელის ახალი დასახელება და მისამართი: მერკ შარპ & დოუმ ელელსი (US)  
 126 ისტ ლინკოლნ ავენიუ, საფოსტო ყუთი 
 2000, რაუეი, ნიუ-ჯერსი, 07065, აშშ  

პატენტმფლობელის ყოფილი დასახელება და მისამართი: მერკ შარპ & დოუმ კორპ. (US) 
 126 ისტ ლინკოლნ ავენიუ, რავეი,  
 ნიუ-ჯერსი 07065-0907, აშშ (US) 

რეესტრში შეტანის თარიღი: 29 09 2022 
__________________________________________ 

 
(21) AP 2016 14831 
(11) P 2020 7205 B  
(54) 4-ამინო-2-(1H-პირაზოლო[3,4-B]პირიდინ-3-ილ)-6-ოქსო-6,7-დიჰიდრო-5H-პიროლო[2,3-D] 

პირიმიდინის წარმოებულები და შესაბამისი (1H-ინდაზოლ-3-ილ) წარმოებულები,  რო- 
გორც CGMP მოდულატორები კარდიოვასკულარული დაავადებების სამკურნალოდ 

პატენტმფლობელის ახალი დასახელება და მისამართი: მერკ შარპ & დოუმ ელელსი (US)  
 126 ისტ ლინკოლნ ავენიუ, საფოსტო ყუთი 
 2000, რაუეი, ნიუ-ჯერსი, 07065, აშშ  

პატენტმფლობელის ყოფილი დასახელება და მისამართი: მერკ შარპ & დოუმ კორპ. (US) 
 126 ისტ ლინკოლნ ავენიუ, რავეი,  
 ნიუ-ჯერსი 07065-0907, აშშ (US) 

რეესტრში შეტანის თარიღი: 29 09 2022 
__________________________________________ 

 
(21) AP 2017 14908 
(11) P 2020 7149 B  
(54) ნიკოტინის აცეტილქოლინის რეცეპტორების ალოსტერული მოდულატორები 
პატენტმფლობელის ახალი დასახელება და მისამართი: მერკ შარპ & დოუმ ელელსი (US)  

 126 ისტ ლინკოლნ ავენიუ, საფოსტო ყუთი 
 2000, რაუეი, ნიუ-ჯერსი, 07065, აშშ  

პატენტმფლობელის ყოფილი დასახელება და მისამართი: მერკ შარპ & დოუმ კორპ. (US) 
 126 ისტ ლინკოლნ ავენიუ, რავეი,  
 ნიუ-ჯერსი 07065-0907, აშშ (US) 

რეესტრში შეტანის თარიღი: 29 09 2022 
__________________________________________ 

 
(21) AP 2017 14983 
(11) P 2022 7382 B  
(54) კოაგულაციის ფაქტორის XI საწინააღმდეგო ანტისხეულები 
პატენტმფლობელის ახალი დასახელება და მისამართი: ადიმაბ ელელსი (US)  

 7 ლუსენტ დრაივ, ლებანონი, ნიუ ჰემპშირი  
 03766, აშშ (US); 
 მერკ შარპ & დოუმ ელელსი (US)  
 126 ისტ ლინკოლნ ავენიუ, საფოსტო ყუთი  
 2000, რაუეი, ნიუ-ჯერსი, 07065, აშშ (US) 

პატენტმფლობელის ყოფილი დასახელება და მისამართი: მერკ შარპ & დოუმ კორპ. (US) 
 126 ისტ ლინკოლნ ავენიუ, რავეი, ნიუ- 
 ჯერსი, 07065-0907, აშშ (US);  
 ადიმაბ ელელსი (US) 
 7 ლუსენტ დრაივ, ლებანონი, ნიუ ჰემპშირი  
 03766, აშშ (US) 

რეესტრში შეტანის თარიღი: 29 09 2022 
__________________________________________ 
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(21) AP 2017 15055 
(11) P 2021 7263 B  
(54) ანტი-CD27 ანტისხეულები 
პატენტმფლობელის ახალი დასახელება და მისამართი: მერკ შარპ & დოუმ ელელსი (US)  

 126 ისტ ლინკოლნ ავენიუ, საფოსტო ყუთი  
 2000, რაუეი, ნიუ-ჯერსი, 07065, აშშ (US); 
 მერკ შარპ & დოუმ ბ.ვ.  (NL)  
 ვარდერვეგ 39, 2031 ბნ ჰარლემ, ნიდერლან- 
 დები (NL) 

პატენტმფლობელის ყოფილი დასახელება და მისამართი: მერკ შარპ & დოუმ კორპ. (US) 
 126 ისტ ლინკოლნ ავენიუ, რავეი,  
 ნიუ-ჯერსი  07065–0907, აშშ (US);  
 მერკ შარპ & დოუმ ბ.ვ. 
 ვარდერვეგ 39, 2031 ბნ ჰარლემ, ნიდერლან- 
 დები (NL) 

რეესტრში შეტანის თარიღი: 29 09 2022 
__________________________________________ 

 
(21) AP 2017 15066 
(11) P 2021 7285 B  
(54) ბენზო[b]თიოფენური ნაერთები როგორც STING აგონისტები 
პატენტმფლობელის ახალი დასახელება და მისამართი: მერკ შარპ & დოუმ ელელსი (US)  

 126 ისტ ლინკოლნ ავენიუ, საფოსტო ყუთი  
 2000, რაუეი, ნიუ-ჯერსი, 07065, აშშ (US) 

პატენტმფლობელის ყოფილი დასახელება და მისამართი: მერკ შარპ & დოუმ კორპ. (US) 
 126 ისტ ლინკოლნ ავენიუ, რავეი,  
 ნიუ-ჯერსი  07065–0907, აშშ (US) 

რეესტრში შეტანის თარიღი: 29 09 2022 
__________________________________________ 

 
(21) AP 2018 15170 
(11) P 2022 7392 B  
(54) ჰუმანიზებული ანტისხეული კოგნიტური დარღვევების სამკურნალოდ ან პრევენცი- 

ისთვის, მისი მიღების ხერხი და აგენტი  კოგნიტური დარღვევების სამკურნალოდ  
ან პრევენციისთვის მისი გამოყენებით 

პატენტმფლობელის ახალი დასახელება და მისამართი: მერკ შარპ & დოუმ ელელსი (US)  
 126 ისტ ლინკოლნ ავენიუ, საფოსტო ყუთი  
 2000, რაუეი, ნიუ-ჯერსი, 07065, აშშ (US); 
 ტეიძინ ფარმა ლიმიტედ (JP)  
 2-1, კასუმიგასეკი 3-ჩომე, ჩიოდა-კუ, ტოკიო,  
 100-0013, იაპონია (JP) 

პატენტმფლობელის ყოფილი დასახელება და მისამართი: მერკ შარპ & დოუმ ელელსი (US)  
 126 ისტ ლინკოლნ ავენიუ, საფოსტო ყუთი  
 2000, რაუეი, ნიუ-ჯერსი, 07065, აშშ (US); 
 ტეიძინ ფარმა ლიმიტედ (JP)  
 2-1, კასუმიგასეკი 3-ჩომე, ჩიოდა-კუ,  
 ტოკიო, 100-0013, იაპონია (JP) 

რეესტრში შეტანის თარიღი: 29 09 2022 
__________________________________________ 
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(21) AP 2018 15303 
(11) P 2022 7406 B  
(54) ქრომანის მონობაქტამის ნაერთები ბაქტერიული ინფექციების სამკურნალოდ 
პატენტმფლობელის ახალი დასახელება და მისამართი: მერკ შარპ & დოუმ ელელსი (US)  

 126 ისტ ლინკოლნ ავენიუ, საფოსტო ყუთი  
 2000, რაუეი, ნიუ-ჯერსი, 07065, აშშ (US) 

პატენტმფლობელის ყოფილი დასახელება და მისამართი: მერკ შარპ & დომე კორპ. (US) 
 126 ისტ ლინკოლნ ავენიუ, რავეი, 
 ნიუ-ჯერზი 07065-0907, აშშ (US) 

რეესტრში შეტანის თარიღი: 29 09 2022 
__________________________________________ 

 
(21) AP 2017 15310 
(11) P 2021 7279 B  
(54) ქრომანის, იზოქრომანის და დიჰიდროიზობენზოფურანის წარმოებულები როგორც  

mGluR2-უარყოფითი ალოსტერული მოდულატორები, მათი შემცველი კომპოზიციები  
და მათი გამოყენება 

პატენტმფლობელის ახალი დასახელება და მისამართი: მერკ შარპ & დოუმ ელელსი (US)  
 126 ისტ ლინკოლნ ავენიუ, საფოსტო ყუთი  
 2000, რაუეი, ნიუ-ჯერსი, 07065, აშშ (US) 

პატენტმფლობელის ყოფილი დასახელება და მისამართი: მერკ შარპ & დოუმ კორპ. (US) 
 126 ისტ ლინკოლნ ავენიუ, რავეი,  
 ნიუ-ჯერსი  07065–0907, აშშ (US)  

რეესტრში შეტანის თარიღი: 29 09 2022 
__________________________________________ 

 
(21) AP 2002 8284 
(11) P 2006 3875 B  
(54) ტაქიკინინის  რეცეპტორის  ანტაგონისტის  ფარმაცევტული კომპოზიცია  

ნანონაწილაკების ფორმით 
პატენტმფლობელის ახალი დასახელება და მისამართი: მერკ შარპ & დოუმ ელელსი (US)  

126 ისტ ლინკოლნ ავენიუ, საფოსტო ყუთი  
2000, რაუეი, ნიუ-ჯერსი, 07065 (US) 

პატენტმფლობელის ყოფილი დასახელება და მისამართი: მერკ შარპ & დოუმ კორპ. 
126 ისტ ლინკოლნ ავენიუ, რავეი,   
ნიუ-ჯერსი 07065, აშშ 

რეესტრში შეტანის თარიღი: 29 09 2022 
__________________________________________ 

 
(21) AP 2004 9182 
(11) P 2008 4489 B  
(54) დიპეპტიდილ პეპტიდაზა-IV  ინჰიბიტორის ფოსფორმჟავას მარილი 
პატენტმფლობელის ახალი დასახელება და მისამართი: მერკ შარპ & დოუმ ელელსი (US)  

 126 ისტ ლინკოლნ ავენიუ, საფოსტო ყუთი  
 2000, რაუეი, ნიუ-ჯერსი, 07065, აშშ (US) 

პატენტმფლობელის ყოფილი დასახელება და მისამართი: მერკ შარპ & დოუმ კორპ. (US) 
 126 ისტ ლინკოლნ ავენიუ, რავეი,  
 ნიუ-ჯერსი  07065–0907, აშშ (US) 

რეესტრში შეტანის თარიღი: 29 09 2022 
__________________________________________ 
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სასარგებლო მოდელები 
პატენტების მოქმედების აღდგენა 

 
(21) AU 2017 14570 
(11) U  2018 1990 Y  
(73) გ. ელიავას სახ. ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი;  

ტარას გაბისონია 
(54) ვეტერინარიაში გამოსაყენებელი ბაქტერიოფაგური პრეპარატის დამზადების ხერხი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 08 16 
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2022 10 10 

__________________________________________ 
 
(21) AU 2017 14589 
(11) U  2018 1987 Y  
(73) დავით შავგულიძე 
(54) საკვები პროდუქტის „პომი“ დამზადების ხერხი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 09 18 
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2022 10 10 

__________________________________________ 
 
(21) AU 2019 15177 
(11) U  2021 2064 Y  
(73) შპს „ჯეო მულჩ“ 
(54) ეკოლოგიურად სუფთა „ბიოორგანული მულჩის“ წარმოების ექსკლუზიური ტექნოლოგია 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 08 26 
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2022 10 10 

__________________________________________ 

 
პატენტების გაუქმება აღდგენის უფლებით 

 
 
(21) AU 2013 13209 
(11) U 2015 1856 Y  
(73) გიორგი უგულავა 
(54) ჯებირი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 08 30 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 08 30 

__________________________________________ 
 
(21) AU 2017 14589 
(11) U 2018 1987 Y  
(73) დავით შავგულიძე 
(54) საკვები პროდუქტის „პომი“ დამზადების ხერხი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 09 18 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 09 18 

__________________________________________ 
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(21) AU 2019 15177 
(11) U 2021 2064 Y  
(73) შპს „ჯეო მულჩ“ 
(54) ეკოლოგიურად სუფთა „ბიოორგანული მულჩის“ წარმოების ექსკლუზიური ტექნოლოგია 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 08 26 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 08 26 

__________________________________________ 
 
(21) AU 2020 15425 
(11) U 2022 2109 Y  
(73) როლანდ ჟორჟოლიანი  
(54) ნაპირდამცავი მეწყერსაწინააღმდეგო სწრაფასაგები კედელი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 08 26 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 08 26 

__________________________________________ 
 
(21) AU 2020 15432 
(11) U 2021 2102 Y  
(73) ჯუმბერ კუჭუხიძე 
(54) ანთების საწინააღმდეგო საშუალება 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 09 02 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 09 02 

__________________________________________ 
 
(21) AU 2020 15445 
(11) U 2021 2097 Y  
(73) სსიპ „მიკრო და ნანოელექტრონიკის ინსტიტუტი“;  

ნუგზარ დოლიძე;  
ალექსანდრე ჯომარჯიძე;  
მაია დოლიძე;  
ამირან  ბიბილაშვილი;  
ზურაბ  ჯიბუტი 

(54) ფოტოთერაპიული მოწყობილობა „ლალი-1“ 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 09 16 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 09 16 

__________________________________________ 
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დიზაინები 
დიზაინების რეგისტრაციის მოქმედების ვადის გაგრძელება 

 
 

(11) D 2012 507 S 
(73) შპს „TOBI“ (GE)  

რუსთაველის გამზ. 40-40ა, 0108, თბილისი, საქართველო (GE) 
(54) შესაფუთი მუყაო 
(28) 2 
(24) 2012 09 05 
(18) 2027 09 05 
(58) 2022 09 29 

__________________________________________ 
 
(11) D 2012 513 S 
(73) გიორგი ტყემალაძე (GE)  

დავით აღმაშენებლის ქ. 162, 2600, კასპი, საქართველო (GE) 
(54) სანთურა 
(28) 1 
(24) 2012 10 15 
(18) 2027 10 15 
(58) 2022 10 03 

_________________________________________ 

 
დიზაინების რეგისტრაციის გაუქმება 

 
 

(11) D 2012 494 S 
(73) სააქციო საზოგადოება „ლომისი“ (GE)  

სოფ. ნატახტარი, 3308, მცხეთა,  საქართველო (GE) 
(54) ბოთლი 
(18) 2022 03 09 
(58) 2022 09 22 

__________________________________________ 
 
(11) D 2017 733 S 
(73) უჩა ნემსაძე (GE)  

მ. ასათიანის ქ. 12, 0177, თბილისი, საქართველო (GE) 
კახაბერ ჯანიაშვილი (GE)  
ვაჟა-ფშაველას გამზ. 8, ბ. 20, თბილისი, 0160, საქართველო (GE) 

(54) თამბაქოს მოსაწევი მოწყობილობა 
(18) 2022 03 09 
(58) 2022 09 20 

__________________________________________ 
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საერთაშორისო დიზაინების რეგისტრაციის მოქმედების  
ვადის გაგრძელება 

 
 
(11) DM/69269 
(73) OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 96, CH-2502 Biel/Bienne (CH) 
(15) 2007 09 07 
(24) 2007 09 07 
(18) 2027 09 07 
(28) 5 
(28') 5 
(54) BILLFOLD, KEY HOLDER, PURSE, PURSE, WALLET 

__________________________________________ 
 
(11) DM/69314 
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH) 
(15) 2007 09 18 
(24) 2007 09 18 
(18) 2027 09 18 
(28) 2 
(28') 2 
(54) WRISTWATCHES 

__________________________________________ 
 
(11) DM/79049 
(73) TISSOT SA (TISSOT AG) (TISSOT LTD)  

Chemin des Tourelles 17, CH-2400 Le Locle (CH) 
(15) 2012 09 04 
(24) 2012 09 04 
(18) 2027 09 04 
(28) 3 
(28') 3 
(54) OSCILLATING WEIGHT, PARTS OF WATCH MOVEMENT 

__________________________________________ 
 
(11) DM/79080 
(73) SWATCH AG (SWATCH SA)(SWATCH LTD.)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH) 
(15) 2012 09 13 
(24) 2012 09 13 
(18) 2027 09 13 
(28) 1 
(28') 1 
(54) WRISTWATCH 

__________________________________________ 
 
(11) DM/79084 
(73) THE SWATCH GROUP MANAGEMENT SERVICES AG  

(THE SWATCH GROUP MANAGEMENT SERVICES SA) 
(THE SWATCH GROUP MANAGEMENT SERVICES LTD.)  
Faubourg du Lac 6, CH-2502 Biel/Bienne (CH) 

(15) 2012 09 12 
(24) 2012 09 12 
(18) 2027 09 12 
(28) 4 
(28') 4 

                                                      
 

 №19  2022 10 10 
 

184 



                                                    
 
 

ოფიციალური შეტყობინებები 

(54) WRISTWATCHES 
__________________________________________ 

 
(11) DM/79312 
(73) AVM HOLDING AG  

Kasernenplatz 2, CH-6003 Luzern (CH) 
(15) 2012 10 10 
(24) 2012 10 10 
(18) 2027 10 10 
(28) 3 
(28') 3 
(54) BALL-POINT PEN, FOUNTAIN PEN, PEN HOLDER 

__________________________________________ 
 
(11) DM/97714 
(73) NEUROVALENS LIMITED  

8 Carmagrim Road, Ballymena BT44 8BP (GB) 
(15) 2017 08 27 
(24) 2017 08 27 
(18) 2027 08 27 
(28) 1 
(28') 1 
(54) APPLIANCE FOR ELECTRICAL NERVE STIMULATION 

__________________________________________ 
 
(11) DM/98191 
(73) SOLARISFLOAT  LTD 

Rua da Guarda 675, P-4455-466 Matosinhos (EM) 
(15) 2017 08 04 
(24) 2017 08 04 
(18) 2027 08 04 
(28) 1 
(28') 1 
(54) SUPPORT FOR SOLAR PANELS 

__________________________________________ 
 
(11) DM/98536 
(73) B Medical Systems S.à r.l.  

17, op der Hei, L-9809 Hosingen (BX) 
(15) 2017 11 16 
(24) 2017 11 16 
(18) 2027 11 16 
(28) 2 
(28') 2 
(54) REFRIGERATING APPARATUS 

__________________________________________ 
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საერთაშორისო დიზაინების რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმება 
 
 
(11) DM/68195 
(73) THE SWATCH GROUP MANAGEMENT SERVICES AG  

(THE SWATCH GROUP MANAGEMENT SERVICES SA)  
(THE SWATCH GROUP MANAGEMENT SERVICES LTD.)  
Seevorstadt 6, CH-2502 BIENNE (CH) 

რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2021 10 13 
(58) 2022 09 28 

__________________________________________ 
 
(11) DM/68391 
(73) UNILEVER N.V.  

Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam (NL) 
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2021 12 15 
(58) 2022 09 28 

__________________________________________ 
 
(11) DM/77399 
(73) BELECTRIC DRIVE GMBH  

Steigweg 24, 97318 Kitzingen (DE) 
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2021 11 03 
(58) 2022 09 28 

__________________________________________ 
 
(11) DM/77527 
(73) SMARTSEAL AS  

Jakob Askelandsvei 21, N-4314 Sandnes (NO) 
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2021 11 23 
(58) 2022 09 20 

__________________________________________ 
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(111) M 2002 14463 R2 
(156) 2002 05 24 
(186) 2032 05 24 
(732) ტევა ფარმა ეად 

ულ. ლიუბა ველიჩკოვა 9, 1407 სოფია,  
ბულგარეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 2002 14465 R2 
(156) 2002 05 24 
(186) 2032 05 24 
(732) ტევა ფარმა ეად 

ულ. ლიუბა ველიჩკოვა 9, 1407 სოფია,  
ბულგარეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22756 R1 
(156) 2012 07 13 
(186) 2032 07 13 
(732) ბეიბენ თრაკს გრუპ კო., ლტდ 

N9 ბინგგონგ ისტ როუდი, ექუიპმენტ 
მენუფაქჩერინგ  ინდასტრი პარკი,  
ბაოტოუ სიტი, ინერ მონგოლია 
აუტონომიუს რეგიონ, ჩინეთის სახალხო  
რესპუბლიკა 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22757 R1 
(156) 2012 07 13 
(186) 2032 07 13 
(732) ბეიბენ თრაკს გრუპ კო., ლტდ 

N9 ბინგგონგ ისტ როუდი, ექუიპმენტ 
მენუფაქჩერინგ  ინდასტრი პარკი,  
ბაოტოუ სიტი, ინერ მონგოლია  
აუტონომიუს რეგიონ, ჩინეთის სახალხო  
რესპუბლიკა 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22540 R1 
(156) 2012 04 30 
(186) 2032 04 30 
(732) შპს „თი & ეი“ 

აკაკი წერეთლის გამზ. 1, 0154, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
(111) M 2012 22485 R1 
(156) 2012 04 05 
(186) 2032 04 05 
(732) ირაკლი ღლონტი 

ივანე ჯავახიშვილის ქ. 27, 0102,  
თბილისი, საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22624 R1 
(156) 2012 05 16 
(186) 2032 05 16 
(732) შპს „ავერსი-ფარმა“ 

დავით აღმაშენებლის გამზ. 148/2,  
0112, თბილისი, საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22957 R1 
(156) 2012 09 24 
(186) 2032 09 24 
(732) შპს „ბარამბო“ 

სოფ. ნატახტარი, 3308, მცხეთა,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 23008 R1 
(156) 2012 10 09 
(186) 2032 10 09 
(732) შპს „ბარამბო“ 

სოფ. ნატახტარი, 3308, მცხეთა,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 23167 R1 
(156) 2012 12 10 
(186) 2032 12 10 
(732) შპს „ბარამბო“ 

სოფ. ნატახტარი, 3308, მცხეთა, 
საქართველო 

__________________________________________  
 
(111) M 2012 22970 R1 
(156) 2012 09 24 
(186) 2032 09 24 
(732) ვორლდ ვიჟნ ინტერნეშენელ 

800 ვესტ ჩესტნატ ავენიუ, 91016  
მონროვია, კალიფორნიის შტატი, აშშ 

__________________________________________ 

სასაქონლო ნიშნები 
რეგისტრაციის მოქმედების ვადის გაგრძელება 
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(111) M 2012 23175 R1 
(156) 2012 12 10 
(186) 2032 12 10 
(732) შპს „ბარამბო“ 

სოფ. ნატახტარი, 3308, მცხეთა, 
საქართველო 

__________________________________________  
 
(111) M 2012 23140 R1 
(156) 2012 11 29 
(186) 2032 11 29 
(732) კდს კანადა 4 ლ.პ. 

8400 ავენიუ დუ სირქუე, მონრეალი,  
კვებეკი, H1Z 4M6, კანადა 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 23142 R1 
(156) 2012 11 29 
(186) 2032 11 29 
(732) კდს კანადა 4 ლ.პ. 

8400 ავენიუ დუ სირქუე, მონრეალი,  
კვებეკი, H1Z 4M6, კანადა 

__________________________________________ 
 
(111) M 2013 23638 R1 
(156) 2013 04 26 
(186) 2033 04 26 
(732) ფონტერა ბრენდზ (სინგაპური) პტე  

ლიმიტიდ 
182 სესილ სტრიტი, # 15-01 ფრეზერს  
ტაუერი, 069547, სინგაპური 

__________________________________________ 
 
(111) M 2013 23639 R1 
(156) 2013 04 26 
(186) 2033 04 26 
(732) ფონტერა ბრენდზ (სინგაპური) პტე  

ლიმიტიდ 
182 სესილ სტრიტი, # 15-01 ფრეზერს  
ტაუერი, 069547, სინგაპური 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 23228 R1 
(156) 2012 12 27 
(186) 2032 12 27 
(732) შპს „ბარამბო“ 

სოფ. ნატახტარი, 3308, მცხეთა, 
საქართველო 

__________________________________________  
 
 
 

(111) M 2013 23869 R1 
(156) 2013 07 30 
(186) 2033 07 30 
(732) სს `შატო მუხრანი~ 

სოფ. მუხრანი, 3309, მცხეთა,  
საქართველო 

__________________________________________ 
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(111) M 2021 34644 R  
(732) თენგიზ ლომიტაშვილი 

ქურდიანის ქ. 4, ბ. 62, დიდუბის რაიონი,  
თბილისი, საქართველო 

(770) შპს `ბერიკა“ 
ილია ჭავჭავაძის გამზ, შესახ. 1, 6, ბ. 80,  
0179, თბილისი საქართველო 

(580) 2022 09 27 
__________________________________________ 
 
(111) M 2002 14463 R  
(732) ტევა ფარმა ეად 

ულ. ლიუბა ველიჩკოვა 9, 1407 სოფია,  
ბულგარეთი 

(770) ტევა ფარმა ეად 
ულ. ლიუბა ველიჩკოვა 9, 1407 სოფია, 
ბულგარეთი;  
ბალკანფარმა ტროიან ად 
`კრაირეჩნა~ 1, ტროიანი 5600,  
ბულგარეთი;  
ბალკანფარმა დუპნიცა ად 
სამოკოვსკო შოსე 3, 2600 დუპნიცა, 
ბულგარეთი 

(580) 2022 09 15 
__________________________________________ 
 
(111) M 2005 16100 R  
(732) კორტევა აგრისაიენს ლლკ 

9330 ზაიონსვილ როუდი,  
ინდიანაპოლისი, ნდიანა 46268, აშშ 

(770) ე.ი. დიუ პონ დე ნემურ & კომპანი 
1007 მარკეტ სტრიტი, უილმინგტონი,  
დელავერი 19898, აშშ 

(580) 2022 08 31 
__________________________________________ 
 
(111) M 2006 16455 R  
(732) კორტევა აგრისაიენს ლლკ 

9330 ზაიონსვილ როუდი,  
ინდიანაპოლისი, ინდიანა 46268, აშშ 

(770) ე.ი. დიუ პონ დე ნემურ ენდ კომპანი 
1007 მარკეტ სტრიტი, უილმინგტონი,  
დელავერი 19898, აშშ 

(580) 2022 08 31 
__________________________________________ 
 
(111) M 2006 16616 R  
(732) კორტევა აგრისაიენს ლლკ 

9330 ზაიონსვილ როუდი,  
ინდიანაპოლისი, ინდიანა 46268, აშშ 

 
 
 

(770) ე.ი. დიუ პონ დე ნემურ ენდ კომპანი 
1007 მარკეტ სტრიტი, უილმინგტონი,  
დელავერი 19898, აშშ 

(580) 2022 08 31 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 11703 R  
(732) კემეტ ელექტრონიკზ კორპორეიშენ 

ვან ისტ ბროვარდ ბულვარი, ფორტ 
ლაუდერდეილი, ფლორიდა, 33301, 
აშშ 

(770) კრს ტრეიდ კორპორეიშენ 
2835 კემეტ უეი, სიმპსონვილი, სამხრეთი  
კაროლინა 29681, აშშ 

(580) 2022 09 20 
__________________________________________ 
 
(111) M 2013 23372 R  
(732) შპს `ფუდსერვისი~ (406286674) 

თ. ჩანტლაძის ქ. 40/დიდი ლილო,  
თეთრი ხევის დასახ., თბილისი,  
საქართველო 

(770) შპს `ფუდსერვისი~ (205179849) 
თ. ჩანტლაძის ქ. 40/დიდი ლილო,  
თეთრი ხევის დასახლება, თბილისი,  
საქართველო 

(580) 2022 08 31 
__________________________________________ 
 
(111) M 2013 23373 R  
(732) შპს `ფუდსერვისი~ (406286674) 

თ. ჩანტლაძის ქ. 40/დიდი ლილო,  
თეთრი ხევის დასახლება, თბილისი,  
საქართველო 

(770) შპს `ფუდსერვისი~ (205179849) 
თ. ჩანტლაძის ქ. 40/დიდი ლილო,  
თეთრი ხევის დასახლება, თბილისი,  
საქართველო 

(580) 2022 08 31 
__________________________________________ 
 
(111) M 2013 24204 R  
(732) კორტევა აგრისაიენს ლლკ 

9330 ზაიონსვილ როუდი,  
ინდიანაპოლისი, ინდიანა 46268, აშშ 

(770) ე.ი.დიუ პონ ნემურ ენდ კომპანი 
1007 მარკიტ სტრიტი, უილმინგტონი,  
დელავერის შტატი 19898, აშშ 

(580) 2022 08 31 
__________________________________________ 

უფლებების სრული გადაცემა 
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(111) M 1999 12429 R  
(732) შანელ სარლ 

კე დუ ჟენერალ გიზან 24, 1204 ჟენევა,  
შვეიცარია 

(770) შანელ სარლ 
ბურგშტრასე 26, CH-8750, გლარისი, შვეიცარია 
(580) 2022 08 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 2002 14463 R  
(732) ტევა ფარმა ეად 

ულ. ლიუბა ველიჩკოვა 9, 1407 სოფია,  
ბულგარეთი; 
ბალკანფარმა ტროიან ად 
`კრაირეჩნა~ 1, ტროიანი 5600,  
ბულგარეთი; 
ბალკანფარმა დუპნიცა ად 
სამოკოვსკო შოსე 3, 2600 დუპნიცა, 
ბულგარეთი 

(770) „აქტავის“ ეად 
ულ. ათანას დუკოვ 29, სოფია, რაიონ  
ლოზენეცი, ბულგარეთი; 
ბალკანფარმა ტროიან ად 
`კრაირეჩნა~ 1, ტროიანი 5600,  
ბულგარეთი; 
ბალკანფარმა დუპნიცა ად 
სამოკოვსკო შოსე 3, 2600 დუპნიცა,  
ბულგარეთი 

(580) 2022 09 15 
__________________________________________ 
 
(111) M 2002 14465 R  
(732) ტევა ფარმა ეად 

ულ. ლიუბა ველიჩკოვა 9, 1407 სოფია,  
ბულგარეთი 

(770) „აქტავის“ ეად 
ულ. ათანას დუკოვ 29, სოფია, რაიონ  
ლოზენეცი, ბულგარეთი 

(580) 2022 09 15 
__________________________________________ 
 
(111) M 1997 7083 R  
(732) შანელ სარლ 

კე დუ ჟენერალ გიზან 24, 1204 ჟენევა,  
შვეიცარია 

(770) შანელ სარლ 
ბურგსტრასე 26, CH-8750 გლარუსი,  
შვეიცარია 

 
 
 
 

(580) 2022 08 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 1997 7084 R  
(732) შანელ სარლ 

კე დუ ჟენერალ გიზან 24, 1204 ჟენევა,  
შვეიცარია 

(770) შანელ სარლ 
ბურგსტრასე 26, CH-8750 გლარუსი,  
შვეიცარია 

(580) 2022 08 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 1997 7085 R  
(732) შანელ სარლ 

კე დუ ჟენერალ გიზან 24, 1204 ჟენევა,  
შვეიცარია 

(770) შანელ სარლ 
ბურგსტრასე 26, CH-8750 გლარუსი,  
შვეიცარია 

(580) 2022 08 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19755 R  
(732) შანელ სარლ 

კე დუ ჟენერალ გიზან 24, 1204 ჟენევა,  
შვეიცარია 

(770) შანელ სარლ 
ბურგშტრასე 26, CH-8750, გლარისი,  
შვეიცარია 

(580) 2022 08 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 1996 3303 R  
(732) შანელ სარლ 

კე დუ ჟენერალ გიზან 24, 1204 ჟენევა,  
შვეიცარია 

(770) შანელ სარლ 
ბურგსტრასე 26, CH-8750 გლარუსი,  
შვეიცარია 

(580) 2022 08 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 1997 7316 R  
(732) შანელ სარლ 

კე დუ ჟენერალ გიზან 24, 1204 ჟენევა,  
შვეიცარია 

 

მფლობელის სახელის და/ან მისამართის ცვლილებები 
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(770) შანელ სარლ 
ბურგშტრასე 26, CH-8750, გლარისი,  
შვეიცარია 
(580) 2022 08 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 1997 7317 R  
(732) შანელ სარლ 

კე დუ ჟენერალ გიზან 24, 1204 ჟენევა, 
შვეიცარია 

(770) შანელ სარლ 
ბურგსტრასე 26, CH-8750 გლარუსი,  
შვეიცარია 

(580) 2022 08 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 1997 7318 R  
(732) შანელ სარლ 

კე დუ ჟენერალ გიზან 24, 1204 ჟენევა, 
შვეიცარია 

(770) შანელ სარლ 
ბურგსტრასე 26, CH-8750 გლარუსი,  
შვეიცარია 

(580) 2022 08 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 1997 7319 R  
(732) შანელ სარლ 

კე დუ ჟენერალ გიზან 24, 1204 ჟენევა,  
შვეიცარია 

(770) შანელ სარლ 
ბურგსტრასე 26, CH-8750 გლარუსი,  
შვეიცარია 

(580) 2022 08 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8393 R  
(732) შანელ სარლ 

კე დუ ჟენერალ გიზან 24, 1204 ჟენევა,  
შვეიცარია 

(770) შანელ სარლ 
ბურგსტრასე 26, CH-8750 გლარუსი, 
შვეიცარია 

(580) 2022 08 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 1996 3304 R  
(732) შანელ სარლ 

კე დუ ჟენერალ გიზან 24, 1204 ჟენევა,  
შვეიცარია 

(770) შანელ სარლ 
 

ბურგსტრასე 26, CH-8750 გლარუსი,  
შვეიცარია 

(580) 2022 08 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 2013 23372 R  
(732) შპს ,,ფუდსერვისი~ 

თ. ჩანტლაძის ქ. 40/დიდი ლილო,  
თეთრი ხევის დასახ. თბილისი,  
საქართველო 

(770) შპს ,,ფუდსერვისი~ 
მარშალ გელოვანის გამზ. 2, 0159, 
თბილისი, საქართველო 

(580) 2022 09 12 
__________________________________________ 
 
(111) M 2013 23373 R  
(732) შპს `ფუდსერვისი~ 

თ. ჩანტლაძის ქ. 40/დიდი ლილო,  
თეთრი ხევის დასახ. თბილისი,  
საქართველო 

(770) შპს `ფუდსერვისი~ 
მარშალ გელოვანის გამზ. 2, 0159,  
თბილისი, საქართველო 

(580) 2022 09 12 
__________________________________________ 
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(111) M 2012 22397 R  
(151) 2012 03 16 
(732) შპს `ტოპივერთა~ 

სანაპიროს ქ. 10, 0105, თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2022 09 26 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22399 R  
(151) 2012 03 16 
(732) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი  

ოტვეტსტვენნოსტიუ „დოქტორ კაფმან  
ფარმა“ 
პერ. ნეფტანოი, 43, 344016, გ. როსტოვ ნა  
დონუ, რუსეთის ფედერაცია 

(141) 2022 09 26 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22400 R  
(151) 2012 03 16 
(732) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი  

ოტვეტსტვენნოსტიუ „დოქტორ კაფმან  
ფარმა“ 
პერ. ნეფტანოი, 43, 344016, გ. როსტოვ ნა 
დონუ, რუსეთის ფედერაცია 

(141) 2022 09 26 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22401 R  
(151) 2012 03 16 
(732) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი  

ოტვეტსტვენნოსტიუ „დოქტორ კაფმან  
ფარმა“ 
პერ. ნეფტანოი, 43, 344016, გ. როსტოვ ნა  
დონუ, რუსეთის ფედერაცია 

(141) 2022 09 26 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22403 R  
(151) 2012 03 16 
(732) ნიკოლოზ ბენიაიძე 

სოფ. არხილოსკალო, დედოფლისწყარო,  
1603, საქართველო 

(141) 2022 09 26 
__________________________________________ 
 
 
 
 

 
 
 
(111) M 2012 22404 R  
(151) 2012 03 16 
(732) შპს  „თინათინ მაღალაშვილი“ 

თემქის დასახ., III მკრ,, II კვარტ.,  
კორპ. 29, ბ. 11, 0197, თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2022 09 26 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22406 R  
(151) 2012 03 16 
(732) კარენ გრანტის ძე ვარდანიანი 

ბაირონის ქ. 3, ბ. 36, ერევანი, სომხეთი 
(141) 2022 09 26 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22407 R  
(151) 2012 03 16 
(732) ჯენერალ მოტორს ლლკ 

300 რენესანს სენტერი, სიტი-ოფ- 
დეტროიტი, მიჩიგანის შტატი  
48265-3000, აშშ 

(141) 2022 09 26 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22409 R  
(151) 2012 03 16 
(732) ჯენზაიმ კორპორეიშენ (მასაჩუსეტსის  

კორპორაცია) 
50 ბინი სტრიტი, კემბრიჯი, მასაჩუსეტსი  
02142, აშშ 

(141) 2022 09 26 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22410 R  
(151) 2012 03 16 
(732) ჯენზაიმ კორპორეიშენ (მასაჩუსეტსის  

კორპორაცია) 
50 ბინი სტრიტი, კემბრიჯი, მასაჩუსეტსი  
02142, აშშ 

(141) 2022 09 26 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22411 R  
(151) 2012 03 16 
(732) ჯენზაიმ კორპორეიშენ (მასაჩუსეტსის  

კორპორაცია) 
50 ბინი სტრიტი, კემბრიჯი, მასაჩუსეტსი  
02142, აშშ 

 

სასაქონლო ნიშნების რეგისტრაციის გაუქმება 
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(141) 2022 09 26 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22412 R  
(151) 2012 03 16 
(732) ჯენზიმ კორპორეიშენ (მასაჩუსეტის  

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

(141) 2022 09 26 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22416 R  
(151) 2012 03 16 
(732) ჯენერალ მოტორს ლლკ 

300 რენესენს სენტერი, სიტი-ოფ- 
დეტროიტი, მიჩიგანის შტატი  
48265-3000, აშშ 

(141) 2022 09 26 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22417 R  
(151) 2012 03 16 
(732) თეა ზარანდია 

ჩერქეზიშვილის ქ., შესახვევი 60, 0102,  
თბილისი, საქართველო 

(141) 2022 09 26 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22419 R  
(151) 2012 03 16 
(732) ტეკილა კუერვო, ს.ა. დე ს.ვ. (მექსიკის  

კანონმდებლობის შესაბამისად  
დაფუძნებული და მოქმედი კომპანია) 
ავენიდა პერიფერიკო სურ N8500, ს.პ. 
ტლაკეპაკე, ხალისკო, 45601, მექსიკა 

(141) 2022 09 26 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22420 R  
(151) 2012 03 16 
(732) ფილიპ მორის ბრენდზ ს.ა.რ.ლ. 

კე ჟანრენო 3, 2000 ნევშატელი, შვეიცარია 
(141) 2022 09 26 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22421 R  
(151) 2012 03 16 
(732) შპს „DGT“ 

თევდორე მღვდლის ქ. 10, ბ. 13, 0112,  
თბილისი, საქართველო 

 

(141) 2022 09 26 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22422 R  
(151) 2012 03 16 
(732) ჯენერალ მოტორს ლლკ 

300 რენესენს სენტერი, სიტი-ოფ-დეტრო- 
იტი, მიჩიგანის შტატი  
48265-3000, აშშ 

(141) 2022 09 26 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22424 R  
(151) 2012 03 16 
(732) ბოერინგერ ინგელჰაიმ ფარმა გმბჰ & 

კო. კგ  
55218 ინგელჰაიმი, გერმანია 

(141) 2022 09 26 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22425 R  
(151) 2012 03 16 
(732) ჯენერალ მოტორს ლლკ (შპს  

დაფუძნებული დელავერის შტატის  
კანონმდებლობის თანახმად) 
300 რენესენს სენტერი, დეტროიტი,  
48265-3000 მიჩიგანი, აშშ 

(141) 2022 09 26 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22426 R  
(151) 2012 03 16 
(732) შპს `ტოპივერთა~ 

სანაპიროს ქ. 10, 0105, თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2022 09 26 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22427 R  
(151) 2012 03 16 
(732) ინტერკონტინენტალ გრეიტ ბრენდზ  

ლლკ 
100 დიფორისტ ავენიუ, ისტ ჰანოვერი,  
ნიუ-ჯერზი, 07936, აშშ 

(141) 2022 09 26 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22431 R  
(151) 2012 03 16 
(732) სს `ფუდმარტი~ 

გუდიაშვილის მოედ. 4, 0105, თბილისი,  
საქართველო 
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(141) 2022 09 26 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22432 R  
(151) 2012 03 16 
(732) სს `ფუდმარტი~ 

გუდიაშვილის მოედ. 4, 0105, თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2022 09 26 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22435 R  
(151) 2012 03 16 
(732) შპს  `ექსპრესდიაგნოსტიკა~ 

ნუცუბიძის ფერდობი III მკრ., I კვარტ.,  
კორპ. 7, ბ. 22, 0183, თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2022 09 26 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22392 R  
(151) 2012 03 12 
(732) შპს „მეცხრე არხი “ 

300 არაგველი ქ. 1, 0144, თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2022 09 20 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22395 R  
(151) 2012 03 15 
(732) შპს `LaMeR~ 

ასათიანის სკვერი 37, 0105, ბათუმი,  
საქართველო 

(141) 2022 09 23 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22394 R  
(151) 2012 03 13 
(732) შპს „ევრაზია მენეჯმენტ ჰაუს“ 

თერგის ქ. 14ა, სარ. 2, ბ. 3, 0179, თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2022 09 21 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22390 R  
(151) 2012 03 12 
(732) სს "საქართველოს ბანკი" 

გაგარინის ქ. 29ა, 0160, თბილისი,   
საქართველო 

(141) 2022 09 20 
__________________________________________ 
 
 

(111) M 2018 30554 R  
(151) 2018 12 04 
(732) ადიდასი 2015 

თოდრიას ქ., II ჩიხი, კორპ. 7, ბ. 34, 3700,  
რუსთავი, საქართველო 

(141) 2022 09 30 – რეგისტრაცია ბათილად  
ცნობილია 

საფუძველი: სასაქონლო ნიშნების შესახებ საქა-
რთველოს კანონის 28-ე მუხლის პირველი 
პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, მე-3 პუნქტი 
(511) საქონლის და/ან მომსახურების გაუქმე- 

ბული ჩამონათვალი  
25 – ტანსაცმელი,  ფეხსაცმელი, თავსაბურავი. 
 

35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმი-
ნისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსა-
ხური. 
__________________________________________ 
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(111) M 2014 25370 R  
(732) ნისან ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა (აგრეთვე  

ვაჭრობს, როგორც ნისან მოტორ კო.,  
ლტდ) 
N2 ტაკარა-ჩო, კანაგავა-კუ, იოკოჰამა-ში,  
კანაგავა-კენ, იაპონია 

(511)  
12 ‒ ავტომობილები (მათ შორის, მსუბუქი ავ-
ტომობილები - პიკაპები), ვაგონები (ვაგონეტე-
ბი), ფურგონები, აქტიური დასვენებისთვის 
განკუთვნილი სპორტული ავტომობილები, 
რეკრეაციული ავტომობილები (RV), სპორტუ-
ლი მანქანები, სარბოლო მანქანები, სატვირთო 
მანქანები, ჩანგლისებრ სატაციანი მანქანები 
და ურიკა-საწევარები (ტრაქტორები) და მათი 
სტრუქტურული ნაწილები; ტრაქტორები; მო-
პარვის (გაქურდვის) საწინააღმდეგო სიგნალი-
ზაცია სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; 
რეზინის წებვადი საკერებლები სალტეებისა ან 
კამერების შეკეთებისათვის, ზემოაღნიშნული 
საქონელი არ მოიცავს ავტობუსებს და სატვირ-
თო მანქანებს. 
(580) 2022 09 20 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

სასაქონლო ნიშნის საქონლისა და/ან მომსახურების 
ჩამონათვალის ცვლილება 
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გამოგონებები 
 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის და განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 

 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 

A 01 G 9/12 AP 2022 15958 A 
A 61 K 31/4985; A 61 K 31/495; A 61 P 25/28; A 61 P 35/00;  

C 07 D 487/04 AP 2022 15327 A 

A 61 K 31/573; A 61 K 31/56; A 61 K 31/454; A 61 P 37/08;  
A 61 P 43/00; A 61 P 37/00; A 61 P 11/06 AP 2022 15712 A 

B 28 B 1/00; C 04 B 7/02 AP 2022 15412 A 

 
განაცხადის გამოქვეყნების ნომრის და საერთაშორისო 

კლასიფიკაციის ინდექსის შესაბამისობის ცხრილი 
 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

AP 2022 15327 A A 61 K 31/4985; A 61 K 31/495; A 61 P 25/28; A 61 P 35/00;  
C 07 D 487/04 

AP 2022 15412 A B 28 B 1/00; C 04 B 7/02 

AP 2022 15712 A A 61 K 31/573; A 61 K 31/56; A 61 K 31/454; A 61 P 37/08;  
A 61 P 43/00; A 61 P 37/00; A 61 P 11/06 

AP 2022 15958 A A 01 G 9/12 

 
საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის, პატენტის ნომრისა 

და გამოქვეყნების ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 
 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

პატენტის ნომერი 
 (11) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების 

ნომერი 
(10) 

A 61 P 3/06; A 61 P 25/28; A 61 P 1/16;  
A 61 P 9/10; A 61 K 31/44 P 2022 7421 B AP 2022 15262 A 

A 61 K 8/37; A 61 K 8/73; A 61 K 8/27;  
A 61 K 8/34; A 61 K 8/92; A 61 K 8/67;  

A 61 K 8/19; A 61 K 8/891; A 61 Q 15/00 
P 2022 7424 B AP 2022 15769 A 

A 61 K 39/09;A 61 K 39/385; A 61 K 39/00;  
A 61 P 31/04 P 2022 7420 B AP 2022 15382 A 

A 61 K 39/395; A 61 K 39/00; C 07 K 16/00 P 2022 7419 B AP 2022 15554 A 
B 01 D 1/28; B 01 D 1/30; B 01 D 5/00;  
B 01 D 1/00; C 02 F 1/04; C 02 F 1/14 P 2022 7422 B AP 2022 15584 A 

C 22 C 33/04 P 2022 7425 B AP 2022 15513 A 
F 28 D 1/053; F 28 D 1/03; F 28 F 1/16; F 28 F 3/04 P 2022 7423 B AP 2022 15510 A 
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პატენტის ნომრის, განაცხადის გამოქვეყნების ნომრისა 
და საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის შესაბამისობის ცხრილი 

 

პატენტის ნომერი 
(11) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების 

ნომერი 
(10) 

საერთაშორისო კ ლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

P 2022 7419 B AP 2022 15554 A A 61 K 39/395; A 61 K 39/00; C 07 K 16/00 

P 2022 7420 B AP 2022 15382 A A 61 K 39/09;A 61 K 39/385; A 61 K 39/00;  
A 61 P 31/04 

P 2022 7421 B AP 2022 15262 A A 61 P 3/06; A 61 P 25/28; A 61 P 1/16;  
A 61 P 9/10; A 61 K 31/44 

P 2022 7422 B AP 2022 15584 A B 01 D 1/28; B 01 D 1/30; B 01 D 5/00;  
B 01 D 1/00; C 02 F 1/04; C 02 F 1/14 

P 2022 7423 B AP 2022 15510 A F 28 D 1/053; F 28 D 1/03; F 28 F 1/16; F 28 F 
3/04 

P 2022 7424 B AP 2022 15769 A 
A 61 K 8/37; A 61 K 8/73; A 61 K 8/27;  
A 61 K 8/34; A 61 K 8/92; A 61 K 8/67;  

A 61 K 8/19; A 61 K 8/891; A 61 Q 15/00 
P 2022 7425 B AP 2022 15513 A C 22 C 33/04 

 
განაცხადის ნომრის, განაცხადის გამოქვეყნების ნომრისა 

და პატენტის ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 
 

განაცხადის ნომერი 
 (21) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 

პატენტის ნომერი 
(11) 

AP 2018 15262 AP 2022 15262 A P 2022 7421 B 
AP 2018 15382 AP 2022 15382 A P 2022 7420 B 
AP 2019 15510 AP 2022 15510 A P 2022 7423 B 
AP 2020 15513 AP 2022 15513 A P 2022 7425 B 
AP 2016 15554 AP 2022 15554 A P 2022 7419 B 
AP 2019 15584 AP 2022 15584 A P 2022 7422 B 
AP 2020 15769 AP 2022 15769 A P 2022 7424 B 
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სასარგებლო მოდელები 
საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის და განაცხადის 

გამოქვეყნების ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 
 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 

A 61 P 43/00 AU 2022 15537 U 

 
განაცხადის გამოქვეყნების ნომრის და საერთაშორისო 

კლასიფიკაციის ინდექსის შესაბამისობის ცხრილი 
 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

AU 2022 15537 U A 61 P 43/00 

 
საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის, პატენტის ნომრისა 

და გამოქვეყნების ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 
 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

პატენტის ნომერი 
 (11) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების 

ნომერი 
(10) 

B 66 B 9/00 U 2022 2133 Y AU 2022 15099 U 

 
პატენტის ნომრის, განაცხადის გამოქვეყნების ნომრისა 

და საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის შესაბამისობის ცხრილი 
 

პატენტის ნომერი 
(11) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების 

ნომერი 
(10) 

საერთაშორისო კ ლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

U 2022 2133 Y AU 2022 15099 U B 66 B 9/00 

 
განაცხადის ნომრის, განაცხადის გამოქვეყნების ნომრისა 

და პატენტის ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 
 

განაცხადის ნომერი 
 (21) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 

პატენტის ნომერი 
(11) 

AU 2019 15099 AU 2022 15099 U U 2022 2133 Y 
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დიზაინები 
საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის და განაცხადის 

გამოქვეყნების ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 
 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 
06-01; 06-03 AD 2022 1268 S 

 
განაცხადის გამოქვეყნების ნომრის და საერთაშორისო 

კლასიფიკაციის ინდექსის შესაბამისობის ცხრილი 
 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

AD 2022 1268 S 06-01; 06-03 

 
საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის, რეგისტრაციის ნომრისა 

და გამოქვეყნების ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 
 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

რეგისტრაციის 
ნომერი 

 (11) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების 

ნომერი 
(10) 

11-01 D 2022 946 S AD 2022 1258 S 
19-18 D 2022 945 S AD 2022 1263 S 

 
რეგისტრაციის ნომრის, განაცხადის გამოქვეყნების ნომრისა 

და საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის შესაბამისობის ცხრილი 
 

რეგისტრაციის ნომერი 
(11) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების 

ნომერი 
(10) 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

D 2022 945 S AD 2022 1263 S 19-18 
D 2022 946 S AD 2022 1258 S 11-01 

 
განაცხადის ნომრის, განაცხადის გამოქვეყნების ნომრისა 

და რეგისტრაციის ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 
 

განაცხადის ნომერი 
 (21) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 

რეგისტრაციის ნომერი 
(11) 

AD 2022 1258 AD 2022 1258 S D 2022 946 S 
AD 2022 1263 AD 2022 1263 S D 2022 945 S 
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სისტემური საძიებლები 

სასაქონლო ნიშნები 
 

რეგისტრაციის ნომრის, განაცხადის ნომრის, განაცხადის გამოქვეყნების 
ნომრისა და ბიულეტენის ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 

 
 

რეგისტრაციის 
ნომერი 

(111) 

განაცხადის  
ნომერი 

(210) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების 

ნომერი 
(260) 

ბიულეტენის 
ნომერი 

1 2 3 4 
M 2022 35963 R AM 85823 AM 2022 85823 A 5(584)2022 
M 2022 35964 R AM 119346 – 19(598)2022 
M 2022 35965 R AM 119293 – 19(598)2022 
M 2022 35966 R AM 119375 – 19(598)2022 
M 2022 35967 R AM 119292 – 19(598)2022 
M 2022 35968 R AM 119585 – 19(598)2022 
M 2022 35969 R AM 110126 AM 2022 110126 A 5(584)2022 
M 2022 35970 R AM 110765 AM 2022 110765 A 3(582)2022 
M 2022 35971 R AM 110767 AM 2022 110767 A 3(582)2022 
M 2022 35972 R AM 110768 AM 2022 110768 A 3(582)2022 
M 2022 35973 R AM 112471 AM 2022 112471 A 8(587)2022 
M 2022 35974 R AM 113219 AM 2022 113219 A 5(584)2022 
M 2022 35975 R AM 114220 AM 2022 114220 A 5(584)2022 
M 2022 35976 R AM 114230 AM 2022 114230 A 5(584)2022 
M 2022 35977 R AM 114319 AM 2022 114319 A 9(588)2022 
M 2022 35978 R AM 114322 AM 2022 114322 A 6(585)2022 
M 2022 35979 R AM 114393 AM 2022 114393 A 6(585)2022 
M 2022 35980 R AM 114463 AM 2022 114463 A 8(587)2022 
M 2022 35981 R AM 114464 AM 2022 114464 A 7(586)2022 
M 2022 35982 R AM 114465 AM 2022 114465 A 8(587)2022 
M 2022 35983 R AM 114472 AM 2022 114472 A 8(587)2022 
M 2022 35984 R AM 114921 AM 2022 114921 A 11(590)2022 
M 2022 35985 R AM 114922 AM 2022 114922 A 11(590)2022 
M 2022 35986 R AM 114926 AM 2022 114926 A 11(590)2022 
M 2022 35987 R AM 114974 AM 2022 114974 A 10(589)2022 
M 2022 35988 R AM 114975 AM 2022 114975 A 10(589)2022 
M 2022 35989 R AM 114976 AM 2022 114976 A 10(589)2022 
M 2022 35990 R AM 115011 AM 2022 115011 A 9(588)2022 
M 2022 35991 R AM 115130 AM 2022 115130 A 10(589)2022 
M 2022 35992 R AM 115202 AM 2022 115202 A 10(589)2022 
M 2022 35993 R AM 115208 AM 2022 115208 A 10(589)2022 
M 2022 35994 R AM 115210 AM 2022 115210 A 11(590)2022 
M 2022 35995 R AM 115221 AM 2022 115221 A 11(590)2022 
M 2022 35996 R AM 115326 AM 2022 115326 A 11(590)2022 
M 2022 35997 R AM 115330 AM 2022 115330 A 11(590)2022 
M 2022 35998 R AM 115333 AM 2022 115333 A 11(590)2022 
M 2022 35999 R AM 115337 AM 2022 115337 A 11(590)2022 
M 2022 36000 R AM 115339 AM 2022 115339 A 11(590)2022 
M 2022 36001 R AM 115341 AM 2022 115341 A 10(589)2022 
M 2022 36002 R AM 115342 AM 2022 115342 A 10(589)2022 
M 2022 36003 R AM 115343 AM 2022 115343 A 10(589)2022 
M 2022 36004 R AM 115344 AM 2022 115344 A 10(589)2022 
M 2022 36005 R AM 115345 AM 2022 115345 A 11(590)2022 
M 2022 36006 R AM 115347 AM 2022 115347 A 11(590)2022 
M 2022 36007 R AM 115399 AM 2022 115399 A 11(590)2022 
M 2022 36008 R AM 115402 AM 2022 115402 A 10(589)2022 
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სისტემური საძიებლები 

1 2 3 4 
M 2022 36009 R AM 115404 AM 2022 115404 A 11(590)2022 
M 2022 36010 R AM 115417 AM 2022 115417 A 11(590)2022 
M 2022 36011 R AM 115431 AM 2022 115431 A 11(590)2022 
M 2022 36012 R AM 115522 AM 2022 115522 A 11(590)2022 
M 2022 36013 R AM 115528 AM 2022 115528 A 11(590)2022 
M 2022 36014 R AM 115532 AM 2022 115532 A 11(590)2022 
M 2022 36015 R AM 115537 AM 2022 115537 A 11(590)2022 
M 2022 36016 R AM 115597 AM 2022 115597 A 11(590)2022 
M 2022 36017 R AM 119608 – 19(598)2022 
M 2022 36018 R AM 119349 – 19(598)2022 
M 2022 36019 R AM 119477 – 19(598)2022 
M 2022 36020 R AM 119503 – 19(598)2022 

 
განაცხადის გამოქვეყნების ნომრისა და განაცხადის ნომრის  

შესაბამისობის ცხრილი 
 

განაცხადის 
გამოქვეყნების 

ნომერი 
(260) 

განაცხადის ნომერი 
(210) 

 1 2 
AM 2022 116980 A AM 116980 
AM 2022 116982 A AM 116982 
AM 2022 116991 A AM 116991 
AM 2022 116992 A AM 116992 

1 2  AM 2022 117064 A AM 117064 
AM 2022 114754 A AM 114754  AM 2022 117068 A AM 117068 
AM 2022 114804 A AM 114804  AM 2022 117075 A AM 117075 
AM 2022 114977 A AM 114977  AM 2022 117076 A AM 117076 
AM 2022 115119 A AM 115119  AM 2022 117078 A AM 117078 
AM 2022 115120 A AM 115120  AM 2022 117081 A AM 117081 
AM 2022 116627 A AM 116627  AM 2022 117082 A AM 117082 
AM 2022 116628 A AM 116628  AM 2022 117090 A AM 117090 
AM 2022 116630 A AM 116630  AM 2022 117091 A AM 117091 
AM 2022 116647 A AM 116647  AM 2022 117092 A AM 117092 
AM 2022 116750 A AM 116750  AM 2022 117093 A AM 117093 
AM 2022 116751 A AM 116751  AM 2022 117096 A AM 117096 
AM 2022 116752 A AM 116752  AM 2022 117097 A AM 117097 
AM 2022 116762 A AM 116762  AM 2022 117098 A AM 117098 
AM 2022 116766 A AM 116766  AM 2022 117099 A AM 117099 
AM 2022 116767 A AM 116767  AM 2022 117100 A AM 117100 
AM 2022 116828 A AM 116828  AM 2022 117173 A AM 117173 
AM 2022 116841 A AM 116841  AM 2022 117176 A AM 117176 
AM 2022 116957 A AM 116957  AM 2022 117179 A AM 117179 
AM 2022 116958 A AM 116958  AM 2022 117186 A AM 117186 
AM 2022 116967 A AM 116967  AM 2022 117187 A AM 117187 
AM 2022 116972 A AM 116972  AM 2022 117191 A AM 117191 
AM 2022 116973 A AM 116973  AM 2022 117192 A AM 117192 
AM 2022 116975 A AM 116975  AM 2022 117194 A AM 117194 
AM 2022 116976 A AM 116976  AM 2022 117258 A AM 117258 
AM 2022 116977 A AM 116977  AM 2022 117278 A AM 117278 
AM 2022 116978 A AM 116978  AM 2022 117286 A AM 117286 
AM 2022 116979 A AM 116979  AM 2022 117293 A AM 117293 
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სისტემური საძიებლები 

განაცხადის გამოქვეყნების ნომრის საძიებელი საქონლისა  
და/ან მომსახურების კლასის მიხედვით 

 
საქონლისა და/ან 

მომსახურების 
კლასი 
(511) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების 

ნომერი 
(260) 

 1 2 
28 AM 2022 116978 A 
28 AM 2022 116979 A 
28 AM 2022 116980 A 
28 AM 2022 116982 A 

1 2  28 AM 2022 117097 A 
5 AM 2022 116750 A  28 AM 2022 117098 A 
5 AM 2022 116751 A  29 AM 2022 115119 A 
5 AM 2022 116752 A  29 AM 2022 115120 A 
5 AM 2022 116767 A  29 AM 2022 117082 A 
5 AM 2022 117179 A  29 AM 2022 117100 A 
7 AM 2022 116828 A  29 AM 2022 117187 A 
9 AM 2022 116766 A  30 AM 2022 115119 A 
9 AM 2022 116828 A  30 AM 2022 115120 A 
9 AM 2022 116958 A  30 AM 2022 116647 A 
9 AM 2022 116975 A  30 AM 2022 116973 A 
9 AM 2022 116976 A  30 AM 2022 117082 A 
9 AM 2022 116977 A  30 AM 2022 117100 A 
9 AM 2022 116978 A  30 AM 2022 117278 A 
9 AM 2022 116979 A  30 AM 2022 117293 A 
9 AM 2022 116980 A  31 AM 2022 115119 A 
9 AM 2022 116982 A  31 AM 2022 115120 A 
9 AM 2022 117097 A  32 AM 2022 116627 A 
9 AM 2022 117098 A  32 AM 2022 116628 A 
10 AM 2022 116766 A  32 AM 2022 116630 A 
10 AM 2022 116767 A  32 AM 2022 116958 A 
14 AM 2022 116958 A  32 AM 2022 116973 A 
16 AM 2022 116958 A  32 AM 2022 117082 A 
16 AM 2022 116982 A  33 AM 2022 114754 A 
16 AM 2022 117090 A  33 AM 2022 116958 A 
16 AM 2022 117091 A  33 AM 2022 116972 A 
16 AM 2022 117092 A  33 AM 2022 116973 A 
16 AM 2022 117093 A  33 AM 2022 117068 A 
18 AM 2022 116958 A  33 AM 2022 117076 A 
18 AM 2022 116982 A  33 AM 2022 117099 A 
20 AM 2022 117173 A  33 AM 2022 117176 A 
20 AM 2022 117194 A  33 AM 2022 117192 A 
21 AM 2022 117173 A  33 AM 2022 117286 A 
21 AM 2022 117194 A  34 AM 2022 114804 A* 
24 AM 2022 116958 A  34 AM 2022 114977 A* 
24 AM 2022 117194 A  34 AM 2022 117186 A 
25 AM 2022 116958 A  35 AM 2022 115119 A 
25 AM 2022 116982 A  35 AM 2022 115120 A 
25 AM 2022 116992 A  35 AM 2022 116627 A 
25 AM 2022 117081 A  35 AM 2022 116628 A 
25 AM 2022 117173 A  35 AM 2022 116630 A 
26 AM 2022 116992 A  35 AM 2022 116841 A 
27 AM 2022 116958 A  35 AM 2022 116957 A 
27 AM 2022 117173 A  35 AM 2022 116958 A 
28 AM 2022 116958 A  35 AM 2022 116975 A 
28 AM 2022 116975 A  35 AM 2022 116976 A 
28 AM 2022 116976 A  35 AM 2022 116977 A 
28 AM 2022 116977 A  35 AM 2022 116978 A 
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სისტემური საძიებლები 

1 2  1 2 
35 AM 2022 116979 A  41 AM 2022 117097 A 
35 AM 2022 116980 A  41 AM 2022 117098 A 
35 AM 2022 117064 A  41 AM 2022 117187 A 
35 AM 2022 117078 A  42 AM 2022 116958 A 
35 AM 2022 117097 A  42 AM 2022 116991 A 
35 AM 2022 117098 A  42 AM 2022 117090 A 
35 AM 2022 117194 A  42 AM 2022 117091 A 
35 AM 2022 117258 A  42 AM 2022 117092 A 
36 AM 2022 116958 A  42 AM 2022 117093 A 
36 AM 2022 116967 A  42 AM 2022 117097 A 
36 AM 2022 117090 A  42 AM 2022 117098 A 
36 AM 2022 117091 A  43 AM 2022 116762 A 
36 AM 2022 117092 A  43 AM 2022 116841 A 
36 AM 2022 117093 A  43 AM 2022 116958 A 
36 AM 2022 117097 A  43 AM 2022 116973 A 
36 AM 2022 117098 A  43 AM 2022 117076 A 
37 AM 2022 116828 A  43 AM 2022 117096 A 
38 AM 2022 116958 A  43 AM 2022 117099 A 
39 AM 2022 116828 A  43 AM 2022 117100 A 
39 AM 2022 117258 A  43 AM 2022 117192 A 
40 AM 2022 116828 A  43 AM 2022 117258 A 
41 AM 2022 116958 A  44 AM 2022 117075 A 
41 AM 2022 116975 A  44 AM 2022 117090 A 
41 AM 2022 116976 A  44 AM 2022 117091 A 
41 AM 2022 116977 A  44 AM 2022 117092 A 
41 AM 2022 116978 A  44 AM 2022 117093 A 
41 AM 2022 116979 A  44 AM 2022 117191 A 
41 AM 2022 116980 A  45 AM 2022 116958 A 
41 AM 2022 116982 A    

 
 
 

დაჩქარებული პროცედურით რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნის ნომრის 
საძიებელი საქონლისა და/ან მომსახურების კლასის მიხედვით 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

საქონლისა და/ან 
მომსახურების კლასი 

(511) 

 
დაჩქარებული პროცედურით 

რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნის 
ნომერი 

(111) 
1 2 
5 M 2022 35964 R 
12 M 2022 35968 R 
25 M 2022 36018 R 
29 M 2022 36019 R 
30 M 2022 35966 R 
31 M 2022 35967 R 
33 M 2022 35967 R 
35 M 2022 36018 R 
42 M 2022 36017 R 
43 M 2022 35965 R 
43 M 2022 36020 R 
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