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(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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115942, 115943; 116411 
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(10) AP 2022 15588 A (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 31/435 

A 61 P 37/00 

C 07 D 413/08 

C 07 D 401/08 

C 07 D 417/08 

C 07 D 413/14 

C 07 D 405/14  

(21) AP 2019 15588 (22) 2019 09 18 

(31) 62/734,486 

(32) 2018 09 21 

(33) US 

(71) პფაიზერ ინკ. (US)  

235 ისტ 42 სტრიტი, ნიუ-იორკი,  

ნიუ-იორკის შტატი, 10017, აშშ (US) 

(72) ბრაიან სტივენ გერსტენბერგერ (US);  

ენდრიუ კრისტოფერ ფლიკი (US);  

ფილიპ მარსელ ნუხენტი (US);  

ჯეიმს ჯონ მუსო (US);  

ატლი ტორარენსენი (US);  

რალფ პელტონ უმცროსი რობინსონი (US);  

დანიელ კოპლი შმიტი (US);  

მარკ ედვარდ შნუტე (US);  

ვინსენტ მაიკლ ლომბარდო (US);  

ჯონ ისიდრო ტრუხილიო (US);  

რაიმონდ ჯალ უნვალა (US);  

ხუისიან ვუ (US);  

დანიელ ვეი-შუნგ კუნგი (US) 

(74) თამარ კოჭლამაზაშვილი 

(85) 2021 03 19 

(86) PCT/IB2019/057856, 2019 09 18 
(54) N-ჩანაცვლებული-დიოქსოციკლობუტე- 

ნილამინო-3-ჰიდროქსი-პიკოლინამიდები  
როგორც AS CCR6 ინჰიბიტორები 

(57) ნაერთი ფორმულით  (IA) ან (IB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O
O

N
HNHN

OR3
O

N

A

B

R2

R1

 

ფორმულა (IA)                        

 

O
O

N
HNHN

OR3
O

N

A

B

R2

R1

 
ფორმულა (IB) 

 

რომლის A, B, R1, R2, R3 ჩამნაცვლებლების მნიშვ-

ნელობები მოყვანილია გამოგონების ფორმულა-

ში, ან მისი ფარმაცევტულად მისაღები მარილი 

ან ჰიდრატი, ასევე, ფარმაცევტული კომპოზიცია 

მათ საფუძველზე და გამოყენება კუჭ-ნაწლავის 

ანთებითი დაავადების, კრონის დაავადების ან 

წყლულოვანი კოლიტის სამკურნალოდ. 

მუხლები:  13 დამოუკიდებელი 

 2 დამოკიდებული 

ცხრილი:  17 

ფიგურა:  12 

_________________________________________ 

 

(10) AP 2022 15528 A (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 31/7076 

C 07 H 19/16 

(21) AP 2016 15528 (22) 2016 03 07 

(62) AP 2016 14600 2016 03 07 

(31) 62/129,319; 62/253,958; 62/276,597  

(32) 2015 03 06; 2015 11 11; 2016 01 08  

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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(33) US; US; US 

(71) ატეა ფარმასიუტიკალს ინკ. (US)  

125 სამერ სტრიტ ბოსტონი, MA 02110,  

აშშ (US) 

(72) ჟან-პიერ სომადოსი (US);  

ადელ მოუსა (US) 

(74) თამაზ შილაკაძე 

(85) 2020 12 25 

(86) PCT/US2016/021276, 2016 03 07 
(54) β-D-2'-დეოქსი-2'-α-ფთორ-2'-β-C-ჩანაცვლე- 

ბული-2-მოდიფიცირებული-N6-ჩანაცვლე- 
ბული პურინის ნუკლეოტიდები HCV–ის  
სამკურნალოდ 

(57) ნაერთი, ფორმულით:  

 
სადაც R4 არის მონოფოსფატი, დიფოსფატი, 

ტრიფოსფატი, ფოსფორამიდატი ან თიოფოსფო-

რამიდატი, ან ამ ნაერთის ფარმაცევტულად მი-

საღები მარილი და ფარმაცევტული კომპოზიცი-

ები მათ საფუძველზე. 

მუხლები: 15 დამოუკიდებელი 

 41 დამოკიდებული 

ცხრილი: 9 

ფიგურა: 11 

_________________________________________ 

 

(10) AP 2022 15050 A (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 39/395 

A 61 P 37/06 

A 61 P 35/00 

A 61 P 29/00 

(21) AP 2017 15050 (22) 2017 09 20 

(31) 62/397,752; 62/515,480;  

(32) 2016 09 21; 2017 06 05  

(33) US; US 

(71) ეიელექს ონკოლოჯი ინკ. (US)  

866 მალკოლმ როუდ, სუიტ 100,  

ბერლინგეიმი, კალიფორნია, 94010, აშშ (US) 

(72) ჰაუმე პონზი (US);  

უილიამ დონ ჰარიმენი (US);  

ტრეისი ჩია ჩიენ კო (US);  

შელი ისკიერდო (US);  

სტივენ ელიოტ კაუდერი (US);  

ჰუნ ვანი (US);  

ბანგ ჯანეტ სიმი (US) 

(74) თამარ კოჭლამაზაშვილი 

(85) 2019 04 19 

(86) PCT/US2017/052592, 2017 09 20 
(54) სიგნალ-რეგულატორული ცილა ალფას 

საწინააღმდეგო ანტისხეულები და მათი  
გამოყენების მეთოდები 

(57) მოცემულ გამოგონებაში შემოთავაზებულია 

გამოყოფილი ანტისხეულები, რომლებიც შეკავ-

შირდება ადამიანის პოლიპეპტიდის SIRP-α უჯ-

რედგარე დომენთან, ამასთან, ანტისხეული შე-

კავშირდება ადამიანის პოლიპეპტიდის SIRP-α 

v1 უჯრედგარე დომენთან, ანტისხეული შეკავ-

შირდება ადამიანის პოლიპეპტიდის SIRP-α v2 

უჯრედგარე დომენთან ან ორივესთან, განხორ-

ციელების ზოგიერთ ვარიანტში, ანტისხეული, 

ასევე, შეკავშირდება მაიმუნის პოლიპეპტიდის 

SIRP-α უჯრედგარე დომენთან, თაგვის პოლიპე-

პტიდის SIRP-α უჯრედგარე დომენთან, ადამია-

ნის პოლიპეპტიდის SIRP-β უჯრედგარე დომენ-

თან და/ან ადამიანის პოლიპეპტიდის SIRP-γ 

უჯრედგარე დომენთან. განხორციელების ზო-

გიერთ ვარიანტში, აღნიშნული ანტისხეულები 

ბლოკირებს ან ხელს უშლის შეკავშირებას ადა-

მიანის პოლიპეპტიდის SIRP-α უჯრედგარე დო-

მენსა და ადამიანის პოლიპეპტიდის CD47 IgSF 

დომენს შორის, ხოლო განხორციელების სხვა ვა-

რიანტში, აღნიშნული ანტისხეულები ამცირებს 

შეკავშირების აფინურობას ადამიანის პოლიპეპ-

ტიდის SIRP-α და ადამიანის პოლიპეპტიდის 

CD47 IgSF დომენს შორის. 

მუხლები:  8 დამოუკიდებელი 

 79 დამოკიდებული 

ფიგურა: 85 

_________________________________________ 

 

(10) AP 2022 15620 A (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 P 35/00 

C 07 D 401/14 

(21) AP 2019 15620 (22) 2019 10 30 

(31) 18306430.2 

(32) 2018 10 31 

(33) EP 

(71) ლე ლაბორატუარ სერვიე (FR)  

35, რიუ დე ვერდიუ, 92284 სურანს სედექსი,  

საფრანგეთი (FR);  

ვერნალის (რ&დ) ლტდ (GB)  

გრანტა პარკ, კემბრიჯი CB21 6GB,  

გაერთიანებული სამეფო (GB) 

(72) მიშელ ლინჩი (FR);  

ფრედერიკ ვილარდი (FR);  

პატრიკ მუშე (FR);  
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პასკალ ტაულელი (FR);  

ლუდოვიკ მასონი (FR) 

(74) თამაზ შილაკაძე 

(85) 2021 04 29 

(86) PCT/EP2019/079621, 2019 10 30 
(54) BCL-2 ინჰიბიტორის ახალი მარილები,  

მისი კრისტალური ფორმები, მიღების  
ხერხი და მისი შემცველი ფარმაცევ- 
ტული კომპოზიციები 

(57) A ნაერთის ჰიდროსულფატის მარილი და 

მისი კრისტალური ფორმები, რომლებიც ხასია-

თდებიან ფხვნილოვანი რენტგენული დიფრაქ-

ციის დიაგრამით, მათი მიღების ხერხი, ფარმა-

ცევტული კომპოზიციები მათ საფუძველზე და 

მათი გამოყენება კიბოს, აუტოიმუნური და იმუ-

ნური სისტემის დაავადებების სამკურნალოდ. 

მუხლები: 10 დამოუკიდებელი 

 9 დამოკიდებული 

ფიგურა: 6 

_________________________________________ 

 

განყოფილება C 

 

C 07 
 

(10) AP 2022 15377 A (51) Int. Cl. (2006) 

C 07 B 59/00 

C 07 D 295/145 

(21) AP 2014 15377 (22) 2014 10 17 

(62) AP 2014 14132 2014 10 17 

(31) 13004991.9; 14175612.2  

(32) 2013 10 18; 2014 07 03  

(33) EP; EP 

(71) დოიჩეს კრებსფორშუნგსცენტრუმი (DE)  

იმ  ნოინჰაიმერ ფელდ 280, 69120  

ჰაიდელბერგი, გერმანია (DE);  

რუპრეხტ-კარლს-უნივერსიტეტ ჰაიდელ- 

ბერგი (DE)  

გრაბენგასე 1, 69117 ჰაიდელბერგი,  

გერმანია (DE) 

(72) მატიას ედერი (DE);  

კლაუს კოპკა (DE);  

მარტინ შეფერი (DE);  

ულრიკ ბაუდერ-ვიუსტი  (DE);  

უვე ჰაბერკორნი (DE);  

მიხაელ აიზენჰუტი  (DE);  

ვალტერ მირი (DE);  

მარტინა ბენეზოვა  (DE);  

კლემენს კრატოშვილ (DE) 

 

(74) შალვა გვარამაძე 

(85) 2020 06 22 

(86) PCT/EP2014/002808, 2014 10 17 
(54) პროსტატის სპეციფიკური მემბრანის  

ანტიგენის (PSMA) ნიშნული ინჰიბი- 
ტორები, მათი გამოყენება ვიზუალი- 
ზაციის აგენტების სახით და ფარმა- 
ცევტული აგენტები პროსტატის  
კიბოს სამკურნალოდ  

(57) ნაერთები ფორმულით: 
 

  ,   

 

, 
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ან მათი მარილები, მათი ლითონის კომპლექ-

სები რადიონუკლიდთან  177Lu, ფარმაცევტული 

კომპოზიციები მითითებული ნაერთების ან მა-

თი მარილების ან ლითონის კომპლექსების სა-

ფუძველზე და მათი გამოყენება პროსტატის კი-

ბოს და/ან მისი მეტასტაზების კლინიკური 

ვიზუალიზაციისათვის, დიაგნოსტირებისთვის, 

მკურნალობისთვის და მედიკამენტების დასამ-

ზადებლად. 

მუხლები: 19 დამოუკიდებელი 

 12 დამოკიდებული 

ცხრილი:  3 

ფიგურა:  20 

_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

განყოფილება G 

 

G 07 
 

(10) AP 2022 15665 A (51) Int. Cl. (2006) 

G 07 F 17/32  

(21) AP 2019 15665 (22) 2019 10 09 

(31) 112840 

(32) 2018 11 21 

(33) BG 

(71) ,,ევრო გეიმს ტექნოლოჯი“ ლლკ (BG)  

4, „მარიტსა“ სტრ., „ვრანია-ლოჟენ-ტრეუ- 

გოლნიკა“ BG-1151 სოფია, ბულგარეთი (BG) 

(72) იველინა პეტროვის ასული  მიხალევა (BG) 

(74) ლარისა ამირხანიანი 

(85) 2021 06 18 

(86) PCT/BG2019/000023, 2019 10 09 
(54) ელექტრონული სათამაშო ავტომატი  

და სათამაშო პროცესის განხორციე- 
ლების ხერხი 

(57) წარმოდგენილია ელექტრონული სათამაშო 

ავტომატი და სათამაშო პროცესის განხორციე-

ლების ხერხი. სათამაშო ავტომატი შეიცავს კორ-

პუსს მომხმარებლის ინტერფეისის მქონე ძირი-

თადი ეკრანით,  შესაყვან მოწყობილობას  ფსო-

ნის მისაღებად, ბანკნოტების მიმღებს, ბილეთის 

პრინტერს, სტარტის ღილაკს  და მოგებული 

თანხის გაცემის ღილაკს. ძირითადი ეკრანი  შეი-

ცავს საკრედიტო ეკრანს, ფსონის დასადებ ეკ-

რანს  და მიმდინარე მოგებული თამაშების ეკ-

რანს. მომხმარებლის ინტერფეისი შეიცავს ეკ-

რანს ძირითადი თამაშით, კოჭებს და გადახდის 

ხაზებს, ასევე, ჯეკპოტის ბონუსის ეკრანს ბონუ-

სის გარე ბორბლით და ჯეკპოტის შიგა ბორბ-

ლით, აგრეთვე, დაგროვილი ჯეკპოტის ეკრანს. 

კორპუსი შეიცავს კომპიუტერულ მოწყობილო-

ბას, რომელიც შეიცავს პროცესორს, რომელიც 

ორმხრივად დაკავშირებულია მონაცემების, 

პროგრამული კოდის და ინსტრუქციების შემნა-

ხველ მოწყობილობასთან, გადახდის მოწყობი-

ლობასთან, შესაყვან მოწყობილობებთან, ეკრან-

თან, ხმოვან ბარათთან, სპიკერებთან და მართ-

ვის ბლოკებთან.  

მუხლები: 2 დამოუკიდებელი 

 2 დამოკიდებული 

ფიგურა:  2 

_________________________________________ 
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განყოფილება H 

 

H 04 
 

(10) AP 2022 15656 A (51) Int. Cl. (2006) 

H 04 L 9/32 

(21) AP 2019 15656 (22) 2019 11 19 

(31) 2018/07754 

(32) 2018 11 19 

(33) ZA 

(71) კაპიტეკ ბანკ ლიმიტედ (ZA)  

5 ნეიტრონ როუდ, ტექნო პარკ შტელენბოშ  

უესტერნ კეიპ 7600, შტელენბოშ, 7600,  

სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა (ZA) 

(72) ლუის იოჰანეს სტეინ (ZA);  

რიაან  დე უეტ (ZA);  

ზა-ჟაკ  კლაუსენ (ZA);  

არნო სმიტ (ZA) 

(74) ნიკოლოზ გოგილიძე 

(85) 2021 06 08 

(86) PCT/IB2019/059924, 2019 11 19 
(54) ხერხი და სისტემა გაყალბების საწი- 

ნააღმდეგო ჩანაწერთა ჯაჭვის   
უზრუნველსაყოფად  

(57) აღწერილია ხერხები და სისტემები რიგი 

ტრანზაქციის ეტაპებისაგან შემდგარი ტრანზაქ-

ციის გაყალბებისაგან დაცული ჩანაწერების ჯაჭ-

ვის შესაქმნელად. ტრანზაქციის თითოეული 

ეტაპისათვის იქმნება ჩანაწერის ელემენტი. მიი-

ღება დროის ჭდე და მონაცემთა შეტყობინება, 

რომელიც შეიცავს ტრანზაქციის პირობის, სულ 

ცოტა, ნაწილს მაინც ან ერთი მხარის იდენტიფი-

კატორს, რომელთაგან თითოეული დაკავშირე-

ბულია აღნიშნულ ეტაპთან. მიიღება მნიშვნე-

ლობა, რომელიც უზრუნველყოფს ბმულს უშუა-

ლოდ წინა და/ან მომდევნო ჩანაწერთან, თუ 

ასეთი რამ არსებობს, და მონაცემთა შეტყობი-

ნება, დროის ჭდე და ბმულის მნიშვნელობა იწე-

რება ჩანაწერის ელემენტში. ჩანაწერის ელემენ-

ტი იწერება გაყალბებისაგან დაცულ მეხსიერე-

ბის მოწყობილობაში, რომელიც კონფიგურირე-

ბულია ჩაწერის ოპერაციის დასრულების შემ-

დეგ მოდიფიცირების შესაძლებლობის გათიშ-

ვის შესაძლებლობით. გაყალბებისაგან დაცულ 

მეხსიერების მოწყობილობაში ერთმანეთთან და-

კავშირებული ჩანაწერთა ელემენტების მონაცემ-

თა შეტყობინებების თანმიმდევრობები შეიცავს 

ტრანზაქციის თითოეული მხარის, სულ ცოტა, 

იდენტიფიკატორს და წარმოადგენს ტრანზაქცი-

ის ჩანაწერთა ჯაჭვს. 

 

მუხლები: 3 დამოუკიდებელი 

 31 დამოკიდებული 

ფიგურა:   9 

_________________________________________ 

 



 
 
 

გამოგონებები 

 
 
 

განყოფილება A 
 
A 61 
 
(11) P 2022 7437 B  (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 31/454 
A 61 K 31/4545 
A 61 P 35/00 
A 61 P 3/00 
A 61 P 29/00 
A 61 P 25/00 
C 07 D 409/14 
C 07 D 405/14  
C 07 D 405/12 
C 07 D 409/12 

(10) AP 2022 15506 A (44) 13(592)/2022 
(21) AP 2019 15506 
(22) 2019 05 06 
(24) 2019 05 06 
(31) 18171084.9 
(32) 2018 05 07 
(33) EP 
(86) PCT/EP2019/061532 , 2019 05 06 
(73) აზიენდე ქიმიჩე რიუნიტე ანჯელინი  

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

(72) გვიდო  ფურლოტი (IT);  
კლაუდია კავარისკია (IT);  
როზა  ბუონფილიო (IT);  
როზელა ომბრატო (IT);  
ტომაზო იაკოანჯელი (IT) 

(74) ლილიანა დარახველიძე 
(54) 1H-ინდაზოლ-3-კარბოქსამიდური  

ნაერთები, როგორც გლიკოგენ- 
სინთაზა 3-ბეტა კინაზას ინჰი- 
ბიტორები 

_________________________________________ 
 
(11) P 2022 7438 B  (51) Int. Cl. (2006) 

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

(10) AP 2022 14712 A (44) 14(593)/2022 
(21) AP 2016 14712 
(22) 2016 07 28 
(24) 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 მოლეკუ- 

ლები და მათი გამოყენების  
ხერხები 

_________________________________________ 
 

განყოფილება B 
 

B 22 
 
(11) P 2022 7436 B  (51) Int. Cl. (2006) 

 B 22 B 3/08 
 B 22 B 47/00 
 C 22 C 1/06  

(10) AP 2022 15489 A  (44) 12(591)/2022 
(21) AP 2020 15489  
(22) 2020 11 10 
(24) 2020 11 10 
(73) თინათინ ლეჟავა (GE)  

ნუცუბიძის ფერდობი, II მკრ., III კვარტ.,  
კორპ. 3, ბ. 35, 0183, თბილისი, საქართვე- 
ლო (GE);  
ჯემალ შენგელია (GE)  
ნუცუბიძის ქ. 2, ბ. 9, 0177, თბილისი, საქარ- 
თველო (GE);  
გიგლა წურწუმია (GE)  
დიდი დიღომი, იოანე პეტრიწის ქ. 8ა, ბ. 2, 
0131, თბილისი, საქართველო (GE); 
ნანა ქოიავა (GE)  
კარტოზიას ქ. 10, კორპ „ბ“, სადარბაზო 4,  
ბ. 386, 0177, თბილისი, საქართველო (GE);  
დავით გოგოლი (GE)  
პოლიტკოვსკაიას ქ. 8, სადარბაზო 2, ბ. 29, 
0186, თბილისი,  საქართველო (GE);  

გამოგონების პატენტები 
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გამოგონებები 

ლევან ბერიაშვილი (GE)  
ვაზისუბანი, წულუკიძის ქ., შესახვევი 3,  
კორპ. 9, ბ. 24, 0190, თბილისი, საქართვე- 
ლო (GE);  
გიორგი გორელიშვილი (GE)  
ბერი გაბრიელ სალოსის გამზ., შესახვევი 6,  
კორპ. 5, ბ. 37, 0121, თბილისი, საქართვე- 
ლო (GE);  
ვაჟა ჩაგელიშვილი (GE)  
დარიალის ქ., შესახვევი 6, 0162, თბილისი,  
საქართველო (GE);  
ზვიად კურტანიძე (GE)  
ლუბლიანას ქ. 11, კორპ. „ი“, ბ.  82, თბი- 
ლისი, საქართველო (GE); 
სსიპ „შოთა რუსთაველის საქართველოს  
ეროვნული სამეცნიერო ფონდი“ (GE) 
მ. ალექსიძის ქ. 1, თბილისი, საქართვე- 
ლო (GE); 
თსუ, რაფიელ აგლაძის სახელობის არაორ- 
განული ქიმიისა და ელექტროქიმიის  
ინსტიტუტი (GE) 
მინდელის ქ. 11, 0186, თბილისი, საქართვე- 
ლო (GE)  

(72) თინათინ ლეჟავა (GE);  
ჯემალ შენგელია (GE);  
გიგლა წურწუმია (GE);  
ნანა ქოიავა (GE);  
დავით გოგოლი (GE);  
ლევან ბერიაშვილი (GE);  
გიორგი გორელიშვილი (GE);  
ვაჟა ჩაგელიშვილი (GE);  
ზვიად კურტანიძე (GE) 

(54) მანგანუმის  დაბალი ხარისხის ნედლე- 
ულის ელექტროქიმიური გამდიდრების 
ხერხი 

_________________________________________ 
 

განყოფილება G 
 
G 01 
 
(11) P 2022 7435 B  (51) Int. Cl. (2006) 

G 01 N 27/12 
G 08 B 21/16  

(10) AP 2022 15369 A (44) 12(591)/2022 
(21) AP 2020 15369 
(22) 2020 06 16 
(24) 2020 06 16 
(73) საქართველოს ტექნიკური უნივერ- 

სიტეტი (GE)  

მერაბ კოსტავას ქ. 77, 0175, თბილისი,  
საქართველო (GE) 

(72) არჩილ ფრანგიშვილი (GE);  
ნუგზარ იაშვილი (GE);  
იური ხუტაშვილი (GE) 

(74) გივი სიბაშვილი 
(54) ბუნებრივი აირის გაჟონვის კონტ- 

როლის, სიგნალიზაციისა და მარ- 
თვის მოწყობილობა 

_________________________________________ 
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განყოფილება C 
 
C 13 
 
(10) AU 2022 15869 U (51) Int. Cl. (2006)  

C 13 K 1/00 
(21) AU 2022 15869 (22) 2022 01 29 
(71) თამარ ჯაფარიძე (GE)  

ჩაიკოვსკის-ჭონქაძის ქ.  9/19, თბილისი,  
საქართველო (GE) 

(72) თამარ ჯაფარიძე (GE) 
(54) სიროფის დამზადების ხერხი 
(57) ხერხი ითვალისწინებს  ღვინიდან ჭაჭის 
გამოცლას,  გამოწნეხვას, დაქუცმაცებას, სტერი-
ლიზაციას, წყლის დამატებას, მიღებული მასის 
გაცხელებას 90-96˚C ტემპერატურამდე და ამავე 
ტემპერატურის შენარჩუნებას 10-12 წთ-ის გან-
მავლობაში,  წვენის გადაწურვას და გაფილტვ-
რას, მიღებულ სითხეში შაქრის დამატებას და 
დუღილს. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
_________________________________________ 
 

განყოფილება H 
 
H 01 
 
(10) AU 2022 15626 U (51) Int. Cl. (2006)  

H 01 L 35/00 
H 01 L 35/24  

(21) AU 2021 15626 (22) 2021 05 05 
(71) ვახტანგი ჟღამაძე (GE)  

ვარკეთილი 3, I მრკ., კორპ. 3, ბ. 108, 0163, 
თბილისი, საქართველო (GE);  
იამზე ქვარცხავა (GE)  
დემეტრე თავდადებულის ქ. 7, ბ. 27, 4400, 
ფოთი, საქართველო (GE);  
ნიკოლოზ  მარგიანი (GE)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ვაჟა-ფშაველას გამზ., IV კვარტ., კორპ. 4,  
ბ. 27, 0186, თბილისი, საქართველო (GE);  
გიორგი  მუმლაძე (GE)  
პოლიტკოვსკაიას ქ. 47, ბ. 91, 0186, 
თბილისი, საქართველო (GE);  
ლევანი გაბისონია (GE)  
სემერჯიევის ქ., IV შესახვევი, სახლი 4, 
0000, სოხუმი,  საქართველო (GE) 

(72) ვახტანგი ჟღამაძე (GE); 
იამზე ქვარცხავა (GE); 
ნიკოლოზ მარგიანი (GE); 
გიორგი მუმლაძე (GE); 
ლევანი გაბისონია (GE) 

(54) გაუმჯობესებული სიმძლავრის 
ფაქტორის მქონე თერმოელექ- 
ტრული კომპოზიტი 

(57) თერმოელექტრული კომპოზიტი, რომელიც 
შეიცავს ოქსიდებს: Bi2O3, SrO, CO3O4, ამასთან, 
იგი დამატებით შეიცავს გრაფენს კომპონენტე-
ბის შემდეგი თანაფარდობით (მას %): 
Bi2O3 56,6 ÷  56,9 
SrO 25,1 ÷ 25,3 
CO3O4 17,5 ÷ 17,7 
გრაფენი 0,15 ÷ 0,80 
მუხლები:  1 დამოუკიდებელი 
_________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

სასარგებლო მოდელები 
 

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). 

 
№21  2022 11 10 

 
11 



 
 
 

სასარგებლო მოდელები 

 
 
 
 

განყოფილება A 
 
A 61 
 
(11) U 2022 2136 Y  (51) Int. Cl. (2006)  

A 61 L 2/10  
(10) AU 2022 15708 U (44) 14(593)/2022 
(21) AU 2021 15708 
(22) 2021 07 27 
(24) 2021 07 27  
(73) შპს „ბლულაით“ (GE)  

მიხეილ თამარაშვილის გამზ. 13ა, ბ. 21, 
ვაკის რაიონი, თბილისი, საქართველო (GE) 

(72) სანდრო ოქროპირიძე (GE) 
(74) ირაკლი ჯიბლაძე 
(54) ულტრაიისფერი გამოსხივებით 

სტერილიზაციის მოწყობილობა 
_________________________________________ 
 

სასარგებლო მოდელის პატენტი 
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(11) D 2022 950 S (51) 19-08 
(10) AD 2022 1260 S (44) 2022 07 25 №14 
(21) AD 2022 1260 
(22) 2022 03 07 
(24) 2022 03 07 
(28) 1 
(18) 2027 03 07 
(73) შპს „ვეტერინარული ცენტრი ზოოპლაზა“ (GE)  

მერაბ კოსტავას ქ. 67, 0171, თბილისი,   
საქართველო (GE) 

(72) მამუკა ლომიძე (GE) 
(54) ვეტერინარული პასპორტი 
_________________________________________ 
 
(11) D 2022 949 S (51) 32-00 
(10) AD 2022 1261 S (44) 2022 07 11 №13 
(21) AD 2022 1261 
(22) 2022 03 18 
(24) 2022 03 18 
(28) 4 
(18) 2027 03 18 
(73) შპს „Arcon“ (GE)  

ვახტანგ  გორგასლის ქ. 51-53, 0114,  
კრწანისის რაიონი, თბილისი, საქარ- 
თველო (GE) 

(72) ვალერიან  ვარდანია (GE) 
(74) დავით ძამუკაშვილი (GE) 
(54) 1.-4. გრაფიკული სიმბოლო 
_________________________________________ 
 

დიზაინები 
რეგისტრირებული დიზაინები 
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დიზაინები 

 
 
 
 
 
 
(11) D 2022 948 S (51) 01-01 
(21) AD 2022 1274 (22) 2022 09 28 
(24) 2022 09 28 
(28) 2 
(18) 2027 09 28 
(73) ზურაბი ღაჭავა (GE)  

სოლომონ მეორის ქ. 7, 5900, ხონი, საქართველო (GE) 
(72) ზურაბი ღაჭავა (GE) 
(54) 1. ტკბილეული; 2. ტკბილეული სეზამით 
(55)  

 

1.1 1.2  
 
 

1.3 1.4  
 

დაჩქარებული პროცედურით რეგისტრირებული დიზაინი 
რეგისტრაციის გაუქმების მოთხოვნით საჩივრის შეტანა შესაძლებელია საქპატენტის სააპელაციო 
პალატაში გამოქვეყნებიდან 3 თვის ვადაში. 
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დიზაინები 

2.1      2.2  
 
 
 

2.3      2.4  
_________________________________________ 
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დიზაინები 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
(11) DM/222 873  (51) 27-07 
(15) 2022 07 26  (44) 34/2022 (2022 08 26) 
(22) 2022 07 26 
(28) 2 
(30) No1: 06.06.2022; s202200403; UA; No2: 06.06.2022; s202200403; UA 
(73) LIMITED LIABILITY COMPANY "SESH"  

Drohobycha Yuriia Str, Build. 2, Of. 2, 82100 Drohobych, Drohobych District, Lviv Region (UA) 
(85) − 
(86) − 
(87) − 
(88) UA 
(89) UA 
(81) III. AM, AZ, CN, EM, GB, GE, MD 
(72) Ihor Haiduchenko  

St. Maria Kapnist, Bldg. 8, Room 23, 03057, Kyiv (UA) 
(46) 2022 08 26 
(54) 1.-2. ELECTRONIC CIGARETTE 
(55)  

1.1 1.2 1.3  

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 

1.4 1.5  
 
 

2.1 2.2 2.3  
 
 

2.4 2.5  
_________________________________________ 
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დიზაინები 

(11) DM/221 150  (51) 10-02 
(15) 2022 03 21  (44) 38/2022 (2022 09 23) 
(22) 2022 03 21 
(28) 11 
(73) OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 96, 2502 BIEL/BIENNE (CH) 
(85) CH 
(86) CH 
(87) CH 
(88) CH 
(89) CH 
(81) II. MA III. AL, AM, AZ, BA, BZ, CA, CH, EG, EM, GB, GE, IL, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, 

RS, SG, TN, TR, UA, VN 
(72) Carlo GIORDANETTI  

c/o Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd), Nicolas G. Hayek Strasse 1, 2502, Biel/Bienne (CH); 
Gregory KISSLING  
c/o Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd), Jakob-Stämpfli-Strasse 96, 2502, Biel/Bienne (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 23 
(54) 1.-11. WRIST WATCH 
(55)  

1.1 1.2 1.3 1.4  
 

1.5 1.6  
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დიზაინები 

1.7 1.8  
 

2.1 2.2 2.3 2.4  
 

2.5 2.6  
 

2.7 2.8  
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დიზაინები 

3.1 3.2 3.3 3.4  
 

3.5 3.6  

3.7  

3.8  
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დიზაინები 

4.1 4.2 4.3 4.4  
 

4.5 4.6  
 

4.7  

4.8  
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დიზაინები 

5.1 5.2 5.3 5.4  

5.5 5.6  

5.7  

5.8  
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დიზაინები 

6.1 6.2 6.3 6.4  

6.5 6.6  

6.7  

6.8  
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დიზაინები 

7.1  7.2  7.3  7.4  

7.5  7.6  

7.7  

7.8  
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დიზაინები 

8.1 8.2 8.3 8.4  

8.5 8.6  

8.7  

8.8  
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დიზაინები 

9.1 9.2 9.3 9.4  

9.5 9.6  

9.7  

9.8  
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დიზაინები 

10.1 10.2 10.3 10.4  

10.5 10.6  

10.7  

10.8  
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დიზაინები 

11.1 11.2 11.3 11.4  
 

11.5 11.6  

11.7  

11.8  
_________________________________________ 
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დიზაინები 

(11) DM/219 630  (51) 10-07 
(15) 2022 03 18  (44) 38/2022 (2022 09 23) 
(22) 2022 03 18 
(28) 1 
(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, RU,  

SG, TN, TR, UA 
(72) Emmanuelle DOMINGUEZ  

c/o Harry Winston SA Chemin du Tourbillon 8, 1228, Plan-les-Ouates (CH) 
(74) The Swatch Group AG (The Swatch Group SA) (The Swatch Group Ltd.)  

Faubourg du Lac 6, 2501 Biel/Bienne (CH) 
(46) 2022 09 23 
(54) 1. WATCH DIAL 
(55)  

1.1 1.2 1.3 1.4  
 

1.5  

1.6  

1.7 1.8  
_________________________________________ 
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დიზაინები 

(11) DM/219 765  (51) 10-07 
(15) 2022 03 24  (44) 39/2022 (2022 09 30) 
(22) 2022 03 24 
(28) 1 
(73) MIDO AG (MIDO SA) (MIDO LTD.)  

17, Chemin Des Tourelles, 2400 LE LOCLE (CH) 
(85) CH 
(86) CH 
(87) CH 
(88) CH 
(89) CH 
(81) II. MA III. AL, AM, AZ, BA, BZ, CH, EM, GB, GE, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG,  

TN, TR, UA 
(72) Mariana Peron-Ponche  

Chemin Des Tourelles 17, 2400, Le Locle (CH) 
(74) The Swatch Group SA (The Swatch Group AG) (The Swatch Group Ltd.)  

Faubourg Du Lac 6, 2501 BIEL/BIENNE (CH) 
(46) 2022 09 30 
(54) 1. WATCH DIAL 
(55)  

 

1.1     1.2  
 
 

1.3  
_________________________________________ 
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დიზაინები 

(11) DM/219 763  (51) 11-01 
(15) 2022 03 25  (44) 39/2022 (2022 09 30) 
(22) 2022 03 25 
(28) 5 
(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 Delphine ABDOURAHIM  

C/o Harry Winston Inc., 718 Fifth Avenue, 10019, New York (US); 
3 Dominique RIVIERE  
C/o Harry Winston Inc., 718 Fifth Avenue, 10019, New York (US); 
4 Rie YATSUGI-KANG  
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 09 30 
(54) 1. PAIR OF EARRINGS, 2. NECKLACE, 3. BROOCH, 4. PAIR OF EARRINGS, 5. FINGER RING 
(55)  

1.1 1.2  
 

1.3 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  
 

2.6 2.7  
 

2.8  
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დიზაინები 

3.1 3.2  
 

3.3  
 

3.4  
 

3.5 3.6  
 
 

3.7 3.8 4.1  
 
 

4.2  
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დიზაინები 

4.3  

4.4  

4.5 4.6  
 
 

4.7 4.8  
 
 

5.1 5.2 5.3 5.4  
 
 

5.5 5.6 5.7 5.8  
 

_________________________________________ 
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(260) AM 2022 116521 A 
(210) AM 116521 
(220) 2022 02 04 
(731) სს `გეფა~ 

აკაკი ბელიაშვილის ქ. 142, 0159,  
თბილისი, საქართველო 

(740) სალომე ჯელაძე 
(540)  

BENE Kids 
ბენე კიდს 
БЕНЕ Кидс 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
35 – რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე მომსახურება. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 116851 A 
(210) AM 116851 
(220) 2022 03 02 
(731) ბაგი პროფეშენალ ქლინინგ პროდაქტს  

ლტდ 
194 აკკო როუდი, კირიატ ბიალიკ 27232,  
ისრაელი 

(740) დავით ქიმუცაძე 
(540)  

AKRILAN 
აკრილანი 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
3 – არასამკურნალო კოსმეტიკური პრეპარატები 
და ტუალეტის პრეპარატები; არასამკურნალო 
კბილის პასტები და კბილის ფხვნილები; პარ-
ფიუმერია, ეთერზეთები; მათეთრებელი პრეპა-
რატები და სხვა სარეცხი საშუალებები; საწმენ-
დი, საპრიალებელი, სახეხი და აბრაზიული 
პრეპარატები. 
___________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(260) AM 2022 116855 A 
(210) AM 116855 
(220) 2022 03 02 
(731) ბაგი პროფეშენალ ქლინინგ პროდაქტს  

ლტდ 
194 აკკო როუდი, კირიატ ბიალიკ 27232,  
ისრაელი 

(740) დავით ქიმუცაძე 
(540)  

CEMENTIN 
ცემენტინი 

(591) შავ-თეთრი 
(511) 
3 – არასამკურნალო კოსმეტიკური პრეპარატები 
და ტუალეტის პრეპარატები; არასამკურნალო 
კბილის პასტები და კბილის ფხვნილები; პარ-
ფიუმერია, ეთერზეთები; მათეთრებელი პრეპა-
რატები და სხვა სარეცხი საშუალებები; საწმენ-
დი, საპრიალებელი, სახეხი და აბრაზიული 
პრეპარატები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 116856 A 
(210) AM 116856 
(220) 2022 03 02 
(731) ბაგი პროფეშენალ ქლინინგ პროდაქტს  

ლტდ 
194 აკკო როუდი, კირიატ ბიალიკ 27232,  
ისრაელი 

(740) დავით ქიმუცაძე 
(540)  

POTCHAN 
პოტხანი 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
3 – არასამკურნალო კოსმეტიკური პრეპარატები 
და ტუალეტის პრეპარატები; არასამკურნალო 
კბილის პასტები და კბილის ფხვნილები; პარ-

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 

ფიუმერია, ეთერზეთები; მათეთრებელი პრეპა-
რატები და სხვა სარეცხი საშუალებები; საწმენ-
დი, საპრიალებელი, სახეხი და აბრაზიული 
პრეპარატები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 116858 A 
(210) AM 116858 
(220) 2022 03 02 
(731) ბაგი პროფეშენალ ქლინინგ პროდაქტს  

ლტდ 
194 აკკო როუდი, კირიატ ბიალიკ 27232,  
ისრაელი 

(740) დავით ქიმუცაძე 
(540)  

SHAMPOLISH 
შამპოლიში 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
3 – არასამკურნალო კოსმეტიკური პრეპარატები 
და ტუალეტის პრეპარატები; არასამკურნალო 
კბილის პასტები და კბილის ფხვნილები; პარ-
ფიუმერია, ეთერზეთები; მათეთრებელი პრეპა-
რატები და სხვა სარეცხი საშუალებები; საწმენ-
დი, საპრიალებელი, სახეხი და აბრაზიული 
პრეპარატები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 116860 A 
(210) AM 116860 
(220) 2022 03 02 
(731) ბაგი პროფეშენალ ქლინინგ პროდაქტს  

ლტდ 
194 აკკო როუდი, კირიატ ბიალიკ 27232,  
ისრაელი 

(740) დავით ქიმუცაძე 
(540) 

ORANIT 
ორანიტი 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
3 – არასამკურნალო კოსმეტიკური პრეპარატები 
და ტუალეტის პრეპარატები; არასამკურნალო 
კბილის პასტები და კბილის ფხვნილები; პარ-
ფიუმერია, ეთერზეთები; მათეთრებელი პრეპა-
რატები და სხვა სარეცხი საშუალებები; საწმენ-
დი, საპრიალებელი, სახეხი და აბრაზიული 
პრეპარატები. 
___________________________________________ 

(260) AM 2022 117102 A 
(210) AM 117102 
(220) 2022 03 17 
(731) ბაგი პროფეშენალ ქლინინგ პროდაქტს  

ლტდ 
194 აკკო როუდი, კირიატ ბიალიკ 27232,  
ისრაელი 

(740) დავით ქიმუცაძე 
(540)  

SHUMANIT 
შუმანიტი 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
3 – არასამკურნალო კოსმეტიკური პრეპარატები 
და ტუალეტის პრეპარატები; არასამკურნალო 
კბილის პასტები და კბილის ფხვნილები; პარ-
ფიუმერია, ეთერზეთები; მათეთრებელი პრეპა-
რატები და სხვა სარეცხი საშუალებები; საწმენ-
დი, საპრიალებელი, სახეხი და აბრაზიული 
პრეპარატები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 117163 A 
(210) AM 117163 
(220) 2022 03 18 
(731) შპს `ნიდო~ 

კავსაძის ქ. 4, ბ. 19, 0168, თბილისი,  
საქართველო 

(540) 

 
(591) 0F1022 მუქი ლურჯი 
(531) 05.05.20 
(511)  
21 – საოჯახო ან სამზარეულოს ნივთები და 
ჭურჭელი; სამზარეულოს და სუფრის ჭურ-
ჭლეულობა, დანების, ჩანგლების და კოვზების 
გარდა; ჯაგრისები და ღრუბლები; ფუნჯები, 
სამხატვრო ფუნჯების გარდა; ჯაგრისის დასამ-
ზადებლი მასალა; საწმენდი საგნები; დაუმუ-
შავებელი და ნახევრადდამუშავებული შუშა, 
სამშენებლო შუშის გარდა; შუშის, ფაიფურის 
და კერამიკის (თიხის)  ნაწარმი. 
 

24 – ქსოვილები და მათი შემცვლელები; საო-
ჯახო თეთრეული; ფარდები, ქსოვილის ან 
პლასტმასის. 
 

25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი. 
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27 – ხალიჩები, ფარდაგები, ჭილოფები, საჭი-
ლოფე მასალა, ლინოლეუმი და იატაკის საფარი 
სხვა მასალა; გობელენები, არაქსოვილური. 
 

35 – რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე მომსახურება. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 117165 A 
(210) AM 117165 
(220) 2022 03 18 
(731) შპს `ARCON~ 

გორგასლის ქ. 51-53, 0114, კრწანისის  
რაიონი, თბილისი, საქართველო 

(740) დავით ძამუკაშვილი 
(540)  

არკონ დეველოპმენტი 
ARCON Development 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
42 – მშენებლობის დაგეგმვა; დეველოპმენტი. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 117166 A 
(210) AM 117166 
(220) 2022 03 18 
(731) შპს `ARCON~ 

გორგასლის ქ. 51-53, 0114, კრწანისის  
რაიონი, თბილისი, საქართველო 

(740) დავით ძამუკაშვილი 
(540)  

შინ ხარ 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
36 – უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერა-
ციები (საცხოვრებელი ბინების ყიდვა-გაყიდვა). 
 

42 – მშენებლობის დაგეგმვა, დეველოპმენტი. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 117172 A 
(210) AM 117172 
(220) 2022 03 18 
(731) რსფ ს.პ.ა. 

ვია რაფაელო სანციო 13, 42124 რეჯო  
ემილია (RE), იტალია 

(740) თამაზ შილაკაძე 
 
 
 
 

(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 26.01.18; 27.05.01; 27.05.23 
(511)  
9 – ხმამაღლამოლაპარაკეები; კორპუსები ხმა-
მაღლამოლაპარაკისათვის;  ხმამაღლამოლაპა-
რაკე სისტემები; აუდიო ხმამაღლამოლაპარაკე 
სისტემები; ხმის აღწარმოებელი აპარატები და 
ინსტრუმენტები; ხმის გადამცემი აპარატები და 
ინსტრუმენტები; ხმის დასამუშავებელი აპარა-
ტები და ინსტრუმენტები; ბგერითი სიგნალე-
ბის მაძლიერებლები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 117174 A 
(210) AM 117174 
(220) 2022 03 19 
(731) ნე-საჩ ტეკსტილ სანაიი ვე თიჯარეთ  

ლიმიტედ შირქეთი 
ათათურქ მაჰალესი, G531 სოკაკ No:24 
ესენიურტ - სტამბოლი, თურქეთი 

(740) გიორგი ქართველიშვილი 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.01 
(511)  
18 – დაუმუშავებელი ან ნახევრად დამუშავე-
ბული ტყავი და ცხოველების ტყავი, ტყავის 
იმიტაცია, მჭიდრო ტყავი, ტყავი, რომელიც 
გამოიყენება სარჩულისთვის; ამ კლასში შემა-
ვალი ტყავისგან, ტყავის ან სხვა იმიტაციისგან 
დამზადებული საქონელი, რომელიც განკუთვ-
ნილია ნივთების გადასატანად; ტყავის ან 
მკვრივი ტყავისგან დამზადებული ჩანთები, 
საფულეები, ყუთები და ჩემოდნები; გასაღების 
ბუდეები; ჩემოდნები [ბარგი]; ჩემოდნები; ქოლ-
გები; პარასოლები, დიდი სტაციონალური ქო-
ლგები; პერსონალური მზის ქოლგები, პორტა-
ტული ან მანქანებზე დასამაგრებელი; ხელჯო-
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ხები; მათრახები, შოლტები; აღკაზმულობა; სა-
სარაჯე ნაკეთობა; უზანგები; ტყავის ღვედები 
[სასარაჯე ნაკეთობა]. 
 

25 – ტანსაცმელი, მათ შორის, საცვლები და გა-
რე ტანსაცმელი, გარდა სპეციალური დანიშნუ-
ლების დამცავი ტანსაცმლისა; წინდები; შარფე-
ბი [ტანსაცმელი]; შალები; ბანდანები; ყელსახ-
ვევები; ქამრები [ტანსაცმელი]; ფეხსაცმელი; 
ფეხსაცმელები, დახურული ფეხსაცმელი; ფოს-
ტლები, საშინაო ფეხსაცმელი; სანდლები; თავ-
საბურავი; ქუდები; ქუდები წინაფრებით; ბერე-
ტები; ქუდები [თავსაბურავი]; უფარფლებო 
მრგვალი ქუდები. 
 

35 – სხვათა სასარგებლოდ სხვადასხვა საქონ-
ლის გაერთიანება, მათი ტრანსპორტირების გა-
მოკლებით, კერძოდ: დაუმუშავებელი ან ნახევ-
რად დამუშავებული ტყავი და ცხოველების 
ტყავი, ტყავის იმიტაცია, მჭიდრო ტყავი, ტყავი, 
რომელიც გამოიყენება სარჩულისთვის; ამ 
კლასში შემავალი ტყავისგან, ტყავის ან სხვა 
იმიტაციისგან დამზადებული საქონელი, რომე-
ლიც განკუთვნილია ნივთების გადასატანად; 
ტყავის ან მკვრივი ტყავისგან დამზადებული 
ჩანთები, საფულეები, ყუთები და ჩემოდნები; 
გასაღების ბუდეები; ჩემოდნები [ბარგი]; ჩე-
მოდნები; ქოლგები; პარასოლები, დიდი სტა-
ციონალური ქოლგები; პერსონალური მზის 
ქოლგები, პორტატული ან მანქანებზე დასამაგ-
რებელი; ხელჯოხები; მათრახები, შოლტები; 
აღკაზმულობა; სასარაჯე ნაკეთობა; უზანგები; 
ტყავის ღვედები [სასარაჯე ნაკეთობა]; ტანსაც-
მელი, მათ შორის, საცვლები და გარე ტანსაც-
მელი, გარდა სპეციალური დანიშნულების და-
მცავი ტანსაცმლისა; წინდები; შარფები [ტან-
საცმელი]; შალები; ბანდანები; ყელსახვევები; 
ქამრები [ტანსაცმელი]; ფეხსაცმელი; ფეხსაცმე-
ლები, დახურული ფეხსაცმელი; ფოსტლები, 
საშინაო ფეხსაცმელი; სანდლები; თავსაბურავი; 
ქუდები; ქუდები წინაფრებით; ბერეტები; ქუ-
დები [თავსაბურავი]; უფარფლებო მრგვალი 
ქუდები, რაც მომხმარებელს საშუალებას აძ-
ლევს მოხერხებულად ნახონ და შეიძინონ ეს სა-
ქონელი, ასეთი სერვისები შეიძლება უზრუნ-
ველყოფილი იყოს საცალო მაღაზიებით, საბი-
თუმო მაღაზიებით, ელექტრონული მედიის სა-
შუალებით ან ფოსტით შეკვეთების კატალოგის 
საშუალებით. 
___________________________________________ 
 
 
 

(260) AM 2022 117182 A 
(210) AM 117182 
(220) 2022 03 22 
(731) შპს `ჰარვიტა~ 

ფალიაშვილის ქ. 26, ბ. 1, ვაკის რაიონი, 
თბილისი, საქართველო 

(540) 

 
(591) რუხი, მწვანე 
(531) 05.03.13; 05.03.14; 27.05.01; 27.05.21;  

29.01.12 
(511)  
1 – სამრეწველო და სამეცნიერო დანიშნულე-
ბის, ფოტოგრაფიაში, სოფლის მეურნეობაში, 
მეტყევეობასა და მებაღეობაში გამოსაყენებელი 
ქიმიური ნივთიერებები; დაუმუშავებელი სინ-
თეზური ფისები, დაუმუშავებელი პლასტმა-
სები; ცეცხლმქრობი შედგენილობები და ხან-
ძარსაწინააღმდეგო შედგენილობები; ქიმიური 
ნივთიერებები წრთობისა და რჩილვისათვის; 
ცხოველის კანისა და ტყავის სათრიმლავი შედ-
გენილობები; მრეწველობაში გამოსაყენებელი 
მწებავი ნივთიერებები; საგოზავი და სხვა შე-
მავსებლები; კომპოსტი, სასუქები, ნიადაგის გა-
მანოყიერებლები; ბიოლოგიური ნივთიერებები 
მრეწველობასა და მეცნიერებაში გამოყენებისთ-
ვის. 
 

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 
ზეთები 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-
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ნილი; ძმარი, საწებლები და სხვა საკაზმი; ყი-
ნული (გაყინული წყალი). 
 

31 – დაუმუშავებელი და დამუშავებული სოფ-
ლის მეურნეობის,  მებაღეობის და მეტყევეობის 
პროდუქტი; ნედლი და დაუმუშავებელი მარც-
ვლეული 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. 
 

32 – ლუდი; არაალკოჰოლური სასმელები; მი-
ნერალური და გაზიანი წყლები; ხილის სასმე-
ლები და წვენები; სიროფები და სხვა არაალ-
კოჰოლური შედგენილობები სასმელების დასა-
მზადებლად. 
 

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

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

40 – მასალათა დამუშავება; ნარჩენებისა და 
ნაგვის გადამუშავება; ჰაერის გასუფთავება და 
წყლის დაწმენდა; ბეჭდვითი მომსახურება; საკ-
ვებისა და სასმელის კონსერვაცია. 
 

43 – საკვებით და სასმელით უზრუნველყოფა;  
დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა. 
 

44 – სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული 
მომსახურება; ჰიგიენური და კოსმეტიკური მო-
მსახურება ადამიანებისა და ცხოველებისთვის; 
მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღეო-
ბისა და მეტყევეობის სფეროში. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 117183 A 
(210) AM 117183 
(220) 2022 03 22 
(731) კეხენ ჯენერალ ტრეიდინგ ლლკ 

1206 A1 მენორა ტაუერ, ბიზნეს ბეი,  
დუბაი, არაბთა გაერთიანებული  
საამიროები 

(740) ლილიანა დარახველიძე 
(540)  

Billionaire 
(591)  შავ-თეთრი 
(511)  
34 – თამბაქო და თამბაქოს შემცვლელები; 
სიგარეტები და სიგარები; ელექტრონული სი-
გარეტები და ვაპორაიზერები მწეველთათვის 

(ვეიპინგი, პირიდან გამოსაორთქლებლები); 
მწეველთა საკუთნო; ასანთი. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 117193 A 
(210) AM 117193 
(220) 2022 03 23 
(731) ფალკონ პაკ ელელსი 

ალ ნაჰილ სტ, ინდასტრიალ ერია 15,  
პ.ო ბოქს 5852, შარჯა, არაბთა  
გაერთიანებული საამიროები 

(540) 

 
(591) მწვანე, ღია მწვანე 
(531) 24.17.20; 26.11.12; 27.05.01; 28.01; 29.01.03 
(511)  
6 – ალუმინის კილიტა (ფოლგა); ლითონის კი-
ლიტა შეხვევისა და შეფუთვისათვის; შესაფუ-
თი კონტეინერები, ლითონის; თუნუქის საფუ-
თავები. 
 

20 – ბამბუკი დაუმუშავებელი ან ნახევრად და-
მუშავებული; კონტეინერის საკეტები, არალი-
თონური; საკვების პლასტმასის მოსართავები; 
პლასტმასის შესაფუთი კონტეინერები; დაწნუ-
ლი ჩალის თასმა; პირსახოცის დასარიგებელი 
სტაციონარული მოწყობილობა, არალითონუ-
რი; ლანგარი, არალითონური. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 117199 A 
(210) AM 117199 
(220) 2022 03 24 
(731) ჰ. ლუნდბეკ ა/ს 

ოტილიავეი 9, ვალბი, 2500, დანია 
(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540)  

Ципралекс 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – ფარმაცევტული და სამედიცინო პრეპარატე-
ბი და ნივთიერებები; ფარმაცევტული პრეპარა-
ტები და ნივთიერებები ცენტრალური ნერვუ-
ლი სისტემის მიერ წარმოქმნილი ან მოქმედი 
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დარღვევებისა და დაავადებების პროფილაქტი-
კისა და მკურნალობისთვის; ცენტრალურ ნერ-
ვულ სისტემაზე მოქმედი ფარმაცევტული პრე-
პარატები და ნივთიერებები; ცენტრალური 
ნერვული სისტემის სტიმულატორები; ფარმა-
ცევტული პრეპარატები და ნივთიერებები ფსი-
ქიატრიული და ნევროლოგიური დარღვევები-
სა და დაავადებების პროფილაქტიკისა და 
მკურნალობისთვის; პრეპარატები, ნივთიერებე-
ბი, რეაგენტები და აგენტები დიაგნოსტიკური 
და სამედიცინო მიზნებისათვის. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 117264 A 
(210) AM 117264 
(220) 2022 03 28 
(731) გაბა ინტერნაციონალ ჰოლდინგ გმბჰ 

გრაბეტსმათვეგ, თერვილი 4106,  
შვეიცარია 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

Элмекс 
(591) შავ-თეთრი 
(511) 
3 – პირის ღრუს მოვლის საშუალებები, მათ შო-
რის, კბილის პასტა, პირის ღრუს სავლებები, 
კბილების გასათეთრებელი პრეპარატები. 
 

5 – პირის ღრუს მოვლის სამკურნალო საშუა-
ლებები, სამკურნალო კბილის პასტა, სამკურნა-
ლო პირის ღრუს სავლებები; ფარმაცევტული 
პრეპარატები პირის ღრუს და კბილების მოვ-
ლისათვის. 
 

21 – კბილის ჯაგრისები, კბილის ძაფები, კბილ-
თაშორის ადგილის საწმენდები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 117265 A 
(210) AM 117265 
(220) 2022 03 28 
(731) შპს `იმპექსფარმი~ 

გიორგი სააკაძის II გასას. 17, 0160,  
თბილისი, საქართველო 

(740) ნუგზარ ქსოვრელი 
(540)  

Frikast 
(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 117273 A 
(210) AM 117273 
(220) 2022 03 29 
(731) სს `კოტეხი-გურჯაანის ღვინის ქარხანა~ 

კ. ქოროღლიშვილის ქ. 38, 1500, გურჯაანი,   
საქართველო 

(740) დიმიტრი ძამუკაშვილი 
(540)  

სასმისი 
SASMISI 

САСМИСИ 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები, ლუდის გარდა. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 117280 A 
(210) AM 117280 
(220) 2022 03 30 
(731) საქართველოში INPHA  LLP-ის  

წარმომადგენლობითი ოფისი 
ბესიკის ქ. 4-ის მიმდებარედ, ნაკვეთი  
46/10, 0108, თბილისი, საქართველო 

(540)  

რაბეზოლან 
Рабезолан 
Rabezolan 

(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-
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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 117281 A 
(210) AM 117281 
(220) 2022 03 30 
(731) საქართველოში INPHA  LLP-ის  

წარმომადგენლობითი ოფისი 
ბესიკის ქ. 4-ის მიმდებარედ, ნაკვეთი  
46/10, 0108, თბილისი, საქართველო 

(540)  

Parafferin 
პარაფერინი 
Парафферин 

(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 
მასალა, სტომატოლოგიური ცვილი; სადეზინ-
ფექციო საშუალებები; მავნე მწერების გასანად-
გურებელი პრეპარატები, ფუნგიციდები, ჰერბი-
ციდები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 117290 A 
(210) AM 117290 
(220) 2022 03 30 
(731) შპს `იმპექსფარმი~ 

გიორგი სააკაძის II გასას. 17, 0160,  
თბილისი, საქართველო 

(740) ნუგზარ ქსოვრელი 
(540)  

Butor 
(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 117294 A 
(210) AM 117294 
(220) 2022 04 03 
(310) 84473 
(320) 2021 10 05 
(330) JM 
(731) მეტა პლატფორმს, ინკ. 

1601 ვილოვ როუდ, მენლო პარკ,  
კალიფორნია, 94025, აშშ 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540) 

 
 (591) შავ-თეთრი 
(531) 24.17.08 
(511)  
9 – ჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყო-
ფა მობილური აპლიკაციის სახით; კომპიუტე-
რის მოწყობილობა; ჩატვირთვადი პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა სოციალური ქსელებისათ-
ვის და ონლაინ-გაერთიანებების შექმნა და მათ-
თან ურთიერთობა; ჩატვირთვადი პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა ვირტუალურ გაერთიანე-
ბებში ჯგუფების შექმნისთვის, მართვისთვის 
და მათთან წვდომისთვის; პროგრამული უზ-
რუნველყოფის განვითარების ინსტრუმენტები; 
ჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფა 
კავშირის პორტატიული ელექტრონული მოწ-
ყობილობებისთვის, კერძოდ, მობილური ტე-
ლეფონებისთვის, სმარტფონებისთვის, პორტა-
ტიული კომპიუტერებისთვის და პლანშეტე-
ბისთვის განკუთვნილი მობილური პროგრამუ-
ლი აპლიკაციების შემუშავებისთვის, შეფასე-
ბისთვის, ტესტირებისთვის და მომსახურების-
თვის; ჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნ-
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ველყოფა აპლიკაციის პროგრამირების ინტერ-
ფეისის (API) სახით გამოყენებისთვის; ჩატვირ-
თვადი პროგრამული უზრუნველყოფა ღონის-
ძიებების ჩატარებისთვის, მოვლენების ძიების-
თვის, კალენდრის შედგენისათვის და მოვლე-
ნების მართვისათვის; ჩატვირთვადი პროგრა-
მული უზრუნველყოფა ელექტრონული მატა-
რებლების, გამოსახულებების, ვიდეოების, აუ-
დიოვიზუალური კონტენტის, მონაცემების და 
ინფორმაციის შექმნისათვის, რედაქტირებისთ-
ვის, ჩატვირთვისთვის, გადმოტვირთვისთვის,  
წვდომისთვის, ნახვისთვის, აღწარმოებისთვის, 
გამოქვეყნებისთვის, მონიშვნისთვის, ბლოგის 
წაყვანისთვის, ნაკადური მიწოდებისთვის, მი-
თითებისთვის, ანოტირებისთვის, აზრის გამო-
თქმისთვის, კომენტირებისთვის, ჩასმისთვის 
(აღბეჭდვისთვის) და გაცვლისთვის ან რაიმე 
სხვა სახით უზრუნველყოფისთვის ინტერენე-
ტის და კავშირის ქსელების მეშვეობით; ჩატ-
ვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფა კონ-
ტენტის და კონტენტის გამომქვეყნებლების 
ძიებისთვის და, აგრეთვე, კონტენტის გამოწე-
რისათვის; ჩატვირთვადი პროგრამული უზ-
რუნველყოფა სოციალური ქსელების პროფი-
ლების და მომხმარებლების ანგარიშების შექმ-
ნისათვის და მათი მართვისათვის; ინტერაქ-
ტიური ფოტო და ვიდეომოწყობილობები, კერ-
ძოდ, კიოსკები ციფრული გამოსახულებების 
და ვიდეოების დაჭერისთვის, ჩატვირთვისთ-
ვის, რედაქტირებისთვის, ბეჭდვისა და გაცვ-
ლისთვის; ჩატვირთვადი პროგრამული უზ-
რუნველყოფა მულტიმედიური გასართობი 
კონტენტის, აუდიოვიზუალური კონტენტის, 
ვიდეოკონტენტის და მათთან დაკავშირებული 
ტექსტის და მონაცემების ნაკადური გადაცე-
მისთვის; ჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა გამოსახულებების, აუდიო და ვიდეო-
კონტენტის და მონაცემების გადაცემის უზრუნ-
ველყოფისთვის; ჩატვირთვადი პროგრამული 
უზრუნველყოფა ფოტოების, გამოსახულებების 
და აუდიო, ვიდეო და აუდიოვიზუალური კონ-
ტენტის შეცვლისათვის; ჩატვირთვადი პროგრა-
მული უზრუნველყოფა ფოტოების გადაღებისა 
და რედაქტირებისას, ვიდეოების ჩაწერისა და 
რედაქტირებისას გამოყენებისთვის; ჩატვირთ-
ვადი პროგრამული უზრუნველყოფა გამოსახუ-
ლებების, გრაფიკის, აუდიო კონტენტის, ვიდეო 
კონტენტის და ტექსტის დამუშავებისთვის; ჩა-
ტვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფა 
მონაცემების და ინფორმაციის შეგროვებისთ-
ვის, მართვისთვის, ორგანიზებისთვის, სინქრო-
ნიზაციისთვის და შენახვისთვის; ჩატვირთვა-

დი პროგრამული უზრუნველყოფა ელექტრო-
ნული კომერციისთვის, რომელიც მომხმარებ-
ლებს აძლევს ელექტრონული საქმიანი ოპერა-
ციების განხორციელების საშუალებას გლობა-
ლური კომპიუტერული და საკომუნიკაციო ქსე-
ლების მეშვეობით; ჩატვირთვადი პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა და პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა მობილური აპლიკაციებისთვის, რომ-
ლებიც უზრუნველყოფენ ვირტუალურ სავაჭ-
რო ადგილს; ჩატვირთვადი პროგრამული უზ-
რუნველყოფა ელექტრონული შეტყობინებების, 
გაფრთხილებების, შეტყობინებების და შეხსე-
ნებების გაგზავნისა და მიღებისთვის; ჩატვირ-
თვადი პროგრამული უზრუნველყოფა ფაილე-
ბის გაცვლისათვის; ჩატვირთვადი პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა შეტყობინებების გაცვლი-
სათვის; ჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა კომპიუტერული საძიებო სისტემე-
ბისთვის; ჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა მესამე პირების რეკლამის შექმნისას, 
მართვისას, გაზომვისას და გავრცელებისას გა-
მოყენებისთვის; რეკლამის სერვერი, კერძოდ, 
კომპიუტერის სერვერი რეკლამის შენახვისა და 
ვებ-საიტებზე მიწოდებისთვის; ჩატვირთვადი 
პროგრამული უზრუნველყოფა რეკლამის შექმ-
ნისთვის, გაცვლისთვის, გავრცელებისა და გან-
თავსებისთვის; ჩატვირთვადი პროგრამული 
უზრუნველყოფა რეკლამისთვის გეოგრაფიუ-
ლი ადგილმდებარეობის საფუძველზე და სა-
ქონლის და მომსახურების წარმოჩენა, ჩატვირ-
თვადი პროგრამული უზრუნველყოფა, რომე-
ლიც აძლევს შესაძლებლობას ცალკეულ პი-
რებს, ჯგუფებს, კომპანიებს და ბრენდებს შექ-
მნან და შეინარჩუნონ არსებობა ინტერნეტში და 
ჰქონდეთ ურთიერთობა ონლაინ-გაერთიანე-
ბებთან მარკეტინგული მიზნებით; ვირტუალუ-
რი რეალობის ჩატვირთვადი პროგრამული უზ-
რუნველყოფა; გაფართოებული რეალობის ჩატ-
ვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფა; შე-
რეული რეალობის ჩატვირთვადი პროგრამული 
უზრუნველყოფა; ჩატვირთვადი პროგრამული 
უზრუნველყოფა ინტერაქტიური გართობების-
თვის და ვირტუალური რეალობის თამაშების-
თვის; ჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა ინტერაქტიური გართობებისთვის და 
გაფართოებული რეალობის თამაშებისთვის; ჩა-
ტვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფა 
ელექტრონული მონაცემების ინტეგრაციისთ-
ვის რეალურ გარემოსთან, გართობის, განათ-
ლების, თამაშის და სოციალური ქსელების მეშ-
ვეობით ურთიერთობის მიზნით; ჩატვირთვა-
დი პროგრამული უზრუნველყოფა კომპიუტე-
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რებში, სათამაშო მისადგამებში, პორტატიულ 
სათამაშო მისადგამებში, პლანშეტურ კომპიუ-
ტერებში, მობილურ მოწყობილობებში და მო-
ბილურ ტელეფონებში გამოყენებისთვის ვირ-
ტუალური რეალობის და გაფართოებული რეა-
ლობის უზრუნველსაყოფად; ჩატვირთვადი 
პროგრამული უზრუნველყოფა ვირტუალური 
რეალობის ჩაფხუტების და ბლოკების მართვი-
სათვის; ჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა ჟესტების ამოცნობისათვის, ობიექტე-
ბის თვალის მიდევნებისთვის, მოძრაობის მარ-
თვისა და კონტენტის ვიზუალიზაციისთვის; 
ჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფა, 
ჩაშენებული პროგრამული უზრუნველყოფა და 
აპარატული მოწყობილობა ვიზუალურ, ხმოვან, 
აუდიო, მოძრაობის თვალის მიდევნებისა და 
ამოცნობისთვის; ჩატვირთვადი პროგრამული 
უზრუნველყოფა ნავიგაციისთვის ვირტუალუ-
რი რეალობის და გაფართოებული რეალობის 
გარემოში; ჩატვირთვადი პროგრამული უზ-
რუნველყოფა მომხმარებლებისთვის ვირტუა-
ლური რეალობის და გაფართოებული რეალო-
ბის ვიზუალიზაციის, მანიპულაციის და მასში 
ჩართვის შესაძლებლობის მინიჭებისთვის; ჩატ-
ვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფა პორ-
ტატიული კომპიუტერული მოწყობილობები-
დან მონაცემების ჩაწერისთვის, შენახვისთვის, 
გადაცემისთვის, მიღებისთვის, ასახვისთვის და 
ანალიზისთვის; ჩატვირთვადი პროგრამული 
უზრუნველყოფა ვირტუალური რეალობისათ-
ვის და გაფართოებული რეალობისთვის პრო-
გრამული უზრუნველყოფის შექმნისა და პრო-
ექტირებისას გამოყენებისთვის; გამოყენებითი 
პროგრამირების ინტერფეისი (API) კომპიუტე-
რული პროგრამული უზრუნველყოფისთვის, 
რომელიც განკუთვნილია ვირტუალური რეა-
ლობის და გაფართოებული რეალობის შემუშა-
ვებისთვის; კომპიუტერის მოწყობილობა ვირ-
ტუალური რეალობის თამაშებისთვის; კომპიუ-
ტერის მოწყობილობა გაფართოებული რეალო-
ბის თამაშებისთვის; კომპიუტერის მოწყობი-
ლობა შერეული  რეალობის თამაშებისთვის; 
კომპიუტერის აპარატული მოწყობილობა ვირ-
ტუალური რეალობისთვის; კომპიუტერის აპა-
რატული მოწყობილობა გაფართოებული რეა-
ლობისთვის; მოძრაობის თვალის მიდევნების 
გადამწოდები ვირტუალური რეალობისთვის 
და გაფართოებული რეალობის ტექნოლოგიები; 
ვირტუალური რეალობის აპარატული აღჭურ-
ვილობა, კერძოდ, ჩაფხუტები, სათვალეები, 
მართვის ბლოკები ვირტუალურ რეალობაში 
მონაწილეობისათვის და ვირტუალური რეა-

ლობის თამაშებში მონაწილეობისათვის; გაფარ-
თოებული რეალობის აპარატული აღჭურვი-
ლობა, კერძოდ, მართვის ბლოკები გაფართოე-
ბულ რეალობაში მონაწილეობისათვის და გა-
ფართოებული რეალობის თამაშებში მონაწი-
ლეობისათვის; სატარებელი კომპიუტერული 
მოწყობილობები, რომლებიც ძირითადად შედ-
გება პროგრამული უზრუნველყოფისგან და 
დისპლეის ეკრანებისგან კომპიუტერებთან, 
პლანშეტურ კომპიუტერებთან, მობილურ მოწ-
ყობილობებთან და მობილურ ტელეფონებთან 
მიერთებისთვის ვირტუალური რეალობის და 
გაფართოებული რეალობის უზრუნველსაყო-
ფად; აპარატული და პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა სენსორული მოწყობილობების მართ-
ვისათვის; ელექტრონული სენსორული მოწყო-
ბილობები, კამერები, პროექტორები, და მიკრო-
ფონები ჟესტების, სახეების და ხმის აღმო-
ჩენისათვის, დაჭერისთვის და ამოცნობისთვის; 
აპარატული და პროგრამული უზრუნველყოფა 
ობიექტების, მომხმარებლების ჟესტების და შე-
კვეთების აღმოჩენისთვის; ჩატვირთვადი პრო-
გრამული უზრუნველყოფა ელექტრონული თა-
მაშებისთვის ვიდეოთამაშების, კომპიუტერუ-
ლი თამაშების, ინტერაქტიური მულტიმედიუ-
რი თამაშების, და ვირტუალური, გაფართოე-
ბული და შერეული რეალობის თამაშების სა-
ხით; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა აუდიო და ვიდეო მოწყობილობების მუ-
შაობის მართვისათვის; ვიდეო დისპლეის პრო-
გრამული უზრუნველყოფა; ჩატვირთვადი 
პროგრამული უზრუნველყოფა ტექსტის, გამო-
სახულებების და ელექტრონული მონაცემების 
წვდომისა და ასახვისთვის, რომლებიც განე-
კუთვნება კონფერენციებს პროგრამული უზ-
რუნველყოფის შემუშავების სფეროში; ჩატვირ-
თვადი პროგრამული უზრუნველყოფა ბუნებ-
რივი ენის გარდაქმნისთვის მანქანით შესრუ-
ლებად ბრძანებებში; ჩატვირთვადი პროგრა-
მული უზრუნველყოფა ურთიერთქმედების და 
კომუნიკაციის გაადვილებისთვის ადამიანებსა 
და ხელოვნური ინტელექტის (AI) პლატფორ-
მებს შორის; გამოყენებითი პროგრამირების ინ-
ტერფეისი (API) ხელოვნური ინტელექტის (AI) 
პლატფორმების შემუშავებისას გამოყენებისთ-
ვის, კერძოდ, ბოტების, ვირტუალური აგენტე-
ბის და ვირტუალური ასისტენტების; ჩატვირ-
თვადი პროგრამული უზრუნველყოფა, კერ-
ძოდ, ინტერპრეტირებადი ინტერფეისი, ადა-
მიანებსა და მოწყობილობებს შორის ურთიერ-
თობის გაადვილებისთვის; პროგრამული უზ-
რუნველყოფა ხელოვნური ინტელექტისთვის, 
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კერძოდ, პროგრამული უზრუნველყოფა მოწ-
ყობილობით სწავლისათვის, პროგრამული უზ-
რუნველყოფა ვიზუალური აღქმისათვის, პრო-
გრამული უზრუნველყოფა საუბრის და ენის 
ამოცნობისთვის, პროგრამული უზრუნველყო-
ფა გადაწყვეტილების მიღებისთვის, პროგრა-
მული უზრუნველყოფა თარგმნისათვის, პრო-
გრამული უზრუნველყოფა შეხების ამოცნობი-
სათვის, პროგრამული უზრუნველყოფა სასა-
უბრო მოთხოვნებისთვის, პროგრამული უზ-
რუნველყოფა ბუნებრივი ენის გარდაქმნისთვის  
მანქანით (მოწყობილობით) შესრულებად ბრძა-
ნებებში და ციფრული ასისტენტის პროგრა-
მული უზრუნველყოფა; ვირტუალური ასის-
ტენტის ჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა, რომელსაც შეუძლია ამოცნობის შეს-
რულება მომხმარებლის სახელით, რომელიც 
გააქტიურდება მომხმარებლის მიერ შეყვანილი 
მონაცემებით, პოზიციონირებაზე მონაცემებით 
და ონლაინ ინფორმაციით; ჩატვირთვადი პრო-
გრამული უზრუნველყოფა ელექტრონული 
რუკების უზრუნველსაყოფად; ჩატვირთვადი 
პროგრამული უზრუნველყოფა ძიებისთვის ად-
გილმდებარეობის გათვალისწინებით და, აგ-
რეთვე, ადგილმდებარეობების განსაზღვრის და 
გაცვლის გათვალისწინებით; ჩატვირთვადი 
პროგრამული უზრუნველყოფა დასაქმების შე-
საძლებლობების ძიებისთვის და განსაზღვრის-
თვის; ჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა მომხმარებლის იდენტიფიკაციისთ-
ვის და შესაძლებლობის მიცემისათვის დაუკავ-
შირდეს მთავრობის წარმომადგენლებს; ჩატ-
ვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფა, რო-
მელიც იძლევა ინფორმაციას ამინდზე, ადგილ-
მდებარეობის საფუძველზე; ჩატვირთვადი 
პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც იძ-
ლევა მიმდინარე მოვლენებზე ახალი ამბების ან 
ინფორმაციის ტრანსლირების შესაძლებლობას; 
კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა 
მშობლების მიერ კონტროლისთვის; კომპიუტე-
რის პროგრამული უზრუნველყოფა; კომპიუტე-
რის ოპერაციული სისტემები; ჩატვირთვადი 
პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც აძ-
ლევს ელექტრონულ მოწყობილობებს მონაცე-
მების გაცვლის და ერთმანეთთან ურთიერთ-
მოქმედების შესაძლებლობას; კომპიუტერის პე-
რიფერიული მოწყობილობები; სატარებელი პე-
რიფერიული მოწყობილობები კომპიუტერე-
ბისთვის, პლანშეტური კომპიუტერებისთვის, 
მობილური მოწყობილობებისათვის და მობი-
ლური ტელეფონებისთვის; მოწყობილობები 
ციფრული მულტიმედიის ნაკადური გადაცე-

მისთვის; გარნიტურები და საყურისები; აპარა-
ტული უზრუნველყოფა ვიდეოს ჩვენებისთვის, 
კერძოდ, ვიდეო დრაივერები ვიდეო სათვალეე-
ბისთვის; კამერები; აკუმულატორები; ბატარეე-
ბი; აკუმულატორული ბატარეები; გადამუხტ-
ვადი ელექტრული აკუმულატორული მოწყო-
ბილობები, კერძოდ, ბატარეები და პორტატიუ-
ლი კვების წყაროები; სამუხტავი მოწყობილო-
ბები; გადამუხტვადი გარე აკუმულატორული 
ბატარეები მობილურ ელექტრონულ მოწყობი-
ლობებთან გამოყენებისთვის; მოწყობილობები 
მობილური ელექტრონული მოწყობილობების 
დამუხტვისთვის და მათი კვების მართვისთ-
ვის; სამუხტავი ქვესადგამები მობილური ელ-
ექტრონული მოწყობილობებისთვის; გარე სა-
მუხტავი მოწყობილობები კომპიუტერებთან, 
პლანშეტურ კომპიუტერებთან, მობილურ მოწ-
ყობილობებთან და მობილურ ტელეფონებთან 
გამოყენებისთვის; ბუდეები უსადენო დამუხტ-
ვისთვის კომპიუტერებთან, მობილურ მოწყო-
ბილობებთან და მობილურ ტელეფონებთან 
გამოყენებისთვის; კვების ადაპტერები; ელექ-
ტრული ადაპტერები, კაბელები და მაერთებ-
ლები; ჩანთები და შალითები, რომლებიც სპე-
ციალურად ადაპტირებულია მობილური ელექ-
ტრონული მოწყობილობებისათვის; დამცავი 
ბუდეები და შალითები მობილური ელექტრო-
ნული მოწყობილობებისათვის; დამჭერები, სამ-
კლავურები, ჩამჭერები და შალითები (ბუდეე-
ბი), რომლებიც სპეციალურად ადაპტირებუ-
ლია მობილური ელექტრონული მოწყობილო-
ბებისათვის; კედლის სამაგრები მობილური 
ელექტრონული მოწყობილობების დაყენების-
თვის; ქვესადგამები მობილური ელექტრონუ-
ლი მოწყობილობებისთვის; დამჭერები მობი-
ლური ელექტრონული მოწყობილობებისთვის; 
დისტანციური მართვის პულტები მობილური 
ელექტრონული მოწყობილობებისთვის; აუ-
დიოსვეტები; ელექტრული აუდიო და აკუსტი-
კური კაბელები და გასართები (მაერთებლები); 
ელექტრონული კაბელების ნაწილები და ფი-
ტინგები; ელექტრონული კაბელები; ოპტიკური 
სიგნალის გადამცემი კაბელები; ელექტროკაბე-
ლები და კაბელის გასართები (მაერთებლები); 
მიკროფონები; აუდიომიმღებები; აუდიოგადამ-
ცემები; თავზე გასაკეთებელი ვიდეოდისპლეი; 
ელექტრონული სიგნალების მიმღებები; ვი-
დეომიმღებები; უსადენო გადამცემები და მიმ-
ღებები ხმის და სიგნალების აღწარმოებისთვის; 
ელექტრული გადამწოდები; გადამწოდები ფი-
ზიკური მოძრაობების მონიტორინგისთვის; 
SIM-ბარათები; ჩატვირთვადი პროგრამული 
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უზრუნველყოფა კლიენტებთან ურთიერთობის 
მართვაში გამოყენებისთვის (CRM); ჩატვირთვა-
დი პროგრამული უზრუნველყოფა ფინანსირე-
ბის ორგანიზების და შეგროვებული ფულადი 
სახსრების და შემოწირულობების განაწილების 
გაადვილებისთვის; ჩატვირთვადი პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა ქველმოქმედების ონლაინ 
მომსახურებისთვის ფულადი სახსრების შეგ-
როვებასთან და ფინანსურ შემოწირულობებთან 
დაკავშირებით; ჩატვირთვადი პროგრამული 
უზრუნველყოფა ინტერენეტ-პროტოკილის მე-
შვეობით ხმოვანი გამოძახებების (VOIP), სა-
ტელეფონო ზარების, ვიდეო ზარების, ტექსტუ-
რი შეტყობინებების, მომენტალური შეტყობი-
ნებების და სოციალური ქსელების ონლაინ-
სერვისების გაადვილებისთვის; სატელეკომუ-
ნიკაციო მოწყობილობა მესამე პირებისთვის 
წვდომის გაადვილებისთვის და ვიდეოების, 
მონაცემების და ხმის გადაცემის შესაძლებლო-
ბის გაადვილებისთვის კავშირის გლობალური 
ქსელების მეშვეობით, კერძოდ, მობილური კო-
მპიუტერების და მობილური ტელეფონების 
ტერმინალები, მიმღებების-გადამცემების საბა-
ზისო სადგურები და მათი უსადენო რადიო-
სიხშირეები, მონაცემების მიმღებები-გადამცე-
მები, მონაცემების რეტრანსლატორები, მარშ-
რუტიზატორები და კომუტატორები, გადაცე-
მის სქემები, ინტეგრალური სქემები, კომპიუ-
ტერის აპარატული უზრუნველყოფა, მობილუ-
რი ღრუბლოვანი კლიენტები და სერვერები, 
მულტიპლექსორები, სიგნალების ციფრული 
პროცესორები, რადიოსიხშირული სიგნალების 
პროცესორები, მობილური საკომუნიკაციო სქე-
მები, საჰაერო მოძრაობის ელექტრული კონტ-
როლერები, მობილობის ელექტრული კონტრო-
ლერები, წვდომის ელექტრული კონტროლერე-
ბი, დაშორებული პორტების ელექტრული კონ-
ტროლერები, რადიოპორტები, ანტენები, ელექ-
ტრონული რადიოკომპონენტები, ჩატვირთვა-
დი პროგრამული უზრუნველყოფა ტელესაკო-
მუნიკაციო აპლიკაციებისთვის და მობილური 
საბაზისო ქსელები, რომელთა მეშვეობით 
ხდება მონაცემთა მიმღებების-გადამცემების ჩა-
რთვა, უსადენო ქსელები და შლუზები მონა-
ცემების, ხმების და ვიდეოს შეგროვებისთვის, 
გადაცემისთვის და მართვისთვის; საკომუნიკა-
ციო პროგრამული უზრუნველყოფა და საკო-
მუნიკაციო კომპიუტერის აპარატული უზრუნ-
ველყოფა ინტერნეტის წვდომის გაადვილების-
თვის; სატელეკომუნიკაციო აღჭურვილობა; რა-
დიომიმღებები და რადიოგადამცემები; GPS მი-
მღებები; ჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნ-

ველყოფა, რომელიც მომხმარებლებს აძლევს 
ელექტრონული ტრანზაქციის განხორციელე-
ბის შესაძლებლობას ინტერნეტის კავშირის ქსე-
ლების მეშვეობით; ჩატვირთვადი პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა, რომელიც მომხმარებ-
ლებს აძლევს გადახდების და ფულადი სახ-
სრების გადარიცხვის შესაძლებლობას; ჩატვირ-
თვადი პროგრამული უზრუნველყოფა, რომე-
ლიც მომხმარებლებს აძლევს შესაძლებლობას 
ონლაინ განახორციელონ გადახდები და გადა-
რიცხონ ფულადი სახსრები რამდენიმე ვებ-საი-
ტის და მობილური აპლიკაციების მეშვეობით; 
ჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფა 
ელექტრონული გადახდების დამუშავებისთ-
ვის; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა მოთხოვნების მექანიზმის სახით; ჩატვირ-
თვადი პროგრამული უზრუნველყოფა მოწყო-
ბილობით სწავლის გაადვილებისთვის; ჩატ-
ვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფა მომ-
ხმარებლების ინტერფეისების შექმნისათვის; 
ჩატვირთვადი ელექტრონული პუბლიკაციები; 
ჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფა 
საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვისათვის; 
ჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფა, 
რომელიც მომხმარებლებს აძლევს შესაძლებ-
ლობას განათავსონ კითხვები პასუხების ვა-
რიანტებით; ინტერაქტიური ფოტო და ვიდეო 
აღჭურვილობა, კერძოდ, კომპიუტერის აპარა-
ტული მოწყობილობა ციფრული გამოსახულე-
ბების და ვიდეოს დაჭერისთვის, ჩატვირთვის-
თვის, რედაქტირებისთვის, ბეჭდვისთვის და 
გაცვლისთვის განკუთვნილი კიოსკებისთვის; 
ჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფა 
მონაცემთა სინქრონიზაციისთვის დაშორებულ 
სადგურსა ან მოწყობილობას და სტაციონალურ 
ან დაშორებულ სადგურს ან მოწყობილობას 
შორის; პროგრამული უზრუნველყოფა ხმოვანი 
ბრძანებებისთვის და ამოცნობისთვის, პროგრა-
მული უზრუნველყოფა მეტყველების ტექსტში 
გარდაქმნისთვის; პროგრამული უზრუნველყო-
ფის აპლიკაციები ხმის მხარდაჭერით პირადი 
ინფორმაციის მართვისთვის; პროგრამული უზ-
რუნველყოფა სახლის ავტომატიზაციის გაად-
ვილებისთვის და სახლის მოწყობილობების ინ-
ტეგრაციისთვის; უსადენო კავშირის პროგრა-
მული უზრუნველყოფა ხმის, აუდიოს, ვიდეოს 
და მონაცემების გადაცემისათვის; ჩატვირთვა-
დი პროგრამული უზრუნველყოფა ხმით მართ-
ვადი ავტონომიური ინფორმაციის მართვისათ-
ვის პერსონალური ასისტენტების მართვისათ-
ვის; ჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა ხმის ამოცნობისათვის ხმის და მონაცე-
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მების გადაცემის მიზნით გამოყენებისთვის; 
ჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფა 
მონაცემთა ბაზების, აუდიო, ვიდეო და მულ-
ტიმედიური კონტენტის, თამაშების და პროგ-
რამული აპლიკაციების, აგრეთვე, პროგრამული 
აპლიკაციების ბაზრების წვდომისათვის, ნახვი-
სა და ძიებისთვის ონლაინ რეჟიმში; ჩატვირ-
თვადი პროგრამული უზრუნველყოფა საგნების 
ინტერნეტის (IOT) ელექტრონული მოწყობი-
ლობების ჩართვისა და მართვისათვის; კომპიუ-
ტერის გამოყენებითი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა პორტატიული უსადენო მოწყობილო-
ბებისათვის, კერძოდ, პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა ხმით მართვადი საინფორმაციო მოწ-
ყობილობების მართვისთვის, ინტეგრაციისთ-
ვის, ექსპლუატაციისთვის, ჩართვისთვის, კერ-
ძოდ, ღრუბელთან მიერთებული და ხმით 
მართვადი სმარტ ელექტრონული მოწყობილო-
ბებისთვის და ელექტრონული პერსონალური 
ასისტენტების მოწყობილობებისათვის; ჩატ-
ვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფა ტექ-
სტური, მულტიმედიური ფაილების და მონა-
ცემების ფაილების დამუშავებისთვის, სინქრო-
ნიზაციისთვის, ჩაწერისთვის, ორგანიზებისთ-
ვის, ჩატვირთვისთვის, გადმოტვირთვისთვის, 
ნაკადური გადაცემისთვის, მიღებისთვის, აღ-
წარმოებისთვის და ნახვისთვის; ჩატვირთვადი 
პროგრამული უზრუნველყოფა პერსონალიზე-
ბული, ინტერაქტიური სატელევიზიო (TV) 
პროგრამირებისთვის და ვიზუალური მატარებ-
ლების, გრაფიკული გამოსახულებების, ტექს-
ტის, ფოტოების, ილუსტრაციების, ციფრული 
ანიმაციის, ვიდეო კლიპების, ფილმების და 
აუდიო მონაცემების აღწარმოებისას და მანი-
პულაციისას გამოყენებისთვის; ჩატვირთვადი 
პროგრამული უზრუნველყოფა მობილური აპ-
ლიკაციის სახით სატელეკომუნიკაციო მომსა-
ხურებისთვის ხმის, მონაცემების, ვიდეო და 
მედიაკონტენტის ინტერნეტის და მსოფლიო 
ქსელის მეშვეობით გადაცემის უზრუნველსა-
ყოფად კომპიუტერებისთვის ან სხვა პორტა-
ტიული ელექტრონული მოწყობილობებისთ-
ვის; ჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა სატელევიზიო გასართობი გადაცემების 
კვლევაზე სახელმძღვანელოების ძიებისათვის; 
ჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფა 
გლობალურ კომპიუტერულ ქსელში ტექსტის, 
მონაცემების, გამოსახულებების, გრაფიკის, აუ-
დიო და ვიდეო კონტენტის ძიებისთვის, ადგი-
ლმდებარეობის განსაზღვრისთვის, კომპილა-
ციისთვის, ინდექსირებისთვის, შედარებისთ-
ვის, ნავიგაციისთვის, მიღებისთვის, ჩატვირთ-

ვისთვის, დეკოდირებისთვის, აღწარმოებისთ-
ვის, შენახვისთვის და ორგანიზებისთვის; ჩატ-
ვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფა ინ-
ტერნეტთან მობილური წვდომის გაფართოე-
ბისთვის კომპიუტერების, მობილური კომპიუ-
ტერების და მობილური კავშირის მოწყობილო-
ბების მეშვეობით; ჩატვირთვადი პროგრამული 
უზრუნველყოფა კონტენტის, ტექსტის, ვიზუა-
ლური ნაწარმოებების, აუდიო ნაწარმოებების, 
აუდიო-ვიზუალური ნაწარმოებების, ლიტერა-
ტურული ნაწარმოებების, მონაცემების, ფაილე-
ბის, დოკუმენტების და ელექტრონული ნა-
წარმოებების ფორმატირებისთვის და გარდაქმ-
ნისთვის ფორმატში, რომელიც შეთავსებადია 
პორტატიულ ელექტრონულ მოწყობილობებ-
თან და კომპიუტერებთან; ელექტრონული კავ-
შირის აღჭურვილობა და ინსტრუმენტები, კერ-
ძოდ, მობილური და პორტაბელური ელექტრო-
ნული ციფრული მოწყობილობები ტექსტის, 
მონაცემების, აუდიო კონტენტის, გამოსახულე-
ბების და ვიდეოფაილების გაგზავნისა და მიღე-
ბისთვის; ტელესაკომუნიკაციო მოწყობილობე-
ბი და ინსტრუმენტები, კერძოდ, დინამიკები 
და მიკროფონები, რომლებიც იყიდება კომპიუ-
ტერების, მობილური და პორტატიული (სატა-
რებელი) ციფრული ელექტრონული მოწყობი-
ლობების სახით, ტელეფონის ზარების, ტექს-
ტური შეტყობინებების, ელექტრონული ფოს-
ტის და ციფრული მონაცემების გაგზავნისა და 
მიღებისთვის და, აგრეთვე, ინტერნეტში წვდო-
მის უზრუნველყოფისას გამოყენებისთვის; ელ-
ექტრონული ტაბლეტები; ელექტრონული პერ-
სონალური ორგანაიზერები; ხმის, ელექტრონუ-
ლი ხმის ჩამწერი და ხმის ამომცნობი მოწყო-
ბილობა; პორტატიული ციფრული ელექტრო-
ნული მოწყობილობები ტექსტის, მონაცემების 
და ციფრული ფაილების ჩაწერისთვის, ორგანი-
ზებისთვის, გადაცემისთვის, დამუშავებისთ-
ვის, ნახვისთვის და მიღებისთვის; პორტატიუ-
ლი (სატარებელი) კომპიუტერის აპარატული 
უზრუნველყოფა; პორტატიული (სატარებელი) 
ციფრული ელექტრონული მოწყობილობები, 
რომლებიც ძირითადად შედგება პროგრამული 
უზრუნველყოფისგან გაფრთხილებებისთვის, 
შეტყობინებებისთვის, ელექტრონული ფოს-
ტისთვის და შეხსენებებისთვის, და, აგრეთვე, 
ტექსტის, მონაცემების, აუდიო მონაცემების, გა-
მოსახულებების და ციფრული ფაილების და 
დისპლეის ეკრანების  ჩაწერისთვის, ორგანიზე-
ბისთვის, გადაცემისთვის, დამუშავებისთვის, 
ნახვისა და მიღებისთვის; ჩატვირთვადი პრო-
გრამული უზრუნველყოფა ონლაინ მონაცემთა 
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ბაზების წვდომისთვის, მონიტორინგისთვის 
და ძიებისთვის; ჩატვირთვადი პროგრამული 
უზრუნველყოფა ახალი ამბების, სპორტის, 
ამინდის, კომენტარების და სხვა ინფორმაციის, 
პერიოდული გამომცემლობების კონტენტენ-
ტის, ბლოგების და ვებ-საიტების და, აგრეთვე, 
სხვა ტექსტის, მონაცემების გრაფიკის, გამოსა-
ხულებების, აუდიო, ვიდეო და მულტიმედიურ 
კონტენტთან წვდომისათვის, მონიტორინგისთ-
ვის, ძიებისთვის, ასახვისთვის, კითხვისთვის, 
რეკომენდაციებისთვის, გაცვლისთვის, ორგანი-
ზებისთვის და ანოტირებისთვის; ჩატვირთვა-
დი პროგრამული უზრუნველყოფა ტექსტის, 
მონაცემების, გრაფიკის, გამოსახულებების, აუ-
დიო, ვიდეო და მულტიმედიური კონტენტის, 
ელექტრონული პუბლიკაციების და ელექტრო-
ნული თამაშების შექმნისთვის, შემუშავებისთ-
ვის, გავრცელებისთვის, ჩატვირთვისთვის, გა-
დაცემისთვის, მიღებისთვის, აღწარმოებისთ-
ვის, რედაქტირებისთვის, ამოღებისთვის, კო-
დირებისთვის, დეკოდირებისთვის, ასახვისთ-
ვის, შენახვისთვის და ორგანიზებისთვის; მოწ-
ყობილობა ხმის ან გამოსახულებების ჩაწერის-
თვის, გადაცემისთვის ან აღწარმოებისთვის; 
მოწყობილობა კავშირის გადაცემისთვის; მოწ-
ყობილობა მონაცემების შენახვისათვის, კერ-
ძოდ, მობილური და სატარებელი ციფრული 
ელექტრონული მოწყობილობები ტექსტის, მო-
ნაცემების, აუდიო კონტენტის, გამოსახულებე-
ბის და ვიდეოფაილების შენახვისთვის; ბლოკ-
ჩეინი; ბლოკჩეინის პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა; ჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა ბლოკჩეინის სფეროში; ჩატვირთვადი 
პროგრამული უზრუნველყოფა ციფრულ ვა-
ლუტასთან, კრიპტოვალუტასთან და ვირტუა-
ლურ ვალუტასთან გამოყენებისთვის; პროგრა-
მული უზრუნველყოფა საფულეებისთვის და 
ციფრული ვალუტის შენახვის მომსახურება; 
ჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფა 
კრიპტოვალუტის საფულეების სახით გამოყე-
ნებისთვის; კრიპტოვალუტის აპარატული სა-
ფულე; ჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა ციფრული საფულის სახით გამოყე-
ნებისთვის; ჩატვირთვადი პროგრამული უზ-
რუნველყოფა ელექტრონული საფულის სახით 
გამოყენებისთვის; კომპიუტერის პროგრამები 
და ჩატვირთვადი გამოყენებითი პროგრამული 
უზრუნველყოფა მონაცემების ელექტრონული 
შენახვისათვის; ჩატვირთვადი პროგრამული 
უზრუნველყოფა ციფრული საფულის უზრუნ-
ველყოფისთვის; ჩატვირთვადი პროგრამული 
უზრუნველყოფა ციფრულ ვალუტაში გახდის-

თვის და გაცვლითი ოპერაციებისთვის; ჩატ-
ვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფა ციფ-
რული ვალუტის, ვირტუალური ვალუტის, 
კრიპტოვალუტის, ციფრული აქტივების და 
ბლოკჩეინ აქტივების, გაციფრულებული აქტი-
ვების, ციფრული ტოკენების, კრიპტო-ტოკენე-
ბის და სასარგებლო ტოკენების პორტფელების 
მართვისას გამოყენებისთვის; ჩატვირთვადი 
პროგრამული უზრუნველყოფა ელექტრონული 
საფულეების მომსახურებისთვის; ჩატვირთვა-
დი ელექტრონული საფულეები; განაწილებუ-
ლი რეესტრის პლატფორმის პროგრამული უზ-
რუნველყოფა; პროგრამული უზრუნველყოფა 
განაწილებული რეესტრის ტექნოლოგიებთან 
გამოყენებისთვის;  ჩატვირთვადი პროგრამული 
უზრუნველყოფა, რომელიც მომხმარებლებს 
უადვილებს ციფრული ვალუტის, კრიპტოვა-
ლუტის, ციფრული და ბლოკჩეინ აქტივების, 
ციფრული აქტივების, ციფრული ტოკენების, 
კრიპტო-ტოკენების, და სასარგებლო ტოკენე-
ბის ნახვას, ანალიზს, ჩაწერას, შენახვას, მონი-
ტორინგს, მართვას, ყიდვა-გაყიდვას და გაცვ-
ლას; ჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა ფინანსური ტრანზაქციების განხორ-
ციელებისთვის და რეგისტრაციისთვის; ჩატ-
ვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფა ფი-
ნანსებით ვაჭრობისას გამოყენებისთვის; ჩატ-
ვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფა ფი-
ნანსების გაცვლისას გამოყენებისთვის; ჩატვირ-
თვადი პროგრამული უზრუნველყოფა ფინან-
სურ ინფორმაციასთან და ბაზრის მონაცემებ-
თან და ტენდენციებთან წვდომისთვის; ჩატ-
ვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფა ფი-
ნანსური ტრანზაქციების მხარეების ავთენტი-
ფიკაციის უზრუნველსაყოფად; ჩატვირთვადი 
პროგრამული უზრუნველყოფა ფინანსური 
ტრანზაქციებისთვის საბუღალტრო წიგნების 
(აღრიცხვის) წარმოებისთვის; ჩატვირთვადი 
პროგრამული უზრუნველყოფა კომპიუტერუ-
ლი ქსელებით ელექტრონული გადაცემების 
კრიპტოგრაფიული უსაფრთხოების მართვის 
უზრუნველსაყოფად; ჩატვირთვადი პროგრა-
მული უზრუნველყოფა ციფრული ინფორმაცი-
ის დაშიფრვისთვის და ინტერნეტის მეშვეობით 
უსაფრთხო გადაცემის უზრუნველსაყოფად; 
ჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფა, 
რომელიც მომხმარებლებს აძლევს ფინანსურ 
ოპერაციებთან დაკავშირებული პარამეტრების 
გათვლის შესაძლებლობას; ჩატვირთვადი პრო-
გრამული უზრუნველყოფა ფულადი სახსრების 
ელექტრონული გადაგზავნისთვის; ჩატვირთ-
ვადი პროგრამული უზრუნველყოფა ვალუტის 
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კონვერტაციისთვის;  ჩატვირთვადი პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა მონაცემების შეგროვებისა 
და გავრცელებისთვის; ჩატვირთვადი პროგრა-
მული უზრუნველყოფა გადახდის ოპერაციე-
ბისთვის; ჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა კომპიუტერების მიერთებისთვის 
ლოკალურ მონაცემთა ბაზებთან და გლობა-
ლურ კომპიუტერულ ქსელებთან; ჩატვირთვა-
დი პროგრამული უზრუნველყოფა ინფორმა-
ციის მონაცემთა ბაზების და მონაცემთა ბაზე-
ბის შექმნისათვის ძიების შესაძლებლობით; 
ჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფა 
ციფრული ვალუტის, ვირტუალური ვალუტის, 
კრიპტოვალუტის, ციფრული აქტივების, ბლო-
კჩეინ აქტივების, გაციფრულებული აქტივების, 
ციფრული ტოკენების, კრიპტო-ტოკენების და 
სასარგებლო ტოკენების ტრანზაქციების მართ-
ვისა და შემოწმებისთვის; ჩატვირთვადი პრო-
გრამული უზრუნველყოფა სმარტ-კონტრაქტე-
ბის შექმნისა და მართვისათვის; ჩატვირთვადი 
პროგრამული უზრუნველყოფა გადახდის და 
გაცვლითი ტრანზაქციების მართვისათვის; ჩა-
ტვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფა და 
აპარატული უზრუნველყოფა ციფრული ვალუ-
ტის საფულის, ვირტუალური ვალუტის საფუ-
ლის, ციფრული აქტივების საფულის, კრიპტო-
ტოკენების საფულის და სასარგებლო ტოკენე-
ბის საფულის სახით გამოყენებისთვის; ჩატ-
ვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფა დე-
ცენტრალიზებული და ღია საწყისი კოდის 
მქონე ციფრული ვალუტის, ვირტუალური ვა-
ლუტის, კრიპტოვალუტის, გაციფრულებული 
აქტივების, ციფრული ტოკენების შექმნისათვის 
ბლოკჩეინის საფუძველზე ტრანზაქციებში გა-
მოყენებისთვის; კომპიუტერის გამოყენებითი 
პროგრამული უზრუნველყოფა ბლოკჩეინის სა-
ფუძველზე პლატფორმებისთვის, კერძოდ, 
პროგრამული უზრუნველყოფა ვირტუალური 
საგნების ციფრული გაცვლისთვის; ჩატვირთვა-
დი პროგრამული უზრუნველყოფა ბლოკჩეინის 
საფუძველზე ტოკენების აპკოინების შექმნი-
სათვის, გაყიდვისა და მართვისათვის; ჩატვირ-
თვადი პროგრამული უზრუნველყოფა ელექ-
ტრონულ ფინანსურ პლატფორმაში გამოყენე-
ბისთვის; ჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა ელექტრონული გადახდების დამუ-
შავებისთვის და მესამე პირებისათვის სხვა პი-
რებისაგან ფულადი სახსრების გადაგზავნი-
სათვის; ბლოკჩეინ პლატფორმის პროგრამული 
უზრუნველყოფა; ჩატვირთვადი პროგრამული 
უზრუნველყოფა ციფრული ვალუტის, ვირ-
ტუალური ვალუტის, კრიპტოვალუტის, ციფ-

რული და ბლოკჩეინ აქტივების, გაციფრულე-
ბული აქტივების, ციფრული ტოკენების, კრიპ-
ტო-ტოკენების და სასარგებლო ტოკენების 
ტრანზაქციების მართვისას და რეალიზაციისას 
გამოყენებისთვის;  ჩატვირთვადი პროგრამული 
უზრუნველყოფა ბლოკჩეინ პლატფორმის შექ-
მნისა და მართვისათვის, რომელსაც იყენებენ 
ციფრული ვალუტის, ვირტუალური ვალუტის, 
კრიპტოვალუტის, ციფრული და ბლოკჩეინ აქ-
ტივების, გაციფრულებული აქტივების, ციფ-
რული ტოკენების, კრიპტო-ტოკენების და სა-
სარგებლო ტოკენების ანგარიშების მართვისას; 
ჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფა 
კრიპტოვალუტის და ციფრული ვალუტის ანგა-
რიშების მართვისათვის; ჩატვირთვადი პროგ-
რამული უზრუნველყოფა, რომელსაც იყენებენ 
ციფრული ვალუტით, ვირტუალური ვალუ-
ტით, კრიპტოვალუტით, ციფრული და ბლოკ-
ჩეინ აქტივებით, გაციფრულებული აქტივებით, 
ციფრული ტოკენებით, კრიპტო-ტოკენებით და 
სასარგებლო ტოკენებით გადახდის, ყიდვის და 
ინვესტირების დროს; ჩატვირთვადი პროგრა-
მული უზრუნველყოფა, რომელსაც იყენებენ 
ციფრული ვალუტის, ვირტუალური ვალუტის, 
კრიპტოვალუტის, ციფრული და ბლოკჩეინ აქ-
ტივების, გაციფრულებული აქტივების, ციფ-
რული ტოკენების, კრიპტო-ტოკენების და სა-
სარგებლო ტოკენების მყარ ვალუტაში კონვერ-
ტაციის მართვისას; ჩატვირთვადი პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა ციფრული ვალუტისთვის, 
ვირტუალური ვალუტისთვის, კრიპტოვალუ-
ტისთვის, ციფრული და ბლოკჩეინ აქტივე-
ბისთვის გაციფრულებული აქტივებისთვის, 
ციფრული ტოკენებისთვის, კრიპტო-ტოკენე-
ბისთვის და სასარგებლო ტოკენებისთვის პრო-
გრამული უზრუნველყოფის აპლიკაციების შე-
მუშავებისთვის, განვითარებისა და მართვისა-
თვის და პროგრამული უზრუნველყოფის აპ-
ლიკაციების ინტეგრაციისთვის; ჩატვირთვადი 
პროგრამული უზრუნველყოფა და აპარატული 
უზრუნველყოფა, რომელსაც იყენებენ ვალუ-
ტის ციფრულ ვალუტაზე, ვირტუალურ ვალუ-
ტაზე, კრიპტოვალუტაზე, ციფრულ და ბლოკ-
ჩეინ აქტივებზე, გაციფრულ აქტივებზე, ციფ-
რულ ტოკენებზე, კრიპტო-ტოკენებზე და სა-
სარგებლო ტოკენებზე ელექტრონული გაცვ-
ლისას; ჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა გამოყენებითი პროგრამირების ინ-
ტერფეისის (API) სახით გამოყენებისთვის 
ბლოკჩეინის პროგრამული აპლიკაციების შესა-
მუშავებლად, ტესტირებისთვის და ინტეგრა-
ციისთვის; კომპიუტერის აპარატული უზრუნ-
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ველყოფა ციფრული ვალუტის, ვირტუალური 
ვალუტის, კრიპტოვალუტის, ციფრული და 
ბლოკჩეინ აქტივების მაინინგისთვის; აპარატუ-
ლი უზრუნველყოფა ტოკენების უსაფრთხოე-
ბისთვის; ელექტრონული ვალუტის კონვერტე-
რები; ჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა, კერძოდ, ელექტრონული ფინანსური 
პლატფორმა, რომელიც მხარს უჭერს რამდენი-
მე ტიპის გადახდას და ტრანზაქციას ინტეგრი-
რებულ მობილურ ტელეფონში, პერსონალურ 
ციფრულ სისტემაში (PDA), ვებ- გარემოში; ჩატ-
ვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფა ტო-
კენების შესაქმნელად, რომლებიც გამოყენებუ-
ლი იქნება საქონლის და მომსახურების საფა-
სურის გადახდისთვის და რომლებიც შეიძლება 
გაყიდულ ან გადაცვლილ იქნეს ნაღდ ფულზე; 
ჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფა 
ციფრული ვალუტით, ვირტუალური ვალუ-
ტით, კრიპტოვალუტით, ციფრული აქტივებით 
და ბლოკჩეინ აქტივებით, გაციფრულებული 
აქტივებით, ციფრული ტოკენებით, კრიპტო-
ტოკენებით და სასარგებლო ტოკენებით კომუ-
ნალური გადასახადების გადახდის, გადარიცხ-
ვის მართვისათვის; ჩატვირთვადი პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა გამოყენებითი პროგრამი-
რების ინტერფეისის (API) სახით გამოყენების-
თვის კომპიუტერის აპარატული უზრუნველ-
ყოფის საიდენტიფიკაციოდ; ჩატვირთვადი 
პროგრამული უზრუნველყოფა მომხმარებლე-
ბის კომპიუტერთან და კომპიუტერულ ქსელ-
თან წვდომის ავთენტიფიკაციისთვის; ჩატვირ-
თვადი პროგრამული უზრუნველყოფა უსაფრ-
თხო ტრანზაქციების გაადვილებისთვის; ჩატ-
ვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფა 
ბლოკჩეინ ტექნოლოგიების წვდომისათვის, წა-
კითხვისთვის და თვალის მიდევნებისთვის; 
ჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფა 
და კომპიუტერის აპარატული უზრუნველყოფა 
საიდენტიფიკაციო ინფორმაციის, ინფორმაცი-
ის რესურსებთან და აპლიკაციებთან წვდომის 
უფლებების და ავთენტიფიკაციის ფუნქციების 
მართვისათვის; ჩატვირთვადი პროგრამული 
უზრუნველყოფა ქსელური იდენტიფიკაციის 
შემოწმებისთვის, ავთენტიფიკაციისთვის და 
უსაფრთხოების მიზნით მომსახურების მართ-
ვისათვის; ჩატვირთვადი პროგრამული უზ-
რუნველყოფა ავთენტიფიკაციისთვის, კომპიუ-
ტერებთან და კომპიუტერულ ქსელებთან 
წვდომის და კავშირის კონტროლისათვის; საკ-
რედიტო ბარათები, და გადახდის ბარათები 
მაგნიტური კოდირებით; დაშიფრვის მოწყობი-
ლობა; უსაფრთხოების ტოკენები; ჩატვირთვა-

დი პროგრამული უზრუნველყოფა უსაფრთხო-
ების ტოკენის სახით გამოყენებისთვის; ჩატვირ-
თვადი პროგრამული უზრუნველყოფა, რომე-
ლიც გამოიყენება ციფრული ვალუტის, ვირ-
ტუალური ვალუტის, კრიპტოვალუტის, ციფ-
რული და ბლოკჩეინ ვალუტის, გაციფრულე-
ბული აქტივების, ციფრული ტოკენების, კრიპ-
ტო-ტოკენების და სასარგებლო ტოკენების გა-
მოშვებისთვის; ჩატვირთვადი პროგრამული 
უზრუნველყოფა ციფრული ვალუტის, ვირტუ-
ალური ვალუტის, კრიპტოვალუტის, ციფრუ-
ლი და ბლოკჩეინ ვალუტის, გაციფრულებული 
აქტივების, ციფრული ტოკენების, კრიპტო-ტო-
კენების და სასარგებლო ტოკენების აუდიტის-
თვის; სარეკლამო სერვერი, კერძოდ, კომპიუ-
ტერული სერვერი რეკლამის შენახვისთვის და 
რეკლამის ვებ-საიტებზე მიწოდებისთვის; ალ-
ტიმეტრები; გამოყენებითი პროგრამირების ინ-
ტერფეისი (API) კომპიუტერის პროგრამული 
უზრუნველყოფისთვის ვირტუალური რეალო-
ბის, გაფართოებული რეალობის და შერეული 
რეალობის შემუშავებისთვის; გამოყენებითი 
პროგრამირების ინტერფეისი (API) კომპიუტე-
რის პროგრამული უზრუნველყოფისთვის, რო-
მელიც აადვილებს ონლაინ სერვისებს სოცია-
ლური ქსელებისათვის და მონაცემების ძიების-
თვის, ჩატვირთვისთვის, გადმოტვირთვისთ-
ვის, წვდომისთვის და მართვისთვის; გამო-
ყენებითი პროგრამირების ინტერფეისი (API) 
პროგრამული უზრუნველყოფისთვის, რომე-
ლიც აადვილებს ონლაინ სერვისებს სოციალუ-
რი ქსელებისათვის და მონაცემების ძიებისთ-
ვის, ჩატვირთვისთვის, გადმოტვირთვისთვის, 
წვდომისთვის და მართვისთვის; გამოყენებითი 
პროგრამირების ინტერფეისი (API), რომელიც 
გამოიყენება პროგრამული უზრუნველყოფის 
აპლიკაციების შექმნისას; გაფართოებული რეა-
ლობის სათვალეები; გაფართოებული რეალო-
ბის გარნიტურები; გაფართოებული რეალობის 
პროგრამული უზრუნველყოფა; გაფართოებუ-
ლი რეალობის პროგრამული უზრუნველყოფა 
ინტერაქტიური გართობებისთვის; გაფართოე-
ბული რეალობის პროგრამული უზრუნველყო-
ფა გაფართოებული რეალობის გარემოში ნავი-
გაციისთვის; გაფართოებული რეალობის პრო-
გრამული უზრუნველყოფა ობიექტების თვა-
ლის მიდევნებისთვის, მოძრაობის მართვისთ-
ვის და კონტენტის ვიზუალიზაციისთვის; გა-
ფართოებული რეალობის პროგრამული უზ-
რუნველყოფა გაფართოებული რეალობის გარ-
ნიტურების მართვისათვის; გაფართოებული 
რეალობის პროგრამული უზრუნველყოფა მომ-
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ხმარებლებისთვის, რომ მათ განიცადონ გაფარ-
თოებული რეალობის ვიზუალიზაცია, მანიპუ-
ლაცია და მასში ჩაშვება; კაბელები, კერძოდ, 
ელექტრონული კაბელები და მაერთებელი კა-
ბელები; შალითები, ღვედები, სამაჯურები და 
სამკლაურები მონიტორინგის ელექტრონული 
მოწყობილობებისთვის; კომპიუტერის გამოყე-
ნებითი პროგრამული უზრუნველყოფა სმარტ-
ფონებისთვის და მობილური მოწყობილობე-
ბისთვის ფიტნესის და ფიზიკური ვარჯიშების 
სფეროში, რომელიც მოიცავს პერსონალური 
სწავლების, ქოუჩინგის, (წვრთნის), ფიზიკური 
მომზადების შეფასების მომსახურებას; კომპიუ-
ტერის გამოყენებითი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა, რომელიც გამოიყენება სატარებელი 
კომპიუტერული მოწყობილობების და სატარე-
ბელი კომპიუტერებისთვის განკუთვნილ პერი-
ფერიული მოწყობილობების აწყობასთან და 
მართვასთან დაკავშირებით; კომპიუტერის აპა-
რატული უზრუნველყოფა მონაცემების და ვი-
დეოს ასახვისათვის; კომპიუტერის აპარატული 
უზრუნველყოფა გულის რითმის გაზომვისთ-
ვის; კომპიუტერის აპარატული უზრუნველყო-
ფა, რომელიც გამოიყენება ელექტროკარდიო-
გრამის გადაღებისას; კომპიუტერის ოპერაციუ-
ლი სისტემის პროგრამული უზრუნველყოფა; 
კომპიუტერის პერიფერიული აღჭურვილობა 
სმარტ-საათებთან გამოყენებისთვის, კერძოდ, 
სამაჯურები სმარტ-საათებისთვის და თასმები 
სმარტ-საათებისთვის; კომპიუტერის პერიფე-
რიული აღჭურვილობა მონაცემების და ვიდეოს 
ასახვისათვის; მობილური მოწყობილობებისა-
თვის განკუთვნილი კომპიუტერის პერიფერიუ-
ლი აღჭურვილობა მონაცემების და ვიდეოს 
ასახვისათვის, კერძოდ, თავზე გასაკეთებელი 
პერიფერიული მოწყობილობები მობილური 
მოწყობილობებისთვის მონაცემების და ვიდე-
ოს ასახვისთვის; კომპიუტერის პერიფერიული 
მოწყობილობები მონაცემების დაშორებული 
წვდომის და გადაცემის მობილური მოწყობი-
ლობებისათვის, კერძოდ, თავზე გასაკეთებელი 
პერიფერიული მოწყობილობები მობილური 
მოწყობილობებისათვის მონაცემების დაშორე-
ბული წვდომისა და გადაცემისთვის; კომპიუ-
ტერის პერიფერიული მოწყობილობები მობი-
ლური მოწყობილობებისთვის, კერძოდ, ელექ-
ტრონული მოწყობილობები, მონიტორები, გა-
დამწოდები და დისპლეები გლობალურ პოზი-
ციონირებაზე, მიმართულებაზე, მანძილზე 
(დაშორებაზე), სიმაღლეზე, სიჩქარეზე, სანავი-
გაციო ინფორმაციაზე, ამინდზე, ტემპერატუ-
რაზე, ფიზიკური აქტიურობის დონეზე, გულის 

შეკუმშვის სიხშირეებზე, პულსის სიხშირეზე, 
სისხლის წნევაზე, დამწვარ კალორიებზე, გან-
ხორციელებულ ნაბიჯებზე და ბიომეტრიულ 
ინფორმაციაზე მონაცემების განსაზღვრისთვის, 
მონიტორინგისთვის, ჩაწერისთვის, ასახვისთ-
ვის, გაზომვისთვის და გადაცემისთვის; კომ-
პიუტერის პერიფერიული მოწყობილობები მო-
ნაცემების დაშორებული წვდომისა და გადაცე-
მისთვის; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა და კომპიუტერის გამოყენებითი პრო-
გრამული უზრუნველყოფა მობილური ტელე-
ფონებისთვის და პერსონალური ციფრული 
მოწყობილობებისთვის, რომელიც უზრუნველ-
ყოფს ფიზიკური მდგომარეობის შეფასებას წინა 
სპორტული შედეგების და ფიზიკური მომზა-
დების დონეების შედარებით სამომავლო სპორ-
ტულ შედეგებთან და ფიზიკური მომზადების 
დონეებთან და, აგრეთვე, იძლევა რეკომენდა-
ციებს და სთავაზობს ინდივიდუალურ ვარჯი-
შებს სპორტის კონკრეტულ სახეობაში და ფი-
ზიკური მომზადების დონეებში გაუმჯობესე-
ბის მისაღწევად; კომპიუტერის პროგრამული 
უზრუნველყოფა და კომპიუტერის გამოყენები-
თი პროგრამული უზრუნველყოფა მობილური 
ტელეფონებისთვის და პერსონალური ციფრუ-
ლი მოწყობილობებისთვის, რომელთა მეშვეო-
ბითაც ხდება სპორტული აქტივობის და ფიზი-
კური მომზადების დონეების მონიტორინგი, 
თვალის მიდევნება და შედარება; კომპიუტერის 
პროგრამული უზრუნველყოფა და კომპიუტე-
რის გამოყენებითი პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა მობილური ტელეფონებისთვის და პერ-
სონალური ციფრული მოწყობილობებისთვის, 
რომელიც აფასებს მომხმარებლის ფიზიკური 
მომზადების დონეს და ათლეტიზმს და იძლევა 
ფიზიკური მომზადების შეფასებას; კომპიუტე-
რის პროგრამული უზრუნველყოფა და კომპიუ-
ტერის გამოყენებითი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა მობილური ტელეფონებისთვის და 
პერსონალური ციფრული მოწყობილობებისთ-
ვის, რომელიც სთავაზობს რჩევებს, ქოუჩინგს 
(წვრთნას) და პერსონალურ ვარჯიშებს მომხმა-
რებლის ფიზიკური მომზადების მაჩვენებლე-
ბის გასაუმჯობესებლად; კომპიუტერის პრო-
გრამული უზრუნველყოფა და კომპიუტერის 
გამოყენებითი პროგრამული უზრუნველყოფა 
მობილური ტელეფონებისთვის და პერსონა-
ლური ციფრული მოწყობილობებისთვის, რო-
მელიც განკუთვნილია სათამაშო კონსოლებ-
თან, პერსონალურ კომპიუტერებთან, პერსონა-
ლურ ციფრულ მოწყობილობებთან და მობი-
ლურ ტელეფონებთან კავშირისთვის დროსთან, 
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ტემპთან, სიჩქარესთან, განხორციელებულ ნა-
ბიჯებთან, სპორტულ უნარებთან დამწვარ კა-
ლორიებთან, სისწრაფესთან, მოძრაობასთან, ბა-
ლანსთან, კოორდინაციასთან და მოქნილობას-
თან დაკავშირებით; კომპიუტერის პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა და კომპიუტერის გამოყე-
ნებითი პროგრამული უზრუნველყოფა მობი-
ლური ტელეფონებისთვის, და პერსონალური 
ციფრული მოწყობილობებისთვის სპორტულ 
აქტივობასთან, ვარჯიშებთან და ფიზიკური 
მომზადების დონესთან დაკავშირებული მონა-
ცემების მონიტორინგისთვის, ჩატვირთვისა და 
გადმოტვირთვისთვის ინტერნეტში და კავში-
რის სხვა კომპიუტერულ და ელექტრონულ ქსე-
ლებში; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა და კომპიუტერის გამოყენებითი პრო-
გრამული უზრუნველყოფა, რომელიც აღმოა-
ჩენს მომხმარებლის მოძრაობას ფიზიკური აქ-
ტივობის, ფიტნესის, ვარჯიშის დროს პერსონა-
ლური შედეგების და ფიზიკური მომზადების 
შეფასების უზრუნველსაყოფად; კომპიუტერის 
პროგრამული უზრუნველყოფა და მიკროპროგ-
რამული უზრუნველყოფა, კერძოდ, ოპერაციუ-
ლი სისტემების პროგრამები, პროგრამული უზ-
რუნველყოფა მონაცემთა ბაზების სინქრონიზა-
ციისთვის და მონაცემების სინქრონიზაციის 
პროგრამები; კომპიუტერის პროგრამული უზ-
რუნველყოფის შემუშავების საშუალებები; კომ-
პიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა ონ-
ლაინ მონაცემთა ბაზების წვდომის, ნახვისა და 
ძიებისათვის; კომპიუტერის პროგრამული უზ-
რუნველყოფა ახალი ამბების, სპორტის, ამინ-
დის, კომენტარების და სხვა ინფორმაციის, პე-
რიოდული გამოცემებიდან, ბლოგებიდან და 
ვებ-საიტებიდან კონტენტის, აგრეთვე, სხვა 
ტექსტის, მონაცემების, გრაფიკის, გამოსახულე-
ბების, აუდიო და ვიდეო და მულტიმედიური 
კონტენტის წვდომისათვის, მონიტორინგისთ-
ვის, ძიებისთვის, ასახვისთვის, წაკითხვისთვის, 
რეკომენდაციებისთვის, გაზიარებისთვის, ორ-
განიზებისთვის და ანოტირებისთვის; კომპიუ-
ტერის პროგრამული უზრუნველყოფა კომპიუ-
ტერის პროგრამული უზრუნველყოფა სათამა-
შო კონსოლებთან კავშირისთვის დროსთან, 
ტემპთან, სიჩქარესთან, განხორციელებულ ნა-
ბიჯებთან, სპორტულ უნარ-ჩვევებთან, დამწ-
ვარ კალორიებთან, სიმარდესთან, მოძრაობას-
თან, ბალანსთან, კოორდინაციასთან და მოქნი-
ლობასთან დაკავშირებით; კომპიუტერის პროგ-
რამული უზრუნველყოფა ტექსტის, მონაცემე-
ბის, გრაფიკის, გამოსახულებების, აუდიო, 
ვიდეო და მულტიმედიური კონტენტის, აგ-

რეთვე, ელექტრონული პუბლიკაციების და 
ელექტრონული თამაშების შექმნისთვის, შემუ-
შავებისთვის, გავრცელებისთვის, ჩატვირთვის-
თვის, გადაცემისთვის, მიღებისთვის, აღწარ-
მოებისთვის, რედაქტირებისთვის, ამოღებისთ-
ვის, კოდირებისთვის, დეკოდირებისთვის, ას-
ახვისთვის, შენახვისთვის და ორგანიზებისთ-
ვის; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა ელექტრონული მედიის ან ინფორმაციის 
შექმნისთვის, რედაქტირებისთვის, გადმოტ-
ვირთვისთვის, ჩატვირთვისთვის, წვდომისთ-
ვის, ნახვისთვის, პუბლიკაციისთვის, მონიშ-
ვნისთვის, ასახვისთვის, ბლოგირებისთვის, ნა-
კადური გადაცემისთვის, მითითებისთვის, 
ანოტირებისთვის, კომენტირებისთვის, ჩართ-
ვისთვის, გადაცემისთვის, გაცვლისა ან სხვა 
სახით უზრუნველყოფისთვის  ინტერნეტის და 
კავშირის ქსელების მეშვეობით; კომპიუტერის 
პროგრამული უზრუნველყოფა ინტერნეტ სა-
ზოგადოების შექმნისთვის, მართვისთვის და 
მასთან ურთიერთობისთვის; კომპიუტერის 
პროგრამული უზრუნველყოფა ფიტნესისთვის 
და წონის მართვისთვის; კომპიუტერის პრო-
გრამული უზრუნველყოფა ფიტნესისთვის, ფი-
ზიკური მომზადების და სპორტული აქტივო-
ბის შეფასებისთვის; კომპიუტერის პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა ელექტრონული მონაცე-
მების ინტეგრაციისთვის რეალურ გარემოსთან 
გართობის და სოციალურ ქსელებში ურთიერ-
თობის მიზნით; კომპიუტერის პროგრამული 
უზრუნველყოფა ჯანმრთელობის და ფიტნესის 
პროგრამის ფარგლებში ინფორმაციის მართვი-
სათვის; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა გამოსახულებების, აუდიო, აუდიო-
ვიზუალური და ვიდეოკონტენტის და მონაცე-
მების მოდიფიკაციისათვის და მათი გადაცემის 
უზრუნველსაყოფად; კომპიუტერის პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა ფოტოების, გამოსახულე-
ბების და აუდიო, ვიდეო და აუდიო-ვიზუა-
ლური კონტენტის მოდიფიკაციისთვის ფოტო-
ფილტრების და ვირტუალური რეალობის, შე-
რეული რეალობის და გაფართოებული რეა-
ლობის (AR) ეფექტების დახმარებით, კერძოდ, 
გრაფიკის, ანიმაციის, ტექსტის, ნახატების, მე-
ტამონაცემების, მონიშვნების, გეომონიშვნების, 
ჰიპერლინკების; კომპიუტერის პროგრამული 
უზრუნველყოფა მომხმარებლის ფიზიკურ აქ-
ტივობასთან დაკავშირებული მონაცემების მო-
ნიტორინგისთვის, დამუშავებისთვის, ასახვის-
თვის, შენახვისთვის და გადაცემისათვის; კომ-
პიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა გა-
მოსახულებების, გრაფიკის, აუდიო, ვიდეო-

 
 №21 2022 11 10 

 
51 



              
 
 

სასაქონლო ნიშნები 

კონტენტის და ტექსტის დამუშავებისთვის; 
კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა 
ელექტრონული შეტყობინებების, გრაფიკის, გა-
მოსახულებების, აუდიო და აუდიო-ვიზუალუ-
რი კონტენტის გაგზავნისა და მიღებისთვის ინ-
ტერნეტის და საკომუნიკაციო ქსელების მეშ-
ვეობით; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა ელექტრონული შეტყობინებების, გა-
ფრთხილებების, უწყებების და შეხსენებების 
გაგზავნისა და მიღებისთვის; კომპიუტერის 
პროგრამული უზრუნველყოფა გლობალური 
პოზიციონირების, მიმართულების, დაშორების, 
სიმაღლის, სიჩქარის, სანავიგაციო ინფორმა-
ციის, ამინდზე, ტემპერატურაზე, ფიზიკური 
აქტივობის დონეზე, გულის შეკუმშვის სიხში-
რეზე, პულსის სიხშირეზე, სისხლის წნევაზე, 
დამწვარ კალორიებზე, განხორციელებულ ნა-
ბიჯებზე მონაცემების, და ბიომეტრიულ მონა-
ცემებზე ინფორმაციის განსაზღვრისთვის, მო-
ნიტორინგისთვის, ჩაწერისთვის, ასახვისთვის, 
გაზომვისთვის და გადაცემისთვის; კომპიუტე-
რის პროგრამული უზრუნველყოფა მობილური 
მოწყობილობების, სატარებელი მოწყობილობე-
ბის, მობილური ტელეფონების, კომპიუტერე-
ბის და კომპიუტერის პერიფერიული მოწყობი-
ლობების აწყობისთვის, კონფიგურირებისთვის, 
ოპერირებისთვის და მართვისათვის; კომპიუ-
ტერის პროგრამული უზრუნველყოფა სოცია-
ლური ქსელებისათვის და ონლაინ საზოგადოე-
ბასთან (გაერთიანებებთან) ურთიერთობისთ-
ვის; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა მონაცემების და ინფორმაციის შეგროვე-
ბისთვის, მართვისთვის, რედაქტირებისთვის, 
ორგანიზებისთვის, მოდიფიკაციისთვის, გადა-
ცემისთვის, გაცვლისთვის და შენახვისთვის; 
კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა 
შეტყობინებების, ელექტრონული ფოსტის 
და/ან სხვა მონაცემების გადამისამართებისთ-
ვის ერთ ან რამდენიმე ელექტრონულ პორტა-
ტიულ უსადენო კავშირის მოწყობილობაზე მო-
ნაცემთა საცავიდან პერსონალურ კომპიუტერ-
ზე ან მასთან დაკავშირებულ სერვერზე; კომ-
პიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა ჯან-
მრთელობასთან, ფიტნესთან და გამაჯანსაღე-
ბელ პროგრამებთან დაკავშირებული ინფორმა-
ციის თვალის მიდევნებისთვის და მართვისთ-
ვის;  კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა გამოყენებითი პროგრამირების ინტერ-
ფეისის (API) სახით გამოყენებისთვის; კომპიუ-
ტერის პროგრამული უზრუნველყოფა მესამე 
პირების რეკლამის შექმნისას, მართვისას, გა-
ზომვისას და გავრცელებისას გამოყენებისთვის; 

კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა 
ციფრული გამოსახულებების და ფოტოების 
ნახვისათვის, რომლებიც წარმოდგენილია გა-
ნახლებების სახით თავზე გასაკეთებელი მოწ-
ყობილობების დისპლეის ეკრანებისთვის; კომ-
პიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა კონ-
ტენტის, მონაცემების და ინფორმაციის უსადე-
ნო მიწოდებისთვის; კომპიუტერის პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა მონაცემების უსადენო 
კომუნიკაციისთვის ფიზიკურ მომზადებასთან, 
ორგანიზმში არსებულ ცხიმთან, სხეულის მა-
სის ინდექსთან დაკავშირებული ინფორმაციის 
მიღებისთვის, დამუშავებისთვის, გადაცემისა 
და ასახვისთვის; კომპიუტერის პროგრამული 
უზრუნველყოფა ჯანმრთელობის, ფიტნესის, 
ფიზიკური ვარჯიშების და ჯანმრთელობის 
კარგი მდგომარეობის სფეროში გლობალური 
პოზიციონირების, მიმართულების დაშორების, 
სიმაღლის, სიჩქარის, სანავიგაციო ინფორმაცი-
ის, ტემპერატურის, ფიზიკური აქტიურობის 
დონის, გულის შეკუმშვების სიხშირის, პულსის 
სიხშირის, სისხლის წნევის, დამწვარი კალო-
რიების, განხორციელებული ნაბიჯების და 
ბიომეტრიული მონაცემების განსაზღვრისთ-
ვის, მონიტორინგისთვის, ჩაწერისთვის, ასახ-
ვისთვის, გაზომვისთვის და გადაცემისთვის 
და, აგრეთვე, ჯანმრთელობაზე, ფიტნესზე, ფი-
ზიკურ ვარჯიშებზე და გამაჯანსაღებელ პრო-
გრამებზე ინფორმაციის თვალის მიდევნებისთ-
ვის და მართვისთვის; კომპიუტერის პროგრა-
მული უზრუნველყოფა, რომელიც განსაზღ-
ვრავს მომხმარებლის მოძრაობას ფიზიკური აქ-
ტიურობის, ფიტნესის, ვარჯიშების დროს პერ-
სონალური შედეგების და ფიზიკური მომზადე-
ბის შეფასების უზრუნველსაყოფად; კომპიუტე-
რის პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც 
აფასებს მომხმარებლის ფიზიკურ მომზადებას 
და ათლეტურობას და იძლევა ფიზიკური მომ-
ზადების შეფასებებს; კომპიუტერის პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა, რომლის მეშვეობითაც 
ხდება სპორტული აქტიურობის და ფიზიკური 
მომზადების დონის თვალის მიდევნება, მონი-
ტორინგი და შედარება; კომპიუტერის პროგრა-
მული უზრუნველყოფა, რომელიც უზრუნველ-
ყოფს შესაფერისობის (ვარგისობის) შეფასებას 
წინა სპორტული შედეგების და ფიზიკური მო-
მზადების დონეების შედარებით სამომავლო 
სპორტულ შედეგებთან და ფიზიკური მომზა-
დების დონეებთან და, აგრეთვე, სთავაზობს რე-
კომენდაციებს და ინდივიდუალურ ვარჯიშებს 
სპორტის ან ფიტნესის კონკრეტული სახეობის 
გარკვეულ სფეროებში გაუმჯობესების მიზნით; 
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კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა, 
რომელიც სთავაზობს რჩევებს, ქოუჩინგს 
(წვრთნას) და პერსონალიზებულ ვარჯიშებს 
მომხმარებლის ფიზიკური მომზადების მაჩვე-
ნებლების გასაუმჯობესებლად; კომპიუტერის 
პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც იძ-
ლევა ელექტრონული მედიის და ინფორმაციის 
წვდომის, ასახვის, რედაქტირების, მითითების, 
გაზიარების და სხვაგვარად უზრუნველყოფის 
შესაძლებლობას ინტერნეტის და კავშირის ქსე-
ლების მეშვეობით; კომპიუტერის პროგრამული  
უზრუნველყოფა კავშირის პორტატიული ელ-
ექტრონული მობილური მოწყობილობებისთ-
ვის, კერძოდ, მობილური ტელეფონებისთვის, 
სმარტფონებისთვის, ჯიბის (პორტატიული) 
კომპიუტერებისთვის და ტაბლეტებისთვის 
განკუთვნილი მობილური პროგრამული უზ-
რუნველყოფის აპლიკაციების შემუშავებისთ-
ვის, შეფასებისთვის, ტესტირებისთვის და მომ-
სახურებისთვის; კომპიუტერის პროგრამული 
უზრუნველყოფა მულტიმედიური აპლიკაციე-
ბის შესაძლებლობების გაფართოებისთვის, კერ-
ძოდ, გრაფიკის სამგანზომილებიანი ვიზუალი-
ზაციისთვის, უძრავი გამოსახულებებისთვის 
და მოძრავი გამოსახულებებისთვის, რომელთა 
შეთავაზება ხდება განახლებების სახით მოწყო-
ბილობებისთვის დისპლეის ეკრანით ან მათ-
თან კომბინაციაში; კომპიუტერის პროგრამული 
უზრუნველყოფა, კომპიუტერის ჩატვირთვადი 
პროგრამული უზრუნველყოფა და პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა მობილური აპლიკაციე-
ბისთვის ვირტუალური საზოგადოების ჯგუფე-
ბის შექმნისთვის, მართვისთვის და წვდომის-
თვის; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა, კერძოდ, აპლიკაცია, რომელიც უზრუნ-
ველყოფს სოციალური ქსელების ფუნქციებს; 
კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა, 
კერძოდ, ინტერპრეტაციული ინტერფეისი მოწ-
ყობილობებსა და ადამიანებს შორის ურთიერ-
თობის გაადვილებისთვის; კომპიუტერის პრო-
გრამული უზრუნველყოფა, კერძოდ, პროგრა-
მული უზრუნველყოფის საშუალებები სმარტ 
სათვალეებისათვის, დისპლეებისთვის, თავზე 
მიმაგრებული დისპლეებისთვის და სმარტფო-
ნებისთვის პროგრამული უზრუნველყოფის აპ-
ლიკაციების შემუშავებისთვის, გამართვისთვის 
და გაშლისთვის; კომპიუტერები, კერძოდ, 
სმარტსაათების; მაერთებელი კაბელები; ციფ-
რული ვიდეო-სათვალეები, თავზე მისამაგრე-
ბელი ვიდეო დისპლეები, კერძოდ, მიკროეკრა-
ნები და მათთან დაკავშირებული ოპტიკა, ვირ-
ტუალური რეალობის გარნიტურები და მათ-

თან დაკავშირებული ელექტრონიკა, კერძოდ, 
მაერთებელი კაბელები, ადაპტერები, პროგრა-
მული უზრუნველყოფა და მიკროპროგრამული 
უზრუნველყოფა ვიდეოთამაშების, ელექტრო-
ნული მედიის და გამოსახულებების ასახვი-
სათვის; ჩატვირთვადი გამოყენებითი პროგრა-
მული უზრუნველყოფა მობილური ტელეფონე-
ბისთვის, სმარტფონებისთვის, კომპიუტერე-
ბისთვის, პლანშეტებისთვის, სმარტ-სათვალეე-
ბისთვის, ციფრული ვიდეო-სათვალეებისთვის, 
სატარებელი ციფრული ელექტრონული მოწ-
ყობილობებისათვის, კერძოდ, სათვალეებისთ-
ვის, დამცავი სათვალეებისთვის, საყურისების-
თვის, თავზე მისამაგრებელი დისპლეებისთ-
ვის, თვალთან ახლოს ასახვის სისტემებისთვის, 
კავშირის ქსელებისთვის, ღრუბლოვანი კომ-
პიუტერული მომსახურებისთვის და მოწყობი-
ლობებს, ქსელებს და სამსახურებს შორის კავ-
შირისთვის განკუთვნილი კომპიუტერული 
სისტემებისთვის; კომპიუტერის ჩატვირთვადი 
გამოყენებითი პროგრამული უზრუნველყოფა 
სმარტ-სათვალეებისთვის, თვალებთან ახლოს 
ასახვის სისტემებისთვის და თავზე მიმაგრებუ-
ლი დისპლეებისთვის, სიმბოლოების ასახვი-
სათვის, მომხმარებლის მიერ სიმბოლოების არ-
ჩევის განსაზღვრისა და რეაგირებისთვის, სხვა 
მოწყობილობებთან, ქსელებთან და სისტემებ-
თან მიერთების და კომუნიკაციის მართვისათ-
ვის, კამერის ოპერირებისთვის გამოსახულებე-
ბის და აუდიო-ვიზუალური ფაილების ჩასა-
წერად და სამართავად, ციფრული გამოსახუ-
ლებების და აუდიო-ვიზუალური ფაილების 
ორგანიზებისთვის, მიკროფონების მართვისთ-
ვის, ჩაშენებული დინამიკების ხმის დონის მარ-
თვისთვის, კომპიუტერული ფაილების გადაცე-
მისთვის სმარტ-სათვალეებს, თვალთან ახლოს 
ასახვის სისტემებს, თავზე მიმაგრებულ დისპ-
ლეებს და სხვა მოწყობილობებს, ქსელებს და 
სისტემებს შორის, მომხმარებლების შეტყობი-
ნებების მართვისათვის, სენსორული პანელის 
მართვისათვის, სმარტ-სათვალეების, თვალებ-
თან ახლოს ასახვის სისტემების და დისპლეე-
ბის გადამწოდებიდან მონაცემების მიღებისა და 
მართვისათვის, მათ შორის, აქსელერომეტრები-
დან, ბარომეტრებიდან, ტემპერატურის, დახ-
რის, გადახრის, აწევის გადამწოდებიდან (სენ-
სორებიდან), თავის ორიენტაციის გადამწოდე-
ბიდან და GPS მიმღებებიდან, CPU სიჩქარის 
მართვისათვის, და, აგრეთვე, ბატარეების და-
მუხტვის დონის გაზომვისა და ასახვისთვის, 
და, აგრეთვე, სტანდარტული რეალობის, გა-
ფართოებული რეალობის და შერეული რეალო-
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ბის გარემოში მონაცემების, გამოსახულებების 
და აუდიო-ვიზუალური კონტენტის დაჭერის-
თვის, ჩაწერისთვის, ნაკადური აღწარმოებისთ-
ვის; კომპიუტერის ჩატვირთვადი გამოყენები-
თი პროგრამული უზრუნველყოფა სმარტ-სათ-
ვალეებისთვის, თვალებთან ახლოს ასახვის სი-
სტემებისთვის და თავზე მიმაგრებული დის-
პლეებისთვის სტანდარტული რეალობის, გაფა-
რთოებული რეალობის და შერეული რეალობის 
კონტენტის შექმნისა და ასახვისთვის; კომპიუ-
ტერის ჩატვირთვადი გამოყენებითი პროგრა-
მული უზრუნველყოფა სმარტ-სათვალეებისთ-
ვის, თვალებთან ახლოს ასახვის სისტემებისთ-
ვის და თავზე მიმაგრებული დისპლეებისთვის 
სხვა სმარტ-სათვალეებთან, თვალებთან ახლოს 
ასახვის სისტემებთან და თავზე მიმაგრებულ 
დისპლეებთან კავშირისთვის; კომპიუტერის 
ჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფა 
იმ ფოტოების, ვიდეოების, მონაცემების და ინ-
ფორმაციის მოპოვებისთვის, შენახვისთვის და 
გადაცემისთვის, რომლებიც შეიცავენ მომხმა-
რებლის ბიომეტრიულ, ჯანმრთელობის მდგო-
მარეობაზე და შრომისუნარიანობაზე მონაცე-
მებს; კომპიუტერის ჩატვირთვადი პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა გამოსახულებების, აუ-
დიო, აუდიო-ვიზუალური და ვიდეოკონტენ-
ტის ნაკადის და მათთან დაკავშირებული ტექს-
ტის და მონაცემების ნახვისა და ინტერაქციის-
თვის; კომპიუტერის ჩატვირთვადი პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა, კერძოდ, ჩატვირთვადი 
მობილური აპლიკაცია სატარებელი კომპიუტე-
რული მოწყობილობების და კომპიუტერის 
სატარებელი პერიფერიული მოწყობილობების 
აწყობისთვის, კონფიგურირებისთვის და მართ-
ვისთვის; ელექტროკაბელები; ელექტრული ად-
აპტერები; მონიტორინგის ელექტრონული მოწ-
ყობილობები, რომლებიც შეიცავს ინდიკატო-
რებს, რომლებიც ინთებიან და იცვლიან ფერს 
მომხმარებლის აქტიურობის დონეზე დამოკი-
დებულებით; მონიტორინგის ელექტრონული 
მოწყობილობები, რომლებიც შეიცავენ მიკრო-
პროცესორებს, ციფრულ დისპლეის და აქსელე-
რომეტრებს სპორტზე, ფიტნეს ვარჯიშებზე და 
აქტიურობაზე მონაცემების აღმოჩენისთვის, შე-
ნახვისთვის, აღრიცხვისთვის, მონიტორინგის-
თვის, ჩატვირთვისთვის, გადმოტვირთვისთვის 
ინტერნეტში და, აგრეთვე, კავშირისთვის სათა-
მაშო კონსოლებთან და პერსონალურ კომპიუ-
ტერებთან, დროსთან, ტემპთან, სიჩქარესთან, 
განხორციელებულ ნაბიჯებთან, სპორტულ უნ-
არ-ჩვევებთან, დამწვარ კალორიებთან, გულის 
შეკუმშვების სიხშირესთან, გლობალურ პოზი-

ციონირებასთან, მიმართულებასთან, დაშორე-
ბასთან, სიმაღლესთან, სანავიგაციო და მეტეო-
როლოგიურ ინფორმაციასთან დაკავშირებით; 
ელექტრონული სანავიგაციო ინსტრუმენტები 
და მოწყობილობები; გადამწოდები; ვარჯიშის 
და სპორტული აქტიურობის დროს სატარებე-
ლი მონიტორები და დისპლეები ფიტნესისთ-
ვის და ფიზიკური ვარჯიშებისთვის გლობა-
ლურ პოზიციონირებაზე, მიმართულებაზე, 
დაშორებაზე, სიმაღლეზე, სიჩქარეზე, ტემპერა-
ტურაზე და სანავიგაციო ინფორმაციის განსაზ-
ღვრისთვის, მონიტორინგისთვის, ჩაწერისთ-
ვის, ასახვისთვის, გაზომვისთვის და გადაცე-
მისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფა ჟეს-
ტების ამოცნობისათვის; სათვალე უსადენო 
კავშირის ფუნქციით; გლობალური პოზიციო-
ნირების სისტემის (GPS) მოწყობილობები; სათ-
ვალეები ვირტუალური რეალობისთვის, გა-
ფართოებული რეალობისთვის და შერეული 
რეალობისთვის; აპარატული და პროგრამული 
უზრუნველყოფა ვირტუალური გამოსახულე-
ბების ნახვისთვის ვირტუალური, გაფართოე-
ბული და შერეული რეალობის შექმნისას; თავ-
ზე მიმაგრებული ვიდეოდისპლეი; მოწყობი-
ლობა დისპლეის ეკრანით; თავზე მიმაგრე-
ბული მოწყობილობები დისპლეის ეკრანით და 
მათი შემადგენელი ნაწილები, კერძოდ, ვიდეო-
დისპლეის პლატები; საყურისები; საყურისები 
კომპიუტერებთან გამოყენებისთვის; პროგრა-
მული უზრუნველყოფა ინტერაქტიური გარ-
თობებისთვის; ინტერფეისის ელექტრონიკა, 
კერძოდ, ვიდეოდრაივერის ინტერფეისის სქე-
მები ციფრული ვიდეოსათვალეებისთვის; კომ-
პიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა 
გლობალური პოზიციონირების გათვალისწინე-
ბით, კომპიუტერის ჩატვირთვადი პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა და პროგრამული უზ-
რუნველყოფა მობილური აპლიკაციებისთვის 
ლოკაციების ძიებისთვის, განსაზღვრისთვის 
და გაზიარებისთვის; ხმამაღლამოლაპარაკეები; 
პროგრამული უზრუნველყოფა შეტყობინებე-
ბის გაცვლისათვის; მიკროდისპლეები, კერ-
ძოდ, თავზე მიმაგრებული დისპლეები და ვი-
დეოდისპლეები თვალის მახლობლად; შერეუ-
ლი რეალობის კომპიუტერის აპარატული უზ-
რუნველყოფა; შერეული რეალობის სათვალეე-
ბი; შერეული რეალობის საყურისები; შერეული 
რეალობის პროგრამული უზრუნველყოფა; შე-
რეული რეალობის პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა ინტერაქტიური გართობებისთვის; შერეუ-
ლი რეალობის პროგრამული უზრუნველყოფა 
ნავიგაციისთვის შერეულ რეალობაში; შერეუ-
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ლი რეალობის პროგრამული უზრუნველყოფა 
ობიექტების თვალის მიდევნებისთვის, მოძრა-
ობის მართვისთვის და კონტენტის ვიზუალი-
ზაციისთვის; შერეული რეალობის პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა შერეული რეალობის სა-
ყურისების მართვისთვის; შერეული რეალობის 
პროგრამული უზრუნველყოფა მომხმარებლე-
ბისთვის შერეული რეალობის ვიზუალიზა-
ციისთვის, მანიპულაციისთვის და მასში ჩართ-
ვისთვის; მობილური აპლიკაციების პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა ფიტნეს-ვარჯიშების ინ-
დივიდუალური პროგრამების შექმნისათვის; 
მოძრაობის თვალის მიდევნების გადამწოდები 
გაფართოებული რეალობის ტექნოლოგიებისთ-
ვის; მოძრაობის თვალის მიდევნების გადამწო-
დები ვირტუალური რეალობის ტექნოლოგიე-
ბისთვის; მრავალფუნქციური ელექტრონული 
მოწყობილობები ინფორმაციის ინტერნეტში ას-
ახვისთვის, გაზომვისთვის და ჩატვირთვისთ-
ვის, დროის, თარიღის, გულის შეკუმშვების 
სიხშირის, გლობალური პოზიციონირების, მი-
მართულების, დაშორების, სიმაღლის, სიჩქა-
რის, განხორციელებული ნაბიჯების, დამწვარი 
კალორიების, სანავიგაციო ინფორმაციის, ამინ-
დზე ინფორმაციის, ტემპერატურაზე, ქარის სი-
ჩქარეზე ინფორმაციის და გულის შეკუმშვების 
სიხშირის შემცირებაზე ინფორმაციის, სხეუ-
ლის სიმაღლეზე და მისი მოძრაობის სიჩქარეზე 
ინფორმაციის ჩათვლით; მრავალფუნქციური 
ელექტრონული მოწყობილობები ინფორმაცი-
ის, მათ შორის, დროის, თარიღის, გულის შე-
კუმშვების სიხშირის, გლობალური პოზიციო-
ნირების, მიმართულების, მანძილის, სიმაღ-
ლის, სიჩქარის, განხორციელებული ნაბიჯების, 
დამწვარი კალორიების, სანავიგაციო ინფორმა-
ციის, გულის შეკუმშვების სიხშირის შეცვლის, 
აქტიურობის დონის, ძილის საათების რაოდე-
ნობის, ძილის ხარისხზე ინფორმაციის, განგა-
შის უხმაურო სიგნალის ასახვისთვის, გაზომ-
ვისთვის და ჩატვირთვისთვის, ინტერნეტში; 
ოპტიკა თვალის მახლობლად ასახვისათვის, 
კერძოდ, ვიდეოდისპლეის ეკრანები მომხმა-
რებლის თვალის მახლობლად მიმაგრებისთვის 
და ლინზები მომხმარებლისთვის გამოსახულე-
ბების ასახვისათვის; თვალის მახლობლად ას-
ახვის სისტემები, რომლებიც შედგებიან GPS 
სენსორებისგან, აქსელერომეტრებისგან, მაგნი-
ტომეტრებისგან, მიმართულების კომპასების-
გან, გარემოს ტემპერატურის სენსორებისგან და 
დახრის ორიენტაციის ელექტრონული სენსო-
რებისგან; თვალის მახლობლად ასახვის სისტე-
მები, რომლებიც შეიცავენ აპარატულ უზრუნ-

ველყოფას, ასახვის ელექტრონულ ინტერფეი-
სებს, და პროგრამულ უზრუნველყოფას ვირ-
ტუალური რეალობის და შერეული რეალობის 
კონტენტის შექმნისა და ასახვისთვის; თვალის 
მახლობლად ასახვის სისტემები, რომლებიც 
შეიცავენ კომპიუტერის აპარატულ უზრუნველ-
ყოფას, ასახვის ელექტრონულ ინტეფეისებს და 
პროგრამულ უზრუნველყოფას, რომელიც სპე-
ციალურად ადაპტირებულია სათვალეებისთ-
ვის; თვალის მახლობლად ასახვის სისტემები, 
რომლებიც შეიცავენ სათვალეებს და პროგრა-
მულ უზრუნველყოფას სტანდარტული რეა-
ლობის, გაფართოებული რეალობის და შერეუ-
ლი რეალობის კონტენტის შექმნისა და ასახ-
ვისთვის; თვალის მახლობლად მისამაგრებელი 
დისპლეები; ქსელური კავშირის მოწყობილო-
ბები, კერძოდ, მობილური და სატარებელი 
ციფრული ელექტრონული მოწყობილობები 
ტექსტის, მონაცემების, აუდიო კონტენტის, გა-
მოსახულებების, და ვიდეოფაილების გაგზავ-
ნისა და მიღებისთვის ქსელების მეშვეობით; 
ნაბიჯსაზომები; პერიფერიული მოწყობილობე-
ბი მობილური მოწყობილობებისათვის, კერ-
ძოდ, ნაბიჯსაზომები და სიმაღლის საზომები; 
პროგრამული უზრუნველყოფა პერსონალური 
ასისტენტებისთვის; ციფრული პერსონალური 
ასისტენტები; პერსონალური ელექტრონული 
მოწყობილობები, რომლებიც გამოიყენება ფიტ-
ნესის მიზნების და სტატისტიკის თვალის მი-
დევნებისთვის; პერსონალური ფიტნეს სამეთ-
ვალყურეო მოწყობილობები; პერსონალური 
მოწყობილობები ვიდეოს ასახვისათვის სატა-
რებელი დისპლეების სახით ციფრული კონტე-
ნეტის ნახვისათვის, ვირტუალური რეალობის, 
გაფართოებული რეალობის და შერეული რეა-
ლობის კონტენტის ჩათვლით; პერსონალური 
ვიდეოდისპლეების ეკრანები; პორტატიული, 
ჯიბის და პერსონალური ციფრული ელექტრო-
ნული მოწყობილობები ტექსტის, მონაცემების 
და ციფრული ფაილების ჩაწერისთვის, ორგა-
ნიზებისთვის, გადაცემისთვის, დამუშავებისთ-
ვის, ნახვისთვის და მიღებისთვის; დისტანციუ-
რი მართვის მოწყობილობა სატარებელი კომ-
პიუტერის აპარატული უზრუნველყოფისთვის 
და სმარტ საათებისთვის; სენსორები სამეცნიე-
რო გამოყენებისთვის, რომლებიც ადამიანმა 
უნდა ატაროს ადამიანის ბიომეტრიული მონა-
ცემების შესაგროვებლად, მობილური და სატა-
რებელი ციფრული ელექტრონული მოწყობი-
ლობები ტექსტის, მონაცემების აუდიო კონტე-
ნეტის, გამოსახულებების და ვიდეოფაილების 
ჩაწერისთვის, ორგანიზებისთვის, გადაცემისთ-
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ვის, დამუშავებისა და ნახვისთვის; სმარტ სათ-
ვალეები; სმარტ სათვალეები ხმის სადენით ან 
უსადენო გადაცემისთვის; სალტეები სმარტ 
საათებისთვის; სმარტ საათები; პროგრამული 
უზრუნველყოფა სოციალური ასისტენტებისთ-
ვის; პროგრამული უზრუნველყოფა და მიკრო-
პროგრამული უზრუნველყოფა კონტროლერე-
ბის მართვისთვის, აწყობისა და კონფიგური-
რებისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფა და 
მიკროპროგრამული უზრუნველყოფა ვიდეო-
თამაშების და ელექტრონული მედიის ასახვის-
თვის დისპლეის ეკრანიან მოწყობილობებზე, 
რომლებიც შემოთავაზებულია განახლების სა-
ხით მოწყობილობებისთვის თავზე მისამაგრე-
ბელი დისპლეის ეკრანით ან მათთან კომბინი-
რებული მოწყობილობებისთვის; პროგრამული 
უზრუნველყოფა და მიკროპროგრამული უზ-
რუნველყოფა ოპერაციული სისტემების პროგ-
რამებისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფა 
და მიკროპროგრამული უზრუნველყოფა ვი-
დეოდრაივერებისთვის და ვიდეოს დამუშავე-
ბისთვის, რომლებიც შემოთავაზებულია განახ-
ლების სახით მოწყობილობებისთვის თავზე 
მისამაგრებელი დისპლეის ეკრანით ან მათთან 
კომბინირებული მოწყობილობებისთვის; პროგ-
რამული უზრუნველყოფა და მიკროპროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა, რომელიც ელექტრონულ 
მოწყობილობებს აძლევს მონაცემების გაცვლის 
და ერთმანეთთან ურთიერთობის შესაძლებ-
ლობას; დრაივერის პროგრამის პროგრამული 
უზრუნველყოფა ელექტრონული მოწყობილო-
ბებისთვის, რომელიც კომპიუტერის აპარატულ 
უზრუნველყოფას და ელექტრონულ მოწყობი-
ლობებს აძლევს ერთმანეთთან ურთიერთობის 
შესაძლებლობას; პროგრამული უზრუნველყო-
ფა რეკლამირებისთვის, ონლაინ-საზოგადოე-
ბასთან კავშირისა და ურთიერთობისთვის; 
პროგრამული უზრუნველყოფა გაფრთხილებე-
ბისთვის, შეტყობინებებისთვის, ელექტრონუ-
ლი წერილებისა და  შეხსენებებისთვის, და აგ-
რეთვე, ტესტების, მონაცემების, აუდიო კონ-
ტენტის, გამოსახულებების და ციფრული ფაი-
ლების და დისპლეის ეკრანების ჩაწერისთვის, 
ორგანიზებისთვის, გადაცემისთვის, დამუშავე-
ბისთვის, ნახვისა და მიღებისთვის; პროგრა-
მული უზრუნველყოფა უსადენო ლოკალური 
ქსელების, უსადენო ტექნოლოგიების და კავში-
რის სხვა პროტოკოლების მეშვეობით თვალის 
მახლობლად ასახვის სისტემების ქსელურ მოწ-
ყობილობებთან კავშირისთვის, კერძოდ, მობი-
ლურ ტელეფონებთან, სმარტფონებთან, კომპი-
უტერებთან, პლანშეტებთან და სხვა კომპიუტე-

რულ სისტემებთან; პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა ბუნებრივი ენის გარდასაქმნელად მოწყო-
ბილობით-შესრულებად ბრძანებებში; პროგრა-
მული უზრუნველყოფა სოციალური ქსელების 
პროფილების და მომხმარებლების ანგარიშების 
შექმნისა და მართვისათვის; პროგრამული უზ-
რუნველყოფა ელექტრონული მედიის ან ინ-
ფორმაციის შექმნისათვის, რედაქტირებისთვის, 
ჩატვირთვისთვის, გადმოტვირთვისთვის,  
წვდომისთვის, ნახვისთვის, პუბლიკაციისთვის, 
ასახვისთვის, მონიშვნისთვის, ბლოგირებისთ-
ვის, ნაკადური გადაცემისთვის, მითითებისთ-
ვის, კომენტირებისთვის, აზრის გამოთქმისთ-
ვის, ანოტირებისთვის, ჩართვისთვის, გადაცე-
მისთვის და გაცვლისათვის ან სხვაგვარად უზ-
რუნველყოფისთვის კომპიუტერული ან საკო-
მუნიკაციო ქსელების მეშვეობით; პროგრამული 
უზრუნველყოფა ვირტუალური საზოგადოების 
ჯგუფების შექმნისთვის, მართვისა და წვდომი-
სთვის; პროგრამული უზრუნველყოფა ონლაინ-
საზოგადოების ჯგუფების შექმნისთვის, მართ-
ვისა და წვდომისთვის; პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა შეგროვებული ფულადი სახსრების 
და შემოწირულობების ფინანსირებისა და განა-
წილების გაადვილებისთვის და ორგანიზების-
თვის; პროგრამული უზრუნველყოფა გამოსა-
ხულებების შესაქმნელად, რომელთა ასახვაც 
მოხდება თვალის მახლობლად ასახვის სისტე-
მებში; პროგრამული უზრუნველყოფა ელექ-
ტრონული მონაცემების ინტეგრაციისთვის რეა-
ლურ გარემოსთან გართობის, განათლების, თა-
მაშის, ურთიერთობის და სოციალურ ქსელში 
ურთიერთობის მიზნით; პროგრამული უზ-
რუნველყოფა გამოსახულებების, აუდიო, აუ-
დიო-ვიზუალური და ვიდეოკონტენტის და მო-
ნაცემების მოდიფიკაციისთვის და გადაცემის 
უზრუნველყოფისთვის; პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა ონლაინ საქველმოქმედო მომსახურე-
ბისთვის ფულადი სახსრების და ფინანსური 
შემოწირულობების შეგროვებასთან დაკავშირე-
ბით; პროგრამული უზრუნველყოფა საქონლის 
და მომსახურების შეკვეთისა და/ან შეძენისათ-
ვის; პროგრამული უზრუნველყოფა ღონისძიე-
ბების ორგანიზებისთვის, ძიებისთვის და მარ-
თვისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფა ღო-
ნისძიებების დაგეგმვისთვის სხვა მომხმარებ-
ლებთან, რეკომენდაციების შედგენა; პროგრა-
მული უზრუნველყოფა გამოსახულებების, გრა-
ფიკის, აუდიო, ვიდეოკონტენტის და ტექსტის 
დამუშავებისთვის; პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა სატარებელი კომპიუტერული მოწყობი-
ლობიდან მონაცემების ჩაწერისთვის, შენახვის-
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თვის, გადაცემისთვის, მიღებისთვის, ასახვის-
თვის და ანალიზისთვის; პროგრამული უზ-
რუნველყოფა სმარტფონებისთვის და სხვა კომ-
პიუტერული სისტემებისთვის მონაცემების, გა-
მოსახულებების და აუდიოს გენერაციისთვის 
თვალების მახლობლად ასახვის სისტემებში ას-
ახვისთვის და ასეთი მონაცემების, გამოსახუ-
ლებების და აუდიოს გადაცემისთვის თვალე-
ბის მახლობლად ასახვის სისტემებში; პროგ-
რამული უზრუნველყოფა სმარტფონებისთვის 
და სხვა კომპიუტერული სისტემებისთვის მო-
ნაცემების მისაღებად თვალების მახლობლად 
ასახვის სისტემებიდან; პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა სოციალური ქსელების და დანიშნუ-
ლების ადგილების ასახვისთვის (შედარებისთ-
ვის); პროგრამული უზრუნველყოფა სოციალუ-
რი ქსელებისთვის; პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა მულტიმედიური გასართობი კონტენტის 
ნაკადური გადაცემისთვის; პროგრამული უზ-
რუნველყოფა მონაცემების და ინფორმაციის შე-
გროვებისთვის, მართვისთვის, რედაქტირების-
თვის, ორგანიზებისთვის, მოდიფიკაციისთვის, 
გადაცემისთვის, გაცვლისთვის და შენახვისთ-
ვის; პროგრამული უზრუნველყოფა გაფართოე-
ბული, შერეული და ვირტუალური რეალობი-
სას განცდილის თვალის მიდევნებისთვის, ვი-
ზუალიზაციისთვის, მართვისთვის, ნახვისთ-
ვის და ასახვისთვის; პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა გამოყენებითი პროგრამირების ინ-
ტერფეისის (API) სახით გამოყენებისთვის; 
პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელსაც იყე-
ნებენ ვირტუალური რეალობის, გაფართოე-
ბული რეალობის და შერეული რეალობის პრო-
გრამული უზრუნველყოფის შექმნისა და დაპ-
როექტებისას; პროგრამული უზრუნველყოფა 
კონტენტის, მონაცემების და ინფორმაციის უსა-
დენო მიწოდებისთვის; პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა მობილური აპლიკაციის სახით; პრო-
გრამული უზრუნველყოფა, რომელიც ცალკე-
ულ პირებს, ჯგუფებს, კომპანიებს და ბრენდებს 
აძლევს შესაძლებლობას უზრუნველყონ და 
შეინარჩუნონ ინტერნეტში არსებობა მარკენ-
ტინგული მიზნებით; პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა, კერძოდ, ინტერპრეტაციული ინტერ-
ფეისი ადამიანებსა და მოწყობილობებს შორის 
ურთიერთობის უზრუნველყოფისათვის; სატე-
ლეკომუნიკაციო მოწყობილობები და აპარატუ-
რა, კერძოდ, დინამიკები და მიკროფონები, 
რომლებიც იყიდება კომპიუტერების, მობილუ-
რი და სატარებელი ციფრული ელექტრონული 
მოწყობილობების კომპონენტების სახით სატე-
ლეფონო ზარების, ტექსტური შეტყობინებების, 

ელექტრონული ფოსტის და სხვა ციფრული 
მონაცემების გაგზავნისა და მიღებისთვის და, 
აგრეთვე, რომლებიც გამოიყენება ინტერნეტის 
წვდომის უზრუნველყოფისას; ვირტუალური 
რეალობის სათვალეები; ვირტუალური რეალო-
ბის საყურისები; ვირტუალური რეალობის 
პროგრამული უზრუნველყოფა; ვირტუალური 
რეალობის პროგრამული უზრუნველყოფა ინ-
ტერაქტიური გართობებისთვის; ვირტუალური 
რეალობის პროგრამული უზრუნველყოფა ვირ-
ტუალური რეალობის გარემოში ნავიგაციისთ-
ვის; ვირტუალური რეალობის პროგრამული 
უზრუნველყოფა ობიექტების თვალის მიდევ-
ნებისთვის, მოძრაობის მართვისა და კონტენ-
ტის ვიზუალიზაციისთვის; ვირტუალური რეა-
ლობის პროგრამული უზრუნველყოფა ვირ-
ტუალური რეალობის საყურისების მართვის-
თვის; ვირტუალური რეალობის პროგრამული 
უზრუნველყოფა, რომელსაც იყენებენ ვირტუა-
ლური რეალობის ვიზუალიზაციისთვის, მანი-
პულირებისთვის და მასში ჩართვისთვის; ვირ-
ტუალური, გაფართოებული და შერეული რეა-
ლობის პროგრამული უზრუნველყოფა, რო-
მელსაც იყენებენ კომპიუტერებში, ვიდეო თამა-
შების კონსოლებში, პორტატიულ ვიდეო თამა-
შების კონსოლებში, პლანშეტურ კომპიუტერებ-
ში, მობილურ მოწყობილობებში და მობილურ 
ტელეფონებში ვირტუალური, გაფართოებული 
და შერეული რეალობის უზრუნველსაყოფად; 
საათები, სამაჯურები და მაჯაზე გასაკეთებელი 
სალტეები, რომლებიც მონაცემებს გადასცემენ 
პერსონალურ ციფრულ ასისტენტებს, სმარტ-
ფონებს და პერსონალურ კომპიუტერებს ინ-
ტერნეტის ვებ-საიტების და სხვა კომპიუტერუ-
ლი და საკომუნიკაციო ქსელების მეშვეობით; 
თვალის მახლობლად ასახვის წყალგაუმტარი 
სისტემები, რომლებიც შეიცავენ კომპიუტერის 
აპარატულ უზრუნველყოფას, ასახვის ელექ-
ტრონულ ინტერფეისებს და პროგრამულ უზ-
რუნველყოფას ვირტუალური რეალობის და სე-
რიული რეალობის კონტენტის შექმნისა და 
ასახვისთვის; სატარებელი აქტიურობის სამეთ-
ვალყურეო მოწყობილობები; კომპიუტერის სა-
ტარებელი პერიფერიული მოწყობილობები; სა-
ტარებელი კომპიუტერული მოწყობილობები, 
რომლებიც ძირითადად შედგება პროგრამული 
უზრუნველყოფისგან და დისპლეის ეკრანების-
გან კომპიუტერებთან, პლანშეტურ კომპიუტე-
რებთან, მობილურ მოწყობილობებთან და მო-
ბილურ ტელეფონებთან მისაერთებლად ვირ-
ტუალური რეალობის, გაფართოებული რეა-
ლობის და შერეული რეალობის უზრუნველ-
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ყოფისთვის; სატარებელი ციფრული ელექტრო-
ნული მოწყობილობები, რომლებიც ძირითა-
დად შედგება პროგრამული უზრუნველყოფის-
გან გაფრთხილებებისთვის, შეტყობინებებისთ-
ვის, ელექტრონული ფოსტისთვის და შეხსე-
ნებებისთვის და, აგრეთვე, ტექსტის, მონაცემე-
ბის, აუდიო კონტენტის, გამოსახულებების და 
ციფრული ფაილების და დისპლეის ეკრანების 
ჩაწერისთვის, ორგანიზებისთვის გადაცემისთ-
ვის, დამუშავებისთვის, ნახვისთვის და მიღე-
ბისთვის; სატარებელი ციფრული ელექტრონუ-
ლი მოწყობილობები, კერძოდ, სათვალეები, 
დამცავი სათვალეები და საყურისები; სატარე-
ბელი ციფრული ელექტრონული მოწყობილო-
ბები, კერძოდ, საათები, სამაჯურები და მაჯაზე 
გასაკეთებელი სალტეები, რომლებიც შედგება 
პროგრამული უზრუნველყოფისგან, რომელიც 
გადასცემს მონაცემებს პერსონალურ ციფრულ 
ასისტენტებს, სმარტფონებს და პერსონალურ 
კომპიუტერებს ინტერნეტ ვებ-საიტების მეშ-
ვეობით და სხვა კომპიუტერული და ელექტრო-
ნული ქსელების მეშვეობით; სატარებელი პე-
რიფერიული მოწყობილობები კომპიუტერე-
ბისთვის, მობილური მოწყობილობებისთვის 
და მობილური ტელეფონებისთვის, კერძოდ, 
ასაწყობი თავზე მისამაგრებელი დისპლეები; 
კომპიუტერის უსადენო პერიფერიული მოწყო-
ბილობები. 
 

28 – ვირტუალური რეალობის საყურისები 
(გარნიტურები), რომლებიც განკუთვნილია ვი-
დეოთამაშების სათამაშოდ კომპიუტერებთან, 
სათამაშო კონსოლებთან, პორტატიულ სათამა-
შო კონსოლებთან, პლანშეტურ კომპიუტერებ-
თან, მობილურ მოწყობილობებთან მისაერთებ-
ლად ვირტუალური რეალობის უზრუნველყო-
ფის მიზნით; ელექტრონული და ინტერაქტიუ-
რი მულტიმედიური სათამაშო კონსოლები; ვი-
დეოთამაშების დისტანციური მართვის ინტერ-
აქტიური ბლოკები; სატარებელი პერიფერიუ-
ლი მოწყობილობები, რომლებიც განკუთვნი-
ლია ვიდეოთამაშების სათამაშოდ და რომლე-
ბიც სპეციალურად ადაპტირებულია კომპიუ-
ტერებისთვის, სათამაშო კონსოლებისთვის, პო-
რტატიული სათამაშო კონსოლებისთვის, პლან-
შეტური კომპიუტერებისთვის, მობილური მოწ-
ყობილობებისთვის და მობილური ტელეფონე-
ბისთვის; თამაშის კონტროლერები კომპიუტე-
რული თამაშებისთვის; მოწყობილობა, რომე-
ლიც განკუთვნილია ელექტრონული, კომპიუ-
ტერული, ინტერაქტიური და ვიდეოთამაშების 
აღწარმოებისთვის; სათამაშო მოწყობილობები, 

მობილური სათამაშო მოწყობილობები, კერ-
ძოდ, სათამაშო ავტომატები ვიდეოსიგნალით 
ან მის გარეშე კომპიუტერული თამაშების ან 
ვიდეოთამაშების აღწარმოებისთვის; კომპიუ-
ტერული თამაშების კონსოლები დისპლეის გა-
რე ეკრანთან ან მონიტორთან გამოყენებისთვის; 
მოწყობილობები ელექტრონული თამაშებისთ-
ვის, რომლებიც განსხვავდებიან იმ მოწყობი-
ლობებისგან, რომლებიც ადაპტირებულია დის-
პლეის გარე ეკრანთან ან მონიტორთან გამო-
ყენებისთვის; მოწყობილობა ელექტრონული 
თამაშებისთვის, რომლებიც ადაპტირებულია 
დისპლეის გარე ეკრანთან ან მონიტორთან გა-
მოყენებისთვის; ჩანთები, რომლებიც სპეცია-
ლურად ადაპტირებულია პორტატიული ვი-
დეოთამაშებისთვის და სათამაშო კონსოლების-
თვის; კომპიუტერის და ვიდეოთამაშების ჯოი-
სტიკები; კომპიუტერული სათამაშო კონსოლე-
ბი გასართობი თამაშებისთვის; პლასტიკის აფს-
კები, რომლებიც ცნობილია, როგორც გარსები 
ელექტრონული სათამაშო მოწყობილობების, 
კერძოდ, სათამაშო კონსოლების და პორტა-
ტიული სათამაშო მოწყობილობების დასაფა-
რად და დასაცავად; თამაშის კონტროლერები 
კლავიატურის სახით კომპიუტერული თამაშე-
ბისთვის; თამაშები, რომლებიც ადაპტირებუ-
ლია ტელემიმღებებთან გამოყენებისთვის; სა-
თამაშო საყურისები, რომლებიც ადაპტირებუ-
ლია ვიდეოთამაშებში გამოყენებისთვის; ხელის 
ჯოისტიკები, რომლებიც განკუთვნილია ვი-
დეოთამაშების სათამაშოდ; პორტატიული სა-
თამაშო კონსოლები; პორტატიული ელექტრო-
ნული თამაშები, რომლებიც ადაპტირებულია 
მხოლოდ ტელემიმღებებთან გამოყენებისთვის; 
პორტატიული თამაშები თხევადკრისტალური 
დისპლეებით; პორტატიული მოწყობილობები, 
რომლებიც განკუთვნილია ელექტრონული თა-
მაშების სათამაშოდ და რომლებიც ადაპტირე-
ბულია გამოყენებისთვის დისპლეის გარე ეკ-
რანთან ან მონიტორთან; სახლის სათამაშო ავ-
ტომატები; LCD სათამაშო ავტომატები; ფლეიე-
რით მართვადი ელექტრონული კონტროლერე-
ბი ელექტრონული სათამაშო ავტომატებისთ-
ვის; დამცავი შალითები, რომლებიც სპეციალუ-
რად ადაპტირებულია პორტატიული ვიდეო-
თამაშების და სათამაშო კონსოლების გადასა-
ტანად; ავტონომიური სათამაშო ავტომატი; ქვე-
სადგამი ელექტრონული სათამაშო მოწყობი-
ლობებისთვის, კერძოდ, სათამაშო კონსოლე-
ბისთვის და პორტატიული სათამაშო მოწყო-
ბილობებისთვის; მაგიდის მოწყობილობები, 
რომლებიც განკუთვნილია ელექტრონული 
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თამაშების სათამაშოდ, იმ მოწყობილობების 
გარდა, რომლებიც განკუთვნილია ტელევი-
ზორთან და კომპიუტერთან კომბინაციაში გა-
მოყენებისთვის; დისტანციური მართვის ინ-
ტერაქტიური ხელის პულტები ვიდეოთამაშე-
ბისთვის და ელექტრონული თამაშებისთვის; 
კონტროლერები სათამაშო კონსოლებისთვის; 
არკადული სათამაშო ავტომატები; ვიდეოთა-
მაშების კონსოლები; თამაშები და სათამაშოები; 
სავარჯიშო და სპორტული საქონელი, რომე-
ლიც არ შედის სხვა კლასში; საშობაო ნაძვის ხის  
მორთულობა; კულტურიზმისთვის განკუთვნი-
ლი ტრენაჟორები, სავარჯიშო ტრენაჟორები; 
აღჭურვილობა სპორტული ვარჯიშებისთვის 
და თამაშებისთვის; ტრენაჟორები. 
 

35 – სარეკლამო მომსახურება; რეკლამა ელექ-
ტრონული მედიის მეშვეობით; მესამე პირე-
ბისთვის რეკლამის გავრცელება გლობალური 
კომპიუტერული ქსელის მეშვეობით; ბიზნეს 
და სარეკლამო მომსახურება, კერძოდ, სარეკ-
ლამო მომსახურება რეკლამის ეფექტურობის 
თვალის მიდევნებისთვის, რეკლამის მართვის-
თვის, გავრცელებისთვის და მომსახურებისთ-
ვის, სარეკლამო მონაცემების ანალიზისათვის, 
სარეკლამო მონაცემების მიწოდებისთვის და 
რეკლამის ეფექტურობის ოპტიმიზაციისთვის; 
სარეკლამო მომსახურება, კერძოდ, სარეკლამო 
კომპანიების მართვასთან, სამიზნე ჯგუფების 
მოძიებასთან/იდენტიფიცირებასთან, იმპლე-
მენტაციასთან და ოპტიმიზაციასთან დაკავში-
რებული მომსახურება; მედია და სარეკლამო 
გეგმების და კონცეფციების მომზადება და რეა-
ლიზება; მესამე პირებისთვის სარეკლამო მასა-
ლების დიზაინი; სარეკლამო მომსახურება, კერ-
ძოდ, მედია დაგეგმვა და მედიის ყიდვა მესამე 
პირებისთვის, ბრენდის შეფასებასთან და ბრენ-
დის პოზიციონირებასთან დაკავშირებული 
მომსახურება მესამე პირებისთვის და მესამე პი-
რებისთვის რეკლამის შეძენასთან დაკავშირე-
ბული მომსახურება; რეკლამის ჩვენება, კერ-
ძოდ, მესამე პირებისთვის ვებ-საიტებზე რეკ-
ლამის განთავსება; მესამე პირების საქონლის 
და მომსახურების რეკლამა, მარკეტინგი და 
წარმოჩენა სპეციალურ ღონისძიებებზე ფოტო 
და ვიდეო აღჭურვილობის შეთავაზების გზით; 
კომერციული და სარეკლამო მიზნებით გამო-
ფენების და ღონისძიებების ორგანიზება პრო-
გრამული და აპარატული უზრუნველყოფის 
შემუშავების სფეროში სარეკლამო მომსახურე-
ბა, კერძოდ, კლასიფიცირებული სარეკლამო 
სივრცის შეთავაზება ინტერნეტის და სხვა სა-

კომუნიკაციო ქსელების მეშვეობით; მონაცემთა 
შეგროვება კლასიფიცირებულ კომპიუტერის 
ონლაინ მონაცემთა ბაზებში და ონლაინ საძიე-
ბო მონაცემთა ბაზებში; მესამე პირების საქონ-
ლის და მომსახურების წარმოჩენა კომპიუტე-
რული და საკომუნიკაციო ქსელების მეშვეო-
ბით; მესამე პირების საქონლის და მომსახუ-
რების წარმოჩენა ინტერნეტის და სხვა საკომუ-
ნიკაციო ქსელებით ვიდეორეკლამის გავრცე-
ლების გზით; სარეკლამო ღონისძიებების შეთა-
ვაზება რეალურ დროში ნაკადური ვიდეოს 
დახმარებით; მარკეტინგული და სარეკლამო 
მომსახურება; კონსულტაციები რეკლამის და 
მარკეტინგის სფეროში; დახმარება ბიზნესში და 
საკონსულტაციო მომსახურება; ბიზნეს-კონ-
სულტაციები მარკეტინგული საქმიანობის სა-
კითხებთან დაკავშირებით; კონსულტაციები 
ბრენდის სტრატეგიასთან დაკავშირებით; ბიზ-
ნეს-კონსულტაციები ტელეკომუნიკაციების 
სფეროში; კონსულტაციები, ბიზნესის მართვის 
სფეროში, რომლებიც საწარმოებს, არასამთავ-
რობო ორგანიზაციებს და არაკომერციულ ორ-
განიზაციებს აძლევს ისეთი პროგრამების შე-
მუშავების, ორგანიზების და ადმინისტრირების 
შესაძლებლობას, რომლებიც უზრუნველყოფენ 
უფრო ფართო წვდომას კავშირის გლობალურ 
ქსელებთან; მომსახურება ბიზნეს ქსელების შე-
ქმნასთან დაკავშირებით; დასაქმებასთან დაკავ-
შირებული კონსულტაციები და პერსონალის 
შერჩევასთან დაკავშირებული მომსახურება; მე-
სამე პირებისათვის გაყიდვების სტიმულირება 
წინასწარ გადახდის სასაჩუქრე ბარათებთან 
დაკავშირებული მომსახურების შეთავაზების 
გზით, კერძოდ, სასაჩუქრე ბარათების სერტი-
ფიკატების გაცემა, რომელთა გადაცვლაც შესაძ-
ლებელია საქონელზე და მომსახურებაზე; სა-
რეკლამო მომსახურება საზოგადოების ცნობიე-
რების ასამაღლებლად ქველმოქმედებასთან, 
მოწყალებასთან ფილანტროპიასთან, მოხალი-
სეობასთან, საზოგადოებრივ და ჰუმანიტარულ 
საქმიანობასთან დაკავშირებით; საკონკურსო 
და წამახალისებელი პროგრამების შეთავაზება 
მარკეტინგული და სარეკლამო მიზნებით იმ 
ცალკეული პირების და ჯგუფების აღიარების-
თვის, წახალისებისთვის და გამხნევებისთვის, 
რომლებიც დაკავებულნი არიან საკუთარი თა-
ვის სრულყოფით, თვითრეალიზაციით, ქველ-
მოქმედებით, ფილანტროპიით, მოხალისეო-
ბით, საზოგადოებრივი და ჰუმანიტარული საქ-
მიანობით, პროდუქტების განაწილებით და შე-
მოქმედებითი საქმიანობით; ბიზნეს-კონსულ-
ტაციები პროფესიონალებისთვის და საწარმოე-
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ბისთვის მობილური პროგრამული უზრუნ-
ველყოფის აპლიკაციების შემუშავების სფერო-
ში; სპეციალური ღონისძიებების, გამოფენების 
და გამოფენა-გაყიდვების ორგანიზება, რეკლა-
მირება, მოწესრიგება და ჩატარება კომერციუ-
ლი, წამახალისებელი და კომერციული მიზნე-
ბით; ღონისძიებების, გამოფენების, ექსპოზი-
ციების და კონფერენციების ორგანიზება და ჩა-
ტარება კომერციული მიზნებით ინტერაქტიუ-
რი გართობების, ვირტუალური რეალობის, სა-
ყოფაცხოვრებო ელექტრონიკის, გასართობი ვი-
დეოთამაშების სფეროში; საცალო ინტერნეტ-
მაღაზიების მომსახურება, რომლებიც მოიცავს 
ვირტუალური რეალობის და გაფართოებული 
რეალობის აპარატულ უზრუნველყოფას და 
პროგრამულ უზრუნველყოფას; საცალო ინტერ-
ნეტ-მაღაზიების მომსახურება ვირტუალური 
რეალობის კონტენტით და ციფრული მედიით, 
კერძოდ, წინასწარ ჩაწერილი მუსიკით, ვი-
დეოებით, გამოსახულებებით, ტექსტით, აუ-
დიო-ვიზუალური ნაწარმოებებით და ვირტუა-
ლური და გაფართოებული რეალობის თამაშე-
ბის პროგრამული უზრუნველყოფით; საქონ-
ლის და/ან მომსახურების გამყიდველებისთვის 
ონლაინ-სივრცის შეთავაზება; საშუამავლო მო-
მსახურება ბიზნესის სფეროში მესამე პირების 
მომსახურების და საქონლის გაცვლის და გა-
ყიდვის უზრუნველსაყოფად კომპიუტერული 
და საკომუნიკაციო ქსელების მეშვეობით; გამ-
ყიდველების და მყიდველების დაკავშირება 
ონლაინ ქსელური გარემოს მეშვეობით; სარეკ-
ლამო მომსახურება, კერძოდ, ელექტრონული 
კატალოგით მომსახურების შეთავაზება; ინ-
ფორმაციის შეთავაზება სატელეფონო ცნობა-
რით კავშირის გლობალური ქსელების მეშვეო-
ბით; ბიზნესის ხელის შეწყობა, კერძოდ, კლი-
ენტებთან ურთიერთობის მართვა; კომერციუ-
ლი ინფორმაციის შეთავაზება, კერძოდ, კომერ-
ციულ ორგანიზაციებთან მომსახურების და 
სხვა რესურსების მომწოდებლებთან დაკავში-
რებული მომხმარებლების კომენტარების მიწო-
დება; მარკეტინგული კვლევები, კერძოდ, სა-
რეკლამო კომპანიების და მომხმარებლების 
პრეფერენციების კვლევა და ანალიზი; ბაზრის 
კვლევასთან დაკავშირებული მომსახურება; 
მარკეტინგული კვლევების და საინფორმაციო 
მომსახურების შეთავაზება; ბიზნეს-ინფორმა-
ციის მართვა, კერძოდ, ბიზნეს-ინფორმაციის 
და ბიზნესის ანალიზის შეთავაზება რეკლამის 
და მარკეტინგის სფეროში; ბიზნესის მართვა; 
ბიზნესის ადმინისტრირება, ოფისის ფუნქციე-
ბი; ონლაინ ბიზნეს-კატალოგების შედგენა, 

რომლებშიც წარმოდგენილია მესამე პირების 
საწარმოები, საქონელი და მომსახურება; საზო-
გადოების იმ ინტერესების წარმოჩენა, რომლე-
ბიც დაკავშირებულია ინტერნეტის წვდომას-
თან მსოფლიოს მთელი მოსახლეობისთვის; 
საზოგადოების მომსახურება, კერძოდ, ღია საწ-
ყისი კოდით კომპიუტერული ტექნოლოგიების 
დანერგვის, მიღების და განვითარების ხელშეწ-
ყობასთან დაკავშირებით; ქსელური საქმიანი 
ღონისძიებების ორგანიზება ღია საწყისი კო-
დით პროგრამული უზრუნველყოფის სფერო-
ში; ნებაყოფლობითი საერთო დარგობრივი 
სტანდარტების წარმოჩენა პროგრამული უზ-
რუნველყოფის შემუშავებისთვის და შესრულე-
ბისათვის; ბიზნეს-კონფერენციების ორგანიზე-
ბა და ჩატარება; პროგრამირების ენის შემუშა-
ვების და გამოყენების სფეროში ბიზნეს-კონ-
ფერენციების ორგანიზება და ჩატარება; სოცია-
ლური ქსელების სფეროში ბიზნეს-კვლევების 
განხორციელება; კონსულტაციები სოციალური 
ქსელების კონტენტის შეფასების სფეროში; კონ-
სულტაციები სოციალური ქსელების პოლიტი-
კის და დარეგულირების სფეროში; მარკეტინგ-
თან, რეკლამასთან და წარმოჩენასთან დაკავ-
შირებული მომსახურება; ბიზნეს-მომსახურება 
და სარეკლამო მომსახურება; ბაზრის ანალიზ-
თან დაკავშირებული მომსახურება; ონლაინ-
სივრცის შემცველი ვებ-საიტის შეთავაზება 
ვირტუალური საქონლის გაყიდვისთვის და 
გაცვლისთვის სხვა მომხმარებლებთან; ონლა-
ინ-ვაჭრობის მომსახურება; სპეციალური ღო-
ნისძიებების ორგანიზება და ჩატარება ბიზნე-
სისთვის; ბლოკჩეინი, როგორც მომსახურება, 
კერძოდ, ბიზნეს-კონსულტაციები და ინფორმა-
ცია ბლოკჩეინ ტექნოლოგიის სფეროში; ელექ-
ტრონული შეხსენებების და გაფრთხილებების 
უზრუნველყოფა; რეკლამის და ინფორმაციის 
გავრცელებასთან დაკავშირებული მომსახურე-
ბა, კერძოდ, კლასიფიცირებული სარეკლამო 
სივრცეების შეთავაზება ინტერნეტის და საკო-
მუნიკაციო ქსელების მეშვეობით; სარეკლამო 
მომსახურება, კერძოდ, ონლაინ-რეკლამის სა-
მიზნე ჯგუფების მოძიება/იდენტიფიცირება და 
ოპტიმიზაცია; სპეციალური ღონისძიებების 
ორგანიზება და ჩატარება კომერციული და სა-
რეკლამო მიზნებით; ასოციაციების მომსახუ-
რება, რომლებიც ახდენენ პროფესიონალების 
და ბიზნესის ინტერესების წარმოჩენას მობი-
ლური პროგრამული უზრუნველყოფის აპლი-
კაციების შემუშავების სფეროში; ბრენდთან და-
კავშირებული კონსულტაციები; ბიზნეს და სა-
რეკლამო მომსახურება, კერძოდ, სარეკლამო 
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მომსახურება რეკლამის ეფექტურობის თვალის 
მიდევნებისთვის, რეკლამის მართვისთვის, გავ-
რცელებისთვის და მომსახურებისთვის, სარეკ-
ლამო მონაცემების ანალიზისათვის, სარეკლა-
მო მონაცემების წარმოდგენისათვის და რეკლა-
მის ეფექტურობის ოპტიმიზაციისთვის; ბიზნეს 
და სარეკლამო მომსახურება, კერძოდ, მედია 
დაგეგმვა და მედიის შეძენა მესამე პირებისათ-
ვის; მესამე პირების მომარაგების მომსახურება, 
კერძოდ, მესამე პირებისთვის საქონლის და 
მომსახურების შეძენა; ბიზნეს კავშირები; საქ-
ველმოქმედო მომსახურება, კერძოდ, საზოგა-
დოების ცნობიერების ამაღლება ქველმოქმედე-
ბასთან, მოწყალებასთან, მოხალისეობასთან, 
საზოგადოებრივ და სოციალურ საქმიანობას-
თან დაკავშირებით; კონსულტაციები რეკლამის 
და მარკეტინგის სფეროში, კერძოდ, მესამე 
პირების მოთხოვნების გათვალისწინება; მესამე 
პირებისთვის რეკლამის გავრცელება ინტერნე-
ტის და საკომუნიკაციო ქსელების მეშვეობით; 
დასაქმებასთან და პერსონალის შერჩევასთან 
დაკავშირებული მომსახურება; კომპიუტერუ-
ლი და საკომუნიკაციო ქსელებით მესამე პი-
რების მომსახურების და საქონლის გაცვლის და 
გაყიდვის ხელშეწყობის მომსახურება; მარკე-
ტინგული, სარეკლამო და წინ წაწევის მომსა-
ხურება, კერძოდ, ფასდაკლებებზე, კუპონებზე, 
ვაუჩერებზე, მესამე პირების საცალო ვაჭრობის 
საიტების ლინკებზე და მესამე პირების საქო-
ნელზე და მომსახურებაზე სპეციალურ შეთავა-
ზებაზე ინფორმაციის შეთავაზება; მესამე პირე-
ბის საქონლის და მომსახურების ონლაინ-რეკ-
ლამა და წარმოჩენა; საცალო ინტერნეტ-მაღა-
ზიის მომსახურება, რომელიც მოიცავს ვირ-
ტუალური რეალობის, შერეული რეალობის და 
გაფართოებული რეალობის გარნიტურებს (სა-
ყურისებს), თამაშებს, კონტენტს და ციფრულ 
მედიას; საცალო ინტერნეტ-მაღაზიების მომსა-
ხურება ელექტრონულ სატარებელ ფიტნეს მოწ-
ყობილობებთან, პერსონალურ სასწორებთან, 
სატარებელ აქტიურობის სამეთვალყურეო მოწ-
ყობილობებთან, ფიტნესისთვის და სპორტისთ-
ვის განკუთვნილ ტანსაცმელთან დაკავშირე-
ბით და ზემოთ აღნიშნული საქონლის აქსესუა-
რებთან დაკავშირებით; გამოფენების, ექსპოზი-
ციების და ღონისძიებების ორგანიზება, რეკლა-
მირება და ჩატარება საქმიანი მიზნებისთვის; 
მესამე პირების საქონლის და მომსახურების 
წარმოჩენა ვიდეორეკლამის გავრცელების მეშ-
ვეობით ინტერნეტში და საკომუნიკაციო ქსე-
ლებში; ონლაინ ბიზნეს-კატალოგების შეთავა-
ზება, რომლებშიც წარმოდგენილია მესამე პი-

რების საქმიანობა, საქონელი და მომსახურება; 
ონლაინ-შესაძლებლობების შეთავაზება გამყი-
დველების მყიდველებთან დასაკავშირებლად; 
ონლაინ შესაძლებლობების შეთავაზება სარეკ-
ლამო ღონისძიებების ნაკადური ვიდეო გადა-
ცემისთვის პირდაპირ ეთერში; ონლაინ-შესაძ-
ლებლობების შეთავაზება გამყიდველების მყი-
დველებთან დასაკავშირებლად; საცალო და ონ-
ლაინ საცალო ვაჭრობა პროგრამული უზრუნ-
ველყოფისთვის, ელექტრონული მოწყობილო-
ბებისთვის და ფეხსაცმელებისთვის, რომლებიც 
შეიცავს სენსორებს, რომლებიც მომხმარებლებს 
აძლევს შესაძლებლობას მონაწილეობა მიიღონ 
ვირტუალურ სპორტულ შეჯიბრებებში და გა-
ნახორციელონ ინდივიდუალურად და ჯგუ-
ფებში ფიტნეს ვარჯიშები; საცალო ვაჭრობის 
და ინტერნეტ საცალო ვაჭრობის მაღაზიების 
მომსახურება, რომლებიც მომხმარებელს აძლე-
ვენ ფიტნეს-ქოუჩინგის, ვირტუალურ სპორ-
ტულ შეჯიბრებაში მონაწილეობის, ინდივი-
დუალურად და ჯგუფებში ფიტნეს ვარჯიშების 
განხორციელების შესაძლებლობას; საცალო ვა-
ჭრობის მაღაზიების მომსახურება სატარებელ 
ელექტრონულ ფიტნეს-მოწყობილობებთან, პე-
რსონალურ სასწორებთან, სატარებელ აქტიუ-
რობის სამეთვალყურეო მოწყობილობებთან, 
ფიტნესისთვის და სპორტული ვარჯიშებისთ-
ვის ტანსაცმელთან და ზემოაღნიშნული საქონ-
ლის აქსესუარებთან დაკავშირებით. 
 

36 – ფინანსური ტრანზაქციების დამუშავებას-
თან დაკავშირებული მომსახურება, კერძოდ, 
უსაფრთხო ელექტრონული ტრანზაქციების და 
გადახდის ხერხების შეთავაზება; ანგარიშების 
გადახდაზე მონაცემების ელექტრონული და-
მუშავება ინტერნეტის და კავშირის ქსელების 
მომხმარებლებისთვის; გადახდის ტრანზაქციე-
ბის დამუშავებასთან დაკავშირებული მომსა-
ხურება; ფულადი სახსრების ელექტრონულ 
გადაგზავნასთან დაკავშირებული მომსახურე-
ბა; ელექტრონული საკრედიტო ბარათებით, სა-
დებეტო ბარათებით და სასაჩუქრე ბარათებით 
ტრანზაქციების დამუშავებასთან დაკავშირებუ-
ლი მომსახურება; მესამე პირებისთვის ელექ-
ტრონული მობილური გადახდების მომსახუ-
რების შეთავაზება; ფინანსური მომსახურება; 
გადახდების დამუშავებასთან დაკავშირებული 
მომსახურება; ფინანსურ ტრანზაქციებთან და-
კავშირებული მომსახურება; ფულადი სახსრე-
ბის შეგროვების და შეგროვებული შემოწირუ-
ლობების განაწილების ხელშეწყობა და ორგანი-
ზება; საქველმოქმედო მომსახურება, კერძოდ, 
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საქონლის მომარაგების კოორდინაცია და კერ-
ძო პირებისგან და კომპანიებისგან შემოწირუ-
ლი ფულადი სახსრების განაწილება მესამე პი-
რებისთვის; ელექტრონული მობილური აპლი-
კაციების დახმარებით ანგარიშების გადახდას-
თან დაკავშირებული მომსახურების შეთავაზე-
ბა; ფინანსური მომსახურება, კერძოდ, ვირტუა-
ლური ვალუტის შეთავაზება ონლაინ-საზოგა-
დოებისთვის, რომელსაც ამ საზოგადოების წევ-
რები გამოიყენებენ ვიდეოთამაშებთან, პირდა-
პირ ეთერში ნაკადურ კონტენტთან და ვიდეო  
კონტენტთან დაკავშირებით ინტერნეტის და 
კავშირის ქსელების მეშვეობით; ფინანსური 
გაცვლა-გამოცვლა; ელექტრონული მობილური 
გადახდების მომსახურება მესამე პირებისთვის; 
ვირტუალური ვალუტის გადაცვლა; ვირტუა-
ლური ვალუტის ელექტრონული გადარიცხვა; 
ფინანსური საქმეები, კერძოდ, ფინანსების მარ-
თვა, ფინანსური დაგეგმვა, ფინანსური პროგ-
ნოზები, ფინანსური პორტფელის მართვა და 
ფინანსური ანალიზი და კონსულტაციები; ელ-
ექტრონული საშუალებებით მიწოდებული ფი-
ნანსური ინფორმაცია; საბროკერო მომსახურე-
ბა; სადილერო მომსახურება; ვალუტის ყიდვა-
გაყიდვასთან დაკავშირებული მომსახურება; 
ციფრულ ვალუტასთან დაკავშირებული მომსა-
ხურება; კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებული 
მომსახურება; ვირტუალურ ვალუტასთან და-
კავშირებული მომსახურება; ციფრული ვალუ-
ტის საფულესთან და შენახვასთან დაკავშირე-
ბული მომსახურება; ელექტრონული საფულის 
მომსახურება; ელექტრონული საფულის მომსა-
ხურება; ფინანსური მომსახურება, რომელიც 
დაკავშირებულია ელექტრონული საფულის 
მომსახურებასთან; ანგარიშების ელექტრონუ-
ლი საფულით გადახდასთან დაკავშირებული 
მომსახურება; ელექტრონული საბანკო მომსა-
ხურება გლობალური კომპიუტერული ქსელის 
მეშვეობით; ვალუტის ყიდვა-გაყიდვა; ელექ-
ტრონული გადახდების მომსახურება, რომე-
ლიც მოიცავს ანგარიშების გადახდის შესახებ 
მონაცემების ელექტრონულ დამუშავებას და 
შემდგომ გადაცემას; ციფრული ვალუტის, ვირ-
ტუალური ვალუტის, კრიპტოვალუტის, ციფ-
რული და ბლოკჩეინ-აქტივების, გაციფრულე-
ბული აქტივების ციფრული ტოკენების, კრიპ-
ტო-ტოკენების და სასარგებლო ტოკენების 
ყიდვა-გაყიდვასთან დაკავშირებული მომსახუ-
რება; ციფრული ვალუტის, ვირტუალური ვა-
ლუტის, კრიპტოვალუტის, ციფრული და ბლო-
კჩეინ-აქტივების, გაციფრულებული აქტივების 
ციფრული ტოკენების, კრიპტო-ტოკენების და 

სასარგებლო ტოკენების მესამე პირებისთვის 
დამუშავებასთან დაკავშირებული მომსახურე-
ბა; ფულადი სახსრების ელექტრონული ეკვი-
ვალენტების ტრანსფერების გაადვილება; ფი-
ნანსური ახალი ამბების გაშუქებასთან დაკავ-
შირებული მომსახურება; ფინანსური მომსახუ-
რება, კერძოდ, ვირტუალური ვალუტის მომსა-
ხურების შეთავაზება, რომელსაც გამოიყენებენ 
ვირტუალური საზოგადოების წევრები გლობა-
ლური კომპიუტერული ქსელის მეშვეობით; ფა-
სიანი ტოკენების გამოშვება; ციფრული ვალუ-
ტის, ვირტუალური ვალუტის, კრიპტოვალუ-
ტის, ციფრული და ბლოკჩეინ-აქტივების, გაცი-
ფრულებული აქტივების, ციფრული ტოკენე-
ბის, კრიპტო-ტოკენების და სასარგებლო ტო-
კენების მართვა; ფინანსური მომსახურება, კერ-
ძოდ, ფინანსური ბირჟის შეთავაზება ციფრუ-
ლი ვალუტის, ვირტუალური ვალუტის, კრიპ-
ტოვალუტის, ციფრული და ბლოკჩეინ-აქტი-
ვების, გაციფრულებული აქტივების ციფრული 
ტოკენების, კრიპტო-ტოკენების და სასარგებ-
ლო ტოკენების ყიდვა-გაყიდვისთვის; კრიპტო-
ვალუტის ყიდვა-გაყიდვასთან დაკავშირებული 
მომსახურება; კრიპტოვალუტის გადაცვლასთან 
დაკავშირებული მომსახურება; კრიპტოვალუ-
ტით გადახდების დამუშავება; ელექტრონულ 
გადახდებთან დაკავშირებული მომსახურება; 
ელექტრონული გადახდების დამუშავება ელექ-
ტრონული საფულის მომსახურების მეშვეო-
ბით; ვალუტის მართვასთან დაკავშირებული 
მომსახურება; ვალუტის გადაგზავნასთან და-
კავშირებული მომსახურება; ფინანსური მომსა-
ხურება, კერძოდ, ციფრული ვალუტის, ვირ-
ტუალური ვალუტის, კრიპტოვალუტის, ციფ-
რული და ბლოკჩეინ-აქტივების, გაციფრულე-
ბული აქტივების ციფრული ტოკენების, კრიპ-
ტო-ტოკენების და სასარგებლო ტოკენების ელ-
ექტრონული გადარიცხვის უზრუნველყოფა; 
ფინანსური კონსულტაციები ციფრული ვალუ-
ტის, ვირტუალური ვალუტის, კრიპტოვალუ-
ტის, ციფრული და ბლოკჩეინ-აქტივების, გაცი-
ფრულებული აქტივების, ციფრული ტოკენე-
ბის, კრიპტო-ტოკენების და სასარგებლო ტოკე-
ნების სფეროში; ფულადი სახსრების ელექ-
ტრონული გადარიცხვების ელექტრონული 
დამუშავების და თვალის მიდევნების შეთავა-
ზება; ვალუტის გადაცვლასთან დაკავშირებუ-
ლი მომსახურება; ინვესტიციების მართვასთან 
დაკავშირებული მომსახურება; ფინანსური და-
წესებულებებისთვის და ფონდებისთვის ფუ-
ლადი სახსრების შენახვასთან დაკავშირებული 
მომსახურების შეთავაზება; სვოპების და დერი-
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ვატივების ლისტინგი და ყიდვა-გაყიდვა ციფ-
რულ ვალუტაზე, ვირტუალურ ვალუტაზე, 
კრიპტოვალუტაზე, ციფრული და ბლოკჩეინ 
აქტივებზე, გაციფრულებული აქტივებზე ციფ-
რულ ტოკენებზე, კრიპტო-ტოკენებზე და 
სასარგებლო ტოკენებზე; მონეტარული გადაცვ-
ლა; ფინანსური ტრანზაქციების კლირინგი და 
შესაბამისობაში მოყვანა; ფინანსურ ინფორმა-
ციასთან დაკავშირებული მომსახურება; ელექ-
ტრონულ ფინანსურ ვაჭრობასთან დაკავშირე-
ბული მომსახურება; ელექტრონული ფინანსუ-
რი ვაჭრობა, კერძოდ, ციფრული აქტივებით 
ვაჭრობა; ციფრული ვალუტის, ვირტუალური 
ვალუტის, კრიპტოვალუტის, ციფრული და 
ბლოკჩეინ-აქტივების, გაციფრულებული აქტი-
ვების ციფრული ტოკენების, კრიპტო-ტოკენე-
ბის და სასარგებლო ტოკენების შესახებ ფი-
ნანსური ინფორმაციის შეთავაზება მოთხოვნის 
მიხედვით და რეალური დროის რეჟიმში; ინ-
ფორმაციის შეთავაზება ინვესტიციების და ფი-
ნანსების სფეროში კომპიუტერული ქსელების 
და კავშირის გლობალური ქსელის მეშვეობით; 
ელექტრონული ვაჭრობა ფინანსური ინსტრუ-
მენტებით; ელექტრონული კომერციის გადახ-
დების მომსახურება; ანგარიშების გადახდაზე 
მონაცემების ელექტრონული დამუშავება და 
გადაცემა ინტერნეტის და კავშირის ქსელების 
მომხმარებლებისთვის; ფინანსური ტრანზაქ-
ციების დამუშავებასთან დაკავშირებული მომ-
სახურება, კერძოდ, უსაფრთხო კომერციული 
ტრანზაქციების და გადახდის ვარიანტების 
შეთავაზება; ფინანსურ ტრანზაქციებთან დაკავ-
შირებული მომსახურება, კერძოდ, ვირტუალუ-
რი ვალუტის შეთავაზება ონლაინ-საზოგადოე-
ბის წრეების მიერ გამოყენებისთვის ინტერნე-
ტის და კავშირის ქსელების მეშვეობით; ვაჭრო-
ბასთან დაკავშირებული მომსახურება, კერძოდ, 
გადახდების ტრანზაქციების დამუშავებასთან 
დაკავშირებული მომსახურება; გადახდების 
დამუშავებასთან დაკავშირებული მომსახურე-
ბა, კერძოდ, ვირტუალური ვალუტით ტრან-
ზაქციების დამუშავებასთან დაკავშირებული 
მომსახურება მესამე პირებისთვის; წინასწარი 
გადახდის სასაჩუქრე ბარათებთან დაკავშირე-
ბული მომსახურება, კერძოდ, სასაჩუქრე ბარა-
თის სერტიფიკატების გაცემა, რომელთა გადაც-
ვლაც შესაძლებელია საქონელზე ან მომსახურე-
ბაზე. 
38 – ტელეკომუნიკაციები; სატელეკომუნიკა-
ციო მომსახურება, კერძოდ, ელექტრონული მე-
დიის, შეტყობინებების, გრაფიკის, გამოსახუ-
ლებების, ფოტოების, ვიდეო, ვიდეო-ვიზუა-

ლური კონტენტის და ფაილების ელექტრონუ-
ლი გადაცემა; სატელეკომუნიკაციო მომსახუ-
რება, კერძოდ, სატელეკომუნიკაციო ქსელების 
მეშვეობით მონაცემების გადაცემასა და მიღე-
ბასთან დაკავშირებული მომსახურება; სატელე-
კომუნიკაციო და ერთრანგიანი ქსელის კომ-
პიუტერული მომსახურება, კერძოდ, გამოსახუ-
ლებების, აუდიო-ვიზუალური და ვიდეოკონ-
ტენტის, ფოტოების, ვიდეოების, მონაცემების, 
ტექსტის, შეტყობინებების, რეკლამის, მასობრი-
ვი ინფორმაციის საშუალებების, სარეკლამო შე-
ტყობინებების და ინფორმაციის ელექტრონუ-
ლი გადაცემა; ფოტოების, ვიდეოს და მონაცე-
მების გაზიარებასთან დაკავშირებული მომსა-
ხურება, კერძოდ, ინტერნეტის მომხმარებლე-
ბის ციფრული ფოტო ფაილების, ვიდეოების, 
აუდიო-ვიზუალური კონტენტის ელექტრონუ-
ლი გადაცემა; სატელეკომუნიკაციო მომსახუ-
რება, კერძოდ, ინტერნეტით და სხვა საკომუნი-
კაციო ქსელებით ხელმისაწვდომი ხმის, მონა-
ცემების, აუდიო კონტენტის, ვიდეოების, ტექს-
ტის და გრაფიკის გაცვლა; კომპიუტერულ, ელ-
ექტრონულ და ონლაინ მონაცემთა ბაზებთან 
წვდომის უზრუნველყოფა; სოციალური ქსელე-
ბის და ურთიერთგაცნობის სფეროში კომპიუ-
ტერულ მონაცემთა ბაზებთან წვდომის უზ-
რუნველყოფა; ონლაინ ფორუმების შეთავაზება 
იმ თემების მიხედვით ურთიერთობისთვის, 
რომლებიც წარმოადგენენ საერთო ინტერესის 
საგანს; ონლაინ „სასაუბრო ოთახების“, შეტყო-
ბინებების დაუყოვნებელი გაცვლის მომსახუ-
რების და განცხადებების ელექტრონული და-
ფების შეთავაზება; „სასაუბრო ოთახების მომ-
სახურება~ სოციალური ქსელებისთვის; კავში-
რის ონლაინ-არხების შეთავაზება, რომლებსაც 
მობილური მოწყობილობების და ინტერნეტის 
მომხმარებლები გადაჰყავს სხვა ვებ-გვერდებ-
ზე; მესამე პირების ვებ-საიტების ან მესამე პი-
რების სხვა ელექტრონული კონტენტის წვდო-
მის გაადვილება უნივერსალური შესვლის მეშ-
ვეობით; აუდიო, ტექსტური და ვიდეო ტრანს-
ლაციის მომსახურება ინტერნეტის ან სხვა სა-
კომუნიკაციო ქსელების მეშვეობით; ხმის გა-
დაცემა ინტერნეტ-პროტოკოლის საშუალებით 
(VOIP); სატელეფონო კავშირის მომსახურება; 
მობილური სატელეფონო კავშირის მომსახურე-
ბა; ვიდეო-კონფერენციების მომსახურება; ვი-
დეო-კონფერენციებისთვის საშუალებების და 
აღჭურვილობის შეთავაზება; აუდიო და ვიზუა-
ლური ტელეკონფერენციების მომსახურება; ვი-
დეო, აუდიო-ვიზუალური და ინტერაქტიური 
აუდიო-ვიზუალური კონტენტის ნაკადური გა-
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დაცემა ინტერნეტის მეშვეობით; მომხმარებ-
ლებისთვის ონლაინ-საზოგადოების ფორუმის 
შეთავაზება ინფორმაციის, აუდიო, ვიდეოკონ-
ტენტის, რეალურ დროში ახალი ამბების, გა-
სართობი კონტენტის ან ინფორმაციის გაცვლი-
სა და ნაკადური გადაცემისთვის, ვირტუალუ-
რი საზოგადოების ფორმირების და სოციალურ 
ქსელებში მონაწილეობის მიზნით; სატელეკო-
მუნიკაციო მომსახურება, კერძოდ, ვირტუალუ-
რი რეალობის კონტენტის და მონაცემების ელ-
ექტრონული გადაცემა; კომპიუტერული მომსა-
ხურება, კერძოდ, კავშირის აღჭურვილობის 
გამოყენებასთან დაკავშირებით ტექნიკური 
მხარდაჭერის მომსახურების შეთავაზება; ვებ-
შეტყობინებების გაცვლის მომსახურება; შეტყო-
ბინებების დაუყოვნებელი გაცვლის მომსახუ-
რება; დაშიფრული ელექტრონული გადაცემა 
და აღდგენილი მონაცემების მიწოდება; სატე-
ლეკომუნიკაციო ქსელებთან და ინტერნეტთან 
წვდომის უზრუნველყოფა; ინტერნეტთან მიერ-
თების უზრუნველყოფა; ტელეკომუნიკაციებზე 
ინფორმაციის მიწოდება; კონსულტაციები სა-
ტელეკომუნიკაციო მომსახურების სფეროში, 
კერძოდ, ხმის, მონაცემების და დოკუმენტების 
გადაცემა სატელეკომუნიკაციო ქსელების მეშ-
ვეობით; ინტერნეტ-პროვაიდერის მომსახურე-
ბა; ინტერნეტ-მაუწყებლობის მომსახურება; სა-
ტელეკომუნიკაციო მომსახურება, კერძოდ, ინ-
ტერნეტის წვდომის უზრუნველყოფა ფართო-
ზოლიანი ქსელების მეშვეობით; აუდიო, ვი-
ზუალური და აუდიო-ვიზუალური კონტენტის 
ნაკადური გადაცემა და პირდაპირი ტრანსლა-
ცია გლობალური კომპიუტერული ქსელის მეშ-
ვეობით; გართობასთან დაკავშირებული მომსა-
ხურება, კერძოდ, მომხმარებლების კონტეტის, 
მესამე პირების კონტენტის, ფოტოების, ვიდეო, 
აუდიო, ვიზუალური და აუდიო-ვიზუალური 
მასალების, რომლებიც წარმოადგენენ საერთო 
ინტერესის საგანს ინტერაქტიურ და ონლაინ 
მონაცემთა ბაზებთან წვდომის უზრუნველყო-
ფა; ფოტოების და ვიდეოების გაცვლის მომ-
სახურება; ინტერნეტის და კავშირის სხვა ქსე-
ლების მეშვეობით აუდიო-ტექსტურ და ვიდეო 
მაუწყებლობასთან დაკავშირებული მომსახუ-
რება; ხმის, მონაცემების, აუდიო, ვიდეო კონ-
ტენტის, ტექსტის და გრაფიკის ელექტრონული 
გაცვლა ინტერნეტის და სატელეკომუნიკაციო 
ქსლების მეშვეობით; ფოტოების და მონაცემე-
ბის ერთრანგიანი ქსელებით გაცვლის მომსა-
ხურება, კერძოდ, ციფრული ფოტო ფაილების, 
გრაფიკის და აუდიო კონტენტის ელექტრონუ-
ლი გადაცემა ინტერნეტის მომხმარებლებს შო-

რის; ფოტოების და ვიდეოების გაცვლასთან და-
კავშირებული მომსახურება, კერძოდ, ციფრუ-
ლი ფოტო ფაილების, ვიდეო და აუდიო-ვი-
ზუალური კონტენტის ელექტრონული გადაცე-
მა ინტერნეტის მომხმარებლებს შორის; ფორუ-
მის, ჩატების, განცხადებების, ელექტრონული 
დაფების შეთავაზება დარეგისტრირებული 
მომხმარებლებისთვის ჯანმრთელობაზე და ფი-
ზიკურ ფორმაზე, სპორტულ ღონისძიებებზე 
და სოციალურ ქსელებზე შეტყობინებების გა-
დაცემისთვის და ინფორმაციის გაცვლისთვის 
ონლაინ ვებ-საიტების და კავშირის სხვა კომ-
პიუტერული და ელექტრონული ქსლების მეშ-
ვეობით; ვებ-საიტის შეთავაზება, რომელიც 
შეიცავს ინფორმაციას სპორტზე, ფიტნეს-ვარ-
ჯიშებზე და სპორტული უნარების განვითარე-
ბაზე; ონლაინ ფორუმის შეთავაზება დარეგის-
ტრირებული მომხმარებლებისთვის პირად საქ-
მიანობაზე, ფიტნესზე და სოციალურ ქსელებზე 
ინფორმაციის გაცვლის მიზნით; დარეგისტრი-
რებული მომხმარებლებისთვის ონლაინ ფორუ-
მის შეთავაზება ფიტნესზე, სპორტულ აქტი-
ვებზე, ფიტნეს-მიზნებზე, ფიტნეს ვარჯიშებზე 
და ქოუჩინგზე, აგრეთვე, სოციალურ ქსელებზე 
ინფორმაციის გაცვლის მიზნით ონლაინ ვებ-
საიტების და კავშირის სხვა კომპიუტერული და 
ელექტრონული ქსელების მეშვეობით; ონლაინ 
ფორუმების, „სასაუბრო ოთახების“ და განცხა-
დებების ელექტრონული დაფების შეთავაზება 
დარეგისტრირებული მომხმარებლებისთვის 
შეტყობინებების გადაცემისთვის და ინფორმა-
ციის გაცვლისათვის, რომელიც დაკავშირებუ-
ლია კვებასთან, პირად საქმიანობასთან, ჯანმრ-
თელობასთან და ფიტნესთან, განცხადებებთან 
და სოციალურ ქსელებთან; განცხადებების ელ-
ექტრონული დაფების შეთავაზება მომხმარებ-
ლებს შორის საერთო ინტერესების სფეროში 
შეტყობინებების გაცვლისათვის; ონლაინ საკო-
მუნიკაციო მითითებების შეთავაზება, რომლებ-
საც მობილური მოწყობილობების და ინტერ-
ნეტის მომხმარებლები გადაჰყავს სხვა ლოკა-
ლურ და გლობალურ ონლაინ ლოკაციებზე; 
ონლაინ ფორუმების შეთავაზება კომუნიკა-
ციისთვის, კერძოდ, გადაცემისთვის იმ თემების 
მიხედვით, რომლებიც წარმოადგენენ საერთო 
ინტერესის საგანს; საკომუნიკაციო აღჭურვი-
ლობის გამოყენებასთან დაკავშირებით ტექნი-
კური მხარდაჭერის მომსახურების შეთავაზება; 
სპორტულ საქმიანობასთან დაკავშირებული 
აუდიო და ვიდეომასალების ნაკადური გადა-
ცემა ინტერნეტში და კავშირის სხვა კომპიუტე-
რულ და ელექტრონულ ქსელებში; სატელეკო-
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მუნიკაციო მომსახურება; სატელეკომუნიკაციო 
მომსახურება, კერძოდ, მონაცემების, შეტყობი-
ნებების, გრაფიკის, ფოტოების, გამოსახულე-
ბების, აუდიო, ვიდეო და აუდიო-ვიზუალური 
კონტენტის ინფორმაციის ელექტრონული გა-
დაცემა; სატელეკომუნიკაციო მომსახურება, 
კერძოდ, ვირტუალური, შერეული და გაფარ-
თოებული კონტენტის და მონაცემების ელექ-
ტრონული გადაცემა; ტელე-კონფერენციები; 
ინტერნეტ-პროტოკოლის საშუალებით ხმის გა-
დაცემა (VOIP). 
 

41 – გართობასთან დაკავშირებული მომსახუ-
რება; ელექტრონულ გამოქვეყნებასთან დაკავ-
შირებული მომსახურება მესამე პირებისათვის; 
საგანმანათლებლო მასალების, კერძოდ, წიგნე-
ბის, ჟურნალების, საინფორმაციო ბიულეტე-
ნების და ელექტრონული პუბლიკაციების გა-
მოქვეყნება; არაჩატვირთვადი ონლაინ-ჟურნა-
ლების, კერძოდ, ვებ-ბლოგების (ბლოგების), 
რომლებიც შეიცავს მომხმარებლების კონ-
ტენტს, ბლოგების, რომლებიც შეიცავს სარეკ-
ლამო, მარკეტინგულ და ბიზნეს კონტენტს და, 
აგრეთვე, ვირტუალური რეალობის და გაფარ-
თოებული რეალობის შესახებ ბლოგების გამო-
ქვეყნება; არაჩატვირთვადი ელექტრონული 
პუბლიკაციების რესურსების შეთავაზება ონ-
ლაინ პროგრამული უზრუნველყოფის დევე-
ლოპერებისთვის; გართობასთან და განათლე-
ბასთან დაკავშირებული მომსახურება, კერძოდ, 
ონლაინ არაჩატვირთვადი პუბლიკაციების შე-
თავაზება ვირტუალური რეალობის ტექნოლო-
გიების შესახებ ვებ-საიტის მეშვეობით; გართო-
ბასთან და განათლებასთან დაკავშირებული 
მომსახურება, კერძოდ, ონლაინ არაჩატვირთვა-
დი პუბლიკაციების შეთავაზება გაფართოებუ-
ლი რეალობის ტექნოლოგიების შესახებ ვებ-
საიტის მეშვეობით; გართობასთან დაკავშირე-
ბული მომსახურება, კერძოდ, ინტერაქტიური 
და მრავალი მოთამაშისთვის და ერთი მოთამა-
შისთვის განკუთვნილი თამაშების შეთავაზება 
ინტერნეტის ან საკომუნიკაციო ქსელების მეშ-
ვეობით; გართობასთან დაკავშირებული მომსა-
ხურება, კერძოდ, ონლაინ ვიდეოთამაშების, 
კომპიუტერული თამაშების, ელექტრონული 
თამაშების და ინტერაქტიური თამაშების შეთა-
ვაზება; კომპიუტერული თამაშების შეთავაზება 
ქსელის მომხმარებლების მიერ გამოყენებისთ-
ვის მთელ ქსელში; ონლაინ არაჩატვირთვადი 
პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება 
თამაშებისთვის; ვირტუალური რეალობის თა-
მაშებთან დაკავშირებული მომსახურება ინ-

ტერნეტით ან კავშირის სხვა ქსელებით; გა-
ფართოებული რეალობის თამაშებთან დაკავში-
რებული მომსახურება ინტერნეტით ან კავში-
რის სხვა ქსელებით; გართობასთან დაკავშირე-
ბული მომსახურება, კერძოდ, ვირტუალური 
რეალობის თამაშების, ინტერაქტიური გართო-
ბების და ვირტუალური რეალობის კონტენტის 
და გამოცდილების შეთავაზება; გართობასთან 
დაკავშირებული მომსახურება, კერძოდ, გაფარ-
თოებული რეალობის თამაშების, ინტერაქტიუ-
რი გართობების და გაფართოებული რეალობის 
კონტენტის და გამოცდილების შეთავაზება; 
გართობასთან დაკავშირებული მომსახურება, 
კერძოდ, შერეული რეალობის თამაშების, ინ-
ტერაქტიური გართობების და შერეული რეა-
ლობის კონტენტის და გამოცდილების შეთავა-
ზება; გართობასთან დაკავშირებული მომსახუ-
რება, კერძოდ, ონლაინ ვირტუალური რეალო-
ბის გარემოს შეთავაზება; გართობასთან დაკავ-
შირებული მომსახურება, კერძოდ, ონლაინ გა-
ფართოებული რეალობის გარემოს შეთავაზება; 
გაფართოებული რეალობის ვიდეო პროდუქცია 
გართობის მიზნებისთვის; ვირტუალური რეა-
ლობის ვიდეო პროდუქცია გართობის მიზნე-
ბისთვის; მულტიმედიური გართობების პრო-
დუქციასთან და პუბლიკაციასთან დაკავში-
რებული მომსახურება; გართობასთან დაკავში-
რებული მომსახურება მულტიმედიური გასარ-
თობი კონტენტის პროდუქციასთან და პოსტ-
პროდუქციასთან დაკავშირებული მომსახურე-
ბის სახით; გართობასთან და განათლებასთან 
დაკავშირებული მომსახურება, კერძოდ, არა-
ჩატვირთვადი ფილმების, სატელევიზიო შოუე-
ბის, ვებ-ტრანსლაციების, აუდიო-ვიზუალური 
და მულტიმედიური ნაწარმოებების და, აგრეთ-
ვე, ფილმებთან სატელევიზიო შოუებთან, ვებ-
ტრანსლაციებთან, აუდიო-ვიზუალურ და 
მულტიმედიურ ნაწარმოებებთან დაკავშირე-
ბით ინფორმაციის, მიმოხილვების და რეკო-
მენდაციების შეთავაზება ინტერნეტის მეშვეო-
ბით; ონლაინ კომპიუტერულ თამაშებთან და 
ვიდეო თამაშებთან დაკავშირებით ინფორმაცი-
ის შეთავაზება ინტერნეტის და კავშირის სხვა 
ქსელების მეშვეობით; საგანმანათლებლო კონ-
ფერენციების ორგანიზება და ჩატარება; გამო-
ფენების, ღონისძიებების და კონფერენციების 
ორგანიზება კულტურის, გართობის, განათლე-
ბის და სოციალური ქსელების სფეროში არასაქ-
მიანი და არაკომერციული მიზნებით; კონკურ-
სების და გასართობი ღონისძიებების ორგანი-
ზება იმ პირებისთვის, რომლებიც თამაშობენ 
ვიდეო, კომპიუტერულ, ელექტრონულ ან ინ-
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ტერაქტიურ თამაშებს; გართობასთან დაკავში-
რებული მომსახურება, კერძოდ, კონკურსების 
ორგანიზება და ჩატარება ინტერაქტიური გარ-
თობების, ვირტუალური რეალობის, გაფარ-
თოებული რეალობის, სამომხმარებლო ელექ-
ტრონიკის და გასართობი ვიდეო თამაშების 
პროგრამული უზრუნველყოფის და აპარატუ-
ლი უზრუნველყოფის გამოყენების და განვითა-
რების წახალისებისთვის; გამოფენების ორგანი-
ზება ინტერაქტიური გართობების, ვირტუალუ-
რი რეალობის, სამომხმარებლო ელექტრონიკის, 
და გასართობი ვიდეო თამაშების სფეროში 
კულტურული და საგანმანათლებლო მიზნე-
ბისთვის; კონკურსების შეთავაზება და ჩატა-
რება, რომლებიც განკუთვნილია იმ პირების და 
ცალკეული ჯგუფების გაცნობისთვის, აღიარე-
ბისთვის და წახალისებისთვის, რომლებიც და-
კავებულნი არიან საკუთარი თავის სრულყო-
ფით, თვითრეალიზაციით, ქველმოქმედებით, 
ფილანტროპიით, მოხალისეობით, სოციალური 
და საზოგადოებრივი მომსახურებით და ჰუმა-
ნიტარული საქმიანობით და, აგრეთვე, შემოქ-
მედებითი მუშაობის პროდუქტების გაცვლით; 
საგანმანათლებლო მიზნებისთვის გამოფენე-
ბის, კონფერენციების და ღონისძიებების ორგა-
ნიზება პროგრამული უზრუნველყოფის განვი-
თარების სფეროში; საგანმანათლებლო და გარ-
თობის მიზნებისთვის კონკურსების შეთავაზე-
ბა და ჩატარება პროგრამული უზრუნველყო-
ფის დეველოპერებისათვის; განათლებასთან 
დაკავშირებული მომსახურება, კერძოდ, კონფე-
რენციების და სემინარების ორგანიზება და ჩა-
ტარება ხელოვნური ინტელექტის და ნივთების 
ინტერნეტის სფეროში; განათლებასთან დაკავ-
შირებული მომსახურება, კერძოდ, კონფერენ-
ციების, კურსების, სემინარების და ონლაინ-
ტრენინგების ორგანიზება და ჩატარება რეკლა-
მის, მარკეტინგის, სოციალური ქსელების, ინ-
ტერნეტის და სოციალური მედიის სფეროში და 
ამასთან დაკავშირებული სასწავლო მასალის 
გავრცელება; გამოფენების, სავაჭრო გამოფენე-
ბის და ღონისძიებების ორგანიზება, წარმოჩენა 
და ჩატარება; ტრენინგი დიზაინის, რეკლამის 
და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სფეროში; 
ტრენინგი სტრატეგიული მედია დაგეგმვის 
სფეროში, რომელიც დაკავშირებულია რეკლა-
მასთან, მარკეტინგთან და ბიზნესთან; გართო-
ბის სფეროში ინფორმაციის შეთავაზება; გარ-
თობასთან დაკავშირებული ინფორმაციის შე-
თავაზება, მათ შორის, ტექსტის, ელექტრონუ-
ლი დოკუმენტების, მონაცემთა ბაზების, გრა-
ფიკის, ფოტოგრაფიული გამოსახულებების და 

აუდიო-ვიზუალური ინფორმაციის, ინტერნე-
ტის და კავშირის სხვა ქსელების მეშვეობით; 
განათლების და გართობის მიზნით ინფორმა-
ციის შეთავაზება გართობის, საშუალო სკოლე-
ბის და კოლეჯების, აგრეთვე, ინტერესების მი-
ხედვით სოციალური და საზოგადოებრივი 
ჯგუფების სფეროში; ფოტოგადაღებისთვის და 
ვიდეო გადაღებისთვის კიოსკების იჯარა ფო-
ტოების და ვიდეოების მოპოვებისთვის, რედაქ-
ტირებისთვის და გაცვლისთვის; განათლება; 
ტრენინგების უზრუნველყოფა; სპორტული და 
კულტურული ღონისძიებები; გართობასთან 
დაკავშირებული მომსახურება, კერძოდ, ონლა-
ინ ვიდეოების შეთავაზება, რომლებიც შეიცავენ 
თამაშებს, რომლებსაც თამაშობენ მესამე პირე-
ბი; თამაშებთან დაკავშირებული მომსახურება 
მომხმარებლებისთვის ვებ-საიტების შეთავაზე-
ბის სახით მესამე პირების თამაშის ტრანსლა-
ციისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფის შე-
მუშავების სფეროში საგანმანათლებლო კონფე-
რენციების ორგანიზება და ჩატარება; საგანმა-
ნათლებლო სემინარები, გაკვეთილები, გამოსვ-
ლების სერიები, კონფერენციები და ტრენინგე-
ბი ღია საწყისი კოდით პროგრამული უზრუნ-
ველყოფის სფეროში და პროგრამული უზრუნ-
ველყოფის განვითარების სფეროში; გართობას-
თან დაკავშირებული მომსახურება, კერძოდ, 
კომედიური ფილმების, დრამატული ფილმე-
ბის, დოკუმენტური ფილმების, დოკუმენტური 
სერიალების, ანიმაციური ფილმების, მისტიკუ-
რი ფილმების და რეალითი შოუების და ტელე-
სერიალების უწყვეტად შეთავაზება ინტერნე-
ტის მეშვეობით; ონლაინ ჟურნალები, კერძოდ, 
ბლოგები, რომლებიც შეიცავს კომედიურ ფილ-
მებს, დრამატულ ფილმებს, დოკუმენტურ ფი-
ლმებს, დოკუმენტურ სერიალებს, ანიმაციურ 
ფილმებს, მისტიკურ ფილმებს და რეალითი 
შოუებს; ონლაინ არაჩატვირთვადი ვიდეოკლი-
პების, ვიდეორგოლების, ვიდეო ბლოგების, გა-
მოსახულებების, ილუსტრაციების, სტატიების 
და სტატიების ანოტაციების შეთავაზება კომე-
დიური ფილმების, დრამატული ფილმების, 
დოკუმენტური ფილმების, დოკუმენტური სე-
რიალების, ანიმაციური ფილმების, მისტიკური 
ფილმების და რეალითი შოუების სფეროში; ონ-
ლაინ არაჩატვირთვადი ვიდეოების შეთავაზება 
კომედიური ფილმების, დრამატული ფილმე-
ბის, დოკუმენტური ფილმების, დოკუმენტური 
სერიალების, ანიმაციური ფილმების, მისტიკუ-
რი ფილმების და რეალითი შოუების სფეროში; 
განათლებასთან დაკავშირებული მომსახურება, 
კერძოდ, ონლაინ პუბლიკაციების შეთავაზება 
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სოციალური ქსელის კონტენტის სფეროში; სო-
ციალური ქსელების კონტენტთან დაკავშირე-
ბული ინფორმაციის შეთავაზება; სოციალური 
ქსელების კონტენტთან დაკავშირებული ონლა-
ინ ელექტრონული პუბლიკაციები; სასწავლო 
მასალების პუბლიკაცია, კერძოდ, პროგრამული 
უზრუნველყოფის შემუშავების, ხელოვნური 
ინტელექტის, მანქანით სწავლების და მომხმა-
რებლების ინტერფეისების შექმნის სფეროში 
სტატიების, სახელმძღვანელოების, ჟურნალე-
ბის და ბლოგების პუბლიკაცია; სასწავლო სე-
მინარების ორგანიზება და ჩატარება; დასვენე-
ბასთან დაკავშირებული ინფორმაცია; გაფარ-
თოებული რეალობის ვიდეოების შექმნა; რეა-
ლური დროის რეჟიმში ონლაინ ვარჯიშების, 
ფიტნეს ინსტრუქციების და ვარჯიშების ჩატა-
რება და მათი წვდომის უზრუნველყოფა; ფიტ-
ნეს ვარჯიშების ჩატარება; განათლებასთან და-
კავშირებული მომსახურება; განათლებასთან 
დაკავშირებული მომსახურება კერძოდ, ჯანმრ-
თელობის და ფიტნესის სფეროში სემინარების, 
კონფერენციების და სამუშაო შეხვედრების ჩა-
ტარება; განათლებასთან დაკავშირებული მომ-
სახურება, კერძოდ, ვირტუალური რეალობის, 
გაფართოებული რეალობის, ხელოვნური ინტე-
ლექტის და ნივთების ინტერნეტის სფეროში 
კონფერენციების და სემინარების ორგანიზება 
და ჩატარება; ელექტრონულ პუბლიკაციებთან 
დაკავშირებული მომსახურება, კერძოდ, არაჩა-
ტვირთვადი ფილმების, სატელევიზიო შოუე-
ბის, ვებ-ტრანსლაციების, აუდიო-ვიზუალური 
და მულტიმედიური ნაწარმოებების და, აგ-
რეთვე, ფილმებთან, სატელევიზიო შოუებთან, 
ვებ-ტრანსლაციებთან, აუდიო-ვიზუალურ და 
მულტიმედიურ ნაწარმოებებთან დაკავშირე-
ბით ინფორმაციის, მიმოხილვების და რეკომენ-
დაციების შეთავაზება ინტერნეტის მეშვეობით; 
გართობასთან დაკავშირებული მომსახურება, 
კერძოდ, კონკურსების ორგანიზება და ჩატარე-
ბა ინტერაქტიური გართობების, ვირტუალური 
რეალობის, გაფართოებული რეალობის, შერეუ-
ლი რეალობის, სამომხმარებლო ელექტრონიკის 
და ვიდეო თამაშების პროგრამული და აპარა-
ტული უზრუნველყოფის გამოყენების და გან-
ვითარების წახალისებისთვის; გართობასთან 
დაკავშირებული უზრუნველყოფა, კერძოდ, 
კონკურსები და წამახალისებელი პროგრამები 
იმ პირებისთვის, რომლებიც დაკავებულნი 
არიან ფიზიკური ვარჯიშებით, მონაწილეობენ 
სპორტულ ღონისძიებებში, გამაჯანსაღებელ 
ღონისძიებებში, აღწევენ წარმატებებს სპორ-
ტულ ღონისძიებებში და აღწევენ დასახულ 

მიზნებს სპორტსა და ფიტნესში; გართობასთან 
დაკავშირებული მომსახურება, კერძოდ, საკონ-
კურსო და წამახალისებელი პროგრამები იმ პი-
რებისთვის, რომლებიც დაკავებულნი არიან 
სპორტული ვარჯიშებით, ირჩევენ ჯანსაღ კვე-
ბას და მონაწილეობენ გაჯანსაღების ხელშემ-
წყობ სხვა ღონისძიებებში; გართობასთან და-
კავშირებული მომსახურება, კერძოდ, წამახა-
ლისებელი ანაზღაურების პროგრამები, რომ-
ლებიც განკუთვნილია სპორტული ვარჯიშების 
პროგრამების მონაწილეების წახალისებისთვის; 
გართობასთან დაკავშირებული მომსახურება, 
კერძოდ, ინტერაქტიურ ელექტრონულ და ონ-
ლაინ მონაცემთა ბაზებთან წვდომის უზრუნ-
ველყოფა, რომლებიც შეიცავენ მომხმარებლე-
ბის კონტენტს, მესამე პირების კონტენტს, ფო-
ტოებს, ვიდეო, აუდიო, ვიზუალურ და აუდიო-
ვიზუალურ მასალებს საერთო ინტერესების 
სფეროში; გართობასთან დაკავშირებული მომ-
სახურება, კერძოდ, ონალინ-ფორუმის შეთავა-
ზება კონტენტის, მონაცემების და ინფორმაციის 
გასავრცელებლად გართობის, საქმიანი ურთი-
ერთობის და სოციალურ ქსელებში ურთიერ-
თობის მიზნით; გართობასთან დაკავშირებული 
მომსახურება, კერძოდ, ონლაინ საშუალებების 
შეთავაზება გასართობი კონტენტის ნაკადური 
გადაცემისთვის და გასართობი ღონისძიებების 
ნაკადური ვიდეოს პირდაპირ ეთერში გადაცე-
მისთვის; გართობასთან დაკავშირებული მომ-
სახურება, კერძოდ, ონლაინ შერეული რეალო-
ბის გარემოს შეთავაზება; შერეული რეალობის 
ვიდეოწარმოება; მულტიმედიის წარმოებასთან 
დაკავშირებული მომსახურება; ონლაინ ჟურნა-
ლები, კერძოდ, ბლოგები, რომლებიც შეიცავენ 
კომენტარებს, რჩევებს და ინფორმაციას ჯანმრ-
თელობასთან, ჯანსაღი ცხოვრების წესთან, ძი-
ლთან, ფიტნესთან და კვებასთან დაკავშირე-
ბით; ონლაინ ჟურნალები, კერძოდ, ბლოგები; 
ონლაინ ჟურნალები, კერძოდ, ვებ-ბლოგები, 
რომლებიც შეიცავენ მომხმარებლების კონ-
ტენტს; პროგრამული უზრუნველყოფის დევე-
ლოპერებისთვის კონკურსების და წამახალისე-
ბელი პროგრამების ორგანიზება; გამოფენების 
და ღონისძიებების ორგანიზება კულტურული, 
საგანმანათლებლო და გართობის მიზნებისთ-
ვის; გამოფენების და ღონისძიებების ორგანი-
ზება ინტერაქტიური გართობების, ვირტუალუ-
რი რეალობის, შერეული რეალობის და გაფარ-
თოებული რეალობის, მომხმარებლებისთვის 
განკუთვნილი ელექტრონიკის, გასართობი ვი-
დეოთამაშების ინდუსტრიის სფეროში, კულ-
ტურული ან საგანმანათლებლო მიზნებისთვის; 
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პროგრამული უზრუნველყოფის განვითარების 
სფეროში გამოფენების და ღონისძიებების ორ-
განიზება საგანმანათლებლო მიზნებისთვის; გა-
მოფენების ორგანიზება ინტერაქტიური გარ-
თობების, ვირტუალური რეალობის, შერეული 
რეალობის და გაფართოებული რეალობის, 
მომხმარებლებისთვის განკუთვნილი ელექ-
ტრონიკის, გასართობი ვიდეოთამაშების ინ-
დუსტრიის სფეროში, კულტურული ან საგანმა-
ნათლებლო მიზნებისთვის; ლაივ გამოფენების 
და კონფერენციების ორგანიზება კულტურის, 
გართობის და სოციალური ქსელების სფეროში 
არასაქმიანი და არაკომერციული მიზნებისათ-
ვის;  სპორტის სხვადასხვა სახეობებთან, ფიზი-
კურ ვარჯიშებთან, ჯანმრთელობასთან და 
ფიტნეს ვარჯიშებთან დაკავშირებით პერსონა-
ლური მწვრთნელის მომსახურება; ფოტო გა-
ზიარებასთან და ვიდეო გაზიარებასთან დაკავ-
შირებული მომსახურება; წინასწარ ჩაწერილი 
სპორტული და ფიტნეს სესიები; ფიზიკური 
მდგომარეობის შეფასების შეთავაზება ამ შეფა-
სების საფუძველზე ვარჯიშების პერსონალური 
პროგრამის შეთავაზება; ვებ-საიტის შეთავაზე-
ბა, რომელიც შეიცავს ფიტნეს ვარჯიშებს, ინს-
ტრუქციებს და სესიებს; ვებ-საიტის შეთავა-
ზება, რომელიც შეიცავს ფიტნესთან დაკავში-
რებულ ინსტრუქციებს და სესიებს; ვებ-საიტის 
შეთავაზება, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას 
ფიტნეს ვარჯიშებთან სპორტული უნარების 
განვითარებასთან დაკავშირებით; ვებ საიტის 
შეთავაზება, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას 
ფიტნეს ვარჯიშებთან, ფიტნეს წვრთნასთან, 
ფიტნეს ამოცანებთან და სპორტული უნარების 
განვითარებასთან დაკავშირებით; ვებ-საიტის 
შეთავაზება, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას 
სპორტის სახეობებთან, სპორტული უნარების 
განვითარებასთან და ფიტნეს ვარჯიშებთან და-
კავშირებით; ვებ-საიტის შეთავაზება, რომელიც 
შეიცავს წინასწარ ჩაწერილ სპორტულ და ფიტ-
ნეს სესიებს; წინასწარ ჩაწერილ სპორტულ და 
ფიტნეს სესიებთან წვდომის უზრუნველყოფა; 
გართობის სფეროში კომპიუტერული, ელექ-
ტრონული და ონლაინ მონაცემთა ბაზების შე-
თავაზება; გასართობი ინფორმაციის შეთავაზე-
ბა ძიებისთვის მისაწვდომი ინდექსებიდან და 
ინფორმაციის მონაცემთა ბაზებიდან, ტექსტის, 
ელექტრონული დოკუმენტების, მონაცემთა 
ბაზების, გრაფიკის, ფოტო გამოსახულებების 
და აუდიო-ვიზუალური ინფორმაციის ჩათვ-
ლით, ინტერნეტის და საკომუნიკაციო ქსელე-
ბის მეშვეობით; ჯგუფური წვრთნის შეთავა-
ზება სპორტის, ფიზიკური ვარჯიშების, ჯანმრ-

თელობის და ფიტნესის სფეროში; ინფორმა-
ციის შეთავაზება სპორტთან, სპორტული უნა-
რების განვითარებასთან და ფიტნეს ვარჯიშებ-
თან დაკავშირებით ონლაინ საიტის, სხვა კომ-
პიუტერული და ელექტრონული ქსელების მეშ-
ვეობით და, აგრეთვე, სათამაშო კონსოლების-
თვის, პერსონალური კომპიუტერებისთვის, 
პერსონალური ციფრული მოწყობილობებისთ-
ვის და სმარტფონებისთვის განკუთვნილი კომ-
პიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფის მე-
შვეობით; ონლაინ რესურსების შეთავაზება 
პროგრამული უზრუნველყოფის დეველოპერე-
ბისთვის; წინასწარ ჩაწერილი სპორტული ამო-
ცანების, ვარჯიშების, ფიტნეს სესიების შეთა-
ვაზება ონლაინ ვებ-საიტის მეშვეობით, კავში-
რის სხვა კომპიუტერული და ელექტრონული 
ქსელების მეშვეობით და, აგრეთვე, სათამაშო 
კონსოლებისთვის, პერსონალური კომპიუტე-
რებისთვის, პერსონალური ციფრული მოწყო-
ბილობებისთვის და სმარტფონებისთვის გან-
კუთვნილი კომპიუტერის პროგრამული უზ-
რუნველყოფის მეშვეობით; პუბლიკაციასთან 
დაკავშირებული მომსახურება, კერძოდ, ელექ-
ტრონული პუბლიკაციების პუბლიკაცია მესამე 
პირებისთვის; ვირტუალური რეალობის ვიდეო 
წარმოება. 
 

42 – კომპიუტერის აპარატული უზრუნველყო-
ფის და პროგრამული უზრუნველყოფის დი-
ზაინი და შემუშავება; ონლაინ არაჩატვირთვა-
დი პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზე-
ბა; დროებით გამოყენებისთვის არაჩატვირთ-
ვადი პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავა-
ზება პორტატიული ელექტრონული საკომუ-
ნიკაციო მოწყობილობებისთვის, კერძოდ, მო-
ბილური ტელეფონებისთვის, სმარტფონებისთ-
ვის, ჯიბის კომპიუტერებისთვის და პლანშე-
ტური კომპიუტერებისთვის განკუთვნილი მო-
ბილური პროგრამული უზრუნველყოფის აპ-
ლიკაციების შემუშავების, შეფასების, ტესტირე-
ბის და მომსახურების უზრუნველსაყოფად; ჰი-
პერლინკების გამოყენებასთან და ფუნქციონი-
რებასთან დაკავშირებული მობილური აპლი-
კაციების პროგრამული უზრუნველყოფის შე-
მუშავების სფეროში დიზაინის, კვლევის, გან-
ვითარების და ტესტირების მომსახურება, რო-
მელიც დაკავშირებულია ჰიპერლინკების გამო-
ყენებასთან და ფუნქციურობასთან; ტექნიკური 
კონსულტაციები მობილური აპლიკაციების 
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავების 
სფეროში, რომლებიც დაკავშირებულია ჰიპერ-
ლინკების გამოყენებასთან და ფუნქციურობას-
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თან; დროებით გამოყენებისთვის არაჩატვირთ-
ვადი პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავა-
ზება, რომელიც მომხმარებლებს აძლევს სოცია-
ლურ ქსელებში ჩართვის და სოციალურ ქსე-
ლებში თავისი კონტენტის მართვის შესაძლებ-
ლობას; კომპიუტერული მომსახურება, კერ-
ძოდ, ონლაინ საზოგადოების შექმნა დარეგის-
ტრირებული მომხმარებლებისთვის სოციალურ 
ქსელში მონაწილეობის მიზნით; დროებით გა-
მოყენებისთვის არაჩატვირთვადი პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფის შეთავაზება ვირტუა-
ლურ საზოგადოებაში მომხმარებლების მიერ 
შექმნილი და ადმინისტრირებული ჯგუფების 
შექმნისთვის, მართვისთვის და წვდომისთვის; 
დროებით გამოყენებისთვის არაჩატვირთვადი 
პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება 
მომხმარებლების მედია პროფილების და ან-
გარიშების შექმნისა და მართვისათვის; დროე-
ბით გამოყენებისთვის არაჩატვირთვადი პროგ-
რამული უზრუნველყოფის შეთავაზება სოცია-
ლური ქსელებისთვის, ვირტუალური საზოგა-
დოების შექმნისათვის და აუდიო, ვიდეო კონ-
ტენტის, გამოსახულებების, ტექსტის, კონტენ-
ტის და მონაცემების გადაცემისთვის; კომპიუ-
ტერული მომსახურება ინდივიდუალურად 
დამზადებული ელექტრონული პერსონალური 
და ჯგუფური პროფილების ან ვებ-გვერდების 
სახით, რომლებიც შეიცავს მომხმარებლის მიერ 
განსაზღვრულ ან მითითებულ ინფორმაციას, 
აუდიო, ვიდეო კონტენტის, გამოსახულებების, 
ტექსტის, კონტენტის ან მონაცემების ჩათვლით; 
დროებითი გამოყენებისთვის არაჩატვირთვადი 
პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება, 
რომელიც მომხმარებლებს აძლევს პერსონალუ-
რი საიდენტიფიკაციო მონაცემების გადაცემის 
და პერსონალური საიდენტიფიკაციო მონაცე-
მების გაზიარების შესაძლებლობას რამდენიმე 
ვებ-საიტთან და მათ შორის; აპლიკაციების 
მომსახურების პროვაიდერი (ASP), რომელიც 
წარმოადგენს პროგრამულ უზრუნველყოფას 
სოციალური ქსელებისთვის, სოციალური ქსე-
ლების კონტენტის მართვისთვის, ვირტუალუ-
რი საზოგადოების შექმნისთვის და გამოსახუ-
ლებების, აუდიო-ვიზუალური და ვიდეო-კონ-
ტენტის, ფოტოების, ვიდეოების, მონაცემების, 
ტექსტის, შეტყობინებების, რეკლამის, სარეკლა-
მო შეტყობინებების და ინფორმაციის გადაცე-
მისათვის; პლატფორმა, როგორც მომსახურება 
(PAAS), რომელიც შეიცავს პროგრამული უზ-
რუნველყოფის პლატფორმებს სოციალური ქსე-
ლებისთვის, სოციალური ქსელების კონტენტის 
მართვისთვის, ვირტუალური საზოგადოების 

შექმნისთვის და გამოსახულებების, აუდიო-ვი-
ზუალური და ვიდეო-კონტენტის, ფოტოების, 
ვიდეოების, მონაცემების, ტექსტის, შეტყობინე-
ბების, რეკლამის, სარეკლამო შეტყობინებების 
და ინფორმაციის გადაცემისათვის; აპლიკაციე-
ბის მომსახურების პროვაიდერი (ASP), რომე-
ლიც წარმოადგენს აპლიკაციის პროგრამირების 
ინტერფეისს (API), რომელიც აადვილებს ონ-
ლაინ სერვისებს სოციალური ქსელებისათვის 
და პროგრამული უზრუნველყოფის აპლიკა-
ციების შემუშავებას; დროებით გამოყენების-
თვის არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფის შეთავაზება ელექტრონული მედიის 
ნაკადის, კერძოდ, გამოსახულებების, აუდიო-
ვიზულაური და ვიდეოკონტენტის, ლაივში ნა-
კადური ვიდეოს, კომენტარების, რეკლამის, 
ახალი ამბების და ინტერნეტ ლინკების ნახვისა 
და ინტერაქციისთვის; დროებით გამოყენების-
თვის არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფის შეთავაზება კონტენტის და კონტენ-
ტის გამომქვეყნებლების ძიებისთვის და, აგ-
რეთვე, კონტენტის გამოწერისთვის; დროებით 
გამოყენებისთვის არაჩატვირთვადი პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფის შეთავაზება გამოსახუ-
ლებების, აუდიო და აუდიო-ვიზუალური კონ-
ტენტის ორგანიზებისთვის მეტამონაცემების 
ტეგების გამოყენებით; დროებით გამოყენების-
თვის არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფის შეთავაზება ელექტრონული მედიის, 
გამოსახულებების, ვიდეო, აუდიო, აუდიო-
ვიზუალური კონტენტის, მონაცემების და ინ-
ფორმაციის შექმნისათვის, რედაქტირებისთვის, 
ჩატვირთვისთვის, გადმოტვირთვისთვის,  
წვდომისთვის, ნახვისთვის, პუბლიკაციისთვის, 
ასახვისთვის, მონიშვნისთვის, ბლოგირებისთ-
ვის, ნაკადური გადაცემისთვის, მითითებისთ-
ვის, ანოტირებისთვის, მათზე აზრის გამოთ-
ქმისთვის, მათი კომენტირებისთვის, მათთან 
ინტერაქციისთვის, მათი ჩართვისთვის, გადა-
ცემისთვის, გაზიარებისთვის, ან სხვაგვარად 
უზრუნველყოფისთვის ინტერნეტის და საკო-
მუნიკაციო ქსელების მეშვეობით; აპლიკაციე-
ბის მომსახურების პროვაიდერი (ASP), რომე-
ლიც წარმოადგენს პროგრამულ უზრუნველყო-
ფას, რომელიც აადვილებს ან უზრუნველყოფს 
ელექტრონული მედიის, გამოსახულებების, ვი-
დეო, აუდიო, აუდიო-ვიზუალური კონტენტის, 
მონაცემების და ინფორმაციის შექმნას, რედაქ-
ტირებას, ჩატვირთვას, გადმოტვირთვას, წვდო-
მას, ნახვას, პუბლიკაციას, ასახვას, მონიშვნას, 
ბლოგირებას, ნაკადურ გადაცემას, მითითებას, 
ანოტირებას, მათზე აზრის გამოთქმას, კომენ-
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ტირებას, მათთან ინტერაქციას, ჩართვას, გადა-
ცემას, გაზიარებას, ან სხვაგვარად უზრუნველ-
ყოფას ინტერნეტის და საკომუნიკაციო ქსე-
ლების მეშვეობით; დროებით გამოყენებისთვის 
არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყო-
ფის შეთავაზება ელექტრონული შეტყობინებე-
ბის, გაფრთხილებების, უწყებების და შეხსენე-
ბების გაგზავნისა და მიღებისთვის; აპლიკაციის 
პროგრამირების ინტერფეისის (API) პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფის შეთავაზება ელექტრო-
ნულ შეტყობინებებში გამოყენებისთვის და 
აუდიო-, ვიდეოს კონტენტის, გამოსახულებე-
ბის, ტექსტის, კონტენტის და მონაცემების გა-
დაცემისთვის; დროებით გამოყენებისთვის არა-
ჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფის 
შეთავაზება ელექტრონული შეტყობინებების-
თვის; დროებით გამოყენებისთვის არაჩატვირ-
თვადი პროგრამული უზრუნველყოფის შეთა-
ვაზება საკომუნიკაციო ქსელების მეშვეობით 
ინტერაქტიური დისკუსიების გაადვილებისთ-
ვის; დროებით გამოყენებისთვის არაჩატვირ-
თვადი პროგრამული უზრუნველყოფის შეთა-
ვაზება ღონისძიებების ორგანიზებისთვის, მოვ-
ლენების ძიებისთვის, დღის წესრიგის შედგე-
ნისთვის, და ღონისძიებების მართვისათვის; 
დროებით გამოყენებისთვის არაჩატვირთვადი 
პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება 
ფოტოების, გამოსახულებების და აუდიო, ვი-
დეო და აუდიო-ვიდეო კონტენტის შეცვლისთ-
ვის; დროებით გამოყენებისთვის არაჩატვირთ-
ვადი პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავა-
ზება, რომელიც გამოიყენება ფოტოების გადა-
ღებისას და რედაქტირებისას და ვიდეოების 
ჩაწერისას და რედაქტირებისას; აპლიკაციების 
მომსახურების პროვაიდერი (ASP), რომელიც 
წარმოადგენს პროგრამულ უზრუნველყოფას 
ფოტოების გადაღების და რედაქტირების გაად-
ვილებისთვის და ვიდეოების ჩაწერის და რე-
დაქტირების გაადვილებისთვის; დროებით გა-
მოყენებისთვის არაჩატვირთვადი პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფის შეთავაზება მულტიმე-
დიური გასართობი კონტენტის ნაკადური გა-
დაცემისთვის; დროებით გამოყენებისთვის არა-
ჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფის 
შეთავაზება გამოსახულებების, აუდიო, აუდიო-
ვიზუალური და ვიდეო კონტენტის და მონა-
ცემების გადაცემის უზრუნველყოფისთვის; 
კომპიუტერული მომსახურება, კერძოდ, საძიე-
ბო სისტემების შეთავაზება მონაცემების მისა-
ღებად ინტერნეტის და საკომუნიკაციო ქსელე-
ბის მეშვეობით; ონლაინ ქსელების გარემოს 
საძიებო სისტემის შეთავაზება ძიებისთვის 

ხელმისაწვდომი ინდექსებიდან და ინფორმა-
ციის მონაცემთა ბაზიდან ინფორმაციის, მათ 
შორის, ტექსტის, მონაცემთა ბაზების, ელექ-
ტრონული დოკუმენტების, გრაფიკის, ელექ-
ტრონული მედიის, გამოსახულებების, და აუ-
დიო-ვიზუალური კონტენტის უზრუნველსა-
ყოფად, ინტერნეტის და საკომუნიკაციო ქსელე-
ბის მეშვეობით; აპლიკაციების მომსახურების 
პროვაიდერი (ASP), კერძოდ, მესამე პირების 
პროგრამული უზრუნველყოფის აპლიკაციების 
განთავსება; დროებით გამოყენებისთვის არა-
ჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფის 
შეთავაზება ახალი ამბების და მიმდინარე მოვ-
ლენებზე ინფორმაციის მითითებისთვის ან ნა-
კადური გადაცემისთვის; დროებით გამოყენე-
ბისთვის არაჩატვირთვადი პროგრამული უზ-
რუნველყოფის შეთავაზება ელექტრონული კო-
მერციისთვის, რომელიც მომხმარებლებს აძ-
ლევს ელექტრონული ბიზნეს ოპერაციების გან-
ხორციელების შესაძლებლობას ინტერნეტის და 
საკომუნიკაციო ქსელების მეშვეობით; აპლიკა-
ციების მომსახურების პროვაიდერი (ASP), 
რომელიც წარმოადგენს პროგრამულ უზრუნ-
ველყოფას აპლიკაციის პროგრამირების ინტერ-
ფეისით (API), რომელიც აძლევს მომხმარებ-
ლებს შესაძლებლობას განახორციელონ ელექ-
ტრონული ბიზნეს ოპერაციები ინტერნეტის და 
საკომუნიკაციო ქსელების მეშვეობით; პროგრა-
მული უზრუნველყოფა, როგორც მომსახურება 
(SAAS), რომელიც წარმოადგენს პროგრამულ 
უზრუნველყოფას ელექტრონული შეტყობინე-
ბების, უწყებების და გაფრთხილებების გაგზავ-
ნისა და მიღებისთვის და, აგრეთვე, ინტერნე-
ტით და საკომუნიკაციო ქსელებით ელექტრო-
ნული საქმიანი ოპერაციების განხორციელების 
გაადვილებისთვის; დროებით გამოყენებისთ-
ვის არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფის შეთავაზება მესამე პირების რეკლა-
მის დაპროექტების, მართვის, გაზომვის, ანალი-
ზის, გავრცელების და მომსახურების დროს 
გამოყენებისთვის; აპლიკაციების მომსახურე-
ბის პროვაიდერი (ASP), რომელიც წარმოადგენს 
პროგრამულ უზრუნველყოფას აპლიკაციის 
პროგრამირების ინტერფეისით (API) მესამე 
პირებისთვის რეკლამის დამზადებისთვის, მი-
სი მართვისთვის, თვალის მიდევნებისთვის და 
გაზომვისთვის; არაჩატვირთვადი პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფის შეთავაზება, რომელიც 
ონლაინ რეკლამების მყიდველებს და გამყიდ-
ველებს აძლევს სარეკლამო ინვენტარის ყიდვის 
და გაყიდვის შესაძლებლობას; დროებით გამო-
ყენებისთვის არაჩატვირთვადი პროგრამული 
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უზრუნველყოფის შეთავაზება რეკლამის დამ-
ზადებისთვის, გაცვლისთვის, გავრცელებისთ-
ვის და განთავსებისთვის; დროებით გამოყენე-
ბისთვის არაჩატვირთვადი პროგრამული უზ-
რუნველყოფის შეთავაზება ცალკეული პირე-
ბისთვის, ჯგუფებისთვის და ბრენდებისთვის 
რეკლამის დამზადებისთვის და ონლაინ არსე-
ბობის შენარჩუნებისთვის; დროებით გამოყე-
ნებისთვის არაჩატვირთვადი პროგრამული 
უზრუნველყოფის შეთავაზება რეკლამის შემქ-
მნელებისთვის ონლაინ საზოგადოებასთან კავ-
შირისთვის და ინტერაქციისთვის; დროებით 
გამოყენებისთვის არაჩატვირთვადი პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფის შეთავაზება მომხმარებ-
ლის მიერ განსაზღვრული ონლაინ კონტენტის 
და რეკლამის ნახვისათვის და სოციალური ქსე-
ლების არხების შექმნისთვის; კომპიუტერული 
თამაშებისთვის პროგრამული უზრუნველყო-
ფის და ვიდეო თამაშებისთვის პროგრამული 
უზრუნველყოფის დაპროექტება და შემუშავე-
ბა, რომლებიც განკუთვნილია კომპიუტერებ-
თან, ვიდეო თამაშების პროგრამულ სისტემებ-
თან და კომპიუტერულ ქსელებთან გამოყენე-
ბისთვის; აპარატული უზრუნველყოფის შემუ-
შავება ელექტრონული და ინტერაქტიური 
მულტიმედიური თამაშებისთვის; დროებით 
გამოყენებისთვის არაჩატვირთვადი პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფის შეთავაზება, რომელიც 
მომხმარებლებს აძლევს შესაძლებლობას ჩატ-
ვირთონ, შეცვალონ და გააზიარონ ვირტუა-
ლური რეალობის კონტენტი, გაფართოებული 
რეალობის კონტენტი, შერეული რეალობის 
კონტენტი, ინფორმაცია, საკუთარი გამოცდი-
ლება (განცდები) და მონაცემები; ვირტუალური 
რეალობის და გაფართოებული რეალობის კონ-
ტენტის განთავსება ინტერნეტში; მომხმარებ-
ლების ავთენტიფიკაციის მომსახურების შეთა-
ვაზება სისტემაში ერთიანი შესვლის ტექნო-
ლოგიის და პროგრამული უზრუნველყოფის 
გამოყენებით ელექტრონული კომერციის ტრან-
ზაქციისთვის; მომხმარებლების ავთენტიფიკა-
ციის მომსახურება ფულადი სახსრების ელ-
ექტრონული გადაგზავნისთვის, საკრედიტო და 
სადებეტო ბარათებით და ელექტრონული ჩე-
კებით ტრანზაქციებისათვის ერთიანი შესვლის 
ტექნოლოგიის და პროგრამული უზრუნველ-
ყოფის გამოყენებით; აპლიკაციის პროგრამი-
რების ინტერფეისის (API) შეთავაზება, რომე-
ლიც მომხმარებლებს აძლევს ინტერნეტის მეშ-
ვეობით ელექტრონული ბიზნეს ტრანზაქციე-
ბის განხორციელების შესაძლებლობას; დროე-
ბით გამოყენებისთვის არაჩატვირთვადი პრო-

გრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება ელექ-
ტრონული გადახდების დამუშავებისთვის; 
პლატფორმა, როგორც მომსახურება, (PAAS), 
რომელიც მოიცავს პროგრამულ უზრუნველყო-
ფას, რომელიც მომხმარებლებს აძლევს შესაძ-
ლებლობას განახორციელონ ბიზნეს ტრანზაქ-
ციები და ელექტრონული კომერციის ტრანზაქ-
ციები; არაჩატვირთვად პროგრამულ უზრუნ-
ველყოფასთან დროებით წვდომის შეთავაზება 
ელექტრონული რუკების უზრუნველყოფისთ-
ვის; აპლიკაციების მომსახურების პროვაიდერი 
(ASP), რომელიც წარმოადგენს პროგრამულ უზ-
რუნველყოფას ელექტრონული რუკების წარ-
მოდგენისთვის; დროებით გამოყენებისთვის 
არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყო-
ფის შეთავაზება ლოკაციების ძიებისთვის, 
განსაზღვრისა და გაზიარებისთვის; დროებით 
გამოყენებისთვის არაჩატვირთვადი პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფის შეთავაზება ღირსშესა-
ნიშნაობების ლოკაციების, საინტერესო ღონის-
ძიებების, დასაქმების შესაძლებლობის, კულ-
ტურული ღონისძიებების, მაღაზიების და შე-
თავაზებების ძიებისთვის და განსაზღვრისათ-
ვის; დროებით გამოყენებისთვის არაჩატვირთ-
ვადი პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავა-
ზება შეკვეთის და დაჯავშნის განხორციელე-
ბისთვის; აპლიკაციების მომსახურების პროვაი-
დერი (ASP), რომელიც წარმოადგენს პროგრა-
მულ უზრუნველყოფას შეკვეთის და დაჯავშ-
ნის განხორციელების შესაძლებლობისთვის ან 
გაადვილებისთვის; დროებით გამოყენებისთ-
ვის არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფის შეთავაზება, რომელიც მომხმარებ-
ლებს აძლევს შესაძლებლობას გამოაქვეყნონ 
რეიტინგები, მიმოხილვები, რეკომენდაციები, 
მითითებები, რომლებიც ეხება კომპანიებს, 
რესტორნებს, მომსახურების პროვაიდერებს, 
ღონისძიებებს, სოციალურ მომსახურებას და 
სახელმწიფო დაწესებულებებს; დროებით გა-
მოყენებისთვის არაჩატვირთვადი პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფის შეთავაზება ვირტუა-
ლური სავაჭრო ადგილის უზრუნველსაყოფად; 
დროებით გამოყენებისთვის არაჩატვირთვადი 
პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება 
საქონლის ან მომსახურების შეკვეთისა და/ან 
შეძენისთვის; აპლიკაციების მომსახურების 
პროვაიდერი (ASP), რომელიც წარმოადგენს 
პროგრამულ უზრუნველყოფას საქონლის და 
მომსახურების შეკვეთის და/ან შეძენის უზრუნ-
ველსაყოფად ან გასაადვილებლად; დროებით 
გამოყენებისთვის არაჩატვირთვადი პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფის შეთავაზება დასაქმების 
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შესაძლებლობის ძიებისთვის და განსაზღვრის-
თვის; დროებით გამოყენებისთვის არაჩატვირ-
თვადი პროგრამული უზრუნველყოფის შეთა-
ვაზება მომხმარებლების იდენტიფიკაციისთვის 
და მათთვის შესაძლებლობის მიცემისთვის 
დაუკავშირდნენ მთავრობის წარმომადგენ-
ლებს; დროებითი გამოყენებისთვის არაჩატ-
ვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფის 
შეთავაზება ადამიანებსა და ხელოვნური ინტე-
ლექტის (AI) პლატფორმებს შორის ინტერაქ-
ციის და კომუნიკაციის გაადვილებისთვის; აპ-
ლიკაციების მომსახურების პროვაიდერი (ASP), 
რომელიც წარმოადგენს პროგრამულ უზრუნ-
ველყოფას, რომელიც უზრუნველყოფს ან აად-
ვილებს ინტერაქციას და კომუნიკაციას ადა-
მიანებსა და ხელოვნური ინტელექტის (AI) 
პლატფორმებს შორის; გაფართოებული რეალო-
ბის და ვირტუალური რეალობის ეფექტების 
შემუშავება, რომლებსაც იყენებენ ფოტოების, 
გამოსახულებების, ვიდეო და აუდიო-ვიზუა-
ლური კონტენტის შეცვლისას; პერსონალური 
ასისტენეტების ონლაინ არაჩატვირთვადი პრო-
გრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება; არა-
ჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფის 
შეთავაზება სოციალური დამხმარეებისთვის; 
დროებით გამოყენებისთვის კომპიუტერის არა-
ჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფის 
შეთავაზება, რომელსაც იყენებენ ხმის ინტერ-
ნეტ-პროტოკოლით გადაცემის (VOIP) საშუა-
ლებით ზარების, სატელეფონო ზარების, ვი-
დეო ზარების, ტექსტური შეტყობინებების, ელ-
ექტრონული შეტყობინებების, დაუყოვნებელი 
შეტყობინებების, სოციალური ქსელების ონლა-
ინ მომსახურების განხორციელების გაადვილე-
ბისთვის; აპლიკაციების მომსახურების პროვაი-
დერის (ASP) მომსახურება, რომელიც შეიცავს 
პროგრამულ უზრუნველყოფას, რომელიც უზ-
რუნველყოფს ან აადვილებს ხმის ინტერნეტ-
პროტოკოლით გადაცემის (VOIP) საშუალებით 
ზარების, სატელეფონო ზარების, ვიდეო ზარე-
ბის, ტექსტური შეტყობინებების, ელექტრონუ-
ლი შეტყობინებების, დაუყოვნებელი შეტყობი-
ნებების, სოციალური ქსელების ონლაინ მომსა-
ხურების განხორციელებას; ვებ-საიტის შეთავა-
ზება, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას ინტერ-
ნეტის და საკომუნიკაციო ქსელების მეშვეობით 
ტექნოლოგიების და პროგრამული უზრუნველ-
ყოფის შემუშავების სფეროში; ვირტუალური 
რეალობისთვის, გაფართოებული რეალობისთ-
ვის და შერეული რეალობისთვის აპარატული 
უზრუნველყოფის და პროგრამული უზრუნ-
ველყოფის დაპროექტება და შემუშავება; ვიდეო 

თამაშებისთვის აპარატული უზრუნველყოფის 
და პროგრამული უზრუნველყოფის დაპროექ-
ტება და შემუშავება; პროგრამული უზრუნველ-
ყოფის შემუშავება; ინტერაქტიური, მულტიმე-
დიური პროგრამული უზრუნველყოფის შემუ-
შავება; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნ-
ველყოფის ტექნიკური მომსახურება და აღდ-
გენა; კომპიუტერული მომსახურება, კერძოდ, 
ღრუბლოვანი ჰოსტინგის პროვაიდერის მომსა-
ხურება; დროებით გამოყენებისთვის ონლაინ 
არაჩატვირთვადი ღრუბლოვანი კომპიუტერუ-
ლი პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავა-
ზება მონაცემების ელექტრონულ საცავში გამო-
ყენებისთვის; დროებით გამოყენებისთვის ონ-
ლაინ არაჩატვირთვადი ღრუბლოვანი კომპიუ-
ტერული პროგრამული უზრუნველყოფის შე-
თავაზება ვირტუალური რეალობის, გაფარ-
თოებული რეალობის აპლიკაციებისთვის და 
გარემოსთვის; ფაილების გაზიარების მომსახუ-
რება, კერძოდ, დროებით გამოყენებისთვის 
არაჩატვირთვადი ტექნოლოგიის შეთავაზება, 
რომელიც მომხმარებლებს აძლევს შესაძლებ-
ლობას ჩატვირთონ და გადმოტვირთონ ელექ-
ტრონული ფაილები; აპლიკაციების მომსახუ-
რების პროვაიდერი, კერძოდ, აპლიკაციების, 
პროგრამული უზრუნველყოფის, ვებ-საიტების, 
და მონაცემთა ბაზების შეთავაზება, განთავსება, 
მართვა, შემუშავება და მომსახურება, უსადენო 
კავშირის, მობილური ინფორმაციის წვდომის, 
და მონაცემების დისტანციური მართვის 
სფეროში კონტენტის უსადენო მიწოდებისთვის 
ჯიბის კომპიუტერებზე, ლეპტოპებზე და მო-
ბილურ ელექტრონულ მოწყობილობებზე; კომ-
პიუტერული მომსახურება, კერძოდ, მოწყობი-
ლობების დისტანციური მართვის შეთავაზება 
კომპიუტერული ქსელების, უსადენო ქსელების 
ან ინტერნეტის მეშვეობით; მონაცემების და-
შიფვრა; აღდგენილი მონაცემების დაშიფრული 
გადაცემა და მიწოდება; დროებით გამოყენე-
ბისთვის ონლაინ არაჩატვირთვადი პროგრა-
მული უზრუნველყოფის და აპლიკაციების შე-
თავაზება კლიენტებთან ურთიერთობის მართ-
ვისათვის (CRM); აპლიკაციების მომსახურების 
პროვაიდერი (ASP), რომელიც წარმოადგენს 
პროგრამულ უზრუნველყოფას კლიენტებთან 
ურთიერთობის მართვისათვის (CRM); კომპიუ-
ტერული მომსახურება, კერძოდ, აპლიკაციების 
მომსახურების პროვაიდერი, რომელიც წარ-
მოადგენს პროგრამულ უზრუნველყოფას აპ-
ლიკაციების პროგრამირების ინტერფეისით 
(API) კლიენტებთან ურთიერთობის მართვი-
სათვის (CRM); დროებით გამოყენებისთვის 
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არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყო-
ფის შეთავაზება ფულადი სახსრების შეგრო-
ვების ორგანიზების და შეგროვებული სახსრე-
ბის და შემოწირულობების განაწილების გაად-
ვილებისთვის; დროებითი გამოყენებისთვის 
არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველ-
ყოფის შეთავაზება ონლაინ საქველმოქმედო 
მომსახურებისთვის ფულადი სახსრების და შე-
მოწირულობების შეგროვებასთან დაკავშირე-
ბით; სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსა-
ხურება და მათთან დაკავშირებული კვლევები 
და დიზაინი; სამრეწველო ანალიზთან და 
კვლევებთან დაკავშირებული მომსახურება; 
კომპიუტერის აპარატული უზრუნველყოფის 
და პროგრამული უზრუნველყოფის დაპროექ-
ტება, შემუშავება, დაყენება და ტექნიკური 
მომსახურება; კვლევები და კონსულტაციები 
საინფორმაციო და სატელეკომუნიკაციო ტექ-
ნოლოგიების სფეროში; სატელეკომუნიკაციო 
მოწყობილობების და აღჭურვილობის დაპრო-
ექტება; საკონსულტაციო მომსახურება მესამე 
პირებისთვის კომპიუტერის აპარატული უზ-
რუნველყოფის და პროგრამული უზრუნველ-
ყოფის სისტემების დაპროექტების, შერჩევის, 
იმპლემენტაციის და გამოყენების სფეროში; 
ონლაინ პროგრამული უზრუნველყოფის პლა-
ტფორმის შეთავაზება, რომელიც შეიცავს ტექ-
ნოლოგიას, რომელიც ონლაინ მომხმარებლებს 
აძლევს გადახდების და ფულადი სახსრების 
გადაგზავნის განხორციელების შესაძლებლო-
ბას; ონლაინ პროგრამული პლატფორმის შეთა-
ვაზება, რომელიც შეიცავს ტექნოლოგიას, რო-
მელიც ონლაინ მომხმარებლებს აძლევს გადახ-
დების და ფულადი სახსრების გადაგზავნის 
განხორციელების შესაძლებლობას რამდენიმე 
ვებ-საიტის და მობილური აპლიკაციების მეშ-
ვეობით; კომპიუტერული მომსახურება, კერ-
ძოდ, აპლიკაციების მომსახურების პროვაიდე-
რი, რომელიც წარმოადგენს აპლიკაციების პრო-
გრამირების ინტერფეისის (API) მომსახურებას, 
რომელიც მომხმარებლებს აძლევს ელექტრო-
ნული კომერციის ტრანზაქციების განხორციე-
ლების შესაძლებლობას ინტერნეტის და საკო-
მუნიკაციო ქსელების მეშვეობით; პროგრამული 
უზრუნველყოფა, როგორც მომსახურება (SA-
AS), რომელიც წარმოადგენს პროგრამულ უზ-
რუნველყოფას ელექტრონული კომერციის 
ტრანზაქციების გაადვილებისთვის ინტერნე-
ტის და საკომუნიკაციო ქსელების მეშვეობით; 
აპლიკაციების მომსახურების პროვაიდერი, 
რომელიც წარმოადგენს აპლიკაციების პროგრა-
მირების ინტერფეისის (API) პროგრამულ უზ-

რუნველყოფას, რომელიც მომხმარებლებს აძ-
ლევს ელექტრონული კომერციის ტრანზაქციის 
განხორციელების შესაძლებლობას ინტერნეტის 
და საკომუნიკაციო ქსელების მეშვეობით; 
დროებითი გამოყენებისთვის არაჩატვირთვადი 
პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება 
ბუნებრივი ენის გარდასაქმნელად მოწყობი-
ლობით შესრულებად ბრძანებებში; სოციალუ-
რი ქსელების კონტენტის ანალიზი და შეფასება; 
სტანდარტების შემუშავება მესამე მხარის 
სოციალური ქსელების კონტენტისთვის; მესამე 
მხარის სოციალური ქსელების კონტენტთან 
დაკავშირებული სტანდარტების გარჩევა; კონ-
ტენტის მოდერაცია და კონტროლი; ვებ პუბ-
ლიკაცია, კერძოდ, მესამე მხარის სოციალური 
ქსელების კონტენტთან დაკავშირებული გადაწ-
ყვეტილებების პუბლიკაცია; დროებით გამოყე-
ნებისთვის არაჩატვირთვადი კომპიუტერული 
პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება 
მოთხოვნების მექანიზმის სახით; დროებით 
გამოყენებისთვის არაჩატვირთვადი კომპიუტე-
რული პროგრამული უზრუნველყოფის შეთა-
ვაზება, რომელსაც იყენებენ დიდი მოცულობის 
მონაცემებზე მოთხოვნის შესრულებისას; დრო-
ებით გამოყენებისთვის არაჩატვირთვადი კომ-
პიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფის 
შეთავაზება მოთხოვნების მექანიზმის სახით, 
რომელიც ფუნქციონირებს ბიზნეს ანალიტიკის 
(BI) საშუალებებში; დროებით გამოყენებისთვის 
ონლაინ არაჩატვირთვადი პროგრამული უზ-
რუნველყოფის შეთავაზება ხელოვნური ინტე-
ლექტისათვის განკუთვნილი მოწყობილობით 
(მანქანით) სწავლების პროგრამული უზრუნ-
ველყოფის გაადვილებისთვის; აპლიკაციების 
მომსახურების პროვაიდერი (ASP), რომელიც 
წარმოადგენს პროგრამულ უზრუნველყოფას 
მოწყობილობით სწავლების პროგრამული უზ-
რუნველყოფის ამოქმედებისთვის ან გაადვილე-
ბისთვის; დროებით გამოყენებისთვის ონლაინ 
არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყო-
ფის შეთავაზება მოწყობილობით სწავლების-
თვის; დროებით გამოყენებისთვის ონლაინ 
არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყო-
ფის საშუალებების შეთავაზება პროგრამული 
უზრუნველყოფის შემუშავებისთვის; დროებით 
გამოყენებისთვის ონლაინ არაჩატვირთვადი 
პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება 
მომხმარებლების ინტერფეისების შექმნისათ-
ვის; აპლიკაციების მომსახურების პროვაიდერი 
(ASP), რომელიც წარმოადგენს პროგრამულ უზ-
რუნველყოფას მომხმარებლის ინტერფეისის 
შექმნისთვის განკუთვნილი პროგრამული უზ-
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რუნველყოფის ჩართვისთვის ან მხარდაჭერის-
თვის; მონაცემთა ელექტრონული შენახვა; ფო-
ტოების ელექტრონული შენახვა; ინტერაქტიუ-
რი ჰოსტინგის მომსახურება, რომელიც მომხ-
მარებლებს აძლევს შესაძლებლობას ონლაინ 
გამოაქვეყნონ და გააზიარონ საკუთარი კონ-
ტენტი და გამოსახულებები; ონლაინ არაჩატ-
ვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფის 
შეთავაზება მონაცემთა ბაზების მართვისათვის; 
კომპიუტერული ქსელის მომსახურება; დროე-
ბით გამოყენებისთვის არაჩატვირთვადი პრო-
გრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება საზო-
გადოებრივი აზრის გამოკითხვისთვის; პრო-
გრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება, რომე-
ლიც მომხმარებლებს აძლევს შესაძლებლობას 
გამოაქვეყნონ კითხვები პასუხების ვარიანტე-
ბით; პლატფორმის, როგორც მომსახურების 
(PAAS) მომსახურება, რომელიც შეიცავს ტექ-
ნოლოგიას, რომელიც კომპანიებს, საწარმოებს, 
ორგანიზაციებს და კერძო პირებს აძლევს შე-
საძლებლობას შექმნან და მართონ ინტერნეტში 
მათი ყოფნა და კომუნიკაციაში იყვნენ ონლაინ 
მომხმარებლებთან და გაუზიარონ ინფორმაცია 
თავიანთ საქმიანობაზე, საქონელზე და მომ-
სახურებაზე და, აგრეთვე, ჩაერთონ ბიზნეს და 
სოციალურ ქსელებში; დროებით გამოყენების-
თვის არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფის შეთავაზება, რომელიც შეიცავს ტექ-
ნოლოგიას, რომელიც მომხმარებლებს აძლევს 
ბიზნეს ქსელებში მათი ანგარიშების მართვის 
შესაძლებლობას; დროებით გამოყენებისთვის 
არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყო-
ფის შეთავაზება ხმოვანი ბრძანებებისთვის, 
ამოცნობისთვის, მეტყველების ტექსტში გარ-
დაქმნისთვის, და, აგრეთვე, ხმოვანი მხარდა-
ჭერით პროგრამული უზრუნველყოფის აპლი-
კაციების შეთავაზება პირადი ინფორმაციის 
მართვისათვის; პლატფორმა, როგორც მომსა-
ხურება (PAAS) კომპიუტერული პროგრამული 
პლატფორმებით პირადი ასისტენტის პროგრა-
მული უზრუნველყოფისთვის; პლატფორმა, 
როგორც მომსახურება (PAAS) კომპიუტერული 
პროგრამული პლატფორმებით სახლის ავტომა-
ტიზაციისთვის და პროგრამული უზრუნველ-
ყოფით სახლის მოწყობილობების ინტეგრა-
ციისთვის; პლატფორმა, როგორც მომსახურება 
(PAAS), რომელიც შეიცავს კომპიუტერულ პრო-
გრამულ პლატფორმებს უსადენო კავშირისთ-
ვის, პროგრამულ უზრუნველყოფას ხმის, აუ-
დიოჩანაწერის, ვიდეოს და მონაცემების გადა-
ცემისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფა, 
როგორც მომსახურება (SAAS), რომელიც შეი-

ცავს კომპიუტერულ პროგრამულ უზრუნველ-
ყოფას პერსონალური ინფორმაციის მართვი-
სათვის; დროებით გამოყენებისთვის არაჩატ-
ვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფის შე-
თავაზება საერთო ინტერესის თემებზე ინფორ-
მაციის წვდომისათვის, მონიტორინგისთვის, 
თვალის მიდევნებისთვის, ძიებისთვის, შენახ-
ვისთვის და გაცვლისთვის; პროგრამული უზ-
რუნველყოფა, როგორც მომსახურება (SAAS), 
რომელიც შეიცავს პროგრამულ უზრუნველ-
ყოფას ნივთების ინტერნეტის (iot) ელექტრო-
ნული მოწყობილობების მიერთებისთვის და 
მართვისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფა, 
როგორც მომსახურება (SAAS), რომელიც შეი-
ცავს პროგრამულ უზრუნველყოფას, რომელსაც 
იყენებენ მესამე პირები პროგრამული უზ-
რუნველყოფის შემუშავებისთვის ნივთების ინ-
ტერნეტის (iot) ელექტრონული მოწყობილობე-
ბის მართვისთვის, მიერთებისთვის და ოპე-
რირებისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფა, 
როგორც მომსახურება (SAAS), რომელიც შეი-
ცავს კომპიუტერულ პროგრამულ უზრუნველ-
ყოფას აპლიკაციების პროგრამირების ინტერ-
ფეისის (API) სახით გამოყენებისთვის; მესამე 
პირებისთვის მესაკუთრეობასთან დაკავშირე-
ბული კომპიუტერული პროგრამული უზრუნ-
ველყოფის დაპროექტება, შემუშავება და მომსა-
ხურება ბუნებრივი ენის, მეტყველების, პრო-
გრამირების ენის და ხმის ამოცნობის სფეროში, 
გამოსახულებების და ხმის ჩანაწერების პოსტ-
წარმოების ჩათვლით; ტექნიკური მხარდაჭერა 
და კონსულტაციები აპლიკაციების შემუშავე-
ბის სფეროში; საინფორმაციო მომსახურება და 
კონსულტაციები და რჩევები, რომლებიც ეხება 
პროგრამულ უზრუნველყოფას ხმოვანი ბრძა-
ნებებისთვის და ხმოვანი ბრძანებების ამოც-
ნობისთვის, პროგრამულ უზრუნველყოფას 
მეტყველების ტექსტად გარდაქმნისთვის, და 
ხმის მხარდაჭერით პროგრამული უზრუნველ-
ყოფის აპლიკაციებს, სახლის ავტომატიზაციის  
და ნივთების ინტერნეტის პროგრამულ უზ-
რუნველყოფას; ინფორმაციის, ახალი ამბების 
და კომენტარების შეთავაზება მეცნიერების და 
ტექნიკის, სახლის მორთულობის, ამინდის, და 
გრაფიკის,  ინტერიერის, პროდუქტების, და 
ტანსაცმლის დიზაინის სფეროში; ტექნოლო-
გიური მომსახურება, კერძოდ, მონაცემების 
შენახვასთან დაკავშირებული მომსახურება; 
აპლიკაციების მომსახურების პროვაიდერი 
(asp), კერძოდ, კომპიუტერული პროგრამული 
უზრუნველყოფის აპლიკაციების განთავსება 
მესამე პირების ინტერნეტის მეშვეობით; კონ-
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სულტაციები, რომლებიც ეხება მულტიმედიუ-
რი აპლიკაციების მართვის პროგრამირებას, 
კომპიუტერულ პროგრამირებას, აპარატულ 
უზრუნველყოფას, პროგრამულ უზრუნველყო-
ფას და კომპიუტერული სისტემების დაპროექ-
ტებას და სპეციფიკაციას; პროგრამული უზ-
რუნველყოფის, როგორც მომსახურების (SAAS) 
მომსახურება, კერძოდ, მომსახურება პროგრა-
მული უზრუნველყოფის განთავსებასთან და-
კავშირებით მესამე პირების მიერ გამოყენების-
თვის იმ ონლაინ მონაცემთა ბაზების უზრუნ-
ველსაყოფად ინტერნეტის მეშვეობით, რომლე-
ბიც შეიცავენ საერთო ინტერესების ინფორმა-
ციის ფართო სპექტრს; დროებით გამოყენების-
თვის ონლაინ არაჩატვირთვადი პროგრამული 
უზრუნველყოფის შეთავაზება კავშირის მობი-
ლური მოწყობილობებისათვის ინტერნეტის 
მობილური წვდომის გაფართოებისთვის კომ-
პიუტერების, მობილური კომპიუტერების და 
კავშირის მობილური მოწყობილობების მეშ-
ვეობით; ტექნიკური მხარდაჭერა, კერძოდ, კომ-
პიუტერის აპარატული უზრუნველყოფის და 
პროგრამული უზრუნველყოფის პრობლემების 
დიაგნოსტიკა და მათი აღმოფხვრა და, აგრეთ-
ვე, მობილური კომპიუტერების და კავშირის 
მობილური მოწყობილობების აპარატული უზ-
რუნველყოფის და პროგრამული უზრუნველ-
ყოფის პრობლემების დიაგნოსტიკა და მათი აღ-
მოფხვრა; კომპიუტერების, მობილური კომპიუ-
ტერების და მობილური კავშირის მოწყობი-
ლობების აპარატულ უზრუნველყოფასთან და 
პროგრამულ უზრუნველყოფასთან დაკავშირე-
ბული კონსულტაციები და მათი დაპროექტება; 
დროებით გამოყენებისთვის არაჩატვირთვადი 
კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველ-
ყოფის შეთავაზება, რომელიც მომხმარებლებს 
აძლევს კომპიუტერული პროგრამული უზრუნ-
ველყოფის წვდომის და მისი გადმოტვირთვის 
შესაძლებლობას; დროებით გამოყენებისთვის 
ონლაინ არაჩატვირთვადი პროგრამული უზ-
რუნველყოფის და აპლიკაციების შეთავაზება 
ნაკადურ აუდიო და ვიდეო ფაილების, თამაშე-
ბის, სოციალური ქსელების, ტექსტური ფაილე-
ბის და მულტიმედიური ფაილების წვდომისა-
თვის; აპლიკაციების მომსახურების პროვაიდე-
რი (ASP), რომელიც წარმოადგენს პროგრამულ 
უზრუნველყოფას აპლიკაციების პროგრამირე-
ბის ინტერფეისით (API) ვიდეოთმაშების, კონ-
ტენტის, მონაცემების და ინფორმაციის ნაკადუ-
რი გადაცემისთვის, შენახვისთვის და გაზიარე-
ბისთვის; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნ-
ველყოფის შეთავაზება მობილური აპლიკაციე-

ბის სფეროში; ტექნიკური მხარდაჭერის მომ-
სახურების შეთავაზება, კერძოდ, კომპიუტერის 
პროგრამული უზრუნველყოფის იმ პრობლე-
მების აღმოფხვრა, რომლებიც დაკავშირებულია 
კომუნიკაციის აღჭურვილობის გამოყენებას-
თან; კომპიუტერული მომსახურება; საინფორ-
მაციო ტექნოლოგიების (IT) მომსახურება; აპ-
ლიკაციების მომსახურების პროვაიდერის (ASP) 
მომსახურება, კერძოდ, მესამე პირების კომპიუ-
ტერული პროგრამული უზრუნველყოფის აპ-
ლიკაციების განთავსება (ჰოსტინგი); აპლიკა-
ციების მომსახურების პროვაიდერის (ASP) მომ-
სახურება, რომელიც შეიცავს ელექტრონული 
კომერციის პროგრამულ უზრუნველყოფას გა-
დახდის მარშრუტიზატორის სახით გამოყენე-
ბისთვის, რომელიც გამყიდველებს აძლევს საკ-
რედიტო ბარათების ან პირდაპირი გადახდების 
დამუშავების შესაძლებლობას; აპლიკაციების 
მომსახურების პროვაიდერის (ASP) მომსახუ-
რება, კერძოდ, აპლიკაციების, პროგრამული 
უზრუნველყოფის, ვებ-საიტების, და მონაცემთა 
ბაზების შეთავაზება, განთავსება, შემუშავება 
და მხარდაჭერა საინფორმაციო ტექნოლოგიე-
ბის, ბლოკჩეინის, ვირტუალური ვალუტის, ცი-
ფრული ვალუტის, კრიპტოვალუტის და ციფ-
რული აქტივების გადაცვლის და ტრანზაქ-
ციების სფეროში; აპლიკაციების მომსახურების 
პროვაიდერი (ASP), რომელიც წარმოადგენს 
პროგრამულ უზრუნველყოფას ვირტუალური 
ვალუტის, ციფრული ვალუტის, კრიპტოვალუ-
ტის და ციფრული აქტივების გადაცვლისა და 
ტრანზაქციებისთვის; აპლიკაციების მომსახუ-
რების პროვაიდერი (ASP), რომელიც წარმოად-
გენს პროგრამულ უზრუნველყოფას ელექტრო-
ნული მედიის და ინფორმაციის შექმნის, რე-
დაქტირების, ჩატვირთვის, გადმოტვირთვის, 
წვდომის, ნახვის, პუბლიკაციის, ასახვის, კო-
მენტირების, გადაცემის და გაზიარების ან სხვა-
გვარად წარმოდგენის უზრუნველსაყოფად ან 
მხარდასაჭერად ინტერნეტის და საკომუნიკა-
ციო ქსელების მეშვეობით; აპლიკაციების მომ-
სახურების პროვაიდერის მომსახურება, რომე-
ლიც მოიცავს აპლიკაციების პროგრამირების 
ინტერფეისის (API) პროგრამულ უზრუნველ-
ყოფას, რომელიც მომხმარებლებს აძლევს ელ-
ექტრონული ბიზნეს-ტრანზაქციების განხორ-
ციელების შესაძლებლობას გლობალური კომ-
პიუტერული ქსელის მეშვეობით; აპლიკაციე-
ბის მომსახურების პროვაიდერი (ASP), რომე-
ლიც წარმოადგენს პროგრამულ უზრუნველყო-
ფას, რომელიც აადვილებს ან უზრუნველყოფს 
საქონლისა და მომსახურების შეძენას; პროგრა-
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მული უზრუნველყოფა, როგორც მომსახურება 
(SAAS); პლატფორმა, როგორც მომსახურების 
(PAAS) მომსახურება; დროებით გამოყენებისთ-
ვის არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფის შეთავაზება ღრუბლოვანი კომპიუ-
ტერული პროგრამული უზრუნველყოფისთ-
ვის; განაწილებული რეესტრის ტექნოლოგიის 
(DLT) შეთავაზება; დროებით გამოყენებისთვის 
არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყო-
ფის შეთავაზება, რომელიც უადვილებს მომხ-
მარებლებს ციფრული ვალუტის, ვირტუალუ-
რი ვალუტის, კრიპტოვალუტის, ციფრული და 
ბლოკჩეინ აქტივების, ციფრული აქტივების, 
ციფრული ტოკენების, კრიპტო-ტოკენების და 
სასარგებლო ტოკენების ნახვას, ანალიზს, ჩა-
წერას, შენახვას, მონიტორინგს, მართვას, ყიდ-
ვა-გაყიდვას და გაცვლას; დროებით გამოყენე-
ბისთვის არაჩატვირთვადი პროგრამული უზ-
რუნველყოფის შეთავაზება ციფრული ვალუ-
ტის, ვირტუალური ვალუტის, კრიპტოვალუ-
ტის, ციფრული და ბლოკჩეინ აქტივების, გაცი-
ფრულებული აქტივების, ციფრული ტოკენე-
ბის, კრიპტო-ტოკენების და სასარგებლო ტოკე-
ნების გაგზავნისთვის, მიღებისთვის, ყიდვისთ-
ვის, გაყიდვისთვის და გაცვლისთვის; დროე-
ბით გამოყენებისთვის არაჩატვირთვადი პროგ-
რამული უზრუნველყოფის შეთავაზება ფინან-
სური ტრანზაქციების განხორციელებისა და ჩა-
წერისთვის, სააღრიცხვო ჩანაწერების შექმნისა-
თვის და ფინანსურ ტრანზაქციებზე ინფორმა-
ციის მართვისთვის განაწილებულ საჯარო რე-
ესტრებში და ერთრანგიან საგადასახადო ქსე-
ლებში; დროებით გამოყენებისთვის არაჩატ-
ვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფის 
შეთავაზება ელექტრონული გადახდების და-
მუშავებისთვის და მესამე პირებიდან ფულადი 
სახსრების გადმოგზავნისთვის ან მესამე პირე-
ბისთვის ფულადი სახსრების გადაგზავნისთ-
ვის; ელექტრონული ფინანსური პლატფორმის 
პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება; 
პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება 
აპლიკაციების პროგრამირების ინტერფეისის 
(API) სახით, რომელსაც იყენებენ ბლოკჩეინის 
პროგრამული უზრუნველყოფის აპლიკაციების 
შემუშავებისთვის, ტესტირებისთვის და ინტეგ-
რაციისთვის; დროებით გამოყენებისთვის არა-
ჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფის 
შეთავაზება ციფრული ვალუტის, ვირტუალუ-
რი ვალუტის, კრიპტოვალუტის, ციფრული და 
ბლოკჩეინ აქტივების, გაციფრულებული აქტი-
ვების, ციფრული ტოკენების, კრიპტო-ტოკენე-
ბის და სასარგებლო ტოკენების მხარეებს შორის 

გაცვლისთვის; დროებით გამოყენებისთვის 
არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველ-
ყოფის შეთავაზება ფინანსურ ვაჭრობაში გამო-
ყენებისთვის; დროებით გამოყენებისთვის არა-
ჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფის 
შეთავაზება ფინანსური გაცვლისას გამოყენე-
ბისთვის; დროებით გამოყენებისთვის არაჩატ-
ვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფის შე-
თავაზება ფინანსური ინფორმაციის, საბაზრო 
მონაცემების და ბაზრის ტენდენციების წვდო-
მისათვის; დროებით გამოყენებისთვის არაჩატ-
ვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფის შე-
თავაზება კოპმიუტერული ქსელებით ელექ-
ტრონული გადაცემების კრიპტოგრაფიული 
უსაფრთხოების მართვისათვის; დროებით გა-
მოყენებისთვის არაჩატვირთვადი პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფის შეთავაზება ვირტუა-
ლურ ვალუტასთან დაკავშირებით გამოყენე-
ბისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფის შე-
თავაზება ციფრულ ვალუტასთან დაკავშირე-
ბით გამოყენებისთვის; პროგრამული უზრუნ-
ველყოფის შეთავაზება კრიპტოვალუტასთან 
დაკავშირებით გამოყენებისთვის; დროებით გა-
მოყენებისთვის არაჩატვირთვადი პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფის შეთავაზება საფულის 
მომსახურებასთან და ციფრული ვალუტის 
შენახვასთან დაკავშირებით გამოყენებისთვის; 
პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება 
კრიპტოვალუტის საფულის სახით გამოყენე-
ბისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფის შე-
თავაზება ელექტრონული საფულის სახით გა-
მოყენებისთვის; პროგრამული უზრუნველყო-
ფის შეთავაზება ციფრული საფულის სახით 
გამოყენებისთვის; მონაცემთა ელექტრონული 
შენახვის მომსახურება; დროებით გამოყენების-
თვის არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფის შეთავაზება ფულადი სახსრების 
ელექტრონული გადაგზავნისთვის; დროებით 
გამოყენებისთვის არაჩატვირთვადი პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფის შეთავაზება ვალუტის 
კონვერტაციისთვის; დროებით გამოყენებისთ-
ვის არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფის შეთავაზება მონაცემთა შეგროვების-
თვის და გავრცელებისთვის; დროებით გამოყე-
ნებისთვის არაჩატვირთვადი პროგრამული 
უზრუნველყოფის შეთავაზება გადახდების 
ტრანზაქციებისთვის; დროებით გამოყენებისთ-
ვის არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფის შეთავაზება კომპიუტერების მიერ-
თებისათვის ლოკალურ მონაცემთა ბაზებთან 
და გლობალურ კომპიუტერულ ქსელებთან; 
დროებით გამოყენებისთვის არაჩატვირთვადი 
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პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება 
ძიებისთვის ხელმისაწვდომი ინფორმაციის და 
მონაცემთა ბაზების შექმნისათვის; დროებით 
გამოყენებისთვის არაჩატვირთვადი პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფის შეთავაზება ციფრული 
ვალუტით, ვირტუალური ვალუტით, კრიპტო-
ვალუტით, ციფრული და ბლოკჩეინ აქტივე-
ბით, გაციფრულებული აქტივებით, ციფრული 
ტოკენებით, კრიპტო-ტოკენებით და სასარგებ-
ლო ტოკენებით ტრანზაქციების მართვისა და 
დადასტურებისთვის; დროებით გამოყენებისთ-
ვის არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფის შეთავაზება სმარტ კონტრაქტების 
შექმნისა და მართვისათვის; დროებით გამო-
ყენებისთვის არაჩატვირთვადი პროგრამული 
უზრუნველყოფის შეთავაზება გადახდების და 
გაცვლის ტრანზაქციების მართვისათვის; დრო-
ებით გამოყენებისთვის არაჩატვირთვადი პრო-
გრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება ვალუ-
ტის ელექტრონული გადაცვლისთვის ციფრულ 
ვალუტაზე, ვირტუალურ ვალუტაზე, კრიპტო-
ვალუტაზე, ციფრულ და ბლოკჩეინ აქტივებზე, 
გაციფრულ აქტივებზე, ციფრულ ტოკენებზე, 
კრიპტო ტოკენებზე და სასარგებლო ტოკენებ-
ზე; დროებით გამოყენებისთვის არაჩატვირთ-
ვადი პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავა-
ზება მესამე პირებისგან და მესამე პირებისთვის 
ფულადი სახსრების ელექტრონული გადაგ-
ზავნის უზრუნველსაყოფად; დროებით გამო-
ყენებისთვის არაჩატვირთვადი პროგრამული 
უზრუნველყოფის შეთავაზება დეცენტრალი-
ზებული ღია საწყისი კოდით ციფრული ვალუ-
ტის შესაქმნელად ბლოკჩეინის საფუძველზე 
ტრანზაქციების დროს გამოყენებისთვის; 
დროებით გამოყენებისთვის არაჩატვირთვადი 
პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება 
დეცენტრალიზებული ღია საწყისი კოდით ვი-
რტუალური ვალუტის შესაქმნელად ბლოკჩეი-
ნის საფუძველზე ტრანზაქციების დროს გამო-
ყენებისთვის; დროებით გამოყენებისთვის არა-
ჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფის 
შეთავაზება დეცენტრალიზებული ღია საწყისი 
კოდით კრიპტოვალუტის შესაქმნელად ბლოკ-
ჩეინის საფუძველზე ტრანზაქციების დროს გა-
მოყენებისთვის; დროებით გამოყენებისთვის 
არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყო-
ფის შეთავაზება ციფრული ინფორმაციის და-
შიფვრისთვის და უსაფრთხო გადაცემისთვის 
ინტერნეტის მეშვეობით და, აგრეთვე, კავშირის 
სხვა საშუალებების მეშვეობით კომპიუტერულ 
მოწყობილობებს შორის; განაწილებული რეეს-
ტრის პლატფორმის პროგრამული უზრუნველ-

ყოფა ფინანსური ტრანზაქციების დროს გამო-
ყენებისთვის; დროებით გამოყენებისთვის არა-
ჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფის 
შეთავაზება ფულადი სახსრების ელექტრონუ-
ლი გადაგზავნისთვის და ვალუტის კონვერტა-
ციისთვის; ვებ პორტალის შეთავაზება, რომე-
ლიც შეიცავს ბლოგებს და არაჩატვირთვად 
პუბლიკაციებს სტატიების, რუბრიკების და სა-
ინფორმაციო სახელმძღვანელოების სახით ვირ-
ტუალური ვალუტის, ციფრული და ბლოკჩეინ 
აქტივების და, აგრეთვე, ბაზრის და ვაჭრობის 
ტენდენციების სფეროში; პლატფორმა, როგორც 
მომსახურება (PAAS), რომელიც შეიცავს კომ-
პიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფის 
პლატფორმებს ციფრული ვალუტის, ვირტუა-
ლური ვალუტის, კრიპტოვალუტის, ციფრული 
და ბლოკჩეინ-აქტივების, გაციფრულებული 
აქტივების, ციფრული ტოკენების, კრიპტო ტო-
კენების და სასარგებლო ტოკენების ყიდვა-გა-
ყიდვისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფა, 
როგორც მომსახურება, რომელიც შეიცავს კომ-
პიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფის 
პლატფორმებს ციფრული ვალუტის, ვირტუა-
ლური ვალუტის, კრიპტოვალუტის, ციფრული 
და ბლოკჩეინ-აქტივების, გაციფრულებული 
აქტივების, ციფრული ტოკენების, კრიპტო ტო-
კენების და სასარგებლო ტოკენების ყიდვა-გა-
ყიდვისთვის; კომპიუტერული მომსახურება, 
კერძოდ, ონლაინ ვირტუალური გარემოს შექმ-
ნა ციფრული ვალუტის, ვირტუალური ვალუ-
ტის, კრიპტოვალუტის, ციფრული და ბლოკ-
ჩეინ-აქტივების, გაციფრულებული აქტივების, 
ციფრული ტოკენების, კრიპტო ტოკენების და 
სასარგებლო ტოკენების ყიდვა-გაყიდვისთვის; 
პლატფორმა, როგორც მომსახურება (PAAS), 
რომელიც შეიცავს კომპიუტერის პროგრამული 
უზრუნველყოფის პლატფორმებს ბლოკჩეინ და 
ტოკენებით მართვადი განაწილებული შენახ-
ვის კომპიუტერული სისტემების მართვისათ-
ვის; პროგრამული უზრუნველყოფა, როგორც 
მომსახურება (SAAS), რომელიც შეიცავს კომ-
პიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფის 
პლატფორმებს ბლოკჩეინ და ტოკენებით მართ-
ვადი განაწილებული შენახვის კომპიუტერული  
სისტემების მართვისათვის; კომპიუტერული 
მომსახურება, კერძოდ, შენახვის უსაფრთხო, 
პერსონალური დაშიფრული ღრუბლოვანი სის-
ტემების შეთავაზება; კომპიუტერული მომსა-
ხურება, კერძოდ, შენახვის დეცენტრალიზებუ-
ლი ღია საწყისი კოდით ღრუბლოვანი პლატ-
ფორმის შეთავაზება; მონაცემების დაშიფვრის 
მომსახურების შეთავაზება, რომელიც მოიცავს 
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ბლოკჩეინ პროგრამული უზრუნველყოფის 
ტექნოლოგიის და ერთრანგიანი ქსელების პრო-
ტოკოლის გამოყენებას უსაფრთხო, პერსონა-
ლური და დაშიფრული ღრუბლოვანი საცავის 
უზრუნველსაყოფად; დროებით გამოყენებისთ-
ვის არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფის შეთავაზება კრიპტოვალუტის საფუ-
ლის სახით გამოყენებისთვის; მონაცემების მა-
ინინგი (ინტელექტუალური ანალიზი); დროე-
ბით გამოყენებისთვის არაჩატვირთვადი პრო-
გრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება ბლოკ-
ჩეინ ტექნოლოგიასთან გამოყენებისთვის; პრო-
გრამული უზრუნველყოფის, როგორც მომსა-
ხურების (SAAS) მომსახურება, რომელიც შეი-
ცავს პროგრამულ უზრუნველყოფას ციფრული 
ვალუტის, ვირტუალური ვალუტის, კრიპტოვა-
ლუტის, ციფრული და ბლოკჩეინ აქტივების, 
გაციფრულებული აქტივების, ციფრული ტოკე-
ნების, კრიპტო ტოკენების და სასარგებლო ტო-
კენების ყიდვა-გაყიდვასთან დაკავშირებული 
კლირინგისთვის, განაწილებისთვის, აღწერის-
თვის და გათვლისთვის; პლატფორმა, როგორც 
მომსახურების (PAAS) მომსახურება, რომელიც 
შეიცავს პროგრამულ უზრუნველყოფას ციფრუ-
ლი ვალუტის, ვირტუალური ვალუტის, კრიპ-
ტოვალუტის, ციფრული და ბლოკჩეინ აქტივე-
ბის, გაციფრულებული აქტივების, ციფრული 
ტოკენების, კრიპტო ტოკნების და სასარგებლო 
ტოკენების ყიდვა-გაყიდვასთან დაკავშირებუ-
ლი კლირინგისთვის, განაწილებისთვის, აღწე-
რისთვის და გათვლისთვის; პლატფორმა, რო-
გორც მომსახურება (PAAS), რომელიც შეიცავს 
პროგრამული უზრუნველყოფის პლატფორმებს 
ციფრული ვალუტის, ვირტუალური ვალუტის, 
კრიპტოვალუტის, ციფრული და ბლოკჩეინ აქ-
ტივების, გაციფრულებული აქტივების, ციფ-
რული ტოკენების, კრიპტო ტოკნების და სასარ-
გებლო ტოკენების გამოყენებით ტრანზაქციე-
ბის და გადახდების გაადვილებისთვის და, აგ-
რეთვე, რომლებიც მომხმარებლებს აძლევენ 
შესაძლებლობას მესამე პირებისგან იყიდონ და 
მესამე პირებს მიყიდონ საქონელი და მომსა-
ხურება; პროგრამული უზრუნველყოფა, რო-
გორც მომსახურება (SAAS), რომელიც შეიცავს 
პროგრამული უზრუნველყოფის პლატფორმებს 
ციფრული ვალუტის, ვირტუალური ვალუტის, 
კრიპტოვალუტის, ციფრული და ბლოკჩეინ 
აქტივების, გაციფრულებული აქტივების, ციფ-
რული ტოკენების, კრიპტო ტოკნების და სასარ-
გებლო ტოკენების გამოყენებით ტრანზაქციე-
ბის და გადახდების გაადვილებისთვის და, აგ-
რეთვე, რომლებიც მომხმარებლებს აძლევენ 

შესაძლებლობას მესამე პირებისგან იყიდონ და 
მესამე პირებს მიყიდონ საქონელი და მომსახუ-
რება; პროგრამული უზრუნველყოფის პლატ-
ფორმები ბლოკჩეინის საფუძველზე და განაწი-
ლებული კომპიუტერული პროგრამული უზ-
რუნველყოფის პლატფორმები ციფრული ინ-
ფორმაციის და კოდების აუდიტისთვის და 
უსაფრთხოებისთვის; ბლოკჩეინის საფუძველ-
ზე პლატფორმისთვის განკუთვნილი აუდიტის 
და უსაფრთხოების პროგრამული უზრუნველ-
ყოფის დაპროექტება, შემუშავება და განხორ-
ციელება; დროებით გამოყენებისთვის არაჩატ-
ვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფის შე-
თავაზება უსაფრთხო ტრანზაქციების განხორ-
ციელებისთვის; დროებით გამოყენებისთვის 
არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველ-
ყოფის შეთავაზება ციფრული ვალუტის, ვირ-
ტუალური ვალუტის, კრიპტოვალუტის, ციფ-
რული და ბლოკჩეინ აქტივების, გაციფრულე-
ბული აქტივების, ციფრული ტოკენების, კრიპ-
ტო ტოკნების და სასარგებლო ტოკენების აუ-
დიტისთვის; განაწილებული კომპიუტერული 
პლატფორმებისთვის პროგრამული უზრუნ-
ველყოფის დაპროექტება, შემუშავება და გან-
ხორციელება; ბლოკჩეინისთვის პროგრამული 
უზრუნველყოფის დაპროექტება, შემუშავება 
და განხორციელება; ციფრული ვალუტის, ვირ-
ტუალური ვალუტის, კრიპტოვალუტის, ციფ-
რული და ბლოკჩეინ აქტივების, გაციფრულე-
ბული აქტივების, ციფრული ტოკენების, კრიპ-
ტო ტოკენების და სასარგებლო ტოკენების სა-
ფულეების პროგრამული უზრუნველყოფის 
დაპროექტება, შემუშავება და განხორციელება; 
მესამე პირების მიერ ციფრული ვალუტით 
განხორციელებული ტრანზაქციების დადასტუ-
რებისთვის პროგრამული უზრუნველყოფის 
დაპროექტება, შემუშავება და განხორციელება, 
შეზღუდვის გარეშე, ბიტკოინებით განხორციე-
ლებული ტრანზაქციების ჩათვლით; დროებით 
გამოყენებისთვის არაჩატვირთვადი პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფის შეთავაზება მომხმარებ-
ლებისთვის საქონლის და მომსახურების ყიდ-
ვისათვის ან გაყიდვისათვის ციფრული ვალუ-
ტის, ვირტუალური ვალუტის, კრიპტოვალუ-
ტის, ციფრული და ბლოკჩეინ აქტივების, გაცი-
ფრულებული აქტივების, ციფრული ტოკენე-
ბის, კრიპტო ტოკენების და სასარგებლო ტოკე-
ნების გამოყენებით; დროებით გამოყენებისთ-
ვის არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფის შეთავაზება, რომლის გამოყენებაც 
შესაძლებელია ბლოკჩეინ ტექნოლოგიის წვდო-
მისას, წაკითხვისას, თვალის მიდევნებისას და 

 
 №21 2022 11 10 

 
78 



              
 
 

სასაქონლო ნიშნები 

გამოყენებისას; ტექნიკური კონსულტაციები, 
რომლებიც დაკავშირებულია ტრანზაქციებთან 
ციფრული ვალუტით, ვირტუალური ვალუ-
ტით, კრიპტოვალუტით, ციფრული და ბლოკ-
ჩეინ აქტივებით, გაციფრულებული აქტივებით, 
ციფრული ტოკენებით, კრიპტო-ტოკენებით და 
სასარგებლო ტოკენებით; პლატფორმა, როგორც 
მომსახურება (PAAS), რომელიც შეიცავს კომ-
პიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფის 
პლატფორმებს კომპიუტერული სისტემების და 
აპლიკაციების შემუშავებისთვის, განთავსების-
თვის და მართვისთვის; პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა, როგორც მომსახურება (SAAS), რომე-
ლიც შეიცავს კომპიუტერული პროგრამული 
უზრუნველყოფის პლატფორმებს კომპიუტე-
რული სისტემების და აპლიკაციების შემუშა-
ვებისთვის, განთავსებისთვის და მართვისთ-
ვის; დროებით გამოყენებისთვის არაჩატვირთ-
ვადი პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავა-
ზება, რომელიც მომხმარებლებს აძლევს განა-
წილებული აპლიკაციების შემუშავების, შექმ-
ნის და გაშვების შესაძლებლობას სმარტ-კონ-
ტაქტების და ღია საწყისი კოდით გადახდების 
ქსელების მეშვეობით; დროებით გამოყენების-
თვის ავთენტიფიკაციის არაჩატვირთვადი პრო-
გრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება კომ-
პიუტერებთან და კომპიუტერულ ქსელებთან 
წვდომის და კავშირის კონტროლისათვის; 
დროებით გამოყენებისთვის არაჩატვირთვადი 
პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება, 
რომელსაც იყენებენ ვირტუალური საგნების 
გაცვლისას; ციფრული გადაცვლის შეთავაზება; 
დროებით გამოყენებისთვის არაჩატვირთვადი 
პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება, 
რომელსაც იყენებენ ციფრული ვალუტის, ვირ-
ტუალური ვალუტის, კრიპტოვალუტის, ციფ-
რული და ბლოკჩეინ აქტივების და გაციფრუ-
ლებული აქტივების გამოშვებისას; აპლიკაციე-
ბის მომსახურების პროვაიდერი (ASP); აპლი-
კაციების მომსახურების პროვაიდერი (ASP), 
რომელიც შეიცავს აპლიკაციების პროგრამი-
რების ინტერფეისის (API) პროგრამულ უზრუნ-
ველყოფას, რომელიც აადვილებს ონლაინ სერ-
ვისებს სოციალური ქსელებისთვის პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფის აპლიკაციების შემუშავე-
ბას; აპლიკაციების მომსახურების პროვაიდერი 
(ASP), რომელიც შეიცავს პროგრამულ უზ-
რუნველყოფას ლოკაციის გათვალისწინებით 
საქონლის, მომსახურების და მოვლენების ად-
გილმდებარეობაზე ინფორმაციის ძიებისთვის, 
განსაზღვრისთვის და გაზიარებისთვის; აპლი-
კაციების მომსახურების პროვაიდერი (ASP), 

რომელიც წარმოადგენს პროგრამულ უზრუნ-
ველყოფას კარტოგრაფიული მომსახურების-
თვის; აპლიკაციების მომსახურების პროვაი-
დერი (ASP), რომელიც წარმოადგენს პროგრა-
მულ უზრუნველყოფას სოციალური ქსელები-
სათვის, სოციალური ქსელების კონტენტის 
მართვისათვის, ვირტუალური საზოგადოების 
შექმნისათვის, და გამოსახულებების, აუდიო-
ვიზუალური და ვიდეო კონტენტის, ფოტოების, 
ვიდეოების, მონაცემების, ტექსტის, შეტყობინე-
ბების, რეკლამების, სარეკლამო შეტყობინების 
და ინფორმაციის გადაცემისთვის; აპლიკაციე-
ბის მომსახურების პროვაიდერი (ASP), რომე-
ლიც წარმოადგენს პროგრამულ უზრუნველ-
ყოფას ონლაინ რეკლამის და მარკეტინგის ყიდ-
ვისთვის, გაყიდვისთვის, დაპროექტებისთვის, 
მართვისთვის, თვალის მიდევნებისთვის, შეფა-
სებისთვის, ოპტიმიზაციისთვის, სამიზნე ჯგუ-
ფების მოძიება/იდენტიფიცირება, ანალიზის-
თვის, მიწოდებისთვის და აღრიცხვისთვის; აპ-
ლიკაციების მომსახურების პროვაიდერი (ASP), 
რომელიც წარმოადგენს პროგრამულ უზრუნ-
ველყოფას, რომელიც უზრუნველყოფს ან აად-
ვილებს მომხმარებლის ადგილმდებარეობის 
ასახვას და გაზიარებას, სხვა მომხმარებლებთან 
მოქმედების დაგეგმვას და რეკომენდაციების 
მიცემას; აპლიკაციების მომსახურების პროვაი-
დერი (ASP), რომელიც წარმოადგენს პროგრა-
მულ უზრუნველყოფას სოციალური და მიზ-
ნობრივი ასახვის გაადვილებისთვის ან ჩართ-
ვისთვის; აპლიკაციების მომსახურების პროვაი-
დერი (ASP), რომელიც წარმოადგენს პროგრა-
მულ უზრუნველყოფას ხელოვნური ინტელექ-
ტის (AI) პლატფორმებთან, კერძოდ, ბოტებთან, 
ვირტუალურ აგენტებთან და ვირტუალურ 
ასისტენტებთან ადამიანების კავშირის უზრუნ-
ველსაყოფად ან გასაადვილებლად; აპლიკაციე-
ბის მომსახურების პროვაიდერი (ASP); აპლი-
კაციების მომსახურების პროვაიდერის (ASP), 
მომსახურება, რომელიც წარმოადგენს პროგრა-
მულ უზრუნველყოფას ხმით მართვადი საინ-
ფორმაციო მოწყობილობების დარეგულირე-
ბისთვის, ინტეგრაციისთვის, ოპერირებისთვის, 
მიერთებისთვის და მართვისთვის, კერძოდ, იმ  
მოწყობილობების, რომლებიც მიერთებულია 
ღრუბელთან და წარმოადგენენ ხმით მართვად 
სმარტ სამომხმარებლო ელექტრონულ მოწყო-
ბილობებს და ელექტრონული პერსონალური 
ასისტენტის მოწყობილობებს; აპლიკაციების 
მომსახურების პროვაიდერი (ASP), კერძოდ, აპ-
ლიკაციების, პროგრამული უზრუნველყოფის 
და ვებ-საიტების ჰოსტინგი, მართვა, შემუშავე-
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ბა და მხარდაჭერა პერსონალური პროდუქ-
ტიულობის, უსადენო კავშირის და მობილუ-
რის აპლიკაციების სფეროში; აპლიკაციების 
მომსახურების პროვაიდერი (ASP), კერძოდ, აპ-
ლიკაციების, პროგრამული უზრუნველყოფის, 
ვებ-საიტების და მონაცემთა ბაზების ჰოსტინ-
გი, მართვა, შემუშავება და მხარდაჭერა მნახ-
ველთა ნაკადის საფუძველზე ვებ-საიტების 
რეიტინგების გამოთვლის სფეროში; აპლიკა-
ციების მომსახურების პროვაიდერი (ASP), კერ-
ძოდ, მესამე პირების კომპიუტერული აპლიკა-
ციების დისტანციური ჰოსტინგი; აპლიკაციე-
ბის მომსახურების პროვაიდერი, კერძოდ, აპ-
ლიკაციების, პროგრამული უზრუნველყოფის, 
ვებ საიტების და მონაცემთა ბაზების შეთავა-
ზება, განთავსება, მართვა, შემუშავება და მხარ-
დაჭერა უსადენო კავშირის, ინფორმაციის მო-
ბილური წვდომის და მონაცემების დისტან-
ციური მართვის სფეროში კონტენტის უსადენო 
მიწოდებისთვის პორტატიულ კომპიუტერებ-
ზე, ლეპტოპებზე და მობილურ ელექტრონულ 
მოწყობილობებზე; აპლიკაციების მომსახურე-
ბის პროვაიდერი, კერძოდ, აპლიკაციების, პრო-
გრამული უზრუნველყოფის, ვებ-საიტების და 
მონაცემთა ბაზების შეთავაზება, განთავსება, 
მართვა, შემუშავება და მხარდაჭერა მნახველთა 
ნაკადის საფუძველზე ვებ-საიტების რეიტინგის 
გამოთვლის სფეროში; კომპიუტერული კონ-
სალტინგი, კომპიუტერული პროგრამირება; 
კომპიუტერის აპარატულ უზრუნველყოფასთან 
და პროგრამულ უზრუნველყოფასთან დაკავ-
შირებული კონსულტაციები და დიზაინი; კომ-
პიუტერის აპარატული უზრუნველყოფის, პრო-
გრამული უზრუნველყოფის, აპლიკაციების და 
ქსელების კონსალტინგი; კომპიუტერული ონ-
ლაინ სერვისები, კერძოდ, სპორტთან, ჯანმრ-
თელობასთან და ფიტნესთან დაკავშირებით ინ-
ფორმაციის, ონლაინ ლინკების, ელექტრონუ-
ლი რესურსების შეთავაზება; კომპიუტერული 
მომსახურება ინდივიდუალური დაკვეთით 
შექმნილი ვებ-გვერდების შეთავაზების სახით, 
რომლებიც შეიცავს მომხმარებლის მიერ გან-
საზღვრულ ან კონკრეტულ ინფორმაციას, პერ-
სონალურ პროფილებს, ვირტუალური რეალო-
ბის, შერეული რეალობის და გაფართოებული 
რეალობის კონტენტს და მონაცემებს; კომპიუ-
ტერული მომსახურება, კერძოდ, ვირტუალური 
საზოგადოების შექმნა, დარეგისტრირებული 
მომხმარებლებისთვის ჯგუფების და ღონისძიე-
ბების შესაქმნელად, დისკუსიებში მონაწილეო-
ბის მისაღებად, კოლეგებისგან გამოხმაურებე-
ბის მისაღებად და სოციალურ, ბიზნეს და სა-

ზოგადოებრივ ქსელებში მონაწილეობის მისა-
ღებად; კომპიუტერული მომსახურება, კერძოდ, 
ონლაინ მომხმარებლის მიერ განსაზღვრული 
კონტენტის და რეკლამის კურირება და სოცია-
ლური ქსელების არხების შექმნა, კომპიუტე-
რული მომსახურება, კერძოდ, ონლაინ ვებ რე-
სურსების განთავსება მესამე პირებისთვის ინ-
ტერნეტის და საკომუნიკაციო ქსელების მეშ-
ვეობით შეხვედრების, ღონისძიებების და ინ-
ტერაქტიური დისკუსიების ორგანიზებისთვის 
და ჩატარებისთვის; კომპიუტერული მომსახუ-
რება, კერძოდ, პროგრამული უზრუნველყოფის 
ტექნოლოგიების და შემუშავების სფეროში 
ინფორმაციის შეთავაზება; ვებ-საიტების და 
სხვა კომპიუტერული და ელექტრონული სა-
კომუნიკაციო ქსელების შექმნა, მხარდაჭერა და 
განთავსება, რომლებიც შეიცავენ ინფორმაციას, 
ონლაინ ლინკებს და ელექტრონულ რესურსებს 
სპორტის და ფიტნესის სფეროში; ინტერაქტიუ-
რი ვებ- საიტების და სხვა კომპიუტერული და 
ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების შექ-
მნა, მხარდაჭერა და განთავსება, რომლებიც 
მომხმარებლებს აძლევენ შესაძლებლობას შეიყ-
ვანონ, მიიღონ წვდომა, თვალი ადევნონ პროგ-
რესს, თვალი ადევნონ და შექმნან ინფორმაცია 
მიღწევებზე, ჯანმრთელობაზე, ფიზიკურ ფორ-
მაზე, პერსონალურ ვარჯიშებზე, სპორტზე და 
სპორტულ ღონისძიებებზე; ინტერაქტიური ვებ 
საიტების და სხვა კომპიუტერული და ელექ-
ტრონული საკომუნიკაციო ქსელების შექმნა, 
მხარდაჭერა და განთავსება, რომლებიც მომხმა-
რებლებს აძლევენ სხვა მომხმარებლებთან შე-
ჯიბრების, და სპორტული ინფორმაციის და 
მიღწევების შედარების შესაძლებლობას; გაფარ-
თოებული რეალობის აპარატული უზრუნველ-
ყოფის და პროგრამული უზრუნველყოფის 
დიზაინი და შემუშავება; კომპიუტერის აპარა-
ტული უზრუნველყოფის და პროგრამული 
უზრუნველყოფის დიზაინი და შემუშავება; 
ინტერაქტიური მულტიმედიური პროგრამული 
უზრუნველყოფის დიზაინი და შემუშავება; შე-
რეული რეალობის აპარატული უზრუნველ-
ყოფის და პროგრამული უზრუნველყოფის დი-
ზაინი და შემუშავება; ვირტუალური რეალობის  
აპარატული უზრუნველყოფის და პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფის დიზაინი და შემუშავება; 
ფაილების გაცვლის მომსახურება, კერძოდ, ონ-
ლაინ მომსახურების შეთავაზება მესამე პირე-
ბისთვის ისეთი ტექნოლოგიით, რომელიც მომ-
ხმარებლებს აძლევს ელექტრონული ფაილების 
ჩატვირთვის და გადმოტვირთვის შესაძლებ-
ლობას; ციფრული კონტენტის განთავსება ინ-
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ტერნეტში; კარტოგრაფიული მომსახურება; მო-
ბილურ კომპიუტერებთან და კავშირის მობი-
ლურ მოწყობილობებთან დაკავშირებული კონ-
სულტაციები და მათთვის აპარატული უზრუნ-
ველყოფის და პროგრამული უზრუნველყოფის 
დაპროექტება; მობილური კომპიუტერებისთ-
ვის და კავშირის მობილური მოწყობილობების-
თვის განკუთვნილი აპარატული უზრუნველ-
ყოფის და პროგრამული უზრუნველყოფის შე-
მუშავება მესამე პირებისთვის; კომპიუტერის 
არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა ჯანმრთელობის, ფიტნესის, ფიზიკური 
აქტიურობის, წონის კონტროლის, ძილის და 
კვების სფეროში მონაცემების და ინფორმაციის 
ასახვისთვის, შეგროვებისთვის, ანალიზისთვის 
და ორგანიზებისთვის; კომპიუტერის არაჩატ-
ვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფა ადა-
მიანების ხელოვნური ინტელექტის (AI) პლატ-
ფორმებთან, კერძოდ ბოტებთან ვირტუალურ 
აგენტებთან და ვირტუალურ ასისტენტებთან, 
ურთიერთობის უზრუნველყოფისთვის და 
გაადვილებისთვის; კომპიუტერის არაჩატვირ-
თვადი პროგრამული უზრუნველყოფა მომხმა-
რებლის ადგილმდებარეობაზე ინფორმაციის 
ასახვისათვის, სხვა მომხმარებლებთან მოქმე-
დების დაგეგმვისთვის და რეკომენდაციების 
შედგენისთვის; კომპიუტერის არაჩატვირთვა-
დი პროგრამული უზრუნველყოფა სოციალური 
ქსელების და დანიშნულების ადგილების ასახ-
ვისთვის; კომპიუტერის არაჩატვირთვადი პრო-
გრამული უზრუნველყოფა ფიტნესის, ჯანმრ-
თელობის და ფიზიკური მომზადების სფეროში 
მიზნების და სტატისტიკის თვალის მიდევნე-
ბისთვის; არაჩატვირთვადი პროგრამული უზ-
რუნველყოფა ფიტნეს-ვარჯიშების პერსონალუ-
რი პროგრამების შექმნისათვის; არაჩატვირთ-
ვადი პროგრამული უზრუნველყოფა ვირტუა-
ლურ საზოგადოებებში მომხმარებლების მიერ 
შექმნილი და მართვადი ცალკეული ჯგუფების 
შექმნისთვის, მართვისთვის და წვდომისთვის; 
არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა საქონლის და მომსახურების შეკვეთისა 
და ყიდვისთვის; არაჩატვირთვადი პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა ელექტრონული გადახდე-
ბის დამუშავებისთვის; არაჩატვირთავდი პრო-
გრამული უზრუნველყოფა ვირტუალური სა-
ვაჭრო სივრცის შეთავაზებისთვის; არაჩატ-
ვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფა ინ-
დივიდუალურ სწავლებასთან, ვარჯიშებთან და 
ფიზიკურ მომზადებასთან დაკავშირებით მომ-
სახურების შეთავაზებისთვის; არაჩატვირთვა-
დი პროგრამული უზრუნველყოფა სოციალური 

ქსელებისათვის, ვირტუალური საზოგადოების 
შექმნისათვის და აუდიო, ვიდეო კონტენტის, 
გამოსახულებების, ტექსტის და მონაცემების 
გადაცემისთვის; არაჩატვირთვადი პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა მულტიმედიური გასარ-
თობი კონტენტის ნაკადური გადაცემისთვის; 
არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყო-
ფა კონტენტის, ტექსტის, ვიზუალური ნაწარ-
მოებების, აუდიო ნაწარმოებების, აუდიო-ვი-
ზუალური ნაწარმოებების, ლიტერატურული 
ნაწარმოებების, მონაცემების, ფაილების, დოკუ-
მენტების და ელექტრონული ნაწარმოებების, 
გადაცემისთვის, გაზიარებისთვის, მიღებისთ-
ვის, ჩატვირთვისთვის, ასახვისთვის, მათთან 
ინტერაქციისთვის და გადატანისთვის; ონლაინ 
პლატფორმის პროვაიდერი რეკლამის ყიდვის-
თვის, კერძოდ, არაჩატვირთვადი პროგრამული 
უზრუნველყოფის პროგრამების შეთავაზება, 
რომლებიც ონლაინ რეკლამის გამყიდველებს ან 
მყიდველებს შესაძლებლობას აძლევს შეიძინონ 
და გაყიდონ სარეკლამო ინვენტარი; ონლაინ 
არაჩატვირთვადი ღრუბლოვანი კომპიუტერუ-
ლი პროგრამული უზრუნველყოფა მონაცემე-
ბის ელექტრონული შენახვისას გამოყენების-
თვის; ონლაინ არაჩატვირთვადი პროგრამული 
უზრუნველყოფა, ღრუბლოვანი კომპიუტერუ-
ლი პროგრამული უზრუნველყოფა ვირტუა-
ლური, შერეული და გაფართოებული რეალო-
ბის აპლიკაციებისთვის და გარემოსთვის; ონ-
ლაინ არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა, რომელსაც იყენებენ ფართო სპექტ-
რის სამომხმარებლო საქონლის საცალო ვაჭ-
რობასთან და შეკვეთასთან დაკავშირებული 
მომსახურების შეთავაზებისას; პლატფორმა, 
როგორც მომსახურება (PAAS), რომელიც შეი-
ცავს კომპიუტერულ პროგრამულ პლატფორ-
მებს, რომლებსაც იყენებენ რეკლამის ყიდვისას 
და გავრცელებისას; პლატფორმა, როგორც მომ-
სახურება (PAAS), რომელიც შეიცავს კომპიუ-
ტერულ პროგრამულ პლატფორმებს სოციალუ-
რი ქსელებისთვის, სოციალური ქსელების კონ-
ტენტის მართვისთვის, ვირტუალური საზო-
გადოების შექმნისთვის და გამოსახულებების, 
აუდიო ვიზუალური და ვიდეო კონტენტის, 
ფოტოების, ვიდეოების, მონაცემების, ტექსტის, 
შეტყობინებების, რეკლამის, სარეკლამო შეტყო-
ბინებების და ინფორმაციის გადაცემისთვის; 
პლატფორმა, როგორც მომსახურება (PAAS), 
რომელიც შეიცავს კომპიუტერულ პროგრამულ 
პლატფორმებს ხმოვანი ბრძანებებისთვის და 
პროგრამულ უზრუნველყოფას ამოცნობისთ-
ვის, პროგრამულ უზრუნველყოფას მეტყვე-
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ლების ტექსტში გარდაქმნისთვის, პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფის აპლიკაციებს ხმოვანი 
მხარდაჭერით პირადი ინფორმაციის მართვი-
სათვის; პლატფორმა, როგორც მომსახურება 
(PAAS), რომელიც შეიცავს სოციალური ქსე-
ლებისათვის პროგრამული უზრუნველყოფის 
პლატფორმებს გამოსახულებების, აუდიო-ვი-
ზუალური კონტენტის, ვიდეო კონტენტის და 
შეტყობინებების გადაცემისათვის; პლატფორმა, 
როგორც მომსახურების (PAAS) მომსახურება, 
რომელიც შეიცავს კომპიუტერის პროგრამულ 
უზრუნველყოფას, რომელიც მომხმარებლებს 
აძლევს ელექტრონული ბიზნესის და ელექ-
ტრონული კომერციის ტრანზაქციების განხორ-
ციელების შესაძლებლობას; ინტერაქტიური 
ვებ-საიტის შეთავაზება, რომელიც მომხმარებ-
ლებს აძლევს შესაძლებლობას შეიყვანონ, მიი-
ღონ, მიიღონ წვდომა, თვალი ადევნონ პრო-
გრესს, შექმნან და აკონტროლონ ინფორმაცია 
კვების, კალორიების, ჯანმრთელობის, ფიტნე-
სის, ინდივიდუალური ვარჯიშების, სპორტის 
და სპორტული ღონისძიებების და სპორტული 
მიღწევების შესახებ; სათამაშო კონსოლების-
თვის, პერსონალური კომპიუტერებისთვის, 
პერსონალური ციფრული მოწყობილობებისთ-
ვის, და სმარტფონებისთვის განკუთვნილი არა-
ჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფის 
შეთავაზება სპორტის, სპორტული უნარების, 
განვითარების, ფიტნეს-წვრთნის და ფიტნეს 
ვარჯიშების შესახებ ინფორმაციის უზრუნველ-
საყოფად ონლაინ ვებ-საიტის და კავშირის სხვა 
კომპიუტერული და ელექტრონული ქსელების 
მეშვეობით; ინტერაქტიური ვებ-საიტის შეთა-
ვაზება, რომელიც მომხმარებლებს აძლევს შე-
საძლებლობას შეიყვანონ, მიიღონ, მიიღონ 
წვდომა, თვალი ადევნონ პროგრესს, შექმნან და 
აკონტროლონ ინფორმაცია კალორიების, ფიტ-
ნესის, ინდივიდუალური ვარჯიშების, სპორ-
ტის, და სპორტული ღონისძიებების და სპორ-
ტული მიღწევების შესახებ; ქსელური ონლაინ 
მომსახურების შეთავაზება, რომელიც მომხმა-
რებლებს აძლევს შესაძლებლობას გადასცენ 
პერსონალური საიდენტიფიკაციო მონაცემები 
და გაუზიარონ პერსონალური საიდენტიფიკა-
ციო მონაცემები რამდენიმე ონლაინ-სერვისს; 
კომპიუტერული ძიების ინდივიდუალური მო-
მსახურების შეთავაზება, კერძოდ, მომხმარებ-
ლის კონკრეტული მოთხოვნის მიხედვით ინ-
ტერნეტში ინფორმაციის ძიება და ინტერნეტი-
დან ამოღება; ძიებისთვის ხელმისაწვდომი ინ-
დექსებიდან და ინფორმაციის მონაცემთა ბაზე-
ბიდან ინტერნეტის და საკომუნიკაციო ქსელე-

ბის მეშვეობით ინფორმაციის მიწოდება, ტექს-
ტის, ელექტრონული დოკუმენტების, მონაცემ-
თა ბაზების, გრაფიკის, ელექტრონული მედიის, 
გამოსახულებების და აუდიო-ვიზუალური კო-
ნტენტის ჩათვლით; ინტერნეტის საძიებო სის-
ტემების შეთავაზება; არაჩატვირთვადი პრო-
გრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება, რომე-
ლიც აძლევს მომხმარებლებს შესაძლებლობას 
განახორციელონ ელექტრონული საქმიანი ოპე-
რაციები ინტერნეტის და საკომუნიკაციო ქსე-
ლების მეშვეობით; ონლაინ სერვისების შეთავა-
ზება, რომლებიც შეიცავენ ტექნოლოგიას, რო-
მელიც ონლაინ მომხმარებლებს აძლევს პირა-
დი პროფილების შექმნის შესაძლებლობას, 
რომლებიც შეიცავს ინფორმაციას სოციალურ 
და ბიზნეს ქსელებზე, აგრეთვე, ასეთი ინფორ-
მაციის გადაცემის და გაზიარების შესაძლებ-
ლობას რამდენიმე ონლაინ სერვისისთვის სო-
ციალურ ქსელებში მონაწილეობისათვის და 
სოციალურ ქსელებში თავიანთი ანგარიშების 
მართვისათვის; ონლაინ-სერვისების შეთავაზე-
ბა, რომლებიც მომხმარებლებს აძლევენ აუ-
დიო-, ვიდეო კონტენტის, გამოსახულებების, 
ტექსტის, გრაფიკის, და მონაცემების ჩატვირთ-
ვის, შეცვლის და გაზიარების შესაძლებლობას; 
ონლაინ-სერვისების შეთავაზება, რომლებიც 
შეიცავს ტექნოლოგიას, რომელიც ონლაინ მომ-
ხმარებლებს აძლევს პირადი პროფილების შექ-
მნის შესაძლებლობას, რომლებიც შეიცავს ინ-
ფორმაციას სოციალურ და ბიზნეს ქსელებზე, 
და, აგრეთვე, ასეთი ინფორმაციის გადაცემის 
და გაზიარების შესაძლებლობას რამდენიმე ონ-
ლაინ სერვისს შორის; ონლაინ არაჩატვირთ-
ვადი პროგრამული უზრუნველყოფის შეთა-
ვაზება კომპიუტერის სატარებელი აპარატული 
უზრუნველყოფის და კომპიუტერის სატარებე-
ლი პერიფერიული მოწყობილობების დაყენე-
ბისთვის, აწყობისთვის და მართვისთვის; ონ-
ლაინ საიტების შეთავაზება, რომლებიც მომხმა-
რებლებს აძლევს ვირტუალური რეალობის, შე-
რეული რეალობის და გაფართოებული რეალო-
ბის კონტენტის, ინფორმაციის, გამოცდილების 
და მონაცემების ჩატვირთვის, შეცვლის და გა-
ზიარების შესაძლებლობას; პერსონალური 
ასისტენტისთვის პროგრამული უზრუნველ-
ყოფის შეთავაზება; საძიებო პლატფორმების შე-
თავაზება, რომლებიც მომხმარებლებს აძლევს 
ფოტოების, ვიდეოების, ტექსტის, მონაცემების 
გამოსახულებების და ელექტრონული ნაწარ-
მოებების მოთხოვნის და მიღების შესაძლებ-
ლობას; საძიებო პლატფორმების შეთავაზება, 
რომლებიც მომხმარებლებს აძლევს კონტენტის, 
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ტექსტის, ვიზუალური ნაწარმოებების, აუდიო 
ნაწარმოებების, აუდიო-ვიზუალური ნაწარმოე-
ბების, ლიტერატურული ნაწარმოებების, მონა-
ცემების, ფაილების, დოკუმენტების და ელექ-
ტრონული ნაწარმოებების მოთხოვნის და მი-
ღების შესაძლებლობას; სოციალური დამხმა-
რის პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავა-
ზება; ფულადი სახსრების და შემოწირულო-
ბების შეგროვების და განაწილების გაადვილე-
ბისთვის და ორგანიზებისთვის პროგრამული 
უზრუნველყოფის შეთავაზება; ფულადი სახს-
რების და შემოწირულობების შეგროვებასთან 
დაკავშირებული ონლაინ საქველმოქმედო მომ-
სახურებისთვის პროგრამული უზრუნველყო-
ფის შეთავაზება; კომპიუტერის არაჩატვირთ-
ვადი პროგრამული უზრუნველყოფის დროე-
ბითი წვდომის შეთავაზება კარტოგრაფიული 
მომსახურებისთვის; დროებითი გამოყენებისთ-
ვის არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფის შეთავაზება და ონლაინ-სერვისების 
განთავსება, რომლებიც მომხმარებლებს აძლევს 
კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფის 
წვდომის და ჩატვირთვის შესაძლებლობას; 
დროებითი გამოყენებისთვის არაჩატვირთვადი 
პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება, 
რომელიც იძლევა პორტატიული კომპიუტე-
რული მოწყობილობებისთვის, კერძოდ, მობი-
ლური ტელეფონებისთვის, სმარტფონებისთ-
ვის, ჯიბის კომპიუტერებისთვის და კომპიუტე-
რეული პლანშეტებისთვის მობილური პროგრა-
მული უზრუნველყოფის აპლიკაციების შემუშა-
ვების, შეფასების, ტესტირების და მომსახურე-
ბის შესაძლებლობას; დროებითი გამოყენების-
თვის არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფის შეთავაზება მომხმარებლის ადგილ-
მდებარეობის გაზიარებისთვის და ასახვისთ-
ვის, სხვა მომხმარებლებთან მოქმედების და-
გეგმვისთვის და რეკომენდაციების მიცემისთ-
ვის; დროებითი გამოყენებისთვის არაჩატვირ-
თვადი პროგრამული უზრუნველყოფის შეთა-
ვაზება სოციალური და მიზნობრივი კარტო-
გრაფირებისთვის; დროებითი გამოყენებისთ-
ვის არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფის შეთავაზება კონტენტის და კონტენ-
ტის გამომცემლების ძიებისთვის და, აგრეთვე, 
კონტენტის გამოწერისთვის; დროებითი გამო-
ყენებისთვის არაჩატვირთვადი პროგრამული 
უზრუნველყოფის შეთავაზება ელექტრონული 
მედიის, ფოტოების, გამოსახულებების, გრაფი-
კის, აუდიო, ვიდეო და აუდიო-ვიზუალური 
კონტენტის, მონაცემების და ინფორმაციის 
წვდომისთვის, შეგროვებისთვის, ასახვისთვის, 

რედაქტირებისთვის, მითითებისთვის, შეცვ-
ლისთვის, ორგანიზებისთვის, მონიშვნისთვის, 
ნაკადური გადაცემისთვის, გაზიარებისთვის, 
შენახვისთვის, გადაცემისთვის და სხვაგვარად 
წარმოდგენისთვის ინტერნეტის და საკომუნი-
კაციო ქსელების მეშვეობით; დროებითი გამო-
ყენებისთვის არაჩატვირთვადი პროგრამული 
უზრუნველყოფის შეთავაზება ელექტრონული 
კომერციისთვის, რომელიც იძლევა ელექტრო-
ნული საქმიანი ოპერაციების განხორციელების 
შესაძლებლობას ინტერნეტის მეშვეობით; 
დროებით გამოყენებისთვის არაჩატვირთვადი 
პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება 
ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით იმ სა-
ქონლის, მომსახურების და მოვლენის ადგილ-
მდებარეობაზე ინფორმაციის ძიებისთვის, გან-
საზღვრისთვის და გაზიარებისთვის, რომლე-
ბიც წარმოადგენენ ინტერესის საგანს; დროე-
ბით გამოყენებისთვის არაჩატვირთვადი პრო-
გრამული უზრუნველყოფის აპლიკაციების შე-
თავაზება ლოკალური და ლოკაციაზე დაფუძ-
ნებული საინტერესო ადგილების, მოვლენების, 
ღირსშესანიშნაობების, დასაქმების შესაძლებ-
ლობების, გართობის, კულტურული ღონისძიე-
ბების, სავაჭრო ადგილების და წინადადებების 
ძიებისთვის და განსაზღვრისთვის; დროებითი 
გამოყენებისთვის არაჩატვირთვადი პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფის აპლიკაციების შეთავა-
ზება ადგილმდებარეობის საფუძველზე ამინ-
დის შესახებ ინფორმაციის წარმოდგენისათვის; 
დროებითი გამოყენებისთვის პროგრამული 
უზრუნველყოფის აპლიკაციების შეთავაზება 
ახალ ამბებზე და მიმდინარე მოვლენებზე ინ-
ფორმაციის მიწოდებისთვის, მითითებისთვის 
ან ნაკადური გადაცემისთვის; დროებით გამო-
ყენებისთვის არაჩატვირთვადი პროგრამული 
უზრუნველყოფის შეთავაზება ფოტოების, გა-
მოსახულებების, აუდიო, ვიდეო და აუდიო-
ვიდეო კონტენტის შეცვლისათვის ფოტოგრა-
ფიული ფილტრების და ვირტუალური რეა-
ლობის, შერეული რეალობის, და გაფართოე-
ბული რეალობის (AR) მეშვეობით, კერძოდ, 
გრაფიკის, ანიმაციის, ტექსტის, ნახატების, გეო-
მონიშვნების, მეტამონაცემების მონიშვნების, 
ჰიპერლინკების; დროებით გამოყენებისთვის 
არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყო-
ფის შეთავაზება ფოტოგადაღებისთვის და აუ-
დიო, აუდიო-ვიზუალური და ვიდეო კონტენ-
ტის ჩაწერისთვის; დროებით გამოყენებისთვის 
არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყო-
ფის შეთავაზება გამოსახულებების, აუდიო-
ვიზუალური და ვიდეო კონტენტის და, აგრეთ-
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ვე, მათთან დაკავშირებული ტექსტის და მო-
ნაცემების ჩატვირთვისთვის, გადმოტვირთვის-
თვის, დაარქივებისთვის, გადაცემის და გაზია-
რების უზრუნველსაყოფად; დროებით გამოყე-
ნებისთვის არაჩატვირთვადი პროგრამული 
უზრუნველყოფის შეთავაზება მულტიმედიუ-
რი გასართობი კონტენტის ნაკადური გადაცე-
მისთვის; დროებით გამოყენებისთვის ონლაინ 
არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყო-
ფის და აპლიკაციების შეთავაზება შეტყობინე-
ბების დაუყოვნებელი გაცვლისათვის, ხმის გა-
დაცემისთვის ინტერნეტ-პროტოკოლის მიხედ-
ვით (VOIP), ვიდეო კონფერენციების და აუდიო 
კონფერენციების ჩატარებისთვის; დროებით გა-
მოყენებისთვის ონლაინ არაჩატვირთვადი პრო-
გრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება მესამე 
პირების რეკლამის დაპროექტებისას, მართვი-
სას, გაზომვისას, ანალიზისას, გავრცელებისას 
და მომსახურებისას; დროებით გამოყენებისთ-
ვის არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფის შეთავაზება ფოტოგადაღებისთვის 
და აუდიო-, აუდიო-ვიზუალური და ვიდეო 
კონტენტის ჩაწერისთვის; ინტერნეტში საძიებო 
სისტემის მომსახურების შეთავაზება; კომპიუ-
ტერული პროგრამული უზრუნველყოფის იჯა-
რით აღება, რომელიც მომხმარებლებს აძლევს 
გამოსახულებების, ვიდეო და აუდიო-ვიზუა-
ლური კონტენტის ჩატვირთვის, რედაქტირების 
და მათი გაცვლის შესაძლებლობას; პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა, როგორც მომსახურება 
(SAAS), რომელიც შეიცავს კომპიუტერულ პრო-
გრამულ უზრუნველყოფას ონლაინ მონაცემთა 
ბაზების, აუდიო, ვიდეო და მულტიმედიური 
კონტენტის, თამაშების, და პროგრამული უზ-
რუნველყოფის აპლიკაციების, პროგრამული 
უზრუნველყოფის ბაზრების წვდომისათვის, 
ნახვისა და ძიებისთვის; პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა, როგორც მომსახურება (SAAS), რომე-
ლიც შეიცავს კომპიუტერულ პროგრამულ უზ-
რუნველყოფას საერთო ინტერესის თემების მი-
ხედვით ინფორმაციის წვდომისთვის, მონიტო-
რინგისთვის, თვალის მიდევნებისთვის, ძიე-
ბისთვის, შენახვისთვის და გაცვლისთვის; პრო-
გრამული უზრუნველყოფა, როგორც მომსახუ-
რება (SAAS), რომელიც შეიცავს კომპიუტერულ 
პროგრამულ უზრუნველყოფას ქსელური სა-
მომხმარებლო ელექტრონული მოწყობილობე-
ბის, საყოფაცხოვრებო კლიმატური მოწყობი-
ლობების და გასანათებელი მოწყობილობების 
ჩართვისთვის, ოპერირებისთვის, ინტეგრაცი-
ისთვის, კონტროლისთვის და მართვისთვის 
უსადენო ქსელების მეშვეობით; პროგრამული 

უზრუნველყოფა, როგორც მომსახურება (SA-
AS), რომელიც შეიცავს კომპიუტერულ პრო-
გრამულ უზრუნველყოფას, რომელიც გამოიყე-
ნება ხმით მართვადი ავტონომიური ინფორ-
მაციის და პერსონალური ასისტენტის მოწყო-
ბილობების მართვისათვის; პროგრამული უზ-
რუნველყოფა, როგორც მომსახურება (SAAS), 
რომელიც გამოიყენება ჯანმრთელობის, ფიტნე-
სის, ძილის, კვების და ფიზიკური მდგომარეო-
ბის სფეროში მონაცემების, მაჩვენებლების და 
ანგარიშების დაპროექტებისას, შექმნისას და 
ანალიზისას; პროგრამული უზრუნველყოფის, 
როგორც მომსახურების (SAAS) მომსახურება, 
რომელიც შეიცავს პროგრამულ უზრუნველ-
ყოფას ელექტრონული შეტყობინებების, უწყე-
ბების და გაფრთხილებების გაგზავნისა და მი-
ღებისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფის, 
როგორც მომსახურების (SAAS) მომსახურება, 
რომელიც შეიცავს პროგრამულ უზრუნველ-
ყოფას, რომელიც გამოიყენება ალგორითმის სა-
ხით სპორტული აქტივობისთვის, ფიტნეს ვარ-
ჯიშებისთვის, ფიზიკური მომზადების დონის 
შეფასებისთვის, ფიტნეს-წვრთნისთვის, ფიტნეს 
რეკომენდაციებისთვის და მიზნების დასახვის-
თვის მონაცემების გამოთვლისთვის და გენე-
რაციისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფა, 
როგორც მომსახურების (SAAS) მომსახურება, 
კერძოდ, პროგრამული უზრუნველყოფის გან-
თავსება მისი გამოყენებისთვის მესამე პირების 
მიერ ალგორითმის სახით სპორტული აქტივო-
ბისთვის, ფიტნეს ვარჯიშებისთვის, ფიზიკური 
მომზადების დონის შეფასებისთვის, ფიტნეს 
წვრთნისთვის, ფიტნეს რეკომენდაციებისთვის 
და მიზნების დასახვისთვის მონაცემების გამო-
თვლისთვის და გენერაციისთვის; პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფის, როგორც მომსახურების 
(SAAS) მომსახურება, კერძოდ, ინდივიდუალუ-
რი დაკვეთით დამზადებული ვებ-საიტის და 
მობილური პორტალის შეთავაზება ფიზიკური 
პირებისთვის ფიზიოლოგიური მაჩვენებლების 
საფუძველზე მონაცემების ანალიზით ჯანმრ-
თელობის მონიტორინგისთვის; პროგრამული 
უზრუნველყოფა, როგორც მომსახურება (SA-
AS), რომელიც მომხმარებლებს აძლევს 
თანამშრომლების ანგარიშების მართვის, თანამ-
შრომლების მონაწილეობის დაგეგმვის და თვა-
ლის მიდევნების შესაძლებლობას და, აგრეთვე, 
იძლევა კორპორატიული ფიტნეს და გამაჯანსა-
ღებელი პროგრამების ხელშეწყობის და მართ-
ვის შესაძლებლობას; პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა ელექტრონული შეტყობინებისათვის; 
ტექნიკური მხარდაჭერის მომსახურება, კერ-
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ძოდ, გაუმართაობის აღმოფხვრა კომპიუტერის 
აპარატული უზრუნველყოფის და პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფის პრობლემების დიაგნოს-
ტიკის გზით; ტექნიკური მომსახურება, კერ-
ძოდ, მონაცემების შენახვასთან დაკავშირებუ-
ლი მომსახურება. 
 

45 – ონლაინ სოციალური ქსელების და გაც-
ნობასთან დაკავშირებული მომსახურება; სო-
ციალური ქსელების, სოციალური გაცნობის და 
შეხვედრების კლუბების სამსახურის მომსახუ-
რება, რომლის შეთავაზებაც ხდება კომპიუტე-
რული მონაცემთა ბაზების და ინტერნეტში 
ძიების შესაძლებლობით მონაცემთა ბაზების 
წვდომის მეშვეობით სოციალური ქსელების, 
სოციალური გაცნობის და შეხვედრების კლუ-
ბების სამსახურის სფეროში, სოციალური ქსე-
ლების და სოციალური გაცნობის სფეროში ინ-
ფორმაციის შეთავაზება, კერძოდ, საკუთარი 
განვითარების, საკუთარი თავის სრულყოფის, 
თვითრეალიზაციის, ქველმოქმედების, ფილან-
თროპიის, მოხალისეობის, საზოგადოებრივი 
მომსახურების და ჰუმანიტარული საქმიანობის 
სფეროში ინფორმაციის შეთავაზება; კონსიაერ-
ჟის მომსახურების შეთავაზება მესამე პირების-
თვის ცალკეული პირების მოთხოვნების დასაკ-
მაყოფილებლად, კერძოდ, დაჯავშნა, საქონლის 
შეძენაში დახმარება, პირადად მიწოდების ორ-
განიზება, მოთხოვნილი პირადი შეთანხმებების 
შესრულება, საქონელსა და მომსახურებაზე რე-
კომენდაციების მიწოდება, კონკრეტულ კლიენ-
ტებზე ინფორმაციის უზრუნველყოფა ინდივი-
დუალური მოთხოვნების დასაკმაყოფილებ-
ლად; იურიდიული მომსახურება; სოციალური 
ქსელების კონტენტთან დაკავშირებით სტან-
დარტების და გამოცდილების მიმოხილვა; კონ-
სულტაციები სოციალური ქსელების სფეროში 
მოთხოვნებთან დაკავშირების საკონსულტაციო 
მომსახურება ონლაინ სოციალური ქსელების 
და სოციალური მედიის მომსახურების სფერო-
ში; ავთენტიფიკაციასთან დაკავშირებული მომ-
სახურება; ონლაინ სოციალური საინვესტიციო 
ქსელი, რომელიც წარმოადგენს ონლაინ სოცია-
ლური ქსელების მომსახურებას ინვესტიციების 
სფეროში; ვებ-საიტის შეთავაზება, რომელიც 
შეიცავს ინფორმაციას კონფიდენციალურობის, 
უსაფრთხოების, ბლოკჩეინის და განაწილებუ-
ლი რეესტრის ტექნოლოგიების განვითარების 
შესახებ და მონაცემების მართვის კანონის შესა-
ხებ ინფორმაციას; კონსულტაციები ციფრული 
ვალუტის, ვირტუალური ვალუტის, კრიპტოვა-
ლუტის, ციფრული და ბლოკჩეინ-აქტივების, 

გაციფრულებული აქტივების, ციფრული ტოკე-
ნების, კრიპტო-ტოკენების და სასარგებლო ტო-
კენების აპლიკაციების სფეროში ნორმატიული 
მოთხოვნების დაცვის შესახებ; ონლაინ სოცია-
ლური ქსელების მომსახურება ინვესტორების-
თვის, რომელიც იძლევა ფინანსური გარიგე-
ბების განხორციელების და ციფრული ვალუ-
ტის, ვირტუალური ვალუტის, კრიპტოვალუ-
ტის, ციფრული და ბლოკჩეინ-აქტივების, გაცი-
ფრულებული აქტივების, ციფრული ტოკენე-
ბის, კრიპტო-ტოკენების და სასარგებლო ტოკე-
ნების გაცვლის შესაძლებლობას; ბიზნეს-იდენ-
ტიფიკაციის დადასტურებასთან დაკავშირებუ-
ლი მომსახურება; იდენტიფიკაციის დადასტუ-
რებასთან დაკავშირებული მომსახურება; ონ-
ლაინ სოციალური ქსელების მომსახურება; პი-
რადი კონსიერჟის მომსახურება მესამე პირე-
ბისთვის, რომელიც მოიცავს მოთხოვნილი პი-
რადი შეთანხმებების და დაჯავშნის განხორ-
ციელებას და კონკრეტული კლიენტებისთვის 
ინფორმაციის შეთავაზებას ინდივიდუალური 
მოთხოვნების დაკმაყოფილებისთვის; კომპიუ-
ტერულ მონაცემთა ბაზებთან და ინტერნეტში 
ძიების შესაძლებლობით მონაცემთა ბაზებთან 
წვდომის შეთავაზება, სოციალური ქსელების, 
სოციალური გაცნობის და შეხვედრების კლუ-
ბების სამსახურის სფეროში; სოციალურ გაცნო-
ბასთან და სოციალურ ქსელებთან და შეხვედ-
რების კლუბების სამსახურთან დაკავშირებუ-
ლი მომსახურება; სპორტთან, ფიტნესთან და 
წვრთნასთან დაკავშირებული სოციალური ქსე-
ლით მომსახურება ონლაინ საზოგადოების ვებ-
საიტის და სხვა კომპიუტერული და ელექტრო-
ნული ქსელების მეშვეობით; მომხმარებლების 
ვერიფიკაციის მომსახურება. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 117302 A 
(210) AM 117302 
(220) 2022 04 04 
(731) ანრი ჩანჩიბაძე 

მუხის ქ. 1, ბ. 4, თბილისი, საქართველო 
(540)  

ამოა 
Amoa 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები ლუდის გარდა. 
___________________________________________ 
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(260) AM 2022 117417 A 
(210) AM 117417 
(220) 2022 04 11 
(731) შპს `ბიჯი პალასი~ 

შალვა ნუცუბიძის ქ. 77ზ, თბილისი,  
საქართველო 

(540) 
 

 
 

(591) შავი, ოქროსფერი 
(531) 03.01.01; 03.01.02; 03.01.16; 26.01.15;  

26.04.10; 29.01.12 
(511)  
43 – საკვებით და სასმელით უზრუნველყოფა; 
დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 117419 A 
(210) AM 117419 
(220) 2022 04 11 
(731) შპს `დარიჩინი~ 

ილია ჭავჭავაძის გამზ. 82, სად. 1, სარ. 1,  
ბ. 2, C ბლოკი, 0162,  თბილისი, საქართველო 

(540)  

დარიჩინი 
CINNAMON 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
43 – კაფეებით მომსახურება. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 117432 A 
(210) AM 117432 
(220) 2022 04 11 
(731) ზვიადი ციკოლია 

არ. ქურდიანის ქ. 6, ბ. 73, 0112, თბილისი,   
საქართველო 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

კოლხის 
KOLKHIS 

(591) შავ-თეთრი 

(511)  
9 – სათვალეები, მზის სათვალეები, სათვალეე-
ბის ჩარჩოები, სათვალეების ქეისები და ჩანთე-
ბი, სათვალეების დამჭერი ძეწკვები და თასმე-
ბი. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 117434 A 
(210) AM 117434 
(220) 2022 04 11 
(731) ზაქარია გიუაშვილი 

სოფ. ხიდისთავი, 1432, გორი, საქართველო 
(540) 

 
(591) შავი, ბორდოსფერი 
(531) 11.01.14; 27.05.01; 28.19; 29.01.12 
(511)  
1 – სამრეწველო და სამეცნიერო დანიშნულე-
ბის, ფოტოგრაფიაში, სოფლის მეურნეობაში, 
მეტყევეობასა და მებაღეობაში გამოსაყენებელი 
ქიმიური ნივთიერებები; დაუმუშავებელი სინ-
თეზური ფისები, დაუმუშავებელი პლასტმასე-
ბი; ცეცხლმქრობი შედგენილობები და ხანძარ-
საწინააღმდეგო შედგენილობები; ქიმიური ნივ-
თიერებები წრთობისა და რჩილვისათვის; ცხო-
ველის კანისა და ტყავის სათრიმლავი შედგენი-
ლობები; მრეწველობაში გამოსაყენებელი მწება-
ვი ნივთიერებები; საგოზავი და სხვა შემავსებ-
ლები; კომპოსტი, სასუქები, ნიადაგის გამანო-
ყიერებლები; ბიოლოგიური ნივთიერებები 
მრეწველობასა და მეცნიერებაში გამოყენებისთ-
ვის. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 117439 A 
(210) AM 117439 
(220) 2022 04 12 
(731) შპს `ზე ხაჭაპური კომპანი~ 

ლალიონის შესახ, 4ა, თბილისი,  
საქართველო 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540) 
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(591) ფირუზისფერი, შავი, კრემისფერი 
(531) 25.03.03; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.19;  

29.01.13 
(511)  
30 – ხაჭაპური. 
 

35 – საცხობების მიერ გაწეული საცალო ვაჭ-
რობის მომსახურება; ცომეულ ნაწარმთან, მათ 
შორის, ხაჭაპურებთან დაკავშირებული საცალო 
ვაჭრობის მომსახურება. 
 

43 – რესტორნები; ბარები; კაფეები; კაფეტერიე-
ბი; სწრაფი კვების ობიექტები; საკვების შეკვე-
თით დამზადება და ადგილზე მიტანა; ქეითე-
რინგი (დაშორებული ობიექტების მომსახურება 
საკვებითა და სასმელებით); საცხობების მიერ 
საკვების შეკვეთით დამზადება; საცხობების მი-
ერ შეკვეთით დამზადებული საკვების ადგილ-
ზე მიტანა; წვეულების მომსახურება. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 117537 A 
(210) AM 117537 
(220) 2022 04 19 
(731) ევეია ინკ. 

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

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

AVAYA SPACES 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
9 – პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც 
უზრუნველყოფს ღრუბელზე დაფუძნებული 
ვიდეო კონფერენციის შესაძლებლობებს, სა-
ხელდობრ, ვიდეო, აუდიო, მონაცემებთან  მუ-
შაობის გაწევას და ტექსტურ ჩატს; პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა, რომელიც უზრუნველ-
ყოფს თანამშრომლობის და კომუნიკაციის 
მუდმივ გარემოს, რაც საშუალებას აძლევს მომ-
ხმარებლებს დაუკავშირდნენ ერთ ან რამდე-
ნიმე მომხმარებელს როგორც რეალურ დროში, 
ასევე ასინქრონულ რეჟიმში, ტექსტის, ხმის ან 
ვიდეოს საშუალებით; პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა, რომელიც უზრუნველყოფს საკომუ-
ნიკაციო არტეფაქტების კონტექსტურ საცავს,  
კომპიუტერული პროგრამული პლატფორმის 
სახით მონაცემთა ბაზასთან ერთად, რომელიც 
შეიცავს მომხმარებლებსა და ზარებზე დაწვრი-
ლებით ინფორმაციას, რაც აძლევს საშუალებას 
მომხმარებელს დაათვალიეროს წინა შეტყობი-

ნებები შერჩეული მონაწილეების,  საგნის, თა-
რიღისა/დროისა და სხვა პარამეტრების  მიხედ-
ვით; ჩატვირთვადი მობილური აპლიკაციისა 
და დესკტოპის პროგრამული უზრუნველყოფა 
ტელეკომუნიკაციებისათვის, კერძოდ, პროგრა-
მული უზრუნველყოფა, რომელიც გამოიყენება 
ბიზნეს აპლიკაციების დასაკავშირებლად სატე-
ლეკომუნიკაციო მომსახურების პროვაიდერებ-
თან ვიდეო კონფერენციის, ხმოვანი კავშირის, 
ვიდეო მონაცემების, ტელეკონფერენციისა და 
ონლაინ შეტყობინებების საშუალებით. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 117538 A 
(210) AM 117538 
(220) 2022 04 19 
(731) აიირ ტექნოლოჯი (შენჟენ) კო., ლტდ. 

4/F, ბილდინგ K, ჩენგდე შუან  
ტექნოლოჯი პარკ, 2ნდ ინდასტრი ზოუნ,  
ლისონგლანგ კომუნიტი, გონგმინგ  
სტრიტ, გუანგმინგ დისტრიკტ, შენჟენ,  
გუანგდონგ, ჩინეთის სახალხო  
რესპუბლიკა 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 26.02.07; 27.05.01; 27.05.07 
(511)  
34 – თამბაქო; სიგარეტები, რომელიც შეიცავს 
თამბაქოს შემცვლელებს, არასამედიცინო მიზ-
ნებისთვის; სიგარები; ჩიბუხები; ასანთი; სან-
თებლები მწეველებისათვის; არომატიზატორე-
ბი, გარდა ეთერზეთებისა, ელექტრონულ სი-
გარეტში გამოსაყენებლად; ელექტრონული სი-
გარეტები; თხევადი ხსნარები ელექტრონულ 
სიგარეტში გამოსაყენებლად; სიგარეტის ფილ-
ტრები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 117546 A 
(210) AM 117546 
(220) 2022 04 20 
(731) ჩუნგ პაკ ინვესტმენტ ლიმიტედ 

იუნიტ B, 2/F.,  ვახ შუნ ინდასტრიალ  
ბილდინგ, 4 ჩო იუენ სტრიტ, იაუ ტონგ,  
კოულუნ, ჰონგ-კონგი 
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(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.01 
(511)  
9 – ელექტრული ხელსაწყოები და ინსტრუმენ-
ტები; ბატარეები; ბატარეები სატრანსპორტო 
საშუალებებისათვის; ელექტროაკუმულატორე-
ბი; ხელახლა დამუხტვადი ბატარეები; მშრალი 
ელემენტები; ელექტრული ელემენტები; აკუ-
მულატორები; აკუმულატორები სატრანსპორ-
ტო საშუალებებისათვის; აკუმულატორის დამ-
ტენები; გალვანური ელემენტები; მზის ბატა-
რეები; ფოტოელემენტები ჩამკეტი ფენით; კაბე-
ლები დამუხტვისთვის; უსადენო დამტენი მოწ-
ყობილობები; მანქანაში დასაყენებელი კვების 
წყაროები და ბლოკები; ელექტროენერგიის გა-
მანაწილებელი მოწყობილობები; ელექტრული 
ადაპტერები; საკომუნიკაციო ჰაბები და არხები; 
კომპიუტერული ქსელის ადაპტერები, სვიჩები, 
როუტერები და ჰაბები; USB ჰაბები; USB უსადე-
ნო დამტენები; ელექტროენერგიის წყაროები; 
ადაპტერები ენერგიის ალტერნატიული წყა-
როების საფუძველზე; კლავიატურები; კომპიუ-
ტერის თაგვი; კომპიუტერის თაგვისა და კლა-
ვიატურის ნაკრებები; ხმის და/ან გამოსახულე-
ბის ჩამწერი, გადამცემი და აღმწარმოებელი 
აპარატურა; ხმამაღლამოლაპარაკეები; უსადენო 
გარნიტურა; ციფრული კამერები; ვებ-კამერები; 
დოკ-სადგურები ორი დისპლეის მიერთების 
შესაძლებლობით. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 117547 A 
(210) AM 117547 
(220) 2022 04 20 
(731) ბასფ სე 

კარლ-ბოშ-შტრასე 38, ლუდვიგსჰაფენი  
რეინზე, გერმანია 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

ENERVIN 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
1 – სოფლის მეურნეობაში, მებაღეობასა და მეტ-
ყევეობაში გამოსაყენებელი ქიმიური ნივთიე-
რებები, კერძოდ, მცენარეების გასაძლიერებე-
ლი პრეპარატები, მცენარეებში სტრესის მართ-
ვის ქიმიური ან ბიოლოგიური პრეპარატები, 

მცენარეების ზრდის მარეგულირებელი პრეპა-
რატები, თესლეულის დასამუშავებელი ქიმიუ-
რი პრეპარატები, თესლეულის გენები სოფლის 
მეურნეობაში წარმოებისათვის. 
 

5 – მავნებლების გასანადგურებელი და საწინა-
აღმდეგო პრეპარატები; ინსექტიციდები, ფუნ-
გიციდები, ჰერბიციდები, პესტიციდები. 
___________________________________________ 
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(111) M 2022 36104 R  
(151) 2022 10 21 
(181) 2032 10 21 
(210) AM 119777 
(220) 2022 10 10 
(732) შალვა შალიბაშვილი 

ილ. ჭავჭავაძის გამზ. 41, ბ. 22, 0179,  
თბილისი, საქართველო 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

BELFORD 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
34 – ასანთი; სიგარეტისა და სიგარის სატუჩეე-
ბი; თამბაქო, თუთუნი; თამბაქოს ქისები; სიგა-
რეტის ჰილზები; სიგარეტის ფილტრები; სან-
თებლები; სანთებლის დასატენი აირიანი ბა-
ლონები; ჩიბუხები; თამბაქოს ქაღალდის წიგ-
ნაკები; შთამნთქმელი ქაღალდი ჩიბუხისათვის; 
საღეჭი თამბაქო; სიგარები; სიგარის ბოლოს სა-
ჭრელი სამარჯვები; სიგარის ყუთები; პორტსი-
გარები; მუნდშტუკები სიგარისათვის; სიგარე-
ტები თამბაქოს შემცვლელებით; სიგარეტები; 
სიგარეტის დასახვევი ჯიბის მოწყობილობები; 
მუნდშტუკები სიგარეტისათვის; სიგარეტის 
მუნდშტუკის სატუჩეები; პაპიროსის, სიგარე-
ტის ქაღალდი; სიგარილოები; ჩიბუხის გასაწ-
მენდი მოწყობილობები; კაჟი სანთებლისათვის; 
მოსაწევი ბალახები; ჩიბუხის სადგარები; სა-
ასანთეები; თამბაქოს ჭურჭელი; ბურნუთი; სა-
ბურნუთეები; ასანთის კოლოფები; საფერფლე-
ები მწეველთათვის; საფურთხებლები საღეჭი 
თამბაქოს მომხმარებლებისათვის; დამატენია-
ნებელი კოლოფები სიგარებისათვის; ელექტ-
რონული სიგარეტები; თხევადი ნიკოტინის 
ხსნარი ელექტრონულ სიგარეტებში გამოსაყე-
ნებლად; პირიდან გამოსაორთქლებლები მწე-
ველთათვის; არომატული ნივთიერებები თამ-
ბაქოსთვის, ეთერზეთების გარდა; არომატული 
ნივთიერებები ელექტრონულ სიგარეტებში გა-
მოსაყენებლად, ეთერზეთების გარდა; ნარგი-
ლე; ნარგილეს თამბაქო; შიშა.  
___________________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
(111) M 2022 36105 R  
(151) 2022 10 21 
(181) 2032 10 21 
(210) AM 119881 
(220) 2022 10 17 
(732) შპს `გეო ტელემედიცინე~ 

გამრეკელის ქ. 19, კომერციული ფართი,  
სარ. 2, 0160, თბილისი, საქართველო 

(540) 

 
(591) მწვანე, თეთრი, შავი 
(531) 01.01.03; 01.01.06; 27.05.01; 29.01.13 
(511)  
42 – კომპიუტერული პროგრამირება. პროგრა-
მული უზრუნველყოფა, როგორც მომსახურება 
(SaaS). 
___________________________________________  
 
(111) M 2022 36106 R  
(151) 2022 10 21 
(181) 2032 10 21 
(210) AM 119500 
(220) 2022 09 21 
(732) შპს `კრაჩ~ 

ვახტანგ ხარებავას ქ. 1, ბ. 134, ქუთაისი,  
საქართველო 

(540) 
 

 
 

(591) F9F7F7 თეთრი, 840D0D შინდისფერი, 
F71313 წითელი 

(531) 01.15.14; 01.15.15; 26.04.02; 26.04.22;  
26.04.24; 27.05.02; 29.01.12 

დაჩქარებული პროცედურით რეგისტრირებული 
სასაქონლო ნიშნები 

 

რეგისტრაციის გაუქმების მოთხოვნით საჩივრის შეტანა შესაძლებელია საქპატენტის სააპელა-
ციო პალატაში გამოქვეყნებიდან 3 თვის ვადაში. 
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(526) Cola 
(511)  
32 – ლუდი; არაალკოჰოლური სასმელები; მი-
ნერალური და გაზიანი წყლები; ხილის სასმე-
ლები და წვენები; სიროფები და სხვა არაალკო-
ჰოლური შედგენილობები სასმელების დასამ-
ზადებლად. 
___________________________________________  
 
(111) M 2022 36107 R  
(151) 2022 10 21 
(181) 2032 10 21 
(210) AM 119507 
(220) 2022 09 22 
(732) შპს `კრაჩ~ 

ვახტანგ ხარებავას ქ. 1, ბ. 134, ქუთაისი,  
საქართველო  

(540) 

 
(591) F2D00E ყვითელი, 2533ED ლურჯი,  

2D8E1D მწვანე, C10909 წითელი, FFFFFF  
თეთრი 

(531) 05.07.11; 05.07.22; 11.03.02; 25.01.17;  
25.01.18; 28.01; 29.01.15 

(511)  
32 – ლუდი; არაალკოჰოლური სასმელები; მი-
ნერალური და გაზიანი წყლები; ხილის სასმე-
ლები და წვენები; სიროფები და სხვა არაალკო-
ჰოლური შედგენილობები სასმელების დასამ-
ზადებლად. 
___________________________________________  
 
(111) M 2022 36108 R  
(151) 2022 10 21 
(181) 2032 10 21 
(210) AM 119508 
(220) 2022 09 22 
(732) შპს `კრაჩ~ 

ვახტანგ ხარებავას ქ. 1, ბ. 134, ქუთაისი,  
საქართველო  

 

(540) 

 
(591) F4EC7C ყვითელი, F90C0C წითელი,  შავი,   

თეთრი 
(531) 25.01.05; 26.01.02; 26.01.21; 26.01.24;  

26.04.10; 26.04.16; 26.04.24; 27.05.01;  
27.05.09; 27.05.10; 27.05.24; 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. 
___________________________________________  
 
(111) M 2022 36109 R  
(151) 2022 10 25 
(181) 2032 10 25 
(210) AM 119803 
(220) 2022 10 12 
(732) ნათია პაპუკაშვილი 

ქართლის ქ. 13, თბილისი, საქართველო 
(540)  

დოლაბაური 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
43 – საკვებით და სასმელით უზრუნველყოფა; 
დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა. 
___________________________________________  
 
(111) M 2022 36110 R  
(151) 2022 10 26 
(181) 2032 10 26 
(210) AM 119805 
(220) 2022 10 13 
(732) შპს `ქართული წვენი~ 

ბახტრიონის ქ. 16, ბ. 83, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  

პორტალი 
Portal 
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(591) შავ-თეთრი 
(511) 
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. 
___________________________________________  
 
(111) M 2022 36111 R  
(151) 2022 10 26 
(181) 2032 10 26 
(210) AM 119888 
(220) 2022 10 18 
(732) შპს `უჯ ლუბრიკანტს~ 

ავტომშენებლის ქ. 88 (თავისუფალი  
ინდუსტრიული ზონა), ქუთაისი,  
საქართველო 

(540) 
 

 
 

(591) თეთრი, წითელი, იასამნისფერი 
(531) 24.01.03; 24.07.01; 24.07.23; 27.05.01;  

27.05.10; 27.07.01; 29.01.13 
(511)  
4 – სამრეწველო ზეთები და საპოხი მასალა, 
ცვილი; საპოხი მასალები; მტვრის შთამნთქმე-
ლი, დამატენიანებელი და შემკვრელი შედგენი-
ლობები; საწვავი და გამანათებლები; სანთლები 
და პატრუქები განათებისთვის. 
___________________________________________  
 
(111) M 2022 36112 R  
(151) 2022 10 26 
(181) 2032 10 26 
(210) AM 119894 
(220) 2022 10 19 
(732) სს `ნექსუსი~ 

რაზმაძის ქ. 55, ბ. 28, თბილისი, 
საქართველო 

 
 
 

(540) 

 
(591) თეთრი, იისფერი 
(531) 26.11.11; 26.11.13; 29.01.12 
(511)  
42 – კომპიუტერებისა და კომპიუტერული პრო-
გრამების შექმნა და დამუშავება. 
___________________________________________  
 
(111) M 2022 36113 R  
(151) 2022 10 26 
(181) 2032 10 26 
(210) AM 119789 
(220) 2022 10 11 
(732) პაბლიცის გრუპე სა 

133, ავენიუ დე შანზ-ელიზე, F-75008  
პარიზი, საფრანგეთი 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

Publicis 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
35 – კონსულტაციები ბიზნესის მართვისა და 
ორგანიზების საკითხებში; ბიზნესის ადმინის-
ტრირება; კომერციული, სარეკლამო, კომუნიკა-
ციისა და მარკეტინგის სტრატეგიების კონსულ-
ტაცია, შემუშავება და დანერგვა; ეკონომიკური 
პროგნოზირება; კვლევები ბიზნესის სფეროში; 
ბაზრის შესწავლა; ბიზნესის მონაცემების კვლე-
ვა, კომპილაცია, დამუშავება და ანალიზი; მო-
ნაცემების განახლება და შენახვა კომპიუტერის 
მონაცემთა ბაზებში; სარეკლამო და მარკეტინ-
გის მომსახურება; საქონლის და/ან მოსახურე-
ბის გაყიდვის ხელშეწყობის მომსახურება; მარ-
კეტინგი, რეკლამა, კონტენტის შემუშავება და 
ბრენდთან დაკავშირებული კონსულტაციები, 
ბრენდის კომუნიკაციის სტრატეგიის მომსახუ-
რების სფეროში; ბრენდინგის მომსახურება, 
კერძოდ, ანალიზი და კონსულტაცია ბიზნესის-
თვის განკუთვნილ ბრენდებზე; გაყიდვების 
ხელშეწყობასთან დაკავშირებული რჩევების 
მომსახურება; ბიზნეს მონაცემების ანალიზი 
მონაცემების მეცნიერების სფეროში და მისი სა-
კონსულტაციო მომსახურება; მარკეტინგული 
ანალიზი ციფრული მედია ატრიბუციის გა-
ზომვის და ოპტიმიზაციის მომსახურების სა-
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ხით; მომხმარებლის სეგმენტირების მომსახუ-
რება, კერძოდ, მარკეტინგული მომსახურება 
მომხმარებლის მიერ ქცევის კვლევისა და მომ-
ხმარებლის ტენდენციების ანალიზის სახით; 
მომხმარებლის ინტერესებისა და ყიდვის ჩვევე-
ბის ანალიზთან დაკავშირებული ბიზნეს კონ-
სულტაციებისა და რჩევების მომსახურება; რეკ-
ლამის მართვის მომსახურება, კერძოდ, კომერ-
ციული და სარეკლამო მასალისა და მედიის 
მართვა; მედიის შესყიდვისა და დაგეგმვის მომ-
სახურება; ყველა საკომუნიკაციო საშუალებების 
სარეკლამო სივრცის და დროის გაქირავება და 
შესყიდვა; ტექსტების, გამოსახულებების, კონ-
ტენტისა და სარეკლამო მასალის (ბროშურები, 
პროსპექტები, ნაბეჭდი მასალა, პირდაპირი სა-
ფოსტო დაგზავნის კამპანია, მედია კომპლექტე-
ბი, ნიმუშები) შექმნა, დაწერა, რედაქტირება, 
გამოქვეყნება და გავრცელება; მესამე პირთა 
პროდუქტებისა და მომსახურების ხელშეწყობა; 
ხმის, ვიდეოსა და კინემატოგრაფიული ნაწარ-
მოებების სარეკლამო მიზნით წარმოება, პოსტ-
წარმოება, რედაქტირება, გამოქვეყნება, გავრცე-
ლება, გაქირავება და პროექტირება; სცენარების 
წერა სარეკლამო მიზნებისათვის; მოდელების 
მიერ გაწეული მომსახურება სარეკლამო მიზ-
ნით; საკონსულტაციო მომსახურება ვებ-საიტე-
ბის სამომხმარებლო დატვირთულობის ოპტი-
მიზაციასთან დაკავშირებით; ბიზნეს ინფორმა-
ციის, ბიზნეს სტატისტიკის და კომერციული 
ინფორმაციის უზრუნველყოფა, კომპილაცია და 
ანალიზი; ღონისძიებების ორგანიზება, შემუშა-
ვება და მართვა კომერციული ან სარეკლამო 
მიზნებისათვის; ღონისძიებების ორგანიზების 
კონსულტაცია, შემუშავება და ჩატარება კო-
მერციული ან სარეკლამო მიზნებისათვის; სა-
ზოგადოებასთან ურთიერთობის მომსახურება; 
კომერციული ლობიზმის მომსახურება; ბიზ-
ნეს-საშუამავლო მომსახურება, რომელიც დაკა-
ვშირებულია დაფინანსების საჭიროების მქონე 
მეწარმეებისათვის პოტენციური კერძო ინვეს-
ტორების შერჩევასთან; რჩევების მომსახურება, 
რომელიც დაკავშირებულია რეკლამის სპონსო-
რობის კვლევასთან; სოციალური მედიის სტრა-
ტეგიის კონსულტაცია; სოციალური მედია გა-
ერთიანებების მართვა; ონლაინ სარეკლამო მო-
მსახურება კომპიუტერულ ქსელებში; ბიზნეს 
საქმიანობის შეფასება; კომერციული საკითხე-
ბის შეფასება; ბრენდის შეფასების მომსახურება; 
ბიზნეს სტრატეგიის მომსახურება; ბრენდის 
სტრატეგიის მომსახურება. 
___________________________________________  
 

(111) M 2022 36114 R  
(151) 2022 10 28 
(181) 2032 10 28 
(210) AM 119806 
(220) 2022 10 13 
(732) შპს `ქართული წვენი~ 

ბახტრიონის ქ. 16, ბ. 83, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  

ილისი 
ilysi 

(591) შავ-თეთრი 
(511) 
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. 
___________________________________________  
 
(111) M 2022 36115 R  
(151) 2022 10 28 
(181) 2032 10 28 
(210) AM 119807 
(220) 2022 10 13 
(732) შპს `ქართული წვენი~ 

ბახტრიონის ქ. 16, ბ. 83, თბილისი,  
საქართველო  

(540)  

პონტე 
Ponte 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
32 – მინერალური და გაზიანი წყლები; ხილის 
სასმელები და წვენები; სიროფები და სხვა არა-
ალკოჰოლური შედგენილობები სასმელების 
დასამზადებლად. 
___________________________________________  
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(111) M 2022 36116 R  
(151) 2022 11 01 
(181) 2032 11 01 
(210) AM 119886 
(220) 2022 10 18 
(732) ლევან  მალუტაშვილი 

შარტავას გამზ. 12/67, რუსთავი,  
საქართველო 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  
 

 
 

(591) თეთრი, მწვანე 
(531) 07.01.09; 26.04.02; 26.04.05; 26.04.16;  

26.04.24; 27.03.15; 27.05.01; 27.05.24;  
29.01.12 

(511)  
21 ‒ აეროზოლის დოზატორები, არასამედიცი-
ნო; ატრიის დასამზადებელი მოწყობილობები, 
ხელით სამართავი; არაელექტრული კვერცხის 
სეპარატორი, საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის; 
არომატული ლერწმის ჩხირებისგან განსხვავე-
ბული არომატული ზეთების აეროზოლები, 
ელექტრული და არაელექტრული; ბადიები, 
სათლები; ბოცები, ბოთლები; ბოთლის გასახს-
ნელები, ელექტრული და არალექტრული; ბუ-
ზის საკლავები; ბლენდერები საყოფაცხოვრებო 
მიზნებისათვის, არაელექტრული; ბოკალები, 
სირჩები; ბავშვის საწოვარა ბოთლების შემთბო-
ბები, არაელექტრული; ბამბეულის ნარჩენები 
დასუფთავებისათვის; ბუმბულის მტვრის საწ-
მენდები; ბაღში სამუშაო ხელთათმანები; ბუზ-
საჭერი; გრაფინები; გრილები [სამზარეულო სა-
კუთვნო]; გრილის ქვესადგამები; გასაპრიალე-
ბელი აპარატები და სამარჯვები, საყოფაცხოვ-
რებო; გასაჭიმები ტანსაცმლისთვის; ტანსაცმ-
ლის გასაჭიმი საკიდები; გრაფინის სადგამები, 
ქაღალდის ან სუფრის თეთრეულის გარდა;  გა- 
საპრიალებელი ხელთათმანები; გამოსაცხობი 
ჭილოფი; გრიმის ღრუბელი; გრიმის წასასმელი 
ფუნჯები; დეკორატიული შუშის ბურთები; დე-
კორატიული ლანგრები ფინჯნების, სირჩებისა 
და სხვა ჭურჭლისათვის; დასასუფთავებელი 
ჩვრები; დასაჭრელი დაფები სამზარეულოსათ-
ვის; საპნის დოზატორები; საპარსი ფუნჯის და-
მჭერები; დოქები; ელექტრული სავარცხლები; 
ერთჯერადი თეფშები; ერთჯერადი მოხმარე-

ბის ალუმინის ფოლგის კონტეინერები საოჯა-
ხო მიზნებისთვის; ხილის ვაზები; ვაზები; სა-
ყინულე ვედროები; სასადილო მაგიდის შუაში 
ჩასადგმელი ვაზები, ლანგრები; საწმენდი ზამ-
ში, ნატი; ზეთსაჭერი; თერმოიზოლაციური ჭუ-
რჭელი საკვებისათვის; თერმოსები; ქაღალდის 
თეფშები; თიხის ქოთნები; თიხის ჭურჭელი; 
თეფშები; ჭურჭლის თავსახურავები; თხილის 
სამტვრევები; თეფშები არომატული ზეთების 
გავრცელებისთვის; იატაკის მოსაწმენდი ტი-
ლოები; კერამიკული ნაწარმი საყოფაცხოვრებო 
მიზნებისათვის; კოქტეილის შემრევები (შეიკე-
რი); კოსმეტიკური ჭურჭელი, საყოფაცხოვრე-
ბო; კბილსაჩიჩქნები, ტანტრაბეჩები; კვერცხის 
ჩასადებები; კანდელაბრები, შანდლები [სასან-
თლეები]; კბილის ჯაგრისები; კაშპო, არაქაღა-
ლდის; კალათები საყოფაცხოვრებო მიზნები-
სათვის; კბილის ჯაგრისები, ელექტრული; კოქ-
ტეილის ღეროები; კბილების გასაწმენდი ძაფე-
ბი; კოსმეტიკური ფითხი, შპატელი; კოსმეტი-
კური დანიშნულების საწვეთურები; კვერცხის 
გულის გამოსაცალკევებლები; კბილის პასტის 
ტუბის გამოსაწურები; ლითონის ნეჭა წმენდი-
სათვის; ლუდის კათხები; ლითონის ნეჭა სამ-
ზარეულოს ჭურჭლის გასახეხად; ლანგრები 
ბოსტნეულისათვის; ლიქიორის სერვიზი; ლან-
გრები, სინები; ლამბაქები; ლანგრები, საოჯახო; 
ლანგრის სადგამები [მაგიდის ჭურჭლეული]; 
მინის სათავსები [ჭურჭელი]; მინის სათავსები 
[კონტეინერები]; მინის სათავსები [ქიმიკატები-
სათვის]; მსხვილკბილა სავარცხლები; მტვერსა-
ჭერები, არაელექტრული; მწერების საჭერები; 
მოსასხმელი კოვზები (სამზარეულოს საკუთვ-
ნო); მაგიდის ხელსახოცის ჩასადებები; მაგიდის 
გასაწყობი ჭურჭელი, დანების, ჩანგლებისა და 
კოვზების გარდა; მოხატული მინის ჭურჭელი; 
ყავის მადუღარები, არაელექტრული; მტვრის 
ტილოები [ჩვრები]; მბრუნავი ლანგრები; მოსა-
რევი კოვზები [სამზარეულოს საკუთვნო]; მწე-
რების დასაჭერი და დასახოცი ელექტრული 
ხელსაწყოები; მათარა; მწვადის ხელთათმანები; 
მანქანის გასარეცხი ხელთათმანები; მწერების 
გასანადგურებელი დიფუზორი; მაგიდის საფა-
რი, გარდა ქაღალდისა და ქსოვილისა; მაგიდის 
პერსონალური საფარი, ქსოვილის და ქაღალ-
დის გარდა; მბრუნავი საშრობი აპარატები; მრა-
ვალჯერადი გამოყენების სილიკონის ხუფები 
საკვებისთვის; მაკარონის დასამზადებელი ინს-
ტრუმენტი, მექანიკური; ნოხის საწმენდი 
გრძელტარიანი ჯაგრისები; ნაცრის საცრები 
[საოჯახო საკუთვნო]; ნიჩბები [მაგიდის გასა-
წყობი საკუთვნო]; ნიჩბები საყოფაცხოვრებო 
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მიზნებისთვის; ტუალეტის საკუთვნოს ნესესე-
რები; ნამცხვრის ფორმები; ნამცეცების შესა-
გროვებელი სამარჯვები; ნამცხვრის [ბისკვი-
ტის] დასაჭრელი დანები; ნამცხვრის კოლოფე-
ბი, ყუთები; ნივრის საჭყლეტები [სამზარეუ-
ლოს საკუთვნო]; ნაქსოვის გასაპარსი, ელექ-
ტრული და არაელექტრული; ნაყინის ამოსა-
ღები ჩამჩა; ნამცხვრის მოსართავი წვერები და 
მილები; ნივრის დასაქუცმაცებელი მბრუნავი 
ინსტრუმენტი; ორთქლსახარში, არაელექტრუ-
ლი; პურის კალათები, საყოფაცხოვრებო და-
ნიშნულების; პატარა გრაფინები ზეთისა და 
ძმრისათვის; პუდრის ბუმბულა; პატარა საწმენ-
დი ბალიშები; პურის დასაჭრელი დაფები; 
პიკნიკის კალათები, ჭურჭელთან ერთად; პიპე-
ტები ღვინის დეგუსტირებისთვის; პილპილის 
საფქვავები, ხელის; პირსახოცის საკიდები; პა-
ტარა ქანდაკებები, სტატუეტები ფაიფურის, კე-
რამიკის, თიხის ან მინის; პატარა ნიჩბები [სა-
მზარეულოს საკუთვნო]; პირსახოცის დასაკი-
დი ღეროები და რგოლები; პატარამუცლიანი 
მინის ჭურჭელი (მისასხურებელი); პედიკიუ-
რის დროს გამოსაყენებელი ქაფიანი სეპარატო-
რი; რძის გადმოსვლის თავიდან ასაცილებელი 
ფირფიტები; ხალიჩის საბერტყები [ხელის სა-
მარჯვები]; სარწყავი მოწყობილობები; სასხუ-
რებლები; სამზარეულო ჭურჭლის ნაკრები; სა-
კარაქეები; საკარაქის თავსახურავები; სასმელი 
ჭურჭელი; სასმელის ჭურჭელი თბოიზოლაცი-
ით; სასაპნეები; სამზარეულოს საკუთვნო, ლი-
თონის; საცრები [საყოფაცხოვრებო საკუთვნო]; 
საკვებურები ცხოველებისათვის; სავარცხლები 
ცხოველებისათვის; სავარცხლები; საწურები სა-
ოჯახო მიზნებისათვის; საუთოებელი ფიცრის 
შალითები; საყინულე ფორმები; საკვების მო-
სამზადებელი ქვაბები; საწმენდი ინსტრუმენ-
ტები, ხელით სამართავი; სარეცხი ვარცლები; 
სანელებლების ჭურჭელი; საშრობი თაროები 
სარეცხისთვის; სათქვეფლები საყოფაცხოვრებო 
მიზნებისათვის, არაელექტრული; სახელურია-
ნი ტაფები; სპორტისთვის განკუთვნილი ბოთ-
ლები; საკვების მოსამზადებელი ჭურჭელი; სა-
მზარეულოს საფქვავი მოწყობილობა, არაელექ-
ტრული; საყოფაცხოვრებო ჭურჭლეული; საო-
ჯახო წისქვილები [ხელსაფქვავები]; საბუდრის 
კვერცხები [ხელოვნური]; საწმენდი ბალიშები; 
შარვლის საუთოებელი წნეხები; წურწურას საც-
მები; საპილპილეები; საპნის დამჭერები; სასაპ-
ნეები; სანაგვე ყუთები; სახეხელა სამზარეუ-
ლოსთვის; საყოფაცხოვრებო ან სამზარეულო 
კონტეინერები; სასალათეები; სამარილეები; სა-
მარილეები (დახურული, ნახვრეტებიანი თა-

ვით); სასხურებლები ყვავილებისა და მცენა-
რეებისათვის; სერვიზები [მაგიდის გასაწყობი 
ჭურჭელი]; საწვნეეები; სათაგურები; საშაქრეე-
ბი; სუნამოს პულვერიზატორები; სადღვებლე-
ბი, არაელექტრული; საპარსი ფუნჯები; საპარსი 
ფუნჯის სადგამები; მინის სათავსები [ჭურჭე-
ლი]; საკანფეტე კოლოფები; სახეხი ბალიშები 
სამზარეულოსათვის; სამზარეულოს სათავსები 
[კონტეინერები]; სამზარეულოს ჭურჭლეული; 
სამზარეულოს საკუთვნო, არაელექტრული; 
სტატუეტები ფაიფურის, კერამიკის, თიხის ან 
მინის; სანთლის საქრობები; საპურეები; სელის 
ნაძენძი დასუფთავებისათვის; სარეცხის სამაგ-
რები; საკონდიტრო ნაწარმის მოსართავი ტოპ-
რაკები [ტოპრაკი-შპრიცები]; სწრაფსახარში ქვა-
ბები, არაელექტრული; საუზმის ჩასადები კო-
ლოფები; სასმელი ღეროები; სასმელი ჩხირები; 
ჩაიდნის სათბურა; სანთლის ჭურჭელი (დამჭე-
რები); სამსხვრეველა, სამზარეულოს საკუთვნო, 
არაელექტრული; სამზარეულოს ხელთათმანი; 
საჭმლისა და სასმელის გასაციებელი ყინულის 
კონტეინერები; სალათის მაშა; სამზარეულოს 
ქვასანაყი; სამზარეულო როდინი; საგველების, 
შვაბრების, იატაკის ჯაგრისების ლითონის სა-
ხელურები; საოჯახო დანიშნულების საწვეთუ-
რები; სამურველები (ცხოველების კანის გასა-
სუფთავებელი ხელსაწყო, საფხეკი ჯაგრისები); 
სამზარეულოს პირსახოცები; ტაშტები; ტუალე-
ტის ჯაგრისები; ტუალეტის საკუთვნოს კოლო-
ფები; ტუალეტის ღრუბლები; ტორტის ასაღები 
ნიჩბები; ტორტის ასაღები კოვზები; ტუალეტის 
საკუთვნო; შინაური ცხოველების ტუალეტები; 
ტანსაცმლის გასაპრიალებელი; უთოს ქვესად-
გამები; უსკურები ზეთისა და ძმრისთვის; 
ფრჩხილის ჯაგრისები; ფეხსაცმლის ჯაგრისე-
ბი; ფაიფურის სამშვენისები; ფორმები [სამზა-
რეულოს საკუთვნო]; ფორმები კულინარიისათ-
ვის; ფაიფურის ნაწარმი; ფინჯნები; ფეხსაცმ-
ლის ან ხელთათმანის შესაკრავი კაუჭები; ფაი-
ფურის, კერამიკის, თიხის ან მინის მხატვრული 
ნაწარმი; ფაიფურის, კერამიკის, თიხის ან მინის 
ბიუსტები; ფეხსაცმლის გასაპრიალებელი მოწ-
ყობილობა, არაელექტრული; ფლაკონები; ფან-
ჯრის საყვავილეები; ქაღალდის ხელსახოცის 
დასარიგებელი ყუთები; ქვაბები; ქვაბები; ქვა-
ბის სახურავის ჩამკეტები; ქოთნის სახურავები; 
ქსოვილის სათლები; ყვავილის ქოთნები; ქა-
ღალდის ლანგრები, საოჯახო; ქაღალდის ან 
პლასტმასის ჭიქები; ღრუბლის დამჭერები; 
ღრუბლები საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის; 
ღუმელის ხელთათმანები; ღვინის აერატორი; 
ღვინის ჩამჩა; ყალიბები [სამზარეულოს საკუთ-
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ვნო]; ყალიბები ყინულისთვის; ყალიბები კუ-
ლინარიისათვის; ყვავილებისა და მცენარეების 
დამჭერები კომპოზიციების შესაქმნელად; ყა-
ლიბები ნამცხვრისთვის; ყინულისა და ყინუ-
ლიანი სასმელების მოსამზადებელი ლითონის 
ჭურჭელი; ყულაბები; ყვავილების ქოთნების 
გარსაცმი, დეკორატიული (კაშპო), არაქაღალ-
დის; ყავის ხელსაფქვავები; ყავის სერვიზები 
(მაგიდის გასაწყობი ჭურჭელი); ყავის ფილტ-
რები, არაელექტრული; ყველის ჩასადების თავ-
სახურავები; ყავადნები, არაელექტრული; ყუ-
ლაბა; ყინულის მაშა; შტოპორები, ელექტრული 
და არაელექტრული; შამფურები; შვაბრები; შვა-
ბრები; შინაური ცხოველების ტუალეტები; ავე-
ჯის გადასაწმენდი ჩვრები; ჩაის სერვიზები 
(მაგიდის გასაწყობი ჭურჭელი); ჩაის დასაყენე-
ბელი ქეთლები; ჩაიდნები, ყავადნები, არაელე-
ქტრული; ჩაიდნები, არაელექტრული; ჩაის და-
საყენებელი ბურთულები; ჩაის საწურები; ჩხი-
რები საკვებისათვის; ჩვრის საწური; ჩამჩა; ჩამჩა 
ღვინის მისართმევად; ჩაის პაკეტების დასადე-
ბები; ცხოველის ჯაგრისები (ჯაგრისის ნაწარ-
მი); ცოცხები; ცხრილები [საყოფაცხოვრებო სა-
კუთვნო]; ცომის გასაბრტყელებელი საგორავე-
ბი; ცომის დანები; ცხელი ჭურჭლის ასაღებები 
(ბალიშები, ხელთათმანები); ცვილის წასასმე-
ლი ჯაგრისი; ცხოველების მოსავლელი ხელ-
თათმანები; ძაბრები; წურწურები; წვენსაწურე-
ბი საოჯახო მიზნებისათვის, არაელექტრული; 
წარბის ჯაგრისები; წასასმელი ჯაგრისები; წამ-
წამის ჯაგრისი; ჭურჭელი თბოიზოლაციით; 
ჭიქები; ჭურჭლის სარეცხი ჯაგრისები; ჭიქები 
სასმლისათვის; ხელსახოცის რგოლები; საყო-
ფაცხოვრებო ხელთათმანები; ჯაგრისები; ჯამე-
ბი; ჯამები [თასები]; კონტეინერებისა და სა-
თავსების სარეცხი ჯაგრისები. 
 

35 ‒ საქონლით მომარაგება რეალიზაციის ჩათ-
ვლით; საცალო და საბითუმო ვაჭრობის მომსა-
ხურება. 
__________________________________________  
 
(111) M 2022 36117 R  
(151) 2022 11 01 
(181) 2032 11 01 
(210) AM 120014 
(220) 2022 10 24 
(732) შპს „ლურჯი ტბა“ 

ალექსანდრე პუშკინის ქ. 13/7-9, ბ. 4,  
ბათუმი, საქართველო 

 
 

(540) 

 
(591) 3E7761 მწვანე, 29ABE2 ლურჯი,  თეთრი 
(531) 05.03.13; 05.03.15; 17.02.01; 17.02.02;  

27.05.01; 28.19; 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 
ზეთები და ცხიმები. 
 

31 ‒ სოფლის მეურნეობის,  მებაღეობის და მეტ-
ყევეობის დაუმუშავებელი პროდუქტი; ნედლი 
და დაუმუშავებელი მარცვლეული და თეს-
ლეული; ახალი ხილი და ბოსტნეული, ახალი 
მწვანილი; ბუნებრივი მცენარეულობა და ყვა-
ვილები; სათესლე ბოლქვები და თესლი; ცოც-
ხალი ცხოველები; ცხოველთა საკვები და სასმე-
ლი ალაო. 
 

41 ‒ დასვენების უზრუნველყოფა. 
__________________________________________  
 
(111) M 2022 36118 R  
(151) 2022 11 07 
(181) 2032 11 07 
(210) AM 120007 
(220) 2022 10 24 
(732) შალვა აბზიანიძე 

წყნეთის ქ. 1, ბ. 118, 0162, თბილისი,  
საქართველო; 
უჩა აბზიანიძე 
წყნეთის ქ. 1, ბ. 118, 0162, თბილისი,  
საქართველო 

(540) 

 
(591) წითელი, შავი, თეთრი 
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(531) 27.05.01; 27.05.17; 27.07.01; 29.01.12 
(511)  
5 ‒ ფუტკრის ვარიატოზსა და ასკოფეროზთან 
ერთობლივი ბრძოლის პრეპარატი. 
__________________________________________  
  
(111) M 2022 36119 R  
(151) 2022 11 07 
(181) 2032 11 07 
(210) AM 120009 
(220) 2022 10 24 
(732) შალვა აბზიანიძე 

წყნეთის ქ. 1, ბ. 118, 0162, თბილისი,   
საქართველო; 
უჩა აბზიანიძე 
წყნეთის ქ. 1, ბ. 118, 0162, თბილისი,  
საქართველო 

(540) 

 
(591) წითელი, შავი, თეთრი, მწვანე,   

ყვითელი 
(531) 03.13.07; 03.13.17; 27.05.01; 27.05.17;  

29.01.13 
(511)  
5 ‒ ფუტკრის ვარიატოზსა და ასკოფეროზთან 
ერთობლივი ბრძოლის პრეპარატი. 
__________________________________________  
 
(111) M 2022 36120 R  
(151) 2022 11 07 
(181) 2032 11 07 
(210) AM 120025 
(220) 2022 10 25 
(732) შპს „ინვესტო“ 

ძმები ზუბალაშვილების ქ. 31, ბ. 30,  
თბილისი, საქართველო 

(540) 

 

 

(591) ლურჯი, ოქროსფერი, თეთრი 
(531) 25.07.15; 26.01.01; 26.01.03; 26.01.12;  

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)  
35 ‒ რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე მომსახურება. 
__________________________________________  
 
(111) M 2022 36121 R  
(151) 2022 11 07 
(181) 2032 11 07 
(210) AM 120012 
(220) 2022 10 24 
(732) შპს „მატა“ 

იოანე პეტრიწის ქ. 13, ბ. 40, სად. 2, 0131,  
თბილისი, საქართველო 

(540)  
 

 
 

(591) ნარინჯისფერი, თეთრი, შავი 
(531) 26.01.18; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.12 
 
(511)  
41 ‒ სპორტული და კულტურული ღონისძიე-
ბები, განათლება, გართობა, სასწავლო პროცე-
სის უზრუნველყოფა. 
__________________________________________  
 
(111) M 2022 36122 R  
(151) 2022 11 07 
(181) 2032 11 07 
(210) AM 120031 
(220) 2022 10 25 
(732) ნიკოლოზ პაიაშვილი 

ვარკეთილი 3, მე-3ა მკრ., კორპ. 338, ბ. 173,  
0163, თბილისი, საქართველო 

(540)  

ბაღჩა 
Bagcha 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
35 ‒ რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე მომსახურება. 
__________________________________________  
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(260) AM 2022 116141 A 
(800) 1542181 
(151) 2020 05 26 
(891) 2021 09 28 
(731) Tyco Fire & Security GmbH 

Victor von Bruns-Strasse 21, CH-8212  
Neuhausen am Rheinfall, Switzerland 

(540)  

OPENBLUE 
(591) Black, white  
(511)  
9 – Data processing equipment; computer software; 
checking, measuring, monitoring and supervising ap-
paratus and instruments for improving energy effici-
ency and sustainability in industrial, tertiary sector 
and residential buildings, infrastructures and data 
centers, machines, installations, electrical networks 
and industrial processes; checking, measuring, moni-
toring and supervising apparatus and instruments for 
process management, security management, access 
control and video surveillance in industrial, tertiary 
sector and residential buildings, infrastructures and 
data centers, machines, installations, electrical net-
works and industrial processes; software platform (on 
line) for monitoring energy management, equipment 
management and asset maintenance (work order ma-
nagement system) in buildings; software platform (on 
line) for checking asset compliance and preventing se-
curity risks; software platform (on line) for analyzing 
data from retail sale, energy, security and fire sys-
tems; software platform (on line) for connecting to se-
curity applications, to intelligent equipment applica-
tions, to business control applications, to risk aware-
ness and switchboard optimization; digital photograp-
hic cameras; digital transmitters; digital indicators; 
digital multimeters; digital signage display panels; di-
gital sensors; digital projectors; digital signal proces-
sors; digital door locks; digital video players; digital 
sensory devices; digital electronic controllers; softwa-
re platform to be used in commercial buildings for in-
putting data from heating, ventilation and air conditio-
ning (HVAC) units, lighting, thermostats and other 
Internet of Things (IoT) devices; computer software 
for collecting and distributing data within computer 
networks, including the Internet, and enabling data 
communication between application programs, consu-
mer apparatus and industrial apparatus in the field of 
building technology, fire protection, security, loss pre-
vention and energy management; computer software 
for data integration, data storage, data processing, data  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
performance monitoring and management, data sha-
ring, data collection, data interpretation, data retrie-
ving and data analysis in the field of building automa-
tion systems and other Internet of Things (IoT) devi-
ces, to enable customers to take commercial decisions 
in the field of commercial building management and 
retail systems, namely, the operation of installations 
and energy management, security and access control 
systems, fire alarm and hazard systems, heating, ven-
tilation and air conditioning (HVAC) systems, inven-
tory management and loss prevention; cloud computer 
software for data analysis, visualization and modeling 
of data in the field of commercial and retail building 
management, namely, installation services and energy 
management, security and access control systems, fire 
alarm and safety systems, heating, ventilation and air 
conditioning (HVAC) systems, inventory manage-
ment and loss prevention; cloud computer software 
for data analysis, visualization and modeling in the fi-
eld of building automation systems; Internet and in-
tranet servers for providing data and software conce-
rning energy efficiency, energy management and en-
ergy optimization; building and home automation sys-
tems comprising wireless and wired controllers, touch 
screens, control devices and software for apparatus, 
lighting, heating, ventilating and air-conditioning, en-
tertainment devices in buildings and homes, security 
applications and other applications for checking and 
monitoring electricity in buildings and homes; compu-
ter software, computers, microprocessors, microcont-
rollers for analyzing, protecting, measuring, inspec-
ting, signaling, checking, regulating, monitoring, ma-
intaining, supervising, managing, designing, checking 
and remotely controlling lighting, heating, cooling, 
humidification, ventilation, air conditioning, energy 
consumption, fire safety, access control and energy 
management systems; computer software for data co-
llection and distribution on computer networks, inc-
luding the Internet, and enabling data communication 
between application programs, consumer apparatus 
and industrial apparatus; downloadable software for 
connecting, operating and managing heating, ventila-
tion and air conditioning (HVAC) systems, building 
automation systems and control systems in the Inter-
net of Things (IoT); building automation control sys-
tems (building automation) consisting of voice-con-
trol speakers, computer hardware and downloadable 
or recorded software for checking network devices on 
the Internet of Things (IoT) and for operating lighting, 
heating, ventilation, air-conditioning and security sys-

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). 

 

 
№21  2022 11 10 

 
97 



                                                    
 
 

სასაქონლო ნიშნები 

tems of homes and buildings connected to the Inter-
net; building automation control systems (building 
automation) using an artificial intelligence consisting 
of voice-control speakers, computer hardware and 
downloadable or recorded software for checking net-
work devices on the Internet of Things (IoT) and for 
operating lighting, heating, ventilation, air-conditio-
ning and security systems of homes and buildings 
connected to the Internet. 
 

42 – Design and development of computer hardware 
and software; design, development and scientific ana-
lysis in the fields of heating, ventilation and air-con-
ditioning, security, safety, fire detection and suppres-
sion, access control, intrusions, loss prevention, in-
ventory, retail business performances, customer traf-
fic, environment, energy management, lighting appa-
ratus, building automation systems; design, develop-
ment, technical analysis and consultancy in computer 
technologies, as regards software that collects, measu-
res and distributes data on computer networks, inc-
luding the Internet, and enables data communication 
between application programs, consumer apparatus 
and industrial apparatus in the field of building tec-
hnology, heating, ventilation and air-conditioning, fire 
protection, fire detection and suppression, access 
control, video surveillance, loss prevention of energy 
management; computer network configuration of au-
tomated control systems for buildings and homes, na-
mely, wireless and wired lighting controls, thermostat 
and heating, ventilation and air-conditioning controls, 
controls for doors and windows, audio and video con-
trols for buildings and homes; integration of computer 
systems and networks; design and development of 
wired and wireless computer networks; technological 
consulting in the field of household and industrial au-
tomation to enable users to remotely view, monitor, 
program, operate and control small and large appara-
tus, electrical systems and security systems in buil-
dings and homes; design, development and consulting 
related to cloud computer software to provide data 
analysis, data visualization and modeling in the field 
of building automation systems; design, development 
and consulting related to computer software, compu-
ters, microprocessors, microcontrollers for analyzing, 
protecting, measuring, inspecting, signaling, chec-
king, regulating, monitoring, maintaining, supervi-
sing, managing, designing, checking and remotely co-
ntroling the lighting, heating, cooling, humidification, 
ventilation, air-conditioning, energy consumption, fire 
safety, access control and energy management sys-
tems; providing temporary use of non-downloadable 
software for monitoring and controlling electrical 
household automation systems and automated equip-
ment and installation systems; providing temporary 
use of non-downloadable software for building chec-
king services, namely, surveillance, security and tec-
hnical inspection; research and development of new 
products for others in the fields of energy manage-
ment, energy efficiency and sustainability, building 

management and household automation for environ-
mental protection purposes; programming of house-
hold automation installations as well as of program-
mable automated systems and technical management 
installations for buildings; energy audit consultation 
services, namely, energy consumption tracking and 
monitoring services; technical consulting services in 
the field of data center computer achitecture; provi-
sion of search engines for online searchable databases 
in the field of building electronic control in industrial, 
tertiary and residential buildings, in infrastructures 
and data centers, in machines, installations, electrical 
networks and industrial processes, and alarm system 
performance and reliability maintenance evaluation; 
industrial analysis and research services in the field of 
security, safety, health, fire detection and suppression, 
access control, intrusions, customer care, loss preven-
tion, inventory, performances of businesses and retail 
stores, customer traffic, environment, energy manage-
ment, lighting apparatus and home automation; design 
and inspection (quality control) of fire-extinguishing, 
fire alarm, fire detection and suppression systems; 
design of anti-theft alarms, anti-theft alarm keyboards 
and anti-theft alarm control panels, magnetic and 
electromagnetic object detectors and electronic equip-
ment for detecting items; design of customer security 
system monitoring and surveillance apparatus; design 
of security systems and surveillance systems; design 
of computer software for security systems and fire 
alarm, detection and extinguishing systems; mainte-
nance services for computer software relating to fire 
protection and extinguishing systems and to security 
and surveillance systems as well as to apparatus for 
the aforesaid systems; design and engineering of hea-
ting, ventilation, air-conditioning and refrigeration 
systems; engineering and design services for others in 
the field of heating, ventilation, air-conditioning, ref-
rigeration, energy, lighting, fire alarm and access se-
curity; computer programming relating to image ins-
pection, surveillance and processing; computer servi-
ces, namely, online system management services, 
which enable users to remotely monitor heating, ven-
tilation, air-conditioning, refrigeration, energy, ligh-
ting, fire alarm and security access systems; updating 
of technology information for household security 
systems via the global computer network; SAAS (sof-
tware as a service, SAAS) services; technology advice 
and information services in the fields of energy mana-
gement systems, cloud-based and non-cloud-based 
(software); consulting services relating to the design 
and development of online computer software systems 
and to the integration of computer systems and buil-
ding automation, information technologies for buil-
dings, environmental health and safety in buildings, 
building environment and environmental quality of 
buildings; software system design for installation ma-
nagement inspection; engineering, design and deve-
lopment of inspection systems, building, installation 
and plant inspection devices, apparatus and systems, 
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as well as of building, installation and plant automa-
tion and optimization devices, apparatus and systems; 
computer services, namely, to enable, monitor, control 
data enabling to report to others the performance of 
inspection systems, building, installation and plant 
inspection devices, apparatus and systems, as well as 
of building, installation and plant automation and op-
timization devices, apparatus and systems by means 
of data collection, analysis and electronic formatting; 
provision of a web platform for monitoring and chec-
king the energy efficiency of heating, ventilation and 
air conditioning (HVAC) and cooling equipment in 
refrigeration installations; provision of advice and ma-
nagement for the planning, integration and maintenan-
ce of heating, ventilation and air conditioning 
(HVAC) and cooling equipment for energy performa-
nce optimization in refrigeration installations; rental 
of software for video surveillance, surveillance by 
video, security surveillance, security management, 
control and theft prevention; rental of computers and 
software; design and development of an online plat-
form for monitoring energy management, equipment 
management and asset maintenance (work order ma-
nagement system) in buildings; design and develop-
ment of an online platform for checking asset com-
pliance and security risk prevention; design and de-
velopment of an online platform for analyzing retail 
sales, energy, security and fire system data; design 
and development of online platforms for connection 
to security applications, to intelligent equipment app-
lications, to business inspection applications, to risk 
awareness and switchboard optimization; platform as 
a service (PAAS) including software used for data in-
tegration, data storage, data processing, data perfor-
mance monitoring and management, data sharing, 
data collection, data interpretation, data retrieval and 
data analysis; design and development of computer 
software for cloud data storage in the field of building 
technology; design of computer networks and soft-
ware for others in the field of building automation and 
security systems and controls; updating of technical 
information on software for monitoring industrial 
processes via the global computer network; design of 
computer hardware, integrated circuits, communica-
tions hardware and software and computer networks 
for others; design and development of online compu-
ter software systems; provision of temporary use of 
non-downloadable cloud software on the Internet of 
Things (IoT) for connecting, operating and managing 
network building technology systems, namely, hea-
ting, ventilation, air-conditioning, refrigeration, fire 
protection, fire detection and extinguishing, access 
control, security, video surveillance, theft prevention 
systems; hosted applications provider (application ser-
vice provider, ASP) services featuring software using 
artificial intelligence for collecting, measuring and 
distributing data on computer networks, including the 
Internet, and enabling data communication between 
application programs, consumer apparatus and indus-

trial apparatus in the field of building technology, 
heating, ventilation and air-conditioning, refrigerati-
on, security, fire protection, fire detection and extin-
guishing, access control, video surveillance, loss pre-
vention and energy management; providing non-
downloadable online software using artificial intelli-
gence for collecting, measuring and distributing data 
on computer networks, including the Internet, and en-
abling data communication between application pro-
grams, consumer apparatus and industrial apparatus in 
the field of building technology, heating, ventilation 
and air-conditioning, refrigeration, security, fire pro-
tection, fire detection and suppression, access control, 
video surveillance, loss prevention and energy mana-
gement; services for software as a service (SAAS) 
including software using artificial intelligence for col-
lecting, measuring and distributing data on computer 
networks, including the Internet, and enabling data 
communication between application programs, consu-
mer apparatus and industrial apparatus in the field of 
building technology, heating, ventilation and air-con-
ditioning, refrigeration, security, fire protection, fire 
detection and suppression, access control, video sur-
veillance, loss prevention and energy management; 
creation and maintenance of websites and of wireless 
electronic communication networks; computer servi-
ces, namely, technical assistance for the installation, 
maintenance and repair of computers and peripheral 
equipment; computer services, namely, technical as-
sistance for operating data centers, namely, mainte-
nance of electronic media and electrical equipment. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116179 A 
(800) 1638471 
(151) 2021 08 10 
(891) 2021 08 10 
(731) INVERSIONES ARTEMISA, S.L. 

Valencia, 229, 1º, 2ª, E-08007 Barcelona,  
Spain 

(540)  

SHU 
(591) Black, white  
(511)  
26 – Lace, braids and embroidery, as well as haber-
dashery ribbons and bows; buttons, hooks and eyes, 
pins and needles; artificial flowers; decorative articles 
for hair; hairpieces. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116263 A 
(800) 1639470 
(151) 2021 07 30 
(891) 2021 07 30 
(731) Obshchestvo s ogranichennoy  

otvetstvennostyu "KRAUN" 
Novokosinskaya street, 20, 2, pom. IB/1,  
RU-111672 Moscow, Russian Federation 
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(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 24.09.03; 27.05.01; 27.05.09 
(511)  
8 – Hookah tongs. 
 

34 – Hookahs and hookahs accessories, including 
hookah caps; hookah tobacco; tobacco mixtures for 
hookahs; flavourings, other than essential oils, for to-
bacco. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116264 A 
(800) 1639500 
(151) 2021 11 05 
(891) 2021 11 05 
(731) HANGZHOU TUYA INFORMATION  

TECHNOLOGY CO., LTD. 
Room 701, Building 3, More Center, No.87  
Gudun Road, Xihu District, Hangzhou City,  
Zhejiang, China 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 26.04.04; 26.04.05; 26.04.12; 26.04.18;  

26.11.22; 27.05.01; 27.05.24 
(511)  
9 – Internet servers; computer software, recorded; hu-
manoid robots with artificial intelligence; couplers [d-
ata processing equipment]; digital voice signal pro-
cessors; smart cards [integrated circuit cards]; smart-
watches [data processing apparatus]; smartglasses 
[data processing apparatus]; central processing units 
[CPU]; pedometers; money counting and sorting ma-
chines; face recognition apparatus; voting machines; 
apparatus to check stamping mail; automatic ticket 
dispensers; punched card machines for offices; mea-
sures; emergency warning lights; switchboards; net-
work communication devices; wireless routers; secu-
rity surveillance robots; television apparatus; head-
sets; digital photo frames; webcams; multimedia pro-
jectors; digital projectors; electricity meters; inductors 
[electricity]; meters; food analysis apparatus; telesco-
pes; wires, electric; LED drivers; semi-conductors; 
optical fibers; integrated circuits; microcontrollers; 
lightning conductors; electrolysers; fire hose; X-ray 

apparatus not for medical purposes; protective hel-
mets; alarms; anti-theft warning apparatus; digital do-
or locks; eyeglasses; batteries, electric, for vehicles; 
animated cartoons; electronic collars to train animals; 
sports whistles; egg-candlers. 
 

35 – Advertising; business management assistance; 
business management consultancy; providing busi-
ness information; professional business consultancy; 
commercial administration of the licensing of the go-
ods and services of others; consumer profiling for co-
mmercial or marketing purposes; providing user re-
views for commercial or advertising purposes; pro-
curement services for others [purchasing goods and 
services for other businesses]; sales promotion for ot-
hers. 
 

38 – Radio broadcasting; teleconferencing and video-
conferencing services; communications by telephone; 
providing information in the field of telecommunica-
tions; electronic bulletin board services [telecommu-
nications services]; transmission of electronic mail; 
computer aided transmission of messages and images; 
communications by computer terminals; providing us-
er access to a global computer network; providing 
online forums. 
 

42 – Technological research; quality testing; server 
hosting; computer programming; computer virus pro-
tection services; computer sofware design; software as 
a service [SaaS]; providing search engines for the 
internet; providing information on computer techno-
logy and programming via a web site; cloud compu-
ting. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116265 A 
(800) 1639547 
(151) 2021 09 03 
(891) 2021 09 03 
(731) "Bilimkana" Public Foundation 

64/1, Jumabek Street, apartment 2,  
720011 Bishkek, Kyrgyzstan 

(540) 
 

 
 

(591) Orange 
(531) 20.07.02; 26.04.09; 26.04.24; 27.05.01;  

29.01.01 
(511)  
16 – Paper and cardboard; printed matter, bookbin-
ding material. 
 

41 – Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities. 
 

42 – Scientific and technological services and rese-
arch and design relating thereto; industrial analysis; 
industrial research and industrial design services; 
design and development of computer hardware and 
software. 
___________________________________________  
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(260) AM 2022 116266 A 
(800) 1639549 
(151) 2021 11 10 
(891) 2021 11 10 
(731) MYTESTER LLC 

2-ja Dubrovskaja street, 10/8, pom. 1, kom. 3,  
RU-109044 Moscow, Russian Federation 

(540) 

 
 

(591) Light green and blue 
(531) 27.05.17; 29.01.12 
(511)  
9 – Measuring instruments; measuring apparatus. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116269 A 
(800) 1639603 
(151) 2021 12 08 
(891) 2021 12 08 
(731) DAW SE 

Roßdörfer Str. 50, 64372 Ober-Ramstadt, 
Germany 

(540) 

DISBOMIX 
(591) Black, white  
(511)  
2 – Paints, varnishes, lacquers, glazes, coatings, pre-
servatives against rust; primers; colorants, dyestuffs, 
dye pastes, mordants; paint thickeners; fixatives for 
paints; siccatives for paints; raw natural resins; thin-
ning and binding preparations for paints and lacquers; 
solvents for thinning paints; preparations for preser-
ving wood, wood mordants and wood preserving oils; 
paints, including structuring paints; bactericidal 
and/or fungicidal paints; anti-corrosion preparations; 
protective preparations for metals; metals in foil and 
powder form for painters, decorators, printers and 
artists. 
 

7 – Machine tools; hand-held tools, other than hand-
operated, all for paint works and builder; mixing ma-
chines for paints, lacquers and coatings; compressed 
air guns for the extrusion of mastics; spray guns for 
paints; painting machines. 
 

19 – Building materials, not of metal or mainly not of 
metal, in particular profile rails and corner irons, finis-
hing profiles; adjusting and levelling parts, spacers for 
building, sills, all not of metal or mainly not of metal; 
natural and artificial stone; mortar (building materi-
als); quartz; plaster [building materials]; coatings (bu-
ilding materials); wall and ceiling panels (not of metal 
or mainly not of metal, for building); fabric embed-
ding compounds for building; fillers (building materi-
als); fabrics for building, not of metal or mainly not of 
metal, in particular stabilising fabrics. 
___________________________________________  

(260) AM 2022 116270 A 
(800) 1639608 
(151) 2021 12 07 
(891) 2021 12 07 
(731) Richter Gedeon Nyrt. 

Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest, Hungary 
(540) 
 

 
(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116271 A 
(800) 1639609 
(151) 2021 10 19 
(891) 2021 10 19 
(731) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto 

Šmarješka cesta 6, SI-8000 Novo mesto,  
Slovenia 

(540)  

VIMETSO 
(591) Black, white  
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116272 A 
(800) 1639613 
(151) 2021 11 22 
(891) 2021 11 22 
(731) Idemitsu Kosan Co., Ltd. 

2-1, Otemachi 1-chome, Chiyoda-ku,  
Tokyo 100-8321, Japan 

(540) 

 
(591) Black, brown, white  
(531) 02.01.01; 02.01.22; 02.01.23; 02.01.25;  

02.03.01; 02.03.23; 02.03.25; 29.01.12 
(511)  
4 – Solid lubricants; fuels; industrial oils; industrial 
greases; lubricating oils; non-mineral oils and greases 
for industrial purposes [not for fuel]; waxes [raw ma-
terial]; engine oils; gear oils; lubricants; lubricating 
greases. 
___________________________________________  
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(260) AM 2022 116273 A 
(800) 1639614 
(151) 2021 12 06 
(891) 2021 12 06 
(731) Richter Gedeon Nyrt. 

Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest, Hungary 
(540)  

JYLLE 
(591) Black, white  
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116274 A 
(800) 1639615 
(151) 2021 12 06 
(891) 2021 12 06 
(731) Richter Gedeon Nyrt. 

Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest, Hungary 
(540) 

IXBYRA 
(591) Black, white  
(511) 
5 – Pharmaceutical preparations. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116276 A 
(800) 1639617 
(151) 2021 12 06 
(891) 2021 12 06 
(731) Richter Gedeon Nyrt. 

Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest, Hungary 
(540)  

LEUTHYS 
(591) Black, white  
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116278 A 
(800) 1639627 
(151) 2021 07 20 
(891) 2021 07 20 
(731) LEDGER 

1 rue du Mail, F-75002 PARIS, France 
(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 26.03.23; 26.04.18; 27.05.21 
(511)  
9 – Computer peripheral devices; operating systems; 
software [recorded programs]; downloadable compu-

ter software applications; integrated circuit card 
[smart card]; printed circuit boards; USB flash drives; 
computer hardware; safety tokens [encryption devic-
es]; computer programs [downloadable software]; ap-
paratus and equipment for data processing, computer 
peripheral devices with secure microprocessor; soft-
ware for use in chips, integrated circuits and micro-
circuits for memory cards; operating systems and pro-
grams for chip card readers; microprogramming and 
encoding systems; chips [integrated circuits]; electro-
nic chips; computer chips; integrated circuits; printed 
circuits, printed circuits for integrated circuit cards 
[smart cards]; microcircuits; secure microprocessors; 
electronic chip cards; integrated circuit cards; micro-
circuit cards; integrated circuit cards [smart cards]; 
electronic cards; non-contact magnetic, electronic or 
chip cards; downloadable electronic wallet; readers 
for cards, chip cards, cards with integrated circuits or 
microcircuits, integrated circuit cards [smart cards]; 
data processing apparatus and equipment that work 
with chip cards, integrated circuit cards (smart cards) 
or microcircuit cards; devices for access and access 
control to data processing apparatus and equipment; 
identification and authentication devices for apparatus 
and equipment for data processing; encryption and 
decryption programs and circuits; recorded computer 
programs; downloadable computer programs; recor-
ded operating system programs. 
 

36 – Insurance services; banking services; online ban-
king services; real estate affairs; provident fund ser-
vices; issuing of travelers' checks or credit cards; real 
estate appraisals; financial management; real property 
management; financing services; financial analysis; 
raising or investing capital; financial consultancy; fi-
nancial evaluation (insurance, banking, real estate); 
fund investment. 
 

38 – Telecommunications; information relating to te-
lecommunications; communications by computer ter-
minals or by fiber-optic networks; electronic commu-
nication services; communications by radio or telep-
hone; mobile radio telephony services; providing user 
access to global computer networks; providing forums 
online; providing access to databases; electronic bu-
lletin board services (telecommunication services); 
connection by telecommunications to a global compu-
ter network; news or information agencies; rental of 
telecommunication apparatus; transmission (or broad-
casting) of radio or television programs; teleconferen-
cing or videoconferencing services; electronic messa-
ging services; rental of access time to global computer 
networks; providing temporary access to the Internet 
for use online of software (not downloadable) ena-
bling users to program audio, video, text and other 
multimedia content, including music, concerts, vide-
os, radio content, television content, current affairs, 
sports, games, cultural events, and programs in con-
nection with entertainment; providing Internet access 
for users (service providers). 
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42 – Computer programming; assistance and consul-
ting services in connection with the development of 
computer systems, computer applications and databa-
ses; computer system analysis; data encryption servi-
ces; computer system design; conducting of technical 
project studies; consultant services relating to Internet 
security; consultant services with respect to data secu-
rity; technological consultancy services; information 
technology consultancy services; software consultan-
cy; consultation regarding computer security; softwa-
re development [design]; software as a service [SaaS]; 
rental of computer software; updating of software; 
electronic data storage; design (development) of com-
puter systems comprising memory cards or chip cards 
and telecommunication systems; design and develop-
ment of computers and software; programming for 
computers; technical consulting relating to integrated 
circuit cards (smart cards); research and development 
of new products; technical research; study (enginee-
ring), customization (programming) and implementa-
tion (programming) services for software, chip cards, 
integrated circuit cards, microcircuit cards, memory 
cards, magnetic cards, electronic cards, contactless 
cards; programming for computers; creating indexes 
of information, sites and other online sources avai-
lable on computer networks for third parties (compu-
ter engineering); rental of applications, namely com-
puter programs for application management for third 
parties; computer services, namely creating an online 
community enabling registered users to participate in 
discussions, receive peer feedback, create virtual com-
munities and engage in social networking in the field 
of software development. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116279 A 
(800) 1639628 
(151) 2021 07 15 
(891) 2021 07 15 
(731) LEDGER 

1 rue du Mail, F-75002 PARIS, France 
(540) 
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 26.03.23; 26.04.22; 27.05.01 
(511)  
6 – Liquid, fire and impact resistant metal products 
for secure storage of alphanumeric data or passwords. 
 

9 – Computer peripheral devices; operating systems; 
software [recorded programs]; downloadable compu-
ter software applications; integrated circuit card 
[smart card]; printed circuit boards; USB flash drives; 
computer hardware; safety tokens [encryption devi-
ces]; computer programs [downloadable software]; 
apparatus and equipment for data processing, compu-
ter peripheral devices with secure microprocessor; 

software for use in chips, integrated circuits and mic-
rocircuits for memory cards; operating systems and 
programs for chip card readers; microprogramming 
and encoding systems; chips [integrated circuits]; el-
ectronic chips; computer chips; integrated circuits; 
printed circuits, printed circuits for integrated circuit 
cards [smart cards]; microcircuits; secure micropro-
cessors; electronic chip cards; integrated circuit cards; 
microcircuit cards; integrated circuit cards [smart 
cards]; electronic cards; non-contact magnetic, elec-
tronic or chip cards; downloadable electronic wallet; 
readers for cards, chip cards, cards with integrated cir-
cuits or microcircuits, integrated circuit cards [smart 
cards]; data processing apparatus and equipment that 
work with chip cards, integrated circuit cards (smart 
cards) or microcircuit cards; devices for access and 
access control to data processing apparatus and equ-
ipment; identification and authentication devices for 
apparatus and equipment for data processing; encryp-
tion and decryption programs and circuits; recorded 
computer programs; downloadable computer prog-
rams; recorded operating system programs. 
 

35 – Advertising; commercial business management; 
commercial administration; office functions; dissemi-
nation of advertising material (leaflets, prospectuses, 
printed matter, samples); newspaper subscription ser-
vices (for third parties); arranging subscriptions to 
telecommunication services for others; presentation of 
goods on all communication media, for retail purpo-
ses; business management and organization consul-
tancy; employment agencies; business management 
for freelance service providers; web site traffic op-
timization; organization of exhibitions for commercial 
or advertising purposes; online advertising on a 
computer network; rental of advertising time on all 
communication media; publication of advertising 
texts; rental of advertising space; dissemination of ad-
vertisements; public relations; company audits (com-
mercial analyses); commercial intermediation servi-
ces; updating and maintenance of data in computer 
databases; updating and maintenance of data in re-
gisters; systematization of information in computer 
databases. 
 

36 – Insurance services; banking services; online ban-
king services; real estate affairs; provident fund ser-
vices; issuing of travelers' checks or credit cards; real 
estate appraisals; financial management; real property 
management; financing services; financial analysis; 
raising or investing capital; financial consultancy; fi-
nancial evaluation (insurance, banking, real estate); 
fund investment. 
 

38 – Telecommunications; information relating to te-
lecommunications; communications by computer ter-
minals or by fiber-optic networks; electronic commu-
nication services; communications by radio or tele-
phone; mobile radio telephony services; providing 
user access to global computer networks; providing 
forums online; providing access to databases; elec-
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tronic bulletin board services (telecommunication ser-
vices); connection by telecommunications to a global 
computer network; news or information agencies; ren-
tal of telecommunication apparatus; transmission (or 
broadcasting) of radio or television programs; telecon-
ferencing or videoconferencing services; electronic 
messaging services; rental of access time to global 
computer networks; providing temporary access to the 
Internet for use online of software (not downloadable) 
enabling users to program audio, video, text and other 
multimedia content, including music, concerts, vide-
os, radio content, television content, current affairs, 
sports, games, cultural events, and programs in con-
nection with entertainment; providing Internet access 
for users (service providers). 
 

42 – Computer programming; assistance and consul-
ting services in connection with the development of 
computer systems, computer applications and databa-
ses; computer system analysis; data encryption servi-
ces; computer system design; conducting of technical 
project studies; consultant services relating to Internet 
security; consultant services with respect to data secu-
rity; technological consultancy services; information 
technology consultancy services; software consultan-
cy; consultation regarding computer security; softwa-
re development [design]; software as a service [SaaS]; 
rental of computer software; updating of software; el-
ectronic data storage; design (development) of com-
puter systems comprising memory cards or chip cards 
and telecommunication systems; design and develop-
ment of computers and software; programming for 
computers; technical consulting relating to integrated 
circuit cards (smart cards); research and development 
of new products; technical research; study (enginee-
ring), customization (programming) and implementa-
tion (programming) services for software, chip cards, 
integrated circuit cards, microcircuit cards, memory 
cards, magnetic cards, electronic cards, contactless 
cards; programming for computers; creating indexes 
of information, sites and other online sources avai-
lable on computer networks for third parties (compu-
ter engineering); rental of applications, namely com-
puter programs for application management for third 
parties; computer services, namely creating an online 
community enabling registered users to participate in 
discussions, receive peer feedback, create virtual com-
munities and engage in social networking in the field 
of software development. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116280 A 
(800) 1639641 
(151) 2021 11 23 
(891) 2021 11 23 
(731) Schweiz Tourismus 

Morgartenstrasse 5a, CH-8004 Zürich,  
Switzerland 

 
 

(540) 

 
 

(591) Black, white  
(531) 05.05.10; 05.05.20; 05.05.21; 24.13.22 
(511)  
35 – Tourism advertising; public relations in the field 
of care of the Swiss image abroad; compilation and 
systematization of information into electronic databa-
ses; advertising, including intermediary services for 
advertisements, in particular via global/universal tele-
communication systems; providing advertising space 
in printed and online media; publishing of adverti-
sements for advertising purposes; e-commerce servi-
ces, namely negotiation of contracts for the acquisiti-
on and sale of goods and services; electronic com-
merce services, namely provision of information on 
goods via telecommunication networks for advertising 
or sales purposes; marketing; sales by auction, in par-
ticular by means of telecommunication systems; pro-
motional services, namely organization, exploitation 
and supervision of purchase incentive, loyalty and ad-
vertising programs; rental of advertising space, also 
on a website; rental of advertising time on communi-
cation media; collection of information in the form of 
data, images, graphics, sound and/or audiovisual ma-
terial by means of computers and/or communication 
networks; all the aforesaid services are of Swiss ori-
gin. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116283 A 
(800) 1639658 
(151) 2021 08 03 
(891) 2021 08 03 
(731) "Kaspi Travel" Limited Liability Company 

Nauryzbay batyr street, 154A, Bostandyk  
district, 050013 Almaty, Kazakhstan 

(540) 

 
(591) White and red 
(531) 04.05.02; 10.03.01; 10.03.10; 26.04.16;  

29.01.12 
(511)  
35 – Arranging subscriptions to telecommunication 
services for others; import-export agency services; 
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commercial information agency services; advertising 
agency services; cost price analysis; rental of adver-
tising space; business auditing; financial auditing; bu-
siness intermediary services relating to the matching 
of potential private investors with entrepreneurs nee-
ding funding; employment agency services; compute-
rized file management; book-keeping; invoicing; de-
monstration of goods; transcription of communica-
tions [office functions]; opinion polling; market stu-
dies; business investigations; business research; mar-
keting research; personnel recruitment; business ma-
nagement and organization consultancy; business or-
ganization consultancy; business management consul-
tancy; personnel management consultancy; professio-
nal business consultancy; consultancy regarding pub-
lic relations communication strategies; consultancy 
regarding advertising communication strategies; layo-
ut services for advertising purposes; marketing; mar-
keting in the framework of software publishing; targe-
ted marketing; business management of performing 
artists; business management of sports people; writing 
of curriculum vitae for others; scriptwriting for ad-
vertising purposes; news clipping services; updating 
and maintenance of information in registries; updating 
and maintenance of data in computer databases; up-
dating of advertising material; word processing; onli-
ne retail services for downloadable ring tones; online 
retail services for downloadable digital music; orga-
nization of exhibitions for commercial or advertising 
purposes; arranging newspaper subscriptions for ot-
hers; organization of fashion shows for promotional 
purposes; organization of trade fairs for commercial 
or advertising purposes; shop window dressing; busi-
ness appraisals; payroll preparation; data search in co-
mputer files for others; sponsorship search; adminis-
trative assistance in responding to calls for tenders; 
business management assistance; commercial or in-
dustrial management assistance; commercial interme-
diation services; providing business information via a 
website; providing commercial and business contact 
information; provision of an online marketplace for 
buyers and sellers of goods and services; web inde-
xing for commercial or advertising purposes; econo-
mic forecasting; auctioneering; retail services for 
works of art provided by art galleries; sales promotion 
for others; promotion of goods and services through 
sponsorship of sports events; production of teleshop-
ping programmes; production of advertising films; of-
fice machines and equipment rental; rental of adver-
tising time on communication media; publicity ma-
terial rental; rental of billboards [advertising boards]; 
rental of vending machines; rental of photocopying 
machines; publication of publicity texts; radio adver-
tising; bill-posting; distribution of samples; dissemi-
nation of advertising matter; direct mail advertising; 
registration of written communications and data; wri-
ting of publicity texts; advertising; online advertising 
on a computer network; advertising by mail order; te-
levision advertising; document reproduction; compila-

tion of statistics; compilation of information into com-
puter databases; business inquiries; systemization of 
information into computer databases; advisory servi-
ces for business management; negotiation of business 
contracts for others; negotiation and conclusion of 
commercial transactions for third parties; compiling 
indexes of information for commercial or advertising 
purposes; tax preparation; drawing up of statements of 
accounts; telemarketing services; psychological tes-
ting for the selection of personnel; interim business 
management; business management of hotels; busi-
ness management for freelance service providers; bu-
siness project management services for construction 
projects; commercial administration of the licensing 
of the goods and services of others; business manage-
ment of reimbursement programmes for others; ad-
ministration of consumer loyalty programs; adminitra-
tion of frequent flyer programs; administrative proces-
sing of purchase orders; public relations; competitive 
intelligence services; modelling for advertising or sa-
les promotion; typing; market intelligence services; 
appointment reminder services [office functions]; 
website traffic optimization; tax filing services; search 
engine optimization for sales promotion; appointment 
scheduling services [office functions]; gift registry 
services; price comparison services; secretarial servi-
ces; procurement services for others [purchasing go-
ods and services for other businesses]; shorthand; out-
sourcing services [business assistance]; telephone ans-
wering for unavailable subscribers; photocopying ser-
vices; business efficiency expert services; media rela-
tions services; corporate communications services; 
rental of office equipment in co-working facilities; 
commercial lobbying services; providing business in-
formation; online retail services for downloadable and 
pre-recorded music and movies; presentation of goods 
on communication media, for retail purposes; rental of 
sales stands; wholesale services for pharmaceutical, 
veterinary and sanitary preparations and medical sup-
plies; retail services for pharmaceutical, veterinary 
and sanitary preparations and medical supplies; out-
sourced administrative management for companies; 
administrative services for the relocation of busines-
ses; pay per click advertising; development of adver-
tising concepts; providing commercial information 
and advice for consumers in the choice of products 
and services. 
 

39 – Rental of electric wine cellars; organization of 
transport for tourist routes; transportation services for 
tourist trips; air transport; motor coach rental; boat 
rental; garage rental; rental of vehicle roof racks; airc-
raft rental; parking place rental; rental of warehouses; 
rental of tractors; booking of seats for travel; travel 
reservation; transport reservation; towing; vehicle bre-
akdown towing services; water distribution; delivery 
of newspapers; message delivery; parcel delivery; de-
livery of goods; delivery of goods by mail order; flo-
wer delivery; launching of satellites for others; trans-
portation logistics; rescue operations [transport]; ar-
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ranging of cruises; armoured-car transport; hauling; 
carting; transport and storage of waste; transporting 
furniture; lighterage services; ferry-boat transport; re-
moval services; transport of travellers; guarded trans-
port of valuables; bus transport; car transport; barge 
transport; boat transport; railway transport; marine 
transport; passenger transport; river transport; ambu-
lance transport; tram transport; porterage; refloating 
of ships; cash replenishment of automated teller ma-
chines; shipbrokerage; transport brokerage; freight 
brokerage [forwarding (Am.)]; providing driving di-
rections for travel purposes; car rental; railway truck 
rental; rental of diving bells; rental of diving suits; 
rental of motor racing cars; rental of aircraft engines; 
railway coach rental; rental of wheelchairs; horse ren-
tal; rental of freezers; rental of navigational systems; 
refrigerator rental; vehicle rental; unloading cargo; el-
ectricity distribution; distribution of energy; packa-
ging of goods; collection of recyclable goods [trans-
port]; ice-breaking; piloting; water supplying; escor-
ting of travellers; transport by pipeline; wrapping of 
goods; operating canal locks; car parking; chauffeur 
services; pleasure boat transport; car sharing services; 
courier services [messages or merchandise]; salva-
ging; salvage of ships; gift wrapping; underwater sal-
vage; taxi transport; transport; franking of mail; fre-
ight [shipping of goods]; freighting; boat storage; sto-
rage of goods; storage; freight forwarding; replenish-
ment of vending machines; luggage storage; arranging 
of passenger transportation services for others via an 
online application; bottling services; providing traffic 
information; providing transportation information; 
warehousing information; rental of storage containers; 
stevedoring; physical storage of electronically stored 
data or documents. 
 

41 – Motion picture production, excluding the produc-
tion of commercials; modelling for artists; academies 
[education]; rental of indoor aquaria; rental of art-
work; rental of sports grounds; rental of tennis courts; 
lending library services; booking of seats for shows; 
videotaping; physical education; production of music; 
discotheque services; animal training; dubbing; gam-
bling services; publication of books; movie studio ser-
vices; nightclub services [entertainment]; layout servi-
ces, other than for advertising purposes; microfilming; 
videotape editing; production of radio and television 
programmes; screenplay writing; game services provi-
ded online from a computer network; providing online 
electronic publications, not downloadable; religious 
education; aikido instruction; gymnastic instruction; 
correspondence courses; practical training [demons-
tration]; training services provided via simulators; or-
ganization of balls; organization of exhibitions for 
cultural and educational purposes; providing recreati-
on facilities; arranging and conducting of colloqu-
iums; arranging and conducting of congresses; arran-
ging and conducting of conferences; arranging and 
conducting of concerts; arranging and conducting of 
workshops [training]; arranging and conducting of 

seminars; arranging and conducting of symposiums; 
organization of competitions [education or entertain-
ment]; arranging of beauty contests; organization of 
cosplay entertainment events; organization of lotte-
ries; organization of fashion shows for entertainment 
purposes; organization of shows [impresario servi-
ces]; organization of sports competitions; vocational 
guidance [education or training advice]; amusement 
park services; sign language interpretation; television 
entertainment; mobile library services; vocational ret-
raining; providing online videos, not downloadable; 
providing online music, not downloadable; providing 
television programmes, not downloadable, via video-
on-demand services; providing films, not downloa-
dable, via video-on-demand services; providing golf 
facilities; providing sports facilities; providing amuse-
ment arcade services; cinema presentations; presenta-
tion of circus performances; presentation of live per-
formances; theatre productions; conducting guided 
climbing tours; conducting fitness classes; educational 
examination; rental of audio equipment; rental of vi-
deo cameras; rental of video cassette recorders; rental 
of videotapes; rental of show scenery; rental of sound 
recordings; toy rental; rental of cinematographic appa-
ratus; rental of motion pictures; games equipment ren-
tal; rental of stadium facilities; rental of lighting appa-
ratus for theatrical sets or television studios; rental of 
radio and television sets; rental of skin diving equip-
ment; rental of sports equipment, except vehicles; ren-
tal of stage scenery; electronic desktop publishing; 
online publication of electronic books and journals; 
publication of texts, other than publicity texts; radio 
entertainment; entertainer services; entertainment ser-
vices; writing of texts; sado instruction [tea ceremony 
instruction]; zoological garden services; news repor-
ters services; party planning [entertainment]; music 
composition services; subtitling; tutoring; holiday 
camp services [entertainment]; conducting guided to-
urs; disc jockey services; personal trainer services 
[fitness training]; providing casino facilities [gamb-
ling]; calligraphy services; karaoke services; club ser-
vices [entertainment or education]; songwriting; cul-
tural, educational or entertainment services provided 
by art galleries; providing museum facilities [presen-
tation, exhibitions]; teaching; educational services 
provided by schools; orchestra services; translation; 
scriptwriting, other than for advertising purposes; tic-
ket agency services [entertainment]; coaching [trai-
ning]; sport camp services; recording studio services; 
language interpretation; nursery schools; photograp-
hy; photographic reporting; timing of sports events; 
boarding school education; production of shows; film 
distribution; know-how transfer [training]; educatio-
nal services provided by special needs assistants; judo 
instruction; educational examination for users to qua-
lify to pilot drones; sound engineering services for ev-
ents; video editing services for events; lighting techni-
cian services for events; film directing, other than ad-
vertising films; providing information in the field of 
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education; providing information relating to recreatio-
nal activities; providing information in the field of 
entertainment; health club services [health and fitness 
training]; arranging and conducting of in-person edu-
cational forums; presentation of variety shows. 
 

43 – Accommodation bureau services [hotels, boar-
ding houses]; rental of temporary accommodation; re-
ntal of meeting rooms; tourist home services; hotel re-
servations; boarding house bookings; temporary acco-
mmodation reservations; hotel services; retirement 
home services; snack-bar services; café services; ca-
feteria services; motel services; boarding house servi-
ces; boarding for animals; rental of cooking appara-
tus; rental of chairs, tables, table linen, glassware; ren-
tal of lighting apparatus; rental of tents; rental of tran-
sportable buildings; rental of drinking water dispen-
sers; restaurant services; self-service restaurant servi-
ces; reception services for temporary accommodation 
[management of arrivals and departures]; food scul-
pting; canteen services; holiday camp services [lod-
ging]; bar services; providing campground facilities; 
food and drink catering; washoku restaurant services; 
udon and soba restaurant services; day-nursery [crèc-
he] services; decorating of food; cake decorating; in-
formation and advice in relation to the preparation of 
meals; personal chef services. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116286 A 
(800) 1639666 
(151) 2021 08 03 
(891) 2021 08 03 
(731) EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE  

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
Odunluk Mahallesi, Erdoğan Binyücel Caddesi,  
No:13/A, Nilüfer – Bursa, Türkiye 

(540) 

 
(591) Red, gold and white 
(531) 03.04.02; 03.04.12; 03.04.24; 26.01.02;  

26.01.15; 26.01.18; 27.05.02; 27.05.08;  
29.01.13 

(511)  
29 – Meat, fish, poultry and game; processed meat 
products; dried pulses; soups, bouillon; processed oli-
ves, olive paste; milk and milk products, butter; edible 
oils; dried, preserved, frozen, cooked, smoked or sal-
ted fruits and vegetables; tomato paste; prepared nuts 
and dried fruits as snacks; hazelnut spreads and pea-
nut butter; tahini (sesame seed paste); eggs and pow-
dered eggs; potato chips. 

30 – Coffee, cocoa; coffee or cocoa based beverages, 
chocolate based beverages; pasta, stuffed dumplings, 
noodles; pastries and bakery products based on flour; 
desserts based on flour and chocolate; bread, pasties, 
pita, sandwiches, pies, cakes; desserts based on dough 
coated with syrup; puddings, custard, rice pudding; 
honey, bee glue for human consumption, propolis for 
food purposes; condiments for foodstuff, vanilla (fla-
voring), spices, sauces (condiments), tomato sauce; 
yeast, baking powder; flour, semolina, starch for food; 
sugar, cube sugar, powdered sugar; tea, iced tea, con-
fectionery, chocolate, biscuits, crackers, wafers; che-
wing gums, ice-cream, edible ices; salt; cereal-based 
snack food, popcorn, crushed oats, corn chips, break-
fast cereals, processed wheat for human consumption, 
crushed barley for human consumption, processed 
oats for human consumption, processed rye for human 
consumption, rice; molasses for food. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116287 A 
(800) 1639695 
(151) 2021 12 14 
(891) 2021 12 14 
(731) Heineken Brouwerijen B.V. 

Tweede Weteringplantsoen 21, NL-1017 ZD  
Amsterdam, Netherlands 

(540) 

 
(591) Red, green, silver 
(531) 01.01.02; 25.01.15; 25.01.17; 25.01.19;  

25.07.25; 26.04.04; 26.04.19; 29.01.14 
(511)  
32 – Beers; non-alcoholic beers. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116288 A 
(800) 1639728 
(151) 2021 11 10 
(891) 2021 11 10 
(731) Philip Morris Products S.A. 

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

 
(591) Turquoise and black 
(531) 26.03.01; 26.03.07; 26.03.10; 26.04.05;  

26.04.16; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.09;  
27.05.10; 29.01.13 

(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 re-
chargeable cigarette cases. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116289 A 
(800) 1639781 
(151) 2021 09 27 
(891) 2021 09 27 
(731) Hermes Arzneimittel GmbH 

Georg-Kalb-Straße 5-8, 82049 Pullach,  
Germany 

(540) 

 
(591) Green 
(531) 26.03.23; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.03 

(511)  
42 – Scientific and technological services, research 
and development, and industrial analysis and research 
in the pharmaceutical, medical and nutritional fields, 
in particular the development of novel dosage forms 
and fast-dissolving dosage forms, including for non-
medical food supplements and dietetic products; deve-
lopment of preparations with a combined pharmaceu-
tical, nutritional and/or dermopharmaceutical purpose, 
namely nutricosmetics and cosmeceuticals; organiza-
tion, planning and conducting of tests, for others, of 
pharmaceutical preparations with regard to their sta-
bility, effectiveness and safety; development of sui-
table test methods to carry out the aforementioned 
tests; creation of computer programs in the field of 
health, pharmacy and nutrition programs. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116290 A 
(800) 1639833 
(151) 2021 11 22 
(891) 2021 11 22 
(731) Idemitsu Kosan Co., Ltd. 

2-1, Otemachi 1-chome, Chiyoda-ku,  
Tokyo 100-8321, Japan 

(540) 
 

 
 

(591) Brown, white  
(531) 02.01.01; 04.05.05; 27.05.01; 27.05.10;  

29.01.13 
(511) 
4 – Solid lubricants; fuels; industrial oils; industrial 
greases; lubricating oils; non-mineral oils and greases 
for industrial purposes [not for fuel]; waxes [raw 
material]; engine oils; gear oils; lubricants; lubricating 
greases. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116291 A 
(800) 1639834 
(151) 2021 11 22 
(891) 2021 11 22 
(731) Idemitsu Kosan Co., Ltd. 

2-1, Otemachi 1-chome, Chiyoda-ku,  
Tokyo 100-8321, Japan 

(540) 

 
(591) Brown, white  
(531) 02.01.01; 04.05.05; 27.05.01; 27.05.09;  

27.05.10; 29.01.13 
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(511)  
4 – Solid lubricants; fuels; industrial oils; industrial 
greases; lubricating oils; non-mineral oils and greases 
for industrial purposes [not for fuel]; waxes [raw ma-
terial]; engine oils; gear oils; lubricants; lubricating 
greases. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116292 A 
(800) 1639835 
(151) 2021 11 22 
(891) 2021 11 22 
(731) Idemitsu Kosan Co., Ltd. 

2-1, Otemachi 1-chome, Chiyoda-ku,  
Tokyo 100-8321, Japan 

(540)  

Quintet Guard 
(591) Black, white  
(511)  
4 – Solid lubricants; fuels; industrial oils; industrial 
greases; lubricating oils; non-mineral oils and greases 
for industrial purposes [not for fuel]; waxes [raw ma-
terial]; engine oils; gear oils; lubricants; lubricating 
greases. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116293 A 
(800) 1639836 
(151) 2021 11 22 
(891) 2021 11 22 
(731) Idemitsu Kosan Co., Ltd. 

2-1, Otemachi 1-chome, Chiyoda-ku,  
Tokyo 100-8321, Japan 

(540)  

Septet Guard 
(591) Black, white  
(511) 
4 – Solid lubricants; fuels; industrial oils; industrial 
greases; lubricating oils; non-mineral oils and greases 
for industrial purposes [not for fuel]; waxes [raw 
material]; engine oils; gear oils; lubricants; lubricating 
greases. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116294 A 
(800) 1639858 
(151) 2021 11 17 
(891) 2021 11 17 
(731) Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Switzerland 

(540)  

BLACK YELLOW 
(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 re-
chargeable cigarette cases. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116295 A 
(800) 1639859 
(151) 2021 11 10 
(891) 2021 11 10 
(731) Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Switzerland 

(540) 

IQOS ORIGINALS 
(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 re-
chargeable cigarette cases. 
___________________________________________  
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(260) AM 2022 116296 A 
(800) 1639860 
(151) 2021 11 17 
(891) 2021 11 17 
(731) Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Switzerland 

(540)  

AMARELO FUSE 
(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 re-
chargeable cigarette cases. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116298 A 
(800) 1640047 
(151) 2021 11 16 
(891) 2021 11 16 
(731) Anhui Anguo Fishing Tackle Co., Ltd. 

Bazhen Industrial Zone, Chaohu City,  
Anhui Province, China 

(540) 
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
28 – Artificial fishing bait; rods for fishing; landing 
nets for anglers; floats for fishing; fish hooks; decoys 
for hunting or fishing; fishing tackle; fishing lines; 
reels for fishing; creels [fishing traps]. 
___________________________________________  
 
 
 

(260) AM 2022 116299 A 
(800) 855614 
(151) 2005 04 27 
(891) 2021 12 16 
(731) Valio Ltd 

Meijeritie 6, FI-00370 Helsinki, Finland 
(540) 
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
5 – Pharmaceutical and veterinary preparations; sani-
tary preparations for medical purposes; dietetic subs-
tances adapted for medical use, food for babies; plas-
ters, materials for dressings; material for stopping 
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for des-
troying vermin; fungicides, herbicides. 
 

29 – Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, 
jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible 
oils and fats. 
 

32 – Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116300 A 
(800) 1593615 
(151) 2021 03 02 
(891) 2021 11 24 
(731) Beijing Jingheng Tengwei Kejian Trade 

Co., Ltd. 
Room 306, Third Floor, 28-09 Nanhuan Road,  
Chengbei Street, Changping District, 102200  
Beijing, China 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 26.04.19; 26.04.24; 27.05.10; 27.05.24 
(511)  
9 – Calculating machines; computer peripheral devi-
ces; wrist rests for use with computers; mouse pads; 
computer game software, downloadable; computer 
keyboards; battery chargers; mouse [computer perip-
heral]; eyeglasses. 
___________________________________________  
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(260) AM 2022 116301 A 
(800) 1599936 
(151) 2021 05 06 
(891) 2021 11 24 
(731) Jingheng Tengwei (Huizhou) Electronic  

Technology, Co., Ltd 
Dahetian, Shangnan Village, Yuanzhou Town,  
Boluo County, Huizhou City, 516123  
Guangdong Province, China 

(540) 
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511) 
9 – Computer peripheral devices; computer keybo-
ards; mouse [computer peripheral]; wrist rests for use 
with computers; computer game software, recorded; 
headphones; cabinets for loudspeakers; microphones; 
eyeglasses; chargers for electric accumulators. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116337 A 
(800) 1640161 
(151) 2021 12 08 
(891) 2021 12 08 
(731) Limited Liability Company "Encore City" 

PR-D 1-Y KRASNOGVARDEYSKIY, D. 21,  
STR. 2, POM. 1, RU-123112 G. MOSKVA,  
Russian Federation 

(540)  

ENCOREFITNESS 
(591) Black, white  
(511)  
41 – Rental of sports grounds; rental of tennis courts; 
physical education; organization of sports competiti-
ons; providing sports facilities; conducting fitness 
classes; timing of sports events; games equipment re-
ntal; rental of stadium facilities; rental of sports equ-
ipment, except vehicles; personal trainer services [fit-
ness training]; teaching; coaching [training]; sport 
camp services; health club services [health and fitness 
training]. 
 

44 – Massage; medical assistance; beauty salon 
services; sanatorium services; health counselling; 
tattooing; health spa services; aquaculture services; 
visagists' services; alternative medicine services; 
solarium services; physiotherapy. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116338 A 
(800) 1640168 
(151) 2021 12 17 
(891) 2021 12 17 
(731) Obshchestvo s ogranichennoi,  

otvetstvennost'yu, "Laboratoriya sovremennogo  
zdorovya" 

ul. Khimzavodskaya, 11/20, Berdsk,  
RU-633004 Novosibirskaya oblast',  
Russian Federation 

(540)  

ENERGY BOX 
(591) Black, white  
(511)  
5 – Acai powder dietary supplements; acne treatment 
preparations; adhesive bands for medical purposes; 
adhesive plasters; air deodorising preparations; air pu-
rifying preparations; albumin dietary supplements; al-
buminous foodstuffs for medical purposes; albumi-
nous preparations for medical purposes; alginate die-
tary supplements; almond milk for pharmaceutical 
purposes; aloe vera preparations for pharmaceutical 
purposes; amino acids for medical purposes; anaest-
hetics; analgesics; antibacterial handwashes; antibac-
terial soap; antioxidant pills; antiseptic cotton; antise-
ptics; anti-uric preparations; appetite suppressant 
pills; appetite suppressants for medical purposes; asth-
matic tea; babies' nappies; balms for medical purpo-
ses; barks for pharmaceutical purposes; bath salts for 
medical purposes; biological preparations for medical 
purposes; cachets for pharmaceutical purposes; capsu-
les for medicines; casein dietary supplements; chemi-
co-pharmaceutical preparations; chewing gum for me-
dical purposes; chilblain preparations; cod liver oil; 
collagen for medical purposes; collyrium; contact lens 
cleaning preparations; corn remedies; decoctions for 
pharmaceutical purposes; deodorants for clothing and 
textiles; deodorants, other than for human beings or 
for animals; depuratives; dietary fiber; dietary supple-
ments for animals; dietary supplements with a cosme-
tic effect; dietetic beverages adapted for medical 
purposes; dietetic foods adapted for medical purposes; 
dietetic substances adapted for medical use; digestives 
for pharmaceutical purposes; disinfectant soap; disin-
fectants for hygiene purposes; dressings, medical; 
drugs for medical purposes; elixirs [pharmaceutical 
preparations]; enzyme dietary supplements; enzyme 
preparations for medical purposes; eucalyptus for 
pharmaceutical purposes; febrifuges; ferments for 
pharmaceutical purposes; first-aid boxes, filled; flour 
for pharmaceutical purposes; food for babies; frostbite 
salve for pharmaceutical purposes; fumigation prepa-
rations for medical purposes; gauze for dressings; ge-
latine for medical purposes; glucose dietary supple-
ments; glucose for medical purposes; hematogen; he-
mostatic pencils; herbal teas for medicinal purposes; 
homogenised food adapted for medical purposes; im-
munostimulants; infant formula; lacteal flour for ba-
bies; lactose for pharmaceutical purposes; laxatives; 
lecithin dietary supplements; liniments; linseed dieta-
ry supplements; linseed for pharmaceutical purposes; 
linseed oil dietary supplements; lotions for pharma-
ceutical purposes; lyophilised food adapted for medi-
cal purposes; magnesia for pharmaceutical purposes; 
medical preparations for slimming purposes; medica-
ted after-shave lotions; medicated candies; medicated 
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dry shampoos; medicated eye-washes; medicated hair 
lotions; medicated shampoos; medicated soap; medi-
cated toiletry preparations; medicated toothpaste; me-
dicinal drinks; medicinal hair growth preparations; 
medicinal herbs; medicinal infusions; medicinal mud; 
medicinal oils; medicinal roots; medicinal tea; medici-
ne cases, portable, filled; medicines for alleviating 
constipation; medicines for human purposes; milk fer-
ments for pharmaceutical purposes; mineral food sup-
plements; mineral waters for medical purposes; mo-
uthwashes for medical purposes; mud for baths; mus-
tard plasters; nervines; nutraceutical preparations for 
therapeutic or medical purposes; nutritional supple-
ments; ointments for pharmaceutical purposes; orga-
notherapy preparations; panty liners [sanitary]; pasti-
lles for pharmaceutical purposes; pearl powder for 
medical purposes; personal sexual lubricants; petro-
leum jelly for medical purposes; pharmaceutical pre-
parations for skin care; pharmaceutical preparations 
for treating dandruff; pharmaceutical preparations for 
treating sunburn; pharmaceutical preparations; phar-
maceuticals; phytotherapy preparations for medical 
purposes; plant extracts for pharmaceutical purposes; 
pollen dietary supplements; pomades for medical pur-
poses; poultices; powdered milk for babies; prepara-
tions for the treatment of burns; preparations of trace 
elements for human and animal use; propolis dietary 
supplements; propolis for pharmaceutical purposes; 
protein dietary supplements; protein supplements for 
animals; purgatives; remedies for perspiration; royal 
jelly dietary supplements; royal jelly for pharmaceu-
tical purposes; salts for medical purposes; salts for 
mineral water baths; sanitary napkins; seawater for 
medicinal bathing; sedatives; tranquillizers; serums; 
sexual stimulant gels; slimming pills; solutions for 
contact lenses; styptic preparations; sugar for medical 
purposes; sunburn ointments; suppositories; syrups 
for pharmaceutical purposes; tanning pills; therapeutic 
preparations for the bath; thermal water; tissues im-
pregnated with pharmaceutical lotions; tonics [medi-
cines]; vitamin preparations; vitamin supplement pat-
ches; wadding for medical purposes; wheat germ die-
tary supplements; yeast dietary supplements; yeast for 
pharmaceutical purposes. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116339 A 
(800) 1640209 
(151) 2021 11 22 
(891) 2021 11 22 
(731) Idemitsu Kosan Co., Ltd. 

2-1, Otemachi 1-chome, Chiyoda-ku,  
Tokyo 100-8321, Japan 

(540) 
 

 
 

(591) Blue, white  
(531) 27.05.01 
 

(511)  
4 – Solid lubricants; fuels; industrial oils; industrial 
gasoline; industrial greases; lubricating oils; cutting 
fluids; petroleum jelly; quenching oils; mould relea-
sing oils; non-mineral oils and greases for industrial 
purposes [not for fuel]; waxes [raw material]; engine 
oils; gear oils; lubricants; lubricating greases; refrige-
ration oils. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116340 A 
(800) 1640274 
(151) 2021 07 09 
(891) 2021 07 09 
(731) LABORATORIOS NORMON, S.A. 

Ronda de Valdecarrizo, 6, E-28760 Tres  
Cantos (Madrid), Spain 

(540)  

GOBENS 
(591) Black, white  
(511)  
5 – Pharmaceutical products, disinfectants, serums, 
vaccines and veterinary products. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116341 A 
(800) 1640282 
(151) 2021 12 17 
(891) 2021 12 17 
(731) Société des Produits Nestlé S.A. 

CH-1800 Vevey, Switzerland 
(540) 

 
(591) Light red, dark red, light blue,  

dark blue and white 
(531) 27.01.12; 27.05.02; 27.05.03; 29.01.13 
(511)  
30 – Cocoa and cocoa-based beverages and preparati-
ons; chocolate, chocolate products, chocolate-based 
beverages and preparations; confectionery; sugar con-
fectionery; candy; desserts (included in this class). 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116342 A 
(800) 1640283 
(151) 2021 08 07 
(891) 2021 08 07 
(731) Franz Pfennig 

Am Buchweg 30, 97464 Niederwerrn, Germany 
(540) 
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(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
6 – Small items of metal hardware. 
7 – Machine tools. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116343 A 
(800) 1640288 
(151) 2021 12 24 
(891) 2021 12 24 
(731) Kia Corporation 

12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul,  
Republic of Korea 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.19;  

27.05.22; 27.07.11 
(511)  
12 – Automobiles; sports cars; vans[vehicles]; trucks; 
motor buses; electric vehicles. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116347 A 
(800) 1640321 
(151) 2021 12 17 
(891) 2021 12 17 
(731) Obshchestvo s ogranichennoi otvetstvennost'yu  

"Laboratoriya sovremennogo zdorovya" 
ul. Khimzavodskaya, 11/20, Berdsk,  
RU-633004 Novosibirskaya oblast',  
Russian Federation 

(540)  

IQBOX 
(591) Black, white  
(511)  
5 – Acai powder dietary supplements; acne treatment 
preparations; adhesive bands for medical purposes; 
adhesive plasters; air deodorising preparations; air pu-
rifying preparations; albumin dietary supplements; al-
buminous foodstuffs for medical purposes; albumino-
us preparations for medical purposes; alginate dietary 
supplements; almond milk for pharmaceutical purpo-
ses; aloe vera preparations for pharmaceutical purpo-
ses; amino acids for medical purposes; anaesthetics; 
analgesics; antibacterial handwashes; antibacterial so-
ap; antioxidant pills; antiseptic cotton; antiseptics; an-
ti-uric preparations; appetite suppressant pills; appe-
tite suppressants for medical purposes; asthmatic tea; 
babies' nappies; balms for medical purposes; barks for 
pharmaceutical purposes; bath salts for medical pur-
poses; biological preparations for medical purposes; 
cachets for pharmaceutical purposes; capsules for me-
dicines; casein dietary supplements; chemico-pharma-
ceutical preparations; chewing gum for medical pur-
poses; chilblain preparations; cod liver oil; collagen 

for medical purposes; collyrium; contact lens cleaning 
preparations; corn remedies; decoctions for pharma-
ceutical purposes; deodorants for clothing and texti-
les; deodorants, other than for human beings or for 
animals; depuratives; dietary fiber; dietary supple-
ments for animals; dietary supplements with a cosme-
tic effect; dietetic beverages adapted for medical pur-
poses; dietetic foods adapted for medical purposes; 
dietetic substances adapted for medical use; digestives 
for pharmaceutical purposes; disinfectant soap; disin-
fectants for hygiene purposes; dressings, medical; 
drugs for medical purposes; elixirs [pharmaceutical 
preparations]; enzyme dietary supplements; enzyme 
preparations for medical purposes; eucalyptus for 
pharmaceutical purposes; febrifuges; ferments for 
pharmaceutical purposes; first-aid boxes, filled; flour 
for pharmaceutical purposes; food for babies; frostbite 
salve for pharmaceutical purposes; fumigation prepa-
rations for medical purposes; gauze for dressings; ge-
latine for medical purposes; glucose dietary supple-
ments; glucose for medical purposes; hematogen; he-
mostatic pencils; herbal teas for medicinal purposes; 
homogenised food adapted for medical purposes; im-
munostimulants; infant formula; lacteal flour for babi-
es; lactose for pharmaceutical purposes; laxatives; le-
cithin dietary supplements; liniments; linseed dietary 
supplements; linseed for pharmaceutical purposes; li-
nseed oil dietary supplements; lotions for pharmaceu-
tical purposes; lyophilised food adapted for medical 
purposes; magnesia for pharmaceutical purposes; me-
dical preparations for slimming purposes; medicated 
after-shave lotions; medicated candies; medicated dry 
shampoos; medicated eye-washes; medicated hair lo-
tions; medicated shampoos; medicated soap; medica-
ted toiletry preparations; medicated toothpaste; medi-
cinal drinks; medicinal hair growth preparations; me-
dicinal herbs; medicinal infusions; medicinal mud; 
medicinal oils; medicinal roots; medicinal tea; medici-
ne cases, portable, filled; medicines for alleviating 
constipation; medicines for human purposes; milk fer-
ments for pharmaceutical purposes; mineral food sup-
plements; mineral waters for medical purposes; mo-
uthwashes for medical purposes; mud for baths; mus-
tard plasters; nervines; nutraceutical preparations for 
therapeutic or medical purposes; nutritional supple-
ments; ointments for pharmaceutical purposes; orga-
notherapy preparations; panty liners [sanitary]; pasti-
lles for pharmaceutical purposes; pearl powder for 
medical purposes; personal sexual lubricants; petrole-
um jelly for medical purposes; pharmaceutical prepa-
rations for skin care; pharmaceutical preparations for 
treating dandruff; pharmaceutical preparations for tre-
ating sunburn; pharmaceutical preparations; pharma-
ceuticals; phytotherapy preparations for medical pur-
poses; plant extracts for pharmaceutical purposes; 
pollen dietary supplements; pomades for medical pur-
poses; poultices; powdered milk for babies; prepara-
tions for the treatment of burns; preparations of trace 
elements for human and animal use; propolis dietary 
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supplements; propolis for pharmaceutical purposes; 
protein dietary supplements; protein supplements for 
animals; purgatives; remedies for perspiration; royal 
jelly dietary supplements; royal jelly for pharmaceuti-
cal purposes; salts for medical purposes; salts for mi-
neral water baths; sanitary napkins; seawater for me-
dicinal bathing; sedatives; tranquillizers; serums; se-
xual stimulant gels; slimming pills; solutions for con-
tact lenses; styptic preparations; sugar for medical 
purposes; sunburn ointments; suppositories; syrups 
for pharmaceutical purposes; tanning pills; therapeutic 
preparations for the bath; thermal water; tissues imp-
regnated with pharmaceutical lotions; tonics [medici-
nes]; vitamin preparations; vitamin supplement pat-
ches; wadding for medical purposes; wheat germ die-
tary supplements; yeast dietary supplements; yeast for 
pharmaceutical purposes. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116351 A 
(800) 1640407 
(151) 2021 10 29 
(891) 2021 10 29 
(731) Sovmestnoe belorussko-polskoe predpriyatie  

"KAMAKO PLYUS" v forme obshchestva s  
ogranichennoy otvetstvennostyu ul. Morozova, 
d. 87, cabinet 1, liter B1/b, g. Borisov, 222514  
Minskaya oblast, Belarus 

(540) 

ORA 
(591) Black, white  
(511)  
29 – Vegetable oils, edible fats; tomato purée. 
 

30 – Ketchup [sauce]; mayonnaise; sauces [condi-
ments]; pasta sauce; tomato sauce; mustard; vinegar; 
horseradish. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116357 A 
(800) 1640533 
(151) 2021 12 09 
(891) 2021 12 09 
(731) WeGrow Germany GmbH 

Kehn 20, 47918 Tönisvorst, Germany 
(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 05.03.11; 05.03.13; 05.03.14; 27.05.09;  

29.01.12 
(511)  
31 – Agricultural and aquacultural crops, horticulture 
and forestry products. 

 

36 – Financial and monetary services, and banking. 
 

44 – Agriculture, horticulture and forestry services. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116358 A 
(800) 1640539 
(151) 2021 12 14 
(891) 2021 12 14 
(731) Heineken Brouwerijen B.V. 

Tweede Weteringplantsoen 21, NL-1017 ZD  
Amsterdam, Netherlands 

(540) 

 
(591) Green and red 
(531) 01.01.02; 01.01.10; 25.01.15; 26.04.04;  

26.04.16; 26.04.18; 29.01.12 
(511)  
32 – Beers; non-alcoholic beers. 
 

33 – Alcoholic beverages (excluding beers); hard selt-
zers. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116359 A 
(800) 1640553 
(151) 2021 12 17 
(891) 2021 12 17 
(731) Limited liability company "FINE FLOR RUS" 

Kolomyazhsky pr-kt, 15, k.2, liter A,  
pomeshenie 65-N, RU-197348 Sankt- 
Petersburg, Russian Federation 

(540) 

 
(591) Green and blue 
(531) 27.05.01; 27.05.14; 27.05.22; 28.05; 29.01.12 
(511)  
27 – Artificial turf; floor mats, fire-resistant, for fire-
places and barbecues; carpets; wall hangings, not of 
textile; carpets for automobiles; bath mats; non-slip 
mats; linoleum; mats of woven rope for ski slopes; 
wallpaper; textile wallpaper; carpet underlay; gymna-
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sium mats; vinyl floor coverings; door mats; floor 
coverings; mats; reed mats. 
 

35 – Demonstration of goods; market studies; marke-
ting research; presentation of goods on communicati-
on media, for retail purposes; sales promotion for ot-
hers; outdoor advertising; distribution of samples; dis-
semination of advertising matter; direct mail adver-
tising; advertising; online advertising on a computer 
network; procurement services for others [purchasing 
goods and services for other businesses]. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116360 A 
(800) 1640577 
(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) Yellow, red, green, white, grey and black 
(531) 03.07.17; 26.04.04; 26.04.05; 26.04.19;  

27.05.01; 27.05.02; 27.05.03; 27.05.08;  
27.05.09; 29.01.15 

(511) 
9 – Software; computer gaming software; computer 
software packages; computer operating system soft-
ware; computer software, recorded; software drivers; 
virtual reality software; games software; entertain-
ment software for computer games; computer pro-
grams for network management; operating computer 
software for main frame computers; monitors (compu-
ter hardware); computer hardware; apparatus for re-
cording images; monitors (computer programs); com-
puter game programs; computer programs for recor-
ded games; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; communications 
servers [computer hardware]; electronic components 
for gambling machines; computer application softwa-
re featuring games and gaming; computer software for 
the administration of on-line games and gaming; com-
puter hardware for games and gaming; electronic co-
mponents and computer software for gambling, gamb-
ling machines, gambling games on the Internet and 
via telecommunication network. 
 

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 amuse-
ment 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 el-
ectrotechnical 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 ca-
sinos and online gambling services. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116361 A 
(800) 1640579 
(151) 2021 08 11 
(891) 2021 08 11 
(731) Egis Gyógyszergyár Zrt. 

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

(540)  

ERISOLUTE 
(591) Black, white  
(511)  
3 – Cosmetics and cosmetic preparations. 
 

5 – Human pharmaceutical preparations for use in the 
field of dermatology; dietary supplements; medicinal 
ointments; medicated skin creams. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116362 A 
(800) 1640583 
(151) 2021 08 04 
(891) 2021 08 04 
(731) "International Masis Tabak" LLC 

Hrant Vardanyan Street 10, Masis, 0802 Ararat  
Region, Armenia 
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(540) 

 
 

(591) Sky blue, white, gray and blue 
(531) 19.03.03; 26.01.05; 26.04.05; 26.04.16;  

26.15.01; 27.05.01; 27.05.08; 29.01.13 
(511)  
34 – Raw and manufactured tobacco; matches; tips of 
yellow amber for cigar and cigarette holders; tobacco; 
tobacco pouches; cigarette tips; cigarette filters; ligh-
ters for smokers; gas containers for cigar lighters; to-
bacco pipes; books of cigarette papers; absorbent pa-
per for tobacco pipes; chewing tobacco; cigars; cigar 
cutters; cigar cases; cigarette cases; cigar holders; ci-
garettes containing tobacco substitutes, not for medi-
cal purposes; cigarettes; pocket machines for rolling 
cigarettes; cigarette holders; mouthpieces for cigarette 
holders; cigarette paper; cigarillos; pipe cleaners for 
tobacco pipes; firestones; herbs for smoking; pipe 
racks for tobacco pipes; match holders; tobacco jars; 
snuff; snuff boxes; match boxes; ashtrays for smo-
kers; spittoons for tobacco users; humidors; electronic 
cigarettes; liquid solutions for use in electronic ciga-
rettes; oral vaporizers for smokers; flavourings, other 
than essential oils, for tobacco; flavorings, other than 
essential oils, for use in electronic cigarettes; wicks 
adapted for cigarette lighters; hookahs; accessories 
and articles for hookahs (including hookah clay bowls 
and headgears), hookah hose; hookah pipes and fil-
ters, hookah hooks, hookah hoses with pipes (mouth-
pieces), hookah shaft, bags and cases for hookah, 
hookah water bowls; molasses for use in tobacco pro-
duction; smoking articles; tobacco and molasses aro-
matic mixtures for use in hookah. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116363 A 
(800) 1640626 
(151) 2021 12 02 
(891) 2021 12 02 
(731) SOREMARTEC S.A. 

16, route de Trèves, L-2633 Senningerberg,  
Luxembourg 

 
 
 
 
 
 

(540) 

 
(591) Beige and brown 
(531) 02.09.01; 08.01.10; 27.05.21; 29.01.12 
(511)  
30 – Pastry; biscuits; chocolate-based products. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116365 A 
(800) 1640654 
(151) 2021 12 15 
(891) 2021 12 15 
(731) Amusnet Interactive Ltd. 

Garitage Park, Building No. 4, Floor 2  2 Donka  
Ushlinova Str.  BG-1766 Sofia, Bulgaria 

(540)  

Hot Racing 
(591) Black, white  
(511) 
9 – Computer software for the administration of on-
line games and gaming; computer application softwa-
re featuring games and gaming; betting software; ga-
ming software that generates or displays wager outco-
mes of gaming machines. 
 

28 – Slot machines [gaming machines]; gaming ma-
chines for gambling. 
 

41 – Providing of casino and gaming facilities; betting 
services. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116366 A 
(800) 1640764 
(151) 2021 12 15 
(891) 2021 12 15 
(731) Nokian Tyres plc 

Pirkkalaistie 7, FI-37100 Nokia, Finland 
(540)  

NOKIAN TYRES 
SNOWPROOF 

(591) Black, white  
(511)  
12 – Vehicle tyres; winter tyres for vehicles. 
___________________________________________  
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(260) AM 2022 116367 A 
(800) 1640830 
(151) 2021 11 02 
(891) 2021 11 02 
(731) "Lex Tobacco Company" LLC 

Kurghinyan street 13, apt. 32, Malatia-Sebastia,  
0068 Yerevan, Armenia 

(540)  

ALEX 
(591) Black, white  
(511)  
34 – Matches; tips of yellow amber for cigar and ci-
garette holders; tobacco; tobacco pouches; cigarette 
tips; cigarette filters; lighters for smokers; gas contai-
ners for cigar lighters; tobacco pipes; books of cigare-
tte papers; absorbent paper for tobacco pipes; chewing 
tobacco; cigars; cigar cutters; cigar cases; cigarette ca-
ses; cigar holders; cigarettes containing tobacco subs-
titutes, not for medical purposes; cigarettes; pocket 
machines for rolling cigarettes; cigarette holders; mo-
uthpieces for cigarette holders; cigarette paper; cigari-
llos; pipe cleaners for tobacco pipes; firestones; herbs 
for smoking; pipe racks for tobacco pipes; match hol-
ders; tobacco jars; snuff; snuffboxes; match boxes; 
ashtrays for smokers; spittoons for tobacco users; hu-
midors; electronic cigarettes; liquid solutions for use 
in electronic cigarettes; oral vaporizers for smokers; 
flavorings, other than essential oils, for tobacco; fla-
vourings, other than essential oils, for use in electro-
nic cigarettes. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116378 A 
(800) 1117700 
(151) 2011 11 04 
(891) 2021 12 24 
(731) Önyıldız Çamaşırları Tekstil Sanayi ve Ticaret  

Limited Şirketi 
Sururi mah. Sultanmektep sok., Rita han,  
no:10/2 Yeşildirek, Eminönü İstanbul,  
Türkiye 

(540) 

 
(591) Blue, pink, white  
(531) 01.01.01; 01.01.10; 27.05.10; 29.01.12 
(511)  
25 – Women's, men's, and children's underwear. 
___________________________________________  
 
 
 

(260) AM 2022 116379 A 
(800) 1201001 
(151) 2013 12 13 
(891) 2021 12 24 
(731) Invicta S.p.A. 

Via Fornacino, 96, I-10040 Leini (TO),  
Italy 

(540)  

INVICTA 
(591) Black, white  
(511)  
18 – Rucksacks; backpacks; school bags, shoulder 
bags for carrying infants, bags, shopping bags; trave-
lling bags and duffel bags for travel; bags and holdalls 
for sports; handbags; bags for campers; beach bags; 
backpacks for hiking and climbing, satchels, briefca-
ses, pocket wallets; purses; key cases; hip bags; suit-
cases; umbrellas, trunks; walking sticks; overnight su-
itcases; vanity cases, sample bags, garment bags for 
clothing, wheeled bags, wheeled backpacks and whe-
eled suitcases. 
 

25 – Articles of clothing, footwear, headgear; active 
wear, sportswear, namely trousers, sport suits, shorts; 
swimwear, bathing suits, bikinis, slips, swimsuit 
shorts, swimming caps; pareos, bras, ponchos; under-
wear, namely bodies, boxers, T-shirts, tank tops, bras, 
culottes, leotards, shorts, slips, thongs; leather wear 
and lounge wear; bathrobes, nightdresses, pajamas; 
apparel of any design and nature made from fabrics of 
any nature, namely, pants, trousers, work clothing and 
work overalls, jeans, shorts, jackets, coats, waistcoats, 
overcoats, raincoats, hosiery, knitwear, sweaters, car-
digans, fleece tops and bottoms, jumpers, twin sets, 
woven shirts; dresses, training and track suits, bodies, 
shirts, plush shirts, polo shirts, nightshirts for men, T-
shirts, undershirts, cut and sew tops, dresses, skirts, 
trousers-skirts, gowns; socks; dressing gowns; bands; 
balaclavas, scarves, silk scarves, neck and face masks 
(bands); gloves and mittens, ski gloves; headwear, na-
mely hats, caps, bandanas, basques, visors, wrist 
bands; belts and ties; footwear, shoes, dress shoes, 
sneakers, boots, chaps, sandals, slippers, sport and 
athletic shoes, studded shoes, mountaineering shoes; 
ski boots and trekking boots, gaiters, heeled shoes, 
bands for protecting face and ear from cold. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116380 A 
(800) 1212108 
(151) 2014 05 30 
(891) 2022 01 11 
(731) Olive Line International, S.L. 

C/ Manuel Pombo Angulo, n° 24, Planta 2,  
Ofic. 13, E-28050 Madrid, Spain 

(540) 

KRASEÑKOE 
(591) Black, white  
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(511) 
33 – Alcoholic beverages (except beers); wines. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116381 A 
(800) 1269796 
(151) 2015 06 19 
(891) 2021 12 03 
(731) ERG d.o.o. 

Radnička 11, 22310 Šimanovci, Serbia 
(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 26.11.09; 26.15.01; 27.05.10; 27.05.17 
(511)  
7 – Laundry washing machines; dishwashers; vacuum 
cleaners; electric mixers; mixers [machines]; electric 
juice extractors; electric choppers. 
 

8 – Flat irons. 
 

9 – Television sets; electronic tablets; scales. 
 

11 – Refrigerators; cookers (cooking stoves); ovens; 
cooktops; microwave ovens; air conditioners; heating 
apparatus; stoves; heating radiators; hair driers; bread 
toasters; electric waffle apparatus; electric kettles; ex-
tractor hoods for cookers; apparatus for preparing 
sandwiches. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116382 A 
(800) 1325017 
(151) 2016 06 07 
(891) 2021 12 06 
(731) J. Choo Limited 

10 Howick Place, London SW1P 1GW,  
United Kingdom 

(540) 
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
18 – Handbags, travelling bags, weekend bags, trunks, 
trunks for storing shoes, purses, wallets, clutch bags, 
travel wallets, luggage tags, luggage label holders, 
cosmetic bags, make-up bags, vanity bags, vanity ca-
ses not fitted, pouches, cases, bags, shoe bags, back-
packs, garment bags, beach bags, briefcases, suitca-
ses, attache cases; cases of leather or leather board; 
key cases, key bags, key wallets; card cases; card hol-
ders, credit card holders, debit card holders, bank card 
holders, business card cases; document cases; hat bo-
xes made of leather or imitations of leather; parasols, 
umbrellas, walking sticks; parts and fittings for the 

aforesaid goods; laces (leather): leashes; collars and 
leads for animals; garments and clothing for pets; pet 
leads of metal. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116383 A 
(800) 1428841 
(151) 2018 07 13 
(891) 2021 12 20 
(731) ANALPA, INC. 

8525 Hidden River Pkwy, # 405, TAMPA FL  
33637, USA 

(540) 

 
 

(591) Gray, gray-green, white and black 
(531) 27.05.01; 27.05.02; 27.05.25; 29.01.14 
(511)  
25 – Footwear. 
 

35 – Business management; business administration; 
import-export agency services; business management 
of performing artists; commercial administration of 
the licensing of the goods and services of others; ad-
ministrative processing of purchase orders. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116384 A 
(800) 1450377 
(151) 2018 08 07 
(891) 2021 12 24 
(731) SIMPOS trgovina in storitve d.o.o. 

Plešivo 1, SI-5212 Dobrovo v Brdih, Slovenia 
(540)  

MAPETROL 
(591) Black, white  
(511)  
1 – Chemicals for use in industry, agriculture and fo-
restry; petroleum derivatives for use in industry, agri-
culture and forestry (antifreezes, distilled water, es-
ters, ethers, glycol, chemical agents for the manufac-
ture of coatings, naphthalene, agents for quenching 
metals – quenching fluids, chemical preparations for 
the separation of greases, mould-release preparations, 
brake fluid). 
 

4 – Industrial oils and greases; lubricants; fuels (fuel, 
industrial greases, industrial oils, greases for drive 
belts, greases, lubricating greases, lubricating oils, 
motor oils, petroleum, petroleum derivatives, oils for 
surface treatment, mould releasing oils, oil fuel, gas 
oil, heating oil); quenching oils; white oils. 
___________________________________________  
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(260) AM 2022 116385 A 
(800) 1592876 
(151) 2020 10 21 
(891) 2022 01 12 
(731) BERKO İLAÇ VE KİMYA SANAYİ 

ANONİM ŞİRKETİ 
YENIŞEHIR MAH. ÖZGÜR SOK., NO:16-18 
ATAŞEHIR, İSTANBUL, Türkiye 

(540)  

MİKONİD 
(591) Black, white  
(511)  
5 – Dietary supplements for pharmaceutical and vete-
rinary purposes; cosmetics containing medicine (term 
considered too vague by the International Bureau – 
Rule 13 (2) (b) of the Regulations); dietary supple-
ments; nutritional supplements; medical preparations 
for slimming purposes; food for babies; herbs and her-
bal beverages adapted for medicinal purposes; dental 
preparations and articles; teeth filling material, dental 
impression material, dental adhesives and material for 
repairing teeth; sanitary preparations for medical use; 
hygienic pads; hygienic tampons; plasters; materials 
for dressings; diapers, including those made of paper 
and textiles; disinfectants; antiseptics; detergents for 
medical purposes; disinfectant soap; medicated soap; 
antibacterial soap; pharmaceutical and veterinary pre-
parations for medical purposes; chemical preparations 
for medical and veterinary purposes, chemical reag-
ents for pharmaceutical and veterinary purposes; deo-
dorants, other than for human beings or for animals; 
air deodorizing preparations and preparations for re-
medy of bad smells (term considered too vague by the 
International Bureau – Rule 13 (2) (b) of the Regula-
tions); preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; preparations for destroying rodents; loti-
ons for pharmaceutical purposes; lotions for veterina-
ry purposes. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116386 A 
(800) 1616175 
(151) 2021 07 01 
(891) 2022 01 06 
(731) Nicoventures Holdings Limited 

Globe House, 1 Water Street, London  
WC2R 3LA, United Kingdom 

(540) 

 

(591) Black, white  
(531) 01.15.15; 26.01.03; 26.01.18; 26.01.24;  

26.11.01; 26.11.06; 26.11.09; 27.05.01; 
27.05.21; 27.05.24 

(511)  
34 – Cigarettes; tobacco, raw or manufactured; tobac-
co products; tobacco substitutes (not for medical pur-
poses); cigars; cigarillos; lighters for smokers; mat-
ches; smokers' articles; cigarette paper; cigarette tu-
bes; cigarette filters; pocket apparatus for rolling ciga-
rettes; hand held machines for injecting tobacco into 
paper tubes; electronic cigarettes; cartridges for elec-
tronic cigarettes; liquids for electronic cigarettes; to-
bacco products for the purpose of being heated; devi-
ces and parts for devices for heating tobacco; tobacco 
substitutes for the purpose of inhalation; cigarettes 
containing tobacco substitutes; cigarette cases; cigare-
tte boxes; snus with tobacco; snuff with tobacco; snus 
without tobacco; snuff without tobacco; tobacco free 
oral nicotine pouches (not for medical use). 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116387 A 
(800) 1629915 
(151) 2021 10 27 
(891) 2022 01 06 
(731) Janssen Pharmaceutica NV 

Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgium 
(540)  

AKEEGA 
(591) Black, white  
(511)  
5 – Human pharmaceutical preparations for the pre-
vention and treatment of viral diseases, auto-immune 
and inflammatory diseases, cardiovascular and pulmo-
nary diseases, central nervous system diseases, perip-
heral neurological system diseases, pain, dermatologic 
diseases, gastrointestinal diseases, infectious-related 
diseases, metabolic diseases, oncologic diseases, opht-
halmic diseases, respiratory diseases, digital ulcers, 
and cerebrovascular diseases; vaccines; anxiolytics; 
antiallergics; antiinfectives. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116442 A 
(800) 1641359 
(151) 2021 12 06 
(891) 2021 12 06 
(731) Richter Gedeon Nyrt. 

Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest, Hungary 
(540)  

BODONETTE 
(591) Black, white  
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations. 
___________________________________________  
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(260) AM 2022 116443 A 
(800) 1641369 
(151) 2021 12 06 
(891) 2021 12 06 
(731) Richter Gedeon Nyrt. 

Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest, Hungary 
(540)  

AQLIDA 
(591) Black, white  
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116444 A 
(800) 1641370 
(151) 2021 12 06 
(891) 2021 12 06 
(731) Richter Gedeon Nyrt. 

Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest, Hungary 
(540) 

DEGILORETT 
(591) Black, white  
(511) 
5 – Pharmaceutical preparations. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116461 A 
(800) 1641532 
(151) 2021 12 02 
(891) 2021 12 02 
(731) Shenzhen Chiteng Technology Co., Ltd 

1701, Building B1B2, Guangming Science and  
Technology Park, China Merchants Group,  
Fenghuang Community, Fenghuang Street,  
Guangming District, Shenzhen, 518000  
Guangdong Province, China 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01; 27.05.17 
(511)  
9 – Computer peripheral devices; signal lanterns; mo-
bile telephones; headphones; cabinets for loudspea-
kers; connected bracelets [measuring instruments]; 
USB cables for mobile phones; electrical connectors; 
mobile power supply [rechargeable batteries]; smart-
watches (data processing apparatus). 
___________________________________________  
 
 
 
 
 

(260) AM 2022 116463 A 
(800) 1641543 
(151) 2021 12 06 
(891) 2021 12 06 
(731) Dongguan Williams Technology Co., Ltd. 

Room 803, No.228 Chang 'an Zhen 'an Mid  
Road, Chang 'an Town, Dongguan, Guangdong,  
China 

(540) 
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 27.05.01; 27.05.17 
(511)  
34 – Electronic cigarettes; flavourings, other than es-
sential oils, for use in electronic cigarettes; electronic 
hookahs; liquid solutions for use in electronic cigare-
ttes; electronic smoking pipes; oral vaporizers for 
smokers; electronic cigarettes for use as an alternative 
to traditional cigarettes; electronic cigars; electronic 
cigarette boxes; liquid nicotine solutions for use in 
electronic cigarettes; smokeless cigarette vaporizer pi-
pes; devices for heating tobacco for the purpose of in-
halation; nicotine replacement solutions for use in el-
ectronic cigarettes. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116464 A 
(800) 1641547 
(151) 2021 11 16 
(891) 2021 11 16 
(731) Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Switzerland 

(540)  

RUBY FUSE 
(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-
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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 116465 A 
(800) 1641548 
(151) 2021 11 12 
(891) 2021 11 12 
(731) ApeironSpace AG 

Oberneuhofstrasse 5, CH-6340 Baar,  
Switzerland 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 02.01.15; 02.01.23; 02.01.30; 11.07.07; 27.05;  

27.05.01 
(511)  
35 – Advertising; commercial business management; 
commercial administration; office functions; services 
provided by consultants relating to hotel administra-
tion and management; administrative management of 
hotels. 
 

43 – Agency services for reservation of accommodati-
on in hotels; Hotel information services; hotel, restau-
rant and coffee shop services; reservation of accom-
modation in hotels; hotel accommodation services; 
providing information relating to hotels; hotel reserva-
tion services provided via the Internet; providing on-
line information relating to hotel reservations. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116467 A 
(800) 1641594 
(151) 2021 12 01 
(891) 2021 12 01 
(731) Zhejiang Qianyi Brand Management Co., Ltd 

Room 5, 1st Floor, Building 5, No. 1866,  
Binxing Road, Changhe Street, Binjiang  
District, Hangzhou City, 310000 Zhejiang  
Province, China 

(540) 
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 27.05.01; 27.05.15 

(511)  
25 – Ready-made clothing; shoes; leggings [leg war-
mers]; neckties; leather belts; sports jerseys; clothing; 
swimsuits; hats; gloves [clothing]. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116473 A 
(800) 1641799 
(151) 2021 08 01 
(891) 2021 08 01 
(731) Egis Gyógyszergyár Zrt. 

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

(540)  

TROSOLUTE 
(591) Black, white  
(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 116475 A 
(800) 1641950 
(151) 2021 11 30 
(891) 2021 11 30 
(731) Heineken Brouwerijen B.V. 

Tweede Weteringplantsoen 21, NL-1017 ZD  
Amsterdam, Netherlands 

(540)  

HEINEKEN SILVER 
(591) Black, white  
(511)  
32 – Beers; non-alcoholic beers. 
 

33 – Alcoholic beverages (excluding beers); hard selt-
zers. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116476 A 
(800) 1641965 
(151) 2021 11 16 
(891) 2021 11 16 
(731) Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Switzerland 

(540)  

ARBOR PEARL 
(591) Black, white  
(511)  
34 – Wired vaporizers for electronic cigarettes and 
electronic 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; 
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snus; tobacco substitutes (not for medical purposes); 
smokers' articles, including cigarette paper and tubes, 
cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases and ash-
trays, 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 el-
ectronic cigarettes; electronic smoking devices; elec-
tronic cigarettes; electronic cigarettes as substitutes 
for traditional cigarettes; electronic devices for the in-
halation of nicotine-containing aerosol; oral vapori-
zing devices for smokers, tobacco products and to-
bacco substitutes; smokers' articles for electronic ci-
garettes; 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 rechargeable cigarette cases. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116478 A 
(800) 1642010 
(151) 2021 11 16 
(891) 2021 11 16 
(731) XPAGING INTERNATIONAL (M) SDN.  

BHD. 
No. 5, Jalan MJ 16, Taman Industri Meranti  
Jaya, 47120 Puchong, Selangor, Malaysia 

(540) 
 

 
 

(591) 2582 C, 7442 C, 2592 C, 266 C, 212 C, 232 C,  
215 C, 7576 C, 7625 C, 7628 C and 137C. 

(531) 02.09.01; 26.15.25; 27.05.01; 27.05.09;  
29.01.14 

(511)  
38 – Telecommunication services; advisory services 
relating to telecommunications; data transmission and 
reception services via telecommunication means; digi-
tal network telecommunication services; telecommu-
nication services provided via platforms and portals 
on the internet and other media; multimedia broad-
casting via the internet and other communications net-
works. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116479 A 
(800) 1642036 
(151) 2021 11 17 
(891) 2021 11 17 
(731) Holcim AG 

Grafenauweg 10, CH-6300 Zug,  
Switzerland 

 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 26.01.19; 26.13.25; 27.05.08; 27.05.17;  

27.05.21; 27.05.24 
(511) 
2 – Weatherproofing coatings [paints]; Coating prepa-
rations having water repellent properties [paints]; hou-
se paints; anti-corrosive paints. 
 

17 – Foam insulation materials for use in building and 
construction; Insulating materials; insulating materials 
for building; insulating foam for use in building and 
construction; substances for insulating buildings aga-
inst moisture; insulating materials made of polyuret-
hane foam; insulating tapes; duct tapes. 
 

19 – Building materials, not of metal; Concrete; rea-
dy-to-use concrete; cement; cement mixes; mortar; 
slag [building material]; gypsum [building material]; 
aggregates; asphalt, pitch and bitumen. 
 

37 – Construction and renovation of buildings and ot-
her structures; Construction and maintenance services 
relating to civil engineering. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116575 A 
(800) 1643011 
(151) 2021 12 29 
(891) 2021 12 29 
(731) Kia Corporation 

12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul,  
Republic of Korea 

(540) 
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 25.01.10; 26.13.25; 27.05.01; 27.05.09;  

27.05.10; 27.05.25 
(511)  
12 – Automobiles; sports cars; vans [vehicles]; trucks; 
motor buses; electric cars. 
___________________________________________  
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(260) AM 2022 116577 A 
(800) 1643154 
(151) 2021 10 04 
(891) 2021 10 04 
(731) ALFA CAPITAL MARKETS LTD 

3 THEMISTOCLES DERVIS STREET,  
JULIA HOUSE, 4TH FLOOR, CY-1066  
NICOSIA, Cyprus 

(540) 

 
(591) Red 
(531) 26.11.01; 26.11.06; 26.11.08; 27.05.01; 

27.05.11; 27.05.21; 29.01.01 
(511)  
35 – Advertising; business management; business ad-
ministration; business assistance; business manage-
ment and administrative services. 
 

36 – Finance services; monetary affairs; financial, 
monetary and banking services. 
 

42 – Scientific and technological services; design ser-
vices; scientific and technological research services; 
industrial analysis and research services; design and 
development of computer hardware and software. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116583 A 
(800) 1643359 
(151) 2021 05 11 
(891) 2021 05 11 
(731) Hengst SE 

Nienkamp 55-85, 48147 Münster, Germany 
(540) 
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 26.11.02; 26.11.08; 27.05.01; 27.05.11 
(511) 
1 – Absorption agents; activators [chemicals]; additi-
ves, chemical, to motor fuel; chemicals for use in the 
automotive industry; additives (chemical -) for indus-
trial oils; additives, chemical, to motor fuel; filtering 
materials [chemical, mineral, vegetable and other unp-
rocessed materials]; antifreeze; fluids for hydraulic 
circuits, catalysts for use in the control of carbon dio-
xide emissions; coolants. 
 

4 – Benzine fuel; greases for technical purposes; mo-
tor oil; non-chemical additives for engine oils; non-
chemical additives for coolants; additives (non-chemi-
cal -) for hydraulic fluids; non-chemical fuel additi-
ves; moistening oil having rust loosening function for 
metal components; lubricating oils and greases; lub-
ricants. 
 

7 – Discharge screws for liquid materials [parts of 
machines]; separating machines; joints [parts of engi-
nes]; filters being parts of machines or engines; filter 
inserts; filter housings being parts of engines; filter 
housings being parts of machines; filtering machines, 
separators and centrifuges; filtering machines; centri-
fugal separators; fuel filters; filters for cleaning coo-
ling air, for engines; venturi scrubbers; air cleaners 
[air filters] for engines; mechanical engine parts for 
land vehicles; oil separators; oil tanks [vehicle engine 
parts]; oil filters; oil filters for motors and engines; oil 
coolers [vehicle engine parts]; automobile oil pans; 
positive crankcase ventilation (PCV) valves for mo-
tors and engines; pumps, compressors and blowers; 
pumps (parts of machines, motors and engines); regu-
lators [parts of machines]; separating machines; dust 
separators; clack valves [parts of machines]; centrifu-
ge separators for industrial use; centrifugal machines; 
cyclones; engine cases [vehicle parts]; crankcases for 
machines, motors and engines; clack valves [parts of 
machines]. 
 

9 – Weighing apparatus and instruments; measuring 
instruments; signalling apparatus and instruments; 
inspecting apparatus and instruments; data processing 
equipment and accessories (electrical and mechani-
cal); accumulators, electric; thermostats for vehicles; 
sensors; level indicators. 
 

10 – Medical apparatus and instruments; membranes 
for filtration [medical]; diagnostic, examination and 
monitoring equipment for medical use; surgical ins-
truments; masks for use by medical personnel; masks 
and equipment for artificial respiration. 
 

11 – Heating apparatus; heating, ventilating, and air 
conditioning and purification equipment (ambient); 
power filters for air conditioning; ionisation apparatus 
for the treatment of air and water; air-conditioning ap-
paratus; air cleaning apparatus; air filters; air cleaner 
inserts; air filters for air conditioning units; air filte-
ring installations; air purifiers; air sterilising appara-
tus; oil purifying installations; thermostatic valves; 
heat exchangers, other than parts of machines; water 
filters; water purifying apparatus and machines. 
 

12 – Automobiles and structural parts therefor; elec-
tric motors for motor cars; sumps being parts of land 
vehicle gearboxes; parts and fittings for vehicles. 
___________________________________________  
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(260) AM 2022 116584 A 
(800) 1643361 
(151) 2021 05 11 
(891) 2021 05 11 
(731) Hengst SE 

Nienkamp 55-85, 48147 Münster, Germany 
(540)  

Hengst 
(591) Black, white  
(511)  
1 – Absorption agents; activators [chemicals]; additi-
ves, chemical, to motor fuel; chemicals for use in the 
automotive industry; additives (chemical -) for indus-
trial oils; additives, chemical, to motor fuel; filtering 
materials [chemical, mineral, vegetable and other unp-
rocessed materials]; antifreeze; fluids for hydraulic 
circuits, catalysts for use in the control of carbon dio-
xide emissions; coolants. 
 

4 – Benzine fuel; greases for technical purposes; mo-
tor oil; non-chemical additives for engine oils; non-
chemical additives for coolants; additives (non-che-
mical -) for hydraulic fluids; non- chemical fuel addi-
tives; moistening oil having rust loosening function 
for metal components; lubricating oils and greases; 
lubricants. 
 

7 – Discharge screws for liquid materials [parts of 
machines]; separating machines; joints [parts of engi-
nes]; filters being parts of machines or engines; filter 
inserts; filter housings being parts of engines; filter 
housings being parts of machines; filtering machines, 
separators and centrifuges; filtering machines; centri-
fugal separators; fuel filters; filters for cleaning coo-
ling air, for engines; venturi scrubbers; air cleaners 
[air filters] for engines; mechanical engine parts for 
land vehicles; oil separators; oil tanks [vehicle engine 
parts]; oil filters; oil filters for motors and engines; oil 
coolers [vehicle engine parts]; automobile oil pans; 
positive crankcase ventilation (pcv) valves for motors 
and engines; pumps, compressors and blowers; pumps 
(parts of machines, motors and engines); regulators 
[parts of machines]; separating machines; dust separa-
tors; clack valves [parts of machines]; centrifuge se-
parators for industrial use; centrifugal machines; cyc-
lones; engine cases [vehicle parts]; crankcases for ma-
chines, motors and engines; clack valves [parts of ma-
chines]. 
 

9 – Weighing apparatus and instruments; measuring 
instruments; signalling apparatus and instruments; in-
specting apparatus and instruments; data processing 
equipment and accessories (electrical and mechani-
cal); accumulators, electric; thermostats for vehicles; 
sensors; level indicators. 
 

10 – Medical apparatus and instruments; membranes 
for filtration [medical]; diagnostic, examination and 
monitoring equipment for medical use; surgical ins-
truments; masks for use by medical personnel; masks 
and equipment for artificial respiration. 

 

11 – Heating apparatus; heating, ventilating, and air 
conditioning and purification equipment (ambient); 
power filters for airconditioning; ionisation apparatus 
for the treatment of air and water; air-conditioning ap-
paratus; air cleaning apparatus; air filters; air cleaner 
inserts; air filters for air conditioning units; air filte-
ring installations; air purifiers; air sterilising appa-
ratus; oil purifying installations; thermostatic valves; 
heat exchangers, other than parts of machines; water 
filters; water purifying apparatus and machines. 
 

12 – Automobiles and structural parts therefor; elec-
tric motors for motor cars; sumps being parts of land 
vehicle gearboxes; parts and fittings for vehicles. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116585 A 
(800) 1643397 
(151) 2021 07 22 
(891) 2021 07 22 
(731) Mederer GmbH 

Oststraße 94, 90763 Fürth, Germany 
(540) 

 
(591) White and gray 
(531) 26.04.05; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01;  

27.05.24 
(511)  
30 – Candy; bonbons; confectionery; confectionery 
consisting of or containing fruit gum and/or aerated 
sugar and/or jelly and/or liquorice, not for medical 
purposes; confectionery for decorating Christmas tre-
es; fruit chewing bonbons; jelly bonbons; chewing 
bonbons; hard bonbons; chewing gum; all aforesaid 
goods also with chocolate filling and chocolate gla-
zing; fluffy bread spreads based on starch, protein and 
sugar; popcorn; ice cream; frozen yogurt; confectio-
nery containing fruit; confectionery consisting of 
fruit. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116587 A 
(800) 1643483 
(151) 2021 10 21 
(891) 2021 10 21 
(731) Biologische Heilmittel Heel GmbH 

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden,  
Germany 

(540)  

MedibiotiX 
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(591) Black, white  
(511)  
3 – Non-medicated cosmetics and toiletry preparati-
ons; non-medicated dentifrices; perfumery; ethereal 
oils. 
 

5 – Pharmaceuticals; pharmaceutical preparations; 
pharmaceutical preparations for wounds; body creams 
[medicated]; medicinal drinks; probiotic supplements; 
probiotic bacterial formulations for veterinary use; 
probiotic bacterial formulations for medical use; bac-
teriological preparations for pharmaceutical use; die-
tetic foods for use in clinical nutrition; dietetic food 
preparations adapted for medical use; dietetic supp-
lements adapted for medical use; dietary and nutri-
tional preparations; dietetic foods adapted for medical 
purposes; preparations for use as additives to food for 
human consumption [medicated]; intravenous fluids 
used for rehydration, nutrition and the delivery of 
pharmaceutical preparations; nutritional supplements; 
dietary supplements for animals; nutritional supple-
ments [medicated]; dietary supplemental drinks; dre-
ssings, medical; incontinence pants; incontinence 
pads; incontinence garments; compresses. 
 

35 – Wholesale and retail services, including via the 
internet and also via mail order, relating to the follo-
wing goods: non-medicated cosmetics and toiletry 
preparations, non-medicated dentifrices, perfumery, 
ethereal oils, pharmaceuticals, pharmaceutical prepa-
rations, pharmaceutical preparations for wounds, body 
creams [medicated], medicinal drinks, probiotic supp-
lements, probiotic bacterial formulations for veterina-
ry use, probiotic bacterial formulations for medical 
use, bacteriological preparations for pharmaceutical 
use, probiotic goods, dietetic foods for use in clinical 
nutrition, dietetic food preparations adapted for me-
dical use, dietetic supplements adapted for medical 
use, dietary and nutritional preparations, dietetic foods 
adapted for medical purposes, preparations for use as 
additives to food for human consumption [medicated], 
intravenous fluids used for rehydration, nutrition and 
the delivery of pharmaceutical preparations, nutritio-
nal supplements, dietary supplements for animals, 
nutritional supplements [medicated], dietary supple-
mental drinks, sanitary preparations and medical sup-
plies, dressings, medical, incontinence pants, inconti-
nence pads, incontinence garments, compresses. 
 

41 – Training and further training; organisation of 
continuing educational seminars; provision of further 
training courses; courses (training -) relating to medi-
cine; organisation of seminars and conventions in the 
field of medicine; organisation of meetings and confe-
rences; arranging of conventions; arranging of confe-
rences; organisation of conferences and symposia in 
the field of medical science; publishing of medical 
publications; publishing services; electronic publis-
hing services; publishing services (including electro-
nic publishing services); publishing. 
 

44 – Health counselling; human healthcare services; 
home nursing aid services; nursing care; outpatient 
and inpatient care services; medical information ret-
rieval services; medical information services provided 
via the Internet; consultancy and information services 
relating to pharmaceutical products; consultancy and 
information services relating to medical products; pro-
viding information relating to medical services; provi-
ding information relating to dietary and nutritional 
supplements. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116588 A 
(800) 1643486 
(151) 2021 10 21 
(891) 2021 10 21 
(731) Biologische Heilmittel Heel GmbH 

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden,  
Germany 

(540) 

 
(591) White, green, blue 
(531) 25.01.05; 26.11.03; 26.11.13; 26.11.25; 

27.05.01; 29.01.13 
(511)  
3 – Non-medicated cosmetics and toiletry preparati-
ons; non-medicated dentifrices; perfumery; ethereal 
oils. 
 

5 – Pharmaceuticals; pharmaceutical preparations; 
pharmaceutical preparations for wounds; body creams 
[medicated]; medicinal drinks; probiotic supplements; 
probiotic bacterial formulations for veterinary use; 
probiotic bacterial formulations for medical use; bac-
teriological preparations for pharmaceutical use; die-
tetic foods for use in clinical nutrition; dietetic food 
preparations adapted for medical use; dietetic supple-
ments adapted for medical use; dietary and nutritional 
preparations; dietetic foods adapted for medical pur-
poses; preparations for use as additives to food for 
human consumption [medicated]; intravenous fluids 
used for rehydration, nutrition and the delivery of 
pharmaceutical preparations; nutritional supplements; 
dietary supplements for animals; nutritional supple-
ments [medicated]; dietary supplemental drinks; dre-
ssings, medical; incontinence pants; incontinence 
pads; incontinence garments; compresses. 
 

35 – Wholesale and retail services, including via the 
internet and also via mail order, relating to the follo-
wing goods: non-medicated cosmetics and toiletry 
preparations, non-medicated dentifrices, perfumery, 
ethereal oils, pharmaceuticals, pharmaceutical prepa-
rations, pharmaceutical preparations for wounds, body 
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creams [medicated], medicinal drinks, probiotic supp-
lements, probiotic bacterial formulations for veterina-
ry use, probiotic bacterial formulations for medical 
use, bacteriological preparations for pharmaceutical 
use, probiotic goods, dietetic foods for use in clinical 
nutrition, dietetic food preparations adapted for medi-
cal use, dietetic supplements adapted for medical use, 
dietary and nutritional preparations, dietetic foods ad-
apted for medical purposes, preparations for use as 
additives to food for human consumption [medicated], 
intravenous fluids used for rehydration, nutrition and 
the delivery of pharmaceutical preparations, nutritio-
nal supplements, dietary supplements for animals, 
nutritional supplements [medicated], dietary supple-
mental drinks, sanitary preparations and medical sup-
plies, dressings, medical, incontinence pants, inconti-
nence pads, incontinence garments, compresses. 
 

41 – Training and further training; organisation of 
continuing educational seminars; provision of further 
training courses; courses (training -) relating to medi-
cine; organisation of seminars and conventions in the 
field of medicine; organisation of meetings and con-
ferences; arranging of conventions; arranging of con-
ferences; organisation of conferences and symposia in 
the field of medical science; publishing of medical 
publications; publishing services; electronic publis-
hing services; publishing services (including electro-
nic publishing services); publishing. 
 

44 – Health counselling; human healthcare services; 
home nursing aid services; nursing care; outpatient 
and inpatient care services; medical information ret-
rieval services; medical information services provided 
via the Internet; consultancy and information services 
relating to pharmaceutical products; consultancy and 
information services relating to medical products; pro-
viding information relating to medical services; pro-
viding information relating to dietary and nutritional 
supplements. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116589 A 
(800) 1643493 
(151) 2021 09 03 
(891) 2021 09 03 
(731) JIANGSU DONGCHENG POWER TOOLS  

Co., LTD. 
Industrial Park, Tianfen Town, Qidong City,  
226244 Jiangsu, China 

(540) 
 

 
 

(591) Black, white  
(511)  
7 – Lawnmowers (machines); power-operated hedge 
trimmers; electric lawn trimmers; agricultural imple-

ments other than hand-operated; shearing machines 
for animals; electric table saws; electric dust-free 
saws; electric mitre saws; saw blades for power tools; 
electromechanical food preparation machines, name-
ly, shredders, mixing machines; packaging machines; 
electric food processing machines, for household pur-
poses, namely, electric fruit presses, electric food 
blenders; electric kitchen machines, namely, crushers 
for kitchen use, kitchen grinders; coffee grinders, ot-
her than hand-operated; electric food blenders for 
household purposes; clothes washing machines [laun-
dry]; polishing machines for polishing glass; glass 
working machines; concrete vibrators (machines); el-
ectric marble cutters; stone-working machines; eleva-
ting apparatus, namely, elevators and parts of eleva-
tors, elevator motors, elevator gears; power jacks; 
punching machines; hand-held gasoline tools, namely, 
gasoline saws, gasoline chain saws, gasoline lawn 
mowers, gasoline fence croppers, and parts therefore; 
metalworking machine tools; electric machines and 
apparatus for polishing; hoods being parts of machi-
nes; drilling bits for machine; circular saws; cutting 
machines; machine parts, namely, bearing housings; 
metal drawing machines; gas-operated cutting blow 
pipes; threading machines; nut-tapping machines; rou-
ter bits for metalworking or woodworking machines; 
knives for metalworking machines; power operated 
grinding wheels for machines; hand-held tools other 
than hand-operated, namely, electric hand-held drills, 
electric power-driven impact drills, electric screwdri-
vers, electric mixers for industrial purposes, electric 
power-driven wrenches, electric power-driven dia-
mond core drills, electric power-driven diamond drills 
with water source, electric rotary hammers, electric 
demolition hammers, electric percussion hammers, el-
ectric power scrapers and excavators, electric recip-
rocating saws, electric band saws, electric chain saws, 
electric circular saws, electric jig saws, electric cut-off 
machines, electric angle grinders, electric disc grin-
ders, electric straight grinders, electric grinders, elec-
tric sanders, electric belt sanding machines, electric 
disc polishers and sanders, electric die grinders, elec-
tric grinders with tungsten steel saw blade, electric 
shears, electric groove cutters, electric woodworking 
trimmers, electric plate jointers, electric wood routers, 
electric planers, planing machines, industrial electric 
blowers for dust removing not for ventilation or air 
conditioners, power operated blowers, electric lawn 
croppers, electric fence croppers, electric tree branch 
secateurs and pruners, electric hedge trimmers, elec-
tric grass shears, grinding and polishing machines, 
hinge boring bits, fiberglass reinforced plastic hole 
saws, high speed steels hole saws, electric weld joint 
bevellers, drywall sanders, shear wrenches, electric 
impact drivers, electric driver drills, electric pipe-
laying machines, power-operated hot air guns, electric 
nail guns, magnetic drills, electric adhesive spray 
guns, electric caulk guns, hot melt glue guns, cordless 
sabre saws, cordless blind riveting guns, cordless 
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screw guns, cordless pruners, cordless power tools, 
and parts therefore; electric bench grinders; hand-held 
pneumatic tools, namely, pneumatic nail guns, pneu-
matic drills, pneumatic sanders, pneumatic screwdri-
vers, pneumatic grinders, pneumatically driven polis-
hers, pneumatic hammers, pneumatic shears, pneuma-
tically driven blowing guns for exhaustion of dust, 
and parts therefore; hydraulic handwork tools, na-
mely, hydraulic hammers, hydraulic jacks; spray guns 
for paint; spray-paint machines; airless high-pressure 
spraying units; generators namely, gas-operated po-
wer generators, emergency power generators; genera-
tors of electricity; stators being parts of machines; 
brushes being parts of machines; carbon brushes 
being parts of machines; motors, electric, other than 
for land vehicles; rotors being parts of machines; el-
ectric pumps; compressed air pumps; air compressors; 
gears other than for land vehicles; mechanical seals 
being parts of machines; bearings being parts of ma-
chines; electric welding apparatus; electric welding 
machines; gas-operated soldering apparatus; electric 
soldering irons; electric arc cutting apparatus; vacuum 
cleaners; electric cleaning machines and apparatus, 
namely, car washing installations, car washing machi-
nes, water spray guns for car wash; high pressure was-
hers; electric wax-polishing machines for industrial 
purposes; waste disposal units; garbage disposal ma-
chines; dust removing installations for cleaning pur-
poses; food waste disposers; sewage pulverizers being 
machines; electric cordless sweepers; floor polishing 
machines; electric shoe polishers; 3D printers. 
 

8 – Hand-operated garden tools, namely, pruning she-
ars, high branch shears, hedge shears, large trunk she-
ars; beard clippers; manicure sets; nail clippers, elec-
tric or non-electric; razors, electric or non-electric; 
hair clippers for personal use, electric and non-elec-
tric; depilation appliances, electric and non-electric; 
saw blades being parts of hand tools; hand operated 
lifting jacks; hand-operated hand tools, namely, emery 
grinding wheels, wrenches, spanners, pliers, hand 
drills, chisels, hammers, screwdrivers, files, utility 
knives, electrician knives, bits, cutting tools, scraping 
tools, bush hammers, pick hammers, shovels, spades, 
riveters, three-jaw bearing pullers, graving tools, saw 
blades, scissors, shears, spatulas, trowels; tweezers; 
handles for hand-operated hand tools. 
 

9 – Tool measuring instruments; carpenters' rules; ma-
rking gauges for joinery purposes; verniers; microme-
ters gauges and micrometers; signal lanterns; measu-
ring apparatus, namely, laser levels, surveyors' levels, 
line lasers, laser range finders, automatic laser direc-
tion indicators, bevels, levels, distance measuring ap-
paratus, altimeters, levelling staffs surveying instru-
ments, clinometers, tripods for measuring apparatus; 
probes for scientific purposes; electric wires and cab-
les; chips [integrated circuits]; armatures for use in 
electrical apparatus; commutators; electric switches; 
electric regulating apparatus, namely control units for 

regulating start-up electrical motors; electric junction 
boxes; electric control panels; electric resistances; el-
ectric connections; electricity conduits; electric plugs 
and electric sockets; capacitors; protection devices for  
personal use against accidents, namely, protective 
helmets, protective masks, safety harnesses, other 
than for vehicles or sports purposes, dust protective 
goggles and masks, safety goggles; clothing for pro-
tection against accidents, irradiation and fire; personal 
security alarms; electric batteries; battery chargers; 
electric accumulators. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116590 A 
(800) 1643516 
(151) 2021 10 19 
(891) 2021 10 19 
(731) Zhejiang Chint Electrics Co., Ltd. 

No. 1 Chint Road, Chint Industrial Zone,  
North Baixiang, Yueqing City, 325603  
Zhejiang Province, China 

(540) 

 
 

(591) Black, white  
(531) 09.07.25; 26.11.01; 26.11.06; 26.11.12;  

27.05.17 
(511)  
9 – Computer software applications, downloadable; 
intercommunication apparatus; cables, electric; wires, 
electric; rheostats; transformers [electricity]; circuit 
breakers; switches, electric; converters, electric; elec-
tric power converters; electrical controlling devices; 
distribution boxes [electricity]; voltage surge protec-
tors; high and low voltage switch board, namely, vol-
tage regulators, voltage monitor modules; theft pre-
vention installations, electric; locks, electric; video 
monitors; counters; measuring instruments; semi-con-
ductors; integrated circuits; electric apparatus for co-
mmutation; lightning arresters; batteries, electric; so-
lar panels for the production of electricity. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116592 A 
(800) 1643563 
(151) 2021 12 03 
(891) 2021 12 03 
(731) Limited Liability Company "Consortium-PIQ" 

Oruzheyniy pereulok, d. 25, str. 1, pomesch.  
I/etazh 1/komnata 21, RU-125047 Moscow,  
Russian Federation 
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(540) 

 
(591) Light blue, blue, dark grey, light grey, grey, red, 

yellow, white, black, dark sea green, light sea  
green, light pink and pink 

(531) 03.09.04; 03.09.24; 21.03.01; 26.11.13;  
29.01.15 

(511)  
5 – Pharmaceutical and veterinary preparations; sani-
tary preparations for medical purposes; dietetic food 
and substances adapted for medical or veterinary use, 
food for babies; dietary supplements for human be-
ings and animals; plasters, materials for dressings; 
material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, herbi-
cides. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116606 A 
(800) 1644109 
(151) 2021 10 06 
(891) 2021 10 06 
(731) JETHARAM NEMARAM GEHLOT 

101, Shree Whide Heights, Saraswati  
Nagar, Hirawadi Road, Panchavati,  
Nashik, Maharashtra 422 003, India 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01; 27.05.17 
(511)  
3 – Henna and henna based products, hair color, hair 
oils, hair dye, shampoo hair lotions, hair conditioner, 
hair care preparation, skin care preparation, soaps, de-
pilatory preparations, hair removing cream, toilet 
cleaning preparation, bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, scou-
ring and abrasive preparations; perfumery, essential 
oils, cosmetics, deodorants, detergents. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 117119 A 
(800) 1650124 
(151) 2021 12 23 
(891) 2021 12 23 
(731) HAIKOU DENDROBIUM ASSOCIATION 

Block F, 8th Floor, Huanhai International  
Building, No. 15 Jinmao West Road, Longhua  
District, Haikou City, Hainan Province, China 

(540) 

 
 

(591) Black, white  
(531) 28.03 
(511) 
3 – Bath preparations, not for medical purposes; facial 
cleansers; perfume oils for the manufacture of cosme-
tic preparations; perfumes for industrial purposes; oils 
for toilet purposes; flavorings for beverages [essential 
oils]; mouthwashes, not for medical purposes; sachets 
for perfuming linen; deodorants for human beings or 
for animals; air fragrancing preparations. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 117121 A 
(800) 1650142 
(151) 2021 11 02 
(891) 2021 11 02 
(731) Apple Inc. 

One Apple Park Way, Cupertino CA 95014,  
USA 

(540)  

ShazamKit 
(591) Black, white  
(511)  
9 – Computer software; computer software used in 
developing other software applications; application 
development software; computer software for audio 
and music recognition and identification; databases 
containing downloadable recorded music files; down-
loadable audio, video and multimedia content; com-
puter software enabling viewer of radio, television or 
streaming programs or audio visual entertainment or 
information content to access, online or via mobile 
phone or computer, interactive audio and visual enter-
tainment or information content or retail service pro-
viders; software for accessing information relating to 
music and audio and visual content; software enabling 
discovery, interaction with, and sharing of audio, vi-
deo, printed multimedia or augmented reality content. 
 

42 – Design and development of computer hardware 
and software; design and development of computer 
hardware and software used in developing other soft-
ware applications; providing non-downloadable appli-
cation development software; providing non-down-
loadable computer software used in developing other 
software applications; providing information in the 
field of computer software development; computer 
software development services; design and develop-
ment of computer hardware and software for music 
recognition; electronic data storage; providing infor-
mation in the field of computer hardware develop-
ment; computer software services, namely, technical 
support services for application development software 
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and music recognition software; providing non-down-
loadable software for sound and music recognition; 
providing non-downloadable software enabling disco-
very, interaction with, and sharing of audio, video, 
printed, multimedia or augmented reality content. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 117122 A 
(800) 1650144 
(151) 2021 08 10 
(891) 2021 08 10 
(731) Adventist Development and Relief  

AgencyInternational 
12501 Old Columbia Pike, Silver Spring  
MD 20904, USA 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 02.01.16; 02.01.24; 26.01.02; 26.01.03;  

26.01.14 
(511) 
41 – Educational services, namely, conferences, 
workshops, seminars and college and university cour-
ses and programs involving international community 
development. 
 

45 – Evangelical ministerial services and missionary 
services; disaster preparedness and disaster relief ser-
vices, namely, providing of food, clothing, shelter, sa-
nitation, medical aid, health care, counselling and 
consultation on personal hygiene and nutrition, estab-
lishing health clinics and dispensing medication all 
for charity purposes. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 117123 A 
(800) 1650196 
(151) 2022 01 17 
(891) 2022 01 17 
(731) UCB Biopharma SRL 

Allée de la Recherche 60, B-1070 Bruxelles,  
Belgium 

(540)  

RYSTIGGO 
(591) Black, white  
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations and substances. 
___________________________________________  
 
 
 
 

(260) AM 2022 117124 A 
(800) 1650229 
(151) 2021 07 13 
(891) 2021 07 13 
(731) XIAOMI INC. 

No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle  
Xierqi Road, Haidian District, Beijing, China 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
2 – Dyes; watercolour paints; food dyes; toner car-
tridges, filled, for printers and photocopiers; ink for 
printers and photocopiers; ink cartridges, filled, for 
printers and photocopiers; coatings [paints]; anti-tar-
nishing preparations for metals; mastic [natural resin]. 
 
3 – Baby wipes impregnated with cleaning preparati-
ons; cakes of toilet soap; detergent; shining preparati-
ons [polish]; sharpening preparations; essential oils; 
cosmetics; dentifrices; potpourris [fragrances]; non-
medicated mouth washes for pets; air fragrancing pre-
parations. 
 
7 – Agricultural machines; agricultural implements ot-
her than hand-operated; aerating pumps for aquaria; 
mechanized livestock feeders; electronic feeders for 
animals; milking machines; hair cutting machines for 
animals; woodworking machines; papermaking ma-
chines; diaper producing equipment; printing presses; 
darning machines; dyeing machines; food preparation 
machines, electromechanical; beverage preparation 
machines, electromechanical; brewing machines; to-
bacco processing machines; leather-working machi-
nes; ironing machines; machines for the bicycle in-
dustry; machines for the ceramic industry [including 
ceramic machines for the construction industry]; en-
graving machines; industrial inkjet printing machines; 
machines for battery industry; cord making machines; 
pen making machines; light bulb making machines; 
electric vacuum food sealers for household purposes; 
electric juicers; juice extractors, electric; dishwashers; 
coffee grinders, other than hand-operated; kitchen ma-
chines, electric; blenders, electric, for household pur-
poses; mills for household purposes, other than hand-
operated; food processors, electric; electrical coffee 
grinders; mixing machines; washing machines [laund-
ry]; wringing machines for laundry; disintegrators; 
embossing machines; glass-working machines; elec-
tromechanical machines for chemical industry; rinsing 
machines; cutters [machines]; drilling rigs, floating or 
non-floating; mixers [machines]; whitewashing ma-
chines; lifting apparatus; handling apparatus for loa-
ding and unloading; conveyors [machines]; electric 
hammers; foundry machines; steam condensers [parts 
of machines]; carburetters; hydraulic turbines; indus-
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trial robots; handling machines, automatic [manipu-
lators]; cowlings [parts of machines]; electric wire 
and cable manufacturing machines; electromotion 
screwdriver; electric hand-held drills; hand-held elec-
tric drills [excluding electric coal drill]; painting ma-
chines; dynamos; filters for cleaning cooling air, for 
engines; motors, electric, other than for land vehicles; 
pumps [machines]; pneumatic pumps; valves [parts of 
machines]; aerocondensers; hydraulic couplers; trans-
missions for machines; control mechanisms for ma-
chines, engines or motors; bearings [parts of machi-
nes]; belts for machines; rubber tracks being parts of 
crawlers on construction machines; welding appara-
tus, gas-operated; rechargeable sweepers; floor scrub-
bing machines; machines and apparatus for cleaning, 
electric; electric cordless sweepers; cordless vacuum 
cleaners; vacuum cleaners; electric vacuum cleaners; 
steam mops; brushes for vacuum cleaners; dust filters 
and bags for vacuum cleaners; sifting installations; 
curtain drawing devices, electrically operated; drums 
[parts of machines]; 3D printers; shoe polishers, elec-
tric; racket stringing machines; vending machines; la-
bellers [machines]; robotic exoskeleton suits, other 
than for medical purposes; 3D printing pens; electro-
plating machines. 
 

8 – Abrading instruments [hand instruments]; agricul-
tural implements, hand-operated; garden tools, hand-
operated; instruments and tools for skinning animals; 
harpoons; razors, electric or non-electric; electric hair 
crimper; nail clippers; beard clippers; razor blades; el-
ectric irons for styling hair; electric hair straighteners; 
screwdrivers, non-electric; flat irons; tweezers; kni-
ves; side arms, other than firearms; table cutlery [kni-
ves, forks and spoons]; handles for hand-operated 
hand tools; hand tools, hand-operated. 
 

9 – Computer software applications, downloadable; 
computer peripheral devices; notebook computers; 
mobile phone software applications, downloadable; 
laser printers; tablet computers; telepresence robots; 
humanoid robots with artificial intelligence; compu-
ters; photo printers; ink-jet document printers; toner 
cartridges, unfilled, for printers and photocopiers; ink 
cartridges, unfilled, for printers and photocopiers; li-
quid crystal displays; LED displays; memory cards; 
USB flash drives; computer keyboards; mouse [com-
puter peripheral]; mouse pads; smartwatches [data 
processing]; electronic pocket translators; operating 
system programs; touch screen pens; electronically 
encoded identity wristbands; smartglasses; cases ada-
pted for computers; encoded identification bracelets, 
magnetic; processors [central processing units]; grap-
hics processor units (gpus); computer programs, re-
corded; monitors [computer hardware]; couplers [data 
processing equipment]; digital to analogue converters; 
pedometers; apparatus to check franking; automated 
teller machines [ATM]; mechanisms for coin-opera-
ted apparatus; dictating machines; holograms; hemli-
ne markers; voting machines; face recognition appara-

tus; fingerprint identifier; photocopiers [photographic, 
electrostatic, thermic]; bathroom scales; body fat scale 
for household purposes; electronic bathroom scales; 
scales; measures; digital signs; cell phones; wearable 
activity trackers; Global Positioning System [GPS] 
apparatus; network routers; smartphones; navigational 
instruments; electro-dynamic apparatus for the remote 
control of signals; sound locating instruments; satelli-
te navigational apparatus; equipment for communica-
tion network; navigation apparatus for vehicles [on-
board computers]; selfie sticks for mobile phones; 
smartphones in the shape of a watch; intercoms; trans-
mitters of electronic signals; wireless routers; trans-
ponders; communication modems; wireless local area 
network controllers; cell phone cases; protective films 
adapted for smartphones; waterproof cases for smart 
phones; monopods used to take photographs by posi-
tioning a smartphone or camera beyond the normal 
range of the arm; television displays; microphones; 
audio- and video-receivers; head-mounted video dis-
plays; web cameras; audio equipment; electronic au-
dible devices with books; noise cancelling earphones; 
radio sets; rearview cameras for vehicles; camcorder 
waterproof cases; security surveillance robots; cabi-
nets for loudspeakers; earphone; camcorders; electro-
nic monitoring apparatus; television apparatus; ear 
pads for headphones; bluetooth earphones; headpho-
nes; electronic book readers; teaching apparatus with 
artificial intelligence; event data recorders; set-top 
boxes; wearable video display monitors; virtual reality 
headsets; multimedia projectors; cameras [photograp-
hy]; mini beam projectors; selfie sticks [hand-held 
monopods]; measuring apparatus; air analysis appara-
tus; hygrometers; telemeters; tire pressure gauges; au-
tomatic indicators of low pressure in vehicle tyres; 
temperature indicators; connected bracelets [measu-
ring instruments]; laboratory robots; teaching robots; 
audiovisual teaching apparatus; teaching apparatus; 
measuring devices, electric; inductors [electricity]; 
simulators for the steering and control of vehicles; ste-
reoscopes; materials for electricity mains [wires, 
cables]; USB cables; adapter cables for headphones; 
semi-conductors; electronic chips; integrated circuits; 
magnetic materials and devices; amplifiers; conduc-
tors, electric; electric plugs; sensors; power adapters; 
switches, electric; alarm sensors; motion recognizing 
sensors; plugboards; optical sensors; temperature sen-
sors; plugs, sockets and other contacts [electric con-
nections]; power adaptors; electric sockets; touch sen-
sors; touchscreen sensors; adapter plugs; connections 
for electric lines; electricity switchboard of high or 
low voltage; plug connectors; video screens; remote 
control apparatus; remote controls for household 
purposes; optical fibers [fibres] [light conducting fila-
ments]; electric installations for the remote control of 
industrial operations; lightning conductors; electroly-
sers; fire extinguishing apparatus; radiological appara-
tus for industrial purposes; protection devices for per-
sonal use against accidents; bicycle helmets; goggles; 
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protective helmets; life saving apparatus and equip-
ment; theft prevention installations, electric; biometric 
fingerprint door locks; electronic locks; electromagne-
tic locks; alarms; alarms for the detection of inflam-
mable gases; smoke detectors; peepholes [magnifying 
lenses] for doors; digital door locks; electric door 
bells; eyeglasses; sunglasses; 3D glasses; cyclists' gla-
sses; USB chargers; battery charge devices; wireless 
chargers; battery chargers for mobile phones; batte-
ries, electric; chargers for electric batteries; mobile 
power supply [rechargeable battery]; cell phone batte-
ry chargers for use in vehicles; animated cartoons; 
sports whistles; egg-candlers; dog whistles; decorative 
magnets; electrified fences; fridge magnets. 
 

10 – Surgical robots; vibromassage apparatus; esthetic 
massage apparatus; thermometers for medical purpo-
ses; massage apparatus; massaging apparatus for per-
sonal use; sphygmomanometers; dental apparatus, el-
ectric; electric acupuncture instruments; soporific pi-
llows for insomnia; sanitary masks for medical pur-
poses; teething rings; contraceptives, non-chemical; 
robotic exoskeleton suits for medical purposes; ortho-
paedic articles; suture materials. 
 

11 – Lamps; lighting apparatus; desk lamps; electric 
night lights; portable headlamps; ceiling lights; light 
bulbs; torches for lighting; lights for vehicles; germi-
cidal lamps for purifying air; curling lamps; oil lamps; 
electric saucepans; pressure cookers [autoclaves], el-
ectric; tortilla presses, electric; gas burners; kettles, 
electric; electric toasters [for household purposes]; el-
ectrical rice cookers / electric rice cookers; electric 
kettles [for household purposes]; electromagnetic in-
duction cookers; electric frying pans; air fryers; el-
ectric egg boilers; electric coffee machines / electric 
coffee brewers; microwave oven (kitchen appliance); 
soya milk making machines, electric; baking ovens 
[for household purposes]; electric cooking stoves [for 
household purposes]; electrically-heated mugs; lava 
rocks for use in barbecue grills; refrigerators; air pu-
rifiers; humidifiers for household purposes; air steri-
lisers; garment steamers; dehumidifiers for household 
purposes; electric fans; humidifiers; air filtering insta-
llations; extractor hoods for kitchens; air conditioners; 
clothes dryers; electric clothes dryers; fans [air-con-
ditioning]; air reheaters; hair driers [dryers]; water 
heaters; fog generators; automatic faucets; ornamental 
fountains; hydromassage bath apparatus; heating 
lamps for bath; hand drying apparatus for washrooms; 
sanitary apparatus and installations; water dispensers; 
electric water purifiers for household purposes; water 
filtering apparatus; apparatus for filtering drinking 
water; pocket warmers; radiators, electric; lighters; 
polymerisation installations. 
 

12 – Rolling stock for railways; automobiles; driver-
less cars [autonomous cars]; push scooters [vehicles]; 
bicycles; collapsible bicycles; self-balancing scooters; 
go-karts; electric bicycle; self balancing electric scoo-
ters; electrically powered scooters [vehicles]; pumps  

for bicycle tyres; bicycle pumps; aerial conveyors; 
pushchairs; fold-up pushchairs; wheelchairs; trolleys; 
rescue sleds; tyres for vehicle wheels; repair outfits 
for inner tubes; photography drones; air vehicles; wa-
ter vehicles; treads for vehicles [roller belts]; roof-
mounted luggage racks for vehicles; safety seats for 
children, for vehicles; electrical anti-theft installations 
for vehicles; electric vehicles; vehicles for locomotion 
by land, air, water or rail; remote control vehicles, ot-
her than toys. 
 

14 – Precious metals; boxes of precious metal; jewe-
llery boxes; works of art of precious metal; necklaces 
[jewellery, jewelry (Am.)]; figurines [statuettes] of 
precious metal; jewellery; wristwatches; watch straps; 
alarm clocks. 
 

15 – Electronic musical instruments; pianos; guitars; 
violins; horns [musical instruments]; musical instru-
ments; bags specially adapted for holding musical ins-
truments; musical boxes; music stands. 
 

16 – Paper; black paperboard for photography; laser 
printing paper; toilet paper; napkin paper; advertise-
ment boards of paper or cardboard; stickers; calen-
dars; writing paper pads; envelopes; figurines made 
from paper; printed publications; children's books 
incorporating electronic audible device; newsletters; 
pictures; bags [envelopes, pouches] of paper or plas-
tics, for packaging; garbage bags of paper or of plas-
tics; stapling presses [office requisites]; office requisi-
tes, except furniture; stationery; Indian inks; stamps 
[seals]; pens; adhesive bands for stationery or house-
hold purposes; drawing instruments; drawing materi-
als; inking ribbons; teaching materials [except appara-
tus]; tailors' chalk; architects' models. 
 

18 – Leather, unworked or semi-worked; bags; trave-
lling trunks; school bags; gym bags; small backpacks; 
rucksacks; trunks [luggage]; all-purpose sports bags; 
trimmings of leather for furniture; leather thongs; 
umbrellas; walking sticks; clothing for pets. 
 

21 – Containers for household or kitchen use; cooking 
pots; frying pans; deep fryers, non-electric; rice coo-
king pots [non-electric]; cups; food preserving jars of 
glass; ceramics for household purposes; works of art 
made of crystal; thermos cups; coffee filters not of pa-
per being part of non-electric coffee makers; clothes 
racks, for drying / clothes drying hangers; toilet uten-
sils; trash cans; drying racks for laundry; height adjus-
table ceiling-mounted drying racks for laundry; tooth-
brush holders; candle warmers, electric and non-el-
ectric; aromatic oil diffusers, other than reed diffusers, 
electric and non-electric; combs; brushes; material for 
brush-making; water apparatus for cleaning teeth and 
gums; toothbrushes, electric; heads for electric tooth-
brushes; manual toothbrushes; toothbrushes; tooth-
picks; cosmetic utensils; thermally insulated contai-
ners for food; ice cube trays; cloth for washing floors; 
mops; cleaning instruments, hand-operated; lint remo-
vers, electric or non-electric; glass, unworked or semi-
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worked, except building glass; animal activated lives-
tock waterers; animal-activated pet feeders; animal 
activated animal feeders; indoor terrariums [vivari-
ums]; plug-in diffusers for mosquito repellents; ultra-
sonic mosquito repellers; ultrasonic pest repellers. 
 

24 – Fabric; filtering materials of textile; filtering 
cloth; silk fabrics for printing patterns; felt; face to-
wels of textile; bed linen; quilts; tablemats of textile; 
curtains of textile; curtains of textile or plastic; fitted 
toilet lid covers of fabric; marabouts [cloth]; banners 
of textile or plastic; shrouds; household linen. 
 

28 – Games; apparatus for games; electronic games 
for the teaching of children; video game interactive 
control floor pads or mats; slides [playthings]; buil-
ding blocks, large size; smart electronic toy vehicles; 
toy robots; toy models; smart toys; drones [toys]; to-
ys; toy vehicles; baby gyms; battery operated toys; 
play sets for action figures; scooters [toys]; building 
blocks [toys]; remote-controlled toy vehicles; cube-
type puzzles; balls for games; stationary exercise 
bicycles; exercise steppers; running machines; body-
training apparatus; bows for archery; machines for 
physical exercises; jump ropes; skateboards; hunting 
game calls; swimming pools [play articles]; protective 
paddings [parts of sports suits]; gloves for games; in-
line roller skates; ornaments for Christmas trees, ex-
cept lights, candles and confectionery; rods for fis-
hing; twirling batons; camouflage screens [sports ar-
ticles]; scratch cards for playing lottery games; grips 
for rackets; grip tapes for golf clubs. 
 

35 – Advertising; pay per click advertising; online ad-
vertising on a computer network; presentation of go-
ods on communication media, for retail purposes; pro-
viding business information via a web site; commer-
cial intermediation services; commercial administra-
tion of the licensing of the goods and services of ot-
hers; commercial information and advice for consu-
mers in the choice of products and services; provision 
of an on-line marketplace for buyers and sellers of 
goods and services; sales promotion for others; procu-
rement services for others [purchasing goods and ser-
vices for other businesses]; import-export agency ser-
vices; recruitment; search engine optimization for 
sales promotion; conducting data searches in compu-
ter files for others; compiling indexes of information 
for commercial or advertising purposes; sponsorship 
search; rental of vending machines; rental of sales 
stands; retail services for pharmaceutical, veterinary 
and sanitary preparations and medical supplies. 
 

36 – Providing information relating to insurance; fi-
nancial management; e-wallet payment services; je-
wellery appraisal; real estate agency services; finan-
cial customs brokerage services; surety services; cha-
ritable fund raising; fiduciary; lending against secu-
rity. 
 

37 – Providing construction information; building of 
fair stalls and shops; quarrying services; upholstering;  

heating equipment installation and repair; installation, 
maintenance and repair of computer hardware; inter-
ference suppression in electrical apparatus; medical 
apparatus installation and repair; motor vehicle main-
tenance and repair; airplane maintenance and repair; 
shipbuilding; photographic apparatus repair; clock 
and watch repair; installation, changing, replacement 
and repair of locks; re-tinning; repair of rubber tires; 
furniture restoration; cleaning of clothing; sterilization 
of medical instruments; elevator installation and re-
pair; burglar alarm installation and repair; telephone 
repair; pump repair and maintenance; parasol repair; 
artificial snow-making services; restoration of works 
of art; tuning of musical instruments; rental of draina-
ge pumps; swimming-pool maintenance; repair of 
power lines; hand tool repair; installation and repair of 
entertainment and sports equipments; rental of dish 
washing machines; repair of binoculars; repair of toys 
or dolls; repair of game machines and apparatus; re-
pair and maintenance of smartphones; telephone ins-
tallation and repair; cell phone battery charging servi-
ces; rental of carpet cleaning machines; maintenance 
and repair of mobile phones; cleaning services for ex-
tractor hoods; maintenance and repair of telescopes. 
 

38 – News agency services; wireless broadcasting; 
message sending; providing telecommunication chan-
nels for teleshopping services; computer aided trans-
mission of messages and images; providing internet 
chatrooms; providing user access to global computer 
networks; providing online forums; video-on-demand 
transmission; teleconferencing services; videoconfe-
rencing services; communications by computer termi-
nals; transmission of digital files; providing access to 
databases. 
 

39 – Transportation logistics; freighting; unloading 
cargo; packaging of goods; piloting; hauling; vehicle 
breakdown towing services; freight [shipping of 
goods]; car transport; replenishment of vending ma-
chines; air transport; car rental; car sharing services; 
horse rental; storage; rental of diving suits; distribu-
tion of energy; operating canal locks; courier services 
[messages or merchandise]; parcel delivery; delivery 
of goods; travel reservation; transport by pipeline; 
rental of wheelchairs; launching of satellites for ot-
hers; bottling services; push-chair rental. 
 

41 – Instruction services; correspondence courses; ar-
ranging and conducting of seminars; organization of 
competitions [education or entertainment]; lending 
library services; providing on-line electronic publi-
cations, not downloadable; on-line publication of el-
ectronic books and journals; distribution of video ta-
pes; providing online videos, not downloadable; pro-
duction of radio and television programmes; video 
production; entertainment services; entertainer servi-
ces; game services provided on-line from a computer 
network; health club services [health and fitness trai-
ning]; toy rental; games equipment rental; conducting 
guided tours; art exhibitions; animal training; mode-
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lling for artists; organization of lotteries; rental of 
indoor aquaria; operating of lotteries. 
 

42 – Research and development of new products for 
others; technological research; quality system certifi-
cation; product quality testing services; surveying; 
meteorological information; material testing; packa-
ging design; design of telephones; design of interior 
decor; dress designing; software design and develop-
ment; research and development of computer softwa-
re; updating and maintenance of computer software; 
cloud computing; platform as a service [PaaS]; soft-
ware as a service [SaaS]; consultancy in the design 
and development of computer hardware; providing in-
formation on computer technology and programming 
via a web site; electronic data storage; authenticating 
works of art; graphic arts design; cloud seeding; han-
dwriting analysis [graphology]; cartography services; 
rental of meters for the recording of energy con-
sumption. 
 

45 – Monitoring of burglar and security alarms; life-
guard services; monitoring of security systems; chape-
roning; personal wardrobe styling consultancy; fune-
rary undertaking; opening of security locks; online 
social networking services; fire-fighting; organization 
of religious meetings; adoption agency services; lost 
property return; rental of safes; genealogical research; 
planning and arranging of wedding ceremonies; relea-
sing doves for special occasions; dating services; lea-
sing of internet domain names; intellectual property 
consultancy. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 117125 A  
(800) 1650349 
(151) 2021 10 21 
(891) 2021 10 21 
(731) XIAOMI INC. 

No. 006, floor 6, building 6, yard 33, middle  
Xierqi Road, Haidian District, Beijing, China 

(540)  

POCO 
(591) Black, white  
(511) 
7 – Incubators for eggs; saws [machines]; printing 
machines; spinning machines; mills [machines]; bread 
cutting machines; kneading machines; sausage ma-
king machines; peeling machines; cigarette making 
machines; sewing machines; ironing machines; bicyc-
le assembling machines; potters' wheels; packaging 
machines; blenders, electric, for household purposes; 
coffee grinders, other than hand-operated; dish was-
hing machines for household purposes; tin openers, 
electric; kitchen machines, electric; food processors, 
electric; dry-cleaning machines; extractors for mines; 
excavators; pneumatic jacks; electric hammers; steam 
engines; igniting devices for internal combustion en-
gines; sparking plugs for automobile engines; ignition 

coils for automobile engines; wind turbines; zipper 
making machines; tools [parts of machines]; static el-
ectricity eliminators; machines for making oxygen 
and nitrogen; dynamos; engines, other than for land 
vehicles; radiators [cooling] for automobile engines; 
cooling water tanks for automobile engines; water pi-
pes of cooling radiators for automobile engines; hoods 
of cooling radiators for automobile engines; cooling 
fans for automobile engines; cooling fan housings for 
automobile engines; exhaust purifier for automobile 
engines [catalyst reactor]; exhaust recycling systems 
for automobile engines; mufflers for automobile engi-
nes; intake/expel pipes of mufflers for automobile en-
gines; resonators of exhaust systems for automobile 
engines; pistons for automobile engines; automobile 
engine cylinders; air filters for automobile engines; 
automobile engine cylinder blocks; oil pumps for au-
tomobiles; water pumps for automobiles; compressed 
air machines; air suction machines; pneumatic cylin-
ders [parts of machines]; axles for machines; door 
openers, electric; window closers, electric; flywheels 
for automobile engines; crankshafts for automobile 
engines; electric welding apparatus; brushes for vacu-
um cleaners; suction nozzles for vacuum cleaners; 
washing apparatus; crushing machines; filtering ma-
chines; pneumatic pumps; dust exhausting installa-
tions for cleaning purposes; machines and apparatus 
for cleaning, electric; cordless vacuum cleaners; dust 
filters and bags for vacuum cleaners; aerating pumps 
for aquaria; mechanized livestock feeders; milking 
machines; shearing machines for animals; salt scoo-
ping machines; woodworking machines; papermaking 
machines; diaper producing equipment; printing cyli-
nders; tobacco processing machines; cord making ma-
chines; enamel making machinery; light bulb making 
machines; bottle sealing machines; briquet making 
machines; glass-working machines; fertilizer manu-
facturing equipment; electromechanical machines for 
chemical industry; drilling machines; rolling mill cy-
linders; drilling rigs, floating or non-floating; eleva-
tors [lifts]; scale collectors for machine boilers; hyd-
raulic turbines; paper clip making machines; zipper 
making machines; electric wire and cable manufac-
turing machines; machines for the electronic industry;  
spectacle glasses processing machines; painting ma-
chines; compressors for refrigerators; adhesive bands 
for pulleys; sifting installations; curtain drawing de-
vices, electrically operated; drums [parts of machi-
nes]; 3d printers; shoe polishers, electric; racket strin-
ging machines; vending machines; connectors for avi-
ation fuelling vehicles; liquid tank [parts of machi-
nes]; labellers [machines]; 3d printing pens; electro-
plating machines; harvesting machines; brick tea pre-
ssing machines; whitewashing machines; scissors, 
electric; agricultural machines; disintegrators; indus-
trial inkjet printing machines; printing presses; dar-
ning machines; dyeing machines; tea manufacturing 
machines; juice extractors, electric; electric juicers; 
mixers [machines]; mixing machines; food preparati-
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on machines, electromechanical; beverage preparation 
machines, electromechanical; cigarette machines for 
industrial purposes; leather-working machines; machi-
nes for the bicycle industry; machines for the ceramic 
industry [including ceramic machines for the cons-
truction industry]; engraving machines; machines for 
battery industry; electric vacuum food sealers for hou-
sehold purposes; honeycomb-shaped briquet making 
machines; dishwashers; washing machines [laundry]; 
embossing machines; rinsing machines; cutters [ma-
chines]; elevating apparatus; metalworking machines; 
foundry machines; steam condensers [parts of machi-
nes]; carburetters; needle making machines; clothes-
button making machines; industrial robots; screwdri-
vers, electric; electric hand-held drills; hand-held to-
ols, other than hand-operated; optical cold working 
machines; gas separating installations; air brushes for 
applying colour; alternators; filters for cleaning coo-
ling air, for engines; pumps [machines]; valves [parts 
of machines]; aerocondensers; hydraulic couplers; 
belts for machines; water heaters being parts of ma-
chines; bearings [parts of machines]; welding appara-
tus, gas-operated; rechargeable sweepers; floor scru-
bbing machines; electric steam mops; electric cordless 
sweepers; vacuum cleaners; steam cleaning machines; 
ice-resurfacing machines; rough rice separating ma-
chines; robotic exoskeleton suits, other than for me-
dical purposes; refrigerated vending machines; ma-
chines for recovering and changing brake fluid; au-
tomatic tire removing and installing devices; candy 
vending machines. 
 

9 – Computers; bags adapted for laptops; wearable 
computers; computer software, recorded; computer 
programs, downloadable; computer hardware; note-
book computers; tablet computers; calculating machi-
nes; processors [central processing units]; computer 
game software, recorded; computer memory devices; 
interactive touch screen terminals; computer periphe-
ral devices; data processing apparatus; encoded iden-
tification bracelets, magnetic; telepresence robots; en-
coded magnetic cards; readers [data processing equip-
ment]; scanners [data processing equipment]; downlo-
adable image files; downloadable music files; down-
loadable ring tones for mobile phones; electronic pens 
[visual display units]; electronic publications, down-
loadable; electronic pocket translators; smartglasses 
[data processing apparatus]; magnetic data media; 
magnetic encoded credit cards; SIM cards; monitors 
[computer hardware]; mouse pads; mouse [computer 
peripheral]; humanoid robots with artificial intelligen-
ce; printers for use with computers; photo printers; ink 
cartridges, unfilled, for printers and photocopiers; 
pens with conductive point for touch screen devices; 
computer keyboards; ink jet printers; laptop sleeves; 
smartwatches [data processing apparatus]; LED dis-
plays; displays; digital photograph printers; cases ad-
apted for computers; computer programs, recorded; 
identity cards, magnetic; microprocessors; monitors 
[computer programs]; optical discs; electronic tags for 

goods; integrated circuit cards [smart cards]; smart 
cards [integrated circuit cards]; pocket calculators; 
USB flash drives; laptop computers; sleeves for lap-
tops; protective films adapted for computer screens; 
security tokens [encryption devices]; covers for tablet 
computers; electronic interactive whiteboards; perso-
nal digital assistants [PDAs]; computer software plat-
forms, recorded or downloadable; computer game sof-
tware, downloadable; stands adapted for laptops; 
downloadable e-wallets; biometric identity cards; 
smart rings [data processing apparatus]; electronic ag-
endas; pedometers; counters; time recording appara-
tus; apparatus to check franking; counterfeit coin de-
tectors; credit card terminals; mechanisms for coin-
operated apparatus; fingerprint identifier; facial recog-
nition apparatus; photocopiers [photographic, electro-
static, thermic]; time clocks [time recording devices]; 
bathroom scales; weighing apparatus and instruments; 
scales with body mass analysers; body fat scale; body 
fat scale for household purposes; measures; compas-
ses for measuring; rulers [measuring instruments]; el-
ectronic notice boards; signal lanterns; stands adapted 
for mobile phones; smartphones; protective films 
adapted for smartphones; smartphones in the shape of 
a watch; cases for smartphones; mobile telephones; 
cell phone straps; hands-free kits for telephones; glo-
bal positioning system [GPS] apparatus; intercommu-
nication apparatus; intercoms; navigational instrum-
ents; wearable activity trackers; wrist-mounted smart-
phones; telephone apparatus; transmitters [telecom-
munication]; video telephones; network routers; heat 
sink for cellular phones; routers; selfie sticks for mo-
bile phones; monopods used to take photographs by 
positioning a smartphone or camera beyond the nor-
mal range of the arm; wireless local area network con-
trollers; electronic navigational and positioning appa-
ratus and instruments; cell phone cases; branch boxes 
[electricity]; protective film for mobile phone screen; 
automobile navigational apparatus; car antennas; cam-
corders; security surveillance robots; rearview came-
ras for vehicles; compact discs [audio-video]; earpho-
ne; juke boxes, musical; loudspeakers; cabinets for 
loudspeakers; microphones; portable media players; 
audio- and video-receivers; sound recording appara-
tus; sound transmitting apparatus; television appara-
tus; video recorders; wearable video display monitors; 
virtual reality headsets; wireless headsets for smart-
phones; audio mixers; event data recorders; teaching 
apparatus with artificial intelligence; translation ma-
chine; electronic book readers; set-top boxes; televisi-
on displays; audio equipment for televisions; head-
mounted video displays; cameras; laser projection te-
levision; early education machines; talking pens; au-
dio books; teaching and instructional apparatus; blue-
tooth earphones; waterproof cases for camcorders; 
high definition televisions; digital sound processors; 
audio equipment; radio sets; web cameras; DMB [di-
gital multimedia broadcasting] televisions; noise can-
celling earphones; tape recorders; headphones; digital 
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photo frames; baby monitors; electronic sounding de-
vice with books; car speakers; car stereos; cameras 
[photography]; cases especially made for photograp-
hic apparatus and instruments; video projectors; filters 
[photography]; projection apparatus; stands for photo-
graphic apparatus; selfie sticks [hand-held mono-
pods]; projectors; laser projectors; projection screens; 
multimedia projectors; projection screens for movie 
films; viewfinders, photographic; diaphragms [photo-
graphy]; filters for ultraviolet rays, for photography; 
tripods for cameras; flashlights [photography]; selfie 
lenses; bags adapted for photographic apparatus; mea-
suring apparatus; telemeters; hygrometers; infrared 
detectors; automatic indicators of low pressure in ve-
hicle tyres; tire-pressure measurers; speed checking 
apparatus for vehicles; diagnostic apparatus, not for 
medical purposes; tool measuring instruments; pressu-
re measuring apparatus; temperature indicators; teac-
hing apparatus; teaching robots; laboratory robots; 
chemistry apparatus and instruments; measuring devi-
ces, electric; inductors [electricity]; probes for scienti-
fic purposes; optical apparatus and instruments; mic-
roscopes; magnifying glasses [optics]; apparatus and 
instruments for astronomy; telescopes; USB cables for 
cellphones; telephone wires; materials for electricity 
mains [wires, cables]; data cables; USB cables; audio 
connecting cables; electric adapter cables; electric wi-
re harnesses for automobiles; semi-conductors; elec-
tronic control units for automobiles; conductors, elec-
tric; commutators; magnetic materials and devices; 
light-emitting diodes [LED]; power adapters; switc-
hes, electric; electric plugs; electric sockets; mains ad-
aptors; motion sensors; temperature sensors; infrared 
sensors; humidity sensors; door and window sensors; 
light sensors; waterlogging and leak sensor; high spe-
ed charging plug; wireless switches; wall switches; 
smart switches; touchscreen sensors; touch sensors; 
adapter plugs; alarm sensors; sensors for determining 
temperature; biochip sensors; motion recognizing sen-
sors; coils, electric; junction boxes [electricity]; distri-
bution consoles [electricity]; connections for electric 
lines; connections, electric; parking sensors for vehic-
les; touch screens; remote control apparatus; optical 
fibres [light conducting filaments]; electric installati-
ons for the remote control of industrial operations; el-
ectric apparatus for commutation; lightning arresters; 
fire extinguishing apparatus for automobiles; appara-
tus and installations for the production of X-rays, not 
for medical purposes; protective helmets; protection 
devices for personal use against accidents; protective 
masks; ski goggles; swimming goggles; swimming fa-
ce masks; helmets for motorcyclists; goggles for scu-
ba diving; ski glasses; snowboard helmets; underwater 
breathing apparatus; nose clips for swimming; protec-
tive clothing for wear by motorcyclists for protection 
against accident or injury; clothing for protection ag-
ainst accidents, irradiation and fire; anti-glare glasses; 
visors for helmets; snorkels; goggles; anti-theft war-
ning apparatus; acoustic alarms; theft prevention ins-

tallations, electric; biometric fingerprint door locks; 
peepholes [magnifying lenses] for doors; electric door 
bells; fire alarms; smoke detectors; water intrusion 
alarms; digital door locks; locks, electric; electronic 
access control systems for interlocking doors; spec-
tacles; sunglasses; batteries, electric; wireless char-
gers; USB chargers; mobile power supply [recharge-
able battery]; mobile phone battery chargers for use in 
vehicles; batteries, electric, for vehicles; automobile 
batteries; accumulators for automobiles; sports whist-
les; carrying cases for mobile phones; protective films 
for mobile phone touch screens; equipment for com-
munication network; wide area network [WAN] rou-
ters; computer network bridges; television cameras; 
blind spot cameras for cars; speed measuring appara-
tus [photography]; set-top boxes [digital signal recei-
vers]; gas testing instruments; rods for water diviners; 
installations for measuring the temperature and humi-
dity of gases and solids; distribution boards [electri-
city]; electronic numeric displays; electronic locks; 
ethernet switches; electronic devices used to locate 
lost articles employing the global positioning system 
or cellular communication networks; electronically 
encoded identity wristbands; telecommunication ap-
paratus in the form of jewellery; radar receivers with 
amplifiers; connected bracelets [measuring instru-
ments]; radio-frequency identification (RFID) readers; 
keyboards for smartphones; smartphone screen mag-
nifiers; transmitting and receiving apparatus for tele-
vision broadcasting; digital camera; digital cameras; 
mobile phone software applications, downloadable; 
face recognition apparatus; monitoring apparatus, 
other than for medical purposes; transparency projec-
tion apparatus; surveying apparatus and instruments; 
chips [integrated circuits]; electronic key fobs being 
remote control apparatus; video screens; 3D spectac-
les; animated cartoons; cell phones; radios; sensors; 
plugs, sockets and other contacts [electric connecti-
ons]; alarms; battery chargers. 
 

11 – Lamps; lights for automobiles; lamps for direc-
tional signals for automobiles; anti-dazzle devices for 
automobiles [lamp fittings]; lanterns for lighting; elec-
tric lamps; electric torches; light bulbs; lights for ve-
hicles; germicidal lamps for purifying air; ultraviolet  
ray lamps, not for medical purposes; curing lamps, not 
for medical purposes; flaming torches; cooking appa-
ratus and installations; electrical rice cookers; kettles, 
electric; electromagnetic induction cookers; pressure 
cookers, electric; gas burners; microwave ovens [coo-
king apparatus]; autoclaves, electric, for cooking; ro-
asting apparatus; air fryers; electric baking pan; elec-
tric egg boilers; electrically-heated mugs; food stea-
mers, electric; steam oven; electric toasters [for hou-
sehold purposes]; coffee roasters; cooking utensils, el-
ectric; cooking stoves; bread toasters; kitchen ranges 
[ovens]; heaters, electric, for feeding bottles; deep fry-
ers, electric; bread-making machines; USB-powered 
cup heaters; soya milk making machines, electric; la-
va rocks for use in barbecue grills; refrigerators; re-
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frigerating apparatus and machines; ice machines and 
apparatus; heating and cooling apparatus for dispen-
sing hot and cold beverages; ice-cream making ma-
chines; ventilation [air-conditioning] installations and 
apparatus; laundry dryers, electric; extractor hoods for 
kitchens; air purifying apparatus and machines; fans 
[air-conditioning]; air conditioners; humidifiers; fab-
ric steamers; air purifiers; fan heater; air-conditioning 
installations; air filtering installations; desiccating ap-
paratus; dehumidifiers; preheaters for automobile en-
gine; air conditioners for automobiles; air purifiers for 
automobiles; hair dryers; water heaters; heating appa-
ratus; fog machines; heating installations; taps; wa-
tering installations, automatic; radiators [heating]; sa-
nitary apparatus and installations; toilets [water-clo-
sets]; steam facial apparatus [saunas]; hydromassage 
bath apparatus; electric hot air hand dryers; heaters for 
baths; heating lamps for bath; bath installations; water 
purifying apparatus and machines; water dispensers; 
filters for water purifiers; water purifiers; electric ste-
rilizers for feeding bottles; disinfectant apparatus; ra-
diators, electric; pocket warmers; lighters; coffee ma-
chines, electric; electrical coffee pots incorporating 
percolators; gas scrubbing apparatus; air sterilizers; 
air cleaning apparatus; induction water heaters; elec-
tric kettles [for household purposes]; filters for air 
conditioning; filters for drinking water; fog machines 
for theater; polymerisation installations. 
 

12 – Electric vehicles; locomotives; remote control 
vehicles, other than toys; vehicles for locomotion by 
land, air, water or rail; rearview mirrors; driverless 
cars [autonomous cars]; self-driving cars; go-karts; 
automatic guided vehicles; propulsion mechanisms 
for land vehicles; automobile hoods; automobile cha-
ins; automobile chassis; vehicle running boards; cars; 
motor cars; automobile bodies; bumpers for automo-
biles; shock absorbers for automobiles; signal arms 
for vehicles; air bags [safety devices for automobiles]; 
brake pads for automobiles; cigar lighters for automo-
biles; ashtrays for automobiles; lug nuts for vehicle 
wheels; clips adapted for fastening automobile parts 
to automobile bodies; automobile wheel hubs; war-
ning horns for automobiles; air pumps for automo-
biles; safety seats for use in cars; automobile spare 
wheel holders; electric motors for motor cars; axles 
and cardan shaft for motor vehicles; wheel rims [for 
automobiles]; windscreen wipers [for automobiles]; 
clutch mechanisms for motor cars; safety seats for 
children for motor cars; automobile windshields [win-
dscreens]; sun visors for automobiles; rearview mir-
rors for automobiles; direction signals for automobi-
les; doors for automobiles; spokes for automobiles; 
suspension springs for motor cars; petrol tank caps for 
motor cars; gearboxes for motor cars; mudguards for 
automobiles; wheel rims for automobiles; motor car 
seats; safety belts for vehicles; head rests for seats for 
motor cars; steering wheels for automobiles; anti-theft 
devices for motor cars; electric cars; torque converters 
for motor cars; automotive interior trim; motor car 

windows; automobile roof racks; automobile roof 
containers; luggage racks for motor cars; automobile 
dashboards; fuel tanks [parts of land vehicles]; protec-
tive rings for automobile wheel hubs; automobile en-
gines; fitted vehicle covers for automobiles; shaped 
covers for motor cars; steering wheel spinners for 
automobiles; steering wheel covers for automobiles; 
sunroofs for automobiles; automobile radiator grills; 
license plate frames for automobiles; brakes for auto-
mobiles; body panels for vehicles; push scooters [ve-
hicles]; self-balancing electric unicycles; bicycles; 
electric bicycles; self balancing electric scooters; self-
balancing scooters; pumps for bicycle tyres; aerial 
conveyors; strollers; carts; wheelchairs; sleighs [ve-
hicles]; tires for vehicle wheels; repair outfits for in-
ner tubes; automobile tires; inner tubes for automobile 
tires; aeronautical apparatus, machines and applian-
ces; civilian drones; camera drones; delivery drones; 
air vehicles; boats; diving bells; safety seats for child-
ren, for vehicles; seat covers for vehicles; upholstery 
for vehicles; anti-theft devices for vehicles; side view 
mirrors for vehicles; anti-dazzle devices for vehicles; 
windshield wipers; anti-glare devices for vehicles; he-
ad-rests for vehicle seats; air pumps for motorcycles; 
electrically powered scooters [vehicles]. 
 

35 – Advertising; publicity; publicity material rental; 
rental of advertising space; rental of advertising time 
on communication media; advertising agency servi-
ces; presentation of goods on communication media, 
for retail purposes; demonstration of goods; promoti-
on of goods and services through sponsorship of 
sports events; organization of exhibitions for com-
mercial or advertising purposes; providing business 
information via a web site; providing business in-
formation; opinion polling; price comparison services; 
business research; public relations; commercial or in-
dustrial management assistance; commercial informa-
tion and advice for consumers [consumer advice 
shop]; commercial administration of the licensing of 
the goods and services of others; marketing; import-
export agency services; sales promotion for others; 
auctioneering; provision of an online marketplace for 
buyers and sellers of goods and services; employment 
agency services; systemization of information into co-
mputer databases; arranging subscriptions to telecom-
munication services for others; accounting; rental of 
vending machines; rental of sales stands; wholesale 
services for pharmaceutical, veterinary and sanitary 
preparations and medical supplies; retail services for 
pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations 
and medical supplies; administration of consumer 
loyalty programs; sponsorship search. 
 

42 – Scientific research; research and development of 
new products for others; technological research; quali-
ty control; quality testing; surveying; exploration 
services in the field of the oil, gas and mining indus-
tries; cosmetic research; chemical research; biological 
research; weather forecasting; meteorological infor-
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mation; vehicle roadworthiness testing; industrial de-
sign; packaging design; design of telephones; design 
of mobile telephones; interior design; dress designing; 
computer software design; updating of computer soft-
ware; maintenance of computer software; consultancy 
in the design and development of computer hardware; 
recovery of computer data; computer system analysis; 
computer system design; computer programming; up-
dating of mobilephone software; mobilephone softwa-
re design; recovery of smartphone data; unlocking of 
mobile phones; software as a service [SaaS]; develop-
ment of computer platforms; hosting computer sites 
[web sites]; platform as a service [PaaS]; creating and 
maintaining web sites for others; cloud computing; 
electronic data storage; off-site data backup; server 
hosting; monitoring of computer systems by remote 
access; data encryption services; computer virus pro-
tection services; information technology [IT] consul-
tancy; internet security consultancy; conversion of 
data or documents from physical to electronic media; 
providing search engines for the internet; authentica-
ting works of art; graphic arts design; graphic design 
of promotional materials; weighing of goods for ot-
hers; cartography services; cloud seeding; handwri-
ting analysis [graphology]; business card design; 
rental of meters for the recording of energy consump-
tion; computer network design for others; research 
and development of computer software; design of in-
terior decor. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 117126 A 
(800) 1650429 
(151) 2022 02 08 
(891) 2022 02 08 
(731) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu  

"EVRA" 
Solnechnogorskaya ul., 4, str. 6, RU-125413  
Moscow, Russian Federation 

(540)  

REGNUM 
(591) Black, white  
(511)  
30 – Confectionery; candies; ice cream; chocolate. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 117127 A 
(800) 1650469 
(151) 2022 01 20 
(891) 2022 01 20 
(731) Instrumentation Laboratory Company 

180 Hartwell Road, Bedford MA 01730, USA 
(540)  

ACL ELITE 
(591) Black, white  
(511)  
10 – Diagnostic instruments for medical use, namely a 
coagulation analyzer. 
___________________________________________  

(260) AM 2022 117136 A 
(800) 1650673 
(151) 2021 11 24 
(891) 2021 11 24 
(731) Drozdova Evgeniya Rafkatovna 

2-j Yuzhnoportovyj pr-d, d. 27, kv. 192,  
RU-115432 Moscow, Russian Federation 

(540) 
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 27.05.17 
(511)  
2 – Paints, varnishes, lacquers; preservatives against 
rust and against deterioration of wood; colorants, dy-
es; mordants; natural resins, raw; metals in foil and 
powder form for use in painting, decorating, printing 
and art. 
 

19 – Buildings and building materials, not of metal; 
framework, not of metal, for building; posts, not of 
metal; roof coverings, not of metal. 
 

35 – Market studies; marketing research; business in-
vestigations; business efficiency expert services; busi-
ness inquiries; professional business consultancy; im-
port-export agency services; commercial information 
agency services; providing business information; pro-
moting the goods and services of others; commercial 
or industrial management assistance; retailing of go-
ods. 
 

37 – Construction; building construction supervision; 
cleaning of buildings exterior and internal surface; 
masonry; roofing services; plastering; painting servi-
ces; paper hanging; providing construction informa-
tion; providing information relating to repairs; cons-
truction consultancy. 
 

42 – Technical research services; construction engi-
neering services [construction design]; construction 
engineering services [technical project studies in the 
field of construction]; surveying; material testing; pro-
fessional consultancy, namely in the field of construc-
tion design; architectural consultancy; industrial de-
sign; graphic arts design. 
___________________________________________  
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(260) AM 2022 74551 A 
(800) 1178830 
(151) 2013 08 29 
(181) 2023 08 29 
(891) 2013 08 29 
(511) 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 110558 A 
(800) 1560523 
(151) 2020 08 28 
(181) 2030 08 28 
(891) 2020 08 28 
(511) 30 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114787 A 
(800) 1616230 
(151) 2021 07 28 
(181) 2031 07 28 
(891) 2021 07 28 
(511) 30 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114788 A 
(800) 1616237 
(151) 2021 08 16 
(181) 2031 08 16 
(891) 2021 08 16 
(511) 32, 33 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114823 A 
(800) 1616347 
(151) 2021 05 25 
(181) 2031 05 25 
(891) 2021 05 25 
(511) 03, 05, 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114824 A 
(800) 1616495 
(151) 2021 05 04 
(181) 2031 05 04 
(891) 2021 05 04 
(511) 29, 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114825 A 
(800) 1616539 
(151) 2021 02 05 
(181) 2031 02 05 
(891) 2021 02 05 

 
 
 
 
 
 
(511) 09, 28, 41 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114826 A 
(800) 1616545 
(151) 2021 05 06 
(181) 2031 05 06 
(891) 2021 05 06 
(511) 30, 35, 43 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114827 A 
(800) 1616563 
(151) 2021 07 16 
(181) 2031 07 16 
(891) 2021 07 16 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114828 A 
(800) 1616688 
(151) 2021 08 13 
(181) 2031 08 13 
(891) 2021 08 13 
(511) 03 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114829 A 
(800) 1616716 
(151) 2021 07 01 
(181) 2031 07 01 
(891) 2021 07 01 
(511) 43 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114862 A 
(800) 1617864 
(151) 2021 03 30 
(181) 2031 03 30 
(891) 2021 03 30 
(511) 01, 09, 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114872 A 
(800) 1618003 
(151) 2021 05 27 
(181) 2031 05 27 
(891) 2021 05 27 
(511) 01 
___________________________________________ 
 
 
 

საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნები,  
რომლებსაც მიენიჭათ დაცვა საქართველოში 
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(260) AM 2022 114929 A 
(800) 1618210 
(151) 2021 07 05 
(181) 2031 07 05 
(891) 2021 07 05 
(511) 05, 10 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114930 A 
(800) 1618270 
(151) 2021 06 17 
(181) 2031 06 17 
(891) 2021 06 17 
(511) 34 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114931 A 
(800) 1618353 
(151) 2021 08 05 
(181) 2031 08 05 
(891) 2021 08 05 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114932 A 
(800) 1618429 
(151) 2021 07 28 
(181) 2031 07 28 
(891) 2021 07 28 
(511) 35, 39 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114933 A 
(800) 1618462 
(151) 2021 06 22 
(181) 2031 06 22 
(891) 2021 06 22 
(511) 09, 11, 35, 37 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114934 A 
(800) 1618552 
(151) 2021 08 23 
(181) 2031 08 23 
(891) 2021 08 23 
(511) 03, 05, 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114935 A 
(800) 1618603 
(151) 2021 02 25 
(181) 2031 02 25 
(891) 2021 02 25 
(511) 35 
___________________________________________ 
 
 
 
 

(260) AM 2022 114936 A 
(800) 1618605 
(151) 2021 04 23 
(181) 2031 04 23 
(891) 2021 04 23 
(511) 42, 44 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114937 A 
(800) 1618614 
(151) 2021 04 02 
(181) 2031 04 02 
(891) 2021 04 02 
(511) 05, 10 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114938 A 
(800) 1618631 
(151) 2021 04 13 
(181) 2031 04 13 
(891) 2021 04 13 
(511) 30 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114949 A 
(800) 1619134 
(151) 2021 09 02 
(181) 2031 09 02 
(891) 2021 09 02 
(511) 09, 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114951 A 
(800) 1619222 
(151) 2021 09 03 
(181) 2031 09 03 
(891) 2021 09 03 
(511) 41 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114952 A 
(800) 1619232 
(151) 2021 06 11 
(181) 2031 06 11 
(891) 2021 06 11 
(511) 18, 25, 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114954 A 
(800) 1619334 
(151) 2021 04 13 
(181) 2031 04 13 
(891) 2021 04 13 
(511) 12 
___________________________________________ 
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(260) AM 2022 114956 A 
(800) 1619375 
(151) 2021 06 23 
(181) 2031 06 23 
(891) 2021 06 23 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114958 A 
(800) 1619423 
(151) 2021 08 04 
(181) 2031 08 04 
(891) 2021 08 04 
(511) 03 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115045 A 
(800) 1620120 
(151) 2021 08 10 
(181) 2031 08 10 
(891) 2021 08 10 
(511) 11 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115066 A 
(800) 1620991 
(151) 2021 04 19 
(181) 2031 04 19 
(891) 2021 04 19 
(511) 16, 18, 25, 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115067 A 
(800) 1621046 
(151) 2021 08 02 
(181) 2031 08 02 
(891) 2021 08 02 
(511) 09, 36, 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115068 A 
(800) 1621072 
(151) 2021 06 29 
(181) 2031 06 29 
(891) 2021 06 29 
(511) 29, 30 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115070 A 
(800) 1621176 
(151) 2021 07 20 
(181) 2031 07 20 
(891) 2021 07 20 
(511) 29, 30 
___________________________________________ 
 
 
 
 

(260) AM 2022 115071 A 
(800) 1621250 
(151) 2021 07 16 
(181) 2031 07 16 
(891) 2021 07 16 
(511) 34 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115072 A 
(800) 1621251 
(151) 2021 07 16 
(181) 2031 07 16 
(891) 2021 07 16 
(511) 34 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115073 A 
(800) 1621259 
(151) 2021 07 19 
(181) 2031 07 19 
(891) 2021 07 19 
(511) 06 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115074 A 
(800) 1621265 
(151) 2021 08 25 
(181) 2031 08 25 
(891) 2021 08 25 
(511) 34 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115086 A 
(800) 886389 
(151) 2005 10 28 
(181) 2025 10 28 
(891) 2021 09 21 
(511) 08 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115090 A 
(800) 1263319 
(151) 2015 01 23 
(181) 2025 01 23 
(891) 2021 09 09 
(511) 36 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115093 A 
(800) 1562545 
(151) 2020 07 17 
(181) 2030 07 17 
(891) 2021 09 22 
(511) 25, 35 
___________________________________________ 
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(260) AM 2022 115094 A 
(800) 1592472 
(151) 2021 03 24 
(181) 2031 03 24 
(891) 2021 09 24 
(511) 17, 19 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115142 A 
(800) 1622110 
(151) 2021 09 16 
(181) 2031 09 16 
(891) 2021 09 16 
(511) 03, 05, 10 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115146 A 
(800) 1622213 
(151) 2021 06 24 
(181) 2031 06 24 
(891) 2021 06 24 
(511) 30 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115148 A 
(800) 1622230 
(151) 2021 09 10 
(181) 2031 09 10 
(891) 2021 09 10 
(511) 09 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115149 A 
(800) 1622291 
(151) 2021 07 28 
(181) 2031 07 28 
(891) 2021 07 28 
(511) 09, 41, 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115157 A 
(800) 1622491 
(151) 2021 06 11 
(181) 2031 06 11 
(891) 2021 06 11 
(511) 06, 37 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115159 A 
(800) 1622592 
(151) 2021 08 19 
(181) 2031 08 19 
(891) 2021 08 19 
(511) 33 
___________________________________________ 
 
 
 
 

(260) AM 2022 115160 A 
(800) 1622596 
(151) 2021 07 14 
(181) 2031 07 14 
(891) 2021 07 14 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115161 A 
(800) 1622613 
(151) 2021 05 04 
(181) 2031 05 04 
(891) 2021 05 04 
(511) 09, 18, 25, 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115167 A 
(800) 1622782 
(151) 2021 06 25 
(181) 2031 06 25 
(891) 2021 06 25 
(511) 35, 38, 41, 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115240 A 
(800) 1623434 
(151) 2021 07 12 
(181) 2031 07 12 
(891) 2021 07 12 
(511) 07 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115241 A 
(800) 1623457 
(151) 2021 09 06 
(181) 2031 09 06 
(891) 2021 09 06 
(511) 33 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115285 A 
(800) 1624564 
(151) 2021 09 23 
(181) 2031 09 23 
(891) 2021 09 23 
(511) 10, 42, 44 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115392 A 
(800) 763997 
(151) 2001 04 09 
(181) 2031 04 09 
(891) 2021 05 28 
(511) 16, 41, 42 
___________________________________________ 
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(260) AM 2022 115557 A 
(800) 1628127 
(151) 2021 08 26 
(181) 2031 08 26 
(891) 2021 08 26 
(511) 09, 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115561 A 
(800) 1628278 
(151) 2021 10 20 
(181) 2031 10 20 
(891) 2021 10 20 
(511) 14 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115576 A 
(800) 1628866 
(151) 2021 09 28 
(181) 2031 09 28 
(891) 2021 09 28 
(511) 09, 10, 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115577 A 
(800) 1628905 
(151) 2021 10 08 
(181) 2031 10 08 
(891) 2021 10 08 
(511) 29, 30 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115580 A 
(800) 665635 
(151) 1996 11 06 
(181) 2026 11 06 
(891) 2021 11 08 
(511) 25 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115582 A 
(800) 1409615 
(151) 2017 03 06 
(181) 2027 03 06 
(891) 2021 11 04 
(511) 09 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115583 A 
(800) 1511438 
(151) 2019 09 19 
(181) 2029 09 19 
(891) 2021 10 20 
(511) 03, 35 
___________________________________________ 
 
 
 
 

(260) AM 2022 115584 A 
(800) 1592737 
(151) 2020 12 12 
(181) 2030 12 12 
(891) 2021 10 27 
(511) 03, 05, 16, 21 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115627 A 
(800) 1629404 
(151) 2021 05 10 
(181) 2031 05 10 
(891) 2021 05 10 
(511) 06, 07, 09, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 25, 28, 37, 40,  

42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115628 A 
(800) 1629471 
(151) 2021 07 08 
(181) 2031 07 08 
(891) 2021 07 08 
(511) 05, 10, 25, 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115629 A 
(800) 1629496 
(151) 2021 06 21 
(181) 2031 06 21 
(891) 2021 06 21 
(511) 05, 10, 20, 21, 22, 24, 25, 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115771 A 
(800) 1632576 
(151) 2021 09 27 
(181) 2031 09 27 
(891) 2021 09 27 
(511) 06, 20 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115772 A 
(800) 1632606 
(151) 2021 09 22 
(181) 2031 09 22 
(891) 2021 09 22 
(511) 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115774 A 
(800) 1632812 
(151) 2021 11 08 
(181) 2031 11 08 
(891) 2021 11 08 
(511) 05 
___________________________________________ 
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(260) AM 2022 115775 A 
(800) 1632820 
(151) 2021 09 14 
(181) 2031 09 14 
(891) 2021 09 14 
(511) 39 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115776 A 
(800) 1632832 
(151) 2021 08 06 
(181) 2031 08 06 
(891) 2021 08 06 
(511) 01 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115777 A 
(800) 1632864 
(151) 2021 10 11 
(181) 2031 10 11 
(891) 2021 10 11 
(511) 01 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115778 A 
(800) 1632913 
(151) 2021 04 30 
(181) 2031 04 30 
(891) 2021 04 30 
(511) 29, 32 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115779 A 
(800) 1632928 
(151) 2021 09 21 
(181) 2031 09 21 
(891) 2021 09 21 
(511) 03, 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115780 A 
(800) 1632929 
(151) 2021 09 21 
(181) 2031 09 21 
(891) 2021 09 21 
(511) 03, 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115934 A 
(800) 1634863 
(151) 2021 11 03 
(181) 2031 11 03 
(891) 2021 11 03 
(511) 18, 25 
___________________________________________ 
 
 
 
 

(260) AM 2022 115935 A 
(800) 1634878 
(151) 2021 02 19 
(181) 2031 02 19 
(891) 2021 02 19 
(511) 30, 31, 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115936 A 
(800) 1634883 
(151) 2021 06 11 
(181) 2031 06 11 
(891) 2021 06 11 
(511) 06, 11, 19, 35, 36, 39 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115942 A 
(800) 1635052 
(151) 2021 11 12 
(181) 2031 11 12 
(891) 2021 11 12 
(511) 29, 30, 39, 43 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115943 A 
(800) 1635062 
(151) 2021 11 02 
(181) 2031 11 02 
(891) 2021 11 02 
(511) 29 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 116411 A 
(800) 1615287 
(151) 2021 07 13 
(181) 2031 07 13 
(891) 2021 07 13 
(511) 06, 07, 08, 09, 10, 11, 21, 35 
___________________________________________ 
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ოფიციალური შეტყობინებები 
 

გამოგონებები 
 

პატენტების მოქმედების აღდგენა 
 
 
(21) AP 2016 14774 
(11) P 2022 7349 B  
(73) ტენსარ კორპორეიშენ ლლკ  
(54) თანაექსტრუდირებული მრავალშრიანი პოლიმერისაგან დამზადებული ერთიანი  

გეოგისოსი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 10 06 
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2022 11 10 

_________________________________________ 
 
(21) AP 2018 14792 
(11) P 2019 7023 B  
(73) გიორგი ლოლაძე  
(54) თბოეფექტური სამშენებლო ელემენტის დამზადების ხერხი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 05 22 
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2022 11 10 

_________________________________________ 
 
(21) AP 2017 15054 
(11) P 2021 7284 B  
(73) ჰაინცე გრუპე ფერვალტუნგს გმბჰ 
(54) ბეტონის გადახურვა, კომპლექტი ბეტონის გადახურვის დასამზადებლად და ბეტონის  

გადახურვის დამზადების ხერხი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 09 27 
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2022 11 10 

_________________________________________ 
 
(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 თარიღი: 2022 11 10 

_________________________________________ 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

პატენტების გაუქმება აღდგენის უფლებით 
 
 
(21) AP 2011 13092 
(11) P 2015 6303 B  
(73) რეფორსეტექ ელტედე 
(54) საარმატურო ღერო და მისი დამზადების ხერხი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 10 21 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 10 21 

_________________________________________ 
 
(21) AP 2014 13602 
(11) P 2015 6404 B  
(73) მერაბ ლეკვეიშვილი 
(54) ჟანგვით სტრესთან დაკავშირებული მდგომარეობების სამკურნალო საშუალება 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 10 20 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 10 20 

_________________________________________ 
 
(21) AP 2017 15081 
(11) P 2020 7184 B  
(73) ჟანნი სარლ 
(54) აირის გაყოფის მოწყობილობა ჰერმეტული კონტეინერისთვის მოდიფიცირებულ ან  

კონტროლირებად აიროვან გარემოში მალფუჭებადი პროდუქტების შესანახად 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 10 13 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 10 13 

_________________________________________ 
 
(21) AP 2020 15474 
(11) P 2022 7337 B  
(73) სიმონ ბიწაძე;  

რუსუდან ბიწაძე 
(54) მემბრანიანი მაგნიტურჰიდრავლიკური საბიძგებელა 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 10 20 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 10 20 

_________________________________________ 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვა 
 
 
(21) AP 2011 13096 
(11) P 2014 6208 B  
(73) მანეტექ ა.ს. 
(54) ორგანული სასუქი და მისი წარმოების ხერხი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 10 17 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2022 10 17 

_________________________________________ 

 
პატენტების მოქმედების ვადის ამოწურვა 

 
 
(21) AP 2002 6666 
(11) P 2004 3355 B  
(73) აკციონერნოე ობშჩესტვო „ნიჟეგოროდსკი ხიმიკო-ფარმაცევტიჩესკი ზავოდ“/აო „ნიჟფარმ“ 
(54) სოკოს საწინააღმდეგო აქტივობის მქონე ფარმაცევტული შემადგენლობა და მისი მიღების  

ხერხი 
პატენტის მოქმედების ვადის ამოწურვის თარიღი: 28 10 2022 

_________________________________________ 
 
(21) AP 2002 8227 
(11) P 2006 3848 B  
(73) შეზღუდული პასუხისმგებლობის კომპანია მსდ იტალია ს.რ.ლ. შეზღუდული პასუხისმგებლო- 

ბის კომპანია 
(54) N-ჩანაცვლებული ჰიდროქსიპირიმიდინონის კარბოქსამიდები როგორც HIV  ინტეგრაზის   

ინჰიბიტორები 
პატენტის მოქმედების ვადის ამოწურვის თარიღი: 21 10 2022 

________________________________________ 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

სასარგებლო მოდელები 
პატენტის მოქმედების აღდგენა 

 
 

(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 თარიღი: 2022 11 10 

_________________________________________ 

 
პატენტის გაუქმება აღდგენის უფლებით 

 
 
(21) AU 2019 15197 
(11) U 2020 2046 Y  
(73) აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;  

თემურ ღვინიანიძე;  
სსიპ „შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი“ 

(54) ანტიოქსიდანტური სპეციალური სადესერტო ღვინო 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 10 16 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 10 16 

________________________________________ 

 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვა 

 
 
(21) AU 2019 15191 
(11) U 2021 2081 Y  
(73) ჟიული  ქებაძე 
(54) ანოდი ელექტროლიზური მანგანუმის დიოქსიდის მისაღებად 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 10 10 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2022 10 10 

________________________________________ 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

დიზაინები 
დიზაინების რეგისტრაციის მოქმედების ვადის გაგრძელება 

 
 
(11) D 2017 708 S 
(73) შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ფრუტ მასტერ ფუდს“ (UA)  

ბოგდან ხმელნიცკის ქ. 163, ბერეგოვოე, ზაკარპატიეს ოლქი, 90202, უკრაინა (UA) 
(54) მუყაოს კოლოფი 
(28) 11 
(24) 2017 05 30 
(18) 2027 05 30 
(58) 2022 10 24 

________________________________________ 
 
(11) D 2017 724 S 
(73) სს „არგო“ (GE)  

ლილო, ლოჭინის ხევი (ნაკვეთი 05/001), 0151, თბილისი,საქართველო (GE) 
(54) 1.-5. ეტიკეტი 
(28) 5 
(24) 2017 08 25 
(18) 2027 08 25 
(58) 2022 11 03 

________________________________________ 
 
(11) D 2018 781 S 
(73) ეკატერინე დემეტრაშვილი (GE)  

ვაჟა ფშაველას გამზ., V კვარტ.,  კორპ. 1, ბ. 88, 0186, თბილისი, საქართველო (GE) 
(54) მზის სხივებზე მიმყოლ ღერძზე პარაბოლოიდური სარკეების განლაგება 
(28) 1 
(24) 2018 01 14 
(18) 2028 01 14 
(58) 2022 10 28 

_________________________________________ 
 

 
საერთაშორისო დიზაინის რეგისტრაციის მოქმედების გაგრძელება 

 
 
(11) DM/98195 
(73) OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 96, CH-2502 Biel/Bienne (CH) 
(15) 2017 10 18 
(24) 2017 10 18 
(18) 2027 10 18 
(28) 2 
(28') 2 
(54) Dials 

________________________________________ 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

 
 
 
 
 
(111) M 2002 14679 R2 
(156) 2002 09 13 
(186) 2032 09 13 
(732) სანგიონგ მოტორ კომპანი 

150-3 ჩილკოი-დონგი, პიუნგტაეკ-სი,  
კიუნგი-დო, 459-050, კორეის  
რესპუბლიკა 

__________________________________________ 
 
(111) M 2003 14863 R2 
(156) 2003 01 14 
(186) 2033 01 14 
(732) მარიოტ უორლდუაიდ კორპორეიშენ 

10400 ფერნვუდ როუდი, ბეტესდა,  
მერილენდი 20817, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2003 14883 R2 
(156) 2003 01 14 
(186) 2033 01 14 
(732) მარიოტ უორლდუაიდ კორპორეიშენ 

10400 ფერნვუდ როუდი, ბეთეზდა,  
მერილენდი 20817, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2003 14951 R2 
(156) 2003 01 30 
(186) 2033 01 30 
(732) სააქციო საზოგადოება „სილქნეტი“ 

წინამძღვრიშვილის ქ. 95, 0112, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22990 R1 
(156) 2012 10 09 
(186) 2032 10 09 
(732) კომპანი ფინანსიე ე დე პარტისიპასიონ  

რულიე 
27 ავენიუ ფრანკლინ რუზველტი,  
35400 სენ-მალო, საფრანგეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 2013 23738 R1 
(156) 2013 06 07 
(186) 2033 06 07 
(732) სააქციო საზოგადოება „სილქნეტი“ 

წინამძღვრიშვილის ქ. 95, 0112, თბილისი,  

 
 
 
 
 
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2013 23739 R1 
(156) 2013 06 07 
(186) 2033 06 07 
(732) სააქციო საზოგადოება „სილქნეტი“ 

წინამძღვრიშვილის ქ. 95, 0112, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2013 23741 R1 
(156) 2013 06 07 
(186) 2033 06 07 
(732) სააქციო საზოგადოება „სილქნეტი“ 

წინამძღვრიშვილის ქ. 95, 0112, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2013 23742 R1 
(156) 2013 06 07 
(186) 2033 06 07 
(732) სააქციო საზოგადოება „სილქნეტი“ 

წინამძღვრიშვილის ქ. 95, 0112, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2013 23743 R1 
(156) 2013 06 07 
(186) 2033 06 07 
(732) სააქციო საზოგადოება „სილქნეტი“ 

წინამძღვრიშვილის ქ. 95, 0112, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

სასაქონლო ნიშნები 
რეგისტრაციის მოქმედების ვადის გაგრძელება 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

 
 
 
(111) M 2011 21716 R  
(732) ბურგერ კინგ კომპანი ლლკ 

5707 ბლუ ლაგუნ დრაივი, მაიამი,  
ფლორიდა 33126, აშშ 

(770) ბურგერ კინგ კორპორეიშენ 
5707 ბლუ ლაგუნ დრაივი, მაიამი,  
ფლორიდა 33126, აშშ 

(580) 2022 10 02 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

უფლების სრული გადაცემა 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

 
 
 
(111) M 2012 22519 R  
(151) 2012 04 25 
(732) კავკასიის გარემოსდაცვითი  

არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი  
(CENN) 
ბეთლემის ქ. 27, 0105, თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2022 11 08 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22503 R  
(151) 2012 04 25 
(732) თბილისის მერია 

შარტავას ქ. 7, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2022 11 08 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22527 R  
(151) 2012 04 30 
(732) ფრაგ კომერსიო ინტერნასიონალ, ს.ლ. 

პოლ. ინდ. კან კორტადელას - სტრა. ს-55,  
კმ. 1,8 08292 ესპარაგერა, ესპანეთი 

141) 2022 11 08 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22528 R  
(151) 2012 04 30 
(732) აშტარაკ-კატ სი ჯეი ეს სი 

ვილიჯ აგარაკი, პროვინცია არაგატსოტნი,  
სომხეთი 

(141) 2022 11 08 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22529 R  
(151) 2012 04 30 
(732) აშტარაკ-კატ სი ჯეი ეს სი 

ვილიჯ აგარაკი, პროვინცია არაგატსოტნი,  
სომხეთი 

(141) 2022 11 08 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22530 R  
(151) 2012 04 30 
(732) აშტარაკ-კატ სი ჯეი ეს სი 

ვილიჯ აგარაკი, პროვინცია არაგატსოტნი,  
სომხეთი 

(141) 2022 11 08 
_________________________________________ 

 
 
 
(111) M 2012 22505 R  
(151) 2012 04 25 
(732) შპს „გეოპლანტი“ 

სოფ. რუხი, 2100, ზუგდიდის რაიონი,   
საქართველო 

(141) 2022 11 08 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22531 R  
(151) 2012 04 30 
(732) შპს „კონსეპტ გრუპი“ 

ფალიაშვილის ქ. 39, 0179, თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2022 11 08 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22532 R  
(151) 2012 04 30 
(732) შპს „კონსეპტ გრუპი“ 

ფალიაშვილის ქ. 39, 0179, თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2022 11 08 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22533 R  
(151) 2012 04 30 
(732) ჰარინგტონ დიველოპმენტ ინკ. 

არანგო-ორილაკ ბლდგ, ისტ 54 სტრიტი,  
პანამის რესპუბლიკა 

(141) 2022 11 08 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22534 R  
(151) 2012 04 30 
(732) ელაიდ გლობალ ტობაკო ლიმიტიდ 

უეი კორტ ვესტი, იუნიონ როუდი,   
ფარნამი, GU 9 7PT სარი, გაერთიანებული  
სამეფო 

(141) 2022 11 08 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22535 R  
(151) 2012 04 30 
(732) თათია მიმინოშვილი 

დავით აღმაშენებლის 120, ბ. 36,  0112,  
თბილისი, საქართველო 

(141) 2022 11 08 
__________________________________________ 
 

სასაქონლო ნიშნების რეგისტრაციის გაუქმება 
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(111) M 2012 22536 R  
(151) 2012 04 30 
(732) თათია მიმინოშვილი 

დავით აღმაშენებლის 120, ბ. 36,  0112,  
თბილისი,  საქართველო 

(141) 2022 11 08 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22506 R  
(151) 2012 04 25 
(732) შპს „გეოპლანტი“ 

სოფ. რუხი, 2100, ზუგდიდის რაიონი,   
საქართველო  

(141) 2022 11 08 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22507 R  
(151) 2012 04 25 
(732) შპს „გეოპლანტი“ 

სოფ. რუხი, 2100, ზუგდიდის რაიონი,   
საქართველო  

(141) 2022 11 08 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22538 R  
(151) 2012 04 30 
(732) ჰარინგტონ დიველოპმენტ ინკ. 

არანგო-ორილაკ ბლდგ, ისტ 54 სტრიტი,  
პანამის რესპუბლიკა 

(141) 2022 11 08 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22539 R  
(151) 2012 04 30 
(732) შპს ტაურუს+ 

გამსახურდიას გამზ. 14, ბ. 14, 0171,  
თბილისი, საქართველო 

(141) 2022 11 08 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22542 R  
(151) 2012 04 30 
(732) ზაკრიტოე აკციონერნოე ობშჩესტვო  

„ობოლონ~ 
ულ.ბოგატირსკაია 3, 04655 კიევი, უკრაინა 

(141) 2022 11 08 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22543 R  
(151) 2012 04 30 
(732) შპს  `ბალის~ 

დავით აღმაშენებლის 115-დ, 0700,  
ახალქალაქი, საქართველო 

(141) 2022 11 08 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22544 R  
(151) 2012 04 30 
(732) შპს  `ბალის~ 

დავით აღმაშენებლის 115-დ, 0700,  
ახალქალაქი, საქართველო 

(141) 2022 11 08 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22546 R  
(151) 2012 04 30 
(732) აჯანტა ფარმა ლტდ. 

აჯანტა ჰაუსი, ჩარკოფი, ქანდივლი (W),  
მუმბაი-67, ინდოეთი 

(141) 2022 11 08 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22548 R  
(151) 2012 04 30 
(732) აჯანტა ფარმა ლტდ. 

აჯანტა ჰაუსი, ჩარკოფი, ქანდივლი (W),  
მუმბაი-67, ინდოეთი 

(141) 2022 11 08 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22515 R  
(151) 2012 04 25 
(732) შპს „გეოპლანტი“ 

სოფ. რუხი, 2100, ზუგდიდის რაიონი,   
საქართველო  

(141) 2022 11 08 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22550 R  
(151) 2012 04 30 
(732) შპს `Crosslane Investments Limited~-ის  

კანონიერი წარმომადგენლობა  
(ფილიალი) საქართველოში 
ს. თელეთი 1313, გარდაბანი, საქართველო 

(141) 2022 11 08 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22551 R  
(151) 2012 04 30 
(732) შპს `ადვესა~ 

შავიშვილის ქ.1, 0186, თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2022 11 08 
__________________________________________ 
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(111) M 2012 22552 R  
(151) 2012 04 30 
(732) შპს `ომმურ~ 

კავსაძის ქ. 7, ბ. 15 / ფალიაშვილის 70,  
0179, თბილისი, საქართველო 

(141) 2022 11 08 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22553 R  
(151) 2012 04 30 
(732) შპს `ომმურ~ 

კავსაძის ქ. 7, ბ. 15 / ფალიაშვილის 70,  
0179, თბილისი, საქართველო 

(141) 2022 11 08 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22554 R  
(151) 2012 04 30 
(732) შპს `ომმურ~ 

კავსაძის ქ. 7, ბ. 15 / ფალიაშვილის 70,  
0179, თბილისი, საქართველო 

(141) 2022 11 08 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22555 R  
(151) 2012 04 30 
(732) შპს `ომმურ~ 

კავსაძის ქ. 7, ბ. 15 / ფალიაშვილის 70,  
0179, თბილისი, საქართველო 

(141) 2022 11 08 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22556 R  
(151) 2012 04 30 
(732) შპს `ომმურ~ 

კავსაძის ქ. 7, ბ. 15 / ფალიაშვილის 70,  
0179, თბილისი, საქართველო 

(141) 2022 11 08 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22521 R  
(151) 2012 04 25 
(732) სს სასტუმროებისა და რესტორნების  

მენეჯმენტ ჯგუფი - ემ/გრუპ 
მარშალ გელოვანის გამზ. 2, მე-5 სარ.  
0159, თბილისი, საქართველო 

(141) 2022 11 08 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22517 R  
(151) 2012 04 25 
(732) შპს „გეოპლანტი“ 

სოფ. რუხი, 2100, ზუგდიდის რაიონი,   
საქართველო  

(141) 2022 11 08 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22562 R  
(151) 2012 04 30 
(732) ამგენ ინკ. 

უან ამგენ სენტერ დრაივი, თაუზენდ- 
ოუკსი, კალიფორნია 91320-1799, აშშ 

(141) 2022 11 08 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22564 R  
(151) 2012 04 30 
(732) შპს `ტონუსი~ 

ხვამლის ქ. 14, 0112, თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2022 11 08 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22570 R  
(151) 2012 04 30 
(732) შპს  LUNITEX 

მაია წყნეთელის ქ. 19/2, არქიტექტორთა  
სახლი, 0162,  წყნეთი, საქართველო 

(141) 2022 11 08 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22571 R  
(151) 2012 04 30 
(732) ს.კ. ჯონსონ & სან, ინკ., უისკონსინის  

კორპორაცია 
1525 ჰოუვ სტრიტი, რასინი, უისკონსინი  
53403-2236, აშშ 

(141) 2022 11 08 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22520 R  
(151) 2012 04 25 
(732) შპს `საფეხბურთო კლუბი ტორპედო  

ქუთაისი~ 
აკაკი ხორავას ქ. 1, 4610, ქუთაისი,  
საქართველო 

(141) 2022 11 08 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22501 R  
(151) 2012 04 20 
(732) შპს `ახალშენი 2005~ 

წერეთლის გამზ. 55, კორპ.1, ბ. 124, 0112,  
თბილისი, საქართველო 
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(141) 2022 10 28 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22524 R  
(151) 2012 04 27 
(732) შპს `ემბავუდ ჯორჯია~ 

მარნეულის ქ. 37, 0165, თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2022 11 08 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22522 R  
(151) 2012 04 25 
(732) სემურ & კო ლლკ 

კოტაიკ დისტრიკტი, ქ. ეგვარდი,  
ერევანიან ჰაივეი 118, სომხეთი 

(141) 2022 11 08 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22523 R  
(151) 2012 04 26 
(732) შპს `AG Logistics~ 

ვარკეთილი 3, მე-3ა მ/რ. კორპ. 332, 0163,  
თბილისი, საქართველო 

(141) 2022 11 08 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22497 R  
(151) 2012 04 18 
(732) სს `საქართველოს ნავთობისა და გაზის  

კორპორაცია~ 
კახეთის გზატ. 21, 0190, თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2022 10 28 
__________________________________________ 
 
(111) M 2013 24246 R  
(151) 2013 11 11 
(732) შპს „ჯეო-კოოპ“ 

მაჩაბლის ქ. 14, 0105, თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2022 10 20 – რეგისტრაცია ბათილად  
ცნობილია 
საფუძველი: სასაქონლო ნიშნების შესახებ  
საქართველოს კანონის 28-ე მუხლის პირ- 
ველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, მე-3  
პუნქტი 

 (511) საქონლის და/ან მომსახურების გაუქმე- 
ბული ჩამონათვალი  

30 – ყავა, ჩაი, კაკაო და ყავის შემცვლელები, 
ბრინჯი, ტაპიოკა (მანიოკა), საგო; ფქვილი და 
მარცვლოვანი პროდუქტი, პურ-ფუნთუშეული, 

საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი; შაქარი, თაფლი, 
ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი ფხვნილები; 
მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმები; სანელებ-
ლები; საკვები ყინული. 
 

29 – ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; 
ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, გამხ-
მარი და თბურად დამუშავებული ბოსტნეული 
და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი; კვერცხი, 
რძე და რძის პროდუქტები; ზეთები და საკვები 
ცხიმები. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2018 30459 R  
(151) 2018 11 12 
(732) შპს `ACC Distribution~ 

ჭყონდიდელის ქ. 26, 0180, გლდანი- 
ნაძალადევის რაიონი, თბილისი,   
საქართველო 

 (141) 2022 10 25 – რეგისტრაცია ბათილად  
ცნობილია 
საფუძველი: სააღსრულებო წარმოებათა  
შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2  
მუხლის „ა“ ქვეპუნქტი; სასაქონლო  
ნიშნების შესახებ საქართველოს კანონის  
28-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ 
ქვეპუნქტი, მე-3 პუნქტი 

(511) საქონლის და/ან მომსახურების  
გაუქმებული ჩამონათვალი   

11 – საცხობი ღუმელები; თმის საშრობები; პუ-
რის გასახუხი ტოსტერები; ყავის მადუღარები; 
ჩაიდნები. 
 

9 – სასწორები. 
 

8 – წვერსაკრეჭები; ბოსტნეულსაკეპები; ბრტყე-
ლი უთოები. 
 

7 – ხორცსაკეპები; მიქსერები; ბლენდერები; 
სათქვეფლები, სადღვებლები საყოფაცხოვრებო 
მიზნებისთვის; წვენსაწურები; მტვერსასრუტე-
ბი. 
__________________________________________ 
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გამოგონებები 
 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის და განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 

 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 

A 61 K 31/435; A 61 P 37/00; C 07 D 413/08; C 07 D 401/08; C 07 D 
417/08; C 07 D 413/14; C 07 D 405/14 AP 2022 15588 A 

A 61 K 31/7076; C 07 H 19/16 AP 2022 15528 A 
A 61 K 39/395;  A 61 P 37/06; A 61 P 35/00; A 61 P 29/00 AP 2022 15050 A 

A 61 P 35/00; C 07 D 401/14 AP 2022 15620 A 
C 07 B 59/00; C 07 D 295/145 AP 2022 15377 A 

G 07 F 17/32 AP 2022 15665 A 
H 04 L 9/32 AP 2022 15656 A 

 
განაცხადის გამოქვეყნების ნომრის და საერთაშორისო 

კლასიფიკაციის ინდექსის შესაბამისობის ცხრილი 
 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

AP 2022 15050 A A 61 K 39/395;  A 61 P 37/06; A 61 P 35/00; A 61 P 29/00 
AP 2022 15377 A C 07 B 59/00; C 07 D 295/145 
AP 2022 15528 A A 61 K 31/7076; C 07 H 19/16 

AP 2022 15588 A A 61 K 31/435; A 61 P 37/00; C 07 D 413/08; C 07 D 401/08; C 07 D 
417/08; C 07 D 413/14; C 07 D 405/14 

AP 2022 15620 A A 61 P 35/00; C 07 D 401/14 
AP 2022 15656 A H 04 L 9/32 
AP 2022 15665 A G 07 F 17/32 
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სისტემური საძიებლები 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის, პატენტის ნომრისა 
და გამოქვეყნების ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 

 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

პატენტის ნომერი 
 (11) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების 

ნომერი 
(10) 

A 61 K 31/454; A 61 K 31/4545; A 61 P 35/00; 
A 61 P 3/00; A 61 P 29/00; A 61 P 25/00; 

C 07 D 409/14; C 07 D 405/14; C 07 D 405/12; 
C 07 D 409/12 

P 2022 7437 B AP 2022 15506 A 

A 61 K 39/00; A 61 K 39/395; C 07 K 16/00 P 2022 7438 B AP 2022 14712 A 
B 22 B 3/08; B 22 B 47/00;  C 22 C 1/06 P 2022 7436 B AP 2022 15489 A 

G 01 N 27/12; G 08 B 21/16 P 2022 7435 B AP 2022 15369 A 

 
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 7435 B AP 2022 15369 A G 01 N 27/12; G 08 B 21/16 
P 2022 7436 B AP 2022 15489 A B 22 B 3/08; B 22 B 47/00;  C 22 C 1/06 

P 2022 7437 B AP 2022 15506 A 

A 61 K 31/454; A 61 K 31/4545; A 61 P 35/00; 
A 61 P 3/00; A 61 P 29/00; A 61 P 25/00; 

C 07 D 409/14; C 07 D 405/14; C 07 D 405/12; 
C 07 D 409/12 

P 2022 7438 B AP 2022 14712 A A 61 K 39/00; A 61 K 39/395; C 07 K 16/00 

 
განაცხადის ნომრის, განაცხადის გამოქვეყნების ნომრისა 

და პატენტის ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 
 

განაცხადის ნომერი 
 (21) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 

პატენტის ნომერი 
(11) 

AP 2016 14712 AP 2022 14712 A P 2022 7438 B 
AP 2020 15369 AP 2022 15369 A P 2022 7435 B 
AP 2020 15489 AP 2022 15489 A P 2022 7436 B 
AP 2019 15506 AP 2022 15506 A P 2022 7437 B 
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სისტემური საძიებლები 

სასარგებლო მოდელები 
საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის და განაცხადის 

გამოქვეყნების ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 
 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 

C 13 K 1/00 AU 2022 15869 U 
H 01 L 35/00; H 01 L 35/24 AU 2022 15626 U 

 
განაცხადის გამოქვეყნების ნომრის და საერთაშორისო 

კლასიფიკაციის ინდექსის შესაბამისობის ცხრილი 
 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

AU 2022 15626 U H 01 L 35/00; H 01 L 35/24 
AU 2022 15869 U C 13 K 1/00 

 
საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის, პატენტის ნომრისა 

და გამოქვეყნების ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 
 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

პატენტის ნომერი 
 (11) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების 

ნომერი 
(10) 

A 61 L 2/10 U 2022 2136 Y AU 2022 15708 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 2136 Y AU 2022 15708 U A 61 L 2/10 

 
განაცხადის ნომრის, განაცხადის გამოქვეყნების ნომრისა 

და პატენტის ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 
 

განაცხადის ნომერი 
 (21) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 

პატენტის ნომერი 
(11) 

AU 2021 15708 AU 2022 15708 U U 2022 2136 Y 
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სისტემური საძიებლები 

დიზაინები 
საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის, რეგისტრაციის ნომრისა 

და გამოქვეყნების ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 
 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

რეგისტრაციის 
ნომერი 

 (11) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების 

ნომერი 
(10) 

19-08 D 2022 950 S AD 2022 1260 S 
32-00 D 2022 949 S AD 2022 1261 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 949 S AD 2022 1261 S 32-00 
D 2022 950 S AD 2022 1260 S 19-08 

 
განაცხადის ნომრის, განაცხადის გამოქვეყნების ნომრისა 

და რეგისტრაციის ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 
 

განაცხადის ნომერი 
 (21) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 

რეგისტრაციის ნომერი 
(11) 

AD 2022 1260 AD 2022 1260 S D 2022 950 S 
AD 2022 1261 AD 2022 1261 S D 2022 949 S 
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სისტემური საძიებლები 

დაჩქარებული პროცედურით რეგისტრირებული დიზაინი 
 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის და რეგისტრაციის ნომრის 
შესაბამისობის ცხრილი 

 
საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსი 

(51) 
რეგისტრაციის ნომერი 

 (11) 

01-01 D 2022 948 S 

 
რეგისტრაციის ნომრის და საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის 

შესაბამისობის ცხრილი 
 

რეგისტრაციის ნომერი 
(11) 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის 
ინდექსი 

(51) 
D 2022 948 S 01-01 

 
განაცხადის ნომრის და რეგისტრაციის ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 

 
განაცხადის ნომერი 

 (21) 
რეგისტრაციის ნომერი 

(11) 

AD 2022 1274 D 2022 948 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 36104 R AM 119777 – 21(600)2022 
M 2022 36105 R AM 119881 – 21(600)2022 
M 2022 36106 R AM 119500 – 21(600)2022 
M 2022 36107 R AM 119507 – 21(600)2022 
M 2022 36108 R AM 119508 – 21(600)2022 
M 2022 36109 R AM 119803 – 21(600)2022 
M 2022 36110 R AM 119805 – 21(600)2022 
M 2022 36111 R AM 119888 – 21(600)2022 
M 2022 36112 R AM 119894 – 21(600)2022 
M 2022 36113 R AM 119789 – 21(600)2022 
M 2022 36114 R AM 119806 – 21(600)2022 
M 2022 36115 R AM 119807 – 21(600)2022 
M 2022 36116 R AM 119886 – 21(600)2022 
M 2022 36117 R AM 120014 – 21(600)2022 
M 2022 36118 R AM 120007 – 21(600)2022 
M 2022 36119 R AM 120009 – 21(600)2022 
M 2022 36120 R AM 120025 – 21(600)2022 
M 2022 36121 R AM 120012 – 21(600)2022 
M 2022 36122 R AM 120031 – 21(600)2022 
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სისტემური საძიებლები 

განაცხადის გამოქვეყნების ნომრისა და განაცხადის ნომრის  
შესაბამისობის ცხრილი 

 

განაცხადის 
გამოქვეყნების 

ნომერი 
(260) 

განაცხადის 
ნომერი 

(210) 

 1 2 
AM 2022 117193 A AM 117193 
AM 2022 117199 A AM 117199 
AM 2022 117264 A AM 117264 
AM 2022 117265 A AM 117265 

1 2  AM 2022 117273 A AM 117273 
AM 2022 116521 A AM 116521  AM 2022 117280 A AM 117280 
AM 2022 116851 A AM 116851  AM 2022 117281 A AM 117281 
AM 2022 116855 A AM 116855  AM 2022 117290 A AM 117290 
AM 2022 116856 A AM 116856  AM 2022 117294 A AM 117294 
AM 2022 116858 A AM 116858  AM 2022 117302 A AM 117302 
AM 2022 116860 A AM 116860  AM 2022 117417 A AM 117417 
AM 2022 117102 A AM 117102  AM 2022 117419 A AM 117419 
AM 2022 117163 A AM 117163  AM 2022 117432 A AM 117432 
AM 2022 117165 A AM 117165  AM 2022 117434 A AM 117434 
AM 2022 117166 A AM 117166  AM 2022 117439 A AM 117439 
AM 2022 117172 A AM 117172  AM 2022 117537 A AM 117537 
AM 2022 117174 A AM 117174  AM 2022 117538 A AM 117538 
AM 2022 117182 A AM 117182  AM 2022 117546 A AM 117546 
AM 2022 117183 A AM 117183  AM 2022 117547 A AM 117547 

 
განაცხადის გამოქვეყნების ნომრის საძიებელი საქონლისა  

და/ან მომსახურების კლასის მიხედვით 
 

საქონლისა და/ან 
მომსახურების 

კლასი 
(511) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების 

ნომერი 
(260) 

 1 2 
9 AM 2022 117432 A 
9 AM 2022 117537 A 
9 AM 2022 117546 A 

18 AM 2022 117174 A 
1 2  20 AM 2022 117193 A 
1 AM 2022 117182 A  21 AM 2022 117163 A 
1 AM 2022 117434 A  21 AM 2022 117264 A 
1 AM 2022 117547 A  24 AM 2022 117163 A 
3 AM 2022 116851 A  25 AM 2022 117163 A 
3 AM 2022 116855 A  25 AM 2022 117174 A 
3 AM 2022 116856 A  27 AM 2022 117163 A 
3 AM 2022 116858 A  28 AM 2022 117294 A 
3 AM 2022 116860 A  29 AM 2022 117182 A 
3 AM 2022 117102 A  30 AM 2022 117182 A 
3 AM 2022 117264 A  30 AM 2022 117439 A 
5 AM 2022 117199 A  31 AM 2022 117182 A 
5 AM 2022 117264 A  32 AM 2022 117182 A 
5 AM 2022 117265 A  33 AM 2022 117182 A 
5 AM 2022 117280 A  33 AM 2022 117273 A 
5 AM 2022 117281 A  33 AM 2022 117302 A 
5 AM 2022 117290 A  34 AM 2022 117183 A 
5 AM 2022 117547 A  34 AM 2022 117538 A 
6 AM 2022 117193 A  35 AM 2022 116521 A 
9 AM 2022 117172 A  35 AM 2022 117163 A 
9 AM 2022 117294 A  35 AM 2022 117174 A 
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სისტემური საძიებლები 

1 2  1 2 
35 AM 2022 117294 A  42 AM 2022 117166 A 
35 AM 2022 117439 A  42 AM 2022 117294 A 
36 AM 2022 117166 A  43 AM 2022 117182 A 
36 AM 2022 117294 A  43 AM 2022 117417 A 
38 AM 2022 117294 A  43 AM 2022 117419 A 
39 AM 2022 117182 A  43 AM 2022 117439 A 
40 AM 2022 117182 A  44 AM 2022 117182 A 
41 AM 2022 117294 A  45 AM 2022 117294 A 
42 AM 2022 117165 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) 

4 M 2022 36111 R 
5 M 2022 36118 R 
5 M 2022 36119 R 

21 M 2022 36116 R 
29 M 2022 36108 R 
29 M 2022 36117 R 
31 M 2022 36117 R 
32 M 2022 36106 R 
32 M 2022 36107 R 
32 M 2022 36110 R 
32 M 2022 36114 R 
32 M 2022 36115 R 
33 M 2022 36110 R 
33 M 2022 36114 R 
34 M 2022 36104 R 
35 M 2022 36113 R 
35 M 2022 36116 R 
35 M 2022 36120 R 
35 M 2022 36122 R 
41 M 2022 36117 R 
41 M 2022 36121 R 
42 M 2022 36105 R 
42 M 2022 36112 R 
43 M 2022 36109 R 
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სამრეწველო საკუთრების 
ოფიციალური ბიულეტენი     
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