CPV Code
03100000
03110000
03111000
03111100
03111200
03111300
03111400
03111500
03111600
03111700
03111800
03111900
03112000
03113000
03113100
03113200
03114000
03114100
03114200
03115000
03115100
03115110
03115120
03115130
03116000
03116100
03116200
03116300
03117000
03117100
03117110
03117120
03117130
03117140

კოდის დასახელება
სოფლის მეურნეობისა და ბაღჩეული პროდუქტები
მარცვლეული, ბოსტნეული და ბაღჩეული პროდუქტები
თესლები
სოიის მარცვლები
მიწის თხილი/არაქისი
მზესუმზირის თესლი
ბამბის თესლი
სეზამის თესლი
მდოგვის თესლი
ბოსტნეულის თესლი
ხილის თესლი
ყვავილების თესლი
ნედლი/გადაუმუშავებელი თამბაქო
შაქრის წარმოებაში გამოყენებული მცენარეები
შაქრის ჭარხალი
შაქრის ლერწამი
ჩალა და ფურაჟი
ჩალა
ფურაჟი
ბოსტნეულის ნედლეული
საფეიქრო წარმოებაში გამოყენებული ბოსტნეულის ნედლეული
ბამბა
ჯუთი
სელი
ბუნებრივი რეზინი და ლატექსი (მცენარეული რძეწვენი) და მონათესავე
ბუნებრივი რეზინი
ბუნებრივი ლატექსი (მცენარეული რძეწვენი)
ლატექსის (მცენარეული რძეწვენის) პროდუქტები
სპეციფიკურ დარგებში გამოყენებული მცენარეები
პარფიუმერიაში ან ფარმაციაში, ან მავნებელი მწერების მოსასპობად, ან
მსგავსი მიზნით გამოყენებული მცენარეები
პარფიუმერიაში გამოყენებული მცენარეები
ფარმაციაში გამოყენებული მცენარეები
მავნებელი მწერების მოსასპობად გამოყენებული მცენარეები
ფუნგიციდური ან მსგავსი მიზნით გამოყენებული მცენარეები

Code title
Agricultural and horticultural products
Crops, products of market gardening and horticulture
Seeds
Soya beans
Peanuts
Sunflower seeds
Cotton seeds
Sesame seeds
Mustard seeds
Vegetable seeds
Fruit seeds
Flower seeds
Unmanufactured tobacco
Plants used for sugar manufacturing
Sugar beet
Sugar cane
Straw and forage
Straw
Forage
Raw vegetable materials
Raw vegetable materials used in textile production
Cotton
Jute
Flax
Natural rubber and latex, and associated products
Natural rubber
Natural latex
Latex products
Plants used in specific fields
Plants used in perfumery or pharmacy, or for insecticidal or similar
purposes
Plants used in perfumery
Plants used in pharmacy
Plants used for insecticidal purposes
Plants used for fungicidal or similar purposes

03117200
03120000
03121000
03121100
03121200
03121210
03130000
03131000
03131100
03131200
03131300
03131400
03132000
03140000
03141000
03142000
03142100
03142200
03142300
03142400
03142500
03143000
03144000
03200000
03210000
03211000
03211100
03211110
03211120
03211200
03211300
03211400
03211500
03211600
03211700
03211900

სპეციფიკურ დარგებში გამოყენებული მცენარეების თესლები
ბაღჩეული და სასათბურე პროდუქტები
ბაღჩეული პროდუქტები
ცოცხალი მცენარეები, ბოლქვები, ფესვები, ყლორტები და ამონაყრები
დაკრეფილი ყვავილები
ყვავილების თაიგულები
კულტურები, რომლებისგანაც მზადდება სასმელები და სუნელები
კულტურები, რომლებისგანაც მზადდება სასმელები
ყავის მარცვლები
ჩაის ბუჩქები
მატე
კაკაოს მარცვლები
ნედლი/დაუმუშავებელი სუნელები
ცხოველური პროდუქტები და დაკავშირებული პროდუქტები
ხარის სპერმა
ცხოველური პროდუქტები
ნატურალური თაფლი
ლოკოკინები
ცხოველური წარმოშობის საკვები პროდუქტები
ცვილი
კვერცხი
მეცხოველეობა-მემინდვრეობის პროდუქტები
სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია
ბურღულეული, კარტოფილი, ბოსტნეული, ხილი და თხილეული
ბურღულეული და კარტოფილი
ბურღულეული
ხორბალი
მაგარი ხორბალი
რბილი ხორბალი
სიმინდი
ბრინჯი
ქერი
ჭვავი
შვრია
ალაო
მარცვლეული პროდუქტები

Seeds of plants used in specific fields
Horticultural and nursery products
Horticultural products
Live plants, bulbs, roots, cuttings and slips
Cut flowers
Floral arrangements
Beverage and spice crops
Beverage crops
Coffee beans
Tea bushes
Maté
Cocoa beans
Unprocessed spices
Animal products and related products
Bulls' semen
Animal products
Natural honey
Snails
Edible products of animal origin
Waxes
Eggs
Products of mixed farming
Agricultural supplies
Cereals, potatoes, vegetables, fruits and nuts
Cereals and potatoes
Cereals
Wheat
Durum wheat
Soft wheat
Maize
Rice
Barley
Rye
Oats
Malt
Grain products

03212000
03212100
03212200
03212210
03212211
03212212
03212213
03212220
03220000
03221000
03221100
03221110
03221111
03221112
03221113
03221114
03221120
03221200
03221210
03221211
03221212
03221213
03221220
03221221
03221222
03221230
03221240
03221250
03221260
03221270
03221300
03221310
03221320
03221330
03221340
03221400

კარტოფილი და ხმელი ბოსტნეული
კარტოფილი
ხმელი პარკოსანი ბოსტნეული და მარცვლოვანი პარკოსნები
ხმელი პარკოსანი ბოსტნეული
ოსპი
თურქული ბარდა
ხმელი ბარდა
მარცვლოვანი პარკოსნები
ბოსტნეული, ხილი და თხილეული
ბოსტნეული
ბოლქვიანი და გორგლიანი ბოსტნეული
ბოლქვიანი ბოსტნეული
შაქრის ჭარხალი
სტაფილო
ხახვი
თალგამი
გორგლიანი ბოსტნეული
ნაყოფიანი ბოსტნეული
პარკოსნები
მინდვრის ლობიო
მწვანე ლობიო
წითელი ლობიო
ბარდა
ბაღჩის ბარდა
შაქრის ბარდა
წიწაკა
პომიდორი
ყაბაყი
სოკო
კიტრი
ფოთლოვანი ბოსტნეული
სალათა
სალათის ფოთლები
არტიშოკი
ისპანახი
კომბოსტო და კომბოსტოს ჯიშის ბოსტნეული

Potatoes and dried vegetables
Potatoes
Dried leguminous vegetables and pulses
Dried leguminous vegetables
Lentils
Chick peas
Dried peas
Pulses
Vegetables, fruits and nuts
Vegetables
Root and tuber vegetables
Root vegetables
Beetroot
Carrots
Onions
Turnips
Tuber vegetables
Fruit vegetables
Beans
Broad beans
Green beans
Runner beans
Peas
Garden peas
Mange-tout
Peppers
Tomatoes
Courgettes
Mushrooms
Cucumbers
Leaf vegetables
Lettuce
Salad leaves
Artichokes
Spinach
Cabbage vegetables

03221410
03221420
03221430
03221440
03222000
03222100
03222110
03222111
03222112
03222113
03222114
03222115
03222116
03222117
03222118
03222120
03222200
03222210
03222220
03222230
03222240
03222250
03222300
03222310
03222311
03222312
03222313
03222314
03222315
03222320
03222321
03222322
03222323
03222330
03222331
03222332

კომბოსტო
ყვავილოვანი კომბოსტო
ბროკოლი
ბრიუსელის კომბოსტო
ხილი და თხილეული
ტროპიკული ხილი და თხილეული
ტროპიკული ხილი
ბანანი
ანანასი
მანგო
ფინიკი
ქიშმიში
ლეღვი
ავოკადო
კივი
ქოქოსი
ციტრუსები
ლიმონი
ფორთოხალი
გრეიფრუტი
მანდარინი
ლაიმი
არატროპიკული ხილი
კენკროვანი ხილი
მოცხარი
ხურტკმელი
მარწყვი/ხენდრო
ჟოლო
შტოში
ვაშლი, მსხალი და კომში
ვაშლი
მსხალი
კომში
კურკოვანი ხილი
გარგარი
ატამი

Cabbage
Cauliflower
Broccoli
Brussels sprouts
Fruit and nuts
Tropical fruit and nuts
Tropical fruit
Bananas
Pineapples
Mangoes
Dates
Raisins
Figs
Avocados
Kiwi fruit
Coconuts
Citrus fruit
Lemons
Oranges
Grapefruit
Tangerines
Limes
Non-tropical fruit
Berry fruit
Currants
Gooseberries
Strawberries
Raspberries
Cranberries
Apples, pears and quinces
Apples
Pears
Quinces
Stone fruit
Apricots
Peaches

03222333
03222334
03222340
03222341
03222342
03222400
03300000
03310000
03311000
03311100
03311110
03311120
03311200
03311210
03311220
03311230
03311240
03311300
03311400
03311500
03311600
03311700
03312000
03312100
03312200
03312300
03313000
03313100
03313200
03313300
03313310
03320000
03321000
03321100
03321200
03322000

ალუბალი
ქლიავი
ყურძენი
სუფრის ყურძენი
საღვინე ყურძენი
ზეთისხილი
მეცხოველეობის პროდუქტები, ნანადირევი და თევზჭერის
თევზი, კიბოსნაირნი და ზღვის პროდუქტები
თევზი
ქამბალასნაირნი
ზღვის ენა
ქამბალა
ვირთევზას ოჯახის თევზები
ვირთევზა
საიდა
ხეკი
პიქშა
ქაშაყი
თინუსი
მერლანგი
ლიფსიტა
ორაგული
კიბოსნაირნი
ხამანწკები
მოლუსკები
წყლის უხერხემლოები
ზღვის პროდუქტები
მარჯანი და მსგავსი პროდუქტები
ბუნებრივი ღრუბელები
ზღვის წყალმცენარეები
წყალმცენაარები
მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი, საქონელი და წვრილფეხა საქონელი
მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი,
მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი,
ხბორები
საქონელი

Cherries
Plums
Grapes
Table grapes
Wine grapes
Olives
Farming, hunting and fishing products
Fish, crustaceans and aquatic products
Fish
Flat fish
Sole
Plaice
Fish of the cod family
Cod
Pollock
Hake
Haddock
Herring
Tuna
Whiting
Whitebait
Salmon
Crustaceans
Oysters
Shellfish
Aquatic invertebrates
Aquatic products
Corals or similar products
Natural sponges
Seaweeds
Algae
Cattle, livestock and small animals
Cattle
Bovine cattle
Calves
Livestock

03322100
03322200
03322300
03323000
03324000
03325000
03325100
03325200
03330000
03331000
03331100
03331200
03332000
03332100
03332200
03333000
03340000
03341000
03400000
03410000
03411000
03412000
03413000
03414000
03415000
03416000
03417000
03417100
03418000
03418100
03419000
03419100
03419200
03420000
03421000
03422000

ცხვარი
თხები
ცხენები
ღორები
ცოცხალი შინაური ფრინველი
პატარა ცხოველები
ბოცვრები
კურდღლები
ცხოველური წარმოშობის სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია
ცხვრისა და თხის ახალი რძე
ცხვრის რძე
თხის რძე
მატყლი და ცხოველის ბეწვი
განაკრეჭი მატყლი
ცხოველის ბეწვი
ძროხის ახალი რძე
ცხოველის ბირკები/საჭდეები
მსხვილფეხა (რქოსანი) პირუტყვის ბირკები/საჭდეები
მეტყევეობისა და ტყეკაფვის პროდუქტები
ხე-ტყე
წიწვოვანი ჯიშის მერქანი
ტროპიკული ჯიშის მერქანი
საწვავი ხის მასალა (შეშა)
დაუმუშავებელი ხე-ტყე
რბილმერქნიანი ხე-ტყე
ხე-ტყის ნარჩენები
ნაფოტები
ნახერხი
მორები
მყარმერქნიანი ხე-ტყე
სამასალე მერქანი
სამასალე მერქნის პროდუქტები
სამაგრი ხე-ტყე შახტებისთვის
გუმფისი (ხის წებო)
ბალზამები
ლაქი

Sheep
Goats
Horses
Pigs
Live poultry
Small animals
Rabbits
Hares
Farm animal products
Fresh milk from sheep and goats
Sheep's milk
Goats' milk
Wool and animal hair
Shorn wool
Animal hair
Fresh cows' milk
Animal ear tags
Bovine ear tags
Forestry and logging products
Wood
Coniferous wood
Tropical wood
Fuel wood
Rough wood
Softwood
Wood waste
Scrap wood
Sawdust
Logs
Hardwood
Timber
Timber products
Mining timber
Gums
Balsams
Lac

03430000
03431000
03432000
03432100
03440000
03441000
03450000
03451000
03451100
03451200
03451300
03452000
03460000
03461000
03461100
09100000
09110000
09111000
09111100
09111200
09111210
09111220
09111300
09111400
09112000
09112100
09112200
09113000
09120000
09121000
09121100
09121200
09122000
09122100
09122110
09122200

კორპი
ბუნებრივი კორპი
მოწნული კალათები
მოწნული ნივთები
მეტყევეობის პროდუქტები
დეკორატიული მცენარეები, ბალახი, ხავსი ან ხავსურა
სანერგე მეურნეობის პროდუქცია
მცენარეები
ნერგები, ჩითილები
ყვავილების ბოლქვები
ბუჩქები
ხეები
რბილობი
ხის რბილობი
ქიმიურად დამუშავებული ხის რბილობი - ცელულოზა
საწვავი
მყარი საწვავი
ქვანახშირი და ქვანახშირის საწვავი
ქვანახშირი
ქვანახშირის საწვავი
ანტრაციტი
ნახშირის ბრიკეტები
წიაღისეული საწვავი
მერქნოვანი საწვავი
ლიგნიტი (მურა ნახშირი) და ტორფი
ლიგნიტი (მურა ნახშირი)
ტორფი
კოქსი
აიროვანი საწვავი
ქვანახშირის აირი, მილსადენის გაზი ან მსგავსი აირები
ქვანახშირის აირი ან მსგავსი აირები
მილსადენის გაზი
პროპანი და ბუტანი
პროპანი
თხევადი პროპანი
ბუტანი

Cork
Natural cork
Basketware
Wickerwork
Forestry products
Ornamental plants, grasses, mosses or lichens
Tree-nursery products
Plants
Bedding plants
Flower bulbs
Shrubs
Trees
Pulp
Wood pulp
Chemical wood pulp
Fuels
Solid fuels
Coal and coal-based fuels
Coal
Coal-based fuels
Hard coal
Briquettes
Fossil fuels
Wood fuels
Lignite and peat
Lignite
Peat
Coke
Gaseous fuels
Coal gas, mains gas or similar gases
Coal gas or similar gases
Mains gas
Propane and butane
Propane gas
Liquefied propane gas
Butane gas

09122210
09123000
09130000
09131000
09131100
09132000
09132100
09132200
09132300
09133000
09134000
09134100
09134200
09134210
09134220
09134230
09134231
09134232
09135000
09135100
09135110
09200000
09210000
09211000
09211100
09211200
09211300
09211400
09211500
09211600
09211610
09211620
09211630
09211640
09211650
09211700

თხევადი ბუტანი
ბუნებრივი აირი
ნავთობი და დისტილატები
საავიაციო ნავთი
საავიაციო საწვავი
ბენზინი
არაეთილირებული ბენზინი
ეთილირებული ბენზინი
ეთანოლიანი ბენზინი
ნავთობის გათხევადებული გაზი (LPG)
გაზოილი
დიზელის ზეთი
დიზელის საწვავი
დიზელის საწვავი (0,2)
დიზელის საწვავი (EN 590)
ბიოდიზელი
ბიოდიზელი (B20)
ბიოდიზელი (B100)
მაზუთი
სათბობი მიზნით გამოყენებული მაზუთი
საწვავი ზეთები გოგირდის დაბალი შემცველობით
ნავთობი, ქვანახშირი და ნავთობპროდუქტები
საპოხი მასალები
საპოზი ზეთები და საპოხი აგენტები
ძრავის ზეთები
კომპრესორის საპოხი ზეთები
ტურბინის საპოხი ზეთები
ტრანსმისიური ზეთები
რედუქტორის ზეთები
ჰიდრავლიკურ სისტემებში და სხვა მიზნებით გამოსაყენებელი ზეთები
ჰიდრავლიკური მიზნებისათვის გამოსაყენებელი სითხეები
საწმენდი ზეთები
ანტიკოროზიული ზეთები
ელექტროიზოლატორის სახით გამოსაყენებელი ზეთები
სამუხრუჭე სითხეები
თეთრი ზეთები და თხევადი პარაფინი

Liquefied butane gas
Natural gas
Petroleum and distillates
Aviation kerosene
Kerosene jet type fuels
Petrol
Unleaded petrol
Leaded petrol
Petrol with ethanol
Liquefied Petroleum Gas (LPG)
Gas oils
Diesel oil
Diesel fuel
Diesel fuel (0,2)
Diesel fuel (EN 590)
Biodiesel
Biodiesel (B20)
Biodiesel (B100)
Fuel oils
Heating oil
Low-sulphur combustible oils
Petroleum, coal and oil products
Lubricating preparations
Lubricating oils and lubricating agents
Motor oils
Compressor lube oils
Turbine lube oils
Gear oils
Reductor oils
Oils for use in hydraulic systems and other purposes
Liquids for hydraulic purposes
Mould release oils
Anti-corrosion oils
Electrical insulating oils
Brake fluids
White oils and liquid paraffin

09211710
09211720
09211800
09211810
09211820
09211900
09220000
09221000
09221100
09221200
09221300
09221400
09222000
09222100
09230000
09240000
09241000
09242000
09242100
09300000
09310000
09320000
09321000
09322000
09323000
09324000
09330000
09331000
09331100
09331200
09332000
09340000
09341000
09342000
09343000
09344000

თეთრი ზეთები
თხევადი პარაფინი
მინერალური ზეთები და ბენზინის პროდუქტები
მსუბუქი ზეთები
მინერალური ზეთები
ამძრავის საპოხი ზეთები
ვაზელინი, ნავთობის ცვილი და სპეციალური ბენზინები
ვაზელინი და ნავთობის ცვილი
ვაზელინი
პარაფინის ცვილი
ნავთობის ცვილი
ნავთობის ნარჩენები
სპეციალური ბენზინები
უაიტსპირიტი
ნავთობი (ნედლი)
ნავთობთან და ქვანახშირთან დაკავშირებული პროდუქტები
ბიტუმის ან ნავთობის შემცველი ფიქალი
ქვანახშირთან დაკავშირებული პროდუქტები
ქვანახშირის ნავთობი
ელექტროენერგია, გათბობა, მზისა და ბირთვული ენერგია
ელექტროენერგია
ორთქლი, ცხელი წყალი და თანმხლები პროდუქტები
ცხელი წყალი
ორთქლი
თბომომარაგება
ცენტრალური გათბობა
მზის ენერგია
მზის პანელები
მზის სხივების შემკრები თბოწარმოებისთვის
მზის ფოტოელექტრონული მოდულები
მზის პანელების დამონტაჟება
ბირთვული საწვავი
ურანი
პლუტონიუმი
რადიოაქტიული ნივთიერებები
რადიოიზოტოპები

White oils
Liquid paraffin
Petroleum oils and preparations
Light oils
Petroleum oils
Lubricating traction oils
Petroleum jelly, waxes and special spirits
Petroleum jelly and waxes
Petroleum jelly
Paraffin wax
Petroleum wax
Petroleum residues
Special spirits
White spirit
Petroleum (crude)
Oil and coal-related products
Bituminous or oil shale
Coal-related products
Coal oil
Electricity, heating, solar and nuclear energy
Electricity
Steam, hot water and associated products
Hot water
Steam
District heating
Long-distance heating
Solar energy
Solar panels
Solar collectors for heat production
Solar photovoltaic modules
Solar installation
Nuclear fuels
Uranium
Plutonium
Radioactive materials
Radio-isotopes

14200000
14210000
14211000
14211100
14212000
14212100
14212110
14212120
14212200
14212210
14212300
14212310
14212320
14212330
14212400
14212410
14212420
14212430
14213000
14213100
14213200
14213300
14220000
14221000
14222000
14300000
14310000
14311000
14311100
14311200
14311300
14312000
14312100
14320000

ქვიშა და თიხა
ხრეში, ქვიშა, ღორღი და ქვის (ინერტული) მასალა
ქვიშა
ბუნებრივი ქვიშა
გრანულები, ნაფხვენები, წმინდა ქვიშა, კენჭები, ხრეში, ღორღი, ქვახრეშის ნარევი, ქვიშა-ხრეშის ნარევი და ქვის სხვა (ინერტული) მასალა
კაჭარი და ხრეში
კაჭარი
ხრეში
ქვის (ინერტული) მასალა
ქვიშა-ხრეშის ნარევი
ნატეხი და ნამსხვრევი ქვა
ბალასტი
ნამსხვრევი გრანიტი
ნამსხვრევი ბაზალტი
მიწა
ნიადაგის ზედა ფენა
ნიადაგის ქვედა ფენა
ნაფხვენი ქვა
მაკადამი (ასფალტ-ბეტონი), კუპრ-ბეტონი და ბიტუმიზებული ქვიშა
მაკადამი
კუპრ-ბეტონი
ბიტუმიზებული ქვიშა
თიხა და კაოლინი (თიხა-თეთრი)
თიხა
კაოლინი
ქიმიური და სასუქი მინერალები
სასუქი მინერალები
ბუნებრივი კალციუმი, ალუმინ-კალციუმის ფოსფატი და
ნედლი/დაუმუშავებელი ბუნებრივი კალიუმის მარილები
ბუნებრივი კალციუმი
ალუმინ-კალციუმის ფოსფატები
ნედლი ბუნებრივი კალიუმის მარილები
რკინის ალმადანი
გამოუწვავი რკინის ალმადანი
ქიმიური მინერალები

Sand and clay
Gravel, sand, crushed stone and aggregates
Sand
Natural sand
Granules, chippings, stone powder, pebbles, gravel, broken and
crushed stone, stone mixtures, sand-gravel mixtures and other
Pebbles and gravel
Pebbles
Gravel
Aggregates
Sand-gravel mix
Broken and crushed stone
Ballast
Crushed granite
Crushed basalt
Soil
Topsoil
Subsoil
Stone chippings
Macadam, tarmac and tar sands
Macadam
Tarmac
Tar sands
Clay and kaolin
Clay
Kaolin
Chemical and fertiliser minerals
Fertiliser minerals
Natural calcium, aluminium calcium phosphate and crude natural
potassium salts
Natural calcium
Aluminium calcium phosphates
Crude natural potassium salts
Iron pyrites
Unroasted iron pyrites
Chemical minerals

14400000
14410000
14420000
14430000
14450000
14500000
14520000
14521000
14521100
14521140
14521200
14521210
14522000
14522100
14522200
14522300
14522400
14523000
14523100
14523200
14523300
14523400
14600000
14610000
14611000
14612000
14612100
14612200
14612300
14612400
14612500
14612600
14612700
14613000
14613100

მარილისა და სუფთა ნატრიუმის ქლორიდი
კლდის მარილი
ზღვის მარილი
გამოხდილი მარილისა და სუფთა ნატრიუმის ქლორიდი
მარილწყალი
სამთო მრეწველობასა და კარიერის დამუშავებასთან დაკავშირებული
ძვირფასი და ნახევრად ძვირფასი ქვები, პემზის ქვა, ზუმფარა,
ბუნებრივი სახეხები, სხვა მინერალები და ძვირფასი ლითონები
ძვირფასი და ნახევრად ძვირფასი ქვები
ძვირფასი ქვები
ძვირფასი ქვების მტვერი ან ფხვნილი
ნახევრად ძვირფასი ქვები
ნახევრად ძვირფასი ქვების მტვერი ან ფხვნილი
ტექნიკური ალმასი, პემზის ქვა, ზუმფარა და სხვა ბუნებრივი სახეხები
პემზის ქვა (მინქაფა)
ტექნიკური ალმასი
ზუმფარა
ბუნებრივი სახეხები/აბრაზივები
დაკავშირებული მინერალები, ძვირფასი ლითონები და მონათესავე
მინერალები
ოქრო
ვერცხლი
პლატინა
ლითონის მადანი და შენადნობები
ლითონის მადანი
რკინის მადანი
ფერადი ლითონის მადანი
სპილენძის მადანი
ნიკელის მადანი
ალუმინის მადანი
ძვირფასი ლითონების მადანი
ტყვიის მადანი
თუთიის მადანი
კალის მადანი
ურანისა და თორიუმის მადანი
ურანის მადანი

Salt and pure sodium chloride
Rock salt
Sea salt
Evaporated salt and pure sodium chloride
Salt in brine
Related mining and quarrying products
Precious and semi-precious stones, pumice stone, emery, natural
abrasives, other minerals and precious metals
Precious and semi-precious stones
Precious stones
Dust or powder of precious stones
Semi-precious stones
Dust or powder of semi-precious stones
Industrial diamonds, pumice stone, emery and other natural abrasives
Pumice stone
Industrial diamonds
Emery
Natural abrasives
Related minerals, precious metals and associated products
Minerals
Gold
Silver
Platinum
Metal ores and alloys
Metal ores
Iron ores
Non-ferrous metal ores
Copper ores
Nickel ores
Aluminium ores
Precious-metal ores
Lead ores
Zinc ores
Tin ores
Uranium and thorium ores
Uranium ores

14613200
14614000
14620000
14621000
14621100
14621110
14621120
14621130
14622000
14630000
14700000
14710000
14711000
14711100
14712000
14713000
14714000
14715000
14720000
14721000
14721100
14722000
14723000
14724000
14725000
14730000
14731000
14732000
14733000
14734000
14735000
14740000
14741000
14742000
14743000

თორიუმის მადანი
სხვადასხვა მადანი
შენადნობები
ფეროშენადნობები
ფეროშენადნობები, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული
”ქვანახშირისა და ფოლადის ევროპული გაერთიანების კლასიფიკაციით”
ფერომანგანუმი
ფეროქრომი
ფერონიკელი
ფოლადი
წიდა, ხენჯი, ჯართი და ნამსხვრევები
ძირითადი ლითონები
რკინა, ტყვია, თუთია, კალა და სპილენძი
რკინა
თუჯი
ტყვია
თუთია
კალა
სპილენძი
ალუმინი, ნიკელი, სკანდიუმი, ტიტანი და ვანადიუმი
ალუმინი
ალუმინის ოქსიდი
ნიკელი
სკანდიუმი
ტიტანი
ვანადიუმი
ქრომი, მანგანუმი კობალტი, იტრიუმი და ცირკონიუმი
ქრომი
მანგანუმი
კობალტი
იტრიუმი
ცირკონიუმი
მოლიბდენი, ტექნეციუმი, რუთენიუმი და როდიუმი
მოლიბდენი
ტექნეციუმი
რუთენიუმი

Thorium ores
Miscellaneous ores
Alloys
Ferro-alloys
Non-ECSC ferro-alloys
Ferro-manganese
Ferro-chromium
Ferro-nickel
Steel
Slag, dross, ferrous waste and scrap
Basic metals
Iron, lead, zinc, tin and copper
Iron
Pig iron
Lead
Zinc
Tin
Copper
Aluminium, nickel, scandium, titanium and vanadium
Aluminium
Aluminium oxide
Nickel
Scandium
Titanium
Vanadium
Chromium, manganese, cobalt, yttrium and zirconium
Chromium
Manganese
Cobalt
Yttrium
Zirconium
Molybdenum, technetium, ruthenium and rhodium
Molybdenum
Technetium
Ruthenium

14744000
14750000
14751000
14752000
14753000
14754000
14755000
14760000
14761000
14762000
14763000
14764000
14765000
14770000
14771000
14772000
14773000
14774000
14780000
14781000
14782000
14783000
14784000
14790000
14791000
14792000
14793000
14794000
14800000
14810000
14811000
14811100
14811200
14811300
14812000
14813000

როდიუმი
კადმიუმი, ლუტეციუმი, ჰაფნიუმი, ტანტალი და ვოლფრამი
კადმიუმი
ლუტეციუმი
ჰაფნიუმი
ტანტალი
ვოლფრამი
ირიდიუმი, გალიუმი, ინდიუმი, თალიუმი და ბორი
ირიდიუმი
გალიუმი
ინდიუმი
თალიუმი
ბორი
ცეზიუმი, სტრონციუმი, რუბიდიუმი და კალციუმი
ცეზიუმი
სტრონციუმი
რუბიდიუმი
კალციუმი
კალიუმი, მაგნიუმი, ნატრიუმი და ლითიუმი
კალიუმი
მაგნიუმი
ნატრიუმი
ლითიუმი
ნიობიუმი, ოსმიუმი, რენიუმი და პალადიუმი
ნიობიუმი
ოსმიუმი
რენიუმი
პალადიუმი
სხვადასხვა არალითონური მინერალური პროდუქტი
სახეხი პროდუქტები
კაჟი, სალესი ქვა და სალესი ბორბალი
კაჟი
სალესი ქვა
სალესი ბორბალი
სახეხი ფხვნილი ან მარცვლები
ხელოვნური კორუნდი

Rhodium
Cadmium, lutetium, hafnium, tantalum and tungsten
Cadmium
Lutetium
Hafnium
Tantalum
Tungsten
Iridium, gallium, indium, thallium and barium
Iridium
Gallium
Indium
Thallium
Barium
Caesium, strontium, rubidium and calcium
Caesium
Strontium
Rubidium
Calcium
Potassium, magnesium, sodium and lithium
Potassium
Magnesium
Sodium
Lithium
Niobium, osmium, rhenium and palladium
Niobium
Osmium
Rhenium
Palladium
Miscellaneous non-metallic mineral products
Abrasive products
Millstones, grindstones and grinding wheels
Millstones
Grindstones
Grinding wheels
Abrasive powder or grain
Artificial corundum

14814000
14820000
14830000
14900000
14910000
14920000
14930000
15100000
15110000
15111000
15111100
15111200
15112000
15112100
15112110
15112120
15112130
15112140
15112300
15112310
15113000
15114000
15115000
15115100
15115200
15117000
15118000
15118100
15118900
15119000
15119100
15119200
15119300
15119400
15119500
15119600

ხელოვნური გრაფიტი
მინა
მინა-ბოჭკო
აღდგენილი მეორადი ნედლეული
აღდგენილი მეორადი ლითონის ნედლეული
აღდგენილი მეორადი არალითონის ნედლეული
ნაცარი და ლითონშემცველი ნარჩენები
ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, ხორცი და ხორცის
ხორცი
მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ხორცი
საქონლის ხორცი
ხბოს ხორცი
(შინაური) ფრინველის ხორცი
ახალი (გაუყინავი შინაური) ფრინველის ხორცი
ბატის ხორცი
ინდაურის ხორცი
ქათმის ხორცი
იხვის ხორცი
(შინაური) ფრინველის ღვიძლი
ფუა-გრა
ღორის ხორცი
შიგნეული
ბატკნისა და ცხვრის ხორცი
ბატკნის ხორცი
ცხვრის ხორცი
თხის ხორცი
ცხენის, ვირის, ჯორის ან ჯორცხენას ხორცი
ცხენის ხორცი
ვირის, ჯორის ან ჯორცხენას ხორცი
სხვადასხვა ხორცი
ბოცვრის ხორცი
კურდღლის ხორცი
ნანადირევი
ბაყაყის ფეხები
მტრედები
თევზის ხორცი

Artificial graphite
Glass
Fibreglass
Recovered secondary raw materials
Recovered secondary metal raw materials
Recovered secondary non-metal raw materials
Ash and residues containing metals
Animal products, meat and meat products
Meat
Bovine meat
Beef
Veal
Poultry
Fresh poultry
Geese
Turkeys
Chickens
Ducks
Poultry livers
Foie gras
Pork
Offal
Lamb and mutton
Lamb
Mutton
Goat meat
Horse, ass, mule or hinny meat
Horsemeat
Ass, mule or hinny meat
Various meats
Rabbit meat
Hare meat
Game
Frogs' legs
Pigeons
Fish meat

15130000
15131000
15131100
15131110
15131120
15131130
15131134
15131135
15131200
15131210
15131220
15131230
15131300
15131310
15131320
15131400
15131410
15131420
15131490
15131500
15131600
15131610
15131620
15131640
15131700
15200000
15210000
15211000
15211100
15212000
15213000
15220000
15221000
15229000
15230000
15231000

ხორცის პროდუქტები
ხორცის კონსერვები და პროდუქტები
საძეხვე ხორცისგან დამზადებული პროდუქტები
საძეხვე ხორცი
ძეხვეული პროდუქტები
ძეხვი
სისხლიანი ძეხვი და სისხლის სხვა ძეხვები
(შინაური) ფრინველის ხორცის ძეხვეული
გამხმარი, დამარილებული, შებოლილი ან შეკმაზული ხორცი
შებოლილი ლორი
ბეკონი
სალიამი
ღვიძლის პროდუქტები
პაშტეტი
ბატისა და იხვის ღვიძლისაგან დამზადებული პროდუქტები
ღორის ხორცის პროდუქტები
ლორი
გუფთა
ღორის ხორცისგან მომზადებული კერძები
(შინაური) ფრინველის ხორცის პროდუქტები
საქონლისა და ხბოს ხორცის პროდუქტები
საქონლის ხორცის გუფთა
დაკეპილი საქონლის ხორცი (ფარში)
ფუნთუშა საქონლის ხორცის კატლეტით (ბიფბურგერი)
ხორცის ნამზადი
მზა და დაკონსერვებული თევზი
თევზის ფილე, თევზის ღვიძლი და ხიზილალა
თევზის ფილეები
თევზის გაუყინავი ფილეები
თევზის ქვირითი
თევზის ღვიძლი
გაყინული თევზი, თევზის ფილე და თევზის სხვა ხორცი
გაყინული თევზი
გაყინული თევზის პროდუქტები
გამხმარი ან დამარილებული თევზი, თევზი მარილწყალში, შებოლილი
გამხმარი თევზი

Meat products
Meat preserves and preparations
Sausage-meat products
Sausage meat
Sausage products
Sausages
Black pudding and other blood sausages
Poultry sausages
Dried, salted, smoked or seasoned meat
Gammon
Bacon
Salami
Liver preparations
Pâté
Preparations of goose or duck liver
Pork products
Ham
Meatballs
Prepared pork dishes
Poultry products
Beef and veal products
Beef meatballs
Minced beef
Beefburgers
Meat preparations
Prepared and preserved fish
Fish fillets, fish livers and roe
Fish fillets
Fresh fish fillets
Fish roe
Fish livers
Frozen fish, fish fillets and other fish meat
Frozen fish
Frozen fish products
Dried or salted fish; fish in brine; smoked fish
Dried fish

15232000
15233000
15234000
15235000
15240000
15241000
15241100
15241200
15241300
15241400
15241500
15241600
15241700
15241800
15242000
15243000
15244000
15244100
15244200
15250000
15251000
15252000
15253000
15300000
15310000
15311000
15311100
15311200
15312000
15312100
15312200
15312300
15312310
15312400
15312500

დამარილებული თევზი
თევზი მარილწყალში
შებოლილი თევზი
დაკონსერვებული თევზი
თევზი თუნუქის ან ლითონის ყუთებში და სხვა სახის მომზადებული ან
დაკონსერვებული თევზი
საფანელში ამოვლებული, დაკონსერვებული თევზი
დაკონსერვებული ორაგული
დამუშავებული ან დაკონსერვებული ქაშაყი
სარდინი
დაკონსერვებული თინუსი
სკუმბრია
ანჩოუსი
თევზის ჩხირები
საფანელში ამოვლებული თევზისაგან დამზადებული პროდუქტები
თევზის მზა კერძები
თევზის პროდუქტები
შავი ხიზილალა და ხიზილალა
შავი ხიზილალა
ხიზილალა
ზღვის პროდუქტები
გაყინული კიბოსნაირები
მომზადებული ან დაკონსერვებული კიბოსნაირები
მოლუსკებისგან დამზადებული პროდუქტები
ხილი, ბოსტნეული და მონათესავე პროდუქტები
კარტოფილი და კარტოფილის პროდუქტები
გაყინული კარტოფილი
ჩიფსები ან კარტოფილი-ფრი
კუბებად, ბრტყელ ნაჭრებად ან სხვაგვარად დაჭრილი გაყინული
კარტოფილის პროდუქტები
სწრაფი მომზადების კარტოფილის პიურე
ნახევრადშემწვარი კარტოფილის ჩიფსები
კარტოფილის ჩიფსები
არომატიზებული კარტოფილის ჩიფსები
კარტოფილის საუზმე
კარტოფილის კროკეტი/ფრიკადელი

Salted fish
Fish in brine
Smoked fish
Preserved fish
Canned or tinned fish and other prepared or preserved fish
Coated, canned or tinned fish
Canned salmon
Prepared or preserved herring
Sardines
Canned tuna
Mackerel
Anchovies
Fish fingers
Coated fish preparations
Prepared fish dishes
Preparations of fish
Caviar and fish eggs
Caviar
Fish eggs
Seafood
Frozen crustaceans
Prepared or preserved crustaceans
Shellfish products
Fruit, vegetables and related products
Potatoes and potato products
Frozen potatoes
Chips or french fries
Diced, sliced and other frozen potatoes
Potato products
Instant mashed potatoes
Part-fried potato chips
Potato crisps
Flavoured potato crisps
Potato snacks
Potato croquettes

15313000
15320000
15321000
15321100
15321200
15321300
15321400
15321500
15321600
15321700
15321800
15322000
15322100
15330000
15331000
15331100
15331110
15331120
15331130
15331131
15331132
15331133
15331134
15331135
15331136
15331137
15331138
15331140
15331142
15331150
15331170
15331400
15331410
15331411
15331420
15331423

გადამუშავებული კარტოფილი
ხილისა და ბოსტნეულის წვენები
ხილის წვენები
ფორთოხლის წვენი
გრეიფრუტის წვენი
ლიმონის წვენი
ანანასის წვენი
ყურძნის წვენი
ვაშლის წვენი
არაკონცენტრირებული წვენების ნარევი
კონცენტრირებული წვენები
ბოსტნეულის წვენები
პომიდვრის წვენი
გადამუშავებული ხილი და ბოსტნეული
გადამუშავებული ბოსტნეული
ახალი ან გაყინული ბოსტნეული
გადამუშავებული ბოლქვები
გადამუშავებული გორგლოვანი ბოსტნეული
ლობიო, ბარდა, წიწაკა, პომიდორი და სხვა ბოსტნეული
გადამუშავებული ლობიო
გადამუშავებული ბარდა
დამტვრეული ბარდა
გადამუშავებული პომიდორი
გადამუშავებული სოკო
გადამუშავებული წიწაკა
სოიის ღივები/ყლორტები
ტრიუფელები
ფოთლოვანი და კომბოსტოსნაირი ბოსტნეული
გადამუშავებული კომბოსტო
გადამუშავებული პარკოსნები
გაყინული ბოსტნეული
დაკონსერვებული ბოსტნეული (და)/ან ბოსტნეული ლითონის ყუთებში
ლობიო პომიდვრის სოუსში
მოთუშული ლობიო
დაკონსერვებული პომიდორი
პომიდორი ლითონის ყუთებში

Processed potatoes
Fruit and vegetable juices
Fruit juices
Orange juice
Grapefruit juice
Lemon juice
Pineapple juice
Grape juice
Apple juice
Mixtures of unconcentrated juices
Concentrated juices
Vegetable juices
Tomato juice
Processed fruit and vegetables
Processed vegetables
Fresh or frozen vegetables
Processed root vegetables
Processed tuber vegetables
Beans, peas, peppers, tomatoes and other vegetables
Processed beans
Processed peas
Split peas
Processed tomatoes
Processed mushrooms
Processed peppers
Soybean sprouts
Truffles
Leaf and cabbage vegetables
Processed cabbage
Processed pulses
Frozen vegetables
Preserved and/or canned vegetables
Beans in tomato sauce
Baked beans
Preserved tomatoes
Canned tomatoes

15331425
15331427
15331428
15331430
15331450
15331460
15331461
15331462
15331463
15331464
15331465
15331466
15331470
15331480
15331500
15332000
15332100
15332140
15332150
15332160
15332170
15332180
15332200
15332230
15332231
15332232
15332240
15332250
15332260
15332261
15332270
15332290
15332291
15332292
15332293
15332294

ტომატ-პასტა
კონცენტრირებული ტომატ-პასტა
პომიდვრის სოუსი
დაკონსერვებული სოკო
გადამუშავებული ზეთისხილი
დაკონსერვებული ბოსტნეული
მჟავე კომბოსტოს კონსერვი
დაკონსერვებული ბარდა
კანგაცლილი მარცვლეულის კონსერვი
დაკონსერვებული მთლიანი ლობიოს მარცვლები
ასპარაგუსის კონსერვი
დაკონსერვებული ზეთისხილი
ტკბილი სიმინდი
მალფუჭებადი ბოსტნეულის კონსერვები
ძმარში შენახული ბოსტნეული
გადამუშავებული ხილი და თხილეული
გადამუშავებული ხილი
გადამუშავებული ვაშლი
გადამუშავებული მსხალი
გადამუშავებული ბანანი
რევანდი
ნესვი
ჯემები და მურაბები; ხილის ჟელეები; ხილის ან თხილის პიურეები და
მურაბები
ფორთოხლის მურაბა
ლიმონის მურაბა
ხილის ჟელე
ხილის პასტა
თხილის პასტა
არაქისის კარაქი
ხილის პიურე
ჯემები
გარგრის ჯემი
მაყვლის ჯემი
შავი მოცხარის ჯემი
ალუბლის ჯემი

Tomato purée
Concentrated tomato purée
Tomato sauce
Canned mushrooms
Processed olives
Canned vegetables
Canned sauerkraut
Canned peas
Canned shelled beans
Canned whole beans
Canned asparagus
Canned olives
Sweet corn
Provisionally preserved vegetables
Vegetables preserved in vinegar
Processed fruit and nuts
Processed fruit
Processed apples
Processed pears
Processed bananas
Rhubarb
Melons
Jams and marmalades; fruit jellies; fruit or nut purée and pastes
Marmalades
Orange marmalade
Lemon marmalade
Fruit jellies
Fruit pastes
Nut pastes
Peanut butter
Fruit purées
Jams
Apricot jam
Blackberry jam
Blackcurrant jam
Cherry jam

15332295
15332296
15332300
15332310
15332400
15332410
15332411
15332412
15332419
15333000
15400000
15410000
15411000
15411100
15411110
15411120
15411130
15411140
15411200
15411210
15412000
15412100
15412200
15413000
15413100
15420000
15421000
15422000
15423000
15424000
15430000
15431000
15431100
15431110
15431200

ჟოლოს ჯემი
მარწყვის ჯემი
გადამუშავებული თხილეული
მოხალული ან დამარილებული თხილი
დაკონსერვებული ხილი
გამხმარი ხილი/კერკი
გადამუშავებული მოცხარი
გადამუშავებული ქიშმიში
თეთრი, უკურკო ყურძნის ქიშმიში
ბოსტნეულის სუბპროდუქტები
ცხოველური ან მცენარეული ზეთები და ცხიმები
ნედლი/დაუმუშავებელი ცხოველური ან მცენარეული ზეთები და
ცხოველური და მცენარეული ზეთები
მცენარეული ზეთი
ზეითუნის ზეთი
სეზამის ზეთი
მიწისთხილის ზეთი
ქოქოსის ზეთი
კულინარიული ზეთი
შესაწვავი ზეთი
ცხიმები
ცხოველური ცხიმები
მცენარეული ცხიმები
მცენარეული ცხიმების ან ზეთების მყარი ნარჩენები
კოპტონი
რაფინირებული ზეთები და ცხიმები
რაფინირებული ზეთი
რაფინირებული ცხიმი
ჰიდროგენიზებული ან რთულ ეთეროვან მდგომარეობაში გადაყვანილი
ზეთები ან ცხიმები
მცენარეული ცვილი
საჭმელად ვარგისი ცხიმები
მარგარინი და მსგავსი პროდუქტები
მარგარინი
თხევადი მარგარინი
ცხიმის ნაკლები ან დაბალი შემცველობის პასტები

Raspberry jam
Strawberry jam
Processed nuts
Roasted or salted nuts
Preserved fruits
Dried fruit
Processed currants
Processed raisins
Sultanas
Vegetable by-products
Animal or vegetable oils and fats
Crude animal or vegetable oils and fats
Animal or vegetable oils
Vegetable oils
Olive oil
Sesame oil
Groundnut oil
Coconut oil
Cooking oil
Frying oil
Fats
Animal fats
Vegetable fats
Solid residues of vegetable fats or oils
Oilcake
Refined oils and fats
Refined oils
Refined fats
Hydrogenated or esterified oils or fats
Vegetable waxes
Edible fats
Margarine and similar preparations
Margarine
Liquid margarine
Reduced or low-fat spreads

15500000
15510000
15511000
15511100
15511200
15511210
15511300
15511400
15511500
15511600
15511700
15512000
15512100
15512200
15512300
15512900
15530000
15540000
15541000
15542000
15542100
15542200
15542300
15543000
15543100
15543200
15543300
15543400
15544000
15545000
15550000
15551000
15551300
15551310
15551320
15551500

რძის პროდუქტები
რძე და ნაღები
რძე
პასტერიზებული რძე
სტერილიზებული რძე
ზემაღალ ტემპერატურაზე დამუშავებული (UHT) რძე
გამოხდილი რძე
ნახევრად გამოხდილი რძე
გამოუხდელი რძე
შესქელებული რძე
რძის ფხვნილი
ნაღები
ნაკლებცხიმიანი ნაღები
ცხიმით მდიდარი ნაღები
შედედებული ნაღები
სქელი ნაღები (ასათქვეფი)
კარაქი
ყველის პროდუქტები
სუფრის ყველი
ახალი ყველი
ხაჭო
რბილი ყველი
ყველი `ფეტა~
გახეხილი, დაფქული, ობიანი და სხვა სახის ყველი
ობიანი ყველი
ჩედერის ყველი
გახეხილი ყველი
პარმეზანის ყველი
მაგარი ყველი
მდნარი ყველი
რძის პროდუქტების ასორტი
იოგურტი და სხვა ფერმენტიზებული რძის პროდუქტები
იოგურტი
ნატურალური იოგურტი
იოგურტი არომატიზებული (გემოს დანამატებით)
დო

Dairy products
Milk and cream
Milk
Pasteurised milk
Sterilised milk
UHT milk
Skimmed milk
Semi-skimmed milk
Full-cream milk
Condensed milk
Milk powder
Cream
Single cream
Double cream
Clotted cream
Whipping cream
Butter
Cheese products
Table cheese
Fresh cheese
Cottage cheese
Soft cheese
Feta cheese
Grated, powdered, blue-veined and other cheese
Blue cheese
Cheddar cheese
Grated cheese
Parmesan cheese
Hard cheese
Cheese spreads
Assorted dairy products
Yoghurt and other fermented milk products
Yoghurt
Unflavoured yoghurt
Flavoured yoghurt
Buttermilk

15552000
15553000
15554000
15555000
15555100
15555200
15600000
15610000
15611000
15612000
15612100
15612110
15612120
15612130
15612150
15612190
15612200
15612210
15612220
15612300
15612400
15612410
15612420
15612500
15613000
15613100
15613300
15613310
15613311
15613313
15613319
15613380
15614000
15614100
15614200
15614300

კაზეინი
ლაქტოზა და ლაქტოზის სიროფი
შრატი
ნაყინი და მსგავსი პროდუქტები
ნაყინი
სორბეტი
დაფქული მარცვლეული პროდუქტები, სახამებელი და სახამებლის
დაფქული მარცვლეული პროდუქტები
დარჩეული ბრინჯი
მარცვლეულის ან ბოსტნეულის ფქვილი და მონათესავე პროდუქტები
ხორბლის ფქვილი
გაუცრელი ფქვილი
ფქვილი ცხობისთვის
ჩვეულებრივი ფქვილი
საკონდიტრო ფქვილი
ფერმენტიზებული ფქვილი
მარცვლეულის ფქვილი
სიმინდის ფქვილი
ბრინჯის ფქვილი
ბოსტნეულის ფქვილი და სახამებელი
პურ-ფუნთუშეულის მოსამზადებელი ნარევები
ნამცხვრის მოსამზადებელი ნარევები
საცხობი ნარევი
პურ-ფუნთუშეული
მარცვლეულისგან დამზადებული პროდუქტები
დაფქული შვრია
მარცვლეულის ნაწარმი
მარცვლეულის მზა საუზმე
სიმინდის ფანტელი
მიუსლი ან ეკვივალენტი
ხორბლის ქულა
შვრიის ფანტელი
გადამუშავებული ბრინჯი
გრძელმარცვლიანი ბრინჯი
დაფქული ბრინჯი
დატეხილი ბრინჯი

Casein
Lactose or lactose syrup
Whey
Ice cream and similar products
Ice cream
Sorbet
Grain mill products, starches and starch products
Grain mill products
Husked rice
Cereal or vegetable flour and related products
Wheat flour
Wholemeal flour
Breadmaking flour
Plain flour
Pastry flour
Self-raising flour
Cereal flour
Corn flour
Rice flour
Vegetable flour and meal
Mixes for the preparation of baker's wares
Cake mixes
Baking mixes
Bakery products
Cereal grain products
Ground oats
Cereal products
Prepared breakfast cereals
Cornflakes
Muesli or equivalent
Puffed wheat
Rolled oats
Processed rice
Long-grain rice
Milled rice
Broken rice

15615000
15620000
15621000
15622000
15622100
15622110
15622120
15622300
15622310
15622320
15622321
15622322
15623000
15624000
15625000
15626000
15700000
15710000
15711000
15712000
15713000
15800000
15810000
15811000
15811100
15811200
15811300
15811400
15811500
15811510
15811511
15812000
15812100
15812120
15812121
15812122

ქატო
სახამებელი და სახამებლის ნაწარმი
სიმინდის ზეთი
გლუკოზა და გლუკოზის პროდუქტები; ფრუქტოზა და ფრუქტოზის
გლუკოზა და გლუკოზის პროდუქტები
გლუკოზა
გლუკოზის სიროფი
ფრუქტოზა და ფრუქტოზის პროდუქტები
ფრუქტოზა
ფრუქტოზის ნაწარმი
ფრუქტოზის ხსნარი
ფრუქტოზის სიროფი
სახამებელი
ტაპიოკა
მანანის ბურღული
კრემის ფხვნილი
ცხოველის საკვები
ცხოველების მზა საკვები შინაური და სხვა ცხოველებისთვის
თევზის საკვები
მშრალი საკვები/ფურაჟი
შინაური ცხოველების საკვები
სხვადასხვა საკვები პროდუქტი
პურპროდუქტები, ახალი საკონდიტრო ნაწარმი და ნამცხვრები
პურპროდუქტები
პური
ხვეულები
კრუასანები
ფუნთუშები
პურის მზა პროდუქტები
სენდვიჩები
მზა სენდვიჩები
საკონდიტრო ნაწარმი და ნამცხვრები
საკონდიტრო ნაწარმი
ღვეზელი
პიკანტური/სანელებლებიანი ღვეზელი
ტკბილი ღვეზელები

Bran
Starches and starch products
Corn oil
Glucose and glucose products; fructose and fructose products
Glucose and glucose products
Glucose
Glucose syrup
Fructose and fructose products
Fructose
Fructose preparations
Fructose solutions
Fructose syrup
Starches
Tapioca
Semolina
Custard powder
Animal feedstuffs
Prepared animal feeds for farm and other animals
Fish food
Dry fodder
Pet food
Miscellaneous food products
Bread products, fresh pastry goods and cakes
Bread products
Bread
Rolls
Croissants
Crumpets
Prepared bread products
Sandwiches
Prepared sandwiches
Pastry goods and cakes
Pastry goods
Pies
Savoury pies
Sweet pies

15812200
15813000
15820000
15821000
15821100
15821110
15821130
15821150
15821200
15830000
15831000
15831200
15831300
15831400
15831500
15831600
15832000
15833000
15833100
15833110
15840000
15841000
15841100
15841200
15841300
15841400
15842000
15842100
15842200
15842210
15842220
15842300
15842310
15842320
15842400

ნამცხვრები
პოდუქტები საუზმისთვის
ორცხობილები და ხრაშუნა ნამცხვრები; დაკონსერვებული საკონდიტრო
ნაწარმი და ნამცხვრები
გახუხული/შებრაწული პურის პროდუქტები და საკონდიტრო ნაწარმი
გახუხული/შებრაწული პურის პროდუქტები
გახუხული/შებრაწული პური
ხრაშუნა პური
ორცხობილა
ხრაშუნა ტკბილი ნამცხვრები
შაქარი და მონათესავე პროდუქტები
შაქარი
თეთრი შაქარი
ნეკერჩხლის შაქარი და ნეკერჩხლის სიროფი
მელასა
შაქრის სიროფი
თაფლი
შაქრის წარმოების ნარჩენები
შაქრის პროდუქტები
დესერტები
ფლანი
კაკაო; შოკოლადი და ტკბილეული
კაკაო
კაკაოს პასტა
კაკაოს კარაქი, ცხიმი ან ზეთი
დაუმტკბარი კაკაოს ფხვნილი
დამტკბარი კაკაოს ფხვნილი
შოკოლადი და ტკბილეული
შოკოლადი
შოკოლადის პროდუქტები
დასალევი შოკოლადი
შოკოლადის ფილა
საკონდიტრო ნაწარმი
ტკბილეული (კარამელი)
ნუგა
დაშაქრული ხილი, თხილი ან ცედრა

Cakes
Morning goods
Rusks and biscuits; preserved pastry goods and cakes
Toasted bread products and pastry goods
Toasted bread products
Toasted bread
Crispbread
Rusks
Sweet biscuits
Sugar and related products
Sugar
White sugar
Maple sugar and maple syrup
Molasses
Sugar syrups
Honey
Sugar-manufacture waste
Sugar products
Desserts
Flans
Cocoa; chocolate and sugar confectionery
Cocoa
Cocoa paste
Cocoa butter, fat or oil
Unsweetened cocoa powder
Sweetened cocoa powder
Chocolate and sugar confectionery
Chocolate
Chocolate products
Drinking chocolate
Chocolate bars
Confectionery
Boiled sweets
Nougat
Fruit, nuts or fruit peel preserved by sugar

15850000
15851000
15851100
15851200
15851210
15851220
15851230
15851250
15851290
15860000
15861000
15861100
15861200
15862000
15863000
15863100
15863200
15864000
15864100
15865000
15870000
15871000
15871100
15871110
15871200
15871210
15871230
15871250
15871260
15871270
15871273
15871274
15871279
15872000
15872100
15872200

მაკარონის პროდუქტები
ფქვილის ნაწარმი
მაკარონი
მზა მაკარონი და კუსკუსი
მზა მაკარონი
მაკარონი სატენით
ლაზანია
კუსკუსი
დაკონსერვებული მაკარონი
ყავა, ჩაი და მონათესავე პროდუქტები
ყავა
მოხალული ყავა
უკოფეინო ყავა
ყავის შემცვლელები
ჩაი
მწვანე ჩაი
შავი ჩაი
ჩაის ან მატეს ნაწარმი
ჩაის პაკეტები
მცენარეული ნაყენი
საკმაზები და სანელებლები
ძმარი; სოუსები; საკმაზების ნარევი; მდოგვის ფხვნილი და ფქვილი; მზა
ძმარი და ძმრის შემცვლელები
ძმარი ან ეკვივალენტი
სოუსები; საკმაზების ნარევი; მდოგვის ფხვნილი და ფქვილი; მზა
სოიის სოუსი
ტომატის კეტჩუპი
მდოგვი
სოუსები
საკმაზების ნარევი
მაიონეზი
სენდვიჩის პასტები
ჩატნი
არომატული ბალახები და სუნელები
წიწაკა
სუნელები

Pasta products
Farinaceous products
Uncooked pasta
Prepared pasta and couscous
Prepared pasta
Stuffed pasta
Lasagne
Couscous
Canned pasta
Coffee, tea and related products
Coffee
Roasted coffee
Decaffeinated coffee
Coffee substitutes
Tea
Green tea
Black tea
Preparations of tea or maté
Teabags
Herbal infusions
Condiments and seasonings
Vinegar; sauces; mixed condiments; mustard flour and meal; prepared
Vinegar and vinegar substitutes
Vinegar or equivalent
Sauces, mixed condiments and mixed seasonings
Soya sauce
Tomato ketchup
Mustard
Sauces
Mixed condiments
Mayonnaise
Sandwich spreads
Chutney
Herbs and spices
Pepper
Spices

15872300
15872400
15872500
15880000
15881000
15882000
15884000
15890000
15891000
15891100
15891200
15891300
15891400
15891410
15891500
15891600
15891610
15891900
15892000
15892100
15892200
15892400
15893000
15893100
15893200
15893300
15894000
15894100
15894200
15894210
15894220
15894300
15894400
15894500
15894600
15894700

არომატული ბალახები
მარილი
ჯანჯაფილი
სპეციალური საკვები პროდუქტები
ჰომოგენიზებული საკვები
დიეტური პროდუქტები
ბავშვის საკვები
სხვადასხვა საკვები პროდუქტი და მშრალი პროდუქტები
სუპები და ბულიონები
ხორცის სუპები
თევზის სუპები
შერეული სუპები
სუპები
ნარევები სუპებისთვის
ბულიონები
ნახარშები
ნარევები ნახარშებისათვის
ბოსტნეულის სუპები
ბოსტნეულის წვენები, ექსტრაქტები, პეპტიკური ნივთიერებები და
ბოსტნეულის წვენები
ბოსტნეულის ექსტრაქტები
გამასქელებლები
მშრალი პროდუქტები
შერეული საკვები პროდუქტები
დესერტის ნარევი
საწებლები
გადამუშავებული საკვები პროდუქტები
ვეგეტერიანული საკვები
მზა საჭმელები
საკვები სკოლისთვის
საკვები საავადმყოფოებისთვის
მზა კერძები
წასახემსებელი საკვები
საკვების გასაყიდი ავტომატების ინგრედიენტები
სენდვიჩის შიგთავსი
დელიკატესები

Herbs
Salt
Ginger
Special nutritional products
Homogenised food preparations
Dietetic products
Baby food
Miscellaneous food products and dried goods
Soups and broths
Meat soups
Fish soups
Mixed soups
Soups
Soup mixes
Broths
Stocks
Mixes for stocks
Vegetable soups
Vegetable saps, extracts, peptic substances and thickeners
Vegetable saps
Vegetable extracts
Thickeners
Dry goods
Food mixes
Dessert mixes
Gravy mixes
Processed food products
Vegan packs
Prepared meals
School meals
Hospital meals
Prepared dishes
Snacks
Vending-machine ingredients
Sandwich fillings
Delicatessen

15895000
15895100
15896000
15897000
15897100
15897200
15897300
15898000
15899000
15900000
15910000
15911000
15911100
15911200
15930000
15931000
15931100
15931200
15931300
15931400
15931500
15931600
15932000
15940000
15941000
15942000
15950000
15951000
15960000
15961000
15961100
15962000
15980000
15981000
15981100
15981200

სწრაფი კვების პროდუქტები
ჰამბურგერები
ღრმად გაყინული პროდუქტები
დაკონსერვებული პროდუქტები და საველე ულუფა
საველე ულუფა
დაკონსერვებული პროდუქტები
საკვების ნაკრები (ასორტი)
საფუარი
საცხობი ფხვნილი
სასმელები, თამბაქო და მონათესავე პროდუქტები
დისტილირებული ალკოჰოლური სასმელები
სპირტიანი სასმელები
სპირტი
ლიქიორი
ღვინო
ღვინო გემოს დანამატების გარეშე
შუშხუნა ღვინო
სუფრის ღვინო
პორტვეინი
მადეირა
ყურძნის ტკბილი
ხერესი
ღვინის ლექი
სიდრი და სხვა ხილის ღვინოები
სიდრი
ხილის ღვინოები
არადისტილირებული ფერმენტირებული სასმელები
ვერმუტი
ალაოს ლუდი
ლუდი
ლაგერი
ლუდის წარმოებისა და გამოხდის ნარჩენი პროდუქტები
უალკოჰოლო სასმელები
მინერალური წყლები
არაგაზირებული მინერალური წყალი
გაზირებული მინერალური წყალი

Fast-food products
Hamburgers
Deep-frozen products
Canned goods and field rations
Field rations
Canned goods
Food parcels
Yeast
Baking powder
Beverages, tobacco and related products
Distilled alcoholic beverages
Spirituous beverages
Spirits
Liqueurs
Wines
Unflavoured wines
Sparkling wine
Table wine
Port
Madeira
Grape must
Sherry
Wine lees
Cider and other fruit wines
Cider
Fruit wines
Non-distilled fermented beverages
Vermouth
Malt beer
Beer
Lager
Brewing or distilling dregs
Non-alcoholic beverages
Mineral water
Still mineral water
Sparkling mineral water

15981300
15981310
15981320
15981400
15982000
15982100
15982200
15990000
15991000
15991100
15991200
15991300
15992000
15992100
15993000
15994000
15994100
15994200
16100000
16110000
16120000
16130000
16140000
16141000
16150000
16160000
16300000
16310000
16311000
16311100
16320000
16330000
16331000
16340000
16400000

წყალი მყარ მდგომარეობაში
ყინული
თოვლი
არომატიზებული მინარელური წყლები
უალკოჰოლო სასმელები
ხილფაფა
შოკოლადიანი რძე
თამბაქო, თამბაქოს ნაწარმი და თანმხლები პროდუქტები
თამბაქოს ნაწარმი
სიგარა
პატარა სიგარა (სიგარილა)
სიგარეტი
თამბაქო
დამუშავებული თამბაქო
თამბაქოს პროდუქცია
სიგარეტის ქაღალდი და ფილტრის ქაღალდი
სიგარეტის ქაღალდი
ფილტრის ქაღალდი
სასოფლო-სამეურნეო და სატყეო დანიშნულების მანქანა-დანადგარები
ნიადაგის მოსამზადებლად ან კულტივირებისათვის
გუთნები ან დისკებიანი ფარცხები
ფარცხები, გამაფხვიერებლები, კულტივატორები, სამარგლი მანქანები
სათესი, სარგავი ან გადასარგავი მანქანები
ნაკელის დამყრელი მანქანები
სასუქის გამანაწილებელი მანქანები
მოლის ან სპორტული მოედნის სატკეპნი მანქანები
სხვადასხვა აღჭურვილობა მებაღეობისთვის
მოსავლის ასაღები მანქანები
სათიბი მანქანები
მოლის საკრეჭი მანქანები
მოლის, პარკის ან სპორტული მოედნის საკრეჭი მანქანები
თივის შემგროვებელი მანქანები
ჩალის ან ფურაჟის ამკრეფ-საპრესი მანქანები
ამკრეფი კომბაინები
მოსავლის ასაღები და გასალეწი მანქანები
შესაწამლი მანქანები სოფლის მეურნეობის ან მებაღჩეობისათვის

Water in solid form
Ice
Snow
Flavoured mineral waters
Soft drinks
Fruit squashes
Chocolate milk
Tobacco, tobacco goods and supplies
Tobacco goods
Cigars
Cigarillos
Cigarettes
Tobacco
Manufactured tobacco
Tobacconist supplies
Cigarette paper and filter paper
Cigarette paper
Filter paper
Agricultural and forestry machinery for soil preparation or cultivation
Ploughs or disc harrows
Harrows, scarifiers, cultivators, weeders or hoes
Seeders, planters or transplanters
Manure spreaders
Fertiliser distributors
Lawn or sports-ground rollers
Miscellaneous gardening equipment
Harvesting machinery
Mowers
Lawnmowers
Lawn, park or sports-ground mowers
Haymaking machinery
Straw or fodder balers
Pick-up balers
Harvesting and threshing machinery
Spraying machinery for agriculture or horticulture

16500000
16510000
16520000
16530000
16540000
16600000
16610000
16611000
16611100
16611200
16612000
16612100
16612200
16613000
16620000
16630000
16640000
16650000
16651000
16700000
16710000
16720000
16730000
16800000
16810000
16820000
18100000
18110000
18113000
18114000
18130000
18132000
18132100

ავტომტვირთველი ან თვითმცლელი ტრაილერები და
ნახევარტრაილერები სოფლის მეურნეობისათვის
ავტომტვირთველი ტრაილერები სოფლის მეურნეობისათვის
თვითმცლელი ტრაილერები სოფლის მეურნეობისათვის
ავტომტვირთველი ნახევარტრაილერები სოფლის მეურნეობისათვის
თვითმცლელი ნახევარტრაილერები სოფლის მეურნეობისათვის
სპეციალიზებული სასოფლო-სამეურნეო ან სატყეო დანიშნულების
კვერცხის, ხილის ან სხვა პროდუქტების გასასუფთავებელი,
დასახარისხებელი ან დასაკალიბრებელი მანქანები
სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის გასასუფთავებელი მანქანები
კვერცხის გასასუფთავებელი მანქანები
ხილის გასასუფთავებელი მანქანები
სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის დასახარისხებელი ან
კვერცხის დასახარისხებელი ან დასაკალიბრებელი მანქანები
ხილის დასახარისხებელი ან დასაკალიბრებელი მანქანები
თესლის, მარცვლის ან გამომშრალი ბოსტნეულის გასასუფთავებელი,
დასახარისხებელი ან დასაკალიბრებელი მანქანები
რძის საწველი მანქანები
ფურაჟის დასამზადებელი მანქანები
მანქანა-დანადგარები მეფუტკრეობისთვის
მანქანა-დანადგარები მეფრინველეობისთვის
ინკუბატორები და ბრუდერები მეფრინველეობისთვის
ტრაქტორები
ხელით სამართი სასოფლო-სამეურნეო ტრაქტორები
ნახმარი ტრაქტორები
გამწევი ძრავები
სასოფლო-სამეურნეო და სატყეო დანიშნულების მანქანა-დანადგარების
სასოფლო-სამეურნეო მანქანა-დანადგარების ნაწილები
სატყეო დანიშნულების მანქანა-დანადგარების ნაწილები
სამუშაო ტანსაცმელი, სპეცტანსაცმელი და აქსესუარები
სამუშაო ტანსაცმელი
საწარმოო ტანსაცმელი
კომბინეზონები/სპეცტანსაცმელი
სპეციალური სამუშაო ტანსაცმელი
მფრინავის ტანსაცმელი
მფრინავის ქურთუკი

Self-loading or unloading trailers and semi-trailers for agriculture
Self-loading trailers for agriculture
Unloading trailers for agriculture
Self-loading semi-trailers for agriculture
Unloading semi-trailers for agriculture
Specialist agricultural or forestry machinery
Machines for cleaning, sorting or grading eggs, fruit or other produce
Machines for cleaning produce
Machines for cleaning eggs
Machines for cleaning fruit
Machines for sorting or grading produce
Machines for sorting or grading eggs
Machines for sorting or grading fruit
Machines for cleaning, sorting or grading seed, grain or dried
vegetables
Milking machines
Machinery for preparing animal feeding stuffs
Bee-keeping machinery
Poultry-keeping machinery
Poultry incubators and brooders
Tractors
Pedestrian-controlled agricultural tractors
Used tractors
Traction motors
Parts of agricultural and forestry machinery
Parts of agricultural machinery
Parts of forestry machinery
Occupational clothing, special workwear and accessories
Occupational clothing
Industrial clothing
Coveralls
Special workwear
Flying clothing
Flight jackets

18132200
18140000
18141000
18142000
18143000
18200000
18210000
18211000
18212000
18213000
18220000
18221000
18221100
18221200
18221300
18222000
18222100
18222200
18223000
18223100
18223200
18224000
18230000
18231000
18232000
18233000
18234000
18235000
18235100
18235200
18235300
18235400
18300000
18310000
18311000
18312000

მფრინავის კოსტუმი
სამუშაო ტანსაცმლის აქსესუარები
სამუშაო ხელთათმანები
დამცავი წინაფრები
დამცავი აღჭურვილობა
გარედან ჩასაცმელი ტანსაცმელი
ქურთუკები/პალტოები
კეპები
ლაბადები
საქარე ქურთუკები
ჰაერგაუმტარი ტანსაცმელი
წყალგაუმტარი ტანსაცმელი
წყალგაუმტარი კეპები
კაპიუშონიანი ქურთუკები
საწვიმარი ლაბადები
სამუშაო ტანსაცმელი
კოსტუმები
კომპლექტები
ჟაკეტები და ბლეიზერები
ბლეიზერები
ჟაკეტები
გალაქული ან გაჟღენთილი ქსოვილისგან დამზადებული ტანსაცმელი
გარედან ჩასაცმელი სხვადასხვა ტანსაცმელი
კაბები
ქვედატანები
შორტები
შარვლები
პულოვერები, მოსაცმელები და მსგავსი ნივთები
პულოვერები
მოსასხამები
ბამბის ქსოვილის მაისურები
ჟილეტები
ტანსაცმელი
საცვლები
საცვლების კომბინაცია (ქალის)
კალსონები

Flight suits
Workwear accessories
Work gloves
Safety visors
Protective gear
Outerwear
Coats
Capes
Cloaks
Wind jackets
Weatherproof clothing
Waterproof clothing
Waterproof capes
Anoraks
Raincoats
Corporate clothing
Suits
Ensembles
Jackets and blazers
Blazers
Jackets
Clothing made of coated or impregnated textile fabrics
Miscellaneous outerwear
Dresses
Skirts
Shorts
Trousers
Pullovers, cardigans and similar articles
Pullovers
Cardigans
Sweatshirts
Waistcoats
Garments
Underwear
Slips
Underpants

18313000
18314000
18315000
18316000
18317000
18318000
18318100
18318200
18318300
18318400
18318500
18320000
18321000
18322000
18323000
18330000
18331000
18332000
18333000
18400000
18410000
18411000
18412000
18412100
18412200
18412300
18412800
18420000
18421000
18422000
18423000
18424000
18424300
18424400
18424500
18425000

ტრუსები
საბანაო ხალათები
მაღალყელიანი წინდები
რეიტუზები
წინდები
ღამის თეთრეული
საღამური პერანგები
ხალათები/პენუარები
პიჟამოები
შიდა პერანგები
საღამური პერანგები
ბიუსჰალტერები, კორსეტები, აჭიმები და მსგავსი ნივთები
ბიუსჰალტერები
კორსეტები
აჭიმები
ტენისურები და მაისურები
ტენისურები
მაისურები
პოლოს მაისურები
სპეციალური ტანსაცმელი და აქსესუარები
სპეციალური ტანსაცმელი
ბავშვის ტანსაცმელი
სპორტული ტანსაცმელი
სპორტული კოსტუმები
სპორტული მაისურები
სათხილამურო კოსტუმები
საცურაო კოსტუმი
ტანსაცმლის აქსესუარები
ცხვირსახოცები
შარფები
ყელსახვევები
ხელთათმანები
ერთჯერადი ხელთათმანები
უთითო თათმანები
მკლავიანი ხელთათმანები
ქამრები

Panties
Bathrobes
Stockings
Tights
Socks
Nightwear
Nightshirts
Dressing gowns
Pyjamas
Vests
Nightdresses
Brassieres, corsets, suspenders and similar articles
Brassieres
Corsets
Suspenders
T-shirts and shirts
T-shirts
Shirts
Polo shirts
Special clothing and accessories
Special clothing
Baby clothing
Sportswear
Tracksuits
Sports shirts
Ski suits
Swimwear
Clothing accessories
Handkerchiefs
Scarves
Ties
Gloves
Disposable gloves
Mittens
Gauntlets
Belts

18425100
18440000
18441000
18443000
18443100
18443300
18443310
18443320
18443330
18443340
18443400
18443500
18444000
18444100
18444110
18444111
18444112
18444200
18450000
18451000
18451100
18452000
18453000
18500000
18510000
18511000
18511100
18511200
18511300
18511400
18511500
18511600
18512000
18512100
18512200
18513000

პატრონტაშები (სავაზნე ჩანთები)
ქუდები და თავსაბურავები
ქუდები
თავსაბურავები და თავსაბურავის აქსესუარები
თავსაკრავები
თავსაბურავები
ბერეტები
სამხედრო ბერეტები
კაპიუშონები
კეპები
ნიკაპქვეშ შესაკრავი თავსაბურავის თასმა
წინაფრები
დამცავი თავსაბურავი
უსაფრთხოების თავსაბურავი
ჩაფხუტები
დამცავი ჩაფხუტები
საველოსიპედე ჩაფხუტები
კასკები
შესაკრავები (ტანსაცმლის)
ღილები
ღილების ნაწილები
ინგლისური ქინძისთავები
ელვა შესაკრავები
სამკაულები, საათები და მონათესავე ნივთები
სამკაულები და მონათესავე ნივთები
ძვირფასი ქვები სამკაულებისთვის
ბრილიანტები
ლალის ქვები
ზურმუხტის ქვები
ოპალის ქვები
კვარცის ქვები
ტურმალინის ქვები
მონეტები და მედლები
მონეტები
მედლები
სამკაულები

Bandoliers
Hats and headgear
Hats
Headgear and headgear accessories
Headbands
Headgear
Berets
Field caps
Hoods
Caps
Chin straps for headgear
Visors
Protective headgear
Safety headgear
Helmets
Crash helmets
Bicycle helmets
Hard hats
Fasteners (clothing)
Buttons
Parts of buttons
Safety pins
Zip fasteners
Jewellery, watches and related articles
Jewellery and related articles
Precious stone for jewellery
Diamonds
Rubies
Emeralds
Opal stone
Quartz stone
Tourmaline stone
Coins and medals
Coins
Medals
Articles of jewellery

18513100
18513200
18513300
18513400
18513500
18520000
18521000
18521100
18522000
18523000
18530000
18600000
18610000
18611000
18612000
18613000
18620000
18800000
18810000
18811000
18812000
18812100
18812200
18812300
18812400
18813000
18813100
18813200
18813300
18814000
18815000
18815100
18815200
18815300
18815400
18816000

მარგალიტები
ოქროს ნაკეთობები
ძვირფასი ლითონის ნაკეთობები
ნაკეთობები ძვირფასი და ნახევრად ძვირფასი ქვებისგან
ვერცხლის ნაკეთობები
პირადი მოხმარების საათები
საათები
საათების მინები
მაჯის საათები
წამმზომები
საჩუქრები და ჯილდოები
ბეწვეული და ბეწვეულის ნივთები
ბეწვეულის ნივთები
ბეწვიანი ტყავი
ბეწვეულის ტანსაცმელი
ხელოვნური ბეწვეულის ნივთები
ბეწვეული
ფეხსაცმელი
ფეხსაცმელი, სპორტული და დამცავი ფეხსაცმლის გარდა
წყალშეუღწევადი ფეხსაცმელი
რეზინის ან პლასტმასის დეტალებიანი ფეხსაცმელი
სანდლები რეზინის ან პლასტმასის სალტეებით
რეზინის წაღები/ჩექმები
მსუბუქი ფეხსაცმელი რეზინის ან პლასტმასის ზედა ნაწილით
ფლოსტები
ტყავისზედაპირიანი ფეხსაცმელი
სანდლები
ჩუსტები
მსუბუქი ფეხსაცმელი
ნაჭრისზედაპირიანი ფეხსაცმელი
ყელიანი ფეხსაცმელი
ბათინკები
წვივებამდე ჩექმები
მუხლებამდე ჩექმები
ჭაობის ფეხსაცმელი
კალოშები

Pearls
Goldsmiths' wares
Articles of precious metal
Articles of precious or semi-precious stones
Silversmiths' wares
Personal horology
Watches
Glass for watches
Wristwatches
Stopwatches
Presents and rewards
Furs and articles of fur
Fur articles
Fur skins
Fur clothing
Artificial fur articles
Furs
Footwear
Footwear other than sports and protective footwear
Waterproof footwear
Footwear with rubber or plastic parts
Sandals with uppers of rubber or plastics
Rubber boots
Town footwear with rubber or plastic uppers
Flip-flops
Footwear with uppers of leather
Sandals
Slippers
Town footwear
Footwear with uppers of textile materials
Boots
Ankle boots
Calf boots
Knee boots
Waders
Galoshes

18820000
18821000
18821100
18822000
18823000
18824000
18830000
18831000
18832000
18832100
18840000
18841000
18842000
18843000
18900000
18910000
18911000
18912000
18913000
18920000
18921000
18923000
18923100
18923200
18924000
18925000
18925100
18925200
18929000
18930000
18931000
18931100
18932000
18933000
18933100
18934000

სპორტული ფეხსაცმელი
სათხილამურო ფეხსაცმელი
ფეხსაცმელი სათხილამურო რბოლისათვის
სავარჯიშო ფეხსაცმელი
ალპინისტის ჩექმები
ფეხბურთელის ბუცები
დამცავი ფეხსაცმელი
ფეხსაცმელი ლითონის დამცავი ცხვირით
სპეციალური ფეხსაცმელი
მფრინავის ფეხსაცმელი
ფეხსაცმლის ნაწილები
ფეხსაცმლის ზედაპირები
ლანჩები
ქუსლები
საბარგო ნივთები, სასარაჯო ნაკეთობები, ტომრები და ჩანთები
სასარაჯო ნაკეთობები
უნაგირები
მათრახის ტარები
მათრახები
საბარგო ჩანთები
ჩემოდნები
ქისები და საფულეები
ქისები
საფულეები
სამგზავრო სკივრები
წყლის ბოთლის ჩასადებები და შალითები
წყლის ბოთლის ჩასადებები
შალითები
პარფიუმერიის ჩანთები
ტომრები და ჩანთები
სამგზავრო ჩანთები
ზურგჩანთები
სპორტული ჩანთები
ჩანთები წერილებისა და ამანათებისთვის
საფოსტო ტომრები
პაკეტები

Sports footwear
Ski footwear
Cross-country ski footwear
Training shoes
Climbing boots
Football boots
Protective footwear
Footwear incorporating a protective metal toecap
Special footwear
Flying footwear
Parts of footwear
Footwear uppers
Soles
Heels
Luggage, saddlery, sacks and bags
Saddlery
Saddles
Riding crops
Whips
Luggage
Suitcases
Pouches and wallets
Pouches
Wallets
Trunks
Water-bottle holders and holsters
Water-bottle holders
Holsters
Toilet cases
Sacks and bags
Travel bags
Rucksacks
Sports bags
Mail or parcel bags
Post pouches
Kitbags

18935000
18936000
18937000
18937100
18938000
18939000
19100000
19110000
19120000
19130000
19131000
19132000
19133000
19140000
19141000
19142000
19143000
19144000
19160000
19170000
19200000
19210000
19211000
19211100
19212000
19212100
19212200
19212300
19212310
19212400
19212500
19212510
19220000
19230000
19231000
19240000

თეთრეულის ჩანთები
ნაჭრის ჩანთები
საქონლის შესაფუთი ტომრები
საქონლის შესაფუთი პაკეტები
ორმაგი ჩანთები
ხელჩანთები
ტყავი
მოთრიმლული ტყავი, ნატი
მსხვილფეხა პირუტყვის ან ცხენის ტყავი
ცხვრის, თხის ან ღორის ტყავი
ცხვრის ან ბატკნის ტყავი
თხის ან ციკნის ტყავი
ღორის ტყავი
სხვა ცხოველების ტყავები, ნარევი ტყავები და სხვა სახის ტყავები
სხვა ცხოველების ტყავი
ნარევი ტყავი
ხელოვნური ტყავი
ლაკირებული ტყავი, ლაკი
საათის სამაჯურები
მანქანა-დანადგარებში ან მექანიკურ მოწყობილობებში გამოყენებული
საფეიქრო ნაწარმი და დაკავშირებული ნივთები
ქსოვილები
სინთეტიკური ქსოვილები
შერეული ქსოვილები
ბამბის ქსოვილები
თეთრეულის ტილო
ჯინსი
უხეში ტილო
უხეში ტილოს ნივთები
პოპლინი
ყაითანი
ყაითნის თასმები
შალის ქსოვილი
სელის ქსოვილი
სელი
სპეციალური ქსოვილები

Laundry bags
Textile bags
Goods-packing sacks
Goods-packing bags
Padded bags
Handbags
Leather
Chamois leather
Leather of bovine or equine animals
Leather of sheep, goats or pigs
Sheep- or lamb-skin leather
Goat- or kid-skin leather
Pig leather
Leather of other animals, composite leather and other leather
Leather of other animals
Composite leather
Imitation leather
Patent leather
Watch straps
Leather articles used in machinery or mechanical appliances
Textile fabrics and related items
Woven fabrics
Synthetic woven fabrics
Mixed woven fabrics
Woven fabrics of cotton
Ticking
Denim
Canvas
Canvas items
Poplin
Webbing
Webbing straps
Woollen fabrics
Linen fabrics
Linen
Special fabrics

19241000
19242000
19243000
19244000
19245000
19250000
19251000
19251100
19252000
19260000
19270000
19280000
19281000
19282000
19283000
19400000
19410000
19420000
19430000
19431000
19432000
19433000
19434000
19435000
19435100
19435200
19436000
19440000
19441000
19442000
19442100
19442200
19500000
19510000
19511000
19511100

ხაოიანი ქსოვილი
ხაოიანი ნაჭრები პირსახოცებისთვის
გადასაკრავი ქსოვილი
საფარდე ქსოვილი
სასარჩულე ქსოვილი
ტრიკოტაჟის ქსოვილი ან ყაისნაღით ნაქსოვი ნაჭრები
ტრიკოტაჟის ქსოვილი
ხაოიანი ქსოვილები
ყაისნაღით ნაქსოვი ნაჭრები
მაუდი
უქსოვადი ქსოვილები
მატყლი, ტყავი
მატყლი
ცხოველის ტყავი
ფრინველის კანი და ბუმბული
ტექსტილის ნართი და ძაფი
ტექსტილის ბუნებრივი ბოჭკოები
ტექსტილის ხელოვნური ბოჭკოები
ბუნებრივი ბოჭკოებისგან დამზადებული ტექსტილის ნართი და ძაფი
აბრეშუმის ნართი
შალის ნართი
ბამბის ნართი
სელის ნართი
ბუნებრივი ბოჭკოებისგან დამზადებული საკერავი ძაფი და ნართი
საკერავი ძაფი
საქსოვი ნართი
მცენარეულ-ბოჭკოვანი ნართი
სინთეტიკური ნართი ან ძაფი
სინთეტიკური ნართი
სინთეტიკური ძაფი
სინთეტიკური საკერავი ძაფი
სინთეტიკური საქსოვი ძაფი
რეზინისა და პლასტმასის მასალები
რეზინის პროდუქცია
რეზინის კამერები, პროტექტორები და სარქველები
საბურავის სარქველები

Pile
Terry towelling
Upholstery fabrics
Curtain fabrics
Lining fabrics
Knitted or crocheted fabrics
Knitted fabrics
Pile fabrics
Crocheted fabrics
Cloth
Non-woven fabrics
Animal wool, hides and skins
Wool
Animal skins
Bird skins and feathers
Textile yarn and thread
Natural textile fibres
Artificial textile fibres
Textile yarn and thread of natural fibres
Silk yarn
Wool yarn
Cotton yarn
Flax yarn
Sewing thread and yarn of natural fibres
Sewing thread
Knitting yarn
Vegetable textile-fibre yarn
Synthetic yarn or thread
Synthetic yarn
Synthetic thread
Synthetic sewing thread
Synthetic knitting yarn
Rubber and plastic materials
Rubber products
Rubber inner tubes, treads and flaps
Tyre flaps

19511200
19511300
19512000
19513000
19513100
19513200
19514000
19520000
19521000
19521100
19521200
19522000
19522100
19522110
19600000
19610000
19620000
19630000
19640000
19700000
19710000
19720000
19721000
19722000
19723000
19724000
19730000
19731000
19732000
19733000
22100000
22110000
22111000
22112000
22113000
22114000

საბურავის კამერები
საბურავის პროტექტორები
არავულკანიზებული რეზინის ნივთები
რეზინის ფენით დაფარული ტექსტილის ნაწარმი
საბურავის კორდის ქსოვილი
რეზინის ფენით დაფარული ქსოვილის წებოვანი ლენტი
აღდგენილი რეზინი
პლასტამასის პროდუქცია
პოლისტირენის პროდუქცია
პოლისტირენის ქსოვილი
პოლისტირენის ფილები
ფისი
ეპოქსიდური ფისი
ეპოქსიდური ფისის მილი
ტყავის, ტექსტილის, რეზინისა და პლასტმასის ნარჩენი
ტყავის ნარჩენი
ტექსტილის ნარჩენი
რეზინის ნარჩენი
პოლიეთილენის პაკეტები და ტომრები ნარჩენებისა და ნაგვისთვის
სინთეტიკური რეზინი და ბოჭკოები
სინთეტიკური რეზინი
სინთეტიკური ბოჭკოები
სინთეტიკური ბოჭკოს ფთილა
ზემტკიცე ნართი
მარტივი ტექსტურის ნართი
სინთეტიკური მონობოჭკო
ხელოვნური ბოჭკოები
ხელოვნური შტაპელის ბოჭკოები
პოლიპროპილენი
ხელოვნური ტექსტურირებული ნართი
ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები
ნაბეჭდი წიგნები
სასკოლო წიგნები
სახელმძღვანელოები
საბიბლიოთეკო წიგნები
ლექსიკონები, რუკები, ნოტები და სხვა წიგნები

Inner tubes
Tyre treads
Unvulcanised rubber articles
Rubberised textile fabrics
Tyre-cord fabric
Adhesive tape of rubberised textiles
Reclaimed rubber
Plastic products
Polystyrene products
Polystyrene sheeting
Polystyrene slabs
Resins
Epoxy resin
Epoxy-resin tubing
Leather, textile, rubber and plastic waste
Leather waste
Textile waste
Rubber waste
Polythene waste and refuse sacks and bags
Synthetic rubber and fibres
Synthetic rubber
Synthetic fibres
Synthetic filament tow
High-tenacity yarn
Single textured yarn
Synthetic monofilament
Artificial fibres
Artificial staple fibres
Polypropylene
Artificial textured yarn
Printed books, brochures and leaflets
Printed books
School books
Textbooks
Library books
Dictionaries, maps, music books and other books

22114100
22114200
22114300
22114310
22114311
22114400
22114500
22120000
22121000
22130000
22140000
22150000
22160000
22200000
22210000
22211000
22211100
22212000
22212100
22213000
22300000
22310000
22312000
22313000
22314000
22315000
22320000
22321000
22400000
22410000
22411000
22412000
22413000
22414000
22420000

ლექსიკონები
ატლასები
რუკები
საკადასტრო რუკები
შუქპირები
მუსიკალური ნაწარმოების პარტიტურა
ენციკლოპედიები
პუბლიკაციები
ტექნიკური პუბლიკაციები
ცნობარები
საინფორმაციო ფურცლები
ბროშურები
ბუკლეტები
გაზეთები, სამეცნიერო ჟურნალები, პერიოდიკა და ჟურნალები
გაზეთები
სამეცნიერო ჟურნალები
ოფიციალური ჟურნალები/გამოცემები/ბიულეტენები
პერიოდიკა
სერიული გამოცემები
ჟურნალები
ღია ბარათები, მისალოცი ბარათები და სხვა ნაბეჭდი მასალა
ღია ბარათები
სურათები
გადასაყვანები
ესკიზები
ფოტოები
მისალოცი ბარათები
საშობაო ბარათები
მარკები, ჩეკების წიგნაკები, ბანკნოტები, აქციები, სარეკლამო მასალა,
კატალოგები და სახელმძღვანელოები
მარკები
საშობაო მარკები
ახალი მარკები
ფასდაკლების მარკები
საფოსტო მარკების ჩასადები
გერბიანი ფურცელი

Dictionaries
Atlases
Maps
Cadastral maps
Blueprints
Printed music
Encyclopaedias
Publications
Technical publications
Directories
Leaflets
Brochures
Booklets
Newspapers, journals, periodicals and magazines
Newspapers
Journals
Official journals
Periodicals
Serials
Magazines
Postcards, greeting cards and other printed matter
Postcards
Pictures
Transfers
Designs
Photographs
Greeting cards
Christmas cards
Stamps, cheque forms, banknotes, stock certificates, trade advertising
material, catalogues and manuals
Stamps
Christmas stamps
New stamps
Savings stamps
Mail stamp holders
Stamp-impressed paper

22430000
22440000
22450000
22451000
22452000
22453000
22454000
22455000
22455100
22456000
22457000
22458000
22459000
22459100
22460000
22461000
22461100
22462000
22470000
22471000
22472000
22473000
22500000
22510000
22520000
22521000
22600000
22610000
22611000
22612000
22800000
22810000
22813000
22814000
22815000

ბანკნოტები
ჩეკების წიგნაკები
ნაბეჭდი მასალა დამცავი შრეებით
პასპორტები
საფოსტო გადარიცხვის ბლანკები
მანქანაზე მისაკრავი მრგვალი მარკები
მართვის მოწმობები
პირადობის დამადასტურებელი ბარათები
პირადობის დამადასტურებელი სამაჯურები
ნებართვები
საშვები
შეკვეთით ნაბეჭდი მასალა
ბილეთები
სარეკლამო მისაკრავი ეტიკეტები/სტიკერები და ზოლები
სავაჭრო-სარეკლამო მასალა, კომერციული კატალოგები და ცნობარები
კატალოგები
ქაღალდის დამჭერები
სარეკლამო მასალა
სახელმძღვანელოები
კომპიუტერის სახელმძღვანელოები
ინსტრუქციები
ტექნიკური სახელმძღვანელოები
საბეჭდი ფორმები ან ცილინდრები ან ბეჭდვისას გამოსაყენებელი სხვა
ოფსეტური ბეჭდვის ფორმები
მოწყობილობები მშრალი ამოწვისთვის
სატვიფრი მოწყობილობა
საღებავი
საბეჭდი საღებავი
ინტალიოს საღებავი
ტუში
ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო ჟურნალები/წიგნები,
საბუღალტრო წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო
ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო ჟურნალები/წიგნები
საბუღალტრო წიგნები
ქვითრების წიგნაკები
რვეულები

Banknotes
Cheque forms
Security-type printed matter
Passports
Postal orders
Car-tax discs
Driving licences
ID cards
Identity bracelet
Permits
Entrance cards
Bespoke printed matter
Tickets
Advertising stickers and strips
Trade-advertising material, commercial catalogues and manuals
Catalogues
List holders
Advertising material
Manuals
Computer manuals
Instruction manuals
Technical manuals
Printing plates or cylinders or other media for use in printing
Offset plates
Dry-etching equipment
Embossing equipment
Ink
Printing ink
Intaglio ink
India ink
Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other
articles of printed stationery
Paper or paperboard registers
Account books
Receipt books
Notebooks

22816000
22816100
22816200
22816300
22817000
22819000
22820000
22821000
22822000
22822100
22822200
22830000
22831000
22832000
22840000
22841000
22841100
22841200
22850000
22851000
22852000
22852100
22853000
22900000
22990000
22991000
22992000
22993000
22993100
22993200
22993300
22993400
24100000
24110000
24111000

ქაღალდების კინძულა
ბლოკნოტები
სტენოგრაფიული ბლოკნოტები
წებოვანი ქაღალდები
დღიურები ან პერსონალური ჟურნალები
მისამართების წიგნები/ყოველდღიურები
ფორმები
საარჩევნო ფორმულარები
კომერციული დოკუმენტების ბლანკები
უწყვეტი კომერციული ბლანკები
პერიოდული კომერციული ბლანკები
სავარჯიშო რვეულები
დამატებითი ფურცლები სკოლის რვეულებისთვის
სავარჯიშო ფურცლები
ალბომები ნიმუშებისთვის
ალბომები კოლექციებისთვის
წიგნები მარკებისთვის
ფილატელისტური ბაინდერები
ბაინდერები და მონათესავე აქსესუარები
ბაინდერები
საქაღალდეები
ფაილები
ფაილების ჩასადებები
სხვადასხვა ნაბეჭდი მასალა
გაზეთის ქაღალდი, ხელით დამუშავებული ქაღალდი და სხვა
არალამინირებული ქაღალდი ან მუყაო
გაზეთის ქაღალდი
ხელით დამუშავებული ქაღალდი ან მუყაო
ფოტომგრძნობიარე, სითბომგრძნობიარე ან თერმოგრაფიული ქაღალდი
ფოტომგრძნობიარე ქაღალდი ან მუყაო
სითბომგრძნობიარე ქაღალდი ან მუყაო
თერმოგრაფიული ქაღალდი ან მუყაო
გოფრირებული ქაღალდი ან მუყაო
აირები
საწარმოო აირები
წყალბადი, არგონი, ინერტული გაზები, (აირები) აზოტი და ჟანგბადი

Pads
Note pads
Shorthand notebook
Sticky-note pads
Diaries or personal organisers
Address books
Forms
Electoral forms
Business forms
Continuous business forms
Non-continuous business forms
Exercise books
Refills for school notebooks
Exercise papers
Albums for samples
Collection albums
Stamp books
Philatelic binders
Binders and related accessories
Binders
Folders
File covers
File holders
Miscellaneous printed matter
Newsprint, handmade paper and other uncoated paper or paperboard
for graphic purposes
Paper for newsprint
Hand-made paper or paperboard
Photosensitive, heat-sensitive or thermographic paper and paperboard
Photosensitive paper or paperboard
Heat-sensitive paper or paperboard
Thermographic paper or paperboard
Corrugated paper or paperboard
Gases
Industrial gases
Hydrogen, argon, rare gases, nitrogen and oxygen

24111100
24111200
24111300
24111400
24111500
24111600
24111700
24111800
24111900
24112000
24112100
24112200
24112300
24113000
24113100
24113200
24200000
24210000
24211000
24211100
24211200
24211300
24212000
24212100
24212200
24212300
24212400
24212500
24212600
24212610
24212620
24212630
24212640
24212650
24213000

არგონი
ინერტული გაზები (აირები)
ჰელიუმი
ნეონი
სამედიცინო აირები
წყალბადი
აზოტი
თხევადი აზოტი
ჟანგბადი
ჟანგბადის არაორგანული ნაერთები
ნახშირმჟავა
აზოტის ოქსიდები
გაზისებრი/აიროვანი ჟანგბადის არაორგანული ნაერთები
თხევადი და შეკუმშული ჰაერი
თხევადი ჰაერი
შეკუმშული ჰაერი
საღებავები და პიგმენტები
ოქსიდები, პეროქსიდები და ჰიდროქსიდები
თუთიის ოქსიდი და პეროქსიდი, ტიტანის ოქსიდი, საღებავები და
თუთიის ოქსიდი
თუთიის პეროქსიდი
ტიტანის ოქსიდი
ქრომის, მანგანუმის, მაგნიუმის, ტყვიისა და სპილენძის ოქსიდები და
ქრომის ოქსიდი
მანგანუმის ოქსიდი
ტყვიის ოქსიდი
სპილენძის ოქსიდი
მაგნიუმის ოქსიდი
საღებავებისა და პიგმენტების ჰიდროქსიდები
ქრომის ჰიდროქსიდი
მანგანუმის ჰიდროქსიდი
ტყვიის ჰიდროქსიდი
სპილენძის ჰიდროქსიდი
მაგნიუმის ჰიდროქსიდი
ჩამქრალი კირი

Argon
Rare gases
Helium
Neon
Medical gases
Hydrogen
Nitrogen
Liquid nitrogen
Oxygen
Inorganic oxygen compounds
Carbon dioxide
Nitrogen oxides
Gaseous inorganic oxygen compounds
Liquid and compressed air
Liquid air
Compressed air
Dyes and pigments
Oxides, peroxides and hydroxides
Zinc oxide and peroxide, titanium oxide, dyes and pigments
Zinc oxide
Zinc peroxide
Titanium oxide
Chromium, manganese, magnesium, lead and copper oxides and
Chromium oxide
Manganese oxide
Lead oxide
Copper oxide
Magnesium oxide
Hydroxides for dyes and pigments
Chromium hydroxide
Manganese hydroxide
Lead hydroxide
Copper hydroxide
Magnesium hydroxide
Hydrated lime

24220000
24221000
24222000
24223000
24224000
24225000
24300000
24310000
24311000
24311100
24311110
24311120
24311130
24311140
24311150
24311160
24311170
24311180
24311200
24311300
24311310
24311400
24311410
24311411
24311420
24311430
24311440
24311450
24311460
24311470
24311500
24311510
24311511
24311520

სათრიმლავი ექსტრაქტები, საღებავი ექსტრაქტები, სათრიმლავი და
საღებავი ნივთიერებები
საღებავი ექსტრაქტები
სათრიმლავი ექსტრაქტები
სათრიმლავი ნივთიერებები
საღებავი ნივთიერებები
სათრიმლავი პრეპარატები
ძირითადი არაორგანული და ორგანული ქიმიკატები
ძირითადი არაორგანული ქიმიკატები
ქიმიური ელემენტები, არაორგანული მჟავები და ნაერთები
მეტალოიდები
ფოსფიტები
კარბიდები
ჰიდრიდები
ნიტრიდები
აზოტნაერთები
სილიციდები
ბორიდები
რაფინირებული ფოსფორი
ჰალოგენი
ტუტე ლითონები
ვერცხლისწყალი
წყალბადის ქლორიდი, არაორგანული მჟავები, სილიციუმის ორჟანგი
და გოგირდის ორჟანგი
არაორგანული მჟავები
გოგირდის მჟავა
ფოსფორის მჟავა
პოლიფოსფორული მჟავები
წყალბადის ჰექსაფტორსილიკატი
გოგირდის ორჟანგი
სილიციუმის ორჟანგი
წყალბადის ქლორიდი
ჰიდროქსიდები, როგორც ძირითადი არაორგანული ქიმიკატები
ლითონების ოქსიდები
რკინის ალმადანები და რკინის ოქსიდები
ნატრიუმის ჰიდროქსიდი

Tanning extracts, dyeing extracts, tannins and colouring matter
Dyeing extracts
Tanning extracts
Tannins
Colouring matter
Tanning preparations
Basic inorganic and organic chemicals
Basic inorganic chemicals
Chemical elements, inorganic acids and compounds
Metalloids
Phosphides
Carbides
Hydrides
Nitrides
Azides
Silicides
Borides
Refined sulphur
Halogen
Alkali metals
Mercury
Hydrogen chloride, inorganic acids, silicon dioxide and sulphur dioxide
Inorganic acids
Sulphuric acid
Phosphoric acid
Polyphosphoric acids
Hexafluorosilicic acid
Sulphur dioxide
Silicon dioxide
Hydrogen chloride
Hydroxides as basic inorganic chemicals
Metal oxides
Iron pyrites and iron oxides
Sodium hydroxide

24311521
24311522
24311600
24311700
24311800
24311900
24312000
24312100
24312110
24312120
24312121
24312122
24312123
24312130
24312200
24312210
24312220
24313000
24313100
24313110
24313111
24313112
24313120
24313121
24313122
24313123
24313124
24313125
24313126
24313200
24313210
24313220
24313300
24313310
24313320
24313400

კაუსტიკური სოდა
თხევადი სოდა
გოგირდის ნაერთები
გოგირდი
ნახშირბადი
ქლორი
ლითონის ჰალოგენები, ჰიდროქლორიდები, ქლორატები და
ლითონის ჰალოგენები
ნატრიუმის ჰექსაფტორ-სილიკატი
ქლორიდები
ალუმინის ქლორიდი
რკინის ქლორიდები
ალუმინის პოლიქლორიდი
ალუმინის ქლორჰიდრატი
ჰიპოქლორიდები და ქლორიდები
ნატრიუმის ქლორიტი
ნატრიუმის ჰიპოქლორიტი
სულფიდები, სულფატები, ნიტრატები, ფოსფატები და კარბონატები
სულფიდები, სულფიტები და სულფატები
სხვადასხვა სულფიდი
წყალბადის სულფიდი
პოლისულფიდები
სულფატები
ნატრიუმის თიოსულფატი
რკინის სულფატი
ალუმინის სულფატი
ნატრიუმის სულფატი
რკინის სულფატი
სპილენძის სულფატი
ფოსფინატები, ფოსფონატები, ფოსფატები და პოლიფოსფატები
ნატრიუმის ჰექსამეტაფოსფატი
ფოსფატები
კარბონატები
ნატრიუმის კარბონატი
ნატრიუმის ბიკარბონატი
ნიტრატები

Caustic soda
Liquid soda
Sulphur compounds
Sulphur
Carbon
Chlorine
Metallic halogenates; hypochlorites, chlorates and perchlorates
Metallic halogenates
Sodium hexafluorosilicate
Chlorides
Aluminium chloride
Ferric chloride
Poly aluminium chloride
Aluminium chlorohydrate
Hypochlorites and chlorates
Sodium chlorite
Sodium hypochlorite
Sulphides, sulphates; nitrates, phosphates and carbonates
Sulphides, sulphites and sulphates
Miscellaneous sulphides
Hydrogen sulphide
Polysulphides
Sulphates
Sodium thiosulphate
Ferric sulphate
Sulphate of aluminium
Sodium sulphate
Iron sulphate
Copper sulphate
Phosphinates, phosphonates, phosphates and polyphosphates
Sodium hexametaphosphate
Phosphates
Carbonates
Sodium carbonate
Sodium bicarbonate
Nitrates

24314000
24314100
24314200
24315000
24315100
24315200
24315210
24315220
24315230
24315240
24315300
24315400
24315500
24315600
24315610
24315700
24316000
24317000
24317100
24317200
24320000
24321000
24321100
24321110
24321111
24321112
24321113
24321114
24321115
24321120
24321200
24321210
24321220
24321221
24321222

სხვადასხვა ლითონის მჟავას მარილები
კალიუმის პერმანგანატი
ოქსოლითონური მჟავას მარილები
სხვადასხვა არაორგანული ქიმიკატი
მძიმე წყალი, სხვა იზოტოპები და მათი ნაერთები
ციანიდი, ოქსიციანიდი, ფულმინატები, ციანატები, სილიკატები,
ბორატები, პერბორატები, არაორგანული მჟავას მარილები
ციანიდები
ოქსიციანიდი
ფულმანიტები
ციანატები
წყალბადის ზეჟანგი
პიეზოელექტრული კვარცი
იშვიათი მიწის ლითონების ნაერთები
სილიკატები
ნატრიუმის სილიკატი
ბორატები და პერბორატები
გამოხდილი წყალი
სინთეტიკური ქვები
სინთეტიკური ძვირფასი ქვები
სინთეტიკური ნახევრად ძვირფასი ქვები
ძირითადი ორგანული ქიმიკატები
ნახშირწყალბადები
გაჯერებული ნახშირწყალბადები
გაჯერებული აციკლური ნახშირწყალბადები
მეთანი
ეთილენი
პროპენი
ბუტენი
აცეტილენი
გაჯერებული ციკლური ნახშირწყალბადი
გაუჯერებელი ნახშირწყალბადები
გაუჯერებელი აციკლური ნახშირწყალბადები
გაუჯერებელი ციკლური ნახშირწყალბადები
ბენზოლი
ტოლუოლი

Miscellaneous metal acid salts
Potassium permanganate
Oxometallic acid salts
Miscellaneous inorganic chemicals
Heavy water, other isotopes and their compounds
Cyanide, cyanide oxide, fulminates, cyanates, silicates, borates,
perborates, salts of inorganic acids
Cyanides
Cyanide oxide
Fulminates
Cyanates
Hydrogen peroxide
Piezo-electric quartz
Compounds of rare earth metals
Silicates
Sodium silicate
Borates and perborates
Distilled water
Synthetic stones
Synthetic precious stones
Synthetic semi-precious stones
Basic organic chemicals
Hydrocarbons
Saturated hydrocarbons
Saturated acyclic hydrocarbons
Methane
Ethylene
Propene
Butene
Acetylene
Saturated cyclic hydrocarbons
Unsaturated hydrocarbons
Unsaturated acyclic hydrocarbons
Unsaturated cyclic hydrocarbons
Benzene
Toluene

24321223
24321224
24321225
24321226
24321300
24321310
24321320
24322000
24322100
24322200
24322210
24322220
24322300
24322310
24322320
24322400
24322500
24322510
24323000
24323100
24323200
24323210
24323220
24323300
24323310
24323320
24323400
24324000
24324100
24324200
24324300
24324400
24325000
24326000
24326100

ო-ქსილოლები
მ-ქსილოლები
სტიროლი
ეთილბენზოლი
ნახშირწყალბადის სხვა ჰალოგენური წარმოებულები
ტეტრაქლოროეთილენი
ნახშირბადის ტეტრაკლორიდი
სპირტები, ფენოლები, ფენოლ-სპირტები და მათი ჰალოგენირებული,
სულფირებული, ნიტრირებული ან ნიტროზირებული წარმოებულები,
სამრეწველო ცხიმოვანი სპირტები
ერთატომიანი სპირტები
მეთანოლი
ეთანოლი
დიოლები, მრავალატომიანი სპირტები და მათი წარმოებულები
ეთილენ-გლიკოლი
სპირტის წარმოებულები
ფენოლები და წარმოებულები
სპირტი
ეთილის სპირტი
სამრეწველო ცხიმოვანი მონოკარბონმჟავები
რაფინირებით მიღებული მჟავაზეთები
კარბონმჟავები
ძმარმჟავა
პერძმარმჟავა
გაუჯერებელი მონოკარბონმჟავები და ნაერთები
მეტაკრილური მჟავის ეთერები
აკრილური მჟავას (მჟავის) ეთერები
არომატული პოლიკარბონმჟავები და კარბონმჟავები
ორგანული ნაერთები აზოტირებული ფუნქციებით
ამინის ფუნქციის მატარებელი ნაერთები
ჟანგბადის ფუნქციის ამინონაერთები
შარდოვანა
აზოტის ფუნქციების მატარებელი ნაერთები
გოგირდორგანული ნაერთები
ალდეჰიდები, კეტონები, ორგანული ზეჟანგები და ეთერები
ალდეჰიდის ფუნქციის ნაერთები

O-xylenes
M-xylenes
Styrene
Ethylbenzene
Other halogenated derivatives of hydrocarbons
Tetrachloroethylene
Carbon tetrachloride
Alcohols, phenols, phenol-alcohols and their halogenated, sulphonated,
nitrated or nitrosated derivatives; industrial fatty alcohols
Industrial fatty alcohols
Monohydric alcohols
Methanol
Ethanol
Diols, polyalcohols and derivatives
Ethylene glycol
Alcohol derivatives
Phenols and derivatives
Alcohol
Ethyl alcohol
Industrial monocarboxylic fatty acids
Acid oils from refining
Carboxylic acids
Acetic acid
Peracetic acid
Unsaturated monocarboxylic acids and compounds
Esters of methacrylic acid
Esters of acrylic acid
Aromatic polycarboxylic and carboxylic acids
Organic compounds with nitrogen functions
Amine function compounds
Oxygen-function amino-compounds
Ureines
Compounds with nitrogen functions
Organo-sulphur compounds
Aldehyde, ketone, organic peroxides and ethers
Aldehyde function compounds

24326200
24326300
24326310
24326320
24327000
24327100
24327200
24327300
24327310
24327311
24327320
24327330
24327400
24327500
24400000
24410000
24411000
24411100
24412000
24413000
24413100
24413200
24413300
24420000
24421000
24422000
24430000
24440000
24450000
24451000
24452000
24453000
24454000
24455000
24456000

კეტონისა და კვინონის ფუნქციის ნაერთები
ორგანული ზეჟანგები
ეთილენის ოქსიდი
ეთერები
სხვდასხვა ორგანული ქიმიკატი
მცენარეული საღებავი წარმოებულები
ხის ნახშირი
ნახშირის ფისის, კუპრისა და კუპრის ფისის მაღალტემპერატურიანი
დისტილაციის ზეთები და პროდუქტები
ნახშირის ფისი
კრეოზოტი
კუპრი
კუპრის ფისი
ფისის პროდუქტები
ცელულოზის წარმოებიდან მიღებული ნარჩენი თუთქები
სასუქები და ნიტროგენული ნაერთები
აზოტოვანი სასუქები
აზოტის მჟავა და მარილები
ნატრიუმის ნიტრატი
გოგირდ-აზოტის მჟავები
ამიაკი
თხევადი ამიაკი (ნიშდურის სპირტი)
ამონიუმის ქლორიდი
ამონიუმის სულფატი
ფოსფატოვანი სასუქები
ფოსფატიანი მინერალურ (მინერალური) სასუქები
ფოსფატიანი ქიმიური სასუქები
ცხოველური ან მცენარეული სასუქები
სხვადასხვა სასუქი
აგროქიმიური პროდუქტები
პესტიციდები
ინსექტიციდები
ჰერბიციდები
მცენარეთა ზრდის რეგულატორები
სადეზინფექციო საშუალებები
როდენტიციდები

Ketone and quinone function compounds
Organic peroxides
Ethylene oxide
Ethers
Miscellaneous organic chemicals
Vegetable derivatives for dyeing
Wood charcoal
Oils and products of the distillation of high-temperature coal tar, pitch
and pitch tar
Coal tar
Creosote
Pitch
Pitch tar
Resin products
Residual lyes from the manufacture of wood pulp
Fertilisers and nitrogen compounds
Nitrogenous fertilisers
Nitric acid and salts
Sodium nitrate
Sulphonitric acids
Ammonia
Liquid ammonia
Ammonium chloride
Ammonium sulphate
Phosphatic fertilisers
Mineral phosphatic fertilisers
Chemical phosphatic fertilisers
Animal or vegetal fertilisers
Miscellaneous fertilisers
Agro-chemical products
Pesticides
Insecticides
Herbicides
Plant-growth regulators
Disinfectants
Rodenticides

24457000
24500000
24510000
24520000
24530000
24540000
24541000
24542000
24550000
24560000
24570000
24580000
24590000
24600000
24610000
24611000
24611100
24612000
24612100
24612200
24612300
24613000
24613100
24613200
24615000
24900000
24910000
24911000
24911200
24920000
24930000
24931000
24931200
24931210
24931220

ფუნგიციდები
პლასტმასი პირველადი ფორმით
ეთილენის პოლიმერები პირველადი ფორმით
პროპილენის პოლიმერები პირველადი ფორმით
სტიროლის პოლიმერები პირველადი ფორმით
ვინილის პოლიმერები პირველადი ფორმით
ვინილის აცეტატის პოლიმერები პირველადი ფორმით
აკრილის პოლიმერები პირველადი ფორმით
პოლიესტერები პირველადი ფორმით
პოლიამიდები პირველადი ფორმით
კარბამიდის ფისები პირველადი ფორმით
ამინოპლასტები პირველადი ფორმით
სილიკონები პირველადი ფორმით
ფეთქებადი ნივთიერებები
მზა ფეთქებადი ნივთიერებები
სატყორცნი ნივთიერებების ფხვნილები
რაკეტის საწვავი
სხვადასხვა ფეთქებადი ნივთიერება
დინამიტები
ტროტილი
ნიტროგლიცერინი
სასიგნალო რაკეტები, სეტყვის საწინააღმდეგო რაკეტები, ნისლის
საწინააღმდეეგო მაშხალები და პიროტექნიკური ნაწარმი
ჩიტების დასაფრთხობი ვაზნები
ფეიერვერკები
ასაფეთქებლები/დეტონატორები, ფისტონები, ელექტრო და აალებადი
სუფთა ქიმიკატები და სხვადასხვა ქიმიური ნივთიერებების
წებოები
ჟელატინები
წებოვანები
ეთერზეთები
ფოტოგრაფიაში გამოყენებადი ქიმიკატები
ფოტოფირფიტები და ფირები
ფოტოგრაფიაში გამოყენებადი ემულსიები
ფოტოგასამჟღავნებლები
ფოტოფიქსატორები

Fungicides
Plastics in primary forms
Primary-form polymers of ethylene
Primary-form polymers of propylene
Primary-form polymers of styrene
Primary-form of vinyl polymers
Primary-form polymers of vinyl acetate
Primary-form acrylic polymers
Primary-form of polyesters
Primary-form polyamides
Primary-form urea resins
Primary-form amino-resins
Primary-form silicones
Explosives
Prepared explosives
Propellant powders
Propergol fuels
Miscellaneous explosives
Dynamite
TNT
Nitro-glycerine
Signalling flares, rain rockets, fog signals and pyrotechnic articles
Bird-scaring cartridges
Fireworks
Fuses, caps, igniters and electric detonators
Fine and various chemical products
Glues
Gelatines
Adhesives
Essential oils
Photographic chemicals
Photographic plates and films
Emulsions for photographic use
Photographic developers
Photographic fixers

24931230
24931240
24931250
24931260
24950000
24951000
24951100
24951110
24951120
24951130
24951200
24951210
24951220
24951230
24951300
24951310
24951311
24951400
24952000
24952100
24953000
24954000
24954100
24954200
24955000
24956000
24957000
24957100
24957200
24958000
24958100
24958200
24958300
24958400
24959000

რენტგენული გასამჟღავნებლები
რენტგენული ფიქსატორები
გარემო კულტივირებისთვის
გამოსახულების გამაძლიერებლები
სპეციალიზებული ქიმიური პროდუქტები
ცხიმები და საპოხი მასალები
საპოხი მასალები
საბურღი ხსნარი
სილიკონის საპოხი
საბურღი სითხეები
ზეთების დანამატები
ცეცხლსაქრობი ფხვნილი
ცეცხლსაქრობი ნივთიერებები
ცეცხლმაქრის (ცეცხლსაქრობის) დასატენები
ჰიდრავლიკური სითხეები
ყინულსაწინააღმდეგო საშუალებები
ანტიფრიზები
ქიმიურად მოდიფიცირებული ცხიმები და ზეთები
პლასტელინები
სტომატოლოგიური ცვილი
გასაწყობი მასალები
აქტივირებული ნახშირი
ახლადაქტივირებული ნახშირი
რეგენერირებული აქტივირებული ნახშირი
ბიოტუალეტები
პეპტონები და პროტეინები
ქიმიური დანამატები
მზა მბოჭავი მასალები სამსხმელო ყალიბების ან ღერძებისთვის
დანამატები ცემენტის, დუღაბის ან ბეტონისთვის
ქიმიური პროდუქტები ზეთისა და გაზის წარმოებისთვის
ქიმიკატები ჭაბურღილებისთვის
ფლოკულაციური ნივთიერებები
ქიმიკატები საბურღი სითხის ბაზაზე
გელის ამპულები ასაფეთქეველი (ფეთქებადი?) ნივთიერებებით
წარმოებული ნგრევითი სამუშაოებისთვის
აეროზოლები და დისკოს ფორმის ქიმიკატები

X-ray developers
X-ray fixers
Culture medium
Image intensifiers
Specialised chemical products
Greases and lubricants
Lubricants
Drilling mud
Silicon grease
Drilling fluids
Additives for oils
Fire-extinguisher powder
Fire-extinguisher agents
Fire-extinguisher charges
Hydraulic fluids
De-icing agents
Anti-freezing preparations
Chemically-modified fats and oils
Modelling pastes
Dental wax
Finishing agents
Activated carbon
New activated carbon
Regenerated activated carbon
Chemical toilets
Peptones and protein substances
Chemical additives
Prepared binders for foundry moulds or cores
Additives for cements, mortars or concretes
Chemical products for the oil and gas industry
Downhole chemicals
Flocculating agents
Mud chemicals
Gel ampoules for stemming explosives
Aerosols and chemicals in disc form

24959100
24959200
24960000
24961000
24962000
24963000
24964000
24965000
30100000
30110000
30111000
30120000
30121000
30121100
30121200
30121300
30121400
30121410
30121420
30121430
30122000
30122100
30122200
30123000
30123100
30123200
30123300
30123400
30123500
30123600
30123610
30123620
30123630
30124000
30124100

აეროზოლები
დისკოს ფორმის ქიმიური ელემენტები
სხვადასხვა ქიმიური პროდუქტი
რადიატორის სითხეები
წყლის საწმენდი ქიმიკატები
კოროზიის საწინააღმდეგო საშუალებები
გლიცერინი
ფერმენტები/ენზიმები
საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და საკანცელარიო
ნივთები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და ავეჯის გარდა
ტექსტებზე სამუშაო მანქანები
ტექსტური პროცესორი/ტექსტების დასამუშავებელი სისტემა
ფოტოასლების გადასაღები და ოფსეტური ბეჭდვის მოწყობილობა
ფოტოასლებისა და თერმოასლების გადასაღები მოწყობილობა
ფოტოასლების გადასაღები აპარატები
ფოტოასლების გადასაღები მოწყობილობა
აღწარმოების მოწყობილობა
ასლების გასამრავლებელი მოწყობილობა
ფაქსის აპარატები
მონაცემთა ციფრული გადაცემის აპარატები
ციფრული გასამრავლებელი მანქანები
ოფსეტური ბეჭდვის საოფისე ტიპის მანქანები
ციფრული ოფსეტური სისტემები
ციფრული ოფსეტური მოწყობილობები
საოფისე და საქმისწარმოებისთვის საჭირო მანქანები
ბილეთის შესამოწმებელი მანქანები
ბანკომატები
ტრაფარეტული ბეჭდვის აპარატები
დასაკეცი აპარატი
პერფორატორები
მონეტების დასამუშავებელი ავტომატები
მონეტების დასახარისხებელი ავტომატები
მონეტების დასათვლელი ავტომატები
მონეტების შესაფუთი მანქანები
საოფისე მანქანების ნაწილები და აქსესუარები
თერმოფიქსატორები

Aerosols
Chemical elements in disc form
Various chemical products
Radiator fluids
Water-treatment chemicals
Anti-corrosion products
Glycerol
Enzymes
Office machinery, equipment and supplies except computers, printers
and furniture
Word-processing machines
Word processors
Photocopying and offset printing equipment
Photocopying and thermocopying equipment
Photocopiers
Photocopying equipment
Reproduction equipment
Duplicating machines
Faxswitch machines
Digital senders
Digital duplicators
Office-type offset printing machinery
Digital offset systems
Digital offset equipments
Office and business machines
Ticket-validation machines
Automatic cash dispensers
Stencil duplicating machines
Folding machines
Perforation machines
Coin-handling machines
Coin-sorting machines
Coin-counting machines
Coin-wrapping machines
Parts and accessories of office machines
Fusers

30124110
30124120
30124130
30124140
30124150
30124200
30124300
30124400
30124500
30124510
30124520
30124530
30125000
30125100
30125110
30125120
30125130
30130000
30131000
30131100
30131200
30131300
30131400
30131500
30131600
30131700
30131800
30132000
30132100
30132200
30132300
30133000
30133100
30140000
30141000
30141100

თერმოფიქსატორის ზეთი
თერმოფიქსატორის საწმენდი
თერმოფიქსატორის ნათურები
თერმოფიქსატორის საწმენდები
თერმოფიქსატორის ფილტრები
თერმოფიქსატორის კომპლექტი
საოფისე აპარატურის დოლურები
სტეპლერის ტყვიები
სკანერის აქსესუარები
ინდოსამენტის დასასმელი აპარატი
სკანერისათვის დოკუმენტის ავტომატურად მიმწოდებელი მექანიზმი
დიაპოზიტივების დასასკანერებელი მისდგამები (მისადგამები)
ფოტოასლების გადასაღები აპარატურის ნაწილები და აქსესუარები
ტონერიანი კარტრიჯები
ტონერი ლაზერული პრინტერებისთვის/ფაქსის აპარატებისთვის
ტონერები ფოტოასლების გადამღები აპარატებისთვის
ტონერები მონაცემთა დამმუშავებელი, კვლევითი და საინფორმაციო
საფოსტო განყოფილების მოწყობილობები
კორესპონდენციის დასახარისხებელი მოწყობილობები
ქაღალდის ან კონვერტის დასაკეცი მანქანები
ქაღალდის დამკეცი და კონვერტში ჩამდები მანქანები
ადრესოგრაფები
ფრანკირების მანქანები
საფოსტო გზავნილის გასახსნელი მანქანები
საფოსტო გზავნილის დასალუქი მანქანები
მარკის ასაძრობი მანქანები
მარკის დასაკრავი მანქანები
დამხარისხებელი მოწყობილობები
საფოსტო გზავნილების დამხარისხებელი მოწყობილობები
ბანკნოტების სათვლელი მანქანები
დამხარისხებლები
საფოსტო გზავნილების დასამუშავებელი მოწყობილობა
დიდი მოცულობის კორესპონდენციის დასაგზავნი მოწყობილობა
გამომთვლელი და საბუღალტრო მანქანები
გამომთვლელი მანქანები/კალკულატორები
ჯიბის კალკულატორები

Fuser oil
Fuser wiper
Fuser lamps
Fuser cleaning pad
Fuser filters
Fuser kits
Drums for office machine
Staple cartridges
Scanner accessories
Endorsers
Scanner document feeders
Scanner transparency adapters
Parts and accessories of photocopying apparatus
Toner cartridges
Toner for laser printers/fax machines
Toner for photocopiers
Toner for data-processing and research and documentation centres
Post-office equipment
Mailroom equipment
Paper or envelope folding machines
Envelope-stuffing machines
Addressing machines
Postage machines
Mail opening machines
Mail sealing machines
Stamp canceling machines
Stamp affixers
Sorting equipment
Mail-sorting equipment
Banknote counting machines
Sorters
Mailing equipment
Bulk-mailing equipment
Calculating and accounting machines
Calculating machines
Pocket calculators

30141200
30141300
30141400
30142000
30142100
30142200
30144000
30144100
30144200
30144300
30144400
30145000
30145100
30150000
30151000
30152000
30160000
30161000
30162000
30163000
30163100
30170000
30171000
30172000
30173000
30174000
30175000
30176000
30177000
30178000
30179000
30180000
30181000
30182000
30190000
30191000

მაგიდის კალკულატორები
პრინტერიანი კალკულატორები
არითმომეტრი
საბუღალტრო მანქანები და სალაროს აპარატები
საბუღალტრო მანქანები
სალაროს აპარატები
გამომთვლელი ტიპის მანქანები
საფოსტო გზავნილების ფრანკირების მანქანები
ბილეთის ავტომატურად გამცემი მანქანები
სატრანსპორტო საშუალებების მთვლელი მანქანები
გადასახადების ავტომატური შემგროვებელი
გამომთვლელი მანქანების ნაწილები და აქსესუარები
კალკულატორის რულონები
საბეჭდი მანქანები
ელექტრონული საბეჭდი მანქანები
საბეჭდი მანქანების ნაწილები და აქსესუარები
მაგნიტური ბარათები
საკრედიტო ბარათები
სმართბარათები
საანგარიშსწორებო ბარათები
საწვავის ტალონები
ეტიკეტის დასაკრავი მანქანები
დამთარიღებელი მანქანები და ნუმერატორები
პირადობის დამადასტურებელი ბარათების საბეჭდი მანქანები
ეტიკეტების დასაკრავი მანქანები
ეტიკეტის დასამზადებელი მანქანები
წარწერების დასატანი მოწყობილობა
ამოსატვიფრი მოწყობილობა
ეტიკეტების დასაკრავი ავტომატური სისტემა (სისტემები)
ეტიკეტების დასაკრავი ნახევრად ავტომატური სისტემები
ეტიკეტების დისპენსერები
მანქანები ქვითრების ინდოსირებისა და გამოწერისათვის
მანქანები ქვითრების ინდოსირებისთვის
მანქანები ქვითრების გამოწერისათვის
სხვადასხვა საოფისე მოწყობილობა და საკანცელარიო ნივთები
საოფისე მოწყობილობები, ავეჯის გარდა

Desktop calculators
Printing calculators
Adding machines
Accounting machines and cash registers
Accounting machines
Cash registers
Calculation-type machines
Postage-franking machines
Ticket-issuing machines
Vehicle-counting machines
Automatic fare collection
Parts and accessories calculating machines
Calculator rolls
Typewriters
Electronic typewriters
Parts and accessories of typewriters
Magnetic cards
Credit cards
Smart cards
Charge cards
Agency fuel cards
Labelling machines
Dating or numbering machines
Identification ID press machines
Label applying machines
Label making machines
Lettering equipment
Tape embosser
Automatic labelling systems
Semi automatic labelling systems
Label dispensers
Check endorsing and writing machines
Check endorsing machines
Check writing machines
Various office equipment and supplies
Office equipment except furniture

30191100
30191110
30191120
30191130
30191140
30191200
30191400
30192000
30192100
30192110
30192111
30192112
30192113
30192121
30192122
30192123
30192124
30192125
30192126
30192127
30192130
30192131
30192132
30192133
30192134
30192150
30192151
30192152
30192153
30192154
30192155
30192160
30192170
30192200
30192300
30192310

დასაარქივებელი მოწყობილობები
ბარათების შესანახი როტაციული სისტემები
ჟურნალების სტელაჟები
სამაგრიანი დაფები/კლიპბორდები
პერსონალური საიდენტიფიკაციო აქსესუარები
პროექტორები
დოკუმენტების გასანადგურებელი აპარატები
საკანცელარიო ნივთები
საშლელები
მელანი
სამელნე ბალიშები ბეჭდებისა და შტამპებისთვის
მელანი ჭავლური საბეჭდი მანქანებისთვის
მელნის/საღებავის კარტრიჯები
ბურთულიანი კალმები
მელნის კალმები
ტუშიანი კალამი
ფლომასტერები
მარკერები
ტექნიკური კალმები
კალმის ჩასადებები
ფანქრები
მექანიკური ფანქრები
ფანქრის სათადარიგო გულები/გრიფელები
ფანქრის სათლელები
ფანქრის ჩასადებები
თარიღის დასასმელი შტამპები
დასალუქი შტამპები
დასანომრი შტამპები
ტექსტური შტამპები
შტამპების სათადარიგო ბალიშები
საოფისე შტამპების ბუდეები/ჩასადებები
კორექტორები
განცხადებების დაფები
საზომი ლენტები
მელნით გაჟღენთილი ლენტები
საბეჭდი მანქანის ლენტები

Filing equipment
Card carousel systems
Magazine racks
Clipboards
Personal identification accessories
Overhead projectors
Shredders
Office supplies
Erasers
Ink products
Ink pads
Ink sources for printing machinery
Ink cartridges
Ballpoint pens
Fountain pens
Fibre pens
Felt-tipped pens
Markers
Technical pens
Pen holders
Pencils
Propelling or sliding pencils
Pencil lead refills
Pencil sharpeners
Pencil holders
Date stamps
Sealing stamps
Numbering stamps
Phrase stamps
Replacement stamp pads
Office stamp holders
Correctors
Notice boards
Measuring tapes
Ink ribbons
Typewriter ribbons

30192320
30192330
30192340
30192350
30192400
30192500
30192600
30192700
30192800
30192900
30192910
30192920
30192930
30192940
30192950
30193000
30193100
30193200
30193300
30193400
30193500
30193600
30193700
30193800
30193900
30194000
30194100
30194200
30194210
30194220
30194300
30194310
30194320
30194400
30194500
30194600

პრინტერის ლენტები
კალკულატორის ლენტები და რულონები
ფაქსის მანქანის ლენტები
სალაროს აპარატების ლენტები
ასლგადამღები მანქანების აქსესუარები
გამჭვირვალე ფირები პროექტორებისთვის
სახაზავი დაფები
საკანცელარიო ნივთები
თვითკრობადი ეტიკეტები
საკორექციო საშუალებები
საკორექციო ფირი ან ლენტი
საკორექციო სითხე
საკორექციო კალამი
საკორექციო ფანქრის სათადარიგო გულები
ელექტროსაშლელები
ორგანაიზერები და აქსესუარები
მაგიდაზე დასადები ყუთი-ორგანაიზერები
სამაგიდე თაროები ან ორგანაიზერები
ჩამოსაკიდებელი ორგანაიზერები
წიგნის დამჭერები
სტელაჟები ლიტერატურისთვის
დღიურების ან კალენდრების სადგამები
დოკუმენტების შესანახი ყუთი
შეტყობინების დამჭერები
ფურცლის ვერტიკალური დამჭერები
ხაზვისთვის საჭირო ნივთები
მრუდე სახაზავები
ნახაზების დასაკრავი წერტილები, ლენტები და ფირები
ნახაზების დასაკრავი წერტილები ან ფირები
ნახაზების დასაკრავი ფირები
სახაზავი კომპლექტები, ნაკრებები და ქაღალდები
სახაზავი კომპლექტები ან ნაკრებები
სახაზავი ქაღალდები
სახაზავი მაგიდის გადასაფარებლები/გადასაკვრელები
დამხმარე საშუალება ასოების საწერად
ტრანსპორტირი

Printer ribbons
Calculator ribbons and drums
Facsimile ribbons
Cash register ribbons
Reprographic supplies
Overhead transparencies
Drawing boards
Stationery
Self-adhesive labels
Correction media
Correction film or tape
Correction fluid
Correction pens
Correction pen refills
Electrical erasers
Organisers and accessories
Desk drawer organisers
Desktop trays or organisers
Hanging organisers
Book ends
Literature rack
Support for diaries or calendars
File storage box
Message holders
Copy holders
Drafting supplies
Curves
Drafting dots, tapes and films
Drafting dots or tapes
Drafting films
Drafting kits, sets and papers
Drafting kits or sets
Drafting papers
Drafting table covers
Lettering aids
Protractors

30194700
30194800
30194810
30194820
30194900
30195000
30195100
30195200
30195300
30195400
30195500
30195600
30195700
30195800
30195900
30195910
30195911
30195912
30195913
30195920
30195921
30196000
30196100
30196200
30196300
30197000
30197100
30197110
30197120
30197130
30197200
30197210
30197220
30197221
30197300
30197310

ტრაფარეტები
რეისშინები და სამკუთხა სახაზავები
რეისშინები
სამკუთხა სახაზავები
სამუშაო ზედაპირის დამცავი საფარები
დაფები
საპროექტო დაფები ან აქსესუარები
ელექტრონული დაფები ასლის გადაღების ფუნქციით ან აქსესუარები
დაფები ასოების დასაკრავად ან აქსესუარები
მშრალად გასუფთავებადი დაფები ან აქსესუარები
დაფები ცარცით სამუშაოდ ან აქსესუარები
განცხადებების დაფები ან აქსესუარები
დაფის გასასუფთავებელი კომპლექტები ან აქსესუარები
ჩამოსაკიდებელი კავები ან აქსესუარები
თეთრი დაფები და მაგნიტური დაფები
თეთრი დაფები/უაითბორდები
თეთრი დაფების/უაითბორდების აქსესუარები
თეთრი დაფების/უაითბორდების მოლბერტები
ფლიფჩართის მოლბერტები
მაგნიტური დაფები
საშლელები მაგნიტური დაფებისთვის
საპროექტო სისტემები
შეხვედრების დამგეგმავები
სამუშაო შეხვედრების ჩასანიშნი წიგნაკები და სათადარიგო ფურცლები
წინადადებების ყუთი
მცირე საოფისე მოწყობილობები
სტეპლერები, ჭიკარტები, საკანცელარიო სარჭები
სტეპლერის ტყვიები
ჭიკარტები
საკანცელარიო სარჭები
რგოლებიანი სწრაფჩამკერები/ბაინდერები და ქაღალდის სკრეპები
რგოლებიანი სწრაფჩამკერები/ბაინდერები
ქაღალდის სკრეპები
სკრეპების ჩასადებები
კონვერტის გასახსნელი დანები, სტეპლერები და სახვრეტელები
კონვერტის გასახსნელი დანები

Templates
T-squares and triangles
T-squares
Triangles
Work surface protection covers
Boards
Planning boards or accessories
Electronic copyboards or accessories
Letter boards or accessories
Dry erase boards or accessories
Chalk boards or accessories
Bulletin boards or accessories
Board cleaning kits or accessories
Hanging rails or holders
Whiteboards and magnetic boards
Whiteboards
Whiteboard accessories
Whiteboard easels
Flipchart easels
Magnetic boards
Erasers for magnetic boards
Planning systems
Meeting planners
Appointment books or refills
Suggestion box
Small office equipment
Staples, tacks, drawing pins
Staples
Tacks
Drawing pins
Ring binders and paper clips
Ring binders
Paper clips
Paperclip holder
Letter openers, staplers and hole punches
Letter openers

30197320
30197321
30197330
30197400
30197500
30197510
30197600
30197610
30197620
30197621
30197630
30197640
30197641
30197642
30197643
30197644
30197645
30198000
30198100
30199000
30199100
30199110
30199120
30199130
30199140
30199200
30199210
30199220
30199230
30199240
30199300
30199310
30199320
30199330
30199340

სტეპლერები
ანტისტეპლერები
სახვრეტელები
შტამპების/ბეჭდების ღრუბელი
ლუქი
ლუქის აქსესუარები
დამუშავებული ქაღალდი და მუყაო
კომპოზიტური ქაღალდი და მუყაო
საწერი ქაღალდი
ფლიფჩართის ქაღალდები
საბეჭდი ქაღალდი
თვითკოპირებადი და სხვა სახის ასლგადამღები ქაღალდი
თერმოგრაფიული ქაღალადი
ქაღალდი ფოტოასლებისა და ქსეროგრაფიისათვის
ქაღალდი ფოტოასლებისათვის
ქაღალდი ქსეროგრაფიისათვის
საბეჭდი ბარათი
ლატარიის ავტომატები
სახელურიანი სათამაშო ავტომატი
ქაღალდის საკანცელარიო ნივთები
პირის გადასაღები ქაღალდი, თვითკოპირებადი ქაღალდი, ქაღალდი
ტრაფარეტების გასამრავლებელი მოწყობილობისთვის და ქაღალდი
პირის გადასაღები ქაღალდი (ნახშირის ფენიანი)
თვითკოპირებადი ქაღალდი
პირის გადასაღები ქაღალდი ნახშირის ფენის გარეშე
ქაღალდი ტრაფარეტების გასამრავლებელი მოწყობილობისთვის
კონვერტები, ღია ბარათები და სადა/დაუსურათებელი საფოსტო
ღია ბარათები
სადა/დაუსურათებელი საფოსტო ბარათები
კონვერტები
საფოსტო კომპლექტი
ამოტვიფრული ან პერფორირებული ქაღალდი
ამოტვიფრული ან პერფორირებული საბეჭდი ქაღალდი
ამოტვიფრული ან პერფორირებული საწერი ქაღალდი
გადაბმული ქაღალდები კომპიუტერის პრინტერებისათვის
გადაბმული ფორმები

Staplers
Staple removers
Hole punches
Stamp sponge
Sealing wax
Sealing wax accessories
Processed paper and paperboard
Composite paper and paperboard
Writing paper
Flipchart pad
Printing paper
Self-copy or other copy paper
Thermographic paper
Photocopier paper and xerographic paper
Photocopier paper
Xerographic paper
Card for printing
Lottery machines
Pulling machines
Paper stationery and other items
Carbon paper, self-copy paper, paper duplicator stencils and carbonless
paper
Carbon paper
Self-copy paper
Carbonless paper
Paper duplicator stencils
Envelopes, letter cards and plain postcards
Letter cards
Plain postcards
Envelopes
Mailing kit
Embossed or perforated paper
Embossed or perforated printing paper
Embossed or perforated writing paper
Continuous paper for computer printers
Continuous forms

30199400
30199410
30199500
30199600
30199700
30199710
30199711
30199712
30199713
30199720
30199730
30199731
30199740
30199750
30199760
30199761
30199762
30199763
30199770
30199780
30199790
30199791
30199792
30199793
30200000
30210000
30211000
30211100
30211200
30211300
30211400
30211500
30212000
30212100
30213000

გუმირებული ან კრობადი ქაღალდი
თვითკრობადი ქაღალდი
საბუთების ჩასაწყობი ყუთები, საკანცელარიო ჯამები, შესანახი ყუთები
და მსგავსი ნივთები
საკანცელარიო ნივთების გამყოფები
ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთები, ფორმების გარდა
ნაბეჭდი კონვერტები
`სარკმლიანი~ ნაბეჭდი კონვერტები
`უსარკმლო~ ნაბეჭდი კონვერტები
ნაბეჭდი კონვერტი რენტგენის სურათებისათვის
ქაღალდი შენიშვნებისათვის
სავიზიტო ბარათები
სავიზიტო ბარათების ჩასადებები
კორპორაციული მადლობის ბარათები
კუპონები
ეტიკეტები
შტრიხ-კოდის შემცველი ეტიკეტები
ბარგზე დასაკრავი იარლიყები
მოპარვისგან დამცავი იარლიყები
კვების ტალონები
საშრობი ქაღალდი
შესავსები განრიგები
კედელზე დასაკიდი შესავსები გეგმა-გრაფიკები
კალენდრები
დღიურის სადგამები
კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები
მონაცემთა დასამუშავებელი მანქანები (აპარატურა)
`მეინფრეიმი~/სერვერი
სუპერკომპიუტერი
”მეინფრეიმის”/სერვერის აპარატურული უზრუნველყოფა
კომპიუტერული პლატფორმა
კომპიუტერის კონფიგურაციები
ცენტრალური პროცესორები ან პროცესორები
მინიკომპიუტერის აპარატურული უზრუნველყოფა
ცენტრალური პროცესორები მინიკომპიუტერებისთვის
პერსონალური კომპიუტერები

Gummed or adhesive paper
Self-adhesive paper
Box files, letter trays, storage boxes and similar articles
Dividers for stationery
Printed stationery except forms
Printed envelopes
Printed window envelopes
Printed non-window envelopes
Printed X-ray envelopes
Notepaper
Business cards
Business card holders
Compliment slips
Coupons
Labels
Bar-coded labels
Luggage tags
Theft protection labels
Luncheon vouchers
Blotting pads
Timetables
Wall planners
Calendars
Diary stands
Computer equipment and supplies
Data-processing machines (hardware)
Mainframe computer
Super computer
Mainframe hardware
Computer platforms
Computer configurations
Central processing unit (CPU) or processors
Minicomputer hardware
Central processing units for minicomputers
Personal computers

30213100
30213200
30213300
30213400
30213500
30214000
30215000
30215100
30216000
30216100
30216110
30216120
30216130
30216200
30216300
30220000
30221000
30230000
30231000
30231100
30231200
30231300
30231310
30231320
30232000
30232100
30232110
30232120
30232130
30232140
30232150
30232600
30232700
30233000
30233100
30233110

პორტაბელური კომპიუტერები (ლეპტოპები)
პლანშეტური კომპიუტერები (ტაბლეტები)
მაგიდის კომბიუტერები (დესკტოპები)
ცენტრალური პროცესორები პერსონალური კომპიუტერებისთვის
ჯიბის კომპიუტერები
სამუშაო სადგურები
მიკროკომპიუტერის აპარატურული უზრუნველყოფა
ცენტრალური პროცესორები მიკროკომპიუტერებისთვის
მაგნიტური ან ოპტიკური წამკითხველები
ოპტიკური წამკითხველები
სკანერები კომპიუტერისთვის
სიმბოლოების ამომცნობი ოპტიკური მოწყობილობები
შტრიხ-კოდების წამკითხველები
მაგნიტური ბარათის წამკითხველები
პერფობარათების წამკითხველები
ციფრული კარტოგრაფიული მოწყობილობები
ციფრული საკადასტრო რუკები
კომპიუტერთან დაკავშირებული მოწყობილობები
გამომთვლელი მანქანების ეკრანები და სამართავი პულტები
გამომთვლელი მანქანების ტერმინალები
სამართავი პულტები
მონიტორის ეკრანები
ბრტყელი მონიტორები
სენსორული მონიტორები
პერიფერიული მოწყობილობები
პრინტერები და პლოტერები
ლაზერული პრინტერები
მატრიცული პრინტერები
ფერადი პრინტერები
პლოტერები
ჭავლური პრინტერები
მშიფრავი აპარატები
ცენტრალური საკონტროლო ნაწილი
ინფორმაციის შემნახველი და წამკითხველი საშუალებები
კომპიუტერის მეხსიერების ბლოკები
მაგნიტურბარათიანი მეხსიერების ბლოკები

Portable computers
Tablet computer
Desktop computer
Central processing units for personal computers
Pocket computers
Workstations
Microcomputer hardware
Central processing units for microcomputers
Magnetic or optical readers
Optical readers
Scanners for computer use
Optical-character-recognition equipment
Barcode readers
Magnetic card readers
Punchcard readers
Digital cartography equipment
Digital cadastral maps
Computer-related equipment
Computer screens and consoles
Computer terminals
Consoles
Display screens
Flat panel displays
Touch screen monitors
Peripheral equipment
Printers and plotters
Laser printers
Dot-matrix printers
Colour graphics printers
Plotters
Inkjet printers
Encoders
Central controlling unit
Media storage and reader devices
Computer storage units
Magnetic card storage units

30233120
30233130
30233131
30233132
30233140
30233141
30233150
30233151
30233152
30233153
30233160
30233161
30233170
30233180
30233190
30233300
30233310
30233320
30234000
30234100
30234200
30234300
30234400
30234500
30234600
30234700
30236000
30236100
30236110
30236111
30236112
30236113
30236114
30236115
30236120
30236121

მაგნიტურლენტიანი მეხსიერების ბლოკები
მაგნიტურდისკიანი მეხსიერების ბლოკები
ფლოპი დისკის/დისკეტის წამკითხველები
ხისტი/მყარი დისკი
პირდაპირი წვდომის მეხსიერების მექანიზმი
დამოუკიდებელი დისკების ჭარბი მასივი, შიდა მეხსიერების სისტემა
ოპტიკური დისკების წამკითხველები
კომპაქტური დისკების წამკითხველი და/ან ჩამწერი
ციფრული უნივერსალური დისკის წამკითხველი და/ან ჩამწერი
კომპაქტური დისკისა და ციფრული უნივერსალური დისკის
სტრიმერები (მოწყობილობა ინფორმაციის მაგნიტურ ლენტზე
კასეტებთან სამუშაო მოწყობილობები
კარუსელური ნაწილები
ფლეშმეხსიერების მექანიზმები
დისკის მაკონტროლებელი
სმართბარათების წამკითხველები
თითის ანაბეჭდების წამკითხველები
სმართბარათებისა და თითის ანაბეჭდების კომბინირებული
ინფორმაციის შესანახი საშუალებები
მაგნიტური დისკები
ოპტიკური დისკები
კომპაქტური დისკები
ციფრული უნივერსალური დისკები
მეხსიერების მატარებლები
ფლეშმეხსიერება
მაგნიტური ლენტები
სხვადასხვა კომპიუტერული მოწყობილობა
მეხსიერების გასაზრდელი მოწყობილობა
ოპერატიული მეხსიერება
დინამიკური ოპერატიული მეხსიერება
სტატიკური ოპერატიული მეხსიერება
სინქრონიული დინამიკური ოპერატიული მეხსიერება
რამბსუსის დინამიკური ოპერატიული მეხსიერება
სინქრონიული გრაფიკული ოპერატიული მეხსიერება
მუდმივი მეხსიერების მექანიზმი
პროგრამირებადი მუდმივი მეხსიერება

Magnetic tape storage units
Magnetic disk storage units
Floppy-disk drives
Hard-disk drives
Direct-access storage devices (DASD)
Redundant Array of Independent Disk (RAID)
Optical-disk drives
Compact disk (CD) reader and/or burner
Digital versatile disc (DVD) reader and/or burner
Compact disk (CD) and digital versatile disk (DVD) reader and/or burner
Tape streamers
Cassette-handling equipment
Carousel units
Flash memory storage devices
Disk controller
Smart card readers
Fingerprint readers
Combined smart card and fingerprint readers
Storage media
Magnetic disk
Optical disks
Compact disks (CDs)
Digital versatile disks (DVDs)
Memory storage media
Flash memory
Magnetic tapes
Miscellaneous computer equipment
Memory-expansion equipment
Random access memory (RAM)
Dynamic random access memory (DRAM)
Static random access memory (SRAM)
Synchronous dynamic random access memory (SDRAM)
Rambus dynamic random access memory (RDRAM)
Synchronous graphic random access memory (SGRAM)
Read only memory (ROM)
Programmable read only memory (PROM)

30236122
30236123
30236200
30237000
30237100
30237110
30237120
30237121
30237130
30237131
30237132
30237133
30237134
30237135
30237136
30237140
30237200
30237210
30237220
30237230
30237240
30237250
30237251
30237252
30237253
30237260
30237270
30237280
30237290
30237295
30237300
30237310
30237320
30237330
30237340

წაშლადი პროგრამირებადი მუდმივი მეხსიერება
ელექტრონულად წაშლადი პროგრამირებადი მუდმივი მეხსიერება
მონაცემთა დასამუშავებელი მოწყობილობები
კომპიუტერების ნაწილები, აქსესუარები და სათადარიგო ნაწილები
კომპიუტერის ნაწილები
ქსელის ინტერფეისები
კომპიუტერის პორტები
სერიული ინფრაწითელი პორტები
კომპიუტერის ბარათები
ელექტრონული ბარათები
უნივერსალური სერიული მაგისტრალების ინტერფეისები
პერსონალური კომპიუტერის მეხსიერების ბარათის საერთაშორისო
ასოციაციის გადამყვანები და ინტერფეისები
გრაფიკული დამაჩქარებლის ბარათები
ქსელის ბარათები
აუდიობარათები
მთავარი/დედა პლატები
კომპიუტერის აქსესუარები
დამცავი ეკრანები
მაუსის დასადებები
ქეშები (შუალედური მეხსიერება)
ვებკამერა
კომპიუტერის გასაწმენდი აქსესუარები
კომპიუტერის გასაწმენდი კომპლექტები
მტვრის საწმენდი შეკუმშული ჰაერის პულველიზატორები
მტვრისგან დამცავი შალითები კომპიუტერული მოწყობილობებისთვის
მონიტორის კედელზე მისამაგრებელი მოწყობილობა
პორტაბელური კომპიუტერის ჩანთები
ენერგომომარაგების აქსესუარები
კლავიატურაზე მაჯის დასაყრდნობები
კლავიშების დამცავები
კომპიუტერისათვის საჭირო მასალები
შრიფტიანი კარტრიჯები პრინტერებისათვის
დისკეტები
ციფრული აუდიოჩაწერის კასეტიანი/ლენტიანი კარტრიჯები
ციფრული ხაზოვანი ჩაწერის ლენტიანი/კასეტიანი კარტრიჯები

Erasable programmable read only memory (EPROM)
Electronically erasable programmable read only memory (EEPROM)
Data-processing equipment
Parts, accessories and supplies for computers
Parts of computers
Network interfaces
Computer ports
Serial infrared ports
Computer cards
Electronic cards
Universal Serial Bus (USB) Interfaces
Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA)
adaptors and interfaces
Graphic accelerator cards
Network interfaces cards
Audio cards
Motherboards
Computer accessories
Anti-glare screens
Mousepads
Caches
Web camera
Computer cleaning accessories
Computer cleaning kits
Pressurised air dusters
Dust covers for computer equipment
Monitor wall mount arms
Portable computer carrying cases
Power supply accessories
Keyboard wrist rests
Keyguards
Computer supplies
Font cartridges for printers
Diskettes
Digital Audio Tape (DAT) cartridges
Digital Linear Tape (DLT) cartridges

30237350
30237360
30237370
30237380
30237400
30237410
30237420
30237430
30237440
30237450
30237460
30237461
30237470
30237475
30237480
30238000
31100000
31110000
31111000
31120000
31121000
31121100
31121110
31121111
31121200
31121300
31121310
31121320
31121330
31121331
31121340
31122000
31122100
31124000
31124100
31124200

მონაცემთა კარტრიჯები
ხაზოვანი ჩაწერის ღიალენტიანი კარტრიჯები
ჩამწერი კარტრიჯები
კომპაქტური დისკის წამკითხავი/ჩამწერი
მონაცემთა შესაყვანი აქსესუარები
კომპიუტერის მაუსი
ჯოისტიკები
მანათობელი კალმები
თრექბოლები (მაუსისმაგვარი ბურთულიანი მანიპულატორები)
გრაფიკული პლანშეტები
კომპიუტერის კლავიატურები
პროგრამირებადი კლავიატურები
ბრაილის ბალიშები
ელექტროსენსორები
მონაცემთა შესაყვანი მოწყობილობები
მოწყობილობები ბიბლიოთეკის ავტომატიზაციისთვის
ელექტროძრავები, გენერატორები და ტრანსფორმატორები
ელექტროძრავები
ადაპტერები
გენერატორები
გენერატორული აგრეგატები
დიზელისძრავიანი გენერატორული აგრეგატები
სიმძლავრის/დენის გარდამქმნელები
მბრუნავი ელექტროგარდამქმნელები
შიდაწვისძრავიანი გენერატორული დანადგარები
ქარის ენერგიაზე მომუშავე გენერატორები
ქარის წისქვილები
ქარის ტურბინები
ქარისტურბინიანი გენერატორები
ტურბინის თვლები/როტორები
ქარის ელექტროსადგურები
გენერატორის ბლოკები
საწვავის ავზები
ორთქლისტურბინიანი გენერატორი და მასთან დაკავშირებული
ტურბინიანი გენერატორული აგრეგატები
ტურბინიანი გენერატორის სამართავი - (საკონტროლო) აპარატურა

Data cartridges
Linear Tape-Open (LTO) cartridges
Recording cartridges
CD-ROM
Data entry accessories
Computer mouse
Joysticks
Light pens
Trackballs
Graphics tablets
Computer keyboards
Programmable keyboards
Braille pads
Electric sensors
Input units
Library automation equipment
Electric motors, generators and transformers
Electric motors
Adapters
Generators
Generating sets
Generating sets with compression-ignition engines
Power converters
Electric rotary converters
Generating sets with spark-ignition engines
Wind-energy generators
Windmills
Wind turbines
Wind turbine generators
Turbine rotors
Wind farm
Generator units
Fuel cells
Steam-turbine generator and related apparatus
Turbine generator sets
Turbine generator control apparatus

31126000
31127000
31128000
31130000
31131000
31131100
31131200
31132000
31140000
31141000
31150000
31151000
31153000
31154000
31155000
31156000
31157000
31158000
31158100
31158200
31158300
31160000
31161000
31161100
31161200
31161300
31161400
31161500
31161600
31161700
31161800
31161900
31162000
31162100
31170000
31171000

დინამოები
საავარიო გენერატორი
ტურბოგენერატორი
ცვლადი დენის გენერატორები
ერთფაზიანი ძრავები
ამძრავები
ანოდები
მრავლფაზიანი ძრავები
გამაგრილებელი კოშკები
წყლის გამაციებლები
განმმუხტველი ნათურებისა და მილების ბალასტური წინაღობები
სტატიკური გარდამქმნელები
დენის გამმართველები (ცვლადი დენის მუდმივ დენად
უწყვეტი ელექტრომომარაგების წყაროები
უკუგარდამქმნელები
წყვეტილი ელექტროენერგიის წყაროები
ინდუქტორები
დამტენები
ბატარეის დამტენები
საჭირხნები
ტურბოდამტენი
ელექტროძრავების, გენერატორებისა და ტრანსფორმატორების
ელექტროძრავებისა და გენერატორების ნაწილები
ამძრავი სისტემები
გაზზე მომუშავე გამაგრილებელი სისტემები
გენერატორის თვლები/როტორები
წყალმომარაგების პირველადი სისტემები
გამამკვრივებელი ზეთის სისტემები
სტატორის გამაგრილებელი წყლის სისტემები
ორთქლის გენერატორების ნაწილები
გაზის გენერატორების ნაწილები
დენის ძაბვის კონტროლის სისტემები
ტრანსფორმატორების, ინდუქტორებისა და სტატიკური
კონდენსატორების ნაწილები
ტრანსფორმატორები
თხევადი დიელექტრული ტრანსფორმატორები

Dynamos
Emergency generator
Turbogenerator
Alternators
Single-phase motors
Actuators
Anodes
Multi-phase motors
Cooling towers
Water coolers
Ballasts for discharge lamps or tubes
Static converters
Rectifiers
Uninterruptible power supplies
Inverters
Interruptible power supplies
Inductors
Chargers
Battery chargers
Supercharger
Turbocharger
Parts of electric motors, generators and transformers
Parts for electrical motors and generators
Excitation systems
Gas cooling systems
Generator rotors
Primary water systems
Seal oil systems
Stator cooling water systems
Parts of steam generators
Parts of gas generators
Voltage-control systems
Parts of transformers, inductors and static converters
Parts of condensers
Transformers
Liquid dielectric transformers

31172000
31173000
31174000
31200000
31210000
31211000
31211100
31211110
31211200
31211300
31211310
31211320
31211330
31211340
31212000
31212100
31212200
31212300
31212400
31213000
31213100
31213200
31213300
31213400
31214000
31214100
31214110
31214120
31214130
31214140
31214150
31214160
31214170
31214180
31214190
31214200

დენის ძაბვის ტრანსფორმატორები
მზომი ტრანსფორმატორი
ენერგომომარაგების ტრანსფორმატორები
ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და საკონტროლო აპარატურა
ელექტროაპარატურა ელექტროწრედების ჩასართავად ან დასაცავად
დაფები და დნობადი მცველების ბლოკები
ელექტროაპარატურის დაფები
მართვის პანელები
დნობადი მცველების ბლოკები
დნობადი მცველები
ამომრთველები
მცველის დნობადი ბლოკები
მცველის დნობადი მავთულები
მცველის დნობადი სამაგრები
წრედის გამთიშველები/ავტომატური ამომრთველები
საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზების ავტომატური ამომრთველები
წრედის ტესტერი
წრედის მაგნიტური ავტომატური ამომრთველები
წრედის მინიატურული ავტომატური ამომრთველები
გამანაწილებელი მოწყობილობები
გამანაწილებელი ბლოკები
გამანაწილებელი ტრანსფორმატორები
კაბელების გამანაწილებელი კოლოფი
გამანაწილებელი სისტემა
კომუტაციური – (საკომუტაციო) აპარატურა
გამომრთველები
გამთიშველები
დამიწების გამთიშველი
ავარიული გამომრთველი
ფარების შუქის გადამრთველები
ცილინდრული გადამრთველები
წნევის გადამრთველები
ტუმბლერი
ცოციაგადამრთველები
ზღვრული გადამრთველი
გამომრთველ-გამთიშველი

Voltage transformers
Instrument transformer
Power supply transformers
Electricity distribution and control apparatus
Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits
Boards and fuse boxes
Boards for electrical apparatus
Control panels
Fuse boxes
Fuses
Cut-outs
Fuse blocks
Fuse wires
Fuse clips
Circuit breakers
Overhead circuit breakers
Circuit testers
Magnetic circuit breakers
Miniature circuit breakers
Distribution equipment
Distribution boxes
Distribution transformers
Cable distribution cabinet
Distribution system
Switchgear
Switches
Isolating switches
Earthing switch
Safety switches
Dimmer switches
Drum switches
Pressure switches
Toggle switches
Slide switches
Limit switches
Switch disconnector

31214300
31214400
31214500
31214510
31214520
31215000
31216000
31216100
31216200
31217000
31218000
31219000
31220000
31221000
31221100
31221200
31221300
31221400
31221500
31221600
31221700
31223000
31224000
31224100
31224200
31224300
31224400
31224500
31224600
31224700
31224800
31224810
31230000
31300000
31310000
31311000

გარეთ დამონტაჟებული ამომრთველები
მცველიანი გამომრთველ-გამთიშველი
ელექტროგამანაწილებელი დაფები
გამანაწილებელი დაფები
საშუალო ძაბვის გამანაწილებელი დაფები
ძაბვის შემზღუდველები
ნაპერწკლური გადამეტძაბვის განმმუხტველი დანადგარი
ელვისგან დამცავი მოწყობილობები
მეხამრიდი
გადაძაბვის შემზღუდველი
სალტეები
დამცავი ბლოკები/კოლოფები
ელექტროწრედის კომპონენტები
ელექტრორელეები
სიმძლავრის რელეები
ზოგადი დანიშნულების რელეები
შტეფსელის ბუდიანი რელეები
ცვალებადი ძაბვის რელეები
ვერცხლისწყლიანი რელეები
დროის რელეები
გადატვირთვის რელეები
ნათურის ბუდეები
შემაერთებელი და საკონტაქტო ელემენტები
შტეფსელები და ჩანგლები
კოაქსიური შემაერთებლები
შემაერთებელი ბლოკები
შემაერთებელი კაბელები
ტერმინალები
ნათურის სინათლის ძალის მარეგულირებელი რეოსტატები
გამანაწილებელი (შემაერთებელი) კოლოფები
კაბელების გადასაბმელი კომპლექტები
დამაგრძელებელი კაბელები
ელექტროგამანაწილებელი ან საკონტროლო აპარატურის ნაწილები
იზოლირებული მავთული და კაბელი
ქსელური როზეტები
კვების ქსელური წყაროები

Outdoor switching installations
Fuse switch disconnector
Electric switchboards
Distribution switchboards
Medium-voltage switchboards
Voltage limiters
Lightning arrestors
Lightning-protection equipment
Lightning conductors
Surge suppressors
Busbars
Protection boxes
Electrical circuit components
Electrical relays
Power relays
General purpose relays
Socket relays
Alternating voltage relays
Mercury relays
Time relays
Overload relays
Lamp-holders
Connections and contact elements
Plugs and sockets
Coaxial connectors
Connection boxes
Connection cables
Terminals
Dimmers
Junction boxes
Cable joining kits
Extension cables
Parts of electricity distribution or control apparatus
Insulated wire and cable
Mains
Mains connections

31320000
31321000
31321100
31321200
31321210
31321220
31321300
31321400
31321500
31321600
31321700
31330000
31340000
31341000
31342000
31343000
31344000
31350000
31351000
31400000
31410000
31411000
31420000
31421000
31422000
31430000
31431000
31432000
31433000
31434000
31440000
31500000
31510000
31511000
31512000
31512100

დენის გამანაწილებელი კაბელები
ელექტროენერგიის ხაზები
ელექტროენერგიის საჰაერო ხაზები
დაბალი და საშუალო ძაბვის კაბელი
დაბალი ძაბვის კაბელი
საშუალო ძაბვის კაბელი
მაღალი ძაბვის კაბელი
წყალქვეშა კაბელი
ზღვის წყალქვეშა კაბელი
დამცავფენიანი კაბელი
სასიგნალო კაბელი
კოაქსიური კაბელი
იზოლირებული კაბელის აქსესუარები
იზოლირებული კაბელის კოჭები/ხვეულები
იზოლირებული კაბელის ქუროები
იზოლირებული კაბელის შემაერთებლები
იზოლირებული კაბელის ჩობალები
ელექტროგამტარები მონაცემებისა და კონტროლისათვის
ელექტროგამტარები წვდომის კონტროლის სისტემებისათვის
აკუმულატორები, დენის პირველადი წყაროები და პირველადი
დენის პირველადი წყაროები
ტუტოვანი აკუმულატორის ელემენტები
პირველადი ელემენტები
ტყვიის აკუმულატორის ელემენტები
ელემენტების კომპლექსები თუ კომპლექტი?
ელექტროაკუმულატორები
ტყვიამჟავური აკუმულატორები
ნიკელ-კადმიუმის აკუმულატორები
ნიკელ-რკინის აკუმულატორები
ლითიუმის აკუმულატორები
ელემენტები
გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები
ელექტროვარვარა ნათურები
ჰერმეტული სანათი მოწყობილობები
ვოლფრამის ჰალოგენური ვარვარა ნათურები
ხაზოვანი ჰალოგენური ნათურები

Power distribution cables
Electricity power lines
Overhead power lines
Low- and medium-voltage cable
Low-voltage cable
Medium-voltage cable
High-voltage cable
Underwater cable
Submarine cable
Shielded cable
Signalling cable
Coaxial cable
Insulated cable accessories
Insulated cable reels
Insulated cable junctions
Insulated cable joints
Insulated cable glands
Electric conductors for data and control purposes
Electric conductors for access control systems
Accumulators, primary cells and primary batteries
Primary cells
Alkaline batteries
Primary batteries
Lead batteries
Battery packs
Electric accumulators
Lead-acid accumulators
Nickel-cadmium accumulators
Nickel-iron accumulators
Lithium accumulators
Batteries
Lighting equipment and electric lamps
Electric filament lamps
Sealed-beam lamp units
Tungsten halogen filament lamps
Halogen bulbs, linear

31512200
31512300
31514000
31515000
31516000
31517000
31518000
31518100
31518200
31518210
31518220
31518300
31518500
31518600
31519000
31519100
31519200
31520000
31521000
31521100
31521200
31521300
31521310
31521320
31521330
31522000
31523000
31523100
31523200
31523300
31524000
31524100
31524110
31524120
31524200
31524210

ორკბილიანი ჰალოგენური ნათურები
დიქრომატული ჰალოგენური ნათურები
განმმუხტველი ნათურები
ულტრაიისფერი ნათურები
ინფრაწითელი ნათურები
რკალური ნათურები
შუქსიგნალები
პროჟექტორები
საავარიო განათების მოწყობილობა
უამინდობის დროს გამოსაყენებელი პროჟექტორები
ვარვარა ჩხირები
სახურავის განათება
ვერცხლისწყლიანი ნათურები
პროჟექტორები
ვარვარა და ნეონის ნათურები
ვარვარა ნათურები
ნეონის ნათურები
ლამპები და სანათი ნივთები
ლამპები
მაგიდის ლამპები
ტორშერები
პორტაბელური ელექტროლამპები
გამაფრთხილებელი ინდიკატორები
ფარნები
დასატენი პორტაბელური ელექტროლამპები
საშობაო ნაძვის ხის ნათურები
განათებული ნიშნები და სახელისწარწერიანი ფირფიტები
სარეკლამო ნეონის სანათები
მუდმივწარწერებიანი პანელები
განათებული სახელისწარწერიანი ფირფიტები
ჭერის ან კედლის სანათები
ჭერზე დასამაგრებელი სანათები
საოპერაციო დარბაზის გასანათებელი ლამპები (სანათები)
ჭერის სანათი
კედელზე დასამაგრებელი სანათები
კედლის სანათი

Halogen bulbs, bi-pin
Halogen bulbs, dichroic
Discharge lamps
Ultraviolet lamps
Infrared lamps
Arc lamps
Signalling lights
Floodlights
Emergency lighting equipment
Stormlights
Light stick
Rooflights
Mercury-vapour lamps
Searchlights
Incandescent and neon lamps
Incandescent lamps
Neon lamps
Lamps and light fittings
Lamps
Desk lamps
Floor-standing lamps
Portable electric lamps
Warning lights
Torches
Rechargeable portable electric lamps
Christmas tree lights
Illuminated signs and nameplates
Advertising neon lights
Permanent message signs
Illuminated nameplates
Ceiling or wall light fittings
Ceiling light fittings
Operating-theatre lamps
Ceiling lights
Wall light fittings
Wall lights

31527000
31527200
31527210
31527260
31527270
31527300
31527400
31530000
31531000
31531100
31532000
31532100
31532110
31532120
31532200
31532210
31532300
31532310
31532400
31532500
31532510
31532600
31532610
31532700
31532800
31532900
31532910
31532920
31600000
31610000
31611000
31612000
31612200
31612300
31612310
31620000

ამოსანათებელი პროჟექტორი, რამპა
გარესანათი
ლამპიონები
განათების სისტემები
ბაქნების/პლატფორმების სანათი
სახლის შიდა სანათი
წყალქვეშა სანათი
ლამპებისა და გასანათებელი მოწყობილობების ნაწილები
ნათურები
მანათობელი მილაკები
ლამპებისა და სანათების ნაწილები
მილისებრი ლამპები
ფლუორესცენციული მილისებრი ლამპები
კომპაქტური ფლუორესცენციული მილისებრი ლამპები
რგოლისებრი ლამპები
ფლუორესცენციული რგოლისებრი ლამპები
ბურთისებრი ლამპები
კომპაქტური ფლუორესცენციული ბურთისებრი ლამპები
ლამპების ელექტრომასრები
ლამპის სტარტერები
ფლუორესცენციული ლამპების სტარტერები
ლამპის რეაქტორები
ფლუორესცენციული ლამპების რეაქტორები
ლამპის საფარები
ლამპის ფეხი
ფლუორესცენციული სანათი
ფლუორესცენციული მილები
ნათურები და ფლუორესცენციული ლამპები
ელექტრომოწყობილობები და აპარატურა
ელექტრომოწყობილობები ძრავებისა და სატრანსპორტო
კომპლექტი ელექტროგაყვანილობისათვის
ელექტროსადენების კონები ძრავებისათვის
სტარტერები
ელექტროსასიგნალო მოწყობილობები ძრავებისთვის
ციმციმები/მაჭუტები
ხმოვანი ან ვიზუალური სასიგნალო აპარატურა

Spotlights
Exterior lights
Lanterns
Lighting systems
Platforms lighting
Domestic lights
Underwater lights
Parts of lamps and lighting equipment
Light bulbs
Electric tubes
Parts of lamps and light fittings
Tube lamps
Fluorescent tube lamps
Compact fluorescent tube lamps
Ring lamps
Fluorescent ring lamps
Globe lamps
Compact fluorescent globe lamps
Lamps sockets
Lamp starters
Starters for fluorescent lamps
Lamp reactors
Reactors for fluorescent lamps
Lamp covers
Lamp arms
Fluorescent lights
Fluorescent tubes
Bulbs and fluorescent lamps
Electrical equipment and apparatus
Electrical equipment for engines and vehicles
Wiring sets
Electrical wiring looms for engines
Starter motors
Electrical signalling equipment for engines
Blinkers
Sound or visual signalling apparatus

31625000
31625100
31625200
31625300
31630000
31640000
31642000
31642100
31642200
31642300
31642400
31642500
31643000
31643100
31644000
31645000
31650000
31651000
31660000
31670000
31671000
31671100
31671200
31680000
31681000
31681100
31681200
31681300
31681400
31681410
31681500
31682000
31682100
31682110
31682200
31682210

დაცვისა და ხანძარსაწინააღმდეგო სიგნალიზაციები
ცეცხლაღმომჩენი სისტემები
ხანძარსაწინააღმდეგო სასიგნალიზაციო სისტემები
დაცვის სასიგნალიზაციო სისტემები
მაგნიტები
სპეციალური დანიშნულების მანქანები და აპარატურა
ელექტროაღმომჩენი აპარატურა
ლითონის მილებისთვის აღმოსაჩენი აპარატურა
ნაღმების საძიებო აპარატურა
პლასტმასის აღმოსაჩენი აპარატურა
არალითონის საგნების აღმოსაჩენი აპარატურა
ხე-მასალის აღმოსაჩენი აპარატურა
ნაწილაკების დამაჩქარებლები/აქსელერატორები
ხაზოვანი დამაჩქარებლები/აქსელერატორები
სხვადასხვა მონაცემის ჩამწერები
პინბოლის სათამაშო ავტომატები
საიზოლაციო აქსესუარები
საიზოლაციო ლენტი
ნახშირის ელექტროდი
მანქანებისა და აპარატურის ელექტრონაწილები
მინის კოლბები და კათოდური მილები
მინის კოლბები
კათოდური მილები
ელექტრონივთები და აქსესუარები
ელექტროაქსესუარები
ელექტროკონტაქტები
ელექტროტუმბოები
ელექტროწრედები
ელექტროკომპონენტები
ელექტრომასალები
დამტენი მოწყობილობები
ელექტრომომარაგება
ელექტროდაფები
ელექტროდაფების საფარები
ხელსაწყოების პანელები
ინსტრუმენტები და მართვის აპარატურა

Burglar and fire alarms
Fire-detection systems
Fire-alarm systems
Burglar-alarm systems
Magnets
Machines and apparatus with individual functions
Electronic detection apparatus
Detection apparatus for metal pipes
Detection apparatus for mines
Detection apparatus for plastics
Detection apparatus for non-metallic objects
Detection apparatus for timber
Particle accelerators
Linear accelerators
Miscellaneous data recorders
Pinball machines
Insulating fittings
Electrical tape
Carbon electrodes
Electrical parts of machinery or apparatus
Glass envelopes and cathode-ray tubes
Glass envelopes
Cathode-ray tubes
Electrical supplies and accessories
Electrical accessories
Electrical contacts
Electric pumps
Electrical circuits
Electrical components
Electrical materials
Rechargers
Electricity supplies
Electricity boxes
Electricity box covers
Instrument panels
Instrumentation and control equipment

31682220
31682230
31682300
31682310
31682400
31682410
31682500
31682510
31682520
31682530
31682540
31700000
31710000
31711000
31711100
31711110
31711120
31711130
31711131
31711140
31711150
31711151
31711152
31711154
31711155
31711200
31711300
31711310
31711400
31711410
31711411
31711420
31711421
31711422
31711423
31711424

მიქშერული პანელები
გრაფიკულეკრანიანი პანელები
საშუალო ძაბვის მოწყობილობები
საშუალო ძაბვის პანელები
საჰაერო ელექტრომოწყობილობები
კაბელ-არხები საჰაერო საკაბელო ხაზებისთვის
საავარიო ელექტრომოწყობილობები
ავარიული კვების სისტემები
საავარიო გათიშვის სისტემები
ავარიული ელექტროენერგიის წყაროები
ქვესადგურის მოწყობილობები
ელექტრონული, ელექტრომექანიკური და ელექტროტექნიკური
ელექტრონული მოწყობილობები
ელექტრონული აქსესუარები
ელექტრონული კომპონენტები
მიმღებ-გადამცემები/ტრანსსივერები
გარდამქმნელები/მიმღებები/ტრანსდურესები
რეზისტორები
ელექტრორეზისტორები
ელექტროდები
ელექტროკონდენსატორები
მუდმივი მოცულობის კონდენსატორები
ცვლადი მოცულობის ან რეგულირებადი კონდენსატორები
კონდენსატორის ბატარეები
კონდენსატორული სქემები
ელექტრონული ტაბლოები
ელექტრონული ქრონომეტრული სისტემები
დასწრების აღმრიცხველი სისტემა
სარქველები და მილები
ელექტრონულ-სხივური (კათოდური) ტელევიზორის მილაკები
სატელევიზიო კამერების მილაკები
მიკროტალღური მილაკები და მოწყობილობები
მაგნეტრონები
მიკროტალღური მოწყობილობები
მიკროტალღური რადიომოწყობილობები
კლისტრონები

Mixing panels
Graphic display panels
Medium-voltage equipment
Medium-voltage panels
Overhead electrical equipment
Overhead cable carriers
Emergency electricity equipment
Emergency power systems
Emergency shutdown systems
Emergency power supplies
Substation equipment
Electronic, electromechanical and electrotechnical supplies
Electronic equipment
Electronic supplies
Electronic components
Transceivers
Transducers
Resistors
Electrical resistors
Electrodes
Electrical capacitors
Fixed capacitors
Variable or adjustable capacitors
Capacitor banks
Capacitor networks
Electronic scoreboards
Electronic timekeeping systems
System for recording attendance
Valves and tubes
Cathode-ray television picture tubes
Television camera tubes
Microwave tubes and equipment
Magnetrons
Microwave equipment
Microwave radio equipment
Klystrons

31711430
31711440
31711500
31711510
31711520
31711530
31712000
31712100
31712110
31712111
31712112
31712113
31712114
31712115
31712116
31712117
31712118
31712119
31712200
31712300
31712310
31712320
31712330
31712331
31712332
31712333
31712334
31712335
31712336
31712340
31712341
31712342
31712343
31712344
31712345
31712346

კენოტრონი
მიმღები ან გამაძლიერებელი სარქველები და მილაკები
ელექტრონული აგრეგატების ნაწილები
ელექტრონული კონდენსატორების ნაწილები
ელექტრორეზისტორების, რეოსტატებისა და პოტენციომეტრების
ელექტრონული სარქველებისა და მილაკების ნაწილები
მიკროელექტრონული დანადგარები და აპარატურა და მიკროსისტემები
მიკროელექტრონული დანადგარები და აპარატურა
ელექტრონული ინტეგრალური სქემები და მიკრობლოკები
სატელეფონო ბარათები
სიმბარათები
ინტეგრალური სქემების შემცველი ბარათები
ინტეგრალური ელექტრონული სქემები
მიკრობლოკები
მიკროპროცესორები
ინტეგრალური სქემის პაკეტები
ინტეგრალური სქემის ელექტრონული მასრები ან ბუდეები
ინტეგრალური სქემის სახურავები
მიკროსისტემები
ნაბეჭდი სქემები
სქემების კომპონენტებიანი ნაბეჭდი პლატა
სქემების უკომპონენტო ნაბეჭდი პლატა
ნახევრადგამტარები
ფოტოგალვანური ელემენტები
ტირისტორები
დიმისტორები
სიმისტორები
ოპტიკური შეწყვილებული იზოლატორები
კვარცული გენერატორები
დიოდები
მანათობელი დიოდები
მიკროტალღური ან სუსტსიგნალიანი დიოდები
ზენერული დიოდები
შოტკის დიოდები
გვირაბული დიოდები
ფოტომგრძნობიარე დიოდები

Valve tubes
Receiver or amplifier valves and tubes
Parts of electronic assemblies
Parts of electrical capacitors
Parts of electrical resistors, rheostats and potentiometers
Parts of electronic valves and tubes
Microelectronic machinery and apparatus and microsystems
Microelectronic machinery and apparatus
Electronic integrated circuits and microassemblies
Phone cards
SIM cards
Cards containing integrated circuits
Integrated electronic circuits
Microassemblies
Microprocessors
Integrated circuit packages
Integrated circuit sockets or mounts
Integrated circuit lids
Microsystems
Printed circuits
Populated printed circuit boards
Unpopulated printed circuit boards
Semiconductors
Photovoltaic cells
Thyristors
Diacs
Triacs
Optical coupled isolators
Crystal oscillators
Diodes
Light-emitting diodes
Microwave or small signal diodes
Zener diodes
Schottky diodes
Tunnel diodes
Photosensitive diodes

31712347
31712348
31712349
31712350
31712351
31712352
31712353
31712354
31712355
31712356
31712357
31712358
31712359
31712360
31720000
31730000
31731000
31731100
32200000
32210000
32211000
32220000
32221000
32222000
32223000
32224000
32230000
32231000
32232000
32233000
32234000
32235000
32236000
32237000
32240000

ძალური ან მზის დიოდები
ლაზერის დიოდები
რადიოსიხშირის დიოდები
ტრანზისტორები
ფოტომგრძნობიარე ტრანზისტორები
საველე ტრანზისტორები
ლითონის ოქსიდიანი საველე ტრანზისტორები
ტრანზისტორის ჩიპები
ბიპოლარული დარლინგტონის ან რადიოსიხშირის ტრანზისტორები
ერთკონტაქტიანი ტრანზისტორები
იზოლირებულსაკეტიანი ბიპოლარული ტრანზისტორები
p-n-საზღვრის მქონე უნიპოლარული (ველიანი) ტრანზისტორები
ბიპოლარული ტრანზისტორები
დამონტაჟებული პიეზოელექტრული კრისტალები
ელექტრომექანიკური მოწყობილობები
ელექტროტექნიკური მოწყობილობები
ელექტროტექნიკური აქსესუარები
მოდულები
რადიოტელეფონიის, რადიოსატელეგრაფო, რადიო- და
ტელემაუწყებლობის აპარატურა
სამაუწყებლო მოწყობილობა
რადიოტელეგადაცემების მოსამზადებელი აპარატურა
სატელევიზიო გადამცემი აპარატურა მიმღები აპარატურის გარეშე
რადიოშუქურები
ვიდეოსიგნალების კოდირების აპარატურა
ვიდეოგადამცემი აპარატურა
სატელევიზიო გადამცემი აპარატურა
რადიოგადამცემი აპარატურა მიმღები აპარატურით
ჩაკეტილი სატელევიზიო სისტემის აპარატურა
ვიდეოკონფერენციის აპარატურა
რადიოსიხშირის გამაძლიერებელი სადგურები
ჩაკეტილი სატელევიზიო სისტემის კამერები
ჩაკეტილი სათვალთვალო სისტემა
რადიოტელეფონები
პორტატიული რაციები/`ვოკი-თოკი~
ტელეკამერები

Power or solar diodes
Laser diodes
Radio frequency (RF) diodes
Transistors
Photo sensitive transistors
Field effect transistors (FET)
Metal oxide field effect transistors (MOSFET)
Transistor chips
Bipolar darlington or radio frequency (RF) transistors
Unijunction transistors
Insulated gate bipolar transistors (IGBT)
Junction field effect transistors (JFET)
Bipolar junction transistors (BJT)
Mounted piezo-electric crystals
Electromechanical equipment
Electrotechnical equipment
Electrotechnical supplies
Modules
Transmission apparatus for radiotelephony, radiotelegraphy, radio
broadcasting and television
Broadcasting equipment
Broadcast production equipment
Television transmission apparatus without reception apparatus
Radio beacons
Video-signal coding machines
Video transmission apparatus
Television transmission apparatus
Radio transmission apparatus with reception apparatus
Closed-circuit television apparatus
Video-conferencing equipment
Radio-frequency booster stations
Closed-circuit television cameras
Closed-circuit surveillance system
Radio telephones
Walkie-talkies
Television cameras

32250000
32251000
32251100
32252000
32252100
32252110
32260000
32270000
32300000
32310000
32320000
32321000
32321100
32321200
32321300
32322000
32323000
32323100
32323200
32323300
32323400
32323500
32324000
32324100
32324200
32324300
32324310
32324400
32324500
32324600
32330000
32331000
32331100
32331200
32331300

მობილური ტელეფონები
მანქანის ტელეფონები
სპიკეროფონები
GSM-ტელეფონები
მობილური ტელეფონები სპიკეროფონის ფუნქციით
მობილური ტელეფონები სპიკეროფონის ფუნქციით (უსადენო)
მონაცემთა გადასაგზავნი მოწყობილობები
ციფრული გადაგზავნის აპარატურა
ტელე- და რადიოსიგნალის მიმღებები და აუდიო- ან
ვიდეოგამოსახულების ჩამწერი ან აღწარმოების აპარატურა
რადიომაუწყებლობის მიმღებები
ტელე- და აუდიოვიზუალური აპარატურა
ტელეპროექციული მოწყობილობები
კინოაპარატურა
აუდიოვიზუალური მოწყობილობები
აუდიოვიზუალური მასალები
მულტიმედიური მოწყობილობები
ვიდეომონიტორები
ფერადი ვიდეომონიტორები
მონოქრომული ვიდეომონიტორები
ვიდეოაპარატურა
ვიდეომაგნიტოფონები
ვიდეოსათვალთავლო სისტემა
ტელევიზორები
ფერადი ტელევიზორები
მონოქრომული ტელევიზორები
სატელევიზიო აპარატურა
სატელიტური ანტენები
სატელევიზიო ანტენები
ვიდეოარხების გადამრთველები
ციფრული ტელევიზორები
აპარატურა ხმისა და ვიდეოს ჩაწერისა და აღწარმოებისთვის
ფირსაკრავის დისკები
გრამოფონები/პატეფონები
აუდიოფლეერები
ხმის აღწარმოების მოწყობილობები

Mobile telephones
Car telephones
Hands-free set
GSM telephones
Hands-free mobile telephones
Hands-free mobile telephones (wireless)
Data-transmission equipment
Digital transmission apparatus
Television and radio receivers, and sound or video recording or
reproducing apparatus
Radio broadcast receivers
Television and audio-visual equipment
Television projection equipment
Film equipment
Audio-visual equipment
Audio-visual materials
Multimedia equipment
Video monitors
Colour video monitors
Monochrome video monitors
Video equipment
Video-playback equipment
Video-surveillance system
Televisions
Colour televisions
Monochrome televisions
Television equipment
Satellite antennas
Television aerials
Video tuners
Digital-TV boxes
Apparatus for sound, video-recording and reproduction
Turntables
Record players
Cassette players
Sound-reproduction apparatus

32331500
32331600
32332000
32332100
32332200
32332300
32333000
32333100
32333200
32333300
32333400
32340000
32341000
32342000
32342100
32342200
32342300
32342400
32342410
32342411
32342412
32342420
32342430
32342440
32342450
32343000
32343100
32343200
32344000
32344100
32344110
32344200
32344210
32344220
32344230

ჩამწერები
MP3 ფლეერები/საკრავი
მაგნიტურლენტიანი ჩამწერები
დიქტოფონები
ტელეფონი-ავტომოპასუხე
ხმის ჩამწერები
ვიდეოჩამწერი ან აღწარმოების აპარატურა
ვიდეოჩამწერები
ვიდეოკამერები
ვიდეოგამოსახულების აღწარმოების აპარატურა
ვიდეოფლეერი/საკრავი
მიკროფონები და ხმამაღლამოლაპარაკეები/რეპროდუქტორები
მიკროფონები/რეპროდუქტორები
რეპროდუქტორები
ყურსასმენები/საყურისები (დიდი ზომის)
ყურსასმენები/საყურისები (პატარა ზომის)
მიკროფონებისა და დინამიკების კომპლექტები
აკუსტიკური მექანიზმები
ხმის აპარატურა
მინიდინამიკები
დინამიკები
სტუდიის მიქშერული პულტი
ხმოვანი სიგნალის შესაკუმში სისტემა
ხმოვანი ფოსტის სისტემა
ხმის ჩამწერები
გამაძლიერებლები
აუდიოსიხშირის გამაძლიერებლები
მეგაფონები
რადიოსატელეფონო ან რადიოსატელეგრაფო მიმღები აპარატურა
პორტატიული მიმღებები დასარეკად და ტექსტური შეტყობინებების
მისაღებ-გასაგზავნად
ხმოვანი ინფორმაციების ჩამწერი სისტემები
რადიომიმღებები
რადიომოწყობილობები
რადიოშეტყობინებების მიმღებები
რადიოსადგურები

Recorders
MP3 player
Magnetic tape recorders
Dictating machines
Telephone-answering machines
Sound recorders
Video recording or reproducing apparatus
Video recorders
Video camcorders
Video-reproducing apparatus
Video players
Microphones and loudspeakers
Microphones
Loudspeakers
Headphones
Earphones
Microphones and speaker sets
Acoustic devices
Sound equipment
Mini speakers
Speakers
Studio mixing console
Speech-compression system
Voice-mail system
Voice recorders
Amplifiers
Audio-frequency amplifiers
Megaphones
Reception apparatus for radiotelephony or radiotelegraphy
Portable receivers for calling and paging
Voice-logging system
Radio receivers
Radio equipment
Radio pagers
Radio stations

32344240
32344250
32344260
32344270
32344280
32350000
32351000
32351100
32351200
32351300
32351310
32352000
32352100
32352200
32353000
32353100
32353200
32354000
32354100
32354110
32354120
32354200
32354300
32354400
32354500
32354600
32354700
32354800
32360000
32400000
32410000
32411000
32412000
32412100
32412110
32412120

რადიოანძები
რადიოდანადგარები
რადიო- და მულტიპლექსიური აპარატურა
მართვის რადიო- და სატელეფონო სისტემა
პორტატიული რადიოები
აუდიო- და ვიდეოაპარატურის ნაწილები
აუდიო- და ვიდეოაპარატურის აქსესუარები
ვიდეომონტაჟის აპარატურა
ეკრანები
აუდიოაპარატურის აქსესუარები
აუდიოკასეტები
ანტენები და ამრეკლავები
რადარული და რადიოოწყობილობების ნაწილები
რადარის სათადარიგო ნაწილები და აქსესუარები
ფონოგრამები, ხმის ჩანაწერები
გრამფირფიტები
აუდიოკასეტები
ფირები
რადიოლოგიური ფირი
რენტგენის ფირი
ცისფერი დიაზოფირი
კინოფირი
ფოტოფირი
მომენტალური გამჟღავნების ფირი
ვიდეოფირები
ვიდეოკასეტები
ვიდეოლენტები
წებოვანი ფირი
ორმხრივი კავშირის (ინტერკომის) მოწყობილობა
ქსელები
ადგილობრივი (კომპიუტერული) ქსელი
წრიული ქსელი მარკერული წვდომით/შეღწევით
საკომუნიკაციო ქსელი
ტელესაკომუნიკაციო ქსელი
ინტერნეტის ქსელი
ინტრანეტი/შიდაკორპორაციული ქსელი

Radio tower
Radio installations
Radio and multiplex equipment
Radio and telephone control system
Portable radios
Parts of sound and video equipment
Accessories for sound and video equipment
Video-editing equipment
Screens
Audio equipment accessories
Audio cassettes
Aerials and reflectors
Parts of radio and radar equipment
Radar spare parts and accessories
Sound recordings
Records
Music cassettes
Film products
Radiology film
X-ray film
Blue diazo film
Cinematographic film
Photographic film
Instant-print film
Video films
Video cassettes
Video tapes
Cling film
Intercom equipment
Networks
Local area network
Token-ring network
Communications network
Telecommunications network
Internet network
Intranet network

32413000
32413100
32415000
32416000
32416100
32417000
32418000
32420000
32421000
32422000
32423000
32424000
32425000
32426000
32427000
32428000
32429000
32430000
32440000
32441000
32441100
32441200
32441300
32442000
32442100
32442200
32442300
32442400
32500000
32510000
32520000
32521000
32522000
32523000
32524000
32530000

ინტეგრირებული ქსელი
ქსელის მარშრუტიზატორები
`ეთერნეტის~ ქსელი
კომპლექსური მომსახურებების ციფრული ქსელი (ISDN)
ინტეგრალური მომსახურების ციფრული სატელეფონო ქსელი (ISDX)
მულტიმედიური ქსელები
რადიოქსელი
ქსელური მოწყობილობები
ქსელის კაბელები
ქსელის კომპონენტები
ქსელის ჰაბები
ქსელის ინფრასტრუქტურა
ქსელის საოპერაციო სისტემა
ქსელური საგამომცემლო სისტემა
ქსელური სისტემა
ქსელის განახლება
სატელეფონო ქსელის აპარატურა
ფართო გეოგრაფიული დაფარვის ქსელი
ტელემეტრიული და ტერმინალური მოწყობილობები
ტელემეტრიული მოწყობილობები
ტელემეტრიული სათვალთვალო მოწყობილობები
ტელემეტრიული და საკონტროლო მოწყობილობები
ტელემატური სისტემა
სატერმინალო მოწყობილობები
შემაერთებელი ფირფიტები
შემაერთებელი კოლოფები
ტერმინალის ემულატორი
ტერმინალის ბლოკები
სატელეკომუნიკაციო მოწყობილობები და აქსესუარები
უკაბელო სატელეკომუნიკაციო სისტემა
სატელეკომუნიკაციო კაბელი და აპარატურა
სატელეკომუნიკაციო კაბელი
სატელეკომუნიკაციო აპარატურა
სატელეკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურა
სატელეკომუნიკაციო სისტემა
სატელიტთან დაკავშირებული საკომუნიკაციო აპარატურა

Integrated network
Network routers
Ethernet network
ISDN network
ISDX network
Multimedia networks
Radio network
Network equipment
Network cabling
Network components
Network hubs
Network infrastructure
Network operating system
Network publishing system
Network system
Network upgrade
Telephone network equipment
Wide area network
Telemetry and terminal equipment
Telemetry equipment
Telemetry surveillance system
Telemetry and control equipment
Telematics system
Terminal equipment
Terminal boards
Terminal boxes
Terminal emulators
Termination blocks
Telecommunications equipment and supplies
Wireless telecommunications system
Telecommunications cable and equipment
Telecommunications cable
Telecommunications equipment
Telecommunications facilities
Telecommunications system
Satellite-related communications equipment

32531000
32532000
32533000
32534000
32540000
32541000
32542000
32543000
32544000
32545000
32546000
32546100
32547000
32550000
32551000
32551100
32551200
32551300
32551400
32551500
32552000
32552100
32552110
32552120
32552130
32552140
32552150
32552160
32552200
32552300
32552310
32552320
32552330
32552400
32552410

სატელიტური საკომუნიკაციო მოწყობილობა
სატელიტური თეფშები
მიწისზედა სატელიტური სადგურები
სატელიტის პლატფორმები
კომუტატორები
კომუტატორის აპარატურა
კომუტატორის პანელები
სატელეფონო კომუტატორები
ავტომატური სატელეფონო სისტემის აპარატურა
ავტომატური სატელეფონო სისტემები
შიდა ციფრული სადგურების აპარატურა
ციფრული კომუტატორები
ვაკუუმური კომუტატორები
ტელეფონის (სატელეფონო) მოწყობილობა
სატელეფონო (ტელეფონის კაბელი და მასთან დაკავშირებული
მოწყობილობა) კავშირის აპარატურა
სატელეფონო კავშირები
სატელეფონო კვანძები
სატელეფონო გარნიტურა
სატელეფონო ქსელი
ტელეფონის კაბელები
ელექტროაპარატურა სადენიანი ტელეფონის ან სადენიანი
ტელეფონის აპარატები
უსადენო ტელეფონები
ექსტრემალური კავშირის ტელეფონები
საჯარო (საზოგადოებრივი) ტელეფონები
ტელეფონ-ავტომატი/ტაქსოფონი
ტელეფონები მხედველობადაქვეითებულთათვის
ტელეფონები სმენადაქვეითებულთათვის
ტელეტაიპი
სატელეფონო ან სატელეგრაფო კომუტატორები
ციფრული სატელეფონო კვანძები
მულტიპლექსორები
სატელეფონო კომუტატორები
აუდიოსიხშირის სიგნალის გარდამქმნელი აპარატურა
მოდემები

Satellite communications equipment
Satellite dishes
Satellite earth stations
Satellite platforms
Switchboards
Switchboard equipment
Switchboard panels
Telephone switchboards
PABX equipment
PABX systems
Digital switching equipment
Digital switchboards
Vacuum switchboards
Telephone equipment
Telephone cables and associated equipment
Telephone connections
Telephone exchanges
Telephone headsets
Telephone network
Telephone cables
Electrical apparatus for line telephony or line telegraphy
Telephone sets
Cordless telephones
Emergency telephones
Public telephones
Payphone equipment
Telephones for visually-impaired
Telephones for hearing-impaired
Teleprinters
Telephonic or telegraphic switching apparatus
Digital telephone exchanges
Multiplexers
Telephone switching apparatus
Audio-frequency signal conversion apparatus
Modems

32552420
32552430
32552500
32552510
32552520
32552600
32553000
32560000
32561000
32562000
32562100
32562200
32562300
32570000
32571000
32572000
32572100
32572200
32572300
32573000
32580000
32581000
32581100
32581110
32581120
32581130
32581200
32581210
32582000
32583000
32584000
33100000
33110000
33111000
33111100

სიხშირის გარდამქმნელები
კოდირების აპარატურა
ტელეტექსტური აპარატურა
ვიდეოტექსტური ტერმინალები
ტელექსის აპარატურა
დომოფონები
ელექტრონული სატელეფონო ან სატელეგრაფო აპარატურის ნაწილები
ბოჭკოვან-ოპტიკური მასალები
ბოჭკოვან-ოპტიკური შესაერთებლები
ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელები
ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელები ინფორმაციის გადასაცემად
ოპტიკური სატელეკომუნიკაციო კაბელები
ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელები მონაცემთა გადასაცემად
საკომუნიკაციო მოწყობილობები
საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურა
საკომუნიკაციო კაბელი
მრავალელექტროგამტარიანი საკომუნიკაციო კაბელი
საკომუნიკაციო კაბელი კოაქსიური გამტარებით
სპეციალური დანიშნულების საკომუნიკაციო კაბელი
მონაცემთა გადაცემის მართვის სისტემა
მონაცემთა დამუშავების მოწყობილობები
მონაცემთა გადასაცემი მოწყობილობები
მონაცემთა გადასაცემი კაბელი
მრავალელექტროგამტარიანი კაბელი მონაცემთა გადასაცემად
მონაცემთა გადასაცემი კაბელი კოაქსიური გამტარებით
სპეციალური დანიშნულების მონაცემის გადასაცემი კაბელი
ფაქსის აპარატები
ფაქსის აპარატების აქსესუარები და კომპონენტები
მონაცემთა მატარებლები
მონაცემებისა და ხმის მატარებელი საშუალებები
მონაცემების მატარებელი საშუალებები
სამედიცინო მოწყობილობები
მედიცინაში, სტომატოლოგიასა და ვეტერინარიაში გამოსაყენებელი
გამოსახულების მიმღები აპარატურა
რენტგენის აპარატურა
რენტგენის მაგიდა

Frequency converter
Coding equipment
Teletext apparatus
Videotext terminals
Telex equipment
Entrance telephones
Parts of electrical telephonic or telegraphic apparatus
Fibre-optic materials
Fibre-optic connections
Optical-fibre cables
Optical-fibre cables for information transmission
Optical telecommunication cables
Optical-fibre cables for data transmission
Communications equipment
Communications infrastructure
Communications cable
Communications cable with multiple electrical conductors
Communications cable with coaxial conductors
Communications cable for special applications
Communications control system
Data equipment
Data-communications equipment
Data-transmission cable
Data-transmission cable with multiple electrical conductors
Data-transmission cable with coaxial conductors
Data-transmission cable for special applications
Fax equipment
Accessories and components for fax equipment
Data carriers
Data and voice media
Data-bearing media
Medical equipments
Imaging equipment for medical, dental and veterinary use
X-ray devices
X-ray table

33111200
33111300
33111400
33111500
33111600
33111610
33111620
33111640
33111650
33111660
33111700
33111710
33111720
33111721
33111730
33111740
33111800
33112000
33112100
33112200
33112300
33112310
33112320
33112330
33112340
33113000
33113100
33113110
33114000
33115000
33115100
33115200
33120000
33121000
33121100
33121200

რენტგენის მუშასადგური
რენტგენის ფირების გასამჟღავნებელი აპარატურა
ფლუორესკოპები
სტომატოლოგიური რენტგენი
რადიოგრაფიული აპარატურა
მაგნიტურ-რეზონანსული აპარატი
გამადასხივების კამერები
თერმოგრაფები
მამოგრაფიული აპარატურა
ძვლის დენსიტომეტრები
ანგიოგრაფიული კაბინეტი
ანგიოგრაფიული აქსესუარები
ანგიოგრაფიული მექანიზმები
ციფრული ანგიოგრაფიული მექანიზმები
ანგიოპლასტური აქსესუარები
ანგიოპლასტური მექანიზმები
რენტგენული დიაგნოსტიკური სისტემა
ექოსკოპიის, ულტრაბგერითი და დოპლერული გამოსახულების
ექოკარდიოგრაფიული დეტექტორი
ულტრაბგერითი გამოკვლევის აპარატი
ულტრაბგერითი სკანერები
ფერადი დოპლერი
დოპლერის აპარატები
ექოენცეფალოგრაფები
ექოკარდიოგრაფები
მაგნიტურ-რეზონანსული გამოსახულების მისაღები (მიმღები)
მაგნიტურ-რეზონანსული სკანერები
ბირთვულ-მაგნიტურ-რეზონანსული სკანერები
სპექტროსკოპიული აპარატურა
ტომოგრაფიული აპარატები
კომპიუტერული ტომოგრაფიული სკანერები (CT)
კომპიუტერული ღერძული/აქსიალური ტომოგრაფიული სკანერები
სარეგისტრაციო სისტემები და საკვლევი მექანიზმები
გრძელვადიანი ამბულატორიული სარეგისტრაციო სისტემა
ელექტროენცეფალოგრაფები
სცინტიგრაფიული აპარატურა

X-ray workstations
X-ray processing devices
X-ray fluoroscopy devices
Dental X-ray
Radiography devices
Magnetic resonance unit
Gamma cameras
Thermographs
Mammography devices
Bone densitometers
Angiography room
Angiography supplies
Angiography devices
Digital angiography devices
Angioplasty supplies
Angioplasty devices
Diagnostic X-ray system
Echo, ultrasound and doppler imaging equipment
Ultrasonic heart detector
Ultrasonic unit
Ultrasound scanners
Colour-flow doppler
Doppler equipment
Echoencephalographs
Echocardiographs
Magnetic resonance imaging equipment
Magnetic resonance scanners
Nuclear magnetic resonance scanners
Spectroscopy devices
Tomography devices
CT scanners
CAT scanners
Recording systems and exploration devices
Long term ambulatory recording system
Electro-encephalographs
Scintigraphy devices

33121300
33121400
33121500
33122000
33123000
33123100
33123200
33123210
33123220
33123230
33124000
33124100
33124110
33124120
33124130
33124131
33124200
33124210
33125000
33126000
33127000
33128000
33130000
33131000
33131100
33131110
33131111
33131112
33131113
33131114
33131120
33131121
33131122
33131123
33131124
33131130

ელექტრომიოგრაფები
აუდიომეტრები
ელექტროკარდიოგრამა
ოფთალმოლოგიური აპარატურა
გულ-სისხლძარღვთა საკვლევი აპარატურა
თენზიომეტრი
ელექტროკარდიოგრაფიული აპარატურა
კარდიომონიტორული აპარატურა
კარდიოანგიოგრაფიული აპარატურა
კარდიოგრაფები
დიაგნოსტიკური და რადიოდიაგნოსტიკური აპარატურა და
დიაგნოსტიკური აპარატურა
დიაგნოსტიკური სისტემები
ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკური აპარატურა
დიაგნოსტიკური აქსესუარები
დიაგნოსტიკური რეაქტივები (ფირფიტები)
რადიოდიაგნოსტიკური აპარატურა
რადიოდიაგნოსტიკური აქსესუარები
უროლოგიური საკვლევი აპარატურა
სტომატოლოგიური აპარატურა
იმუნოანალიზის აპარატურა
არაქირურგიული სამედიცინო ლაზერი
სტომატოლოგიური და ვიწრო სპეციალობის ხელსაწყოები და
სტომატოლოგიური ხელსაწყოები (ხელის)
ქირურგიული სტომატოლოგიური ხელსაწყოები
სტომატოლოგიური გაზები, ქუჯები, გამაფართოებლები
სტომატოლოგიური გაზები – კბილის ამოსაღები ინსტრუმენტი
სტომატოლოგიური საოპერაციო ქუჯები
სტომატოლოგიური გამაფართოებლები (რეტრაქტორები)
სტომატოლოგიური საგლუვები
სტომატოლოგიური კრიოქირურგიული ზონდები, ელევატორები და
სტომატოლოგიური კრიოქირურგიული ინსტრუმენტები
პაროდონტული ზონდი
სტომატოლოგიური ელევატორები
სტომატოლოგიური ექსკავატორები
სტომატოლოგიური თითების დამცავები და მაშები

Electromyographs
Audiometers
Electrocardiogram
Ophthalmology equipment
Cardiovascular devices
Tensiometer
Electrocardiography devices
Cardiac-monitoring devices
Cardio-angiography devices
Cardiographs
Diagnostics and radiodiagnostic devices and supplies
Diagnostic devices
Diagnostic systems
Diagnostic ultrasound devices
Diagnostic supplies
Reagent strips
Radiodiagnostic devices
Radiodiagnostic supplies
Urology, exploration devices
Stomatology devices
Immuno-analysis devices
Medical laser other than for surgery
Dental and subspecialty instruments and devices
Dental hand instrument
Dental surgical instrument
Dental nippers, brushes, retractors and burnishers
Dental nippers
Dental operative brushes
Dental retractors
Dental burnishers
Dental cryosurgical, gauges, elevators and excavators
Dental cryosurgical units
Dental depth gauges
Dental elevators
Dental excavators
Dental fingers protectors and forceps

33131131
33131132
33131140
33131141
33131142
33131150
33131151
33131152
33131153
33131160
33131161
33131162
33131170
33131171
33131172
33131173
33131200
33131300
33131400
33131500
33131510
33131600
33132000
33133000
33134000
33135000
33136000
33137000
33138000
33138100
33140000
33141000
33141100
33141110

სტომატოლოგიური თითების დამცავები
სტომატოლოგიური მაშები
სტომატოლოგიური სარკეები და ბორსაგანივრებლები
სტომატოლოგიური სარკეები
სტომატოლოგიური ბორსაგანივრებლები
სტომატოლოგიური ზონდები, კბილის ქვის მოსაცილებლები და
სტომატოლოგიური ზონდები
კბილის ქვის მოსაცილებლები
სტომატოლოგიური ქვასამსხვრევები
სტომატოლოგიური მაკრატლები და დანები
სტომატოლოგიური მაკრატლები
სტომატოლოგიური დანები
სტომატოლოგიური შპატელები/ფითხები, პინცეტები და
სტომატოლოგიური ცვილის დანები
სტომატოლოგიური შპატელები/ფითხები
სტომატოლოგიური პინცეტები
სტომატოლოგიური ცვილის დანები
სტომატოლოგიური ქირურგიული ნემსი
ერთჯერადი სტომატოლოგიური ხელსაწყოები
სტომატოლოგიური კბილის ზონდი
კბილის ამოსაღები ხელსაწყო
სტომატოლოგიური ბურღები
კბილის დასაბჟენი ხელსაწყო
კბილის იმპლანტანტი
პირის ღრუს ანაბეჭდის ასაღები აქსესუარები
ენდოდონიტური აქსესუარები
ორთოდონტიული ხელსაწყოები
მბრუნავი და აბრაზიული ხელსაწყოები
სტომატოლოგიური პროფილაქტიკური საშუალებები
კბილის პროთეზირებისა და გადანერგვის პროდუქტები
კბილების პროთეზი
სამედიცინო სახარჯი მასალები
ერთჯერადი არაქიუმიური სამედიცინო სახარჯი მასალები და
ჰემატოლოგიური სახარჯი მასალები
შესახვევი მასალები; მომჭერები, ნაკერის დასადები ძაფები, ლიგატურა
შესახვევი მასალები

Dental fingers protectors
Dental forceps
Dental mirrors and reamers
Dental mirrors
Dental reamers
Dental root tip picks, scalers and scale
Dental root tip picks
Dental scalers
Dental scale
Dental scissors and knives
Dental scissors
Dental knives
Dental spatulas, tweezers and wax carvers
Dental spatulas
Dental tweezers
Dental wax carvers
Dental suture needle
Dental disposable instrument
Dental probe
Dental extraction instrument
Dental drills
Dental filling instrument
Dental implant
Dental impression accessories
Endodontics accessories
Orthodontic devices
Rotary and abrasive instrument
Dental prophylaxis accessories
Prosthodontic and relining products
Dentures
Medical consumables
Disposable non-chemical medical consumables and haematological
consumables
Dressings; clip, suture, ligature supplies
Dressings

33141111
33141112
33141113
33141114
33141115
33141116
33141117
33141118
33141119
33141120
33141121
33141122
33141123
33141124
33141125
33141126
33141127
33141128
33141200
33141210
33141220
33141230
33141240
33141300
33141310
33141320
33141321
33141322
33141323
33141324
33141325
33141326
33141327
33141328
33141329
33141400

წებოვანი შესახვევი მასალები
პლასტერები
ბინტები/სახვევები
სამედიცინო დოლბანდები
სამედიცინო ბამბა
შესახვევი მასალების შეკვრები/პაკეტები
ჰიგროსკოპიული ბამბა
საწმენდები
კომპრესები
მომჭერები, ნაკერის დასადები ძაფები, ლიგატურა
ქირურგიული ძაფები
ქირურგიული სტეპლერები
მჭრელი ინსტრუმენტების კონტეინერები
მჭრელი ინსტრუმენტების დასაწყობი ჯამები
მასალა ქირურგიული ნაკერების დასადებად
ლიგატურა
გაწოვადი ჰემოსტატიკური საშუალებები
ნაკერის დასადები ნემსები
კათეტერები
ბალონიანი კათეტერები
კანულები
გამაფართოებელი
კათეტერის აქსესუარები
ვენის პუნქციის, სისხლის სინჯის ასაღები საშუალებები
შპრიცები
სამედიცინო ნემსები
საანესთეზიო ნემსები
არტერიული ნემსები
საბიოფსიო ნემსები
სადიალიზო ნემსები
ფისტულის ნემსები
რადიოლოგიური პროცედურის ნემსები
სარქველიანი ნემსები
ეპიდულარული ნემსები
ნემსები ამინოცენტეზისთვის
მავთულსაჭრელი მაკრატელი და ბისტური; ქირურგიული

Adhesive dressings
Plasters
Bandages
Medical gauze
Medical wadding
Dressing packs
Cotton wool
Wipes
Compresses
Clip, suture, ligature supplies
Surgical sutures
Surgical staples
Sharps containers
Sharps pads
Material for surgical sutures
Ligatures
Absorbable haemostatics
Needles for sutures
Catheters
Balloon catheters
Cannulae
Dilator
Catheter accessories
Venepuncture, blood sampling devices
Syringes
Medical needles
Anesthesia needles
Arterial needles
Biopsy needles
Dialysis needles
Fistula needles
Radiology procedural needles
Vented needles
Epidural needles
Amniocentesia needles
Wire-cutter and bistoury; surgical gloves

33141410
33141411
33141420
33141500
33141510
33141520
33141530
33141540
33141550
33141560
33141570
33141580
33141600
33141610
33141613
33141614
33141615
33141620
33141621
33141622
33141623
33141624
33141625
33141626
33141630
33141640
33141641
33141642
33141700
33141710
33141720
33141730
33141740
33141750
33141760
33141770

მავთულსაჭრელი მაკრატელი და ბისტური
სკალპელები და დანის პირები
ქირურგიული ხელთათმანები
ჰემატოლოგიური სახარჯი მასალები
სისხლის პროდუქტები
პლაზმის ექსტრაქტები
სისხლის კოაგულანტები
ალბუმინი
ჰეპარინი
ადამიანის ორგანოები
ადამიანის სისხლი
ცხოველის სისხლი
კონტეინერები და შესაგროვებელი ტომრები, დრენაჟი და კომპლექტები
შესაგროვებელი ტომრები
სისხლის პარკები
პლაზმის პარკები
პარკები შარდისათვის
სამედიცინო კომპლექტები
შარდის შეუკავებლობისას გამოსაყენებელი კომპლექტი
შიდსის საპრევენციო კომპლექტი
პირველადი დახმარების კომპლექტები
სამედიცინო პრეპარატების შესაყვანი კომპლექტები
დიაგნოსტიკური კომპლექტები
დოზირების კომპლექტები
სისხლის პლაზმის ფილტრები
დრენაჟი
ზონდები
დრენაჟის აქსესუარები
ორთოპედიული აქსესუარები
ყავარჯნები
დამხმარე მოწყობილობა სიარულისთვის
ქირურგიული საყელოები
ორთოპედიული ფეხსაცმელი
ხელოვნური სახსრები
არტახები
მოტეხილობისას გამოსაყენებელი მოწყობილობები, ჩხირები და

Wire-cutter and bistoury
Scalpels and blades
Surgical gloves
Haematological consumables
Blood products
Plasma extracts
Blood coagulants
Albumin
Heparin
Human organs
Human blood
Animal blood
Collector and collection bags, drainage and kits
Collection bag
Blood bags
Plasma bags
Bags for urine
Medical kits
Incontinence kit
AIDS-prevention kits
First-aid boxes
Administration sets
Diagnostic kits
Dosage kits
Blood plasma filters
Drain
Probes
Drain accessories
Orthopaedic supplies
Crutches
Walking aids
Surgical collars
Orthopaedic footwear
Artificial joints
Splints
Fracture appliances, pins and plates

33141800
33141810
33141820
33141821
33141822
33141830
33141840
33141850
33141900
33150000
33151000
33151100
33151200
33151300
33151400
33152000
33153000
33154000
33155000
33156000
33157000
33157100
33157110
33157200
33157300
33157400
33157500
33157700
33157800
33157810
33158000
33158100
33158200
33158210
33158300

სტომატოლოგიური სახარჯი მასალები
კბილის დასაბჟენი მასალები
კბილები
ფაიფურის კბილები
აკრილის კბილები
კბილის ღრუების ამოსავსები მასალა/ცემენტი
სტომატოლოგიური ჰემოსტატიკური მასალა
სტომატოლოგიური ჰიგიენური პროდუქტები
ლანცეტები
რადიოთერაპიული, მექანოთერაპიული, ელექტროთერაპიული და
ფიზიოთერაპიული აპარატურა
რადიოთერაპიული აპარატურა და აქსესუარები
სხივური თერაპიის აპარატურა
რენტგენული თერაპიის აპარატურა
სპექტროგრაფები
რადიოთერაპიისათვის საჭირო აქსესუარები
ინკუბატორები
ლითოტრიპტორი/ქვასამსხვრევი
მექანოთერაპიული აპარატურა
ფიზიოთერაპიული აპარატურა
აპარატურა ფსიქოლოგიური შემოწმებისათვის
გაზოთერაპიული და რესპირატორული აპარატურა
სამედიცინო აირწინაღი
ჟანგბადის ნიღაბი
ჟანგბადის კომპლექტები
ჟანგბადის კარვები
სამედიცინო სასუნთქი აპარატები
ჰიპერბარული კამერები
შეკუმშული ჰაერის ბალონი
ჟანგბადის შესაყვანი აპარატი
ჟანგბადის თერაპიის დანადგარი
ელექტრო-, ელექტრომაგნიტური და მექანიკური მკურნალობა
ელექტრომაგნიტური დანადგარი
ელექტროთერაპიული აპარატურა
სტიმულატორი
ულტრაიისფერი გამოსხივების სამედიცინო დანადგარები

Dental consumables
Dental filling materials
Teeth
Porcelain teeth
Acrylic teeth
Cement base
Dental haemostatic
Dental hygiene products
Blood lancets
Radiotherapy, mechanotherapy, electrotherapy and physical therapy
devices
Radiotherapy devices and supplies
Gamma therapy devices
X-ray therapy devices
Spectrographs
Radiotherapy supplies
Incubators
Lithotripter
Mechanotherapy devices
Physical therapy devices
Psychology testing devices
Gas-therapy and respiratory devices
Medical gas masks
Oxygen mask
Oxygen kits
Oxygen tents
Medical breathing devices
Hyperbaric chambers
Blow bottle
Oxygen administration unit
Oxygen therapy unit
Electrical, electromagnetic and mechanical treatment
Electromagnetic unit
Electrotherapy devices
Stimulator
Ultraviolet medical devices

33158400
33158500
33159000
33160000
33161000
33162000
33162100
33162200
33163000
33164000
33164100
33165000
33166000
33167000
33168000
33168100
33169000
33169100
33169200
33169300
33169400
33169500
33170000
33171000
33171100
33171110
33171200
33171210
33171300
33172000
33172100
33172200
33180000
33181000
33181100
33181200

მექანიკური თერაპიის დანადგარი
ინფრაწითელი გამოსხივების სამედიცინო დანადგარები
კლინიკური ქიმიის სისტემა
საოპერაციო ტექნიკა
ელექტროქირურგიული დანადგარი
საოპერაციო დარბაზის აპარატურა და ხელსაწყოები
საოპერაციო დარბაზის აპარატურა
საოპერაციო დარბაზის ხელსაწყოები
სამედიცინო დანიშნულების კარავი
კელიოსკოპიური აპარატურა
კოლპოსკოპი
კრიოქირურგიული და კრიოთერაპიული აპარატურა
დერმატოლოგიური აპარატურა
ქირურგიული განათების სისტემა
ენდოსკოპი, ენდოქირურგიული აპარატურა
ენდოსკოპები
ქირურგიული ხელსაწყოები
ქირურგიული ლაზერი
ქირურგიული კალათები
ქირურგიული ლანგრები
ქირურგიული კონტეინერები
დაკვირვებისა და კვლევის ქირურგიული სისტემები
ანესთეზია და რეანიმაცია
ანესთეზიისა და რეანიმაციის ხელსაწყოები
ანესთეზიის ხელსაწყოები
ანესთეზიის ნიღაბი
ხელსაწყოები რეანიმაციისათვის
სარეანიმაციო ნიღაბი
ეპიდურალური კომპლექტები და პაკეტები
საანესთეზიო და სარეანიმაციო აპარატურა
საანესთეზიო აპარატურა
სარეანიმაციო აპარატურა
ფუნქციური დახმარება
თირკმლის დამხმარე აპარატურა
ჰემოდიალიზური აპარატურა
დიალიზური ფილტრები

Mechanical therapy unit
Infrared medical devices
Clinical chemistry system
Operating techniques
Electrosurgical unit
Operating theatre devices and instruments
Operating-theatre devices
Operating-theatre instruments
Tent for medical use
Coelioscopy devices
Colposcope
Cryosurgical and cryotherapy devices
Dermatological devices
Surgical lights
Endoscopy, endosurgery devices
Endoscopes
Surgical instruments
Surgical laser
Surgical baskets
Surgical trays
Surgical containers
Surgical tracking and tracing systems
Anaesthesia and resuscitation
Instruments for anaesthesia and resuscitation
Instruments for anaesthesia
Anaesthesia mask
Instruments for resuscitation
Resuscitation mask
Epidural kits or packs
Anaesthesia and resuscitation devices
Anaesthesia devices
Resuscitation devices
Functional support
Renal support devices
Haemodialysis devices
Dialysis filters

33181300
33181400
33181500
33181510
33181520
33182000
33182100
33182200
33182210
33182220
33182230
33182240
33182241
33182300
33182400
33183000
33183100
33183200
33183300
33184000
33184100
33184200
33184300
33184400
33184410
33184420
33184500
33184600
33185000
33185100
33185200
33185300
33185400
33186000
33186100
33186200

ჰემოდიალიზური ინდივიდუალური მონიტორი
მრავალპოზიციური ჰემოდიალიზი
თირკმლისათვის საჭირო სახარჯი მასალები
თირკმლის სითხე
თირკმლის დიალიზისათვის საჭირო მასალები
გულის დამხმარე აპარატურა
დეფიბრილატორი
კარდიოსტიმულაციური აპარატები
გულის ელექტრონული სტიმულატორი
გულის სარქველი
პარკუჭი
გულის ელექტრონული სტიმულატორების ნაწილები და აქსესუარები
გულის ელექტრონული სტიმულატორების ელემენტები
გულის ქირურგიის აპარატურა
გულის რენტგენოლოგიური გამოკვლევის სისტემა
ორთოპედიული დახმარების აპარატურა
ორთოპედიული იმპლანტანტები
ორთოპედიული პროთეზები
ოსტეოსინთეზური აპარატურა
სხეულის ხელოვნური ნაწილები
ქირურგიული იმპლანტანტები
სისხლძარღვების პროთეზები
გულის ხელოვნური ნაწილები
მკერდის პროთეზები
მკერდშიდა პროთეზები
მკერდგარე პროთეზები
კორონარული ენდოპროთეზები
თვალის პროთეზები
სმენის აპარატები
სმენის აპარატების ნაწილები და აქსესუარები
კოხლეარული იმპლანტანტი
ოტოლარინგოლოგიური იმპლანტანტი
ხელოვნური ხორხი
სისხლის ხელოვნური მიმოქცევის ხელსაწყო
ოქსიგენატორი
სისხლისა და სითხის შესათბობი

Haemodialysis individual monitor
Haemodialysis multiposition
Renal consumables
Renal fluid
Renal dialysis consumables
Cardiac support devices
Defibrillator
Cardiac stimulation devices
Pacemaker
Cardiac valve
Ventricle
Parts and accessories for pacemakers
Batteries for pacemakers
Cardiac surgery devices
Cardiac X-ray system
Orthopaedic support devices
Orthopaedic implants
Orthopaedic prostheses
Osteosynthesis devices
Artificial parts of the body
Surgical implants
Vascular prostheses
Artificial parts of the heart
Breast prostheses
Internal breast prostheses
External breast prostheses
Coronary endoprostheses
False eyes
Hearing aids
Parts and accessories for hearing aids
Cochlear implant
Otolaryngology implant
Larynx artificial
Extracorporeal circulatory unit
Oxygenator
Blood and fluid warming

33190000
33191000
33191100
33191110
33192000
33192100
33192110
33192120
33192130
33192140
33192150
33192160
33192200
33192210
33192230
33192300
33192310
33192320
33192330
33192340
33192350
33192400
33192410
33192500
33192600
33193000
33193100
33193110
33193120
33193121
33193200
33193210
33193211
33193212
33193213

სხვადასხვა სამედიცინო აპარატურა და პროდუქტები
სასტერილიზაციო, სადისტილაციო და ჰიგიენური აპარატურა
სტერილიზატორი
ავტოკლავები
სამედიცინო ავეჯი
სამედიცინო საწოლები
ორთოპედიული საწოლები
საავადმყოფოს საწოლები
მოტორიზებული საწოლები
ფსიქიატრიული საწოლები
თერაპიული საწოლები
საკაცეები
სამედიცინო მაგიდები
გასასინჯი მაგიდები
საოპერაციო მაგიდები
სამედიცინო ავეჯი, საწოლებისა და მაგიდების გარდა
დასაჭიმი და ჩამოსაკიდებელი მექანიზმები სამედიცინო
საშარდე ბოთლების ჩასადებები
გადასასხმელი პარკები
საოპერაციო ბლოკის ავეჯი, მაგიდების გარდა
სამედიცინო დანიშნულების კულტურების გამოსაყვანი კაბინები
სტომატოლოგიური მუშასადგურები
სტომატოლოგიური სავარძლები
სინჯარები
ამწევი მოწყობილობები ჯანდაცვის სექტორისთვის
ინვალიდის სავარძლები (შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე
პირთათვის), საგორაო სავარძლები და მათთან დაკავშირებული
ინვალიდის სავარძლები და საგორაო სავარძლები
ინვალიდის სავარძლები
საგორაო სავარძლები
მოტორიზებული სავარძლები
ინვალიდის სავარძლებისა და საგორაო სავარძლების ნაწილები და
ინვალიდის სავარძლების ნაწილები და აქსესუარები
ინვალიდის სავარძლების ძრავები
ინვალიდის სავარძლების სასაჭე მექანიზმები
ინვალიდის სავარძლების სამართავი მექანიზმები

Miscellaneous medical devices and products
Sterilisation, disinfection and hygiene devices
Steriliser
Autoclaves
Medical furniture
Beds for medical use
Orthopaedic beds
Hospital beds
Motorised beds
Psychiatric couches
Therapy beds
Stretchers
Medical tables
Examination tables
Operating tables
Medical furniture except beds and tables
Traction or suspension devices for medical beds
Urine-bottle holders
Transfusion pods
Operating theatre furniture except tables
Medical cultivation cabinet
Dental workstations
Dental chairs
Test tubes
Lifting equipment for health care sector
Invalid carriages, wheelchairs and associated devices
Invalid carriages and wheelchairs
Invalid carriages
Wheelchairs
Motorised wheelchairs
Parts and accessories for invalid carriages and wheelchairs
Parts and accessories for invalid carriages
Motors for invalid carriages
Steering devices for invalid carriages
Control devices for invalid carriages

33193214
33193220
33193221
33193222
33193223
33193224
33193225
33194000
33194100
33194110
33194120
33194200
33194210
33194220
33195000
33195100
33195110
33195200
33196000
33196100
33196200
33197000
33198000
33198100
33198200
33199000
33600000
33610000
33611000
33612000
33613000
33614000
33615000
33615100
33616000

ინვალიდის სავარძლების შასი
საგორაო სავარძლების ნაწილები და აქსესუარები
საგორაო სავარძლების ბალიშები
საგორაო სავარძლების ჩარჩოები
საგორაო სავარძლების დასაჯდომები
საგორაო სავარძლების ბორბლები
საგორაო სავარძლების საბურავები
მოწყობილობები და ხელსაწყოები ტრანსფუზიისა და ინფუზიისათვის
მოწყობილობები და ხელსაწყოები ინფუზიისათვის
ინფუზიის ტუმბოები
ინფუზიისათვის საჭირო მასალები
მოწყობილობები და ხელსაწყოები გადასხმისათვის/ტრანსფუზიისათვის
სისხლის გადასასხმელი აპარატურა
სისხლის გადასხმისათვის საჭირო მასალები
პაციენტის მდგომარებაზე დაკვირვების სისტემა
მონიტორები
რესპირატორული მონიტორები
ცენტრალური სამეთვალყურეო სადგური
სამედიცინო დახმარების საშუალებები
მოწყობილობები ხანშიშესულთათვის
მოწყობილობები უნარშეზღუდულთათვის
სამედიცინო კომპიუტერული აპარატურა
ქაღალდის ნივთები საავადმყოფოებისათვის
ქაღალდის კომპრესები
ქაღალდის პარკები და კონვერტები სტერილიზაციისთვის
სამედიცინო ტანსაცმელი
ფარმაცევტული პროდუქტები
(სამედიცინო) პრეპარატები საჭმლის მომნელებელი ტრაქტისა და
პრეპარატები მჟავიანობასთან დაკავშირებული დარღვევებისათვის
პრეპარატები კუჭ-ნაწლავის ფუნქციური დარღვევებისათვის
საფაღარათო საშუალებები
დიარეის საწინააღმდეგო, ნაწლავების ანთების საწინააღმდეგო
/ინფექციის საწინააღმდეგო საშუალებები
დიაბეტის სამკურნალო პრეპარატები
ინსულინი
ვიტამინები

Chassis for invalid carriages
Parts and accessories for wheelchairs
Wheelchair cushions
Wheelchair frames
Wheelchair seats
Wheelchair wheels
Wheelchair tyres
Devices and instruments for transfusion and infusion
Devices and instruments for infusion
Infusion pumps
Infusion supplies
Devices and instruments for transfusion
Blood-transfusion devices
Blood-transfusion supplies
Patient-monitoring system
Monitors
Respiratory monitors
Central monitoring station
Medical aids
Devices for the elderly
Devices for the disabled
Medical computer equipment
Hospital paper articles
Paper compresses
Paper sterilisation pouches or wraps
Medical clothing
Pharmaceutical products
Medicinal products for the alimentary tract and metabolism
Medicinal products for acid related disorders
Medicinal products for functional gastrointestinal disorders
Laxatives
Antidiarrhoeals, intestinal anti-inflammatory/anti-infective agents
Medicinal products used in diabetes
Insulin
Vitamins

33616100
33617000
33620000
33621000
33621100
33621200
33621300
33621400
33622000
33622100
33622200
33622300
33622400
33622500
33622600
33622700
33622800
33630000
33631000
33631100
33631110
33631200
33631300
33631400
33631500
33631600
33631700
33632000
33632100
33632200
33632300
33640000
33641000
33641100

პროვიტამინები
მინერალური დანამატები
პრეპარატები სისხლის, სისხლწარმომქმნელი ორგანოებისა და გულსისხლძარღვთა სისტემისათვის
პრეპარატები სისხლისა და სისხლწარმომქმნელი ორგანოებისათვის
ანტითრომბოციტული საშუალებები
ანტიჰემორაგიული საშუალებები
ანტიანემიური პრეპარატები
სისხლის შემცვლელები და პერფუზიული ხსნარები
პრეპარატები გულ-სისხლძარღვთა სისტემისათვის
კარდიოთერაპიული პრეპარატები
ჰიპერტონიის საწინააღმდეგო საშუალებები
შარდმდენი/დიურეტული საშუალებები
ვაზოპროტექციული (სისხლძარღვთა დამცავი) საშუალებები
ადგილობრივი გამოყენების ანტიჰემოროიდული საშუალებები
ბეტაბლოკატორები
კალციუმის ბლოკატორები
რენინ-ანგიოტენსინურ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები
პრეპარატები დერმატოლოგიისა და ძვალკუნთოვანი სისტემისათვის
პრეპარატები დერმატოლოგიისათვის
დერმატოლოგიური გამოყენების სოკოს საწინააღმდეგო საშუალებები
სალიცილის მჟავები
დამარბილებლები და დამცავები მედიკამენტები
ფსორიაზის საწინააღმდეგო საშუალებები
დერმატოლოგიური გამოყენების ანტიბიოტიკები და ქიმიოთერაპიული
დერმატოლოგიური გამოყენების კორტიკოსტეროიდები და
დერმატოლოგიური პრეპარატები
ანტისეპტიკები და დეზინფექტანტები
აკნეს საწინააღმდეგო პრეპარატები
პრეპარატები ძვალკუნთოვანი სისტემისათვის
ანთების საწინააღმდეგო და რევმატიზმის საწინააღმდეგო პროდუქტები
კუნთების მომადუნებელი პრეპარატები/მიორელაქსანტები
ნიკრისის ქარის საწინააღმდეგო პრეპარატები
შარდსასქესო სისტემის სამკურნალო პრეპარატები და ჰორმონები
შარდსასქესო სისტემის სამკურნალო პრეპარატები და სასქესო
ანთების საწინააღმდეგო და ანტისეპტიკური გინეკოლოგიური

Provitamins
Mineral supplements
Medicinal products for the blood, blood-forming organs and the
cardiovascular system
Medicinal products for the blood and blood-forming organs
Antithrombotic agents
Antihaemorrhagics
Antianaemic preparations
Blood substitutes and perfusion solutions
Medicinal products for the cardiovascular system
Cardiac therapy medicinal products
Antihypertensives
Diuretics
Vasoprotectives
Antihaemorrhoidals for topical use
Beta-blocking agents
Calcium channel blockers
Agents acting on the renin-angiotensin system
Medicinal products for dermatology and the musculo-skeletal system
Medicinal products for dermatology
Antifungals for dermatological use
Salicylic acids
Emollients and protectives
Antipsoriatics
Antibiotics and chemotherapeutics for dermatological use
Corticosteroids for dermatological use and dermatological preparations
Antiseptics and disinfectants
Anti-acne preparations
Medicinal products for the musculo-skeletal system
Anti-inflammatory and anti-rheumatic products
Muscle relaxants
Antigout preparations
Medicinal products for the genitourinary system and hormones
Medicinal products for the genitourinary system and sex hormones
Gynaecological anti-infectives and antiseptics

33641200
33641300
33641400
33641410
33641420
33642000
33642100
33642200
33642300
33650000
33651000
33651100
33651200
33651300
33651400
33651500
33651510
33651520
33651600
33651610
33651620
33651630
33651640
33651650
33651660
33651670
33651680
33651690
33652000
33652100
33652200
33652300
33660000
33661000

სხვა გინეკოლოგიური საშუალებები
სასქესო სისტემის სასქესო ჰორმონები და მოდულატორები
კონტრაცეპტივები/ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალებები
ორალური კონტრაცეპტივები/ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალებები
ქიმიური კონტრაცეპტივები/ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალებები
სისტემური ჰორმონალური პრეპარატები, სასქესო ჰორმონების გარდა
ჰიპოფიზის, ჰიპოთალამუსის ჰორმონები და ანალოგები
სისტემური გამოყენების კორტიკოსტეროიდები
ფარისებრი ჯირკვლის სამკურნალო პრეპარატები
სისტემური გამოყენების ინფექციის საწინააღმდეგო ფართო სპექტრის
საშუალებები, ვაქცინები, სიმსივნის საწინააღმდეგო საშუალებები და
სისტემური გამოყენების ინფექციის საწინააღმეგო ფართო სპექტრის
საშუალებები და ვაქცინები
სისტემური გამოყენების ანტიბაქტერიული საშუალებები
სისტემური გამოყენების ანტიმიკოზური საშუალებები
ანტიმიკობაქტერიული საშუალებები
სისტემური გამოყენების ანტივირუსული საშუალებები
იმუნური შრატები და იმუნოგლობულინები
ანტიშრატები
იმუნოგლობულინები
ვაქცინები
დიფტერია-ყივანახველა-ტეტანუსის ვაქცინები
დიფტერია-ტეტანუსის ვაქცინები
ბცჟ-ვაქცინები (ტუბერკულიოზის საწინააღმდეგო აცრა) (მშრალი)
წითელა-ყბაყურა-წითურას საწინააღმდეგო ვაქცინები
ტიფის საწინააღმდეგო ვაქცინები
გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინები
პოლიომიელიტის საწინააღმდეგო ვაქცინები
B ჰეპატიტის საწინააღმდეგო ვაქცინები
ვაქცინები ვეტერინარიული მედიცინისათვის
ანტინეოპლასტიკური და იმუნომოდულაციური საშუალებები
ანტინეოპლასტიკური საშუალებები
პრეპარატები ენდოკრინული თერაპიისათვის
იმუნოდეპრესიული საშუალებები
პრეპარატები ნერვული სისტემისა და გრძნობის ორგანოებისათვის
პრეპარატები ნერვული სისტემისათვის

Other gynaecologicals
Sex hormones and modulators of the genital system
Contraceptives
Oral contraceptives
Chemical contraceptives
Systemic hormonal preparations, excl. sex hormones
Pituitary, hypothalamic hormones and analogues
Corticosteroids for systemic use
Thyroid therapy medicinal products
General anti-infectives for systemic use, vaccines, antineoplastic and
immunodulating agents
General anti-infectives for systemic use and vaccines
Antibacterials for systemic use
Antimycotics for systemic use
Antimycobacterials
Antivirals for systemic use
Immune sera and immunoglobulins
Antisera
Immunoglobulins
Vaccines
Diphtheria-pertussis-tetanus vaccines
Diphtheria-tetanus vaccines
BCG vaccines (dried)
Measles-mumps-rubella vaccines
Typhus vaccines
Influenza vaccines
Polio vaccines
Hepatitis B vaccines
Vaccines for veterinary medicine
Antineoplastic and immunomodulating agents
Antineoplastic agents
Endocrine therapy medicinal products
Immunosuppressive agents
Medicinal products for the nervous system and sensory organs
Medicinal products for the nervous system

33661100
33661200
33661300
33661400
33661500
33661600
33661700
33662000
33662100
33670000
33673000
33674000
33675000
33680000
33681000
33682000
33683000
33690000
33691000
33691100
33691200
33691300
33692000
33692100
33692200
33692210
33692300
33692400
33692500
33692510
33692600
33692700
33692800
33693000
33693100

ანესთეზიური საშუალებები
ანალგეზიური/ტკივილგამაყუჩებელი საშუალებები
ეპილეფსიის საწინააღმდეგო საშუალებები
პარკინსონის დაავადების საწინააღმდეგო პრეპარატები
ფსიქოლეფსიური საშუალებები
ფსიქოანალეფსიური საშუალებები
სხვა პრეპარატები ნერვული სისტემისათვის
პრეპარატები გრძნობის ორგანოებისათვის
ოფთალმოლოგიური საშუალებები
პრეპარატები სასუნთქი/რესპირატორული სისტემისათვის
პრეპარატები სასუნთქი გზების ობსტრუქციული დაავადებებისათვის
ხველისა და გაციების საწინააღმდეგო პრეპარატები
სისტემური გამოყენების ანტიჰისტამინები
ფარმაცევტული ნივთები
ბოთლის საწოვარები, დვრილების დამცავები და მსგავსი ნივთები
რეზინის ფირფიტები
რეზინის ბალიშები
სხვადასხვა სამედიცინო პროდუქცია
პარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალებები, ინსექტიციდები და
ანტიპროტოზოული საშუალებები
ჭიების საწინააღმდეგო (ანტიჰელმინთოზური) საშუალებები
ექტოპარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალებები, მათ შორის:
სკაბიციდები, ინსექტიციდები და მწერების საწინააღმდეგო
სამედიცინო ხსნარები
ინფუზიური ხსნარები
პარენტერალური/ინტრავენური კვების პროდუქტები
ხსნარები პარენტერალური/ინტრავენური კვებისათვის
ენტერალური საკვები საშუალებები
პერფუზიისათვის საჭირო ხსნარები
საინექციო ხსნარები
ინტრავენური მოხმარების სითხეები
გალენური ხსნარები
გლუკოზის ხსნარები
დიალიზის ხსნარები
სხვა სამკურნალო საშუალებები
ტოქსინები

Anaesthetics
Analgesics
Antiepileptics
Anti-Parkinson medicinal products
Psycholeptics
Psychoanaleptics
Other nervous system medicinal products
Medicinal products for sensory organs
Ophthalmologicals
Medicinal products for the respiratory system
Medicinal products for obstructive airway diseases
Cough and cold preparations
Antihistamines for systemic use
Pharmaceutical articles
Teats, nipple shields and similar articles for babies
Rubber tiles
Rubber cushioning
Various medicinal products
Antiparasitic products, insecticides and repellents
Antiprotozoals
Anthelmintics
Ectoparasiticides, incl. scabicides, insecticides and repellents
Medical solutions
Infusion solutions
Parenteral nutrition products
Parenteral feeding solutions
Enteral feeds
Perfusion solutions
Injectable solutions
Intravenous fluids
Galenical solutions
Glucose solutions
Dialysis solutions
Other therapeutic products
Toxins

33693200
33693300
33694000
33695000
33696000
33696100
33696200
33696300
33696400
33696500
33696600
33696700
33696800
33697000
33697100
33697110
33698000
33698100
33698200
33698300
33700000
33710000
33711000
33711100
33711110
33711120
33711130
33711140
33711150
33711200
33711300
33711400
33711410
33711420
33711430
33711440

ნიკოტინის შემცვლელები
ნარკოლოგიური მკურნალობა
დიაგნოსტიკური საშუალებები
ყველა სხვა არასამკურნალო საშუალებები
რეაქტივები და კონტრასტული ნივთიერებები
სისხლის ჯგუფის დასადგენი რეაქტივები
რეაქტივები სისხლის ანალიზისათვის
ქიმიური რეაქტივები
იზოტოპური რეაქტივები
ლაბორატორიული რეაქტივები
რეაქტივები ელექტროფორეზისათვის
უროლოგიური რეაქტივები
რენტგენოლოგიაში გამოყენებული კონტრასტული ნივთიერებები
სამედიცინო პრეპარატები, სტომატოლოგიური სახარჯო მასალების
საოყნე პრეპარატები
ძვლის აღსადგენი ცემენტი
კლინიკური დანიშნულების პროდუქტები
მიკრობიოლოგიური პროდუქტები
ჯირკვლები და მათი ექსტრაქტები
პეპტიკური ნივთიერებები
პირადი ჰიგიენის საშუალებები
სუნამოები, ტუალეტის ნივთები და კონდომები/პრეზერვატივები
სუნამოები და ტუალეტის ნივთები
ტუალეტის წყალი
დეოდორანტები
ანტიპერსპირანტები
ოდეკოლონები
არომატები სუნამოები?
ვარდის წყალი
მაკიაჟის საშუალებები
მანიკიურის ან პედიკიურის საშუალებები
კოსმეტიკური პროდუქტები
ბამბის ჩხირები
სამაკიაჟე კომპლექტები
ერთჯერადი ხელსახოცები
ტუჩის ბალზამი

Nicotine substitutes
Addiction treatment
Diagnostic agents
All other non-therapeutic products
Reagents and contrast media
Blood-grouping reagents
Blood-testing reagents
Chemical reagents
Isotopic reagents
Laboratory reagents
Reagents for electrophoresis
Urological reagents
X-ray contrast media
Medical preparations excluding dental consumables
Enema preparations
Bone reconstruction cements
Clinical products
Microbiological cultures
Glands and their extracts
Peptic substances
Personal care products
Perfumes, toiletries and condoms
Perfumes and toiletries
Toilet waters
Deodorants
Antiperspirants
Colognes
Fragrances
Rose water
Make-up preparations
Manicure or pedicure preparations
Beauty products
Cotton buds
Makeup kits
Disposable personal wipes
Lip balm

33711450
33711500
33711510
33711520
33711530
33711540
33711600
33711610
33711620
33711630
33711640
33711700
33711710
33711720
33711730
33711740
33711750
33711760
33711770
33711780
33711790
33711800
33711810
33711900
33712000
33713000
33720000
33721000
33721100
33721200
33722000
33722100
33722110
33722200
33722210
33722300

სვირინგები
კანის მოვლის საშუალებები
მზისგან დამცავი საშუალებები
სააბაზანე გელები
საშხაპე ქუდები
პარაფარმაცევტული კრემები ან ლოსიონები
თმის პრეპარატები და ნივთები
შამპუნები
სავარცხლები
პარიკები
კოსმეტიკის (კოსმეტიკური) კომპლექტები
ნივთები და პრეპარატები (საშუალებები) პირის ღრუს ან კბილების
კბილის ჯაგრისები
კბილის პასტები
კბილსაჩიჩქნი წკირები
პირის ღრუს გამოსარეცხი საშუალებები
პირის ღრუს გამაგრილებელი
კბილის საწმენდი ძაფი
ჩვილის მატყუარა, საწოვარები და რგოლები
კბილის პროტეზის საწმენდი აბები
კბილების საწმენდი კომპლექტები
საპარსი პრეპარატები (საშუალებები)
საპარსი კრემები
საპონი
კონდომები/პრეზერვატივები
ფეხის მოვლის საშუალებები
სამართებლები და მანიკიურის ან პედიკიურის ნაკრებები
სამართებლები
სამართებლის პირები
საპარსები
მანიკიურის ან პედიკიურის ნაკრებები
მანიკიურის ნაკრებები
მანიკიურის აქსესუარები
პედიკიურის ნაკრებები
პედიკიურის აქსესუარები
თმის სამაგრები

Tattoos
Skin-care products
Sun protection products
Bath gels
Shower caps
Para-pharmaceutical creams or lotions
Hair preparations and articles
Shampoos
Combs
Wigs
Vanity kits
Articles and preparations for oral or dental hygiene
Toothbrushes
Toothpaste
Toothpicks
Mouthwash
Mouth fresheners
Dental floss
Infant soother, pacifier and dummy
Denture cleaning tablets
Dental kits
Shaving preparations
Shaving creams
Soap
Condoms
Foot care products
Razors and manicure or pedicure sets
Razors
Razor blades
Shavers
Manicure or pedicure sets
Manicure sets
Manicure implements
Pedicure sets
Pedicure implements
Barrettes

33730000
33731000
33731100
33731110
33731120
33732000
33733000
33734000
33734100
33734200
33735000
33735100
33735200
33740000
33741000
33741100
33741200
33741300
33742000
33742100
33742200
33750000
33751000
33752000
33760000
33761000
33762000
33763000
33764000
33770000
33771000
33771100
33771200
33772000
33790000
33791000

თვალის მოვლის პროდუქცია და საკორექციო ლინზები
კონტაქტური ლინზები
საკორექციო ლინზები
ინტრაოკულარული ლინზები
სათვალის ლინზები
კონტაქტური ლინზების ლოსიონები
მზის სათვალეები
სათვალეები
სათვალის ჩარჩოები და სამაგრები
სათვალის მინები
ნიღაბი-სათვალეები
დამცავი ნიღაბი-სათვალეები
დამცავი ნიღაბი-სათვალეების ჩარჩოები და სამაგრები
ხელისა და ფრჩხილების მოვლის საშუალებები
ხელის მოვლის საშუალებები
ხელის გამწმენდები
ხელის ან ტანის ლოსიონები
ხელის სადეზინფექციო საშუალება
ფრჩხილების მოვლის საშუალებები
ფრჩხილების მკვნეტარა
ფრჩხილების ლაქი
ბავშვის მოვლის საშუალებები
ერთჯერადი პამპერსები
მეძუძურის მკერდის საფენები
ტუალეტის ქაღალდი, ქაღალდის ცხვირსახოცები, პირსახოცები და
ტუალეტის ქაღალდი
ქაღალდის ცხვირსახოცები
ქაღალდის პირსახოცები
ქაღალდის ხელსახოცები
ქაღალდის სანიტარიული საშუალებები
ქაღალდის სანიტარიულ-ჰიგიენური საშუალებები
სანიტარიული პირსახოცები ან ტამპონები
ქაღალდის ჰიგიენური პაკეტები
ქაღალდის ერთჯერადი პროდუქცია
ლაბორატორიული, ჰიგიენური ან ფარმაცევტული მინის ჭურჭელი
ჰიგიენური მინის ჭურჭელი

Eye care products and corrective lenses
Contact lenses
Corrective lenses
Intraocular lenses
Spectacle lenses
Contact lenses lotions
Sunglasses
Spectacles
Frames and mountings for spectacles
Glass for spectacles
Goggles
Protective goggles
Frames and mountings for goggles
Hand and nails care products
Hand care products
Hand cleaner
Hand or body lotions
Hand sanitizer
Nail care products
Nail clippers
Nail polish
Baby care products
Disposable nappies
Nursing pad
Toilet paper, handkerchiefs, hand towels and serviettes
Toilet paper
Paper handkerchiefs
Paper hand towels
Paper serviettes
Paper sanitary
Sanitary paper products
Sanitary towels or tampons
Paper napkin liners
Disposable paper products
Laboratory, hygienic or pharmaceutical glassware
Hygienic glassware

33792000
33793000
33900000
33910000
33911000
33912000
33912100
33913000
33914000
33914100
33914200
33914300
33915000
33916000
33916100
33917000
33918000
33919000
33920000
33921000
33922000
33923000
33923100
33923200
33923300
33924000
33925000
33926000
33927000
33928000
33929000
33930000
33931000

ფარმაცევტული მინის ჭურჭელი
ლაბორატორიული მინის ჭურჭელი
აუტოფსიისა და მორგისთვის საჭირო მოწყობილობები და აქსესუარები
პათანატომიური კვეთის ხელსაწყოები და აქსესუარები
აუტოფსიის მაკრატელი
კომპლექტი აუტოფსიური კვეთისთვის
პინცეტები აუტოფსიური კვეთისათვის
აუტოფსიის დროს ტყვიის ამოსაღები ზონდები
გვამის გაკვეთისას გამოსაყენებელი ძაფი, ნემსები ან მომჭერები
გვამის გაკვეთისას გამოსაყენებელი ძაფი
გვამის გაკვეთისას გამოსაყენებელი ნემსები
გვამის გაკვეთისას გამოსაყენებელი მომჭერები
აუტოფსიის დროს ვენიდან შესაღწევი ზონდები
ხერხის პირები ან აქსესუარები აუტოფსიისთვის
ხერხები აუტოფსიისთვის
გვამის გაკვეთისას გამოსაყენებელი დაფები ან სადგამები
გვამის გასაკვეთი ხელსაწყოებისა და აქსესუარების ჩანთები/ყუთები
გვამის გასაკვეთი ხელსაწყოებისა და აქსესუარების რულონები
აუტოფსიის ჩასატარებელი აღჭურვილობა და აქსესუარები
ძვლის მტვრის კოლექტორები
გვამის გადასატანი ჩანთები
აუტოფსიის დროს გამოსაყენებელი სასთუმლები, სადგამები
სხეულისთვის ან ჩამოსაკიდებელი სასწორი
აუტოფსიის დროს გამოსაყენებელი სასთუმლები
აუტოფსიის დროს გამოსაყენებელი სადგამები სხეულისთვის
აუტოფსიის დროს გამოსაყენებელი ჩამოსაკიდებელი სასწორი
ინფექციური დაავადებებით გარდაცვლილთა აუტოფსიისათვის საჭირო
დამცავი კომპლექტები
აუტოფსიის დროს გამოსაყენებელი საიდენტიფიკაციო იარლიყები ან
აუტოფსიის დროს დაგროვებული სითხის შესაგროვებელი
ვაკუუმასპირატორი ან მილაკები
აუტოფსიის დროს გამოსაყენებელი რექტალური თერმომეტრები
სიკვდილისშემდგომ თითების გასასწორებელი
გვამის ქსოვილის აღმდგენი ხელსაწყოების კომპლექტი
აუტოფსიისათვის საჭირო ავეჯი
მუშასადგურები ან აქსესუარები აუტოფსიისთვის

Pharmaceutical glassware
Laboratory glassware
Post-mortem and mortuary equipment and supplies
Pathology dissection instruments and supplies
Autopsy scissors
Autopsy dissection kits
Autopsy dissection forceps
Autopsy bullet probes
Post-mortem thread, needles or incision clips
Post-mortem thread
Post-mortem needles
Post-mortem incision clips
Autopsy vein directors
Autopsy saw blades or accessories
Autopsy saws
Dissection boards or pads
Cases for post-mortem surgical instruments or accessories
Instrument rolls for post-mortem surgical instruments or accessories
Autopsy equipment and supplies
Bone dust collectors
Cadaver transport bags
Autopsy head rests, body boards or hanging scales
Autopsy head rests
Autopsy body boards
Autopsy hanging scales
Autopsy infectious disease kits
Post-mortem identification tags or bracelets
Autopsy fluid collection vacuum aspirators or tubing
Post-mortem rectal thermometers
Post-mortem finger straighteners
Cadaver tissue builder kits
Autopsy furniture
Autopsy grossing workstations or accessories

33932000
33933000
33933100
33934000
33935000
33936000
33937000
33940000
33941000
33942000
33943000
33944000
33945000
33946000
33947000
33948000
33949000
33950000
33951000
33952000
33953000
33954000
33960000
33961000
33962000
33963000
33964000
33965000
33966000
33967000
33968000
33970000
33971000
33972000
33973000
33974000

ნიჟარები ან აქსესუარები აუტოფსიისთვის
მაგიდები ან აქსესუარები აუტოფსიისთვის
მაგიდები აუტოფსიისთვის
მაგიდები ან აქსესუარები ნეკროფსიისთვის
მაგიდები ან აქსესუარები ცხოველის გვამის გასაკვეთად
დასაბალზამებელი მუშასადგურები ან აქსესუარები
აუტოfსიის დროს სითხის დასაწრეტი მუშასადგურები ან აქსესუარები
გვამის გადასატანი და შესანახი მოწყობილობა და აქსესუარები
გვამის შესანახი გამოსაწევი ყუთები
გვამის გადასატანი საწეველები
გვამის გადასატანი მაკრატლის ტიპის მოძრავპლატფორმიანი
მორგის კარადა-მაცივრები ან საყინულეები
მორგის სამაცივრე კამერები
საზიდრები აუტოფსიისთვის
გვამის მოსათავსებელი ლანგარი
გვამის ასაწევი ან გადასაადგილებელი მოწყობილობები
სხეულის გადასატანი კონტეინერები
ხელსაწყოები და აქსესუარები კლინიკური სასამართლო-სამედიცინო
სიკვდილისშემდგომ თითის ანაბეჭდის ასაღები ან აღმბეჭდი მასალები
სატრანსპორტო საშუალებები და ტრანსპორტირების დამხმარე
სიკვდილისშემდგომ სისხლის საკვლევი ხელსაწყოების კომპლექტები ან
ბიოლოგიური ნივთმტკიცების შესაგროვებელი ხელსაწყოების
ბალზამირების საშუალებები და აქსესუარები
საბალზამე შპრიცები
სისხლძარღვების სადრენაჟო მილაკები ბალზამირებისათვის
ბალზამირებისთვის ან გვამის ქიმიური დამუშავებისთვის საჭირო
მილიანი შპრიცები ბალზამირებისათვის
ნიჟარები ან აქსესუარები ბალზამირებისათვის
ბალზამირების ხელსაწყოების კომპლექტები
ბალზამირების შპრიცის ნემსები
თვალის საფარები
მორგის აღჭურვილობა და აქსესუარები
ტანსაცმელი მორგისთვის
პაკეტები მორგისთვის
გვამის გადასაფარებლები მორგისთვის
მორგის ასპირატორები

Autopsy sinks or accessories
Autopsy tables or accessories
Autopsy tables
Necropsy tables or accessories
Post-mortem animal dissection tables or accessories
Embalming workstations or accessories
Autopsy downdraft workstations or accessories
Cadaver transport and storage equipment and supplies
Cadaver storage racks
Cadaver carriers
Cadaver scissor lift trolleys
Morgue cabinet refrigerators or freezers
Morgue walk in refrigerators
Autopsy carts
Cadaver trays
Cadaver lifter or transfer devices
Body transport containers
Clinical forensics equipment and supplies
Post-mortem fingerprint or impression materials
Transport equipment and auxiliary products to transportation
Post-mortem blood detection kits or supplies
Biological evidence collection kits
Embalming equipment and supplies
Embalming cavity injectors
Embalming vein drainage tubes
Embalming fluids or chemical treatments
Embalming injecting tubes
Embalming sinks or accessories
Embalming kits
Embalming injector needles
Eye caps
Mortuary equipment and supplies
Mortuary outfits
Mortuary packs
Mortuary wraps
Mortuary aspirators

33975000
34100000
34110000
34111000
34111100
34111200
34113000
34113100
34113200
34113300
34114000
34114100
34114110
34114120
34114121
34114122
34114200
34114210
34114300
34114400
34115000
34115200
34115300
34120000
34121000
34121100
34121200
34121300
34121400
34121500
34130000
34131000
34132000
34133000
34133100
34133110

ფიქსატორი ნაერთები მორგისთვის
ავტოსატრანსპორტო საშუალებები
მსუბუქი ავტომანქანები
ფურგოnიანი მსუბუქი ავტომანქანები და სედანები
ფურგონიანი მსუბუქი ავტომანქანები
სედანები
მაღალგანმავლობიანი (მაღალი გამავლობის) სატრანსპორტო
ჯიპები
მოტოყველგანმავალი სატრანსპორტო საშუალებები/კვადროციკლები
ყველგანმავალი სატრანსპორტო საშუალებები
სპეციალური დანიშნულების სატრანსპორტო საშუალებები
საავარიო-სამაშველო სატრანსპორტო საშუალებები
სამაშველო საავტომობილო საშუალებები
სამედიცინო დახმარების სატრანსპორტო საშუალებები
სასწრაფო დახმარების მანქანები
პაციენტის გადასაყვანი სატრანსპორტო საშუალებები
პოლიციის მანქანები
პატიმართა (მსჯავრდებულთა) გადასაყვანი სატრანსპორტო
სოციალური დახმარების სამსახურის მანქანები
მიკროავტობუსები
სხვა სამგზავრო მანქანები
ავტოსატრანსპორტო საშუალებები 10-ზე ნაკლები ადამიანის
მეორადი სატრანსპორტო საშუალებები
ავტოსატრანსპორტო საშუალებები 10-ზე მეტი ადამიანის გადასაყვანად
საქალაქო და საქალაქთაშორისო ავტობუსები
საზოგადოებრივი ავტობუსები
ორსექციიანი ავტობუსები
ორსართულიანი ავტობუსები
დაბალძირიანი ავტობუსები
საქალაქთაშორისო ავტობუსები
ავტოსატრანსპორტო საშუალებები საქონლის ტრანსპორტირებისათვის
პიკაპები
ძრავიანი მარხილები
ორსექციანი საბარგო მანქანები
ცისტერნები
საწვავის ცისტერნებიანი ავტომანქანები

Mortuary hardening compounds
Motor vehicles
Passenger cars
Estate and saloon cars
Estate cars
Saloon cars
4-wheel-drive vehicles
Jeeps
All-terrain vehicles
Off-road vehicles
Specialist vehicles
Emergency vehicles
Rescue vehicles
Paramedic vehicles
Ambulances
Patient-transport vehicles
Police cars
Prisoner-transport vehicles
Welfare vehicles
Minibuses
Other passenger cars
Motor vehicles for the transport of fewer than 10 persons
Second-hand transport vehicles
Motor vehicles for the transport of 10 or more persons
Buses and coaches
Public-service buses
Articulated buses
Double-decker buses
Low-floor buses
Coaches
Motor vehicles for the transport of goods
Pick-ups
Motor sledges
Articulated trucks
Tankers
Fuel-tanker trucks

34134000
34134100
34134200
34136000
34136100
34136200
34137000
34138000
34139000
34139100
34139200
34139300
34140000
34142000
34142100
34142200
34142300
34143000
34144000
34144100
34144200
34144210
34144211
34144212
34144213
34144220
34144300
34144400
34144410
34144420
34144430
34144431
34144440
34144450
34144500
34144510

ბაქნიანი სატვირთო და საბარგო მანქანები
ბაქნიანი საბარგო მანქანები
თვითმცლელები
ფურგონები
მიკროფურგონები
მთლიანკორპუსიანი ფურგონები
მეორადი მოხმარების სატვირთო მანქანები
სატვირთო მანქანები
შასი/სავალი ნაწილი
შასის კაბინები
შასის ძარები
მთლიანი შასი
მძიმე სატვირთო მანქანები
ამწეები და თვითმცლელი სატვირთო მანქანები
სატვირთო მანქანები მოძრავი პლატფორმით
სკიპიანი/ჩამციანი მტვირთავები
თვითმცლელი სატვირთო მანქანები
ზამთარში გზების გასაწმენდი სატრანსპორტო საშუალებები
სპეციალური დანიშნულების ავტოსატრანსპორტო საშუალებები
მოძრავი საბურღი კოშკურები/ურნალები
სატრანსპორტო საშუალებები სასწრაფო ტექნიკური
სახანძრო სატრანსპორტო საშუალებები
სახანძრო დასაკეცკიბიანი სატრანსპორტო საშუალებები
წყლისცისტერნიანი სახანძრო სატრანსპორტო საშუალებები
სახანძრო მანქანები
ავტოსარემონტო სატრანსპორტო საშუალებები
მოძრავი ხიდები
გზის დასასუფთავებელი მანქანები
წყალსადინარების საწმენდი ავტომობილები
მარილის დამყრელი მანქანები
ქუჩის საგველი მანქანები
ნაგვის საგველი-შემსრუტველი მანქანები
ქვიშისდამყრელები
ქუჩის მოსარწყავი მანქანები
ნაგვისა და საასენიზაციო მანქანები
ნაგვის გასატანი მანქანები

Flatbed and Tipper trucks
Flatbed trucks
Tipper trucks
Vans
Light vans
Panel vans
Second-hand goods vehicles
Road tractor units
Chassis
Chassis cabs
Chassis bodies
Complete chassis
Heavy-duty motor vehicles
Crane and dumper trucks
Elevator-platforms trucks
Skip loaders
Dumper trucks
Winter-maintenance vehicles
Special-purpose motor vehicles
Mobile drilling derricks
Vehicles for the emergency services
Firefighting vehicles
Turntable-ladder trucks
Water-tender vehicles
Fire engines
Breakdown vehicles
Mobile bridges
Road-maintenance vehicles
Gully emptiers
Salt spreaders
Road-sweeping vehicles
Suction-sweeper vehicles
Gritter vehicles
Sprinkler vehicles
Vehicles for refuse and sewage
Vehicles for refuse

34144511
34144512
34144520
34144700
34144710
34144730
34144740
34144750
34144751
34144760
34144800
34144900
34144910
34150000
34151000
34152000
34200000
34210000
34211000
34211100
34211200
34211300
34220000
34221000
34221100
34221200
34221300
34223000
34223100
34223200
34223300
34223310
34223320
34223330
34223340

ნაგვის შემგროვებელი მანქანები
ნაგვის დამწნეხი მანქანები
საასენიზაციო მანქანა-ცისტერნები
მცირე ზომის ტვირთმზიდი მანქანები
ავტომტვირთავები
ავიაგასამართი ავტომანქანები
ავტომანქანები თვითმფრინავების ბუქსირით გასათრევად
ტვირთმზიდები
კონტეინერსაზიდი მტვირთავები
მოძრავი ბიბლიოთეკა-მანქანები
მოძრავი სახლები
ელექტროავტომანქანები
ელექტროავტობუსები
სიმულატორები
მანქანის ტარების სიმულატორები
სასწავლო სიმულატორები
სატრანსპორტო საშუალებების ძარები, მისაბმელები ან
სატრანსპორტო საშუალებების ძარები
ავტობუსის, სასწრაფოსა და სატვირთო მანქანების ძარები
ავტობუსის ძარები
სასწრაფოს მანქანების ძარები
სატვირთო მანქანების ძარები
მისაბმელები, ნახევრადმისაბმელები და მოძრავი კონტეინერები
სპეციალური დანიშნულების მოძრავი კონტეინერები
დამხმარე სატრანსპორტო საშუალებები ავარიული შემთხვევებისთვის
ექსტრემალური დახმარების სატრანსპორტო საშუალებები
დამხმარე სატრანსპორტო საშუალებები ქიმიურ ნივთიერებებთან
დაკავშირებული ავარიული შემთხვევებისთვის
მისაბმელები და ნახევრადმისაბმელები
ნახევრადმისაბმელები
ავტოგასამართები
მისაბმელები
ზოგადი დანიშნულების მისაბმელები
ცხენების გადასაყვანი მისაბმელები
მისაბმელებზე დასაყენებელი მოძრავი ბლოკები
ცისტერნიანი მისაბმელები

Refuse-collection vehicles
Refuse-compaction vehicles
Sewage tankers
Utility vehicles
Wheeled loaders
Aircraft-refuelling vehicles
Aircraft-towing vehicles
Cargo carriers
Straddle carriers
Mobile library vehicles
Mobile homes
Electric vehicles
Electric buses
Simulators
Driving simulators
Training simulators
Vehicle bodies, trailers or semi-trailers
Vehicle bodies
Bus bodies, ambulance bodies and vehicle bodies for goods vehicles
Bus bodies
Ambulance bodies
Vehicle bodies for goods vehicles
Trailers, semi-trailers and mobile containers
Special-purpose mobile containers
Mobile incident units
Mobile emergency units
Chemical incident unit
Trailers and semi-trailers
Semi-trailers
Bowsers
Trailers
General-purpose trailers
Horsebox trailers
Mobile units on trailers
Tanker trailers

34223350
34223360
34223370
34223400
34224000
34224100
34224200
34300000
34310000
34311000
34311100
34311110
34311120
34312000
34312100
34312200
34312300
34312400
34312500
34312600
34312700
34320000
34321000
34321100
34321200
34322000
34322100
34322200
34322300
34322400
34322500
34324000
34324100
34325000
34325100
34325200

მბრუნავკიბეებიანი მისაბმელები
საწვავგასამართი მისაბმელები
თვითმცლელი მისაბმელები
ქარავნის ტიპის მისაბმელები და ნახევრადმისაბმელები
მისაბმელების, ნახევრადმისაბმელებისა და სხვა სატრანსპორტო
მისაბმელებისა და ნახევრადმისაბმელების ნაწილები
სხვა სატრანსპორტო საშუალებების ნაწილები
ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი
ძრავები და ძრავის ნაწილები
ძრავები
შიდაწვის ძრავები ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისა და
ნაპერწკლიანი ძრავები
დიზელის ძრავები
ძრავის ნაწილები
ვენტილატორის ღვედები
საფალიე სანთელი
სატრანსპორტო საშუალების რადიატორები
დგუშები
შუასადებები
ტრანსპორტიორის რეზინის ლენტი
რეზინის ამძრავი ღვედი
მექანიკური სათადარიგო ნაწილები, ძრავებისა და ძრავის ნაწილების
ღერძები/ლილვები და სიჩქარეთა კოლოფი
ღერძები/ლილვები
სიჩქარეთა კოლოფი
მუხრუჭები და მუხრუჭის ნაწილები
სამუხრუჭე მოწყობილობა
დისკური მუხრუჭი
მუხრუჭის ზესადებები
მუხრუჭის ხუნდები
მუხრუჭის ბუნიკები
ბორბლები, ნაწილები და აქსესუარები
ბორბლის ბალანსირების მოწყობილობა
მაყუჩები და გამოსაბოლქვი მილები
მაყუჩები
გამოსაბოლქვი მილები

Turntable-ladder trailers
Refuelling trailers
Tipper trailers
Caravan-type trailers and semi-trailers
Parts of trailers, semi-trailers and other vehicles
Parts of trailers and semi-trailers
Parts of other vehicles
Parts and accessories for vehicles and their engines
Engines and engine parts
Engines
Internal-combustion engines for motor vehicles and motorcycles
Spark-ignition engines
Compression-ignition engines
Engine parts
Fan belts
Spark plugs
Vehicle radiators
Pistons
Gaskets
Rubber conveyor belts
Rubber transmission belts
Mechanical spare parts except engines and engine parts
Axles and gearboxes
Axles
Gearboxes
Brakes and brake parts
Brake equipment
Disc brakes
Brake linings
Brake pads
Brake shoes
Wheels, parts and accessories
Wheel-balancing equipment
Silencers and exhaust pipes
Silencers
Exhaust pipes

34326000
34326100
34326200
34327000
34327100
34327200
34328000
34328100
34328200
34328300
34330000
34350000
34351000
34351100
34352000
34352100
34352200
34352300
34360000
34370000
34390000
34400000
34410000
34411000
34411100
34411110
34411200
34420000
34421000
34422000
34430000
34431000
34432000
34432100
34500000

სატრანსპორტო საშუალების დომკრატები, მომჭერები და თანმდევი
მომჭერები და თანმდევი ნაწილები
სატრანსპორტო საშუალების დომკრატები
საჭის თვლები, კოშკები? და კოლოფები
საჭის თვლები
კოშკები? და კოლოფები
საცდელი სტენდები, მანქანის სამოდერნიზაციო კომპლექტები და
უსაფრთხოების ღვედები
საცდელი სტენდები
მანქანის სამოდერნიზაციო კომპლექტები
უსაფრთხოების ღვედები
სატვირთო ავტომანქანების, ფურგონებისა და მსუბუქი მანქანების
დიდი/მცირე ტვირთამწეობის ავტომანქანების საბურავები
მცირე ტვირთამწეობის მანქანების საბურავები
მსუბუქი ავტომანქანების საბურავები
დიდი ტვირთამწეობის მანქანების საბურავები
სატვირთო მანქანების საბურავები
ავტობუსების საბურავები
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მანქანების საბურავები
სამგზავრო თვითმფრინავების სკამები
ავტომანქანების სკამები
ტრაქტორის აქსესუარები
მოტოციკლეტები, ველოსიპედები და მოტოციკლეტის ეტლები
მოტოციკლეტები
მოტოციკლეტების ნაწილები და აქსესუარები
მოტოციკლეტის ეტლები
მოტოციკლეტის ეტლების ნაწილები და აქსესუარები
მოტოციკლეტების საბურავები
მოტოსკუტერები და დამხმარეძრავებიანი მოტოციკლები
მოტოსკუტერები
დამხმარეძრავიანი მოტოციკლები
ველოსიპედები
არამოტორიზებული ველოსიპედები
ველოსიპედების ნაწილები და აქსესუარები
ველოსიპედების საბურავები
გემები და ნავები

Vehicle jacks, clutches and associated parts
Clutches and associated parts
Vehicle jacks
Steering wheels, columns and boxes
Steering wheels
Columns and boxes
Test benches, vehicle conversion kits and seat belts
Test benches
Vehicle conversion kits
Seat belts
Spare parts for goods vehicles, vans and cars
Tyres for heavy/light-duty vehicles
Light-duty tyres
Tyres for motor cars
Heavy-duty tyres
Tyres for trucks
Tyres for buses
Agrarian tyres
Seats for civil aircraft
Seats for motor vehicles
Tractor accessories
Motorcycles, bicycles and sidecars
Motorcycles
Parts and accessories for motorcycles
Motorcycle sidecars
Parts and accessories for motorcycle sidecars
Tyres for motorcycles
Motor scooters and cycles with auxiliary motors
Motor scooters
Cycles with auxiliary motors
Bicycles
Non-motorised bicycles
Parts and accessories for bicycles
Tyres for bicycles
Ships and boats

34510000
34511100
34512000
34512100
34512200
34512300
34512400
34512500
34512600
34512700
34512800
34512900
34512950
34513000
34513100
34513150
34513200
34513250
34513300
34513350
34513400
34513450
34513500
34513550
34513600
34513650
34513700
34513750
34514000
34514100
34514200
34514300
34514400
34514500
34514600
34514700

გემები
საზღვაო საპატრულო ხომალდები
გემები და მსგავსი ხომალდები ადამიანების ან საქონლის
ბორნები
საკრუიზო გემები
ბალკერები
სატვირთო გემები
სავაჭრო გემები
კონტეინერმზიდები
ხომალდები ტვირთის ჩასატვირთი და გამოსატვირთი პანდუსებით
ტანკერები
ავტომობილმზიდები
საყინულე ხომალდები
თევზსაჭერი, საგანგებო სიტუაციებისა და სხვა სპეციალური
თევზსაჭერი ხომალდები
თევზგადამამუშავებელი გემები
ბუქსირები
მიწახაპიები
ზღვის მცურავი დოკები
საყვინთი ხომალდები
მცურავი ამწეები
სამრეწველო ხომალდები
სეისმოკვლევითი ხომალდები
ჰიდროგრაფიული ხომალდები
დაბინძურების მაკონტროლებელი ხომალდები
სახანძრო ხომალდები
სამაშველო ხომალდები
მცურავი შუქურები
მცურავი ან წყალქვეშ მომუშავე საბურღი და სამრეწველო ხომალდები
საბურღი გემები
ავტომატური ჯალამბარები
პლატფორმიანი/ბაქნიანი საბურღი მოწყობილობები
მცურავი საბურღი ბაქნები/პლატფორმები
მცურავი სამრეწველო/გადამამუშავებელი დანადგარები
ნახევრად წყალქვეშა ჯალამბრები
მოძრავი ბაქნები/პლატფორმები

Ships
Marine patrol vessels
Ships and similar vessels for the transport of persons or goods
Ferry boats
Cruise ships
Bulk carriers
Cargo ships
Goods vessels
Container carriers
Ro-Ro vessels
Tanker ships
Car carriers
Refrigerated vessels
Fishing, emergency and other special vessels
Fishing vessels
Factory ships
Tug boats
Dredgers
Seagoing floating docks
Dive-support vessels
Floating cranes
Production vessels
Seismic survey vessels
Survey vessels
Pollution-control vessels
Fire vessels
Rescue vessels
Light vessels
Floating or submersible drilling or production platforms
Drillships
Jack-up rigs
Platforms drilling rigs
Floating drilling platforms
Floating production facility
Semi-submersible rigs
Mobile platforms

34514800
34514900
34515000
34515100
34515200
34516000
34520000
34521000
34521100
34521200
34521300
34521400
34522000
34522100
34522150
34522200
34522250
34522300
34522350
34522400
34522450
34522500
34522550
34522600
34522700
34600000
34610000
34611000
34612000
34612100
34612200
34620000
34621000
34621100

შელფური ბაქნები/პლატფორმები
საბურღი ბაქნები/პლატფორმები
მცურავი ნაგებობები
მარკერული ტივტივები
გასაბერი ტივები
საზღვაო დამცავი ბურთბალიშები
ნავები
სპეციალიზებული ნავები
სამეთვალყურეო (სათვალთვალო) ნავები
საბაჟო-საპატრულო ნავები
პოლიციის საპატრულო ნავები
სამაშველო ნავები
გასასეირნებელი და სპორტული ნავები
იალქნიანი გემები
იალქნიანი გემი (ნავი)-კატამარანი
მაშველი კანჯოები
იალქნიანი ნავები
პატარა ხომალდები
ნავები ბოჭკოვანი მინის კორპუსით
ნახევრადმყარი ნავები
გასაბერი ხომალდები ( ნავები)
რეზინის ნავები
კანოეები
ნიჩბიანი ნავები
წყლის ველოსიპედები
რკინიგზისა და ტრამვაის ლოკომოტივები და მოძრავი შემადგენლობა
და თანმდევი ნაწილები
რკინიგზის ლოკომოტივები და ტენდერები?
ლოკომოტივები
ლოკომოტივის ტენდერები? და ფუნიკულიორის ვაგონები
ლოკომოტივის ტენდერები? და ფუნიკულიორის ვაგონები
საბაგირო ხაზის/ფუნიკულიორის ვაგონები
მოძრავი შემადგენლობა
მატარებლების სარემონტო და ტექნიკური მომსახურების ტრანსპორტი
და მატარებლების სატვირთვო ვაგონები
მატარებლის სატვირთო ვაგონები

Offshore platforms
Drilling platforms
Floating structures
Marker buoys
Inflatable rafts
Marine fenders
Boats
Specialised boats
Surveillance boats
Customs patrol boats
Police patrol boats
Lifeboats
Pleasure and sporting boats
Sailing boats
Catamaran sailing boats
Rescue dinghies
Sailing dinghies
Small craft
Fibreglass dinghies
Semi-rigid dinghies
Inflatable craft
Rubber dinghies
Canoes
Rowing boats
Pedal boats
Railway and tramway locomotives and rolling stock and associated
parts
Rail locomotives and tenders
Locomotives
Locomotive tenders and cable cars
Locomotive tenders
Cable cars
Rolling stock
Railway maintenance or service vehicles, and railway freight wagons
Railway freight wagons

34621200
34622000
34622100
34622200
34622300
34622400
34622500
34630000
34631000
34631100
34631200
34631300
34631400
34632000
34632100
34632200
34632300
34640000
34700000
34710000
34711000
34711100
34711110
34711200
34711300
34711400
34711500
34712000
34712100
34712200
34712300
34720000

მატარებლების სარემონტო და ტექნიკური მომსახურების ტრანსპორტი
სამგზავრო მატარებლებისა და ტრამვაის ვაგონები და ტროლეიბუსები
ტრამვაის ვაგონები
მატარებლის სამგზავრო ვაგონები
ტროლეიბუსები
რკინიგზის სამგზავრო ვაგონები
სატვირთო ვაგონები და სპეციალური დანიშნულების ვაგონები
მატარებლისა და ტრამვაის ლოკომოტივების ან მოძრავი
შემადგენლობის ნაწილები; სარკინიგზო ტრანსპორტის საკონტროლო
ლოკომოტივების ან მოძრავი შემადგენლობის ნაწილები
მონობლოკური ბორბლები
ბუფერები და გამწევი მოწყობილობები
მოძრავი შემადგენლობის სკამები
ბორბლის ღერძები და საბურავები და ლოკომოტივის ან მოძრავი
შემადგენლობის სხვა ნაწილები
სარკინიგზო ტრანსპორტის საკონტროლო მოწყობილობები
მექანიკური სასიგნალო სისტემა
სარკინიგზო ტრანსპორტის ელექტროსასიგნალო სისტემა
რკინიგზის ელექტრომოწყობილობები
თვითმავალი ელემენტები
თვითმფრინავები (საჰაერო ხომალდები) და კოსმოსური ხომალდები
შვეულმფრენები, თვითმფრინავები, კოსმოსური ხომალდები და სხვა
ძრავიანი საფრენი აპარატი
შვეულმფრენები და თვითმფრინავები
თვითმფრინავები
უძრავფრთებიანი საჰაერო ხომალდი
უპილოტო საჰაერო ხომალდი/თვითმფრინავი
პილოტირებული საჰაერო ხომალდი/თვითმფრინავი
სპეციალური დანიშნულების საჰაერო ხომალდი/თვითმფრინავი
შვეულმფრენები
კოსმოსური ხომალდები, თანამგზავრები და კოსმოსური აპარატების
გამშვები მოწყობილობები
კოსმოსური ხომალდები
თანამგზავრები
კოსმოსური აპარატების გამშვები მოწყობილობები
საჰაერო ბურთები, დირიჟაბლები და სხვა არაძრავიანი მფრინავი

Railway maintenance or service vehicles
Railway and tramway passenger coaches, and trolleybuses
Tramway passenger coaches
Railway passenger coaches
Trolleybuses
Railway carriages
Luggage vans and special-purpose vans
Parts of railway or tramway locomotives or rolling stock; railways trafficcontrol equipment
Parts of locomotives or rolling stock
Monobloc wheels
Buffers and drawgear
Rolling-stock seats
Wheel axles and tyres and other parts of locomotives or rolling stock
Railways traffic-control equipment
Mechanical signalling
Electrical signalling equipment for railways
Electrical installations for railways
Automotive elements
Aircraft and spacecraft
Helicopters, aeroplanes, spacecraft and other powered aircraft
Helicopters and aeroplanes
Aeroplanes
Fixed-wing aircrafts
Non-piloted aircraft
Piloted aircraft
Special-purpose aircraft
Helicopters
Spacecraft, satellites and launch vehicles
Spacecraft
Satellites
Spacecraft launchers
Balloons, dirigibles and other non-powered aircraft

34721000
34721100
34722000
34722100
34722200
34730000
34731000
34731100
34731200
34731300
34731400
34731500
34731600
34731700
34731800
34740000
34741000
34741100
34741200
34741300
34741400
34741500
34741600
34900000
34910000
34911000
34911100
34912000
34912100
34913000
34913100
34913200
34913300

პლანერები
დელტაპლანები
საჰაერო ბურთები და დირიჟაბლები
საჰაერო ბურთები
დირიჟაბლები
თვითმფრინავების, კოსმოსური ხომალდებისა და შვეულმფრენების
თვითმფრინავების ნაწილები
თვითმფრინავების ძრავები
ტურბორეაქტიული ძრავები
ტურბოხრახნიანი ძრავები
რეაქტიული ძრავები
თვითმფრინავის ძრავების ნაწილები
ტურბორეაქტიული ძრავებისა და ტურბოხრახნიანი ძრავების ნაწილები
შვეულმფრენების ნაწილები
თვითმფრინავის საბურავები
თვითმფრინავის ან კოსმოსური ხომალდის მოწყობილობები,
ტრენაჟორები, სიმულატორები და თანმდევი ნაწილები
თვითმფრინავის მოწყობილობები
თვითმფრინავის გამშვები მექანიზმები
თვითმფრინავის კატაპულტის სისტემები
ბორტის სამუხრუჭე მექანიზმი
ფრენის სიმულატორები
გასაფრენად მოსამზადებელი მიწის ტრენაჟორები
სახმელეთო საფრენი ტრენაჟორები
სხვადასხვა სატრანსპორტო მოწყობილობა და სათადარიგო ნაწილები
ცხენის შესაბმელი ან ხელით სამართი საზიდრები, სხვა მექანიკური
სატრანსპორტო საშუალებები, საბარგო ურიკები და სხვადასხვა
ცხენის შესაბმელი ან ხელით სამართი საზიდრები, სხვა მექანიკური
სატრანსპორტო საშუალებანი
ურიკები
საბარგო ურიკები
საბავშვო ეტლები
სხვადასხვა სათადარიგო ნაწილი
ნახმარი საბურავები
აღდგენილი საბურავები
ავტომობილის ფრთები

Gliders
Hang-gliders
Balloons and dirigibles
Balloons
Dirigibles
Parts for aircraft, spacecraft and helicopters
Parts for aircraft
Aircraft engines
Turbojets
Turbopropellers
Jet engines
Parts for aircraft engines
Parts for turbojets or turbopropellers
Parts for helicopters
Tyres for aircraft
Aircraft or spacecraft equipment, trainers, simulators and associated
parts
Aircraft equipment
Aircraft-launching gear
Aircraft catapult systems
Deck-arresting gear
Flight simulators
Ground flying trainer
Air-sickness bags
Miscellaneous transport equipment and spare parts
Horse or hand-drawn carts, other non-mechanically-propelled vehicles,
baggage carts and miscellaneous spare parts
Horse or hand-drawn carts and other non-mechanically-propelled
vehicles
Trolleys
Baggage carts
Pushchairs
Miscellaneous spare parts
Used tyres
Retreaded tyres
Fenders

34913400
34913500
34913510
34913600
34913700
34913800
34920000
34921000
34921100
34921200
34922000
34922100
34922110
34923000
34924000
34926000
34927000
34927100
34928000
34928100
34928110
34928120
34928200
34928210
34928220
34928230
34928300
34928310
34928320
34928330
34928340
34928400
34928410
34928420
34928430
34928440

საათები ავტომობილებისთვის
სატრანსპორტო საშუალებების საკეტები
ველოსიპედის საკეტები
გემის ხრახნები
სახანძრო მანქანების კიბეები
ღუზები
გზის დასაგები მოწყობილობები
გზის მოსავლელი მოწყობილობები
გზის საგველი მანქანები
საფრენი ბილიკის საგველი მანქანები
გზების (ნოსანიშნი)/დასახაზი მოწყობილობები
გზის მონიშვნა/დახაზვა
მინის ბურთულები გზის მონიშვნა/დახაზვისთვის
საგზაო ტრანსპორტის საკონტროლო მოწყობილობები
პანოები ცვლადი წარწერებით
ავტოსადგომების საკონტროლო მოწყობილობები
მოსაკრებლებისა და საფასურების ასაკრეფი მოწყობილობები
ტექნიკური მარილი გზებისთვის
საგზაო ავეჯი
გამყოფი ბარიერები
გზის პარაპეტები
ბარიერის შემადგენელი ნაწილები/კომპონენტები
ღობეები
ხის ბოძები
ღობის შემადგენელი ნაწილები/კომპონენტები
ხმაურგადამღობები
დამცავი ბარიერები
დამცავი ღობეები
მოაჯირები
ზვავსაწინააღმდეგო საშუალებები
თოვლისაგან დამცავი ღობეები
ქუჩის ავეჯი
ბოძები საგზაო აღნიშვნებით
საგზაო გამაფრთხილებელი ნათურები
სასიგნალო შუქები
ავტობუსის/საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერებების აღმნიშვნელი

Clocks for vehicles
Vehicle locks
Bicycle locks
Ship propellers
Firefighting vehicle ladders
Anchors
Road equipment
Road-maintenance equipment
Road sweepers
Runway sweepers
Road-marking equipment
Road markings
Glass beads for road marking
Road traffic-control equipment
Variable message signs
Car park control equipment
Toll equipment
Road salt
Road furniture
Crash barriers
Road barriers
Barrier components
Fences
Wooden posts
Fencing components
Noise fence
Safety barriers
Safety fencing
Guardrails
Paravalanche devices
Snow fences
Urban furniture
Marker posts
Road-danger lamps
Beacons
Bus-stop posts

34928450
34928460
34928470
34928471
34928472
34928480
34928500
34928510
34928520
34928530
34929000
34930000
34931000
34931100
34931200
34931300
34931400
34931500
34932000
34933000
34934000
34940000
34941000
34941100
34941200
34941300
34941500
34941600
34941800
34942000
34942100
34942200
34943000
34944000
34945000
34946000

სასიგნალო ბოძები
საგზაო კონუსები
საგზაო ნიშნები
საგზაო ნიშნების მასალები
საგზაო ნიშნების ბოძები
ნარჩენებისა და ნაგვის კონტეინერები და ყუთები
გარეგანათების მოწყობილობები
ქუჩის/გარე განათების ბოძები
ფანრის ბოძი
ლამპიონები
გზატკეცილების სამშენებლო მასალები
წყალქვეშა მოწყობილობები
ნავსადგურების მოწყობილობები
დოკების მოწყობილობები
გემში მგზავრთა ჩასასხდომი საბიჯელები/ხიდები
გემში მგზავრთა ჩასასხდომი კიბეები
გემის ხიდის სიმულატორები
საზღვაო მიმოსვლის კონტროლის აღჭურვილობა
რადარული მოწყობილობები
სანავიგაციო მოწყობილობები
ხრახნის პირები
სარკინიგზო მოწყობილობები
რელსები და აქსესუარები
ლარტყები
რკინიგზის რელსები
ტრამვაის ხაზები
კრეიცკოპფები
გადასასვლელი ხიდები
რკინიგზის ისრები
სასიგნალო მოწყობილობები
სასიგნალო ბოძები
სასიგნალო კოლოფები
მატარებლის მოძრაობის სამეთვალყურეო სისტემა
გზების გადაკვეთაზე ისრების გამათბობელი სისტემა
გზის გასასწორებელი მანქანა-დანადგარები
რკინიგზის საშენი მასალები და საქონელი

Bollards
Road cones
Signage
Sign materials
Sign posts
Waste and rubbish containers and bins
Street-lighting equipment
Street-lighting columns
Lampposts
Street lamps
Highway materials
Marine equipment
Harbour equipment
Docking installations
Passenger boarding bridges for ships
Passenger boarding stairs for ships
Ship bridge simulators
Vessel traffic control equipment
Radar sets
Navigation equipment
Propeller blades
Railway equipment
Rails and accessories
Rods
Track rails
Tramline
Crossheads
Crossovers
Railway points
Signalling equipment
Signal posts
Signalling boxes
Train-monitoring system
Points heating system
Track-alignment machinery
Railway-track construction materials and supplies

34946100
34946110
34946120
34946121
34946122
34946200
34946210
34946220
34946221
34946222
34946223
34946224
34946230
34946231
34946232
34946240
34947000
34947100
34947200
34950000
34951000
34951200
34951300
34952000
34953000
34953100
34953300
34954000
34955000
34955100
34960000
34961000
34961100
34962000
34962100

რკინიგზის საშენი მასალები
რელსები
სარკინიგზო მასალები
პირაპირი ზესადებები და დასატანებელი ნაწილები
კონტრრელსები
რკინიგზის საშენი მარაგი
ელექტროგამტარი რელსები
ჩამრაზების საკვეთები, ყრუ კვეთების ჯვარედები, ისრის ღეროები და
ჯვარედების ნაწილები
ჩამრაზების საკვეთები
ყრუ კვეთების ჯვარედები
ისრის ღეროები
ჯვარედების ნაწილები
რელსის სამაგრები, საყრდენი ფილები და შპალები
რელსის სამაგრები
საყრდენი ფილები და შპალები
ბუნიკები და ბუნიკების სოლები
შპალები და შპალის ნაწილები
შპალები
შპალის ნაწილები
მზიდი მოწყობილობები
მისადგომი ბაქნები
ტალახისნგადასაწმენდი მოწყობილობა
ტალახის საშრობი მოწყობილობა
ბაქნიანი ჰიდრავლიკური ამწეები
მისადგომი პანდუსები
სარკინიგზო ბორნების პანდუსები
პანდუსები მგზავრებისათვის
პორტალიანი ამწეები
მცურავი დოკები
მცურავი ნავთობსაცავი
აეროპორტის აღჭურილობა
ბარგის მართვის სისტემა
ბარგის მართვის დანადგარები
საჰაერო მიმოსვლის კონტროლის მოწყობილობა
საკონტროლო კოშკის აღჭურვილობა

Railway-track construction materials
Rails
Railway materials
Fishplates and sole plates
Check rails
Railway-track construction supplies
Current-conducting rails
Switch blades, crossing frogs, point rods and crossing pieces
Switch blades
Crossing frogs
Point rods
Crossing pieces
Rail clips, bedplates and ties
Rail clips
Bedplates and ties
Chairs and chair wedges
Sleepers and parts of sleepers
Sleepers
Parts of sleepers
Loadbearing equipment
Access platforms
Sludge-handling equipment
Sludge-drier installation
Hydraulic-platforms hoists
Access ramps
Ferry ramps
Passenger walkway
Gantries
Floating dock
Floating storage unit
Airport equipment
Baggage-handling system
Baggage-handling equipment
Air-traffic control equipment
Control tower equipment

34962200
34962210
34962220
34962230
34963000
34964000
34965000
34966000
34966100
34966200
34967000
34968000
34968100
34968200
34969000
34969100
34969200
34970000
34971000
34972000
34980000
34990000
34991000
34992000
34992100
34992200
34992300
34993000
34993100
34994000
34994100
34995000
34996000
34996100
34996200

საჰაერო მიმოსვლის კონტროლი
საჰაერო მიმოსვლის კონტროლის სიმულაცია
საჰაერო მიმოსვლის კონტროლის სისტემა
პროფესიული მომზადება საჰაერო მიმოსვლის კონტროლის სფეროში
ხელსაწყოების მეშვეობით დაფრენის სისტემა
დოპლერის ეფექტის პრინციპით მომუშავე ყოველმხრივი რადარი
მანძილმზომი მოწყობილობა
რადიოკომპასი და არამიმართული შუქურა
რადიოკომპასი
არამიმართული შუქურა
აეროპორტის საკომუნიკაციო სისტემა
აეროპორტის სამეთვალყურეო სისტემა და განათების სისტემა
აეროპორტის სამეთვალყურეო სისტემა
აეროპორტის განათების სისტემა
თვითმფრინავში მგზავრთა ჩასასხდომი ხიდები და ტრაპები
თვითმფრინავში მგზავრთა ჩასასხდომი ხიდები
თვითმფრინავში მგზავრთა ჩასასხდომი ტრაპები
ტრანსპორტის მოძრაობის სამეთვალყურეო მოწყობილობა
სიჩქარის მაკონტროლებელი ფოტოკამერებიანი აპარატები
მოძრაობის ნაკადის საზომი სისტემა
ტრანსპორტის ბილეთები
მართვისა და კონტროლის, უსაფრთხოების, სასიგნალო და განათების
ნათურები საველე სამუშაოებისათვის
ნიშნები და განათებული ნიშნები
განათებული სატრანსპორტო ნიშნები
საგზაო ნიშნები
ქუჩის საგზაო ნიშნები
გზის განათება
გვირაბების განათება
საზღვაო ხომალდების სანავიგაციო და განათების აჭურვილობა
სამდინარო ტრანსპორტის სანავიგაციო და განათების აჭურვილობა
საჰაერო ხომალდების სანავიგაციო და განათების აღჭურვილობა
მართვისა და კონტროლის, უსაფრთხოების ან სასიგნალო
შუქნიშნები
მართვისა და კონტროლის, უსაფრთხოების ან სასიგნალო
მოწყობილობები შიდა სანავიგაციო წყლებისთვის

Air-traffic control
Air-traffic control simulation
Air-traffic control systems
Air-traffic control training
Instrument Landing System (ILS)
Doppler VHF Omni direction Range (DVOR)
Distance Measuring Equipment (DME)
Radio Direction Finder and Non-Directional Beacon
Radio Direction Finder (RDF)
Non-Directional Beacon (NDB)
Airport Communication System (COM)
Airport Surveillance System and Lighting System
Airport Surveillance System (SUR)
Airport Lighting System (PAPI)
Passenger boarding bridges and stairs for aircraft
Passenger boarding bridges for aircraft
Passenger boarding stairs for aircraft
Traffic-monitoring equipment
Speed camera equipment
Traffic-flow measuring system
Transport tickets
Control, safety, signalling and light equipment
Field operating lights
Signs and illuminated signs
Illuminated traffic signs
Road signs
Street signs
Road lights
Tunnel lighting
Lighting for ship guidance and illumination
Lighting for river guidance and illumination
Lighting for aircraft guidance and illumination
Control, safety or signalling equipment for roads
Traffic lights
Control, safety or signalling equipment for inland waterways

34996300
34997000
34997100
34997200
34997210
34998000
34999000
34999100
34999200
34999300
34999400
34999410
34999420
35100000
35110000
35111000
35111100
35111200
35111300
35111310
35111320
35111400
35111500
35111510
35111520
35112000
35112100
35112200
35112300
35113000
35113100
35113110

მართვისა და კონტროლის, უსაფრთხოების ან სასიგნალო
მოწყობილობები ავტოსადგომებისთვის
მართვისა და კონტროლის, უსაფრთხოების ან სასიგნალო
მოწყობილობები აეროპორტებისთვის
ხომალდის ობიექტური კონტროლის სისტემა/შავი ყუთი
აეროპორტის განათების სისტემა
საფრენი ბილიკის განათების სისტემა
პორტის მართვისა და კონტროლის, უსაფრთხოების ან სასიგნალო
სიგნალების გენერატორები, ანტენიდან სიგნალების გამანაწილებელი
მოწყობილობები და გალვანოსტეგიის დანადგარები
სიგნალების გენერატორები
ანტენიდან სიგნალების გამანაწილებელი მოწყობილობები
გალვანოსტეგიის დანადგარები
მაკეტები
თვითმფრინავის მაკეტები
ნავების მაკეტები
საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყობილობები და
უსაფრთხოების საშუალებები
სახანძრო, სამაშველო მოწყობილობები და უსაფრთხოების
სახანძრო მოწყობილობები
სასუნთქი აპარატურა მეხანძრეებისათვის
ხანძარსაწინააღმდეგო მასალები
ცეცხლმაქრები
ცეცხლმაქრების ქაფის პაკეტები
პორტატიული ცეცხლმაქრები
საევაკუაციო მოწყობილობები ხანძრის შემთხვევაში
ხანძარსაქრობი სისტემა
ხანძარსაქრობი ხელის იარაღები
ხანძარსაქრობი ქაფი და მსგავსი ნაერთები
სამაშველო და საავარიო მოწყობილობები
მანეკენები საგანგებო სიტუაციებისთვის მოსამზადებლად
საავარიო შხაპი
თვალების შხაპი
დამცავი აღჭურვილობა
დამცავი აღჭურვილობა კონკრეტულ ადგილზე განლაგებისთვის
ბირთვული რეაქტორების დაცვის სისტემა

Control, safety or signalling equipment for parking facilities
Control, safety or signalling equipment for airports
Flight recorders
Airport lighting
Runway lights
Control, safety or signalling equipment for port installations
Signal generators, aerial signal splitters and electroplating machines
Signal generators
Aerial signal splitters
Electroplating machines
Scale models
Aircraft scale models
Boat scale models
Emergency and security equipment
Firefighting, rescue and safety equipment
Firefighting equipment
Breathing apparatus for firefighting
Firefighting materials
Fire extinguishers
Foam packages
Portable fire-extinguishers
Fire escape equipment
Fire suppression system
Fire suppression hand tools
Fire suppression foam or similar compounds
Rescue and emergency equipment
Emergency training dolls
Emergency shower
Eye shower
Safety equipment
Site-safety equipment
Nuclear-reactor protection system

35113200
35113210
35113300
35113400
35113410
35113420
35113430
35113440
35113450
35113460
35113470
35113480
35113490
35120000
35121000
35121100
35121200
35121300
35121400
35121500
35121600
35121700
35121800
35121900
35123000
35123100
35123200
35123300
35123400
35123500
35124000
35125000
35125100
35125110
35125200

ბირთვული, ბიოლოგიური, ქიმიური და რადიოლოგიური
ზემოქმედებისაგან დამცავი მოწყობილობები
ბირთვული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მოწყობილობები
დამცავი/უსაფრთხოების მოწყობილობები
დამცავი და უსაფრთხოების ტანსაცმელი
ბიოლოგიური ან ქიმიური ზემოქმედებისაგან დამცავი ტანსაცმელი
ბირთვული და რადიოლოგიური ზემოქმედებისაგან დამცავი
უსაფრთხოების ჟილეტები
ამრეკლი ჟილეტები
დამცავი ქურთუკები ან მოსასხამები
დამცავი წინდები
დამცავი პერანგები ან შარვლები
დამცავი მანჟეტები
დამცავი სამუშაო ხალათები
სათვალთვალო და დაცვის სისტემები და აპარატურა
უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მოწყობილობები
ზუმერები
ყალბი ფულის ამომცნობი დანადგარები/დეტექტორები
აქსესუარები უსაფრთხოების უზრუნველყოფისთვის
უსაფრთხოების ჩანთები
ლუქები
საჭდეები/იარლიყები
სიგნალიზაციის სისტემები
ამოზნექილი დამცავი სარკეები
რადიოსალოკაციო დეტექტორები
სალოკაციო მოწყობილობა
მაგნიტური ბარათების სისტემა
მოქნილი სამუშაო საათების გამომთვლელი მოწყობილობა
დროის აღრიცხვის სისტემა
საიდენტიფიკაციო სამკერდე ნიშნები/ბეჯები
ვიდეოიდენტიფიკაციის სისტემები
ლითონდეტექტორები
სათვალთვალო სისტემები
სენსორები
ბიომეტრიული სენსორები
დროის საკონტროლო სისტემები ან სამუშაო საათების აღრიცხვის

Nuclear, biological, chemical and radiological protection equipment
Nuclear safety equipment
Safety installations
Protective and safety clothing
Garments for biological or chemical protection
Nuclear and radiological protection clothing
Safety vests
Reflective vests
Protective coats or ponchos
Protective socks or hosiery
Protective shirts or pants
Protective wristbands
Protective frock
Surveillance and security systems and devices
Security equipment
Buzzers
Detector for forged money
Security fittings
Security bags
Seals
Tags
Alarm systems
Convex security mirrors
Radar detectors
Site-identification equipment
Magnetic-card system
Flexible-working-hours equipment
Timekeeping system
Identification badges
Video identification systems
Metal detectors
Surveillance system
Sensors
Biometric sensors
Time control system or working time recorder

35125300
35126000
35200000
35210000
35220000
35221000
35230000
35240000
35250000
35260000
35261000
35261100
35262000
35300000
35310000
35311000
35311100
35311200
35311300
35311400
35312000
35320000
35321000
35321100
35321200
35321300
35322000
35322100
35322200
35322300
35322400
35322500
35330000
35331000
35331100

ვიდეოთვალთვალის კამერები
შტრიხ-კოდების წამკითხველი მოწყობილობები
საპოლიციო მოწყობილობები
სამიზნეები სროლაში სავარჯიშოდ
მოწყობილობები საზოგადოებრივი წესრიგის შესანარჩუნებლად
წყალსატყორცნები/ბრანდსპოიტები
ხელბორკილები
სირენები
ძაღლების თავდასხმის მოსაგერიებელი საშუალებები
საპოლიციო ნიშნები
საინფორმაციო პანელები
პანელები ცვალებადი შეტყობინებებისთვის
გზაჯვარედინზე მოძრაობის მართვის სასიგნალო მოწყობილობა
იარაღი, საბრძოლო მასალა და აქსესუარები (თანმდევი ნაწილები)
სხვადასხვა იარაღი
ხმლები, დაშნები, ხიშტები და შუბები
ხმლები
დაშნები
ხიშტები
შუბები
გაზის იარაღი
ცეცხლსასროლი იარაღი
მსუბუქი ცეცხლსასროლი იარაღი
პისტოლეტები
შაშხანები
ტყვიამფრქვევები
არტილერია
საზენიტო იარაღი
თვითმავალი არტილერია
მისაბმელი არტილერია
ნაღმსატყორცნები
ქვემეხები/ჰაუბიცები
საბრძოლო მასალები
საბრძოლო მასალები ცეცხლსასროლი იარაღისათვის და საბრძოლო
მოქმედებების საწარმოებლად
ტყვიები

Security cameras
Bar code scanning equipment
Police equipment
Targets for shooting practice
Anti-riot equipment
Water cannons
Handcuffs
Sirens
Repellents for canine attack
Police signs
Information panels
Changing message indicator panels
Crossing control signalling equipment
Weapons, ammunition and associated parts
Miscellaneous weapons
Swords, cutlasses, bayonets and lances
Swords
Cutlasses
Bayonets
Lances
Gas guns
Firearms
Light firearms
Hand guns
Rifles
Machine guns
Artillery
Anti-aircraft
Self-propelled artillery
Towed artillery
Mortars
Howitzer
Ammunition
Ammunition for firearms and warfare
Bullets

35331200
35331300
35331400
35331500
35332000
35332100
35332200
35333000
35333100
35333200
35340000
35341000
35341100
35342000
35343000
35400000
35410000
35411000
35411100
35411200
35412000
35412100
35412200
35412300
35412400
35412500
35420000
35421000
35421100
35422000
35500000
35510000
35511000
35511100
35511200
35511300

ნაღმები
ხელყუმბარები
ფუგასები/სახმელეთო ნაღმები
ტყვიები (ვაზნები)
საბრძოლო მასალები საზღვაო საბრძოლო მოქმედებების საწარმოებლად
ტორპედოები
საზღვაო ნაღმები
საბრძოლო მასალები საჰაერო საბრძოლო მოქმედებების საწარმოებლად
ბომბები
რაკეტები
ცეცხლსასროლი იარაღისა და საბრძოლო მასალის ნაწილები
მსუბუქი ცეცხლსასროლი იარაღის ნაწილები
საზარბაზნე ბრინჯაოსგან დამზადებული მილსადენი ფიტინგები
სარაკეტო დანადგარების ნაწილები
ნაღმსატყორცნების ნაწილები
სამხედრო მანქანები და თანმდევი ნაწილები
ჯავშნიანი სამხედრო მანქანები
საბრძოლო ტანკები
მოიერიშე საბრძოლო ტანკები
მსუბუქი საბრძოლო ტანკები
ჯავშნიანი საბრძოლო ავტომობილები
ქვეითი საბრძოლო მანქანები
ჯავშნიანი მანქანები ჯარის გადასაყვანად
ჯავშნიანი მანქანები იარაღის გადასაზიდად
სადაზვერვო და საპატრულო მანქანები
სამეთაურო და კავშირის მანქანები
სამხედრო მანქანების ნაწილები
სამხედრო მანქანების მექანიკური სათადარიგო ნაწილები
სამხედრო მანქანების ძრავები და ძრავის ნაწილები
სამხედრო მანქანების ელექტრონული და ელექტროსათადარიგო
საბრძოლო გემები და თანმდევი ნაწილები
საბრძოლო გემები
წყალზედა საბრძოლო ხომალდი
ავიამზიდი
საესკადრო ნაღმოსნები და ფრეგატები
კორვეტები და საპატრულო გემები

Shells
Grenades
Land mines
Cartridges
Ammunition for naval warfare
Torpedoes
Sea mines
Ammunition for aerial warfare
Bombs
Rockets
Parts of firearms and ammunition
Parts of light firearms
Gunmetal pipe fittings
Parts of rocket launchers
Parts of mortars
Military vehicles and associated parts
Armoured military vehicles
Battle tanks
Main battle tanks
Light battle tanks
Armoured combat vehicles
Infantry fighting vehicles
Armoured personnel carriers
Armoured weapon carriers
Reconnaissance and patrol vehicles
Command and liaison vehicles
Parts of military vehicles
Mechanical spare parts for military vehicles
Engines and engine parts for military vehicles
Electronic and electrical spare parts for military vehicles
Warships and associated parts
Warships
Surface combatant
Aircraft carriers
Destroyers and frigates
Corvettes and patrol boats

35511400
35512000
35512100
35512200
35512300
35512400
35513000
35513100
35513200
35513300
35513400
35520000
35521000
35521100
35522000
35600000
35610000
35611100
35611200
35611300
35611400
35611500
35611600
35611700
35611800
35612100
35612200
35612300
35612400
35612500
35613000
35613100
35620000
35621000
35621100

სადესანტო მცურავი საშუალებები და ხომალდები
წყალქვეშა ნავები
სტრატეგიული ატომური წყალქვეშა ნავი
მოიერიშე ატომური წყალქვეშა ნავი
მოიერიშე დიზელმავალი წყალქვეშა ნავი
უპილოტო წყალქვეშა აპარატები
ნაღმმტყორცნი და დამხმარე გემები
ნაღმმაძიებელი და გამნაღმველი გემი
დამხმარე სამეცნიერო-კვლევითი ხომალდი
სადაზვერვო მონაცემების შემგროვებელი დამხმარე ხომალდი
დამხმარე სანიტარიული გემი, სატვირთო გემი, ტანკერი; ტრაილერული
დატვირთვისა და დაცლის ხომალდები
საბრძოლო გემების ნაწილები
კორპუსი და მექანიკური სათადარიგო ნაწილები საბრძოლო
ძრავები და ძრავის ნაწილები საბრძოლო გემებისათვის
ელექტრონული და ელექტროსათადარიგო ნაწილები საბრძოლო
სამხედრო საჰაერო ხომალდები/თვითმფრინავები, რაკეტები და
სამხედრო საჰაერო ხომალდები/თვითმფრინავები
საბრძოლო საჰაერო ხომალდები/თვითმფრინავები
გამანადგურებელ-ბომბდამშენი/სახმელეთო მოიერიშე თვითმფრინავები
ბომბდამშენი თვითმფრინავები
სამხედრო სატრანსპორტო თვითმფრინავები
სავარჯიშო თვითმფრინავები
საზღვაო საპატრულო თვითმფრინავები
საჰაერო საწვავგასამართი თვითმფრინავები
სადაზვერვო თვითმფრინავები/მზვერავი თვითმფრინავები
საბრძოლო შვეულმფრენები
წყალქვეშა ნავსაწინააღმდეგო შვეულმფრენები
დამხმარე შვეულმფრენები
სამხედრო სატრანსპორტო შვეულმფრენები
საძიებო და სამაშველო შვეულმფრენები
უპილოტო საჰაერო აპარატები
უპილოტო საჰაერო საბრძოლო აპარატები
რაკეტები
სტრატეგიული რაკეტები
სტრატეგიული ანტიბალისტიკური რაკეტები

Amphibious crafts and ships
Submarines
Strategic submarine nuclear fuelled
Attack submarine nuclear fuelled
Attack submarine diesel fuelled
Unmanned underwater vehicles
Mine warfare and auxiliary ships
Mine hunter/minesweeper
Auxiliary research vessel
Auxiliary intelligence collection vessel
Auxiliary hospital; cargo; tanker; ro-ro vessel
Parts for warships
Hull and mechanical spare parts for warships
Engines and engine parts for warships
Electronic and electrical spare parts for warships
Military aircrafts, missiles and spacecrafts
Military aircrafts
Fighter aircrafts
Fighter-bomber/ground attack aircrafts
Bomber aircrafts
Military transport aircrafts
Training aircrafts
Maritime patrol aircrafts
Tanker aircrafts
Reconnaissance aircrafts
Combat helicopters
Anti submarine warfare helicopters
Support helicopters
Military transport helicopters
Search and rescue helicopters
Unmanned aerial vehicles
Unmanned combat aerial vehicles
Missiles
Strategic missiles
Strategic anti-ballistic missiles

35621200
35621300
35621400
35622000
35622100
35622200
35622300
35622400
35622500
35622600
35622700
35623000
35623100
35630000
35631000
35631100
35631200
35631300
35640000
35641000
35641100
35642000
35700000
35710000
35711000
35712000
35720000
35721000
35722000
35723000
35730000
35740000
35800000
35810000

კონტინენტთაშორისი ბალისტიკური რაკეტები
წყალქვეშა ნავებიდან სატყორცნი ბალისტიკური რაკეტები
საშუალო სიშორის ბალისტიკური რაკეტები
ტაქტიკური რაკეტები
„ჰაერი-ჰაერის“ ტიპის რაკეტები
„ჰაერი-ხმელეთის“ ტიპის რაკეტები
გემსაწინააღმდეგო რაკეტები
წყალქვეშა ნავების საწინააღმდეგო რაკეტები
ტაქტიკური ანტიბალისტიკური რაკეტები
ტანკსაწინააღმდეგო მართვადი რაკეტები
„ზედაპირი-ჰაერის“ ტიპის რაკეტები
ფრთოსანი რაკეტები
ჰაერიდან/ხმელეთიდან/ზღვიდან სატყორცნი ფრთოსანი რაკეტები
სამხედრო კოსმოსური ხომალდები
სამხედრო თანამგზავრები
კავშირგაბმულობის თანამგზავრები
სადაზვერვო თანამგზავრები
სანავიგაციო თანამგზავრები
სამხედრო აეროკოსმოსური ტექნიკის ნაწილები
სამხედრო აეროკოსმოსური ტექნიკის სტრუქტურული და მექანიკური
სათადარიგო ნაწილები
სამხედრო აეროკოსმოსური ტექნიკის ძრავები და ძრავის ნაწილები
სამხედრო აეროკოსმოსური ტექნიკის ელექტრონული და
ელექტროსათადარიგო ნაწილები
სამხედრო ელექტრონული სისტემები
საკომანდო, მართვის, კავშირგაბმულობისა და კომპიუტერული
საკომანდო, მართვის, კავშირგაბმულობის სისტემები
საკომანდო, მართვის, კავშირგაბმულობისა და კომპიუტერული
დაზვერვის, თვალთვალის, მიზნის აღმოჩენისა და რეკოგნოსცირების
რადიოტექნიკური დაზვერვის სისტემა
რადარი
ჰაერსაწინააღმდეგო დაცვის რადარი
ელექტრონული ბრძოლის სისტემები და კონტრზომები
ბრძოლის სიმულატორები
ინდივიდუალური და დამხმარე მოწყობილობები
ინდივიდუალური მოწყობილობები

Inter continental ballistic missiles
Submarine launched ballistic missiles
Intermediate range ballistic missiles
Tactical missiles
Air-to-air missiles
Air-to-ground missiles
Anti-ship missiles
Anti-submarines rockets
Tactical anti-ballistic missiles
Anti-tank guided missiles
Surface-to-air missiles
Cruise missiles
Air/ground/sea launched cruise missiles
Military spacecrafts
Military satellites
Communication satellites
Observation satellites
Navigation satellites
Parts for military aerospace equipment
Structure and mechanical spare parts for military aerospace equipment
Engines and engine parts for military aerospace equipment
Electronic and electrical spare parts for military aerospace equipment
Military electronic systems
Command, control, communication and computer systems
Command, control, communication systems
Tactical command, control and communication systems
Intelligence, surveillance, target acquisition and reconnaissance
Electronic intelligence system
Radar
Air defence radar
Electronic warfare systems and counter measures
Battle simulators
Individual and support equipment
Individual equipment

35811100
35811200
35811300
35812000
35812100
35812200
35812300
35813000
35813100
35814000
35815000
35815100
35820000
35821000
35821100
37300000
37310000
37311000
37311100
37311200
37311300
37311400
37312000
37312100
37312200
37312300
37312400
37312500
37312600
37312700
37312800
37312900
37312910
37312920
37312930
37312940

მეხანძრის ფორმები
პოლიციის ფორმები
სამხედრო ფორმები
საბრძოლო/მეომრების ფორმები
კამუფლაჟის ქურთუკები
საბრძოლო კოსტუმები
საბრძოლო მექანიზმები
სამხედრო ჩაჩქნები
ჩაჩქნის კამუფლაჟი
აირწინაღები
ანტიბალისტიკური დამცავი ხალათები
ტყვიაგაუმტარი ჟილეტები
დამხმარე მოწყობილობები
დროშები
ფლაგშტოკები
მუსიკალური ინსტრუმენტები და ნაწილები
მუსიკალური ინსტრუმენტები
კლავიშებიანი ინსტრუმენტები
პიანინოები
აკორდეონები
ორღანები
ჩელესტები
ჩასაბერი ინსტრუმენტები
საყვირები
ტრომბონები
სუზაფონები
საქსოფონები
სასტვენები
ბუკები
საქსჰორნები
მელოფონები
ალტები, ბარიტონები, ფლუგელები და ვალტორნები
ალტები
ბარიტონები
ფლუგელები
ვალტორნები

Fire-brigade uniforms
Police uniforms
Military uniforms
Combat uniforms
Camouflage jackets
Combat suits
Combat gear
Military helmets
Helmet covers
Gas masks
Garments for anti-ballistic protection
Bullet-proof vests
Support equipment
Flags
Flagpole
Musical instruments and parts
Musical instruments
Keyboard instruments
Pianos
Accordions
Musical organs
Celestas
Brass instruments
Trumpets
Trombones
Sousaphones
Saxophones
Whistle
Bugles
Saxhorns
Mellophones
Alto, baritone, flugel and French horns
Alto horns
Baritone horns
Flugel horns
French horns

37313000
37313100
37313200
37313300
37313400
37313500
37313600
37313700
37313800
37313900
37314000
37314100
37314200
37314300
37314310
37314320
37314400
37314500
37314600
37314700
37314800
37314900
37315000
37315100
37316000
37316100
37316200
37316300
37316400
37316500
37316600
37316700
37320000
37321000
37321100
37321200

სიმებიანი ინსტრუმენტები
კლავესინები
კლავიკორდები
გიტარები
ვიოლინოები
არფები
ბანჯოები
მანდოლინები
ვიოლონჩელოები
ბასები
სასულე ინსტრუმენტები
კლარნეტები
ჰობოები
მუსიკალური კორნეტები და ფლეიტები
მუსიკალური კორნეტები
მუსიკალური ფლეიტები
პიკოლოები
სტვირები
ტუჩის ჰარმონიკები
კაზუები
ინგლისური საყვირები
ოკარინები
ელექტრონული მუსიკალური ინსტრუმენტები
სინთეზატორები
დასარტყმელი ინსტრუმენტები
ციმბალები
ზარები (ინსტრუმენტი)
ტამბურინები
კასტანიეტები
დოლები (ინსტრუმენტი)
ქსილოფონები
ვიბრაფონები
მუსიკალური ინსტრუმენტების ნაწილები და აქსესუარები
მუსიკალური ინსტრუმენტების აქსესუარები
მეტრონომები
ენიანი ინსტრუმენტები

String instruments
Harpsichords
Clavichords
Guitars
Violins
Harps
Banjos
Mandolins
Violoncellos
Basses
Wind instruments
Clarinets
Oboes
Musical cornets and flutes
Musical cornets
Musical flutes
Piccolos
Bagpipes
Harmonicas
Kazoos
English horns
Ocarinas
Electrically amplified musical instruments
Synthesisers
Percussion instruments
Cymbals
Bells (instrument)
Tambourines
Castanets
Drums (instrument)
Xylophones
Vibraphones
Parts and accessories of musical instruments
Accessories of musical instruments
Metronomes
Reeds

37321300
37321400
37321500
37321600
37321700
37322000
37322100
37322200
37322300
37322400
37322500
37322600
37322700
37400000
37410000
37411000
37411100
37411110
37411120
37411130
37411140
37411150
37411160
37411200
37411210
37411220
37411230
37411300
37412000
37412100
37412200
37412210
37412220
37412230
37412240
37412241

სიმებიანი ინსტრუმენტების აქსესუარები
ინსტრუმენტის სიმები ან პიკი/პლეკტრუმები
დასარტყმელი ინსტრუმენტების აქსესუარები
მუსიკალური ინსტრუმენტების პარკები, შალითები ან აქსესუარები
მუსიკალური ინსტრუმენტების სადგამები ან პიუპიტრები
მუსიკალური ინსტრუმენტების ნაწილები
სიმების მოსაჭერი ხრახნები/კოჭები
მუსიკალური ზარდახშები ან მექანიზმები
მუნდშტუკები
სურდინები
სიმების გადასაჭიმი ძელები
დირიჟორის ჯოხები
პიკოლოს ბალიშები
სპორტული საქონელი და აღჭურვილობა - (ინვენტარი)
სპორტული ინვენტარი ღია ცის ქვეშ მოსაწყობი სპორტული
ზამთრის აღჭურვილობა (ინვენტარი)
თხილამურები და სნოუბორდები
სათხილამურო ჩექმები
თხილამურები
თხილამურის ჯოხები
შემოსაკრავები
სნოუბორდები
სათხილამურო ტანსაცმელი
საციგურაო და ყინულის ჰოკეის აღჭურვილობა
ჰოკეის შაიბები
ყინულზე სასრიალო ციგურები
ჰოკეის ჯოხები
არქტიკული ტანსაცმელი და მოწყობილობები (ინვენტარი)
წყლის სპორტის აღჭურვილობა (ინვენტარი)
წყლის თხილამურები
სააკვალანგე (აკვალანგით და სნორკელით საცურაო-საყვინთი)
ჟილეტი-კომპენსატორები
საყვინთი ბალონები შეკუმშული ჰაერით
აკვალანგების რედუქტორები
საყვინთი ინსტრუმენტები ან აქსესუარები
სასუნთქი აპარატურა მყვინთავებისათვის

Accessories for stringed instruments
Instrument strings or picks
Percussion instrument accessory
Musical instrument pouches or cases or accessories
Musical instrument stands or sheet holders
Parts of musical instruments
Tuning pins
Music boxes or mechanisms
Mouthpieces
Mutes
Tuning bars
Conductors' batons
Piccolo pads
Sports goods and equipment
Outdoor sports equipment
Winter equipments
Skiing and snowboarding equipment
Ski boots
Skis
Ski poles
Bindings
Snowboards
Skiing outfits
Skating and ice hockey equipment
Hockey pucks
Ice skates
Hockey sticks
Arctic clothing and equipment
Water-sports equipment
Water skis
Scuba and snorkelling gear
Buoyancy compensators
Scuba tanks
Scuba regulators
Diving instruments or accessories
Breathing apparatus for diving

37412242
37412243
37412250
37412260
37412270
37412300
37412310
37412320
37412330
37412340
37412350
37413000
37413100
37413110
37413120
37413130
37413140
37413150
37413160
37413200
37413210
37413220
37413230
37413240
37414000
37414100
37414200
37414300
37414600
37414700
37414800
37415000
37416000
37420000

მყვინთავის ტანსაცმელი
ჰიდროკოსტიუმები
საყვინთი ნიღბები, ლასტები ან სასუნთქი მილები
სველი ჰიდროკოსტიუმები
მშრალი ჰიდროკოსტიუმები
სასერფინგო და საცურაო აღჭურვილობა ან აქსესუარები
ვეიკბორდები (დაფები ტალღებზე ფეხზე დგომით სასრიალოდ),
ნიბორდები (დაფები ტალღებზე ჩამუხლულად სასრიალოდ) და
ბუგიბორდები (დაფები ტალღებზე გულაღმა სასრიალოდ)
ვინდსერფინგის აღჭურვილობა
სერფინგის დაფები
წყალქვეშ საცურაო სათვალეები ან ლასტები
პარაშუტით საცურაო აღჭურვილობა/პარასეილინგი
სანადირო ან სათევზაო ნივთები
სათევზაო ხელსაწყოები
სათევზაო ანკესები
სათევზაო ანკესის მკედები
ანკესის კოჭები
ნემსკავები
ანკესზე წამოსაცმელი სატყუარა
ანკესის საძირავები ან საწაფები
სანადირო ნივთები
ცხოველების მოსატყუებელი სასტვენები და საყვირები
სანადირო სატყუარები
სანადირო ხაფანგები
თოფის ლულა
ლაშქრობისათვის საჭირო ნივთები
საძილე ლეიბები
ყუთი-მაცივრები
კარვის შესაკეთებელი იარაღების ნაკრებები
სალაშქრო ან ღია ცის ქვეშ დასადგმელი ღუმელები
სასმელის ჩასაციებლები
სამაშველო კოსტიუმები
აღჭურვილობა მსუბუქი ათლეტიკისთვის
გასართობ-დასასვენებელი აღჭურვილობა
სატანვარჯიშო მოწყობილობები

Diving wear
Immersion suits
Masks, fins or snorkels
Wetsuits
Dry suits
Surf and swim equipment and accessories
Wakeboards, kneeboards or boogieboards
Windsurfing equipment
Surfboards
Swim goggles or swim fins
Parasailing equipment
Articles for hunting or fishing
Fishing tackle
Fishing rods
Fishing line
Fishing reels
Fishing lures
Fishing bait
Fishing weights or sinkers
Hunting products
Animal calls
Sporting decoys
Sporting traps
Gun barrel
Camping goods
Sleeping pads
Ice chests
Tent repair kits
Camping or outdoor stoves
Drink coolers
Survival suits
Athletics equipment
Leisure equipment
Gymnasium equipment

37421000
37422000
37422100
37422200
37423000
37423100
37423200
37423300
37424000
37425000
37426000
37430000
37431000
37432000
37433000
37440000
37441000
37441100
37441200
37441300
37441400
37441500
37441600
37441700
37441800
37441900
37442000
37442100
37442200
37442300
37442310
37442320
37442400
37442500
37442600
37442700

საგებები ტანვარჯიშისთვის
სატანვარჯიშო ორძელები ან ძელები
სატანვარჯიშო ორძელები
სატანვარჯიშო ძელები
სატანვარჯიშო თოკები ან რგოლები, ან საცოცი აქსესუარები
სატანვარჯიშო სახტუნაოები
სატანვარჯიშო რგოლები
სატანვარჯიშო საცოცი აქსესუარები
სატანვარჯიშო სახტომი მოწყობილობები
სატანვარჯიშო ბატუტები
წონასწორობის დასაცავი სავარჯიშო აღჭურვილობა
კრივის მოწყობილობები
კრივის რინგები
კრივის სავარჯიშო ტომარა/მსხალი
კრივის ხელთათმანები
ფიტნესის ტრენაჟორები
აერობიკის სავარჯიშო აღჭურვილობა
სარბენი ბილიკები
კიბე-ტრენაჟორები
სტაციონარული ველოტრენაჟორები
ნიჩბიანი ტრენაჟორები
სახტუნაო თოკები
სავარჯიშო ტრამპლინები
სავარჯიშო ბურთები
პორტატიული ბლოკი აერობიკისათვის
კროს-ტრენაჟორები
სიმძიმეების ასაწევი და ძალოვანი სავარჯიშო დანადგარები
ჰანტელები/ორბირთულები
ჰანტელის ტიპის შტანგები
ტანის ქვედა და ზედა ნაწილების გასაძლიერებელი დანადგარები
ტანის ქვედა ნაწილების გასაძლიერებელი დანადგარები
ტანის ზედა ნაწილების გასაძლიერებელი დანადგარები
ძალოსნობაში სავარჯიშო ძელსკამები ან სტელაჟები
საწონები ფიტნესისთვის
მანქანები პილატესის მეთოდით ვარჯიშისათვის
ხელის კუნთების სავარჯიშო მოწყობილობა

Gymnasium mats
Gymnastic bars or beams
Gymnastic bars
Gymnastic beams
Gymnastic ropes or rings or climbing accessories
Gymnastic ropes
Gymnastic rings
Gymnastic climbing accessories
Gymnastic vaulting equipment
Gymnastic trampolines
Balance equipment
Boxing equipment
Boxing rings
Punching bags
Boxing gloves
Fitness equipments
Aerobic training equipment
Treadmills
Stair climbers
Stationary bicycles
Rowing machines
Jump ropes
Exercise trampolines
Exercise balls
Step aerobic equipment
Cross trainers
Weight and resistance training equipment
Dumbbells
Barbells
Lower and upper body resistance machines
Lower body resistance machines
Upper body resistance machines
Weight benches or racks
Fitness weights
Pilates machines
Grip strengtheners

37442800
37442810
37442820
37442900
37450000
37451000
37451100
37451110
37451120
37451130
37451140
37451150
37451160
37451200
37451210
37451220
37451300
37451310
37451320
37451330
37451340
37451400
37451500
37451600
37451700
37451710
37451720
37451730
37451800
37451810
37451820
37451900
37451920
37452000
37452100
37452110

წინააღმდეგობით სავარჯიშო სალტეები და მილები
წინააღმდეგობით სავარჯიშო სალტეები
წინააღმდეგობით სავარჯიშო მილები
მრავალფუნქციური სატანვარჯიშო ტრენაჟორები
მინდორში და მოედნებზე სათამაშო სპორტის სახეობების
მინდორში სათამაშო სპორტის სახეობების აღჭურვილობა
ბეისბოლის ბურთები
ბეისბოლის დამცავი ცხაურები ან ღობეები
ბეისბოლის ბაზები
ბეისბოლის კეტები
დამხმარე საშუალებები ბურთის ჩასაწოდებლად ბეისბოლში
ბეისბოლის ხელთათმანები
ბეისბოლის ან სოფთბოლის დამცავი ეკიპირება
მინდვრის ჰოკეის აღჭურვილობა
მინდვრის ჰოკეის ბურთები
მინდვრის ჰოკეის ყვანჭები/ჯოხები
ამერიკული ფეხბურთის ბურთები
დამცავი ბლოკ-ფარები ამერიკული ფეხბურთისთვის
ამერიკული ფეხბურთის ბურთის დასადებები (პირველ დარტყმამდე)
სავარჯიშო მანეკენები ამერიკული ფეხბურთისთვის
კანადური ფეხბურთის (ამერიკული (ფეხბურთის) ნაირსახეობა)
ლაკროსის ბურთები
ლაკროსის ჯოხები
ბურთის ჩასაწოდებელი მოწყობილობა
სოკერის - (ფეხბურთის) ბურთები
სოკერის – (ფეხბურთის) მოედნის დასახაზი მოწყობილობა
დამცავი აღჭურვილობები (აღჭურვილობა) სოკერისთვის
სოკერის ტრენაჟორები
სოფთბოლები (სოფტბოლის ბურთები)
სოფთბოლის ჩოგნები
სოფთბოლის ხელთათმანები
ხელბურთის ბურთები
გუნდური ხელბურთის სასკოლო კომპლექტები
ჩოგნიანი და მოედნებზე სათამაშო სპორტის სახეობების აღჭურვილობა
ბადმინტონის აღჭურვილობა
ბადმინტონის ვოლანები (სინთეზური მასალის) ან ფრთიანი ბურთები

Resistance bands and tubes
Resistance bands
Resistance tubes
Multi gyms
Field and court sports equipment
Field sports equipment
Baseballs
Baseball backstops or fences
Baseball bases
Baseball bats
Baseball batting aids
Baseball gloves
Baseball or softball protective gear
Field hockey equipment
Field hockey balls
Field hockey sticks
Footballs
Football blocking sleds
Football kicking tees
Football tackling dummies
Flag football gear
Lacrosse balls
Lacrosse sticks
Pitching machines
Soccer balls
Soccer field marking equipment
Soccer protective equipment
Soccer training aids
Softballs
Softball bats
Softball gloves
Handballs
Team handball school sets
Racquet and court sports equipment
Badminton equipment
Badminton birdies or shuttlecocks

37452120
37452200
37452210
37452300
37452400
37452410
37452420
37452430
37452500
37452600
37452610
37452620
37452700
37452710
37452720
37452730
37452740
37452800
37452810
37452820
37452900
37452910
37452920
37453000
37453100
37453200
37453300
37453400
37453500
37453600
37453700
37460000
37461000
37461100
37461200
37461210

ბადმინტონის ჩოგნები
კალათბურთის ბურთები
საკალათბურთო სრული სათამაშო სისტემები
დამცავი აღჭურვილობები იატაკის ჰოკეისთვის
რაკეტბოლის ბურთები, ხელსაჭიდები და თასმები/ზონრები
რაკეტბოლის ბურთები
რაკეტბოლის ხელსაჭიდები
რაკეტბოლის თასმები/ზონრები
რაკეტბოლის ჩოგნები
სკვოშის აღჭურვილობა
სკვოშის ბურთები
სკვოშის ჩოგნები
საჩოგბურთე აღჭურვილობა
ჩოგბურთის ბურთები
ჩოგბურთის მოედნის აღჭურვილობა
ჩოგბურთის ჩოგნები
ჩოგბურთის ტრენაჟორები/ჩოგბურთში სავარჯიშო დამხმარე
ტეტერბოლის ბურთები და ბოძები
ტეტერბოლის ბურთები
ტეტერბოლის ბოძები
ფრენბურთის ბურთები
ფრენბურთის სავარჯიშო დარბაზის სტანდარტები
ფრენბურთის ბურთების ან ბადეების სათავსო
მძლეოსნობის სარბენი სპორტის სახეობების აღჭურვილობა
შუბები
სიმაღლეზე ხტომის თამასები
ბადროები
ბირთვები
სახტომი ჭოკები
თარჯები
საესტაფეტო ჯოხები
მიზანში სასროლი და მაგიდის თამაშების აღჭურვილობა
მაგიდის თამაშების აღჭურვილობა
მაგიდის ჰოკეის მაგიდები ან აქსესუარები
მაგიდის ფეხბურთი (ფეხბურთის ბურთები)
მაგიდის ფეხბურთის სათადარიგო მოთამაშეები

Badminton rackets
Basketballs
Basketball complete game systems
Floor hockey protective equipment
Racquetball balls, grips and strings
Racquetball balls
Racquetball grips
Racquetball strings
Racquetball rackets
Squash equipment
Squash balls
Squash racquets
Tennis equipment
Tennis balls
Tennis court equipment
Tennis racquets
Tennis training aids
Tether balls and poles
Tether balls
Tether poles
Volleyballs
Volleyball gymnasium standards
Volleyball storage for balls or nets
Track sports equipment
Javelins
Jumping bars
Discus
Shotputs
Vaulting poles
Hurdles
Batons
Target and table games and equipments
Table games and equipment
Air hockey tables or accessories
Foosballs
Foosball replacement players

37461220
37461300
37461400
37461500
37461510
37461520
37462000
37462100
37462110
37462120
37462130
37462140
37462150
37462160
37462170
37462180
37462200
37462210
37462300
37462400
37470000
37471000
37471100
37471200
37471300
37471400
37471500
37471600
37471700
37471800
37471900
37472000
37480000
37481000
37482000
37500000

მაგიდის ფეხბურთის მაგიდები
ბილიარდის ჯოხები
შაფლბორდის აღჭურვილობა
მაგიდის ჩოგბურთის მაგიდები
მაგიდის ჩოგბურთის ბურთები
მაგიდის ჩოგბურთის ჩოგნები
მიზანში სასროლი თამაშების აღჭურვილობა
მშვილდოსნობის აღჭურვილობა
მშვილდოსნის სამკლაური
სამშვილდე ისრები
დამცავი ბადეები მშვილდოსნობისთვის
მშვილდის ლარები
მშვილდები
მშვილდოსნის ხელთათმანები
სამიზნე სტენდები მშვილდით სროლისათვის
სამიზნეები მიზანში (მშვილდით) სროლისათვის
მოკლე ხელშუბები (დარტსი)
ხელშუბის (დარტსის) სატყორცნი სამიზნე პანელები
სასროლი თეფშები
აღჭურვილობა თეფშების სროლისათვის
გოლფისა და ბოულინგის აღჭურვილობები
გოლფის აღჭურვილობა
გოლფის ჩანთები
გოლფის ბურთები
გოლფის კავჩოგნები/ყვანჭები
გოლფის ბურთის სადგამები
გოლფის ყვანჭის თავსაცმები
გოლფის ხელთათმანები
კორდის სამაგრები/ფიქსატორები
გოლფის ბინოკლები
ტრენაჟორი (გოლფში) დარტყმაში სავარჯიშოდ
ბოულინგის აღჭურვილობა
გასართობ-დასასვენებელი აღჭურვილობების მანქანა-დანადგარები ან
ყინულის მოსავლელი მანქანები
სარეკლამო სპორტული საინფორმაციო დაფები
თამაშები და სათამაშოები; ატრაქციონები

Foosball tables
Pool cues
Shuffleboard equipment
Tennis tables
Table tennis balls
Table tennis paddles
Target games and equipment
Archery equipments
Archery arm guards
Archery arrows
Archery backstops
Archery bow strings
Archery bows
Archery gloves
Archery target stands
Archery targets
Darts
Dart boards
Throwing targets
Trapshooting equipment
Golf and bowling equipments
Golf equipment
Golf bags
Golf balls
Golf clubs
Golf tees
Golf club head covers
Golf gloves
Divot fixers
Golfscopes
Golf putting partner
Bowling equipments
Machinery or apparatus for leisure equipment
Ice maintenance machines
Sports information billboards
Games and toys; fairground amusements

37510000
37511000
37512000
37513000
37513100
37520000
37521000
37522000
37523000
37524000
37524100
37524200
37524300
37524400
37524500
37524600
37524700
37524800
37524810
37524900
37525000
37526000
37527000
37527100
37527200
37528000
37529000
37529100
37529200
37530000
37531000
37532000
37533000
37533100
37533200
37533300

თოჯინები
თოჯინის სახლები
თოჯინის ნაწილები და აქსესუარები
მარიონეტები
მარიონეტების თეატრები
სათამაშოები
სათამაშო მუსიკალური ინსტრუმენტები
ბორბლებიანი სათამაშოები
თავსატეხები
თამაშები
საგანმანათლებლო თამაშები
მაგიდის თამაშები
კლასიკური თამაშები
ჯგუფური თამაშები
სტრატეგიული თამაშები
მეხსიერების გასავარჯიშებელი თამაშები
თამაშების აქსესუარები
ლოტო
ლატარიის ფორმულარი
სათამაშო ატრიბუტების კომპლექტი
სათამაშო ბუშტები და ბურთები
სათამაშო სათლები/ვედროები
სათამაშო მატარებლები და მანქანები
სათამაშო მატარებლები
სათამაშო მანქანები
სათამაშო იარაღები
გასაბერი სათამაშოები და სათამაშო გადაადგილების საშუალებები
გასაბერი სათამაშოები
სათამაშო გადაადგილების საშუალებები
ნივთები გასართობი პარკებისთვის (ატრაქციონებისათვის), მაგიდის ან
ბანქო
ვიდეოთამაშები
ბილიარდი
ბილიარდის ბურთები
ბილიარდის ცარცი
ბილიარდის ჯოხის ბუნიკები

Dolls
Doll houses
Doll parts or accessories
Puppets
Puppet theatres
Toys
Toy musical instruments
Wheeled toys
Puzzles
Games
Educational games
Board games
Classic games
Collaborative games
Strategy games
Memory games
Game accessories
Lotto games
Lottery formulary
Game kits
Toy balloons and balls
Toy pails
Toy trains and vehicles
Toy trains
Toy vehicles
Toy weapons
Inflatable and riding toys
Inflatable toys
Riding toys
Articles for funfair, table or parlour games
Playing cards
Video games
Billiards
Billiard balls
Billiard chalk
Billiard cue tips

37533400
37533500
37534000
37535000
37535100
37535200
37535210
37535220
37535230
37535240
37535250
37535260
37535270
37535280
37535290
37535291
37535292
37540000
37800000
37810000
37820000
37821000
37822000
37822100
37822200
37822300
37822400
37823000
37823100
37823200
37823300
37823400
37823500
37823600
37823700
37823800

ფორმები ბილიარდის ბურთების სამკუთხედის ფორმით დასაწყობად
ბილიარდის მაგიდები
მონეტით ან ჟეტონით სამართავი სათამაშო აპარატები
კარუსელები, საქანელები, ტირები და სხვა ატრაქციონები
საქანელები
სათამაშო მოედნის აღჭურვილობა
საქანელები სათამაშო მოედნისთვის
საცოცი მოწყობილობები სათამაშო მოედნისთვის
სათამაშო მოედნის კარუსელები
სათამაშო მოედნის სასრიალოები
სათამაშო მოედნის „აიწონა-დაიწონას“ მოწყობილობები
სათამაშო მოედნის გვირაბები
სათამაშო მოედნის ქვიშის ყუთები
სათამაშო მოედნის ტრიბუნები
კედელსა და თოკზე ასაცოცებელი აღჭურვილობა
კედელზე ასაცოცებელი აღჭურვილობა
თოკზე ასაცოცებელი აღჭურვილობა
აზარტული თამაშების აღჭურვილობა
ხელნაკეთობები და ხელოვნების ნივთების შესაქმნელად საჭირო
ხელნაკეთობები
ხელოვნების ნივთების შესაქმნელად საჭირო მასალები
სამხატვრო ფუნჯები
სახატავი კალმები
(სახატავი) ფანქრები
სახატავი ნახშირი
ცარცები
პასტელის ფანქრები
ცხიმგაუმტარი ქაღალდი და ქაღალდის სხვა ნივთები
ცხიმგაუმტარი ქაღალდი
კალკის ქაღალდი
პერგამენტის ქაღალდი
გამჭვირვალე ან ნახევრად გამჭვირვალე ქაღალდი
სახატავ-სახაზავი ქაღალდი
სახატავი ქაღალდი
ქაღალდი რუკებისთვის
ლამინირებული ქაღალდი და მუყაო

Billiard racks
Billiard tables
Coin- or disc-operated games
Roundabouts, swings, shooting galleries and other fairground
Swings
Playground equipment
Playground swings
Playground climbing apparatus
Playground merry go rounds
Playground slides
Playground see saws
Playground tunnels
Playground sandboxes
Playground bleachers
Wall and rope climbing equipment
Wall climbing equipment
Rope climbing equipment
Gambling machines
Handicraft and art supplies
Handicraft supplies
Art supplies
Artists' brushes
Drawing pens
Crayons
Drawing charcoal
Chalks
Pastels
Greaseproof paper and other paper items
Greaseproof paper
Tracing paper
Glassine paper
Transparent or translucent paper
Art and craft paper
Drawing paper
Paper for maps
Multi-ply paper and paperboard

37823900
38100000
38110000
38111000
38111100
38111110
38112000
38112100
38113000
38114000
38115000
38115100
38120000
38121000
38122000
38123000
38124000
38125000
38126000
38126100
38126200
38126300
38126400
38127000
38128000
38200000
38210000
38220000
38221000
38230000
38240000
38250000
38260000
38270000
38280000

ნაკეთობების შესაფუთი გოფრირებული მუყაო
სანავიგაციო და მეტეოროლოგიური ხელსაწყოები
სანავიგაციო ხელსაწყოები
საპელენგაციო ხელსაწყოები
კომპასები
კომპასის აქსესუარები
სექსტანტები
ნავიგაციისა და სალოკაციო გლობალური სისტემები (GPS ან
ჰიდროლოკატორები
ექოლოტები
სარადარო აპარატურა
რადიოლოკატორული თვალთვალის აპარატურა
მეტეოროლოგიური ხელსაწყოები
ანემომეტრები
ბატომეტრები (ბარომეტრები)
ნალექების ან აორთქლების მრიცხველები/რეგისტრატორები
რადიოზონდური აპარატურა
ატმოსფერული ნალექების აღმრიცხველები/რეგისტრატორები
ზედაპირზე დასაკვირვებელი აპარატები
ატმოსფერულ ნალექებზე ან აორთქლების პროცესზე დასაკვირვებელი
მზის რადიაციის მოქმედების ზედაპირზე დასაკვირვებელი აპარატები
ტემპერატურის ან ტენიანობის პროცესების ზედაპირზე
ქარის მიმდინარების ზედაპირზე დასაკვირვებელი აპარატები
მეტეოროლოგიური სადგურები
მეტეოროლოგიური ხელსაწყოების აქსესუარები
გეოლოგიური და გეოფიზიკური ხელსაწყოები
გეოლოგიური კომპასები
გეოლოგიური დაზვერვის აპარატები
გეოგრაფიული საინფორმაციო სისტემები (GIS ან ეკვივალენტი)
ელექტრომაგნიტური გეოფიზიკური ხელსაწყოები
გრავიტაციის კვლევის გეოფიზიკური ხელსაწყოები
ინდუქცირებული პოლარიზაციის გეოფიზიკური ხელსაწყოები
მაგნეტომეტრიული გეოფიზიკური ხელსაწყოები
კუთრი წინაღობის კვლევის გეოფიზიკური ხელსაწყოები
გრავიმეტრები

Kraftliner
Navigational and meteorological instruments
Navigational instruments
Direction-finding equipment
Compasses
Compass accessories
Sextants
Global navigation and positioning systems (GPS or equivalent)
Sonars
Echo sounders
Radar apparatus
Radar surveillance equipment
Meteorological instruments
Anemometers
Barometers
Precipitation or evaporation recorders
Radiosonde apparatus
Rainfall recorders
Surface observing apparatus
Precipitation or evaporation surface observing apparatus
Solar radiation surface observing apparatus
Temperature or humidity surface observing apparatus
Wind surface observing apparatus
Weather stations
Meteorology instrument accessories
Geological and geophysical instruments
Geological compasses
Geological prospecting apparatus
Geographic information systems (GIS or equivalent)
Electromagnetic geophysical instruments
Gravity geophysical instruments
Induced polarization IP geophysical instruments
Magnetometer geophysical instruments
Resistivity geophysical instruments
Gravimeters

38290000
38291000
38292000
38293000
38294000
38295000
38296000
38300000
38310000
38311000
38311100
38311200
38311210
38320000
38321000
38322000
38323000
38330000
38331000
38340000
38341000
38341100
38341200
38341300
38341310
38341320
38341400
38341500
38341600
38342000
38342100
38343000
38344000
38400000
38410000

გეოდეზიური, ჰიდროგრაფიული, ოკეანოგრაფიული და
ჰიდროლოგიური იარაღები და ხელსაწყოები
ტელემეტრიული აპარატები
ჰიდროგრაფიული ხელსაწყოები
სეისმოაპარატურა
თეოდოლიტები
ტოპოგრაფიული ხელსაწყოები
გეოდეზიური ხელსაწყოები
საზომი ხელსაწყოები
ზუსტი სასწორები
ელექტრონული სასწორები და აქსესუარები
ელექტრონულ-ანალიტიკური სასწორები
ელექტრონულ-ტექნიკური სასწორები
კალიბრაციული წვრილსაწონი
სახაზავი მაგიდები
სახაზავი მოწყობილობები
პანტოგრაფები
ლოგარითმული სახაზავები
სიგრძის გასაზომი ხელსაწყოები
კვადრატები
რაოდენობის საზომი ხელსაწყოები
რადიაციის საზომი აპარატები
ელექტრონული კონების ჩამწერი მოწყობილობები
რადიაციის დოზიმეტრები
ელექტროსიდიდეების საზომი ხელსაწყოები
ამპერმეტრები
ვოლტმეტრები
გეიგერის მრიცხველები
დაბინძურების მონიტორინგის აპარატურა
რადიაციის მონიტორის აპარატურა
ოსცილოსკოპები
ოსცილოგრაფები
შეცდომების მონიტორინგის მოწყობილობა
დაბინძურების დონის მონიტორინგის აპარატურა
ფიზიკური მახასიათებლების კონტროლის ხელსაწყოები
მრიცხველები

Surveying, hydrographic, oceanographic and hydrological instruments
and appliances
Telemetry apparatus
Hydrographic instruments
Seismic equipment
Theodolites
Topography equipment
Surveying instruments
Measuring instruments
Precision balances
Electronic scales and accessories
Electronic analytical balances
Electronic technical balances
Calibration weights
Drafting tables
Drafting machines
Pantographs
Slide rules
Hand-held instruments for measuring length
Squares
Instruments for measuring quantities
Apparatus for measuring radiation
Electron-beam recorders
Radiation dosimeters
Instruments for measuring electrical quantities
Ammeters
Voltmeters
Geiger counters
Contamination-monitoring devices
Radiation monitors
Oscilloscopes
Oscillographs
Error-monitoring equipment
Pollution-monitoring devices
Instruments for checking physical characteristics
Metering instruments

38411000
38412000
38413000
38414000
38415000
38416000
38417000
38418000
38420000
38421000
38421100
38421110
38422000
38423000
38423100
38424000
38425000
38425100
38425200
38425300
38425400
38425500
38425600
38425700
38425800
38426000
38427000
38428000
38429000
38430000
38431000
38431100
38431200
38431300
38432000
38432100

ჰიდრომეტრები
თერმომეტრები
პირომეტრები
ჰიგრომეტრები
ფსიქომეტრები
მჟავიანობის საზომი ხელსაწყოები
თერმოწყვილები
კალორიმეტრები
სითხეებისა და აირების ხარჯვის, დონისა და წნევის საზომი
ხარჯვის საზომი მოწყობილობები
წყლის მრიცხველები
ხარჯვის მრიცხველები
დონის საზომი მოწყობილობები
წნევის საზომი მოწყობილობები
წნევის საზომი აპარატები
საზომი და საკონტროლო მოწყობილობები
ჰიდრომექანიკური მოწყობილობები
მანომეტრები
ვისკოზიმეტრები
სიღრმის ინდიკატორები
კონსტრუქციის შესაფასებელი აპარატურა
ძალის დასადგენი აპარატურა
პიკნომეტრები
ზედაპირის დაჭიმულობის საზომი ხელსაწყოები
დენსიტომეტრები
კულომეტრები
ფლუქსმეტრები
რეომეტრები
როტამეტრები
დეტექტორები და ანალიზატორები
დეტექტორები
გაზის დეტექტორები
კვამლის დეტექტორები
გაუმართაობის დეტექტორები
ანალიზატორები
გაზის ანალიზატორები

Hydrometers
Thermometers
Pyrometers
Hygrometers
Psychrometers
PH meters
Thermocouples
Calorimeters
Instruments for measuring flow, level and pressure of liquids and gases
Flow-measuring equipment
Water meters
Flowmeters
Level-measuring equipment
Pressure-measuring equipment
Pressure gauges
Measuring and control equipment
Fluid mechanics equipment
Manometers
Viscosimeters
Depth indicators
Structure estimation apparatus
Strength estimation apparatus
Pycnometers
Surface tension measuring instruments
Densitometers
Coulometers
Fluxmeters
Rheometers
Rotameters
Detection and analysis apparatus
Detection apparatus
Gas-detection apparatus
Smoke-detection apparatus
Fault detectors
Analysis apparatus
Gas-analysis apparatus

38432200
38432210
38432300
38433000
38433100
38433200
38433210
38433300
38434000
38434100
38434200
38434210
38434220
38434300
38434310
38434400
38434500
38434510
38434520
38434530
38434540
38434550
38434560
38434570
38434580
38435000
38436000
38436100
38436110
38436120
38436130
38436140
38436150
38436160
38436170
38436200

ქრომატოგრაფები
გაზის ქრომატოგრაფები
კვამლის ანალიზატორები
სპექტრომეტრები
მასასპექტრომეტრები
გამოფრქვევის საზომი აღჭურვილობა
გამოფრქვევის საზომი სპექტრომეტრები
სპექტრის ანალიზატორები
ანალიზატორები
გაფართოების ანალიზატორები
ბგერის საზომი მოწყობილობები
სონომეტრები
ბგერის სიჩქარის ანალიზატორები
ხმაურის საზომი მოწყობილობები
დეციბელის საზომები
ვიბრაციის ანალიზატორები
ბიოქიმიური ანალიზატორები
ციტომეტრები
სისხლის ანალიზატორები
რძის ანალიზატორები
ბიოსამედიცინო მოეწყობილობები
სისხლის უჯრედების მთვლელები
ქიმიური ანალიზატორი
ჰემატოლოგიური ანალიზატორი
იმუნოლოგიური ანალიზატორები
სითხის დეტექტორები
ვიბრატორები და აქსესუარები
მექანიკური ვიბრატორები
ერლენმეიერის კოლბის კალათი ვიბრატორებისთვის
ერლენმეიერის კოლბის მომჭერები ვიბრატორებისთვის
ძაბრების გასამიჯნი დგარები
პლატფორმები ერლენმეიერის კოლბის მომჭერები ვიბრატორებისთვის
პეტრის ჯამის სადგამი ვიბრატორებისთვის
სინჯარის შტატივის დგარი ვიბრატორებისთვის
კოლბის ადაპტორი ვიბრატორებისთვის
მბრუნავი ამაორთქლებლები

Chromatographs
Gas chromatographs
Smoke-analysis apparatus
Spectrometers
Mass spectrometer
Emission measurement equipment
Emission spectrometer
Spectrum analyser
Analysers
Expansion analysers
Sound-measuring equipment
Sonometers
Sound velocity analyzers
Noise-measuring equipment
Decibel meter
Vibration analysers
Biochemical analysers
Cytometers
Blood analysers
Milk analysers
Biomedical equipment
Blood-cell counters
Chemistry analyser
Haematology analysers
Immunoassay analysers
Apparatus for detecting fluids
Shakers and accessories
Mechanical shakers
Erlenmeyer flask basket for shakers
Erlenmeyer flask clamps for shakers
Stands for separating funnels
Platform for Erlenmeyer flask clamps for shakers
Petri dish stand for shakers
Test tube stand for shakers
Flask adaptor for shakers
Rotating evaporators

38436210
38436220
38436230
38436300
38436310
38436320
38436400
38436410
38436500
38436510
38436600
38436610
38436700
38436710
38436720
38436730
38436800
38437000
38437100
38437110
38437120
38500000
38510000
38511000
38511100
38511200
38512000
38512100
38512200
38513000
38513100
38513200
38514000
38514100
38514200
38515000

დამცავი ეკრანი მბრუნავი ამაორთქლებლებისთვის
დუღილის ტემპერატურის სენსორი მბრუნავი ამაორთქლებლისთვის
წნევის რეგულატორი მბრუნავი ამაორთქლებლისთვის
ინკუბაციური ვიბრატორები
ელექტროქურები
ელექტროქურები კოლბებისთვის
მაგნიტური ვიბრატორები
თერმორეგულატორები ელექტროქურიანი მექანიკური
მექანიკური სარევები
ტრიალა დანები მექანიკური სარევებისათვის
იმერსიული ჰომოგენიზატორები
დისპერსიული ხელსაწყოები იმერსიული ჰომოგენიზატორებისთვის
ულტრაბგერითი დამაქუცმაცებლები/დეზინტეგრატორები
ულტრაბგერითი დამაქუცმაცებლების/დეზინტეგრატორების ზონდები
ულტრაბგერითი დამაქუცმაცებლების/დეზინტეგრატორების
უწყვეტი მიწოდების კამერები ულტრაბგერითი
საბრუნფრთიანი ჰომოგენიზატორები
ლაბორატორიული პიპეტები და აქსესუარები
პიპეტები
პიპეტის ბუნიკები
პიპეტის სადგამები
საკონტროლო და გამოსაცდელი აპარატურა
მიკროსკოპები
ელექტრონული მიკროსკოპები
სკანერიანი ელექტრონული მიკროსკოპები
ტრანსმისიული ელექტრონული მიკროსკოპები
იონური და მოლეკულური მიკროსკოპები
იონური მიკროსკოპები
მოლეკულური მიკროსკოპები
მიმართული და მეტალურგიული მიკროსკოპები
მიმართული მიკროსკოპები
მეტალურგიული მიკროსკოპები
ბნელველიანი და მსკანირებელზონდიანი მიკროსკოპები
ბნელველიანი მიკროსკოპები
მსკანირებელზონდიანი მიკროსკოპები
ფლუორესცენციული და მაპოლარიზებელი მიკროსკოპები

Protective shield for rotating evaporators
Boiling temperature sensor for rotating evaporators
Pressure regulator for rotating evaporators
Incubating shakers
Heating plates
Heating plates for flasks
Magnetic shakers
Thermal regulators for mechanical shakers with heating plates
Mechanical stirrers
Blade impellers for mechanical stirrers
Immersion homogenisers
Dispersing instruments for immersion homogenisers
Ultrasound disintegrators
Probes for ultrasound disintegrators
Converters for ultrasound disintegrators
Continuous-flow chambers for ultrasound disintegrators
Rotating blade homogenizers
Laboratory pipettes and accessories
Pipettes
Pipette tips
Pipette stands
Checking and testing apparatus
Microscopes
Electron microscopes
Scanning electron microscopes
Transmission electron microscope
Ion and molecular microscopes
Ion microscopes
Molecular microscopes
Inverted and metallurgical microscopes
Inverted microscopes
Metallurgical microscopes
Darkfield and scanning probe microscopes
Darkfield microscopes
Scanning probe microscopes
Fluorescent and polarising microscopes

38515100
38515200
38516000
38517000
38517100
38517200
38518000
38518100
38518200
38519000
38519100
38519200
38519300
38519310
38519320
38519400
38519500
38519600
38519610
38519620
38519630
38519640
38519650
38519660
38520000
38521000
38522000
38527100
38527200
38527300
38527400
38530000
38540000
38541000
38542000

მაპოლარიზებელი მიკროსკოპები
ფლუორესცენციული მიკროსკოპები
მონოკულარული და/ან რთული ბიოკულარული მიკროსკოპები
აკუსტიკური და პროექციული მიკროსკოპები
აკუსტიკური მიკროსკოპები
პროექციული მიკროსკოპები
ფართოველიანი, სტერეოსკოპური ან დისექციური მიკროსკოპები
ფართოველიანი მიკროსკოპები
სტერეოსკოპური ან დისექციური მიკროსკოპები
მიკროსკოპების სხვადასხვა შემადგენელი ნაწილები
მიკროსკოპების ილუმინატორები
მიკროსკოპების ობიექტივები
მიკროსკოპებზე მისამაგრებელი ფოტო- და ვიდეომოწყობილობები
მიკროსკოპებზე მისამაგრებელი ფოტომოწყობილობები
მიკროსკოპებზე მისამაგრებელი ვიდეომოწყობილობები
ავტომატიზებული მიკროსკოპის პლატფორმები
ლაბორატორიული მიკროსკოპის სათადარიგო ნათურები
მიკროსკოპის ოკულარები, კონდენსორები, კოლექტორები, მილები,
პლატფორმები და საფარები
მიკროსკოპის ოკულარები
მიკროსკოპის კონდენსორები
მიკროსკოპის კოლექტორები
მიკროსკოპის მილები
მიკროსკოპის პლატფორმები
მიკროსკოპის საფარები
სკანერები
წნევის სკანერები
ქრომატოგრაფიული სკანერები
საიონიზაციო კამერის დოზიმეტრები
დოზიმეტრები
მეორადი სტანდარტის დოზიმეტრიული სისტემები
ფანტომური დოზიმეტრები
დიფრაქციული აპარატები
მანქანა-დანადგარები და აპარატურა ცდებისა და გაზომვებისთვის
შედუღებადობის სასინჯი აპარატები
სერვოჰიდრავლიკური საცდელი აპარატურა

Polarising microscopes
Fluorescent microscopes
Monocular and/or binocular light compound microscopes
Acoustic and projection microscopes
Acoustic microscopes
Projection microscopes
Wide field, stereo or dissecting light microscopes
Wide field microscopes
Stereo or dissecting light microscopes
Miscellaneous compounds for microscopes
Illuminators for microscopes
Microscope objectives
Photo or video attachments for microscopes
Photo attachments for microscopes
Video attachments for microscopes
Automated microscope stages
Laboratory microscope replacement bulbs
Microscope eyepieces, condensers, collectors, tubes, stages and
covers
Microscope eyepieces
Microscope condensers
Microscope collectors
Microscope tubes
Microscope stages
Microscope covers
Scanners
Pressure scanners
Chromatographic scanners
Ionization chamber dosimeters
Dosimeters
Secondary standard dosimetry systems
Phantom dosimeters
Diffraction apparatus
Machines and apparatus for testing and measuring
Solderability testers
Servo-hydraulic test apparatus

38543000
38544000
38545000
38546000
38546100
38547000
38548000
38550000
38551000
38552000
38553000
38554000
38560000
38561000
38561100
38561110
38561120
38562000
38570000
38571000
38580000
38581000
38582000
38600000
38620000
38621000
38622000
38623000
38624000
38630000
38631000
38632000
38633000
38634000
38635000
38636000

გაზის აღმოსაჩენი მოწყობილობა
ნარკოტიკების აღმოსაჩენი აპარატურა
ხელსაწყოების კომპლექტი გაზის ანალიზისთვის
ფეთქებადი ნივთიერებების აღმოსაჩენი სისტემა
ბომბის დეტექტორები
დოზიმეტრიული სისტემები
ხელსაწყოები ავტომობილებისათვის
მრიცხველები
ენერგომრიცხველები
ელექტრონული მრიცხველები
მაგნიტური მრიცხველები
დენის მრიცხველები
პროდუქციის მრიცხველები
ბრუნვის სიჩქარის/ბრუნვათა რაოდენობის საზომი ხელსაწყო
სიჩქარის ინდიკატორები ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისათვის
ტაქომეტრები
ტაქსის მრიცხველები
სტრობოსკოპები
მარეგულირებელი და საკონტროლო ხელსაწყოები და აპარატები
სიჩქარის შემზღუდველები
გამოსხივებით მომუშავე არასამედიცინო აპარატურა
ტვირთის სკანირების მოწყობილობა
მოწყობილობა რენტგენული დათვალიერებისათვის
ოპტიკური ხელსაწყოები
მაპოლარიზირებელი მასალა
ბოჭკოვან-ოპტიკური აპარატები
სარკეები
ოპტიკური ფილტრები
ოპტიკური დამხმარე საშუალებები
ასტრონომიული და ოპტიკური ხელსაწყოები
დურბინდები
ღამის დურბინდები
ოპტიკური სამიზნეები
ოპტიკური მიკროსკოპები
ტელესკოპები
სპეციალიზებული ოპტიკური ხელსაწყოები

Gas-detection equipment
Drug detection apparatus
Gas-testing kits
Explosives detection system
Bomb detectors
Dosimetry system
Instruments for vehicles
Meters
Energy meters
Electronic meters
Magnetic meters
Electricity meters
Production counters
Revolution counters
Speed indicators for vehicles
Tachometers
Taxi meters
Stroboscopes
Regulating and controlling instruments and apparatus
Speed limiters
Non-medical equipment based on the use of radiations
Baggage-scanning equipment
X-ray inspection equipment
Optical instruments
Polarising material
Fibre-optic apparatus
Mirrors
Optical filters
Optical aids
Astronomical and optical instruments
Binoculars
Nightglasses
Telescopic sights
Optical microscopes
Telescopes
Specialist optical instruments

38636100
38636110
38640000
38641000
38650000
38651000
38651100
38651200
38651300
38651400
38651500
38651600
38652000
38652100
38652110
38652120
38652200
38652300
38653000
38653100
38653110
38653111
38653200
38653300
38653400
38654000
38654100
38654110
38654200
38654210
38654300
38654310
38700000
38710000
38720000
38730000

ლაზერები
სამრეწველო ლაზერები
თხევად-კრისტალური აპარატები
პერისკოპები
ფოტოგრაფიული მოწყობილობები
ფოტოაპარატები
ფოტოაპარატის ლინზები
ფოტოაპარატის კორპუსები
საბეჭდი ფირფიტების ან ცილინდრების მოსამზადებელი კამერები
მომენტალური ბეჭდვის ფოტოაპარატები
კინოაპარატები
ციფრული ფოტოაპარატები
კინემატოგრაფიული პროექტორები
პროექტორები
სლაიდებიანი პროექტორები
ვიდეოპროექტორები
გამადიდებლები
შემამცირებლები
ფოტოლაბორატორიის აპარატურა
ბლიცგანათება
ფოტოგრაფიული იმპულსური ნათურა
ფოტოგრაფიული განათების (ბლიცის) კუბები
ფოტოგრაფიული გამადიდებლები
ფირის გასამჟღავნებელი აპარატები და მოწყობილობები
პროექტორის ეკრანები
აღჭურვილობა მიკროფილმებისა და დიამიკროფირფიტებისათვის
მიკროფილმების მოწყობილობა
მიკროფილმების წამკითხავები
დიამიკროფირფიტების მოწყობილობა
დიამიკროფირფიტების წამკითხავები
მიკროფორმების მოწყობილობა
მიკროფორმების წამკითხავები
ტაიმერები და მსგავსი მოწყობილობები; პარკინგის აპარატები/საათები
ტაიმერები
ტექნოლოგიური ტაიმერები
პარკინგის აპარატები/საათები

Lasers
Industrial lasers
Liquid crystal devices
Periscopes
Photographic equipment
Cameras
Camera lenses
Camera bodies
Cameras for preparing printing plates or cylinders
Instant print cameras
Cinematographic cameras
Digital cameras
Cinematographic projectors
Projectors
Slide projectors
Video projectors
Enlargers
Reducers
Apparatus for photographic laboratories
Flashlights
Photographic flashbulbs
Photographic flashcubes
Photographic enlargers
Apparatus and equipment for developing film
Projection screens
Microfilm and microfiche equipment
Microfilm equipment
Microfilm readers
Microfiche equipment
Microfiche readers
Microform equipment
Microform readers
Time registers and the like; parking meters
Time registers
Time recorders
Parking meters

38731000
38740000
38750000
38800000
38810000
38820000
38821000
38822000
38900000
38910000
38911000
38912000
38920000
38921000
38922000
38923000
38930000
38931000
38932000
38940000
38941000
38942000
38943000
38944000
38945000
38946000
38947000
38950000
38951000
38960000
38970000
39100000
39110000
39111000
39111100

ჟეტონებით მომუშავე მრიცხველები
პროცესის ტაიმერები
ავტომატური ჩამრთველ-გამომრთველი ტაიმერები
საწარმოო პროცესებისა და დისტანციური მართვის მოწყობილობები
საწარმოო პროცესის მართვის მოწყობილობები
დისტანციური მართვის მოწყობილობები
დისტანციური მართვის (რადიო) აპარატები
დისტანციური მართვის სირენები
შეფასებისა და ტესტირების სხვადასხვა სახის ხელსაწყოები
ჰიგიენის მონიტორინგისა და ტესტირების მოწყობილობები
ბამბის ჩხირების კომპლექტები სინჯების ხელით ასაღებად
ბამბის ჩხირების კომპლექტები სინჯები +4776-ის ავტომატუად
თესლის დასამუშავებელი და ცხოველების საკვები აპარატები
მარცვლის ანალიზატორები
მარცვლის მთვლელები
ცხოველის საკვების ანალიზატორები
ტენიანობისა და ნესტის საზომი ხელსაწყოები
ტემპერატურისა და ტენიანობის საზომები
ნესტის საზომები
ბირთვული შეფასების ხელსაწყოები
ალფა-ნაწილაკების მთვლელები
ალფა-ბეტა-ნაწილაკების მთვლელები
ბეტა-ნაწილაკების მთვლელები
ბეტა-გამა-ნაწილაკების მთვლელები
გამა-ნაწილაკების მთვლელები
პიკური ძაბვის საზომი (KVP) აპარატები
რენტგენოლოგიური მიკროანალიზატორები
პოლიმერული ჯაჭვური რეაქციის მოწყობილობა
რეალური დროის პოლიმერული ჯაჭვური რეაქციის მოწყობილობა
მანქანის ანთების სისტემის დამბლოკავი სპირტომეტრით აღჭურვილი
ელექტრონული მოწყობილობა
სამეცნიერო, ტესტირებისა და ტექნიკური კვლევების სიმულატორი
ავეჯი
დასაჯდომები, სკამები და მონათესავე პროდუქცია და თანმდევი
დასაჯდომები
მბრუნავი დასაჯდომები

Token meters
Process timers
Time switches
Industrial process control equipment and remote-control equipment
Industrial process control equipment
Remote-control equipment
Radio remote-control apparatus
Remote-control siren devices
Miscellaneous evaluation or testing instruments
Hygiene monitoring and testing equipment
Manual swab test kits
Automated swab test kits
Seed and feed equipment
Grain analysers
Seed counters
Feed analysers
Humidity and moisture measuring instruments
Temperature humidity testers
Moisture meters
Nuclear evaluation instruments
Alpha counters
Alpha beta counters
Beta counters
Beta gamma counters
Gamma counters
KVP meters
X-ray microanalysers
Polymerase Chain Reaction (PCR) equipment
Real-time Polymerase Chain Reaction (PCR) equipment
Alcohol ignition lock
Research, testing and scientific technical simulator
Furniture
Seats, chairs and related products, and associated parts
Seats
Swivel seats

39111200
39111300
39112000
39112100
39113000
39113100
39113200
39113300
39113400
39113500
39113600
39113700
39114000
39114100
39120000
39121000
39121100
39121200
39122000
39122100
39122200
39130000
39131000
39131100
39132000
39132100
39132200
39132300
39132400
39132500
39133000
39134000
39134100
39135000
39135100
39136000

თეატრის სკამები
კატაპულტიანი სავარძლები
სკამები
სასადილოს სკამები
სხვადასხვა სახის დასაჯდომები და სკამები
სავარძლები
პატარა დივნები
მანქანის გადაბმული სავარძლები, მრავადგილიანი გრძელი სკამები
დასაკეცი სკამები
ტაბურეტები
ძელსკამები
ფეხის მოსასვენებლები
დასაჯდომების ნაწილები
გადასაკრავები
მაგიდები, ჭურჭლის კარადები (ბუფეტები), საწერი მაგიდები და წიგნის
საწერი მაგიდები და მაგიდები
საწერი მაგიდები
მაგიდები
ჭურჭლის კარადები (ბუფეტები) და წიგნის კარადები
ჭურჭლის კარადები (ბუფეტები)
წიგნის კარადები
საოფისე ავეჯი
საოფისე თაროები
საარქივე თაროები
დოკუმენტების შესანახი სისტემა
დოკუმენტების შესანახი კარადები
კარტოთეკის კარადები
დაკიდებული კართოტეკები
კარუსელის ტიპის საკართოტეკო სისტემები
საოფისე საგორაო მაგიდები
ვიტრინები
კომპიუტერის ავეჯი
კომპიუტერის მაგიდები
დასახარისხებელი მაგიდები
დასახარისხებელი თაროები
ტანსაცმლის საკიდები

Theatre seats
Ejector seats
Chairs
Dining chairs
Miscellaneous seats and chairs
Armchairs
Settees
Bench seats
Deck chairs
Stools
Benches
Footrests
Parts of seats
Upholstering
Tables, cupboards, desk and bookcases
Desks and tables
Desks
Tables
Cupboards and bookcases
Cupboards
Bookcases
Office furniture
Office shelving
Archive shelving
Filing systems
Filing cabinets
Card-index cabinets
Hanging files
Carousel systems
Office trolleys
Display units
Computer furniture
Computer tables
Sorting tables
Sorting frames
Coat hangers

39137000
39140000
39141000
39141100
39141200
39141300
39141400
39141500
39142000
39143000
39143100
39143110
39143111
39143112
39143113
39143114
39143115
39143116
39143120
39143121
39143122
39143123
39143200
39143210
39143300
39143310
39144000
39145000
39150000
39151000
39151100
39151200
39151300
39152000
39153000
39153100

წყლის დამარბილებლები
სახლის ავეჯი
სამზარეულოს ავეჯი და მოწყობილობები
თაროები
სამუშაო ზედაპირები
უჯრებიანი კარადები
ჩამონტაჟებული სამზარეულო
ვენტილაციიანი კარადები
ბაღის ავეჯი
საძინებლის, სასადილო ოთახისა და მისაღები (საერთო) ოთახის ავეჯი
საძინებლის ავეჯი
საწოლები, ლოგინები და სპეციალური რბილი ავეჯი
მატრასის საყრდენები
მატრასები
სპეციალური რბილი ავეჯი
ელექტროსაბნები
რეზინის ფირფიტები
ბავშვის საწოლები
საძინებლის ავეჯი, საწოლებისა და ლოგინის გარდა
ტანსაცმლის კარადები
კომოდები
საწოლის ტუმბოები
სასადილო ოთახის ავეჯი
სასადილო მაგიდები
მისაღები ოთახის ავეჯი
ყავის მაგიდები
აბაზანის ავეჯი
სამარნე მოწყობილობები
სხვადასხვა სახის ავეჯი და მოწყობილობები
სხვადასხვა სახის ავეჯი
სტელაჟები
სამუშაო დაზგები
მრავალნაწილიანი ავეჯი/მოდულარული ავეჯი
მოძრავი წიგნის თაროები
საკონფერენციო დარბაზის ავეჯი
წიგნის სადგამები/პიუპიტრები

Water softeners
Domestic furniture
Kitchen furniture and equipment
Shelves
Worktops
Cabinets
Fitted kitchens
Fume cupboards
Garden furniture
Bedroom, dining room and living-room furniture
Bedroom furniture
Beds and bedding and specialist soft furnishings
Mattress supports
Mattresses
Specialist soft furnishings
Electric blankets
Rubber sheets
Cots
Bedroom furniture, other than beds and beddings
Wardrobes
Chests of drawers
Bedside tables
Dining-room furniture
Dining tables
Living-room furniture
Coffee tables
Bathroom furniture
Wine cellar fixtures
Miscellaneous furniture and equipment
Miscellaneous furniture
Racking
Work benches
Modular furniture
Mobile bookshelves
Conference-room furniture
Bookstands

39154000
39154100
39155000
39155100
39156000
39157000
39160000
39161000
39162000
39162100
39162110
39162200
39170000
39171000
39172000
39172100
39173000
39174000
39180000
39181000
39190000
39191000
39191100
39192000
39193000
39200000
39220000
39221000
39221100
39221110
39221120
39221121
39221122
39221123
39221130

საგამოფენო აღჭურვილობა
საგამოფენო სტენდები
ბიბლიოთეკის ავეჯი
ბიბლიოთეკის აღჭურვილობა
ჰოლებისა და მისაღები დარბაზების ავეჯი
ავეჯის ნაწილები
სასკოლო ავეჯი
საბავშვო ბაღის ავეჯი
საგანმანათლებლო მოწყობილობები
სასწავლო მოწყობილობები
სასკოლო ნივთები
სასწავლო დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობები
მაღაზიის ავეჯი
ვიტრინები
დახლები
დახლ-ვიტრინები
სათავსოები
მაღაზიის საფირმო ნიშნები
ლაბორატორიის ავეჯი
ლაბორატორიის სამუშაო მაგიდები
შპალერი და სხვა საფარი
ქაღალდის ან მუყაოსფუძიანი კედლის საფარი
შპალერი
ქსოვილის საფარი კედლისთვის
ქაღალდის ან მუყაოსფუძიანი იატაკის საფარი
ავეჯის აქსესუარები
სამზარეულოს მოწყობილობები, ჭურჭელი და საოჯახო ნივთები,
სარესტორნო ბიზნესის ფურნიტურა
სამზარეულოს მოწყობილობები
სამზარეულოს ჭურჭელი
ქაშანურის/თიხის ჭურჭელი
ფინჯნები და მინის ჭიქები
ფინჯნები
პატარა ფინჯნები
ბოკალები და სირჩები
საკვების კონტეინერები

Exhibition equipment
Exhibition stands
Library furniture
Library equipment
Lounge and reception-area furniture
Parts of furniture
School furniture
Kindergarten furniture
Educational equipment
Teaching equipment
Teaching supplies
Training aids and devices
Shop furniture
Display cases
Counters
Servery counters
Storage units
Shop signs
Laboratory furniture
Laboratory benching
Wallpaper and other coverings
Paper- or paperboard-based wall coverings
Wallpaper
Textile wall coverings
Paper- or paperboard-based floor coverings
Furnishing
Kitchen equipment, household and domestic items and catering
supplies
Kitchen equipment
Kitchenware
Crockery
Cups and glasses
Cups
Cuplets
Drinking glasses
Food containers

39221140
39221150
39221160
39221170
39221180
39221190
39221200
39221210
39221220
39221230
39221240
39221250
39221260
39222000
39222100
39222110
39222120
39222200
39223000
39223100
39223200
39224000
39224100
39224200
39224210
39224300
39224310
39224320
39224330
39224340
39224350
39225000
39225100
39225200
39225300

წყლის რეზერვუარები
თერმოსები
ლანგრები
ჭურჭლის საწრეტები
საჭმლის მოსამზადებელი ჭურჭელი
თეფშების საწრეტები
სუფრის ჭურჭელი
სინები
თეფშები
სასოუსეები
ჯამები
გრაფინები
საველე ქვაბები
სარესტორნო ბიზნესის ფურნიტურა
სარესტორნო ბიზნესის ერთჯერადი ფურნიტურა
ერთჯერადი დანა-ჩანგალი და თეფშები
ერთჯერადი ჭიქები
საკვების ლანგრები
კოვზები, ჩანგლები
კოვზები
ჩანგლები
ცოცხები და ჯაგრისები და სხვა სხვადასხვა ტიპის ნივთები
ცოცხები
ჯაგრისები
საღებავი ფუნჯები
ცოცხები და ჯაგრისები და სხვა საოჯახო საწმენდი საშუალებები
უნიტაზის საწმენდი ჯაგრისები
ღრუბლები
სათლები/ვედროები
სანაგვე ყუთები
აქანდაზები
სანთებელები, წვადი მასალების ნივთები, პიროტექნიკა, ასანთები და
თხევადი ან გათხევადებული საწვავი გაზი
სანთებელები
პიროფორული შენაერთები
ასანთები

Water canteens
Vacuum flasks
Trays
Drying racks
Cooking utensils
Plate racks
Tableware
Plates
Dishes
Saucers
Bowls
Decanters
Mess tins
Catering supplies
Disposable catering supplies
Disposable cutlery and plates
Disposable cups
Food trays
Spoons, forks
Spoons
Forks
Brooms and brushes and other articles of various types
Brooms
Brushes
Painters' brushes
Brooms and brushes and other articles for household cleaning
Toilet brushes
Sponges
Buckets
Bins
Dustpans
Lighters, articles of combustible materials, pyrotechnics, matches and
liquid or liquefied gas fuels
Cigarette lighters
Pyrophoric alloys
Matches

39225400
39225500
39225600
39225700
39225710
39225720
39225730
39226000
39226100
39226200
39226210
39226220
39226300
39227000
39227100
39227110
39227120
39227200
39230000
39234000
39235000
39236000
39237000
39240000
39241000
39241100
39241110
39241120
39241130
39241200
39254000
39254100
39254110
39254120
39254130
39260000

საწვავი გაზი სანთებელებისთვის
პიროტექნიკა
სანთლები
ბოთლები, ქილები და ფიალები
ბოთლები
ქილები
ფიალები
შემოწნული ბოცები, ბოთლის ჩასადებები, მათარები და კოჭები
ბოთლის ჩასადებები
შემოწნული ბოცები და მათარები
შემოწნული ბოცები
მათარები
მასრები ან კოჭები
საკერავი ნემსები, საქსოვი ჩხირები და სათითეები
საკერავი ნემსები ან საქსოვი ჩხირები
საკერავი ნემსები
საქსოვი ჩხირები
სათითეები
სპეციალური დანიშნულების პროდუქტი
კომპოსტის ყუთები
ჟეტონები
შეფრქვევით ღებვის კაბინა
თოვლის სიღრმის საზომი ლარტყები
დანა-ჩანგალი
დანები და მაკრატლები
დანები
სუფრის დანები
სამზარეულოს დანები
უნივერსალური დანები
მაკრატლები
დროის მზომები
საათები
მაღვიძარა საათები
კედლის საათები
საათის მინები
ფოსტისა და დოკუმენტაციის გასანაწილებელი ჯამები და სამაგიდო

Gas fuels for lighters
Pyrotechnics
Candles
Bottles, jars and phials
Bottles
Jars
Phials
Carboys, bottle cases, flasks and bobbins
Bottle cases
Carboys and flasks
Carboys
Flasks
Spools or bobbins
Sewing and knitting needles, and thimbles
Sewing needles or knitting needles
Sewing needles
Knitting needles
Thimbles
Special-purpose product
Compost boxes
Tokens
Spray booths
Snow poles
Cutlery
Knives and scissors
Knives
Table knives
Cooks' knives
Utility knives
Scissors
Horology
Clocks
Alarm clocks
Wall clocks
Glass for clocks
Delivery trays and desk equipment

39261000
39263000
39263100
39264000
39265000
39270000
39290000
39291000
39292000
39292100
39292110
39292200
39292300
39292400
39292500
39293000
39293100
39293200
39293300
39293400
39293500
39294000
39294100
39295000
39295100
39295200
39295300
39295400
39295500
39296000
39296100
39297000
39298000
39298100
39298200

ფოსტისა და დოკუმენტაციის გასანაწილებელი ჯამები
სამაგიდო სამარჯვები
სამაგიდე ნაკრებები
სწრაფჩამკერებისა და საქაღალდეების აქსესუარები
დუგმები
რელიგიური დანიშნულების ნივთები
სხვადასხვა სახის საოჯახო ნივთები
თეთრეული
საწერი ან სახატავზედაპირიანი, ან ხელსაწყოებიანი სასკოლო დაფები,
დაფები
დაფის საწმენდები
გრიფელის დაფები
სახატავი/სახაზავი ხელსაწყოები
საწერი საშუალებები
სახაზავები
ხელოვნური პროდუქტები
ხელოვნური ხილი
ხელოვნური ყვავილები
ხელოვნური ბალახი
ხელოვნური მოლი
ბიჟუტერია
სადემონსტრაციო დანიშნულების აპარატები და მოწყობილობები
საინფორმაციო და სარეკლამო პროდუქცია
ქოლგები და საჩრდილობლები/ტენტები; ხელჯოხები და დასაჯდომი
საჩრდილობლები/ტენტები
ქოლგები
დასაჯდომი ჯოხები
ხელჯოხები
ქოლგების, საჩრდილობლების/ტენტების, ხელჯოხებისა და მსგავსი
ნივთების ნაწილები, მოსართავები და აქსესუარები,
სამგლოვიარო/დაკრძალვისთვის საჭირო ნივთები
კუბოები
საყაზარმე ნივთები
ქანდაკებები, ორნამენტები; ფოტოსურათების ან სურათების ჩარჩოები
ფოტოსურათების ჩარჩოები
სურათის ჩარჩოები

Delivery trays
Desk equipment
Desk sets
Fittings for loose-leaf binders or files
Hooks and eyes
Religious articles
Miscellaneous furnishing
Laundry supplies
School slates or boards with writing or drawing surfaces or instruments
Blackboards
Erasers for blackboards
Writing slates
Drawing instruments
Writing instruments
Rulers
Artificial products
Artificial fruit
Artificial flowers
Artificial grass
Artificial lawn
Imitation jewellery
Apparatus and equipment designed for demonstrational purposes
Information and promotion products
Umbrellas and sunshades; walking sticks and seat sticks
Sunshades
Umbrellas
Seat sticks
Walking sticks
Parts, trimmings and accessories of umbrellas, sunshades, walking
sticks and similar articles
Funeral supplies
Coffins
Barracks supplies
Statuettes, ornaments; photograph or picture frames, and mirrors
Photograph frames
Picture frames

39298300
39298400
39298500
39298600
39298700
39298800
39298900
39298910
39299000
39299100
39299200
39299300
39300000
39310000
39311000
39312000
39312100
39312200
39313000
39314000
39315000
39330000
39340000
39341000
39350000
39360000
39370000
39500000
39510000
39511000
39511100
39511200
39512000
39512100
39512200
39512300

საყვავილე ლარნაკები
ქანდაკებები
ორნამენტები
გლობუსები
ჯილდოები
აკვარიუმები
სხვადასხვა სახის დეკორაციული ნივთები
საშობაო ნაძვის ხე
მინის ჭურჭელი
მინის ამპულები
დამცავი მინა
მინის სარკეები
სხვადასხვა სახის მოწყობილობები
საზოგადოებრივი კვების საწარმოების აღჭურვილობა
საზოგადოებრივი კვების ობიექტების მცირე აღჭურვილობა
საჭმლის მოსამზადებელი მოწყობილობები
ხორცის საჭრელები
სასადილოების აღჭურვილობა
სასტუმროს აღჭურვილობა
სამრეწველო სამზარეულოების აღჭურვილობა
რესტორნების აღჭურვილობა
სადეზინფექციო მოწყობილობები
გაზის ქსელის მოწყობილობები
გაზის წნევის მოწყობილობები
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობილობები
დასალუქი მოწყობილობები
წყალმომარაგების დანადგარები
ქსოვილის ნივთები
ქსოვილის საოჯახო ნივთები
საბნები და სამგზავრო პლედები
საბნები
სამგზავრო პლედები
საწოლის თეთრეული
ზეწრები
ბუმბულის საბნები
მატრასის გადასაკვრელები

Flower bowls
Statuettes
Ornaments
Globes
Trophies
Aquariums
Miscellaneous decoration items
Christmas tree
Glassware
Glass ampoules
Safety glass
Glass mirrors
Miscellaneous equipment
Catering equipment
Light catering equipment
Food-preparation equipment
Meat slicers
Canteen equipment
Hotel equipment
Industrial kitchen equipment
Restaurant equipment
Disinfection equipment
Gas network equipment
Gas pressure equipment
Sewerage works equipment
Sealing equipment
Water installations
Textile articles
Textile household articles
Blankets and travelling rugs
Blankets
Travelling rugs
Bed linen
Sheets
Duvet covers
Mattress covers

39512400
39512500
39512600
39513000
39513100
39513200
39514000
39514100
39514200
39514300
39514400
39514500
39515000
39515100
39515110
39515200
39515300
39515400
39515410
39515420
39515430
39515440
39516000
39516100
39516110
39516120
39518000
39518100
39518200
39520000
39522000
39522100
39522110
39522120
39522130

ბუმბულის დალიანდაგებული საბნები
ბალიშის პირები
მუთაქის პირები
სუფრის თეთრეული
მაგიდის გადასაფარებლები
სუფრის ხელსახოცები
აბაზანისა და სამზარეულოს თეთრეული
ხელსახოცები
ჩაის ტილოები
რულონის ხელსახოცები
ხელსახოცების ავტომატური დისპენსერები
პირსაბანი ნაჭრები
ფარდები, პორტიერები, ნაოჭასხმული ფარდები და ქსოვილის შტორები
ფარდები
კვამლგაუმტარი ფარდები
პორტიერები
ნაოჭასხმული ფარდები
შტორები
ინტერიერის შტორები
ქსოვილის შტორები
ჟალუზები
ვერტიკალური ჟალუზები
ავეჯის ნაკეთობები
რბილი საოჯახო ნივთები
ყურთბალიშები
ბალიშები
საავადმყოფოს თეთრეული
საოპერაციო ბლოკის ფარდები
საოპერაციო ბლოკის თეთრეული
მზა საფეიქრო ნაწარმი
ბრეზენტის ნივთები, გემის, ვინდსერფინგის, სახმელეთო
სატრანსპორტო საშუალებების იალქნები, ტილოს ფარდულები,
ბრეზენტი, ტილოს ფარდულები და ჩარდახები
ბრეზენტი
ტილოს ფარდულები
ჩარდახები

Eiderdowns
Pillowcases
Bolstercases
Table linen
Tablecloths
Table napkins
Toilet and kitchen linen
Towels
Tea towels
Roller towels
Automatic towel dispensers
Face cloths
Curtains, drapes, valances and textile blinds
Curtains
Smoke curtains
Drapes
Valances
Blinds
Interior blinds
Textile blinds
Venetian blinds
Vertical blinds
Furnishing articles
Soft furnishings
Cushions
Pillows
Hospital linen
Operating-theatre drapes
Operating-theatre sheets
Made-up textile articles
Tarpaulins, sails for boats, sailboards or land craft, awnings, sunblinds,
tents and camping goods
Tarpaulins, awnings and sunblinds
Tarpaulins
Awnings
Sunblinds

39522200
39522400
39522500
39522510
39522520
39522530
39522540
39522541
39523000
39523100
39523200
39525000
39525100
39525200
39525300
39525400
39525500
39525600
39525700
39525800
39525810
39530000
39531000
39531100
39531200
39531300
39531310
39531400
39532000
39533000
39534000
39540000
39541000
39541100
39541110
39541120

კამუფლაჟის ბრეზენტის შალითები
იალქნები
ქსოვილის ნივთები ლაშქრობისთვის
გასაბერი მატრასები
სალაშქრო საწოლები
ტენტები
საძილე ტომრები
ბუმბულიანი საძილე ტომრები
პარაშუტები
მართული პარაშუტები
როტორული აეროდინამიკური მუხრუჭი
სხვადასხვა ქსოვილის ნივთები
მტვრის საწმენდი ტილოები
ნაჭრის ფილტრები
სამაშველო ჟილეტები
სახანძრო პლედები
კოღოებისაგან დამცავი ბადეები
ჭურჭლის სარეცხი ჩვრები
უსაფრთხოების ქამრები
საწმენდი ტილოები
საპრიალებელი ტილოები
ხალიჩები, ჭილოფები და ნოხები
ხალიჩები
ხელითნაქსოვი ხალიჩა
ნაქსოვი ხალიჩა
ხაოიანი ხალიჩა
ხალიჩის ფილები
რბილი იატაკები
ჭილოფები
ნოხები
სამრეწველო რბილი იატაკები
სხვადასხვა სახის ბაგირები, თოკები, ბაწრები და ბადეები
ბაგირები, თოკები, ბაწრები და ბადეები
ბაწრები, ბაგირები და თოკები
თოკი
ბაგირი

Camouflage covers
Sails
Textile camping goods
Pneumatic mattresses
Camp beds
Tents
Sleeping bags
Sleeping bags filled with feathers or down
Parachutes
Dirigible parachutes
Rotochutes
Miscellaneous manufactured textile articles
Dusters
Filter elements of cloth
Life jackets
Fire blankets
Mosquito nets
Dishcloths
Life belts
Cleaning cloths
Polishing cloths
Carpets, mats and rugs
Carpets
Knotted carpeting
Woven carpeting
Tufted carpeting
Carpet tiles
Carpeting
Mats
Rugs
Industrial carpeting
Miscellaneous cordage, rope, twine and netting
Cordage, rope, twine and netting
Twine, cordage and rope
Rope
Cordage

39541130
39541140
39541200
39541210
39541220
39542000
39550000
39560000
39561000
39561100
39561110
39561120
39561130
39561131
39561132
39561133
39561140
39561141
39561142
39561200
39562000
39563000
39563100
39563200
39563300
39563400
39563500
39563510
39563520
39563530
39563600
39700000
39710000
39711000
39711100
39711110

ზონარი
ბაწარი
ქსოვილის ბადეები
ნასკვებიანი ბადეები
ბაგირები
ნაკუწები
უქსოვადი ნივთები
სხვადასხვა ქსოვილის ნივთები
ტული, მაქმანები, არშიები, მორთულობა და ნაქარგობა
არშიები, მორთულობა
ბანტები
ქსოვილის ლენტები
ქსოვილის იარლიყები და ბეჯები
ქსოვილის იარლიყები
ქსოვილის ბეჯები
განმასხვავებელი ნიშნები
ორნამენტული მორთულობა
ნაწნავები
ეპოლეტები
ბადისებრი ქსოვილები
თექა
ვატინი, ნართები და ტექნიკური დანიშნულების სხვა საფეიქრო ნაწარმი
ვატინი
ლითონიზებული ნართი
ლითონის ძაფისგან ნაქსოვი ქსოვილები
გაჟღენთილი, საფარიანი ან ლამინირებული ქსოვილები
ტექნიკური დანიშნულების საფეიქრო ნაწარმი
ტექსტილის ბოჭკოს შლანგები
ტექსტილის კონვეიერული ლენტი
სავენტილაციო არხები
დალიანდაგებული საფეიქრო ნაწარმი
საოჯახო ტექნიკა
საოჯახო ელექტროტექნიკა
საოჯახო ელექტროტექნიკა საკვები პროდუქტებისთვის
მაცივრები და საყინულეები
მაცივარ-საყინულეები

String
Twine
Textile nets
Knotted nets
Slings
Rags
Non-woven articles
Miscellaneous textile articles
Tulle, lace, narrow-woven fabrics, trimmings and embroidery
Narrow-woven fabrics; trimmings
Ribbon
Textile tape
Textile labels and badges
Textile labels
Textile badges
Insignia
Ornamental trimmings
Braids
Epaulettes
Net fabrics
Felt
Textile wadding, yarns, fabrics and articles for technical uses
Textile wadding
Metallised yarn
Woven fabrics of metal thread
Impregnated, coated or covered textile fabrics
Textile articles for technical uses
Textile hosepiping
Textile conveyor belts
Ventilation ducting
Quilted textile products
Domestic appliances
Electrical domestic appliances
Electrical domestic appliances for use with foodstuffs
Refrigerators and freezers
Refrigerator-freezers

39711120
39711121
39711122
39711123
39711124
39711130
39711200
39711210
39711211
39711300
39711310
39711320
39711330
39711340
39711350
39711360
39711361
39711362
39711400
39711410
39711420
39711430
39711440
39711500
39712000
39712100
39712200
39712210
39712300
39713000
39713100
39713200
39713210
39713211
39713300
39713400

საყინულეები
სკივრის ტიპის საყინულეები
საოჯახო საყინულეები
ვერტიკალური საყინულეები
სამრეწველო საყინულეები
მაცივრები
საკვების გადამამუშავებლები
ბლენდერები
მიქსერები
ელექტროთერმული დანადგარები
ყავის ელექტროსახარშები
ჩაის ელექტროსახარშები
ელექტროტოსტერები
თეფშების გამათბობლები
ვაფლის გასაკეთებელი ტაფები
ღუმელები
ელექტროღუმელები
მიკროტალღური ღუმელები
მაყლები, კომფორები, ელექტროქურები და გამაცხელებლები
მაყლები
კომფორები
ელექტროქურები
გამაცხელებლები
კონსერვის გასახსნელები
საოჯახო ელექტროტექნიკა ადამიანის სხეულის მოსავლელად
თმის საკრეჭები
თმის ვარცხნილობის გასაკეთებელი მოწყობილობები
თმის საშრობები
ხელის საშრობი აპარატები
საოჯახო საწმენდი, საუთოებელი ელექტროტექნიკა
ჭურჭლის სარეცხი მანქანები
ტანსაცმლის სარეცხი და საშრობი მანქანები
სარეცხი/საშრობები
საშრობი და საუთოებელი მოწყობილობები
ნაგვის საპრესები
იატაკის მოსავლელი მანქანები

Freezers
Chest-type freezers
Household freezers
Upright-type freezers
Industrial freezers
Refrigerators
Food processors
Food blenders
Food mixers
Electrothermic appliances
Electric coffee makers
Electric tea makers
Electric toasters
Plate warmers
Waffle irons
Ovens
Electric ovens
Microwave ovens
Roasters, hobs, hotplates and boiling rings
Roasters
Hobs
Hotplates
Boiling rings
Can openers
Electrical domestic appliances for use with the human body
Hair clippers
Hairdressing appliances
Hair dryers
Hand-drying apparatus
Electrical domestic appliances for cleaning; smoothing irons
Dishwashing machines
Clothes-washing and drying machines
Washer/dryers
Drying and pressing unit
Rubbish compactors
Floor-maintenance machines

39713410
39713420
39713430
39713431
39713500
39713510
39714000
39714100
39714110
39715000
39715100
39715200
39715210
39715220
39715230
39715240
39715300
39716000
39717000
39717100
39717200
39720000
39721000
39721100
39721200
39721300
39721310
39721320
39721321
39721400
39721410
39721411
39722000

იატაკის საწმენდი მანქანები
იატაკის გასაპრიალებლები
მტვერსასრუტები
მტვერსასრუტების აქსესუარები
ელექტროუთოები
ორთქლის უთოები
სავენტილაციო ან გამწოვი კარადები
ვენტილატორები
გამწოვი ვენტილატორები
წყლის გამაცხელებლები და შენობების გასათბობი სისტემა, სანტექნიკის
ელექტრომოწყობილობები წყლის მომენტალური გაცხელებისთვის ან
წყლის ავზების გამაცხელებლები და მადუღარები
გამათბობელი მოწყობილობები
ცენტრალური გათბობის აღჭურვილობა
ელექტროგამათბობელი მოწყობილობები
ნიადაგის გასათბობი ელექტროაპარატურა
შენობის გასათბობი ელექტროაპარატურა
სანტექნიკის მოწყობილობები
საოჯახო ელექტროტექნიკის ნაწილები
ვენტილატორები და ჰაერის კონდიცირების მოწყობილობები
ვენტილატორები
ჰაერის კონდიცირების მოწყობილობები
სხვა საოჯახო ტექნიკა, ელექტროტენიკის გარდა
საჭმლის მოსამზადებელი და გასაცხელებელი მოწყობილობები
საჭმლის მოსამზადებელი მოწყობილობები
გაზის მაცივრები
არაელექტროჰაერგამათბობლები ან ცხელი ჰაერის გამანაწილებლები
ჰაერგამათბობლები
ჰაერსაშრობები
შეკუმშულ ჰაერზე მომუშავე ჰაერსაშრობები
არაელექტრომოწყობილობები წყლის მომენტალური გაცხელებისთვის
ან წყლის ავზების გაცხელებისთვის
გაზის დანადგარები
გაზის გამათბობლები
ქურების, საცხობი ღუმელების, თეფშების გამათბობლები და საოჯახო
დანადგარების ნაწილები

Floor-cleaning machines
Floor polishers
Vacuum cleaners
Accessories for vacuum cleaners
Electric irons
Steam irons
Ventilating or recycling hoods
Ventilators
Extraction ventilators
Water heaters and heating for buildings; plumbing equipment
Electric instantaneous or storage water heaters and immersion heaters
Heating equipment
Central-heating equipment
Electric heating resistors
Electric soil-heating apparatus
Electric space-heating apparatus
Plumbing equipment
Parts of electrical domestic appliances
Fans and air-conditioning appliances
Fans
Air-conditioning appliances
Non-electric domestic appliances
Domestic cooking or heating equipment
Domestic cooking appliances
Gas refrigerators
Non-electric air heaters or hot air-distributors
Air heaters
Air dryers
Compressed-air dryers
Instantaneous or storage non-electric water heaters
Gas appliances
Gas heaters
Parts of stoves, cookers, plate warmers and domestic appliances

39722100
39722200
39722300
39800000
39810000
39811000
39811100
39811110
39811200
39811300
39812000
39812100
39812200
39812300
39812400
39812500
39813000
39820000
39821000
39822000
39830000
39831000
39831100
39831200
39831210
39831220
39831230
39831240
39831250
39831300
39831400
39831500
39831600
39831700
39832000
39832100

ქურების ნაწილები
საცხობი ღუმელების ნაწილები
თეფშების გამათბობლების ნაწილები
საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია
სურნელოვანი ნივთიერებები და ცვილები
ოთახში სასიამოვნო სურნელის დასაყენებელი საშუალებები
ჰაერის გამწმენდი
ჰაერის გამწმენდის დისპენსერები
ჰაერის დეზინფექტორები
დეოდორანტები
საპრიალებლები და კრემები
იატაკის საპრიალებლები
ფეხსაცმლის (საპრიალებელი) საცხები
საპრიალებელი ცვილები
საგველი ნარევები
დასაგმანი საშუალებები
სახეხი პასტები და ფხვნილები
ზედაპირულად აქტიური ორგანული ნივთიერებები
ნიშადურის შემცველი საწმენდი საშუალებები
კაუსტიკური სოდის შემცველი საწმენდი საშუალებები
საწმენდი საშუალებები
სარეცხი საშუალებები
გამხსნელები
ფხვნილები
ჭურჭლის სარეცხი მანქანის ფხვნილები
ცხიმის მოსაშორებელი ნივთიერებები
ცხიმის დამშლელები
საწმენდი ნაერთები
სარეცხი/სავლები ხსნარები
იატაკის საწმენდები
ეკრანის საწმენდები
თვითმოძრავი საწმენდები
ტუალეტის საწმენდები
საპნის ავტომატური დისპენსერები/დოზატორები
ჭურჭლის სარეცხი საშუალებები
ჭურჭლის სარეცხი ფხვნილი

Parts of stoves
Parts of cookers
Parts of plate warmers
Cleaning and polishing products
Odoriferous preparations and waxes
Preparations for perfuming or deodorising rooms
Air freshener
Air freshener dispensers
Air sanitisers
Deodorisers
Polishes and creams
Floor polishes
Shoe polishes
Polishing waxes
Sweeping compounds
Sealants
Scouring pastes and powders
Organic surface-active agents
Ammonia cleaners
Caustic cleaners
Cleaning products
Washing preparations
Oil dispersant
Detergents
Dishwasher detergents
Degreasing agents
Grease digesters
Cleaning compounds
Rinsing solutions
Floor cleaners
Screen cleaners
Automotive cleaners
Toilet cleaners
Automatic soap dispensers
Dishwashing products
Dishwashing powder

39833000
39834000
41100000
41110000
41120000
42100000
42110000
42111000
42111100
42112000
42112100
42112200
42112210
42112300
42112400
42112410
42113000
42113100
42113110
42113120
42113130
42113150
42113160
42113161
42113170
42113171
42113172
42113190
42113200
42113300
42113310
42113320
42113390
42113400
42120000
42121000

მტვრისგან დამცავი საშუალებები
ძვირფასეულობის საწმენდი ხსნარები
ბუნებრივი წყალი
სასმელი წყალი
არასასმელი წყალი
დანადგარები მექანიკური ენერგიის წარმოებისა და გამოყენებისთვის
ტურბინები და ძრავები
ძრავები
ბორტსგარეთ დამაგრებული გემის ძრავები
ტურბინული დანადგარები
ორთქლის ტურბინები
ჰიდრავლიკური ტურბინები
ჰიდროტურბინის მუშაბორბალი
გაზის ტურბინები
ტურბინის აღჭურვილობა
ტურბინის ხელსაწყოები
ტურბინების ნაწილები
ორთქლის ტურბინების ნაწილები
საყრდენი ფირფიტები
კარკასები
კონდენსატორიანი ჰაერის გამაგრილებელი სისტემები
საპოხი ზეთის სისტემები
ტენის სეპარატორები
ტენსაშრობები
მბრუნავი მოწყობილობები
როტორები
ფრთები
მბრუნავი მექანიზმები
ჰიდრავლიკური ტურბინის ნაწილები
გაზის ტურბინის ნაწილები
ჰაერის მიმწოდებელი სისტემები
გაზის დაჭირხვნის მოდული
საწვავი გაზის სისტემები
ჰიდროტურბინის მუშაბორბლის ნაწილები
ტუმბოები და კომპრესორები
ჰიდრავლიკური ან პნევმატური ძრავები და მოტორები

Anti-dust products
Jewellery cleaning solutions
Natural water
Drinking water
Non-drinking water
Machinery for the production and use of mechanical power
Turbines and motors
Motors
Outboard motors for marine propulsion
Turbine installations
Steam turbines
Hydraulic turbines
Water wheels
Gas turbines
Turbine equipment
Turbine instruments
Parts of turbines
Parts of steam turbines
Base plates
Casings
Condenser air-cooling systems
Lubricating oil systems
Moisture separators
Dehumidifiers
Rotary equipment
Rotors
Blades
Turning gear
Parts of hydraulic turbines
Parts of gas turbines
Air-inlet systems
Gas-injection module
Fuel-gas systems
Parts of water wheels
Pumps and compressors
Hydraulic or pneumatic power engines and motors

42121100
42121200
42121300
42121400
42121500
42122000
42122100
42122110
42122120
42122130
42122160
42122161
42122170
42122180
42122190
42122200
42122210
42122220
42122230
42122300
42122400
42122410
42122411
42122419
42122420
42122430
42122440
42122450
42122460
42122480
42122500
42122510
42123000
42123100
42123200
42123300

ჰიდრავლიკური ან პნევმატური ცილინდრები
ჰიდრავლიკური ძრავები
პნევმატური ძრავები
ჰიდრავლიკური მოტორები
პნევმატური მოტორები
ტუმბოები
ტუმბოები სითხეებისთვის
სახანძრო ტუმბოები
შვეულმფრენის საწვავით გასამართი მოწყობილობა
წყლის ტუმბოები
გასაგრილებელი ტუმბოები
წყლის გასაგრილებელი ტუმბოები
საპოხი ტუმბოები
საწვავის ტუმბოები
ბეტონის ტუმბოები
დგუშიანი უკუმიწოდების ტუმბო(ები) სითხეებისთვის
ჰიდრავლიკური კვების ბლოკი
საკანალიზაციო ტუმბოები
ტუმბო-დოზატორი
წნევის გამაძლიერებლები სითხეებისთვის
ცენტრიდანული ტუმბოები და ამწეები სითხისათვის
სამედიცინო გამოყენების ტუმბოები
ტუმბოები ხელოვნური კვებისათვის
ტუმბოები პერფუზიისათვის
ამწეები სითხეებისთვის
ცენტრიდანული ტუმბოები
მბრუნავი ტუმბოები
ვაკუუმური ტუმბოები
პნევმატური ტუმბოები
ფრთიანი ტუმბოები
ლაბორატორიული ტუმბოები და აქსესუარები
პერისტალტიკური ტუმბოები
კომპრესორები
გაზის კომპრესორები
მბრუნავი კომპრესორები
სამაცივრე დანადგარების კომპრესორები

Hydraulic or pneumatic cylinders
Hydraulic power engines
Pneumatic power engines
Hydraulic power motors
Pneumatic power motors
Pumps
Pumps for liquids
Pumps for firefighting
Helicopter refuelling package
Water pumps
Cooling pumps
Cooling-water pumps
Lubricating pumps
Fuel pumps
Concrete pumps
Reciprocating positive-displacement pumps for liquids
Hydraulic power packs
Sewage pumps
Dosing pumps
Pressure boosters for liquids
Centrifugal pumps and liquid elevators
Pumps for medical use
Nutritional pumps
Perfusion pumps
Liquid elevators
Centrifugal pumps
Rotary pumps
Vacuum pumps
Air pumps
Impeller pumps
Laboratory pumps and accessories
Peristaltic pumps
Compressors
Gas compressors
Rotary compressors
Compressors for refrigerating equipment

42123400
42123410
42123500
42123600
42123610
42123700
42123800
42124000
42124100
42124130
42124150
42124170
42124200
42124210
42124211
42124212
42124213
42124220
42124221
42124222
42124230
42124290
42124300
42124310
42124320
42124330
42124340
42130000
42131000
42131100
42131110
42131120
42131130
42131140
42131141

ჰაერის კომპრესორები
სტაციონარული ჰაერის კომპრესორები
ტურბო-კომპრესორები
დგუშიანი კომპრესორები
ავტონომიური დანადგარი შეკუმშული აირისთვის
ცენტრიდანული კომპრესორები
სამოქალაქო თვითმფრინავებში გამოსაყენებელი კომპრესორები
ტუმბოების, კომპრესორების, ძრავების ან მოტორების ნაწილები
ძრავების ან მოტორების ნაწილები
პნევმატური ძრავების ნაწილები
ჰიდრავლიკური ძრავების ან მოტორების ნაწილები
რეაქტიული ძრავების ნაწილები
ტუმბოების ან სითხეების ამწეების ნაწილები
საწვავის, ხელისა და ბეტონის ტუმბოების ნაწილები
საწვავის ტუმბოების ნაწილები
ხელის ტუმბოების ნაწილები
ბეტონის ტუმბოების ნაწილები
დგუშიანი კომპრესორები
დგუშიანი უკუმიწოდების ტუმბოს ნაწილები
ტუმბო-დოზატორების ნაწილები
მბრუნავდგუშიანი ტუმბოების ნაწილები
ცენტრიდანული ტუმბოების ნაწილები
პნევმატური ან ვაკუუმური ტუმბოების და ჰაერის ან გაზის
პნევმატური ტუმბოების ნაწილები
ვაკუუმური ტუმბოების ნაწილები
ჰაერის კომპრესორების ნაწილები
გაზის კომპრესორების ნაწილები
ონკანები, ვენტილები, სარქველები და მსგავსი ნაწილები
ონკანები, ვენტილები და სარქველები
სხვადასხვა სფეროში გამოსაყენებელი სარქველები
ცენტრალური გათბობის რადიატორის სარქველები
კლინკეტები
ტემპერატურის რეგულატორები
წნევის შესამცირებელი, მარეგულირებელი, შესანარჩუნებელი ან
უსაფრთხოების სარქველები
წნევის შესამცირებელი სარქველები

Air compressors
Mounted air compressors
Turbo-compressors
Reciprocating displacement compressors
Compressed-air package
Centrifugal compressors
Compressors for use in civil aircraft
Parts of pumps, compressors, engines or motors
Parts of engines or motors
Parts of pneumatic engines
Parts of hydraulic power engines or motors
Parts of reaction engines
Parts of pumps or liquid elevators
Parts of fuel, hand and concrete pumps
Parts of fuel pumps
Parts of hand pumps
Parts of concrete pumps
Parts of reciprocating positive-displacement pumps
Parts of hydraulic power packs
Parts of dosing pumps
Parts of rotary positive-displacement pumps
Parts of centrifugal pumps
Parts of air or vacuum pumps, of air or gas compressors
Parts of air pumps
Parts of vacuum pumps
Parts of air compressors
Parts of gas compressors
Taps, cocks, valves and similar appliances
Taps, cocks and valves
Valves defined by function
Central-heating radiator valves
Sluice valves
Temperature regulators
Pressure-reducing, control, check or safety valves
Pressure-reducing valves

42131142
42131143
42131144
42131145
42131146
42131147
42131148
42131150
42131160
42131170
42131200
42131210
42131220
42131230
42131240
42131250
42131260
42131270
42131280
42131290
42131291
42131292
42131300
42131310
42131320
42131390
42131400
42132000
42132100
42132110
42132120
42132130
42132200
42132300
42140000
42141000

წნევის მარეგულირებელი სარქველები
დატბორვის მარეგულირებელი სარქველები
პროცესების მარეგულირებელი სარქველები
წნევის შესანარჩუნებელი სარქველები
უკუსარქველები
უსაფრთხოების სარქველები
ჩამკეტი სარქველები
სადაწნეო მილის/დგარის სარქველები
ჰიდრანტები
გაზის ბალონის ვენტილები
სხვადასხვა კონსტრუქციაში გამოსაყენებელი სარქველები
დანისებრი ჩამკეტები
ჩამკეტი სარქველები
შიბერის საკეტი
გამავალი ჩამკეტი სარქველები
ნემსა სარქველები
სფერული სარქველი
კონუსური ჩამკეტები/სარქველები
ფარისებრი სარქველები
მემბრანული სარქველები
ფარსაკეტები
საგდულიანი სარქველები
შადრევნის არმატურა და სხვა აწყობილი სარქველები
შადრევნის არმატურა ჭაბურღილებისთვის
შტუცერის მანიფოლდი
აწყობილი სარქველები
სანტექნიკური მოწყობილობების ონკანები, სარქველები/ვენტილები
ონკანებისა და სარქველების ნაწილები
სარქველის ამძრავები
სარქველის ელექტროამძრავები
სარქველის ჰიდრავლიკური ამძრავები
სარქველის პნევმატური ამძრავები
ონკანის ნაწილები
სარქველის ნაწილები
კბილანები, კბილანა გადამცემები და ამძრავი ელემენტები
ცილინდრული კბილანები, კბილანა გადამცემები და ამძრავი

Control valves
Flood-control valves
Process-control valves
Check valves
Non-return valves
Safety valves
Stop valves
Standpipe valves
Hydrants
Gas-cylinder outlet valves
Valves defined by construction
Knife valves
Penstock valves
Gate valves
Globe valves
Needle valves
Ball valves
Plug valves
Butterfly valves
Diaphragm valves
Sliding valves
Flap valves
Christmas trees and other assemblies of valves
Oilrig Christmas trees
Choke manifolds
Assemblies of valves
Sanitary taps, cocks
Parts of taps and valves
Valve actuators
Electric valve actuators
Hydraulic valve actuators
Pneumatic valve actuators
Tap parts
Valve parts
Gears, gearing and driving elements
Plain gears, gearing and driving elements

42141100
42141110
42141120
42141130
42141200
42141300
42141400
42141410
42141500
42141600
42141700
42141800
42142000
42142100
42142200
42150000
42151000
42152000
42152100
42152200
42160000
42161000
42162000
42163000
42164000
42165000
42200000
42210000
42211000
42211100
42212000
42213000
42214000
42214100

ტრანსმისიური, მუშტა ლილვები და მუხლა ლილვები
ტრანსმისიური ლილვები
მუშტა ლილვები
მუხლა ლილვები
საკისრების კორპუსები
გადამცემი მექანიზმები და ამძრავები
მქნევარები და ბლოკები
ჯალამბარი
მომჭერები
პოლისპატი
გადაცემის ქურო
კარდანული ლილვები/შეერთება
გადამცემი მექანიზმებისა და ამძრავი ელემენტების ნაწილები
გადამცემი მექანიზმების ნაწილები
ამძრავი ელემენტების ნაწილები
ბირთვული რეაქტორები და მისი ნაწილები
ბირთვული რეაქტორები
ბირთვული რეაქტორების ნაწილები
რეაქტორის გასაგრილებელი სისტემები
ბირთვული რეაქტორის ავზის/კორპუსის ნაწილები
ბოილერის დანადგარები
ცხელი წყლის ბოილერები
ორთქლის ბოილერები
ორთქლის გენერატორები
დამატებითი მოწყობილობა ბოილერებისთვის
ორთქლის კონდენსატორები
მანქანა-დანადგარები საკვების, სასმელებისა და თამბაქოს
გადასამუშავებლად და მათთან დაკავშირებული ნაწილები
საკვების, სასმელებისა და თამბაქოს გადასამუშავებელი მანქანამანქანა-დანადგარები რძის მრეწველობისთვის
ნაღების ცენტრიდანული სეპარატორები
მანქანა-დანადგარები ბურღულეულის ან გამომშრალი ბოსტნეულის
სპირტიანი ან ხილის სასმელების წარმოებაში გამოყენებული მანქანასაჭმლის მოსამზარებელი ღუმელები, სოფლის მეურნეობის
პროდუქტების საშრობები და საჭმლის მოსამზადებელი ან
საჭმლის მოსამზადებელი ღუმელები

Transmission, cam- and crank- shafts
Transmission shafts
Camshafts
Crankshafts
Bearing housings
Gears and gearing
Flywheels and pulleys
Winches
Clutches
Pulley blocks
Shaft couplings
Universal joints
Parts of gearing and driving elements
Parts of gearing elements
Parts of driving elements
Nuclear reactors and parts
Nuclear reactors
Parts of nuclear reactors
Reactor-cooling systems
Parts of nuclear-reactor vessels
Boiler installations
Hot-water boilers
Steam-generating boilers
Steam generators
Auxiliary plant for use with boilers
Steam condensers
Machinery for food, beverage and tobacco processing and associated
parts
Food, beverage and tobacco-processing machinery
Dairy machinery
Centrifugal cream separators
Machinery for processing cereals or dried vegetables
Machinery used in the manufacture of alcoholic or fruit beverages
Cooking ovens, dryers for agricultural products and equipment for
cooking or heating
Cooking ovens

42214110
42214200
42215000
42215100
42215110
42215120
42215200
42215300
42216000
42220000
42221000
42221100
42221110
42222000
42223000
42300000
42310000
42320000
42330000
42340000
42341000
42350000
42390000
42400000
42410000
42411000
42412000
42412100
42412110
42412120
42412200
42413000
42413100
42413200
42413300

გრილები
სოფლის მეურნეობის პროდუქტების საშრობები
საკვები პროდუქტებისა და სასმელის სამრეწველო წარმოებაში
გამოყენებული მანქანა-დანადგარები
ხილის საჭრელი მანქანები
პურის საჭრელი მანქანები
ბეკონის საჭრელი მანქანები
საკვების გადასამუშავებელი მანქანა-დანადგარები
მაკარონის დასამზადებელი დანადგარები
თამბაქოს გადასამუშავებელი მანქანა-დანადგარები
საკვების, სასმელისა და თამბაქოს გადასამუშავებელი მანქანასაკვების გადასამუშავებელი მანქანა-დანადგარების ნაწილები
რძის პროდუქტების გადასამუშავებელი მანქანა-დანადგარების
რძის საწველი მანქანების ნაწილები
სასმელის დასამზადებელი მანქანა-დანადგარების ნაწილები
თამბაქოს გადასამუშავებელი მანქანა-დანადგარების ნაწილები
სამრეწველო ან ლაბორატორიული ქურები, ნაგვის საწვავი ღუმელები
ქურის სანთურები
ნარჩენების საწვავი ღუმელები
სადნობი ღუმელები
არასაოჯახო დანიშნულების ღუმელები
კომერციული დანიშნულების ღუმელები
კრემატორიუმები
ქურის სანთურების, ქურების ან ღუმელების ნაწილები
ამწე და გადასაზიდი მოწყობილობები და მათი ნაწილები
ამწე და გადასაზიდი მოწყობილობები
პოლისპასტები და ამწეები
ბაგირიანი ამწე მექანიზმი, მიწისქვეშა გამოყენების ჯალამბარი და
ბაგირიანი ამწე მექანიზმი და მიწისქვეშა გამოყენების ჯალამბარი
ბაგირიანი ამწე მექანიზმი
მიწისქვეშა გამოყენების ჯალამბარი
კაბესტანები
ტვირთამწე მოწყობილობები/დომკრატები და ავტოამწეები
ინტეგრირებული ამწე სისტემები
ჰიდრავლიკური დომკრატები
პნევმატური დომკრატები

Grills
Dryers for agricultural products
Machinery for the industrial preparation or manufacture of food or drink
Food-cutting machines
Bread-slicing machines
Bacon slicers
Food-processing machinery
Pasta-making machines
Machinery for processing tobacco
Parts of machinery for food, beverage and tobacco processing
Parts of machinery for food processing
Parts of dairy machinery
Parts of milking machines
Parts of machinery for beverage processing
Parts of machinery for tobacco processing
Industrial or laboratory furnaces, incinerators and ovens
Furnace burners
Waste incinerators
Smelting furnaces
Non-domestic ovens
Commercial ovens
Cremators
Parts of furnace burners, furnaces or ovens
Lifting and handling equipment and parts
Lifting and handling equipment
Pulley tackle and hoists
Pithead winding gear, winches for underground use, and capstans
Pithead winding gear and winches for use underground
Pithead winding gear
Winches for use underground
Capstans
Jacks and vehicle hoists
Built-in jacking systems
Hydraulic jacks
Pneumatic jacks

42413400
42413500
42414000
42414100
42414110
42414120
42414130
42414140
42414150
42414200
42414210
42414220
42414300
42414310
42414320
42414400
42414410
42414500
42415000
42415100
42415110
42415200
42415210
42415300
42415310
42415320
42416000
42416100
42416110
42416120
42416130
42416200
42416210
42416300
42416400

მექანიკური დომკრატები
ავტოამწეები
ამწეები, მოძრავი ტვირთამწე ტრავერსები და ამწემექანიზმიანი
ამწეები
პორტის ამწეები
ამწეები ნავმისადგომებისათვის
დამწყობი/დამშტაბელებელი ამწეები
კონტეინერის ამწეები
კოშკურიანი ამწეები
ხიდ-ამწეები
მოძრავი ხიდ-ამწეები
მოძრავი ხიდი
პორტალური კონსოლური ამწეები
მოძრავი ტვირთამწე ტრავერსები
კვარცხლბეკიანი კონსოლური ამწეები
ავტომობილზე დამონტაჟებული ამწეები
ამწეები სატვირთო მანქანებისათვის
ხიდის ამწეები
თვითმავალი ფიწლიანი მტვირთავები, სატვირთო მანქანები და
სარკინიგზო პლატფორმიანი საწევრები
ამწიანი მტვირთავები
ფიწლიანი მტვირთავები
სატვირთო მანქანები
ჩასატვირთ-გადმოსატვირთი მოწყობილობებით აღჭურვილი სატვირთო
სარკინიგზო პლატფორმიანი საწევრები
თვითმავალი ურიკები, თვითმავალი ურელსო ვაგონეტები
აღჭურვილობა სამაშველო სატრანსპორტო საშუალებებისთვის
ლიფტები, ჩამჩიანი ამწეები, ამწეები, ესკალატორები და მოძრავი
ლიფტები
ასაწევი მოწყობილობები სააბაზანოსთვის
სატვირთო ლიფტები
მექანიკური ლიფტები
სკიპის ამწეები
ნაგვის კონტეინერების ამწე მოწყობილობები
ამწეები
ესკალატორები

Mechanical jacks
Vehicle hoists
Cranes, mobile lifting frames and works trucks fitted with a crane
Cranes
Harbour cranes
Quayside cranes
Stacker cranes
Container cranes
Tower cranes
Overhead travelling cranes
Travelling crane
Traversing bridge
Portal jib cranes
Mobile lifting frames
Pedestal jib cranes
Vehicle-mounted cranes
Cranes for trucks
Bridge cranes
Forklift trucks, works trucks, railway-station platforms tractors
Lifting trucks
Forklift trucks
Works trucks
Works trucks fitted with handling equipment
Railway-station platforms tractors
Free-steered vehicles (FSVS)
Equipment for emergency vehicles
Lifts, skip hoists, hoists, escalators and moving walkways
Lifts
Bath lifts
Goods lifts
Mechanical lifts
Skip hoists
Bin-lifts
Hoists
Escalators

42416500
42417000
42417100
42417200
42417210
42417220
42417230
42417300
42417310
42418000
42418100
42418200
42418210
42418220
42418290
42418300
42418400
42418500
42418900
42418910
42418920
42418930
42418940
42419000
42419100
42419200
42419500
42419510
42419520
42419530
42419540
42419800
42419810
42419890
42419900
42420000

მოძრავი ბილიკები
ლიფტები და კონვეიერები
პნევმატური ლიფტები ან კონვეიერები
კონვეიერები
კონტეინერის ტიპის, უწყვეტი მოქმედების ლიფტები ან კონვეიერები
ლენტიანი უწყვეტი მოქმედების ელევატორები ან კონვეიერები
ბრონირებული ზედაპირის მქონე კონვეიერები სამთო
კონვეიერული მოწყობილობა
კონვეიერის ლენტები
ამწე, გადასაადგილებელი, ჩასატვირთი ან გადმოსატვირთი მანქანაშახტის ვაგონეტების მიმწოლები და ლოკომოტივის ან ვაგონის
მოწყობილობები მონორელსური გზებისთვის ან საბაგირო
აღჭურვილობა დაკიდული მონორელსისთვის
სკამებიანი საბაგირო გზები
ამწემოწყობილობა საბაგირო მოთხილამურეებისთვის
ჩირაღდნის ბუნიკის მოსახსნელი ნოწყობილობა
მბრუნავი მოწყობილობა განთავსებისა და ამოსაღებისათვის
მექანიკური გადასაადგილებელი მოწყობილობა
ჩასატვირთი ან გადასაადგილებელი მოწყობილობა
ჩასატვირთი მოწყობილობა
გადმოსატვირთი მოწყობილობა
მტვირთავები გვერდული დატვირთვით
კონტეინერის ჩასატვირთი ან გადმოსატვირთი მოწყობილობა
ამწე და გადასაადგილებელი მოწყობილობების ნაწილები
ამწეების ნაწილები
მანიპულატორიანი სატვირთო მანქანების ნაწილები
ლიფტების, ჩამჩიანი ამწეების ან ესკალატორების ნაწილები
ლიფტების ნაწილები
სკიპის ამწეების ნაწილები
ესკალატორების ნაწილები
მოძრავი ბილიკების ნაწილები
კონვეიერების ნაწილები
ლენტიანი კონვეიერების ნაწილები
ხვეტია (ციცხვიანი) კონვეიერების ნაწილები
ბაგირიანი ამწე მექანიზმისა და სხვა ამწე ან გადასაზიდი
ციცხვები, ნიჩბები, ჩამჩები, ხაპიები და მომჭერები ამწეების ან

Moving walkways
Elevators and conveyors
Pneumatic elevators or conveyors
Conveyors
Bucket-type, continuous-action elevators or conveyors
Belt-type continuous-action elevators or conveyors
Armoured-faced conveyors (AFCS) for mining
Conveyor equipment
Conveyor belts
Lifting, handling, loading or unloading machinery
Mine-wagon pushers and locomotive or wagon traversers
Monorail or ski-lift equipment
Overhead monorail equipment
Chairlifts
Ski-lift equipment
Flare tip removal equipment
Carousel storage and retrieval machines
Mechanical handling equipment
Loading or handling machinery
Loading equipment
Unloading equipment
Sideloaders
Container-handling equipment
Parts of lifting and handling equipment
Parts of cranes
Parts of works trucks
Parts of lift, skip hoists or escalators
Parts of lifts
Parts of skip hoists
Parts of escalators
Parts of moving walkways
Parts of conveyors
Parts of belt conveyors
Parts of bucket conveyors
Parts of winding gear and other lifting or handling equipment
Buckets, shovels, grabs and grips for cranes or excavators

42500000
42510000
42511000
42511100
42511110
42511200
42512000
42512100
42512200
42512300
42512400
42512500
42512510
42512520
42513000
42513100
42513200
42513210
42513220
42513290
42514000
42514200
42514300
42514310
42514320
42515000
42520000
42521000
42522000
42522100
42530000
42531000
42532000
42533000

გამაგრილებელი და სავენტილაციო მოწყობილობები
სითბოგაცვლითი დანადგარები, ჰაერის კონდიცირების და სამაცივრე
დანადგარები და საფილტრავი მოწყობილობები
სითბოგაცვლითი დანადგარები და ჰაერის ან სხვა გაზების
გასათხევადებელი მოწყობილობები
სითბოგაცვლითი დანადგარები
თბოტუმბოები
ჰაერის ან სხვა გაზების გასათხევადებელი მოწყობილობები
ჰაერის კონდიცირების საშუალებები
ფანჯრის კონდიციონერები
კედლის კონდიციონერები
გათბობა-ვენტილაცია-კონდიცირების პაკეტები
ავტომობილის კონდიციონერები
კონდიციონერების ნაწილები
ჰაერნაკადის მოძრაობის რეგულატორები/ჩამკეტები
ჰორიზონტალური ჟალუზები
სამაცივრე და საყინულე დანადგარები
საყინულე დანადგარები
სამაცივრე დანადგარები
მაცივარ-ვიტრინები
დახლ-მაცივრები
კომერციული დანიშნულების სამაცივრე დანადგარები
გაზების გასაფილტრი და გასაწმენდი მანქანა-დანადგარები და
ჰაერისა და გაზის ელექტროსტატიკური გამწმენდები
საფილტრი აპარატურა
ჰაერის ფილტრები
გაზის ფილტრები
რაიონული თბოცენტრალები
სავენტილაციო დანადგარი
კვამლსადენი მოწყობილობა
არასაოჯახო გამოყენების ვენტილატორები
ვენტილატორების ნაწილები
სამაცივრე და საყინულე დანადგარების ნაწილები და თბოტუმბოები
სამაცივრე დანადგარების ნაწილები
საყინულე დანადგარების ნაწილები
თბოტუმბოების ნაწილები

Cooling and ventilation equipment
Heat-exchange units, air-conditioning and refrigerating equipment, and
filtering machinery
Heat-exchange units and machinery for liquefying air or other gases
Heat-exchange units
Heat pumps
Machinery for liquefying air or other gases
Air-conditioning installations
Window air-conditioning machines
Wall air-conditioning machines
HVAC packages
Vehicle air conditioners
Parts of air-conditioning machines
Dampers
Louvres
Refrigerating and freezing equipment
Freezing equipment
Refrigerating equipment
Refrigerated showcases
Refrigerated counters
Commercial refrigerating equipment
Machinery and apparatus for filtering or purifying gases
Electrostatic air and gas cleaners
Filtering apparatus
Air filters
Gas filters
District heating boiler
Ventilation equipment
Smoke-extraction equipment
Non-domestic fans
Parts of fans
Parts of refrigerating and freezing equipment and heat pumps
Parts of refrigerating equipment
Parts of freezing equipment
Parts of heat pumps

42600000
42610000
42611000
42612000
42612100
42612200
42620000
42621000
42621100
42622000
42623000
42630000
42631000
42632000
42633000
42634000
42635000
42636000
42636100
42637000
42637100
42637200
42637300
42638000
42640000
42641000
42641100
42641200
42641300
42641400
42642000
42642100
42642200
42642300
42642400
42642500

ჩარხები
ლაზერული მართვის ჩარხები და ლითონის დასამუშავებელი ცენტრები
სპეციალური დანიშნულების ჩარხები
ლითონის დასამუშავებელი ცენტრები
ჰორიზონტალურღერძიანი ლითონის დასამუშავებელი ცენტრები
ვერტიკალურღერძიანი ლითონის დასამუშავებელი ცენტრები
სახარატო, საბურღი და სახერხი ჩარხები
სახარატო ჩარხები
ციფრულ-პროგრამული მართვის ტიპის სახარატო ჩარხები
ხრახნსაჭრელი და საბურღი დაზგები
საღარავი ჩარხები
ლითონდასამუშავებელი ჩარხები
ლითონის საპრიალებელი დანადგარები
ლითონდასამუშავებელი მექანიკური ჩარხები ციფრული პროგრამული
მოსაღუნი, დასაკეცი, გასასწორებელი ან გასაბრტყელებელი მანქანები
საჭედი მანქანები
საშტამპავი მანქანები
წნეხები
ჰიდრავლიკური წნეხები
საბურღი, სახარატო და საღარავი ჩარხები
ლითონის საბურღი ჩარხები
ლითონის სახვრეტი ჩარხები
ლითონის საღარავი ჩარხები
მრავალფუნქციური ლითონდასამუშავებელი ჩარხები
მყარი მასალების, გარდა ლითონისა, დასამუშავებელი ჩარხები
ქვის, კერამიკის, ბეტონის ან მინის დასაამუშავებელი ჩარხები
ქვის დასამუშავებელი ჩარხები
კერამიკის დასამუშავებელი ჩარხები
ბეტონის დასამუშავებელი ჩარხები
მინის დასამუშავებელი ჩარხები
ხის, ძვლის, კორპის, მყარი რეზინის ან პლასტმასის დასამუშავებელი
ხის დასამუშავებელი ჩარხები
ძვლის დასამუშავებელი ჩარხები
კორპის დასამუშავებელი ჩარხები
მყარი რეზინის დასამუშავებელი ჩარხები
პლასტმასის დასამუშავებელი ჩარხები

Machine tools
Machine tools operated by laser and machining centres
Special-purpose machine tools
Machining centre
Horizontal-spindle machining centre
Vertical-spindle machining centre
Lathes, boring and milling machine tools
Lathes
CNC lathe
Threading or tapping machines
Milling machines
Metal-working machine tools
Machine tools for finishing metals
Numerically-controlled machines for metal
Bending, folding, straightening or flattening machines
Forging machines
Die-stamping machines
Presses
Hydraulic presses
Machine tools for drilling, boring or milling metal
Machine tools for drilling metal
Machine tools for boring metal
Machine tools for milling metal
Metal-working machining centre
Machine tools for working hard materials except metals
Machine tools for working stone, ceramics, concrete or glass
Machine tools for working stone
Machine tools for working ceramics
Machine tools for working concrete
Machine tools for working glass
Machine tools for working wood, bone, cork, hard rubber or hard
Machine tools for working wood
Machine tools for working bone
Machine tools for working cork
Machine tools for working hard rubber
Machine tools for working hard plastics

42650000
42651000
42652000
42660000
42661000
42661100
42661200
42662000
42662100
42662200
42663000
42664000
42664100
42665000
42670000
42671000
42671100
42671110
42672000
42673000
42674000
42675000
42675100
42676000
42677000
42700000
42710000
42711000
42712000
42713000
42714000
42715000
42716000
42716100
42716110

პნევმატური ან ძრავიანი ხელსაწყოები/იარაღები
პნევმატური ხელსაწყოები/იარაღები
ელექტრომექანიკური ხელსაწყოები
სარჩილავი ან მყარი მასალით სარჩილავი და შესადუღებელი
ხელსაწყოები, ზედაპირის თერმოდამუშავებისა და ცხელი გაფრქვევის
სარჩილავი ან მყარი მასალით სარჩილავი მოწყობილობები
სარჩილავი მოწყობილობები
მყარი მასალით სარჩილავი მოწყობილობები
შესადუღებელი მოწყობილობები
ელექტროშესადუღებელი მოწყობილობები
არაელექტროშესადუღებელი მოწყობილობები
ზედაპირის თერმოდამუშავების მოწყობილობები
სადნობი მოწყობილობები
პლასტმასის სადნობი მოწყობილობები
ლითონმფრქვევი დანადგარი
მექანიკური ჩარხების ნაწილები და აქსესუარები
ინსტრუმენტების/ხელსაწყოების დამჭერები
ლაბორატორიული ხელსაწყოების დამჭერები
წყლის თერმოსტატის სინჯარების ჩასადებები
დეტალების ჩარხზე დასამაგრებელი მოწყობილობები
ჩარხებზე მისამაგრებელი სპეციალური გამყოფი მოწყობილობები
ლითონდასამუშავებელი ჩარხების ნაწილები და აქსესუარები
მყარი მასალების დასამუშავებელი ჩარხების ნაწილები და აქსესუარები
ბენზოხერხის ნაწილები
ხელსაწყოების/ხელის იარაღების ნაწილები
პნევმატური ხელსაწყოების ნაწილები
ქსოვილების, ტანსაცმლისა და ტყავის წარმოების მანქანა-დანადგარები
საფეიქრო მრეწველობის მანქანა-დანადგარები
ხელოვნური ბოჭკოს დასამუშავებელი მანქანა-დანადგარები
ძაფის საგრეხი დაზგები
საქსოვი დაზგები
საქსოვი მანქანები
საკერავი მანქანები
თეთრეულის სარეცხი, მშრალი წმენდისა და საშრობი მანქანები
სარეცხი დანადგარები
სარეცხი მოწყობილობები

Pneumatic or motorised hand tools
Pneumatic hand tools
Hand-held electromechanical tools
Soldering, brazing and welding tools, surface tempering and hotspraying machines and equipment
Soldering and brazing equipment
Soldering equipment
Brazing equipment
Welding equipment
Electric welding equipment
Non-electric welding equipment
Surface tempering machines
Fusion equipment
Fusion equipment for plastics
Metal-spraying machinery
Parts and accessories of machine tools
Tool holders
Laboratory tool carriers
Test tube racks for baths
Machine-tool work holders
Machine-tool dividing special attachments
Parts and accessories for metal-working machine tools
Parts and accessories for hard material-working machine tools
Parts of chain saws
Parts of hand tools
Parts of pneumatic tools
Machinery for textile, apparel and leather production
Machinery for textiles
Machines for processing man-made textile materials
Textile spinning machines
Weaving machines
Knitting machines
Sewing machines
Laundry washing, dry-cleaning and drying machines
Washing installation
Washing equipment

42716120
42716130
42716200
42717000
42717100
42718000
42718100
42718200
42720000
42800000
42810000
42900000
42910000
42912000
42912100
42912110
42912120
42912130
42912300
42912310
42912320
42912330
42912340
42912350
42913000
42913300
42913400
42913500
42914000
42920000
42921000
42921100
42921200
42921300
42921310

სარეცხი მანქანები
მშრალი წმენდის მანქანები
საშრობი მანქანები
თეთრეულის დასაუთოებელი და დასაკეცი მოწყობილობები
თეთრეულის დასაკეცი მოწყობილობები
საფეიქრო ნაწარმის გასაფორმებელი მოწყობილობები
საუთოო მანქანები
საუთოო წნეხები
ქსოვილებისა და ტანსაცმლის წარმოების მანქანა-დანადგარების
ქაღალდის ან მუყაოს საწარმოებელი მანქანა-დანადგარები
ქაღალდის ან მუყაოს საწარმოებელი მანქანა-დანადგარების ნაწილები
სხვადასხვა ზოგადი და სპეციალური დანიშნულების მანქანაგამოსახდელი (სადისტილაციო), საფილტრავი ან გასაწმენდი
სითხის გასაფილტრი ან გასაწმენდი დანადგარები და აპარატურა
სითხის გასაფილტრი დანადგარები და აპარატურა
საბურღი ხსნარის გასაფილტრი აპარატურა
ჰიდროციკლონური დანადგარები
სასმელების გასაფილტრი და გასაწმენდი აპარატურა
წყლის გასაფილტრი და გასაწმენდი დანადგარები და აპარატურა
წყლის გასაფილტრი აპარატურა
დეაერაციის აპარატურა
წყლის გასაწმენდი აპარატურა
წყლის გასამტკნარებელი მოწყობილობა
გამფილტრავი დანადგარების აღჭურვილობა
ზეთის, ბენზინისა და შემავალი ჰაერის ფილტრები
ზეთის ფილტრები
ბენზინის ფილტრები
შემავალი ჰაერის ფილტრები
გადამამუშავებელი მოწყობილობები
ბოთლების სარეცხი, შემფუთველი, ამწონი და გამფრქვევი მანქანები
ბოთლების ან სხვა კონტეინერების სარეცხი, ასავსები, შემფუთველი ან
გამხვევი მანქანები
ბოთლების ან სხვა კონტეინერების სარეცხი ან საშრობი მანქანები
ბოთლების, ქილების ან სხვა კონტეინერების ასავსები ან დასაცობი
შემფუთველი ან გამხვევი მანქანები
ლენტის შემოსაკრავი მანქანები

Washing machines
Dry-cleaning machines
Drying machines
Linen ironing and folding equipment
Linen folding equipment
Textile-finishing machinery
Ironing machines
Ironing presses
Parts of machinery for textile and apparel production
Machinery for paper or paperboard production
Parts of machinery for paper or paperboard production
Miscellaneous general and special-purpose machinery
Distilling, filtering or rectifying apparatus
Liquid filtering or purifying machinery and apparatus
Machinery and apparatus for filtering liquids
Drilling-mud filtering apparatus
Hydrocyclone machinery
Apparatus for filtering or purifying beverages
Machinery and apparatus for filtering or purifying water
Water filtration apparatus
De-aeration apparatus
Water-purifying apparatus
Desalination apparatus
Filtration plant equipment
Oil, petrol and air-intake filters
Oil filters
Petrol filters
Air-intake filters
Recycling equipment
Machinery for cleaning bottles, packing and weighing and spraying
Machinery for cleaning, filling, packing or wrapping bottles or other
containers
Machinery for cleaning or drying bottles or other containers
Machinery for filling or closing bottles, cans or other containers
Packing or wrapping machinery
Strapping machines

42921320
42921330
42923000
42923100
42923110
42923200
42923210
42923220
42923230
42924200
42924300
42924310
42924700
42924710
42924720
42924730
42924740
42924790
42930000
42931000
42931100
42931110
42931120
42931130
42931140
42932000
42932100
42933000
42933100
42933200
42933300
42940000
42941000
42942000
42942200
42943000

შემფუთველი მანქანები
გამხვევი მანქანები
ამწონი მანქანები და სასწორები
ამწონი მანქანები
საწონები
სასწორები
მაღაზიის სასწორები
საქონლის უწყვეტი აწონვის სასწორი
საკონტროლო სასწორი
ორთქლისა და ქვიშის გამფრქვევი მანქანები
გამფრქვევი მანქანა-დანადგარები
პულველიზატორები
გამტყორცნი, გამბნევი, გამფრქვევი მექანიკური მოწყობილობები
გაზის გამბნევი აპარატურა
დეზაქტივაციის მოწყობილობა
წყლის დაწნევით მომუშავე გამწმენდი დანადგარები
მაღალი წნევით გამწმენდი დანადგარები
სუნის გამქრობი აპარატები
ცენტრიფუგები, კალანდრირებისა და სავაჭრო ავტომატები
ცენტრიფუგები
ლაბორატორიული ცენტრიფუგები და აქსესუარები
იატაკზე დასადგმელი ცენტრიფუგები
მაგიდის ცენტრიფუგები
ცენტრიფუგის ცობოლები/მილისები
მბრუნავი მოწყობილობა ცენტრიფუგებისათვის
კალანდრირების დანადგარები
კეგელის მანქანები
სავაჭრო მანქანები (ავტომატები)
სავაჭრო ავტომატები ჰიგიენური ასორტიმენტით
სავაჭრო ავტომატები მარკებით
საქონლის ავტომატური დისპენსერები
მასალების თერმულად დასამუშავებელი დანადგარები
გაზის თერმულად დასამუშავებელი დანადგარები
ღუმელები და აქსესუარები
ვაკუუმური ღუმელები
თერმოსტატული აბაზანები და აქსესუარები

Packaging machines
Wrapping machines
Weighing machinery and scales
Weighing machinery
Balances
Scales
Shop scales
Scales for continuous weighing of goods
Checkweigher scales
Steam or sand blasting machines
Spraying equipment
Spray guns
Mechanical appliances for projecting, dispersing or spraying
Gas-dispersing apparatus
Decontamination equipment
Pressurised water cleaning apparatus
High-pressure cleaning apparatus
Odour-masking apparatus
Centrifuges, calendering or vending machines
Centrifuges
Laboratory centrifuges and accessories
Floor-model centrifuges
Tabletop centrifuges
Inserts for centrifuges
Rotary equipment for centrifuges
Calendering machines
Rolling machines
Vending machines
Sanitary vending machines
Stamp-vending machines
Automatic goods-vending machines
Machinery for the heat treatment of materials
Machinery for the heat treatment of gas
Ovens and accessories
Vacuum ovens
Thermostatic baths and accessories

42943100
42943200
42943210
42943300
42943400
42943500
42943600
42943700
42943710
42950000
42952000
42953000
42954000
42955000
42956000
42957000
42958000
42959000
42960000
42961000
42961100
42961200
42961300
42961400
42962000
42962100
42962200
42962300
42962400
42962500
42963000
42964000
42965000
42965100
42965110

საგრილებელი სპირალები
ულტრაბგერითი აბაზანები
ჩასაშვები თერმოსტატები
ჩასაშვები ქულერები/საგრილებლები
საცივებელი და საცივებელ-გამაცხელებელი ცირკულატორები
რეცირკულაციური ქულერები/საგრილებლები
მაღალი ტემპერატურის ცირკულატორები
გამაცხელებელი ცირკულატორები
აბაზანის საფარები
ზოგადი დანიშნულების დანადგარების ნაწილები
ცენტრიფუგების ნაწილები
კალანდრირების ავტომატების ნაწილები
ლამინირების მანქანების ნაწილები
საფილტრი დანადგარების ნაწილები
საწმენდი დანადგარების ნაწილები
გამფრქვევი მანქანების ნაწილები
ამწონი მანქანების საწონები
არასაოჯახო დანიშნულების ჭურჭლის სარეცხი მანქანები
მართვისა და კონტროლის სისტემები, საბეჭდი და გრაფიკული
მოწყობილობები, ორგტექნიკა და ინფორმაციის დამუშავების
მართვისა და კონტროლის სისტემები
წვდომის კონტროლის სისტემა
სკადა ან ეკვივალენტური სისტემა
ავტომობილის ადგილმდებარეობის დასადგენი სისტემა
სადისპეტჩერო სისტემა
საბეჭდი და გრაფიკული მოწყობილობები
ფირის საბეჭდი სისტემა
საბეჭდი პრესი
გრაფიკული მასალის დამუშავების ავტომატიზებული სამუშაო
ჰექტოგრაფები
გრავირების მანქანები
მონეტების სატვიფრი/საჭრელი ჩარხები
ორგტექნიკა
ინფორმაციის დასამუშავებელი მოწყობილობები
საწყობის მართვის სისტემა
სასაწყობო სისტემა

Refrigeration coils
Ultrasonic baths
Immersion thermostats
Immersion coolers
Refrigerated and refrigerated/heating circulators
Recirculating coolers
High-temperature circulators
Heating circulators
Bath covers
Parts of general-purpose machinery
Parts of centrifuges
Parts of calendering machines
Parts of rolling machines
Parts of filtering machinery
Parts of purifying machinery
Parts of spraying machines
Weights for weighing machines
Non-domestic dishwashing machines
Command and control system, printing, graphics, office automation and
information-processing equipment
Command and control system
Access control system
Scada or equivalent system
Vehicle location system
Dispatch system
Printing and graphics equipment
Film printing system
Printing press
Graphics workstations
Hectographs
Engraving machines
Coin press
Office automation equipment
Information-processing equipment
Warehouse management system
Depot system

42967000
42967100
42968000
42968100
42968200
42968300
42970000
42971000
42972000
42973000
42974000
42975000
42980000
42981000
42990000
42991000
42991100
42991110
42991200
42991210
42991220
42991230
42991300
42991400
42991500
42992000
42992100
42992200
42992300
42993000
42993100
42993200
42994000
42994100
42994200

მართვის მოწყობილობა
დისტანციური მართვის ციფრული ბლოკი
დისპენსერები
სასმელების დისპენსერები
ჰიგიენური საშუალებების დისპენსერები
ტუალეტის ქაღალდის მოსახევი აპარატები
ჭურჭლის სარეცხი მანქანებისა და საწმენდი, ასავსები, შესაფუთი ან
გასახვევი მანქანების ნაწილები
ჭურჭლის სარეცხი მანქანების ნაწილები
საწმენდი მანქანების ნაწილები
ასავსები მანქანების ნაწილები
შესაფუთი მანქანების ნაწილები
გასახვევი მანქანების ნაწილები
გაზის გენერატორები
ოზონის გენერატორები
სპეციალური დანიშნულების სხვადასხვა დანადგარი
ქაღალდის დასამზადებელი, საბეჭდი და საამკინძაო მოწყობილობები
საამკინძაო დანადგარები
ბროშურირების დანადგარები
საბეჭდი მოწყობილობები
ოფსეტური ბეჭდვის მოწყობილობები
ასოთამწყობი მანქანები
ბილეთების საბეჭდი მოწყობილობები
ფოტოამწყობი მანქანები
ხის, ქაღალდის მასის, ქაღალდის ან მუყაოს საშრობები
საბეჭდი ან საამკინძაო მანქანების ნაწილები
სპეციალური დანიშნულების ელექტროსაქონელი
ფარადეის გალია
სურდოკამერები
ელექტრომაგნიტური ტალღების შთანმთქმელი მასალა
ქიმიური მრეწველობის მოწყობილობები
ქლორინატორები
დოზატორი დანადგარები
კაუჩუკისა და პლასტმასის დასამუშავებელი მოწყობილობები
პლასტმასის ფანჯრებისა და ჩარჩოების წარმოებაში გამოსაყენებელი
პლასტმასის დასამუშავებელი მოწყობილობები

Controller unit
Digital remote-control unit
Dispensers
Drinks dispensers
Sanitary dispensing machines
Toilet-roll dispenser system
Parts of dishwashing machines and of machines for cleaning, filling,
packing or wrapping
Parts of dishwashing machines
Parts of cleaning machines
Parts of filling machines
Parts of packing machines
Parts of wrapping machines
Gas generators
Ozone generators
Miscellaneous special-purpose machinery
Paper, printing and bookbinding machinery and parts
Bookbinding machinery
Book-sewing machinery
Printing machinery
Offset printing machinery
Typesetting machinery
Ticket printers
Photocomposing system
Dryers for wood, paper pulp, paper or paperboard
Parts of printing or bookbinding machinery
Special-purpose electrical goods
Faraday cage
Anechoic chamber
Electromagnetic absorbent material
Chemical industry machinery
Chlorinators
Dosing plant
Machinery for working rubber or plastics
Machines for the production of plastic windows and frames
Machinery for working plastics

42994220
42994230
42995000
42995100
42995200
42996000
42996100
42996110
42996200
42996300
42996400
42996500
42996600
42996700
42996800
42996900
42997000
42997100
42997200
42997300
42998000
42998100
42999000
42999100
42999200
42999300
42999400
43100000
43120000
43121000
43121100
43121200
43121300
43121400
43121500

აქსესუარები ლამინირებისათვის
ლამინატორები
სხვადასხვა სახის საწმენდი მანქანები
ტუნელური/ცილინდრული სარეცხი მანქანები
ზღვის ნაპირის (პლაჟის) საწმენდი მანქანები
ჩამდინარე წყლების გამწმენდი დანადგარები
ნაგვის დასაქუცმაცებელი მოწყობილობა
დასაქუცმაცებელი მოწყობილობა ჩამდინარე წყლებისთვის
ჩამდინარე წყლების წნეხები
საფხეკები
მოსარევი საშუალებები
ჩამდინარე წყლების ფილტრები
საოქსიგენაციო/ჟანგბადით გასამდიდრებელი მოწყობილობა
სალექარი/საწდომი
დასალექი ავზები
შლამის დასამუშავებელი მოწყობილობა
მილსადენების მოწყობილობა
მილსადენების შიდა ზედაპირის შესამოწმებელი მოწყობილობა
მილსადენების შიდა ზედაპირის გასაწმენდი მოწყობილობა
სამრეწველო რობოტები
ქვესადგამების ასაწევი სისტემა
ქვესადგამების მოსაცილებელი სისტემა
არასაოჯახო დანიშნულების მტვერსასრუტები და იატაკის
არასაოჯახო დანიშნულების მტვერსასრუტები
არასაოჯახო დანიშნულების იატაკის საპრიალებლები
არასაოჯახო დანიშნულების მტვერსასრუტების ნაწილები
არასაოჯახო დანიშნულების იატაკის საპრიალებლების ნაწილები
სამთო მანქანა-დანადგარები
ქვანახშირის ან ქანების საჭრელი მოწყობილობები, გვირაბების
სათხრელი მოწყობილობები და საბურღი ან საჭაბურღილე მანქანები
ჭაბურღილის სათხრელი დანადგარები
ჭაბურღილის საექსპლუატაციო მოწყობილობა
წყლის გამოსაცალკევებელი სვეტის ქურო
ჭაბურღილის დასასრულებელი მოწყობილობა
ჭაბურღილის ტექნიკური მომსახურების მოწყობილობა
ჭაბურღილის საკონტროლო-გამზომი მოწყობილობა

Lamination accessories
Laminators
Miscellaneous cleaning machines
Tunnel washer
Beach cleaning machines
Machinery for the treatment of sewage
Comminutors
Macerators for the treatment of sewage
Sewage presses
Scrapers
Mixer units
Sewage screens
Oxygenation equipment
Precipitators
Sedimentation beds
Sludge-processing equipment
Pipeline machinery
Machines for inspecting the internal surface of pipelines
Machines for cleaning the internal surface of pipelines
Industrial robots
Pallet-picking system
Pallet-retrieving system
Non-domestic vacuum cleaners and floor polishers
Non-domestic vacuum cleaners
Non-domestic floor polishers
Parts of non-domestic vacuum cleaners
Parts of non-domestic floor polishers
Mining equipment
Coal or rock cutters and tunnelling machinery, and boring or sinking
machinery
Well-drilling machinery
Wellhead running tools
Riser connector apparatus
Well-completion equipment
Well-intervention equipment
Well-testing equipment

43121600
43122000
43123000
43124000
43124100
43124900
43125000
43130000
43131000
43131100
43131200
43132000
43132100
43132200
43132300
43132400
43132500
43133000
43133100
43133200
43134000
43134100
43135000
43135100
43136000
43140000
43200000
43210000
43211000
43212000
43220000
43221000
43230000
43240000
43250000
43251000

ჭავლის ამოხეთქვის საწინააღმდეგო აპარატურა
ქვანახშირის ან ქანების საჭრელი მოწყობილობები
გვირაბის სათხრელი მოწყობილობები
საბურღი დანადგარები
ჰორიზონტალური ბურღვის მოწყობილობა
ქანების საბურღი მოწყობილობები
გამყვანი მანაქანები
საბურღი მოწყობილობები
საზღვაო საწარმოო პლატფორმები
საზღვაო აღჭურვილობა
საზღვაო საბურღი დანადგარი
ნავთობმომპოვებელი მოწყობილობები
საბურღი დანადგარები
საბურღი დანადგარი
ბურღები
აღჭურვილობა მილსადენებისთვის
მილსადენების დასაკიდებელი მოწყობილობები
ნავთობის პლატფორმების მოწყობილობები
სალიანდაგო ორძელები
მოსრიალე მოდულები
ნავთობსარეწი დანადგარები
ჭაბურღილში ჩასაშვები ტუმბო
წყალქვეშა მოწყობილობები
მართვის წყალქვეშა სისტემები
ვერტიკალური ბურღვის მოწყობილობები
შახტების მობილური ჰიდრავლიკური ბურჯები
მიწის სათხრელი და სახაპავი მანქანები და მათი (მათთან
მიწის სათხრელი მანქანები
ბულდოზერები
ბულდოზერები ნიჩბის ცვლადი გეომეტრიით
გრეიდერები და საბრტყელებლები
გზის გრეიდერები
საფხეკი მანქანები
ლიანდაგების სტაბილიზატორები
წინაციცხვიანი კარიერული მტვირთავი მანქანები
წინაციცხვიანი კარიერული მტვირთავი მანქანები უკანა ნიჩბით

Blowout prevention (BOP) apparatus
Coal or rock-cutting machinery
Tunnelling machinery
Boring machinery
Moles
Rock-drilling equipment
Sinking machinery
Drilling equipment
Offshore production platforms
Offshore equipment
Offshore drilling unit
Oil drilling equipment
Drilling machinery
Drilling rig
Drills
Line equipment
Liner hangers
Oil platform equipment
Skid units
Skid-mounted modules
Oil-field machinery
Submersible pumps
Subsea equipment
Subsea control systems
Downhole equipment
Mobile hydraulic-powered mine roof supports
Earthmoving and excavating machinery, and associated parts
Earthmoving machinery
Bulldozers
Angle-dozers
Graders and levellers
Road graders
Scraper machines
Tamping machines
Front-end shovel loaders
Front-end shovel loaders with backhoe

43252000
43260000
43261000
43261100
43262000
43262100
43300000
43310000
43311000
43312000
43312100
43312200
43312300
43312400
43312500
43313000
43313100
43313200
43314000
43315000
43316000
43320000
43321000
43322000
43323000
43324000
43324100
43325000
43325100
43327000
43328000
43328100
43329000
43400000
43410000

წინაციცხვიანი კარიერული მტვირთავი მანქანები უკანა ნიჩბის გარეშე
ერთციცხვიანი ექსკავატორები, ექსკავატორები და ციცხვიანი
კარიერული მტვირთავი მანქანები, ასევე სამთო მოწყობილობები
ერთციცხვიანი ექსკავატორები
ციცხვიანი კარიერული მტვირთავი მანქანები
ექსკავატორები
მექანიკური ექსკავატორები
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები
სამოქალაქო სამშენებლო მანქანები
ხიმინჯების ჩამსობი დანადგარები
ასფალტის დასაგები მანქანები
მოედნის გასასწორებელი მანქანები
დამქუცმაცებელი მანქანები
მოსაკირწყლი მანქანები
გზის სატკეპნები
მექანიკური სატკეპნები
თოვლის საწმენდი და თოვლის გასაფანტი მანქანები
თოვლის საწმენდი მანქანები
თოვლის გასაფანტი მანქანები
ხიმინჯის ამოსაღები მოწყობილობა
საპრესი/საწნეხი მანქანები
კაბელჩამწყობი მანქანები
სამშენებლო მოწყობილობები
ხიდის დასაკიდებელი მოწყობილობები
მოწყობილობა დემონტაჟისათვის
საირიგაციო/სარწყავი აღჭურვილობა
სადრენაჟო მოწყობილობები
მოწყობილობები საცურაო აუზებისათვის
მოწყობილობები პარკებისა და სათამაშო მოედნებისათვის
მოწყობილობები სათამაშო მოედნების მოსავლელად
ასაწყობი აღჭურვილობა
ჰიდრავლიკური დანადგარები
ჰიდრავლიკური მოწყობილობები
მოწყობილობების ნაკრებები
მინერალების დასამუშავებელი და სამსხმელო ფორმების მოდელირების
მინერალების დასამუშავებელი მოწყობილობები

Front-end shovel loaders without backhoe
Mechanical shovels, excavators and shovel loaders, and mining
machinery
Mechanical shovels
Mechanical shovel loaders
Excavating machinery
Mechanical excavators
Construction machinery and equipment
Civil engineering machinery
Pile drivers
Road-surfacing machinery
Planers
Chippers
Paving machinery
Road rollers
Mechanical rollers
Snowploughs and snowblowers
Snowploughs
Snowblowers
Pile extractors
Compacting machinery
Cable-laying machinery
Construction equipment
Bridge-suspension equipment
Dismantling equipment
Irrigation equipment
Drainage equipment
Equipment for swimming pools
Park and playground equipment
Grounds-maintenance equipment
Prefabricated equipment
Hydraulic installations
Hydraulic equipment
Equipment sets
Mineral-processing and foundry mould-forming machinery
Mineral-processing machinery

43411000
43412000
43413000
43413100
43414000
43414100
43415000
43420000
43500000
43600000
43610000
43611000
43611100
43611200
43611300
43611400
43611500
43611600
43611700
43612000
43612100
43612200
43612300
43612400
43612500
43612600
43612700
43612800
43613000
43613100
43613200
43614000
43620000
43630000
43640000
43700000

დამახარისხებელი და საცრელი მანქანები
ხრეშისა და ბიტუმის შემრევი/შემაზავებელი მანქანები
ბეტონის ან დუღაბის შემრევები
ცემენტის სარევები/მიქსერები
საპრიალებელი მანქანები
ნახშირის საფქვავი დანადგარი
სამსხმელო ყალიბები/ფორმები
მოწყობილობები სამსხმელო ფორმების მოდელირებისთვის
მუხლუხა სატრანსპრტო საშუალებები
სამთო მრეწველობის, კარიერული დამუშავებისა და სამშენებლო
საბურღი მანქანების ნაწილები
ჭის საბურღი მანქანების ნაწილები
საცობი-ხიდები
სამრეწველო ბურღები
ბურღის ღერძები
რკინის საღარავები
საბურღი როტორის მაგიდები
დუღაბის მისაწოდებელი მილის დამჭერი მოწყობილობა
კომუტაციური მოწყობილობა
ჭის სათხრელი დანადგარის ნაწილები
სამაგრი სვეტის საყრდენი
კიდურა სამაგრი სვეტის საყრდენი
წარმოების დგარის დასაჭიმი მოწყობილობა
ჭის პირი
წარმოების დგარის სამაგრი მოწყობილობა
ჭის პირის საკონტროლო სისტემა
ჭის პირის მოწყობილობა
აღჭურვილობის ამწევი სისტემა
ქვანახშირის ან ქანების საჭრელი მანქანის ნაწილები
ქვანახშირის საჭრელი მანქანის ნაწილები
ქანების საჭრელი მანქანის ნაწილები
გვირაბის მთხრელი მანქანის ნაწილები
მინერალების გადასამუშავებელი დანადგარის ნაწილები
საცრელი მანქანის ნაწილები
ექსკავატორის ნაწილები
მეტალურგიული დანადგარები და მათთან დაკავშირებული ნაწილები

Sorting and screening machines
Machines for mixing gravel with bitumen
Concrete or mortar mixers
Cement mixers
Grinding machines
Coal pulverising mills
Foundry moulds
Foundry mould-forming machinery
Track-laying vehicles
Parts of machinery for mining, quarrying and construction
Parts for boring machinery
Parts for well-drilling machinery
Bridge plugs
Industrial drill bits
Drilling jars
Iron roughnecks
Rotary tables
Mudline suspension equipment
Tieback equipment
Parts of well-extraction machinery
Casing hangers
Liner hanger equipment
Production riser tensioners
Wellheads
Production riser tieback equipment
Wellhead control system
Wellhead equipment
Rig-jacking systems
Parts of coal or rock cutting machinery
Parts of coal cutting machinery
Parts of rock cutting machinery
Parts of tunnelling machinery
Parts of mineral-processing machinery
Parts of sinking machinery
Parts of excavating machinery
Machinery for metallurgy and associated parts

43710000
43711000
43720000
43721000
43800000
43810000
43811000
43812000
43820000
43830000
43840000
44100000
44110000
44111000
44111100
44111200
44111210
44111300
44111400
44111500
44111510
44111511
44111520
44111530
44111540
44111600
44111700
44111800
44111900
44112000
44112100
44112110
44112120
44112200
44112210
44112220

ლითონსაგლინავი დანადგარები
ლითონსაგლინავი დანადგარების ნაწილები
სამსხმელო მანქანები
სამსხმელო მანქანების ნაწილები
საამქროს დანადგარები
ხის დასამუშავებელი მოწყობილობა
სილაჭავლური აპარატები
სახერხი დანადგარები
სახარაზო დანადგარები
ძრავიანი ინსტრუმენტები
სამჭედლო მოწყობილობები
სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები
სამშენებლო მასალები
მასალები სამშენებლო სამუშაოებისთვის
აგურები
ცემენტი
საბურღი ცემენტი
კერამიკული მასალები
საღებავები და კედლის საფარები
საიზოლაციო მასალები და საიზოლაციო მოწყობილობები
საიზოლაციო მასალები
ელექტროიზოლაცია
თერმოსაიზოლაციო მასალა
ელექტროსაიზოლაციო მოწყობილობები
საიზოლაციო მინა
ბლოკები
ფილები
დუღაბი (სამშენებლო)
კერამიკული ფილები
სხვადასხვა სამშენებლო კონსტრუქცია
საფარები
საფარების ნაწილები
პროფილის სექციები
იატაკის საფარი
მყარსაფარიანი იატაკი
ხელოვნური იატაკები

Metal-rolling machinery
Parts of metal-rolling machinery
Casting machines
Parts of casting machines
Workshop equipment
Woodworking equipment
Sanding machines
Sawing equipment
Shoe-making equipment
Power tools
Blacksmiths' equipment
Construction materials and associated items
Construction materials
Building materials
Bricks
Cement
Drilling cement
Ceramics
Paints and wallcoverings
Insulators and insulating fittings
Insulators
Electrical insulators
Thermal insulating material
Electrical insulating fittings
Insulating glass
Blocks
Tiles
Mortar (construction)
Ceramic flags
Miscellaneous building structures
Shelters
Shelter parts
Profile sections
Floor coverings
Solid flooring
False floors

44112230
44112240
44112300
44112310
44112400
44112410
44112420
44112430
44112500
44112510
44112600
44112700
44113000
44113100
44113120
44113130
44113140
44113200
44113300
44113310
44113320
44113330
44113500
44113600
44113610
44113620
44113700
44113800
44113810
44113900
44113910
44114000
44114100
44114200
44114210
44114220

ლინოლეუმი
პარკეტი
ტიხრები
ტიხრის კედლები
სახურავი
სახურავის კარკასები
სახურავის საყრდენები
სახურავის ფერმები
გადახურვის მასალები
ყავარი/ბრტყელი გადახურვის ფილები
აკუსტიკური (ხმის) საიზოლაციო მოწყობილობა
კოჭები
გზის სამშენებლო მასალები
მოსაკირწყლი მასალები
მოსაკირწყლი ფილები
მოსაკირწყლი ქვა
საგზაო ღორღი
ქვის ფილები
ბიტუმიზებული მასალები
ბიტუმიზებული მასალები გზების მშენებლობისთვის
ბიტუმიზებული ღორღი
გზის საფარი მასალები
მინის ბურთულები
ბიტუმი და ასფალტი
ბიტუმი
ასფალტი
გზის შესაკეთებელი მასალები
გზის საფარის მასალები
გზის საფარის ცვეთის ზედა ფენა
გზის მოსავლელი მასალები
ზამთარში გზების მოსავლელი მასალები
ბეტონი
მზა ბეტონის ნარევი
ბეტონის პროდუქტები
ბეტონის ხიმინჯები
ბეტონის მილები და საკავშირებლები

Linoleum
Parquet
Partitions
Partition walls
Roof
Roof frames
Roof supports
Roof trusses
Roofing materials
Shingles
Sound insulation
Beams
Road-construction materials
Paving materials
Paving slabs
Paving stones
Roadstone
Flagstones
Coated materials
Coated road materials
Coated roadstone
Coating materials
Glass beads
Bitumen and asphalt
Bitumen
Asphalt
Road-repair materials
Road-surfacing materials
Surface dressing
Road-maintenance materials
Winter-maintenance materials
Concrete
Ready-mixed concrete
Concrete products
Concrete piles
Concrete pipes and fittings

44114250
44115000
44115100
44115200
44115210
44115220
44115310
44115400
44115500
44115600
44115700
44115710
44115800
44115810
44115811
44115900
44130000
44131000
44132000
44133000
44134000
44140000
44141000
44141100
44142000
44143000
44144000
44160000
44161000
44161100
44161110
44161200
44161400
44161410
44161500

ბეტონის ფილები
კონსტრუქციის სამონტაჟო ელემენტები
მილგაყვანილობა
წყალმომარაგება-კანალიზაციის სისტემისა და გათბობის მასალები
წყალმომარაგება-კანალიზაციის სისტემის მასალები
გათბობის მასალები
მბრუნავი დარაბები
სინათლის ლუკები
წყლის საშხეფელები/საფრქვეველები
ესკალატორები/სკამლიფტები (შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე
გარე/ექსტერიერის ჟალუზები
ტენტები
შენობის ინტერიერის ფურნიტურა
ფარდების კარნიზები და დამჭერები
ფარდების კარნიზები
მზისგან დამცავი საშუალებები
ჩამდინარე წყლების არხები
ჩამდინარე წყლების კოლექტორი კამერები
წყალჩასაშვები ნაგებობების ელემენტები
ჭედადი რკინის ბუნიკები/სახურავები
მუხლები
სამშენებლო მასალებთან დაკავშირებული პროდუქტები
გამტარი
ელექტროგამტარი
ჩარჩოები/კარკასები
სადგამები/პალეტები
ბოძები
მილსადენები, მილსადენი სისტემები/მილსადენების ქსელი,
გარსაცმები, შლანგები და მათთან დაკავშირებული მასალები
მილსადენები
გაზის მილსადენები
გაზის გამანაწილებელი ქსელი
წყალსადენი მაგისტრალები
წყალქვეშა მილსადენები
ზღვაში განთავსებული მილსადენები
მაღალი წნევის მილსადენები

Concrete slabs
Building fittings
Ducting
Plumbing and heating materials
Plumbing materials
Heating materials
Roller-type shutters
Skylights
Sprinkler systems
Stairlifts
Exterior blinds
Canopies
Building internal fittings
Curtain rails and hangings
Curtain rails
Sun protection devices
Sewer mains
Sewage chambers
Culvert elements
Ductile-iron end caps
Bends
Products related to construction materials
Conduit
Electric conduit
Frames
Pallets
Posts
Pipeline, piping, pipes, casing, tubing and related items
Pipelines
Gas pipelines
Gas-distribution network
Water mains
Underwater pipeline
Subsea pipelines
High-pressure pipeline

44161600
44161700
44161710
44161720
44161730
44162000
44162100
44162200
44162300
44162400
44162500
44163000
44163100
44163110
44163111
44163112
44163120
44163121
44163130
44163140
44163150
44163160
44163200
44163210
44163230
44163240
44163241
44164000
44164100
44164200
44164300
44164310
44165000
44165100
44165110
44165200

დაბალი წნევის მილსადენები
მილსადენების საწმენდი საფხეკები
საფხეკის გამშვებები
საფხეკის მიმღებები
საფხეკის ტრაპები
მილსადენი სისტემები/მილსადენების ქსელი
მოწყობილობები მილსადენი სისტემებისათვის/მილსადენების
გამანაწილებელი მილსადენი სისტემები/მილსადენების ქსელი
სადრენაჟო კოლექტორები
მოჭიქული კერამიკისგან დამზადებული სათვალიერებელი ჭები
სასმელი წყლის მილსადენი სისტემები/მილსადენების ქსელი
მილები და მილსადენების არმატურა
მილები
წყალსარინი მილები
სადრენაჟო მილები
სადრენაჟო სისტემა
ცენტრალური თბომომარაგების სისტემის მილები
გათბობის მილები
ჩამდინარე წყლების მილები
ორთქლისა და წყლის მილები
დაბალი წნევის მილები
გამანაწილებელი მილები და აქსესუარები
მილსადენების არმატურა
მილების საჭერები
მილების შემაერთებლები
მილების პირაპირები
საიზოლაციო პირაპირები
დამცავი საფარი და მილები (შიდა დიამეტრის გათვალისწინებით)
დამცავი საფარი
მილები (შიდა დიამეტრის გათვალისწინებით)
მილის/მილისებრი ნაწარმი
მილები (შიდა დიამეტრის გათვალისწინებით) და მილების არმატურა
შლანგები, მილდგარები და მილის ქუროები
შლანგები
საბურღი შლანგები
მილდგარები

Low-pressure pipeline
Pipeline pigs
Pig launchers
Pig receivers
Pig traps
Piping
Piping supplies
Distribution piping
Outfall piping
Vitrified clay manholes
Drinking-water piping
Pipes and fittings
Pipes
Drainage pipes
Drain pipes
Drainage system
Distance-heating pipes
Heating pipes
Sewer pipes
Steam and water pipes
Low-pressure pipes
Distribution pipes and accessories
Pipe fittings
Pipe clamps
Pipe connectors
Pipe joints
Insulated joints
Casing and tubing
Casing
Tubing
Tubular goods
Tubes and fittings
Hoses, risers and sleeves
Hoses
Drilling hoses
Risers

44165210
44165300
44166000
44167000
44167100
44167110
44167111
44167200
44167300
44167400
44170000
44171000
44172000
44173000
44174000
44175000
44176000
44190000
44191000
44191100
44191200
44191300
44191400
44191500
44191600
44192000
44192100
44192200
44200000
44210000
44211000
44211100
44211110
44211200
44211300
44211400

დრეკადი მილდგარები
მილის ქუროები
ნავთობწარმოებაში გამოყენებული მილისებრი პროდუქცია
მილების სხვადასხვაგვარი არმატურა
შემაერთებელი ქუროები
მილტუჩები
მილტუჩას გადამყვანები
სარემონტო ცალუღები და საყელურები
მუხლები, სამკაპები და მილების არმატურა
მოღუნული მილები
სამშენებლო მასალებთან დაკავშირებული ფირფიტები, ფურცლები,
ფირფიტები (სამშენებლო დანიშნულების)
ფურცლები (სამშენებლო დანიშნულების)
ზოლები
ფოლგა
პანელები
აპკები
სხვადასხვაგვარი სამშენებლო მასალა
სხვადასხვაგვარი სამშენებლო ხის მასალა
ფირფიცარი
ლამინირებული ხის მასალა
მერქანბურბუშელოვანი ფილა
მერქანბოჭკოვანი ფილა
დაწნეხილი ხის მასალა
პარკეტის პანელები
სხვა სამშენებლო მასალები
ქლორვინილის ქაფი
ლურსმნები
სტრუქტურული მასალები
კონსტრუქციები და კონსტურქციის ნაწილები
ასაწყობი შენობები
მოდულური და პორტატიული შენობები
კოტეჯები
კაბინები
საველე ჰოსპიტლები
საველე სამზარეულოები

Flexible risers
Sleeves
Oil country tubular goods
Various pipe fittings
Couplings
Flanges
Flange adaptors
Repair clamps and collars
Bends, tees and pipe fittings
Elbows
Plates, sheets, strip and foil related to construction materials
Plates (construction)
Sheets (construction)
Strip
Foil
Panels
Film
Miscellaneous construction materials
Miscellaneous construction materials in wood
Plywood
Laminated wood
Particle board
Fibreboard
Densified wood
Parquet panels
Other miscellaneous construction materials
PVC foam
Nails
Structural products
Structures and parts of structures
Prefabricated buildings
Modular and portable buildings
Cabins
Cubicles
Field hospital
Field kitchens

44211500
44212000
44212100
44212110
44212120
44212200
44212210
44212211
44212212
44212220
44212221
44212222
44212223
44212224
44212225
44212226
44212227
44212230
44212233
44212240
44212250
44212260
44212261
44212262
44212263
44212300
44212310
44212311
44212312
44212313
44212314
44212315
44212316
44212317
44212318
44212320

ორანჟერეები
სტრუქტურული მასალები და ნაწილები, ასაწყობი შენობების გარდა
ხიდი
ხიდის მონაკვეთები
ხიდის კონსტრუქციები
კოშკები, გისოსებიანი ანძები, კოშკურიანი ანძები და პილონები
კოშკურიანი ანძები
საბურღი კოშკურები
სტატიკური საბურღი კოშკურები
პილონები, ბოძები და სარები
პილონები
ელექტროგადამცემი პილონები
პილონის საყრდენები
ბოძები საჰაერო ხაზებისთვის
ბოძები
ელექტრობოძები
სარები
კოშკები
წყალსაწნევი კოშკები
რიგელები
ანძები
რადიო ან სატელევიზიო ანძები
რადიოანძები
სატელევიზიო ანძები
გისოსებიანი ანძები
კონსტრუქციები და მათი ნაწილები
ხარაჩოები
თაღის საყრდენები
თაღის ხიმინჯები
საყრდენები
მილების კრონშტეინები
მოწყობილობა ხარაჩოების ასაგებად
თაღის სამაგრები
ხარაჩოს კონსტრუქციები
მილსადენების საყრდენები
სხვადასხვა სახის კონსტრუქციები

Glasshouses
Structural products and parts except prefabricated buildings
Bridge
Bridge sections
Structures of bridges
Towers, lattice masts, derricks and pylons
Derricks
Drilling derricks
Static drilling derricks
Pylons, poles and pickets
Pylons
Electricity transmission pylons
Pylon supports
Poles for carrying overhead lines
Poles
Electricity poles
Pickets
Towers
Water towers
Girders
Masts
Radio or television masts
Radio masts
Television masts
Lattice masts
Structures and parts
Scaffolding
Arch struts
Arch stilts
Supports
Pipe-hanging brackets
Equipment for scaffolding
Arch clips
Scaffolding structures
Pipeline supports
Miscellaneous structures

44212321
44212322
44212329
44212380
44212381
44212382
44212383
44212390
44212391
44212400
44212410
44212500
44212510
44212520
44220000
44221000
44221100
44221110
44221111
44221120
44221200
44221210
44221211
44221212
44221213
44221220
44221230
44221240
44221300
44221310
44221400
44221500
44230000
44231000
44232000
44233000

გადახურული მოსაცდელები ავტობუსის/საზოგადოებრივი
ტელეფონის კაბინები
დამცავი ეკრანები
კონსტრუქციის ნაწილები
მოსაპირკეთებელი მასალა
წყალსაშვები
ჩამკეტი ჭიშკრები
რაბები
რაბის ჭიშკრები
ხიმინჯები
შპუნტური ღობე
კუთხეები და მონაკვეთები
კუთხეები
მონაკვეთები
სადურგლო ნაკეთობები
ფანჯრები, კარები და მათთან დაკავშირებული საგნები
ფანჯრები
ფანჯრის ჩარჩოები
ორმაგმინიანი ნაწილები
ფრანგული ფანჯრები
კარები
კარის ნამზადები
კარის ჩარჩოები
კარის საფარები
კარის დირეები
ცეცხლგამძლე კარები
გასაწევი კარები
გარაჟის კარები
ჭიშკრები
გამშვები ჭიშკრები
საკეტები/ურდულები/რაზები
დირეები
შენობის ხის ნაწილები
ღობის მზა პანელები
სახურავის ხის ფერმები
კიბის უჯრედები

Bus shelters
Telephone booths
Security screens
Parts of structures
Cladding
Floodgates
Lock gates
Sluices
Sluice gates
Piling
Sheet piling
Angles and sections
Angles
Sections
Builders' joinery
Windows, doors and related items
Windows
Window frames
Double-glazed units
French windows
Doors
Door blanks
Door frames
Door screens
Door thresholds
Fire doors
Sliding doors
Garage doors
Gates
Access gates
Shutters
Thresholds
Builders' carpentry
Made-up fencing panels
Timber roof trusses
Staircases

44300000
44310000
44311000
44312000
44312300
44313000
44313100
44313200
44315000
44315100
44315200
44315300
44315310
44315320
44316000
44316100
44316200
44316300
44316400
44316500
44316510
44317000
44318000
44320000
44321000
44322000
44322100
44322200
44322300
44322400
44330000
44331000
44332000
44333000
44334000
44400000

კაბელები, მავთულები და მათთან დაკავშირებული მასალები
მავთულის პროდუქცია
მრავალწვერა მავთული
საღობავი მავთული
ეკლიანი მავთული
ლითონის ბადე
მავთულის ბადის ღობე
ლითონის ქსოვილი
მავთულის წნელები
შედუღებისათვის საჭირო აქსესუარები
შედუღებისათვის საჭირო მასალები
ხსნადი ან მყარი სარჩილავი მასალები
ხსნადი სარჩილავი მასალები
მყარი სარჩილავი მასალები
რკინის ნაწარმი/კავეულობა
გრდემლები
პორტატიული სამჭედლო
ცხაურები/გისოსები
კავეული
ლითონის ნაწარმი
სამჭედლო ნაწარმი
რკინის ან ფოლადის ბაგირები
გამტარები
კაბელი და მასთან დაკავშირებული მასალები
კაბელი
კაბელის აქსესუარები
კაბელის საიზოლაციო მილები
კაბელის შემაერთებლები
კაბელის არხები
კაბელის მომჭერები
მშენებლობაში გამოსაყენებელი ძელები, წნელები, მავთულები და
ძელები
წნელები (სამშენებლო)
მავთული
პროფილები
სხვადასხვა ქარხნული წარმოების მასალა და მათთან დაკავშირებული

Cable, wire and related products
Wire products
Stranded wire
Fencing wire
Barbed wire
Metal netting
Wire-mesh fencing
Wire cloth
Wire rods
Welding accessories
Welding materials
Soldering or brazing materials
Soldering materials
Brazing materials
Ironmongery
Anvils
Portable forge
Grilles
Hardware
Smiths' wares
Blacksmiths' wares
Iron or steel slings
Conductors
Cable and related products
Cable
Cable accessories
Cable conduits
Cable connectors
Cable ducts
Cable fasteners
Bars, rods, wire and profiles used in construction
Bars
Rods (construction)
Wire
Profiles
Miscellaneous fabricated products and related items

44410000
44411000
44411100
44411200
44411300
44411400
44411600
44411700
44411710
44411720
44411740
44411750
44411800
44420000
44421000
44421300
44421500
44421600
44421700
44421710
44421720
44421721
44421722
44421780
44421790
44422000
44423000
44423100
44423200
44423220
44423230
44423300
44423330
44423340
44423400
44423450

ნივთები აბაზანებისა და სამზარეულოებისათვის
სანტექნიკური მოწყობილობები
ონკანები
აბაზანები
პირსაბანი ნიჟარები
საშხაპის ქვესადგამი
ბიდეები
უნიტაზები, უნიტაზის სახურავები, ძირები და ბაკები
უნიტაზები
უნიტაზის სახურავები
უნიტაზის ძირები
უნიტაზის ბაკები
პისუარები
მშენებლობაში გამოყენებული საქონელი
დაჯავშნული ან გამაგრებული სეიფები, რკინის კარადები და კარები
სეიფები
დაჯავშნული ან გამაგრებული კარები
ძვირფასეულობის შესანახი ინდივიდუალური სეიფები
საკეტიანი კაბინები და კარადები
ბარგის შესანახი საკეტიანი კაბინები
საკეტიანი კარადები
ძვირფასეულობის შესანახი საკეტიანი ყუთები
საკეტიანი ჩემოდნები
საბუთების შესანახი საკეტიანი კარადები
ფულის შესანახი საკეტიანი კარადები
საფოსტო ყუთები
სხვადასხვა სახის ნივთები
ზარები
კიბეები
დასაკეცი კიბეები
სკამ-კიბეები
ნივთების/საქონლის გადასაადგილებელი მოწყობილობები
საქონლის გადასაადგილებელი პლატფორმები
ლითონის გვარლი ტვირთების გადასაადგილებლად
ფირნიშები და მათთან დაკავშირებული პროდუქტები
სახელიანი ფირფიტები

Articles for the bathroom and kitchen
Sanitary ware
Taps
Baths
Washbasins
Shower basins
Bidets
Lavatory seats, covers, bowls and cisterns
Lavatory seats
Lavatory covers
Lavatory bowls
Lavatory cisterns
Urinals
Goods used in construction
Armoured or reinforced safes, strongboxes and doors
Safes
Armoured or reinforced doors
Safe-deposit lockers
Boxes and lockers
Left-luggage lockers
Lockers
Safe-deposit boxes
Safety cases
Deed boxes
Cash boxes
Letterboxes
Miscellaneous articles
Bells
Ladders
Folding steps
Step stools
Goods-handling equipment
Platforms for handling goods
Wire-rope accessories for handling goods
Signs and related items
Nameplates

44423460
44423700
44423710
44423720
44423730
44423740
44423750
44423760
44423790
44423800
44423810
44423850
44423900
44424000
44424100
44424200
44424300
44425000
44425100
44425110
44425200
44425300
44425400
44425500
44430000
44431000
44440000
44441000
44442000
44450000
44451000
44452000
44460000
44461000
44461100
44462000

მისამართიანი აბრები
ლუკებისა და ჭების ელემენტები/დეტალები
ჭების გარე ხოკერები
ჭების შემზღუდავი ხოკერები
ლუკებისა და ჭების გარე ჩარჩოები
ლუკებისა და ჭების ხუფები
საკანალიზაციო ჭების ხუფები
ტექნიკური ჭების ხუფები
ჭაში ჩასასვლელი რკინის საფეხურები/კავები
ლითონის შტამპები
რეზინის შტამპები
ფორმები
ლღობადი ანოდები
მრიცხველის ყუთების კარკასები და ლენტები
მრიცხველის ყუთების კარკასები
წებოვანი ლენტები
ამრეკლავი ლენტები
რგოლები, შუასადებები, შემოსაკრავები, ჯოხები და დუღაბსატენები
ელასტიკური რგოლები
თვითკრობადი სამაგრი რგოლები
რეზინის შუასადებები/მამჭიდროებლები
რეზინის რგოლები/შემოსაკრავები
დუღაბსატენები
პლასტმასის ჩხირები
ბრონირებული ფირფიტები
საფარი ფირფიტები
საკისრები
მიკრობურთულები
გორგოლაჭებიანი საკისარი
რბილი ფოლადი
მონეტების გამოსაჭრელი ნამზადები
მონეტების ჩასაყრელი ყუთები
შახტებისა და მაღაროების ბიგჯები და განბრჯენები
საყრდენი ბიჯგები
შახტების საყრდენი ბიჯგები
საყრდენი საბიჯგები სამთო წარმოებისთვის

Address plates
Manhole elements
Surface boxes
Boundary boxes
Manhole frames
Manhole covers
Drain covers
Access covers
Manhole step irons
Metal stamps
Rubber stamps
Shapes
Sacrificial anodes
Meter-housing boxes and tape
Meter-housing boxes
Adhesive tape
Reflective tape
Rings, seals, bands, sticks and grout packers
Elastic rings
Self-adhesive reinforcement rings
Rubber seals
Rubber bands
Grout packers
Plastic sticks
Armour plating
Cover plates
Bearings
Microbeads
Roller bearings
Mild steel
Coin blanks
Coin boxes
Props and mining struts
Props
Mine props
Mining struts

44464000
44470000
44480000
44481000
44481100
44482000
44482100
44482200
44500000
44510000
44511000
44511100
44511110
44511120
44511200
44511300
44511310
44511320
44511330
44511340
44511341
44511400
44511500
44511510
44512000
44512100
44512200
44512210
44512300
44512400
44512500
44512600
44512610
44512700
44512800

მუხლუხა ლენტები
თუჯის პროდუქცია
სხვადასხვა სახის ხანძარსაწინააღმდეგო მოწყობილობები
ბაქნიანი პწკალა კიბეები
სახანძრო კიბეები
ხანძარსაწინააღმდეგო მოწყობილობები
სახანძრო შლანგები
სახანძრო ჰიდრანტები
ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, ჭაჯვები და
ზამბარები/რესორები
ხელსაწყოები
ხელის ხელსაწყოები
ნიჩბები და აქანდაზები
ნიჩბები
აქანდაზები
ფიწლები
თოხები, წერაქვები, საჩეხები, ფოცხები და პლაჟების დასალაგებელი
თოხები
წერაქვები
საჩეხები
ფოცხები
პლაჟების დასალაგებელი ფოცხები
ნაჯახები
ხელის ხერხები
ხელის ხერხის პირები
სხვადასხვა სახის ხელის ხელსაწყოები
საჭრისები
ბრტყელტუჩები
შემომჭიმი ბრტყელტუჩები
ჩაქუჩები
მავთულის სატაცები
ქანჩის გასაღებები
ხელსაწყოები საგზაო სამუშაოებისათვის
გზის საფარის გასახვრეტი ლურსმნები
ქლიბები და ჭოპოსნები
სახრახნისები

Caterpillar tracks
Cast-iron products
Miscellaneous fire-protection equipment
Platforms ladders
Fire ladders
Fire-protection devices
Fire hoses
Fire hydrants
Tools, locks, keys, hinges, fasteners, chain and springs
Tools
Hand tools
Spades and shovels
Spades
Shovels
Gardening forks
Mattocks, picks, hoes, rakes and beach rakes
Mattocks
Picks
Hoes
Rakes
Beach rakes
Axes
Hand saws
Handsaw blades
Miscellaneous hand tools
Chisels
Pliers
Crimping pliers
Hammers
Wire grips
Spanners
Roadworking tools
Spikes for piercing road surfaces
Files or rasps
Screwdrivers

44512900
44512910
44512920
44512930
44512940
44513000
44514000
44514100
44514200
44520000
44521000
44521100
44521110
44521120
44521130
44521140
44521200
44521210
44522000
44522100
44522200
44522300
44522400
44523000
44523100
44523200
44523300
44530000
44531000
44531100
44531200
44531300
44531400
44531500
44531510
44531520

ბურღები, სახრახნისის პირები და სხვა აქსესუარები
ბურღები
სახრახნისის პირები
ხელსაწყოების ყუთები/ჩანთები
ხელსაწყოების კომპლექტები
პედლით ამძრავი ხელსაწყოები
ხელსაწყოების ტარები და ხელსაწყოების ნაწილები
ხელსაწყოების ტარები
ხელსაწყოების ნაწილები
საკეტები, გასაღებები და ანჯამები
სხვადასხვა სახის ბოქლომები და საკეტები
ჩადგმული საკეტები
კარის საკეტები
ელექტრონული კოდიანი საკეტები
საკეტები გაძლიერებული დაცვით
ავეჯის საკეტები
ბოქლომები და ჯაჭვები
ბოქლომები
კავიანი საკეტები, საკეტის ნაწილები და გასაღებები
კავიანი საკეტები
გასაღებები
ბოქლომების ნაწილები
საკეტების ნაწილები
ანჯამები, სამაგრები და არმატურა
ანჯამები
სამაგრები
გარნიტურა
დამჭერები
კუთხვილიანი დამჭერები
ხის ხრახნები
ხრახნიანი კავები ან ხრახნიანი რგოლები
თვითმჭრელი ხრახნები
ჭანჭიკები
მილტუჩით შესაერთებლების კომპლექტი
ჭანჭიკები და ხრახნები
კუთხოვანთავიანი ჭანჭიკები და ხრახნები

Drill bits, screwdriver bits and other accessories
Drill bits
Screwdriver bits
Tool carriers
Tool kits
Treadle-operated tools
Tool handles and tool parts
Tool handles
Tool parts
Locks, keys and hinges
Miscellaneous padlocks and locks
Locks
Door locks
Electronic security lock
Enhanced security lock
Furniture locks
Padlocks and chains
Padlocks
Clasps, lock parts and keys
Clasps
Keys
Parts of padlocks
Parts of locks
Hinges, mountings and fittings
Hinges
Mountings
Fittings
Fasteners
Threaded fasteners
Wood screws
Screw hooks or screw rings
Self-tapping screws
Bolts
Flange jointing sets
Bolts and screws
Coach bolts and screws

44531600
44531700
44532000
44532100
44532200
44532300
44532400
44533000
44540000
44541000
44542000
44550000
44600000
44610000
44611000
44611100
44611110
44611200
44611400
44611410
44611420
44611500
44611600
44612000
44612100
44612200
44613000
44613110
44613200
44613210
44613300
44613400
44613500
44613600
44613700

ქანჩები
კუთხვილიანი რკინის ან ფოლადის საგნები
დამჭერები კუთხვილების გარეშე
მოქლონები
შუასადებები
ჭილიბყურები
ფოლადის პირაპირა ზესადებები
სპილენძის პირაპირა ზესადებები
ჯაჭვი
სახსრიანი ჯაჭვი
ჯაჭვის ნაწილები
ზამბარები
ავზები, რეზერვუარები და კონტეინერები; ცენტრალური გათბობის
რადიატორები და ბოილერები
ავზები, რეზერვუარები, კონტეინერები და წნევის ქვეშ მომუშავე
ავზები
პნევმატური ცილინდრები
შეკუმშული ჰაერის ცილინდრები
სასუნთქი აპარატურა
საცავი ავზები
ნავთობსაცავი ავზები
ლექსაცავი ავზები
წყლის ავზები/ცისტერნები
რეზერვუარები
გათხევადებული გაზის კონტეინერები
გაზის ცილინდრები
გაზის ავზები
დიდი ზომის კონტეინერები
სილოსები
მაცივარ-კონტეინერები
წყლის კამერები
სტანდარტული სატრანსპორტო კონტეინერები
საცავი/შესანახი/სათავსო კონტეინერები
წყლის კონტეინერები
ბორბლებიანი კონტეინერები
ნაგვის კონტეინერები

Nuts
Iron or steel threaded articles
Non-threaded fasteners
Rivets
Washers
Cotter pins
Steel fishplates
Copper fasteners
Chain
Articulated chain
Parts of chain
Springs
Tanks, reservoirs and containers; central-heating radiators and boilers
Tanks, reservoirs, containers and pressure vessels
Tanks
Air cylinders
Compressed-air cylinders
Breathing apparatus
Storage tanks
Oil-storage tanks
Sludge-storage tanks
Water tanks
Reservoirs
Liquefied-gas containers
Gas cylinders
Gas tanks
Large containers
Silos
Refrigerated containers
Water chambers
Standard freight containers
Storage containers
Water containers
Wheeled containers
Refuse skips

44613800
44614000
44614100
44614300
44614310
44615000
44615100
44616000
44616200
44617000
44617100
44617200
44617300
44618000
44618100
44618300
44618310
44618320
44618330
44618340
44618350
44618400
44618420
44618500
44619000
44619100
44619200
44619300
44619400
44619500
44620000
44621000
44621100
44621110
44621111

ნარჩენი მასალების კონტეინერები
კასრები
სათავსო ყუთები
კონტეინერების დასასაწყობებელი სისტემები
დასაშტაბელებელი დანადგარები
წნევის ქვეშ მომუშავე ჭურჭელი
წნევის ქვეშ მომუშავე ფოლადის ჭურჭელი
ცილინდრული კასრები
ცილინდრის ფორმის/ცილინდრული კასრები ნარჩენებისათვის
ყუთები
მუყაოს ყუთები
მრიცხველის ყუთები
მზა ყუთები
მსუბუქი კონტეინერები, კორპები, კონტეინერების, ბაკების
თავსახურები და სხვა სახის ხუფები
მსუბუქი კონტეინერები
კორპები, საცობები, კონტეინერების თავსახურები და სხვა სახის ხუფები
კორპები
საცობები
კონტეინერების სახურავები
ხუფები
პლასტმასის სახურავები
თუნუქის ქილები
თუნუქის ქილები საკვებისთვის
როფეები
სხვა კონტეინერები
ყუთები/ბუდეები
კაბელის დასახვევი კოჭები
შესაფუთი ხის ყუთები
კასრები
პალეტიანი/სადგამიანი ყუთი
ცენტრალური გათბობის რადიატორები და ბოილერები, მათი ნაწილები
რადიატორები და ბოილერები
რადიატორები
ცენტრალური გათბობის რადიატორები
ცენტრალური გათბობის რადიატორები არაელექტრული გახურებით

Containers for waste material
Casks
Storage bins
Container storage system
Stacking machinery
Pressure vessels
Steel pressure vessels
Drums
Waste drums
Boxes
Cartons
Meter housings
Prefabricated boxes
Light containers, corks, tops for containers, vats and lids
Light containers
Corks, stoppers, tops for containers and lids
Corks
Stoppers
Tops for containers
Lids
Plastic caps
Cans
Food cans
Vats
Other containers
Cases
Cable drums
Crates
Barrels
Pallet boxes
Central-heating radiators and boilers and parts
Radiators and boilers
Radiators
Central-heating radiators
Non-electrically-heated central-heating radiators

44621112
44621200
44621210
44621220
44621221
44622000
44622100
44800000
44810000
44811000
44812000
44812100
44812200
44812210
44812220
44812300
44812310
44812320
44812400
44820000
44830000
44831000
44831100
44831200
44831300
44831400
44832000
44832100
44832200
44900000
44910000
44911000
44911100
44911200
44912000
44912100

ცენტრალური გათბობის რადიატორების ნაწილები
ბოილერები
წყლის ბოილერები
ცენტრალური გათბობის ბოილერები
ცენტრალური გათბობის ბოილერების ნაწილები
თბოაღმდგენი სისტემები
თბოაღმდგენი მოწყობილობა
საღებავები, ლაქები და მასტიკები
საღებავები
საგზაო მარკირების საღებავები
სამხატვრო საღებავები
მინანქარი და ჭიქურობა
ზეთისა და წყლის საღებავები
ზეთის საღებავები
წყლის საღებავები
სასკოლო საღებავები
ფერადი საღებავების ნაკრებები
ფერადი საღებავები საგზაო ნიშნებისთვის
დეკორატიული მასალები
ლაქები
მასტიკები, შემავსებლები, საპოხები და ხსნარები
მასტიკები, შემავსებლები, საპოხები
მასტიკები
შემავსებლები
საპოხები
ნაზავები
ხსნარები
საღებავის მოსაშორებელი ხსნარი
გამხსნელები
სამშენებლო ქვა, კირქვა, თაბაშირი და ასპიდური ფიქალი
სამშენებლო ქვა
მარმარილო და კირის შემცველი სამშენებლო ქვა
მარმარილო
ტრავერტინი (კირიანი ტუფი)
სხვადასხვა სახის სამშენებლო ქვები
გრანიტი

Parts of central-heating radiators
Boilers
Water boilers
Central-heating boilers
Parts of central-heating boilers
Heat-recovery systems
Heat-recovery equipment
Paints, varnishes and mastics
Paints
Road paint
Artists' paints
Enamels and glazes
Oil and water paints
Oil paints
Water paints
Students' paints
Colours in sets
Signboard painters' colours
Decorating supplies
Varnishes
Mastics, fillers, putty and solvents
Mastics, fillers, putty
Mastics
Fillers
Putty
Grout
Solvents
Paint stripper
Thinners
Stone for construction, limestone, gypsum and slate
Stone for construction
Marble and calcarous building stone
Marble
Travertine
Miscellaneous building stone
Granite

44912200
44912300
44912400
44920000
44921000
44921100
44921200
44921210
44921300
44922000
44922100
44922200
44930000
45100000
45110000
45111000
45111100
45111200
45111210
45111211
45111212
45111213
45111214
45111220
45111230
45111240
45111250
45111260
45111290
45111291
45111300
45111310
45111320
45112000
45112100
45112200

ქვიშაქვა
ბაზალტი
საბორდიურე ქვა
კირქვა, თაბაშირი და ცარცი
კირქვა და თაბაშირი
თაბაშირი
კირი
დაფქვილი კირი
კირქვა
ცარცი და დოლომიტი
ცარცი
დოლომიტი
ასპიდური ფიქალი
სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები
შენობის დაშლისა და ნგრევის სამუშაოები და მიწის სამუშაოები
შენობის დაშლის, სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი და გაწმენდითი
შენობის დაშლის სამუშაოები
სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი და გაწმენდითი სამუშაოები
ასაფეთქებელი და მასთან დაკავშირებული ქანების მოხსნა-გატანის
ასაფეთქებელი სამუშაოები
ქანების მოხსნა-გატანის სამუშაოები
სამშენებლო უბნის გაწმენდითი სამუშაოები
აფეთქებისშემდგომი გაწმენდითი სამუშაოები
ბუჩქნარის ამოძირკვის სამუშაოები
გრუნტის სტაბილიზების სამუშაოები
გრუნტის დრენაჟის სამუშაოები
გრუნტის კვლევის სამუშაოები
სამუშაო უბნის მომზადება სამთო სამუშაოებისთვის
მოსამზადებელი სამუშაოები მომსახურებების გასაწევად
განაშენიანებითი სამუშაოები
დემონტაჟის სამუშაოები
სამხედრო აღჭურვილობების დემონტაჟის სამუშაოები
უსაფრთხოების აღჭურვილობების დემონტაჟის სამუშაოები
მიწის თხრისა და გადატანის სამუშაოები
არხების/სანგრების თხრის სამუშაოები
გრუნტის ზედა ფენის მოხსნითი სამუშაოები

Sandstone
Basalt
Kerbstones
Limestone, gypsum and chalk
Limestone and gypsum
Gypsum
Lime
Powdered lime
Limestone
Chalk and dolomite
Chalk
Dolomite
Slate
Site preparation work
Building demolition and wrecking work and earthmoving work
Demolition, site preparation and clearance work
Demolition work
Site preparation and clearance work
Blasting and associated rock-removal work
Blasting work
Rock-removal work
Site-clearance work
Blast-clearing work
Scrub-removal work
Ground-stabilisation work
Ground-drainage work
Ground investigation work
Site-preparation work for mining
Primary works for services
Site-development work
Dismantling works
Dismantling works for military installations
Dismantling works for security installations
Excavating and earthmoving work
Trench-digging work
Soil-stripping work

45112210
45112300
45112310
45112320
45112330
45112340
45112350
45112360
45112400
45112410
45112420
45112440
45112441
45112450
45112500
45112600
45112700
45112710
45112711
45112712
45112713
45112714
45112720
45112721
45112722
45112723
45112730
45112740
45113000
45120000
45121000
45122000
45200000
45210000
45211000

გრუნტის ზედა მცენარეული ფენის მოხსნითი სამუშაოები
მიწით ამოვსებისა და ნიადაგის სამელიორაციო სამუშაოები
მიწით ამოვსების სამუშაოები
ნიადაგის სამელიორაციო სამუშაოები
უბნის სამელიორაციო სამუშაოები
გრუნტის დამაბინძურებლებისაგან გაწმენდითი სამუშაოები
მიტოვებული, უდაბური მიწების სამელიორაციო სამუშაოები
მიწის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
საექსკავაციო სამუშაოები
საფლავის გათხრის სამუშაოები
საძირკვლის გათხრის სამუშაოები
ფერდობების ტერასირების სამუშაოები
ტერასირების სამუშაოები
საექსკავაციო სამუშაოები არქეოლოგიური კვლევის ადგილებში
გრუნტის გატანის სამუშაოები
ნიადაგის მოჭრისა და მიწით ამოვსების სამუშაოები
ლანდშაფტური არქიტექტურის სამუშაოები/გამწვანების სამუშაოები
გამწვანებული ტერიტორიების მოწყობის სამუშაოები
პარკების მოწყობის სამუშაოები
ბაღების მოწყობის სამუშაოები
გადახურული ბაღების მოწყობის სამუშაოები
სასაფლაოების მოწყობის სამუშაოები
სპორტული მოედნებისა და დასასვენებელი ტერიტორიების მოწყობის
გოლფის მოედნების მოწყობის სამუშაოები
იპოდრომების მოწყობის სამუშაოები
სათამაშო მოედნების მოწყობის სამუშაოები
გზებისა და ავტომაგისტრალების მოწყობის სამუშაოები
აეროპორტების მოწყობის სამუშაოები
სამშენებლო მოედანზე მიმდინარე სამუშაოები
დაზვერვითი და საბურღი სამუშაოები
ექსპერიმენტული საბურღი სამუშაოები
დაზვერვითი საბურღი სამუშაოები
მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო
მშენებლობის სამუშაოები
შენობების მშენებლობა
მრავალბინიანი სახლებისა და ინდივიდუალური საცხოვრებელი

Topsoil-stripping work
Infill and land-reclamation work
Infill work
Land-reclamation work
Site-reclamation work
Soil-decontamination work
Reclamation of waste land
Land rehabilitation work
Excavating work
Grave-digging work
Basement excavation work
Terracing of hillsides
Terracing work
Excavation work at archaeological sites
Earthmoving work
Cut and fill
Landscaping work
Landscaping work for green areas
Landscaping work for parks
Landscaping work for gardens
Landscaping work for roof gardens
Landscaping work for cemeteries
Landscaping work for sports grounds and recreational areas
Landscaping work for golf courses
Landscaping work for riding areas
Landscaping work for playgrounds
Landscaping work for roads and motorways
Landscaping work for airports
Siteworks
Test drilling and boring work
Test drilling work
Test boring work
Works for complete or part construction and civil engineering work
Building construction work
Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses

45211100
45211200
45211300
45211310
45211320
45211340
45211341
45211350
45211360
45211370
45212000
45212100
45212110
45212120
45212130
45212140
45212150
45212160
45212170
45212171
45212172
45212180
45212190
45212200
45212210
45212211
45212212
45212213
45212220
45212221
45212222
45212223
45212224
45212225
45212230

სამშენებლო სამუშაოები სახლებისთვის
თავშესაფრების მშენებლობა
სახლების მშენებლობა
სააბაზანოების მშენებლობა
ვერანდების მშენებლობა
მრავალბინიანი სახლების მშენებლობა
ბინების მშენებლობა
მრავალფუნქციური შენობების მშენებლობა
ქალაქმშენებლობა
საუნების მშენებლობა
დასასვენებელი, სპორტული, კულტურული ნაგებობების,
სასტუმროებისა და რესტორნების მშენებლობა
დასასვენებელი ნაგებობების მშენებლობა
დასასვენებელი ცენტრების მშენებლობა
თემატური პარკების მშენებლობა
გასართობი პარკების მშენებლობა
სარეკრეაციო ბაზების მშენებლობა
კინოთეატრების მშენებლობა
კაზინოების მშენებლობა
გასართობი შენობების მშენებლობა
გასართობი ცენტრების მშენებლობა
სარეკრეაციო ცენტრების მშენებლობა
სალაროების მშენებლობა
მზისგან დასაცავ საშუალებათა მოწყობის სამუშაოების წარმოება
სპორტული ნაგებობების მშენებლობა
სპეციალიზებული სპორტული ნაგებობების მშენებლობა
ყინულის მოედნების მშენებლობა
საცურაო აუზების მშენებლობა
სპორტული მოედნების დახაზვითი სამუშაოები
მრავალფუნქციური სპორტული ნაგებობების მშენებლობა
სპორტული კონსტრუქციების მშენებლობა სპორტული მოედნებისთვის
ტანვარჯიშის დარბაზის მშენებლობა
ზამთრის სპორტის ნაგებობების მშენებლობა
სტადიონის მშენებლობა
სპორტული დარბაზების მშენებლობა
გასახდელების მშენებლობა

Construction work for houses
Sheltered housing construction work
Houses construction work
Bathrooms construction work
Porches construction work
Multi-dwelling buildings construction work
Flats construction work
Multi-functional buildings construction work
Urban development construction work
Construction works for saunas
Construction work for buildings relating to leisure, sports, culture,
lodging and restaurants
Construction work of leisure facilities
Leisure centre construction work
Theme park construction work
Amusement park construction work
Recreation installation
Cinema construction work
Casino construction work
Entertainment building construction work
Entertainment centre construction work
Recreation centre construction work
Ticket offices construction work
Sun-protection works
Construction work for sports facilities
Single-purpose sports facilities construction work
Ice rink construction work
Construction work for swimming pool
Sport markings works
Multi-purpose sports facilities construction work
Construction work in connection with structures for sports ground
Gymnasium construction work
Winter-sports facilities construction work
Stadium construction work
Sports hall construction work
Installation of changing rooms

45212290
45212300
45212310
45212311
45212312
45212313
45212314
45212320
45212321
45212322
45212330
45212331
45212340
45212350
45212351
45212352
45212353
45212354
45212360
45212361
45212400
45212410
45212411
45212412
45212413
45212420
45212421
45212422
45212423
45212500
45212600
45213000
45213100
45213110

სპორტულ ნაგებობებთან დაკავშირებული სარემონტო და ტექნიკური
მომსახურების სამუშაოები
ხელოვნებისა და კულტურის სახლების მშენებლობა
საგამოფენო ნაგებობების მშენებლობა
სურათების გალერეის მშენებლობა
საგამოფენო ცენტრის მშენებლობა
მუზეუმის მშენებლობა
ისტორიული ძეგლის ან მემორიალის მშენებლობა
სამსახიობო წარმოდგენებთან დაკავშირებული შენობების მშენებლობა
აუდიტორიის მშენებლობა
თეატრის მშენებლობა
ბიბლიოთეკის მშენებლობა
მულტიმედია-ბიბლიოთეკის მშენებლობა
სალექციო დარბაზის მშენებლობა
განსაკუთრებული ისტორიული ან არქიტექტურული მნიშვნელობის
სამშენებლო სამუშაოების წარმოება პრეისტორიულ ძეგლებზე
სამრეწველო ძეგლ-ნაგებობების მშენებლობა
სასახლის მშენებლობა
ციხე-დარბაზის/ციხესიმაგრის მშენებლობა
რელიგიური დანიშნულების შენობების მშენებლობა
ტაძრის მშენებლობა
შენობები სასტუმროებისა და რესტორნებისთვის
გასაქირავებელი ბინების მშენებლობა
სასტუმროს მშენებლობა
საერთო საცხოვრებლების, პანსიონების მშენებლობა
მცირე ხნით გასაჩერებელი შენობების მშენებლობა
რესტორნებისა და მსგავსი ნაგებობების მშენებლობა
რესტორნის მშენებლობა
სასადილოს მშენებლობა
კაფეტერიის მშენებლობა
სამზარეულოს ან რესტორნის დაგეგმარება
პავილიონის მშენებლობა
კომერციული შენობების, საწყობებისა და სამრეწველო შენობების,
ტრანსპორტთან დაკავშირებული შენობების მშენებლობა
კომერციული დანიშნულების შენობების მშენებლობა
მაღაზიის მშენებლობა

Repair and maintenance work in connection with sports facilities
Construction work for art and cultural buildings
Construction work for buildings relating to exhibitions
Art gallery construction work
Exhibition centre construction work
Museum construction work
Historical monument or memorial construction work
Construction work for buildings relating to artistic performances
Auditorium construction work
Theatre construction work
Library construction work
Multimedia library construction work
Lecture hall construction work
Buildings of particular historical or architectural interest
Prehistoric monument construction work
Industrial monument construction work
Palace construction work
Castle construction work
Religious buildings construction work
Church construction work
Accommodation and restaurant buildings
Construction work for lodging buildings
Hotel construction work
Hostel construction work
Short-stay accommodation construction work
Construction work for restaurants and similar facilities
Restaurant construction work
Canteen construction work
Cafeteria construction work
Kitchen or restaurant conversion
Pavilion construction work
Construction work for commercial buildings, warehouses and industrial
buildings, buildings relating to transport
Construction work for commercial buildings
Shop buildings construction work

45213111
45213112
45213120
45213130
45213140
45213141
45213142
45213150
45213200
45213210
45213220
45213221
45213230
45213240
45213241
45213242
45213250
45213251
45213252
45213260
45213270
45213280
45213300
45213310
45213311
45213312
45213313
45213314
45213315
45213316
45213320
45213321
45213322
45213330
45213331
45213332

სავაჭრო ცენტრის მშენებლობა
მცირე სავაჭრო ობიექტის მშენებლობა
ფოსტის მშენებლობა
ბანკის მშენებლობა
ბაზრის მშენებლობა
გადახურული ბაზრის მშენებლობა
ღია ბაზრის მშენებლობა
საოფისე შენობის მშენებლობა
საწყობებისა და სამრეწველო შენობების მშენებლობა
მაცივარ-საწყობის მშენებლობა
საწყობის მშენებლობა
მაღაზია-საწყობის მშენებლობა
სასაკლაოების მშენებლობა
სასოფლო-სამეურნეო შენობების მშენებლობა
ბეღლების მშენებლობა
ბოსლების მშენებლობა
სამრეწველო შენობების მშენებლობა
სამრეწველო ობიექტების მშენებლობა
სახელოსნოების მშენებლობა
სასაქონლო საწყობების მშენებლობა
ნარჩენების გადამამუშავებელი ქარხნის მშენებლობა
კომპოსტირებისათვის განკუთვნილი ნაგებობების მშენებლობა
ტრანსპორტთან დაკავშირებული შენობები
(ავტო)საგზაო ტრანსპორტთან დაკავშირებული შენობების მშენებლობა
ავტობუსის გაჩერების მშენებლობა
ავტოსადგომის შენობის მშენებლობა
მომსახურების ზონებისთვის განკუთვნილი ნაგებობების მშენებლობა
ავტობუსის გარაჟის მშენებლობა
ავტობუსის გაჩერებებზე გადახურული მოსაცდელების მშენებლობა
ფეხით მოსიარულეთა ბილიკების მშენებლობა
სარკინიგზო ტრანსპორტთან დაკავშირებული შენობების მშენებლობა
რკინიგზის სადგურის მშენებლობა
რკინიგზის ტერმინალების მშენებლობა
საჰაერო ტრანსპორტთან დაკავშირებული შენობების მშენებლობა
აეროპორტის შენობების მშენებლობა
აეროპორტის სადისპეტჩერო კoშკურის მშენებლობა

Shopping centre construction work
Shop units construction work
Post office construction work
Bank construction work
Market construction work
Covered market construction work
Open-air market construction work
Office block construction work
Construction work for warehouses and industrial buildings
Cold-storage installations
Construction work for warehouses
Warehouse stores construction work
Abattoir construction work
Agricultural buildings construction work
Barn construction work
Cowsheds construction work
Construction work for industrial buildings
Industrial units construction work
Workshops construction work
Stores depot construction work
Construction works for recycling station
Construction works for compost facility
Buildings associated with transport
Construction work for buildings relating to road transport
Bus station construction work
Car park building construction work
Service-area building construction work
Bus garage construction work
Bus-stop shelter construction work
Installation works of walkways
Construction work for buildings relating to railway transport
Railway station construction work
Rail terminal building construction work
Construction work for buildings relating to air transport
Airport buildings construction work
Airport control tower construction work

45213333
45213340
45213341
45213342
45213350
45213351
45213352
45213353
45213400
45214000
45214100
45214200
45214210
45214220
45214230
45214300
45214310
45214320
45214400
45214410
45214420
45214430
45214500
45214600
45214610
45214620
45214630
45214631
45214640
45214700
45214710
45214800
45215000
45215100
45215110

აეროპორტის სარეგისტრაციო ბიუროების სამონტაჟო სამუშაოები
წყლის ტრანსპორტთან დაკავშირებული შენობების მშენებლობა
საბორნე ტერმინალის მშენებლობა
პანდუსიანი ტერმინალის მშენებლობა
სხვადასხვა ტიპის ტრანსპორტთან დაკავშირებული შენობების
ანგარ-სახელოსნოების მშენებლობა
ტექმომსახურების პუნქტების მშენებლობა
მგზავრთა ჩასაჯდომი გადასასვლელების სამონტაჟო სამუშაოები
პერსონალის ოთახების სამონტაჟო სამუშაოები
საგანმანათლებლო-კვლევით საქმიანობასთან დაკავშირებული
საბავშვო ბაღების მშენებლობა
სკოლების მშენებლობა
დაწყებითი სკოლების მშენებლობა
საშუალო სკოლების მშენებლობა
სპეციალიზებული სკოლების მშენებლობა
კოლეჯების შენობათა მშენებლობა
საზაფხულო კოლეჯების შენობათა მშენებლობა
ტექნიკური კოლეჯების შენობათა მშენებლობა
უნივერსიტეტების შენობათა მშენებლობა
პოლიტექნიკური ინსტიტუტების შენობათა მშენებლობა
სალექციო დარბაზების მშენებლობა
ლინგაფონის კაბინეტების მშენებლობა
შემდგომი განათლების დაწესებულების შენობათა მშენებლობა
კვლევითი ცენტრებისათვის შენობების მშენებლობა
შენობების მშენებლობა ლაბორატორიებისთვის
სამეცნიერო-კვლევითი და საცდელი ობიექტების მშენებლობა
სამეცნიერო დანიშნულების ნაგებობათა მშენებლობა
სუფთა/სტერილური ნაგებობების მშენებლობა
მეტეოროლოგიური სადგურების მშენებლობა
საერთო საცხოვრებლების მშენებლობა
ვესტიბიულების მშენებლობა
სასწავლო-საწვრთნელი ცენტრების მშენებლობა
ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კრემატორიუმებისა და
საზოგადოებრივი ტუალეტების შენობების მშენებლობა
ჯანდაცვასთან დაკავშირებული შენობების მშენებლობა
სპა-სალონების მშენებლობა

Installation works of airport check-in counters
Construction work for buildings relating to water transport
Ferry terminal building construction work
Ro-ro terminal construction work
Construction work for buildings relating to various means of transport
Maintenance hangar construction work
Service depot construction work
Installation works of passenger boarding bridges
Installation of staff rooms
Construction work for buildings relating to education and research
Construction work for kindergarten buildings
Construction work for school buildings
Primary school construction work
Secondary school construction work
Special school construction work
Construction work for college buildings
Vocational college construction work
Technical college construction work
Construction work for university buildings
Polytechnic construction work
Lecture theatre construction work
Language laboratory construction work
Construction work for buildings of further education
Construction work for research buildings
Laboratory building construction work
Research and testing facilities construction work
Scientific installations
Installation works of cleanrooms
Meteorological stations construction work
Construction work for halls of residence
Entrance hall construction work
Training facilities building
Construction work for buildings relating to health and social services, for
crematoriums and public conveniences
Construction work for buildings relating to health
Spa construction work

45215120
45215130
45215140
45215141
45215142
45215143
45215144
45215145
45215146
45215147
45215148
45215200
45215210
45215212
45215213
45215214
45215215
45215220
45215221
45215222
45215300
45215400
45215500
45216000
45216100
45216110
45216111
45216112
45216113
45216114
45216120
45216121
45216122

სპეციალიზებული სამედიცინო შენობების მშენებლობა
კლინიკების შენობათა მშენებლობა
საავადმყოფოების შენობათა მშენებლობა
საოპერაციო დარბაზების მშენებლობა
ინტენსიური თერაპიის განყოფილებისთვის შენობის მშენებლობა
დიაგნოსტიკური საპროექციო კაბინეტების მშენებლობა
საპროექციო კაბინეტების მშენებლობა
ფლუროსკოპიის კაბინეტის მშენებლობა
პათანატომიის კაბინეტის მშენებლობა
სასამართლო-სამედიცინო ექსპერტიზის კაბინეტების მშენებლობა
კათეტერიზაციის ლაბორატორიების მშენებლობა
სოციალური უზრუნველყოფის შენობების მშენებლობა
პანსიონ-თავშესაფრების შენობათა მშენებლობა
პენსიონერთა სახლების მშენებლობა
მოხუცებულთა სახლების მშენებლობა
მოხუცებულთა თავშესაფრების შენობათა მშენებლობა
ბავშვთა სახლების მშენებლობა
სოციალური დანიშნულების შენობების მშენებლობა, პანსიონთავშესაფრების შენობების გარდა
ბავშვთა მოვლის ცენტრების მშენებლობა
სამოქალაქო ცენტრის მშენებლობა
კრემატორიუმების მშენებლობა
სასაფლაოებზე სამუშაოების წარმოება
საზოგადოებრივი ტუალეტების მშენებლობა
კანონისა და წესრიგის დაცვის სამსახურების ან საავარიო-სამაშველო
სამსახურების, სამხედრო ნაგებობების მშენებლობა
კანონისა და წესრიგის დაცვის სამსახურებისა და საავარიო-სამაშველო
სამსახურების შენობების მშენებლობა
კანონისა და წესრიგის დაცვის სამსახურების შენობების მშენებლობა
პოლიციის განყოფილებების მშენებლობა
სასამართლოს შენობების მშენებლობა
ციხეების მშენებლობა
პარლამენტისა და საზოგადოებრივი კრებებისათვის შენობების
საავარიო-სამაშველო სამსახურების შენობების მშენებლობა
სახანძრო განყოფილებების შენობების მშენებლობა
სასწრაფო დახმარების სადგურების მშენებლობა

Special medical building construction work
Clinic construction work
Hospital facilities construction work
Operating theatre construction work
Intensive-care unit construction work
Diagnostic screening room construction work
Screening rooms construction work
Fluoroscopy room construction work
Pathology room construction work
Forensic room construction work
Catheter room construction work
Construction work for social services buildings
Construction work for subsidised residential accommodation
Retirement home construction work
Nursing home construction work
Residential homes construction work
Children's home construction work
Construction work for social facilities other than subsidised residential
accommodation
Daycare centre construction work
Civic centre construction work
Construction work for crematoriums
Cemetery works
Public conveniences
Construction work for buildings relating to law and order or emergency
services and for military buildings
Construction work for buildings relating to law and order or emergency
services
Construction work for buildings relating to law and order
Police station construction work
Court building construction work
Prison building construction work
Parliament and public assembly buildings
Construction work for buildings relating to emergency services
Fire station construction work
Ambulance station construction work

45216123
45216124
45216125
45216126
45216127
45216128
45216129
45216200
45216220
45216230
45216250
45217000
45220000
45221000
45221100
45221110
45221111
45221112
45221113
45221114
45221115
45221117
45221118
45221119
45221120
45221121
45221122
45221200
45221210
45221211
45221213
45221214
45221220
45221230
45221240
45221241

სამთო-სამაშველო სადგურების მშენებლობა
წყლის სამაშველო სადგურების მშენებლობა
საავარიო მომსახურების შენობათა მშენებლობა
სანაპირო დაცვის შენობების მშენებლობა
სამაშველო სამსახურის სადგურების მშენებლობა
შუქურების მშენებლობა
დამცავი თავშესაფრები
სამხედრო შენობებისა და ნაგებობების მშენებლობა
სამხედრო ბუნკერების მშენებლობა
სამხედრო თავშესაფრების მშენებლობა
სანგრების თავდაცვითი ზოლის მშენებლობა
გასაბერ ნაგებობათა მშენებლობა
საინჟინრო და სამშენებლო სამუშაოები
ხიდებისა და გვირაბების, შახტებისა და მეტროს მშენებლობა
სამშენებლო სამუშაოები ხიდებისთვის
ხიდების მშენებლობა
საავტომობილო ხიდების მშენებლობა
სარკინიგზო ხიდების მშენებლობა
საფეხმავლო ხიდების მშენებლობა
სამშენებლო სამუშაოები რკინის ხიდებისათვის
სამშენებლო სამუშაოები ფოლადის ხიდებისათვის
ასაწონი პლატფორმის/ხიდური სასწორის მშენებლობა
სამილსადენე ხიდების მშენებლობა
ხიდის განახლების სამუშაოები
ვიადუკების მშენებლობა
საავტომობილო ვიადუკების მშენებლობა
სარკინიგზო ვიადუკების მშენებლობა
სამშენებლო სამუშაოები გვირაბების, შახტებისა და მეტროსთვის
გადახურული ან ნაწილობრივ გადახურული ქვაბულები
მიწისქვეშა გადასასვლელები
გადახურული ან ნაწილობრივ გადახურული სარკინიგზო ქვაბულები
გადახურული ან ნაწილობრივ გადახურული საავტომობილო
წყალგამტარი მილები
შახტები
სამშენებლო სამუშაოები გვირაბებისათვის
საავტომობილო გვირაბების მშენებლობა

Mountain-rescue building construction work
Lifeboat station construction work
Emergency-services building construction work
Coastguard building construction work
Rescue-service station construction work
Lighthouse construction work
Protective shelters
Construction work for military buildings and installations
Military bunker construction work
Military shelter construction work
Trench defences construction work
Inflatable buildings construction work
Engineering works and construction works
Construction work for bridges and tunnels, shafts and subways
Construction work for bridges
Bridge construction work
Road bridge construction work
Railway bridge construction work
Footbridge construction work
Construction work for iron bridges
Construction work for steel bridges
Weighbridge construction work
Pipeline-carrying bridge construction work
Bridge renewal construction work
Viaduct construction work
Road viaduct construction work
Railway viaduct construction work
Construction work for tunnels, shafts and subways
Covered or partially-covered excavations
Underpass
Covered or partially-covered railway excavations
Covered or partially-covered road excavations
Culverts
Shafts
Construction work for tunnels
Road tunnel construction work

45221242
45221243
45221244
45221245
45221246
45221247
45221248
45221250
45222000
45222100
45222110
45222200
45222300
45223000
45223100
45223110
45223200
45223210
45223220
45223300
45223310
45223320
45223400
45223500
45223600
45223700
45223710
45223720
45223800
45223810
45223820
45223821
45223822

სარკინიგზო გვირაბების მშენებლობა
ქვეითად მოსიარულეთა გვირაბების მშენებლობა
საარხე გვირაბების მშენებლობა
მდინარისქვეშა გვირაბების მშენებლობა
ზღვისქვეშა გვირაბების მშენებლობა
გვირაბების გაყვანის სამუშაოები
გვირაბების მოპირკეთების სამუშაოები
მიწისქვეშა სამუშაოები, რომლებიც არ არის დაკავშირებული
გვირაბების, შახტებისა და მეტროს მშენებლობასთან
საინჟინრო სამუშაოები, ხიდების, გვირაბების, შახტებისა და მეტროს
მშენებლობის გარდა
ნარჩენების გადამამუშავებელი ქარხნის მშენებლობა
ნაგავსაყრელების მშენებლობა
სამხედრო ობიექტების სამონტაჟო-ტექნიკური სამუშაოები
უსაფრთხოების ობიექტების სამონტაჟო-ტექნიკური სამუშაოები
კონსტრუქციების მშენებლობა
ლითონის კონსტრუქციების აწყობა
ლითონის კონსტრუქციების დამონტაჟება
საპროექტო სამუშაოები
ფოლადის მზიდი კონსტრუქციის აგება
თაღოვანი კონსტრუქციების მშენებლობა
ავტოსადგომების მშენებლობა
მიწისქვეშა ავტოსადგომების მშენებლობა
"მანქანა-ავტობუსის" ტიპის ავტოსადგომების (ავტოსადგომები
გადამჯდომი მგზავრებისთვის) მშენებლობა
სარადარო სადგურის მშენებლობა
არმირებული ბეტონის ნაგებობები
საძაღლე ქოხის მშენებლობა
მომსახურების ზონების მშენებლობა
საავტომობილო გზების მომსახურების ზონების მშენებლობა
ბენზინ- და გაზგასამართი სადგურების მშენებლობა
ასაწყობი კონსტრუქციების აწყობა და მონტაჟი
ასაწყობი კონსტრუქციები
ასაწყობი ნაწილები და კომპონენტები
ასაწყობი ნაწილები
ასაწყობი კომპონენტები

Railway tunnel construction work
Pedestrian tunnel construction work
Canal tunnel construction work
Under-river tunnel construction work
Undersea tunnel construction work
Tunnelling works
Tunnel linings construction work
Underground work other than tunnels, shafts and subways
Construction work for engineering works except bridges, tunnels, shafts
and subways
Waste-treatment plant construction work
Waste disposal site construction work
Engineering work for military installations
Engineering work for security installations
Structures construction work
Assembly of metal structures
Installation of metal structures
Structural works
Structural steelworks
Structural shell work
Parking lot construction work
Underground car park construction work
Park-and-ride facility construction work
Radar station construction work
Reinforced-concrete structures
Dog kennels construction work
Service area construction work
Motorway service area construction work
Petrol/gas stations construction work
Assembly and erection of prefabricated structures
Prefabricated constructions
Prefabricated units and components
Prefabricated units
Prefabricated components

45230000
45231000
45231100
45231110
45231111
45231112
45231113
45231200
45231210
45231220
45231221
45231222
45231223
45231300
45231400
45231500
45231510
45231600
45232000
45232100
45232120
45232121
45232130
45232140
45232141
45232142
45232150
45232151
45232152
45232153
45232154
45232200
45232210
45232220

სამშენებლო სამუშაოები მილსადენების, საკომუნიკაციო და
ელექტროხაზების, გზატკეცილების, გზების, აეროდრომებისა და
სარკინიგზო ხაზებისთვის; ბეტონის ბრტყელი კონსტრუქციებისთვის
სამშენებლო სამუშაოები მილსადენების, საკომუნიკაციო და
მილსადენების მშენებლობის ძირითადი სამუშაოები
მილების ჩაწყობა
მილსადენების ამოღება და შეცვლა
მილსადენების სისტემის დამონტაჟება
მილსადენების შეცვლის სამუშაოები
ნავთობისა და გაზის მილსადენების მშენებლობა
ნავთობსადენების მშენებლობა
გაზსადენების მშენებლობა
გაზმომარაგების მაგისტრალების მშენებლობა
გაზსაცავების მშენებლობა
გაზის გამანაწილებელი დამხმარე ნაგებობები
წყლისა და საკანალიზაციო მილსადენების მშენებლობა
ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა
შეკუმშული ჰაერის მილსადენების მშენებლობა
პნევმატური ფოსტის მშენებლობა
საკომუნიკაციო ხაზების მშენებლობა
დამხმარე სამუშაოები მილსადენებისა და კაბელებისათვის
დამხმარე სამუშაოები წყალსადენი მილებისათვის
საირიგაციო სამუშაოები
საირიგაციო მილსადენების მშენებლობა
ჩამდინარე წყლების მილსადენი სისტემების მშენებლობა
თბომომარაგების რაიონული მაგისტრალების მშენებლობა
თბომომარაგებასთან დაკავშირებული სამუშაოები
თბოგადამცემი სადგურის მშენებლობა
წყლის გამანაწილებელ მილსადენებთან დაკავშირებული სამუშაოები
მაგისტრალური წყალსადენის სამშენებლო-აღდგენითი სამუშაოები
წყალსატუმბი სადგურების მშენებლობა
წყალსატუმბი კოშკების მშენებლობა
სასმელი წყლის მაღლივი სადაწნეო რეზერვუარების მშენებლობა
დამხმარე სამუშაოები მაღალი ძაბვის ხაზებისათვის
საჰაერო ხაზების მშენებლობა
ქვესადგურის მშენებლობა

Construction work for pipelines, communication and power lines, for
highways, roads, airfields and railways; flatwork
Construction work for pipelines, communication and power lines
General construction work for pipelines
Pipelaying construction work
Pipeline lifting and relaying
Installation of pipe system
Pipeline relaying works
Construction work for oil and gas pipelines
Construction work for oil pipelines
Construction work for gas pipelines
Gas supply mains construction work
Gasholder works
Gas distribution ancillary work
Construction work for water and sewage pipelines
Construction work for electricity power lines
Compressed-air pipeline work
Compressed-air pipeline work for mailing system
Construction work for communication lines
Ancillary works for pipelines and cables
Ancillary works for water pipelines
Irrigation works
Irrigation piping construction work
Storm-water piping construction work
District-heating mains construction work
Heating works
Heat-transfer station construction work
Works related to water-distribution pipelines
Water-main refurbishment construction work
Pumping station construction work
Construction work for water towers
Construction work of elevated tanks for drinking water
Ancillary works for electricity power lines
Overhead line construction
Substation construction work

45232221
45232300
45232310
45232311
45232320
45232330
45232331
45232332
45232340
45232400
45232410
45232411
45232420
45232421
45232422
45232423
45232424
45232430
45232431
45232440
45232450
45232451
45232452
45232453
45232454
45232460
45232470
45233000
45233100
45233110
45233120
45233121
45233122
45233123
45233124

ტრანსფორმატორული ქვესადგური
სატელეფონო და საკომუნიკაციო ხაზების მშენებლობა და დამხმარე
სატელეფონო ხაზების გაყვანა
საავარიო საგზაო სატელეფონო ხაზების მშენებლობა
საკაბელო მაუწყებლობის ხაზების მშენებლობა
ანტენების დაყენება
მაუწყებლობასთან დაკავშირებული დამხმარე სამუშაოები
ტელეკომუნიკაციებთან დაკავშირებული დამხმარე სამუშაოები
მობილური ტელეფონების საბაზო სადგურების მშენებლობა
კანალიზაციის მშენებლობა
კანალიზაციასთან დაკავშირებული სამუშაოები
ჩამდინარე წყლების მილსადენების მშენებლობა
ჩამდინარე წყლებთან დაკავშირებული სამუშაოები
ჩამდინარე წყლების გამწმენდი სადგურის მშენებლობა
ლექისგან გამწმენდი სადგურის მშენებლობა
ჩამდინარე წყლების სატუმბი სადგურის მშენებლობა
ჩამდინარე წყლების ჩასადენის მშენებლობა
წყლის გამწმენდი სადგურის მშენებლობა
ჩამდინარე წყლების სატუმბი სადგურის მშენებლობა
ჩამდინარე წყლების მილების მშენებლობა
დრენაჟის მშენებლობა
სადრენაჟო და ზედაპირული სამუშაოები
დრენაჟთან დაკავშირებული სამუშაოები
წყალსარინების მშენებლობა
წვიმის წყალსაკრები რეზერვუარის/აუზის მშენებლობა
საკანალიზაციო სამუშაოები
ნარჩენების გადატუმბვის სადგური
გზატკეცილების, გზების მშენებლობა, საძირკვლის მომზადებისა და
ზედა ფენის გადაგების სამუშაოები
გზატკეცილების, გზების მშენებლობა
საავტომობილო გზების მშენებლობა
გზის მშენებლობა
საგზაო მაგისტრალის მშენებლობა
წრიული საავტომობილო გზების მშენებლობა
მეორეხარისხოვანი გზის მშენებლობა
ავტოსტრადების მშენებლობა

Transformer substation
Construction and ancillary works for telephone and communication lines
Construction work for telephone lines
Roadside emergency telephone lines
Cable broadcasting lines
Erection of aerials
Ancillary works for broadcasting
Ancillary works for telecommunications
Mobile-telephone base-stations construction work
Sewer construction work
Sewerage work
Foul-water piping construction work
Sewage work
Sewage treatment works
Sludge-treatment works
Sewage pumping stations construction work
Sewage outfall construction work
Water-treatment work
Wastewater pumping station
Construction work for sewage pipes
Drainage construction works
Drainage and surface works
Drainage works
Drains construction work
Rain-water basin construction work
Sanitary works
Waste transfer station
Construction, foundation and surface works for highways, roads
Construction work for highways, roads
Motorway construction works
Road construction works
Main road construction works
Ring road construction work
Secondary road construction work
Trunk road construction work

45233125
45233126
45233127
45233128
45233129
45233130
45233131
45233139
45233140
45233141
45233142
45233144
45233150
45233160
45233161
45233162
45233200
45233210
45233220
45233221
45233222
45233223
45233224
45233225
45233226
45233227
45233228
45233229
45233250
45233251
45233252
45233253
45233260
45233261
45233262
45233270

გადამკვეთი გზების მშენებლობა
ქანობით გამოყოფილი კვანძის მშენებლობა
ნაირდონიანი გადამკვეთი გზების მშენებლობა
შემოვლითი გზების მშენებლობა
გზაჯვარედინების მშენებლობა
გზატკეცილების მშენებლობა
ესტაკადის გზატკეცილის მშენებლობა
გზატკეცილების ტექნიკური მომსახურება
გზის სამუშაოები
გზის ტექნიკური მომსახურება
გზის შეკეთების სამუშაოები
ესტაკადების მშენებლობა
მოძრაობის განტვირთვის სამუშაოები
ბილიკები და სხვა მყარი ზედაპირების მშენებლობა
ტროტუარების სამშენებლო სამუშაოები
ველოსიპედის ბილიკების მშენებლობა
გზების საფართან დაკავშირებული სხვადასხვა სახის სამუშაოები
გზატკეცილების საფარის დაგებასთან დაკავშირებული სამუშაოები
გზების საფარის დაგებასთან დაკავშირებული სამუშაოები
გზების დახაზვა
მოკირწყლვისა და მოასფალტების სამუშაოები
გზის ავტოსავალი ნაწილის განახლების სამუშაოები
ორშტოიანი ორმხრივი გზის ავტოსავალი ნაწილის მშენებლობა
ერთშტოიანი ორმხრივი გზის ავტოსავალი ნაწილის მშენებლობა
მისადგომი გზის მშენებლობა
სატრანსპორტო კვანძის მშენებლობა
გზების ზედა საფარის დაგების სამუშაოები
გზის პირის მოვლა
გზების გარდა, სხვა საფარის მოწყობის სამუშაოები
გზის საფარის განახლების სამუშაოები
ქუჩების ზედა საფარის მოწყობის სამუშაოები
ტროტუარების ზედა საფარის მოწყობის სამუშაოები
ქვეითად მოსიარულეთა გზების მშენებლობა
ესტაკადების მშენებლობა ქვეითად მოსიარულეთათვის
ქვეითად მოსიარულეთა ზონების მშენებლობა
ავტოსადგომების დახაზვა

Road junction construction work
Grade-separated junction construction work
T-junction construction work
Roundabout construction work
Crossroad construction work
Construction work for highways
Construction work for elevated highways
Highway maintenance work
Roadworks
Road-maintenance works
Road-repair works
Overpass construction work
Traffic-calming works
Paths and other metalled surfaces
Footpath construction work
Cycle path construction work
Various surface works
Surface work for highways
Surface work for roads
Road-surface painting work
Paving and asphalting works
Carriageway resurfacing works
Dual carriageway construction work
Single carriageway construction work
Access road construction work
Slip road construction work
Surface coating construction work
Verge maintenance work
Surfacing work except for roads
Resurfacing works
Surface work for streets
Surface work for footpaths
Pedestrian ways construction work
Pedestrian overpass construction work
Pedestrian zone construction work
Parking-lot-surface painting work

45233280
45233290
45233291
45233292
45233293
45233294
45233300
45233310
45233320
45233330
45233340
45234000
45234100
45234110
45234111
45234112
45234113
45234114
45234115
45234116
45234120
45234121
45234122
45234123
45234124
45234125
45234126
45234127
45234128
45234129
45234130
45234140
45234160
45234170
45234180

საგზაო ბარიერების აღმართვა/აგება
საგზაო ნიშნების დაყენება
ბოძკინტების დამონტაჟება
უსაფრთხოების მოწყობილობების დამონტაჟება
ქუჩის ავეჯის დამონტაჟება
საგზაო სიგნალების დამონტაჟება
გზატკეცილების, გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების ფუნდამენტების
გზატკეცილების ფუნდამენტების მომზადება
გზების ფუნდამენტების მომზადება
ქუჩების ფუნდამენტების მომზადება
ტროტუარების ფუნდამენტების მომზადება
სარკინიგზო და საბაგირო სატრანსპორტო სისტემების მშენებლობა
რკინიგზის მშენებლობა
ქალაქის შიდა რკინიგზის მშენებლობა
საქალაქო რკინიგზის მშენებლობა
რკინიგზის დეპოს მშენებლობა
ლიანდაგების დემონტაჟი
რკინიგზის მიწაყრილების მშენებლობა
რკინიგზის საშუქნიშნე სიგნალიზაციის დამონტაჟება
რკინიგზის დეპოს მშენებლობა
ლიანდაგების დემონტაჟი
რკინიგზის ყრილების მშენებლობა
მიწისქვეშა სარკინიგზო სამუშაოები
ნაწილობრივ მიწისქვეშა სარკინიგზო სამუშაოები
მიწისქვეშა სამგზავრო სარკინიგზო ტრანსპორტი
მიწისქვეშა სარკინიგზო სადგურის მშენებლობა
ტრამვაის ხაზის მშენებლობა
ტრამვაის დეპოს მშენებლობა
ტრამვაის ბაქნების მშენებლობა
ქალაქის რკინიგზის ლიანდაგების დაგება
ბალასტის დაყრა
შლაგბაუმიანი გადასასვლელის მშენებლობა
რკინიგზის ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა
ლოკომოტივის ქვესადგურების მშენებლობა
სარკინიგზო სახელოსნოების მშენებლობა

Erection of road-barriers
Installation of road signs
Installation of bollards
Installation of safety equipment
Installation of street furniture
Installation of road signals
Foundation work for highways, roads, streets and footpaths
Foundation work for highways
Foundation work for roads
Foundation work for streets
Foundation work for footpaths
Construction work for railways and cable transport systems
Railway construction works
Intercity railway works
City railway construction work
Railway depot construction work
Demolition of tracks
Railway embankment construction work
Railway signalling works
Track construction works
Urban railway works
Tramway works
Underground railway works
Partially underground railway works
Underground passenger railway transport
Underground railway station
Tramline construction works
Tramway depot construction work
Tramway platforms construction work
Urban railway track construction works
Ballast construction works
Level crossing construction works
Catenary's construction works
Locomotive-substations construction works
Construction work for railways workshop

45234181
45234200
45234210
45234220
45234230
45234240
45234250
45235000
45235100
45235110
45235111
45235200
45235210
45235300
45235310
45235311
45235320
45236000
45236100
45236110
45236111
45236112
45236113
45236114
45236119
45236200
45236210
45236220
45236230
45236250
45236290
45236300
45237000
45240000

სალიანდაგო გზების მაღალი ძაბვის სალტეების სექციონირების
ქვესადგურის მშენებლობა
საბაგირო-სატრანსპორტო სისტემები
კაბინებიანი საბაგირო-სატრანსპორტო სისტემების მშენებლობა
სათხილამურო ლიფტების მშენებლობა
სკამებიანი საბაგირო გზის მშენებლობა
ფუნიკულიორის რკინიგზის მშენებლობა
საბაგირო გზის (ტელეფერიკის) მშენებლობა
აეროდრომების, ასაფრენი ბილიკებისა და სამანევრო მოედნების
აეროპორტების მშენებლობა
აეროდრომების მშენებლობა
აეროდრომების საფარის დაგება
ასაფრენი ბილიკების მშენებლობა
ასაფრენი ბილიკების საფარის განახლების სამუშაოები
საჰაერო ხომალდების/თვითმფრინავების სამანევრო მოედნების
საფრენი ბილიკის მშენებლობა თვითმფრინავის თავისუფლად
საფრენი ბილიკის მშენებლობა თვითმფრინავის თავისუფლად
მანევრირებისათვის საფრენი ბილიკის საფარის მშენებლობა
ავიახომალდების დასაყენებელი მოედნების მშენებლობა
სანიველირო სამუშაოები
სანიველირო სამუშაოები სხვადასხვა სახის სპორტული
სანიველირო სამუშაოები სპორტული მოედნებისთვის
სანიველირო სამუშაოები გოლფის სათამაშო მოედნებისთვის
სანიველირო სამუშაოები ჩოგბურთის მოედნებისთვის/კორტებისთვის
სანიველირო სამუშაოები იპოდრომებისთვის
სანიველირო სამუშაოები სარბენი ბილიკებისათვის
სარემონტო სამუშაოები სპორტულ მოედნებზე
სანიველირო სამუშაოები დასასვენებელი ზონებისთვის
სანიველირო სამუშაოები ბავშვთა სათამაშო მოედნებისთვის
სანიველირო სამუშაოები ზოოპარკისათვის
სანიველირო სამუშაოები ბაღებისათვის
სანიველირო სამუშაოები პარკებისათვის
სარემონტო სამუშაოები რეკრეაციულ ტერიტორიებზე
სანიველირო სამუშაოები სასაფლაოებისათვის
სცენების აგება
ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მშენებლობა

Construction work for rail track sectioning cabins
Cable-supported transport systems
Cable-supported transport systems with cabins
Construction work for ski lifts
Construction work for chair lifts
Funicular railway system
Teleferic construction work
Construction work for airfields, runways and manoeuvring surfaces
Construction work for airports
Construction work for airfields
Airfield pavement construction work
Runway construction works
Runway resurfacing
Construction work for aircraft-manoeuvring surfaces
Taxiway construction work
Taxiway pavement construction work
Construction work for aircraft aprons
Flatwork
Flatwork for miscellaneous sports installations
Flatwork for sports fields
Flatwork for golf course
Flatwork for tennis court
Flatwork for racecourse
Flatwork for running tracks
Repair work on sports fields
Flatwork for recreation installations
Flatwork for children's play area
Flatwork for zoo
Flatwork for gardens
Flatwork for parks
Repair work on recreational areas
Flatwork for cemeteries
Stage construction works
Construction work for water projects

45241000
45241100
45241200
45241300
45241400
45241500
45241600
45242000
45242100
45242110
45242200
45242210
45243000
45243100
45243110
45243200
45243300
45243400
45243500
45243510
45243600
45244000
45244100
45244200
45245000
45246000
45246100
45246200
45246400
45246410
45246500
45246510
45247000
45247100
45247110
45247111

ნავსადგურების მშენებლობა
სანაპიროების/ნავმისადგომის მშენებლობა
ადგილზე სარეიდო ნავსაბმელების სამშენებლო სამუშაოები
პირსების მშენებლობა
გემთსაშენების/დოკების მშენებლობა
ნავმისადგომების მშენებლობა
ნავსადგურის განათების დამონტაჟება
წყლისპირა დასასვენებელი ზონების მშენებლობა
წყლის სპორტისათვის განკუთვნილი ნაგებობების მშენებლობა
გემის წყალში ჩასაშვები გზის მშენებლობა
მცირე გემების მისადგომის მშენებლობა
იახტების მისადგომის მშენებლობა
სანაპიროს დამცავი ნაგებობების მშენებლობა
სანაპირო კლდეების დამცავი ნაგებობების მშენებლობა
სანაპირო კლდეების გასამაგრებელი სამუშაოები
ზვირთსაჭრელების/ტალღასაჭრელების მშენებლობა
ნაპირის გასამაგრებელი კედლების მშენებლობა
პლაჟის გასამაგრებელი სამუშაოები
ზღვის დამცავი ნაგებობის მშენებლობა
დამბების მშენებლობა
სანაპირო კედლის მშენებლობა
საზღვაო ნაგებობების მშენებლობა
საზღვაო მოწყობილობების დამონტაჟება
ჯებირები
მიწის სახაპავი და სატუბავი სამუშაოები წყალგამწმენდი
მდინარის დინების მარეგულირებელი და წყალდიდობებისგან დამცავი
მდინარეზე კედლების მშენებლობა
მდინარის ნაპირის დამცავი სამუშაოების წარმოება
დატბორვისსაწინააღმდეგო სამუშაოები
დატბორვისსაწინააღმდეგო დამბების მომსახურება
სასეირნო ადგილების მშენებლობა
ფიცრული ბილიკების მშენებლობა
დამბების, არხების, სარწყავი არხებისა და აკვედუკების/ღარხიდების
საწყალოსნო გზების მშენებლობა
არხის მშენებლობა
სარწყავი/საირიგაციო არხის მშენებლობა

Harbour construction works
Quay construction work
Offshore terminal in situ construction work
Pier construction work
Dock construction work
Wharf construction work
Installation of port lighting equipment
Waterside leisure facilities construction work
Water-sports facilities construction work
Launchway construction work
Marina construction work
Yacht harbour construction work
Coastal-defence works
Cliff-protection works
Cliff-stabilisation works
Breakwater construction work
Sea wall construction work
Beach-consolidation works
Sea defences construction work
Embankment works
Quay wall construction work
Marine construction works
Marine installations
Jetties
Dredging and pumping works for water treatment plant installations
River regulation and flood control works
River-wall construction
Riverbank protection works
Flood-prevention works
Flood-defences maintenance works
Promenade construction work
Boardwalk construction work
Construction work for dams, canals, irrigation channels and aqueducts
Construction work for waterways
Canal construction
Irrigation channel construction work

45247112
45247120
45247130
45247200
45247210
45247211
45247212
45247220
45247230
45247240
45247270
45248000
45248100
45248200
45248300
45248400
45248500
45250000
45251000
45251100
45251110
45251111
45251120
45251140
45251141
45251142
45251143
45251150
45251160
45251200
45251220
45251230
45251240
45251250

სადრენაჟო არხის მშენებლობა
საწყალოსნო გზები, არხების გარდა
აკვედუკების/ღარხიდების მშენებლობა
დამბებისა და მსგავსი სტაციონარული ნაგებობების მშენებლობა
დამბების მშენებლობა
დამბის კედლის მშენებლობა
დამბის გასამაგრებელი სამუშაოები
კაშხლების მშენებლობა
საგუბრის მშენებლობა
სტატიკური გადამღობი ზღუდარების მშენებლობა
რეზერვუარის მშენებლობა
ჰიდრომექანიკური ნაგებობების მშენებლობა
საარხე რაბების მშენებლობა
მშრალი დოკების მშენებლობა
მცურავი დოკების მშენებლობა
მისადგომი ბაქნების მშენებლობა
მოძრავი გადამღობი ზღუდარების მშენებლობა
ქარხნების, მაღაროებისა და საწარმოების, ასევე, ნავთობისა და გაზის
წარმოებასთან დაკავშირებული შენობა-ნაგებობების მშენებლობა
ელექტროსადგურებისა და თბოსადგურების მშენებლობა
ელექტროსადგურების მშენებლობა
ატომური ელექტროსადგურების მშენებლობა
ბირთვული რეაქტორების მშენებლობა
ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობა
თბოელექტროსადგურების მშენებლობა
გეოთერმული ელექტროსადგურების მშენებლობა
შეშის საწვავზე მომუშავე ელექტროსადგურების მშენებლობა
საკომპრესორო სადგურების მშენებლობა
გამაგრილებელი კოშკების მშენებლობა
ქარის ელექტროსადგურის სამონტაჟო სამუშაოები
თბოსადგურის მშენებლობა
თბოელექტროცენტრალის მშენებლობა
ორთქლის საგენერაციო სადგურის მშენებლობა
ბიოგაზზე მომუშავე ელექტროსადგურების მშენებლობა
ქალაქის თბოსადგურების მშენებლობა

Drainage canal construction work
Waterways except canals
Aqueduct construction work
Construction work for dams and similar fixed structures
Dam construction work
Dam wall construction work
Dam-reinforcement works
Weir construction work
Dyke construction work
Static barrage construction work
Reservoir construction works
Construction work for hydro-mechanical structures
Canal locks construction work
Dry docks construction work
Construction work for floating docks
Landing stages construction work
Movable barrages construction work
Construction works for plants, mining and manufacturing and for
buildings relating to the oil and gas industry
Construction works for power plants and heating plants
Construction work for power plant
Nuclear-power station construction work
Construction work for nuclear reactors
Hydro-electric plant construction work
Thermal power plant construction work
Geothermal power station construction work
Wood-fired power station construction work
Compressed-air generating plant construction work
Construction work for cooling towers
Wind-power installation works
Heating plant construction work
Cogeneration plant construction work
Steam-generation plant construction work
Landfill-gas electricity generating plant construction work
District-heating plant construction work

45252000
45252100
45252110
45252120
45252121
45252122
45252123
45252124
45252125
45252126
45252127
45252130
45252140
45252150
45252200
45252210
45252300
45253000
45253100
45253200
45253300
45253310
45253320
45253400
45253500
45253600
45253700
45253800
45254000
45254100
45254110
45254200
45255000
45255100
45255110

ჩამდინარე წყლების გამწმენდი სადგურების, გამწმენდი სადგურებისა
და ნარჩენების საწვავი ქარხნების მშენებლობა
ჩამდინარე წყლების გამწმენდი სადგურების მშენებლობა
მოძრავი სადგურების მშენებლობა
წყლის გადასამუშავებელი სადგურების მშენებლობა
დასალექი მოწყობილობების დამონტაჟება
ჩამდინარე წყლების ავტოკლავები
ფილტრების დამონტაჟება
მიწის სახაპავი და სატუმბავი სამუშაოები
უსწორმასწორო ადგილების მოსწორება
სასმელი წყლის გამწმენდი სადგურების მშენებლობა
ჩამდინარე წყლების გამწმენდი სადგურების მშენებლობა
კანალიზაციის ჩამდინარე წყლების გამწმენდი დანადგარები
შლამის გაუწყლოების სადგურების მშენებლობა
ქვანახშირის გადამამუშავებელი ქარხნების მშენებლობა
გამწმენდი სადგურების დანადგარები
წყლის გამწმენდი სადგურების მშენებლობა
ნაგვის საინსინერაციო სადგურის მშენებლობა
ქიმიური დამუშავების სადგურების მშენებლობა
წყლის დემინერალიზაციის სადგურის მშენებლობა
გოგირდგამწმენდი სადგურის მშენებლობა
გამოსახდელი ან გამწმენდი სადგურის მშენებლობა
წყლის გამოსახდელი ქარხნების მშენებლობა
სპირტის სახდელი ქარხნების მშენებლობა
ნავთობქიმიური ქარხნის მშენებლობა
ფარმაცევტული ქარხნის მშენებლობა
დეიონიზაციის ობიექტის მშენებლობა
მეთანტენკების/სეპტიკტენკების სადგურების მშენებლობა
კომპოსტის დამამზადებელი ქარხნის მშენებლობა
სამთო-მომპოვებელი და სამრეწველო ნაგებობების მშენებლობა
სამთო-მომპოვებელი ნაგებობების მშენებლობა
ნაგებობების მშენებლობა მაღაროს თავზე
სამრეწველო ქარხნის მშენებლობა
ნავთობისა და გაზის სამრეწველო ნაგებობების მშენებლობა
სამრეწველო პლატფორმების მშენებლობა
ჭაბურღილების მშენებლობა

Construction works for sewage treatment plants, purification plants and
refuse incineration plants
Sewage-treatment plant construction work
Mobile plant construction work
Water-treatment plant construction work
Sedimentation installations
Sewage digesters
Screening installations
Dredging and pumping works
Rock-dumping work
Drinking-water treatment plant construction work
Wastewater treatment plant construction work
Sewage plant equipment
Sludge-dewatering plant construction work
Coal-handling plant construction work
Purification plant equipment
Water purification plant construction work
Refuse-incineration plant construction work
Construction work for chemical-processing plant
Demineralisation plant construction work
Desulphurisation plant construction work
Distilling or rectifying plant construction work
Water-distillation plants construction work
Alcohol-distillation plants construction work
Construction work for petrochemical plant
Construction work for pharmaceutical plant
Deionisation plant construction work
Digestion plant construction work
Composting plant construction work
Construction work for mining and manufacturing
Construction work for mining
Pithead construction work
Construction work for manufacturing plant
Construction work for the oil and gas industry
Construction work for production platforms
Wells construction work

45255120
45255121
45255200
45255210
45255300
45255400
45255410
45255420
45255430
45255500
45255600
45255700
45255800
45259000
45259100
45259200
45259300
45259900
45260000
45261000
45261100
45261200
45261210
45261211
45261212
45261213
45261214
45261215
45261220
45261221
45261222
45261300
45261310
45261320
45261400
45261410

ბაქნების ობიექტების მშენებლობა
ბაქნების წყალზედა ნაწილის მშენებლობა
ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნების მშენებლობა
ნავთობტერმინალის მშენებლობა
გაზის ტერმინალის მშენებლობა
საწარმოო სამუშაოები
საზღვაო სამრეწველო სამუშაოები
სანაპირო სამრეწველო სამუშაოები
ნავთობსამრეწველო ბაქნების დემონტაჟი
ბურღვა და კვლევითი სამუშაოები
ჭაბურღილის ბურღვა ხრახნიანი მილით
ნახშირის გაზიფიცირების ქარხნის მშენებლობა
გაზის საწარმოო ქარხნის მშენებლობა
ქარხნის რემონტი და ტექნიკური მომსახურება
ჩამდინარე წყლების სადგურის რემონტი და ტექნიკური მომსახურება
გამწმენდი სადგურის რემონტი და ტექნიკური მომსახურება
თბოსადგურის რემონტი და ტექნიკური მომსახურება
ქარხნის მოდერნიზება
გადახურვისა და სხვა სპეციალური სამშენებლო სამუშაოები
სახურავის კარკასისა და საფარის მონტაჟი და მასთან დაკავშირებული
სახურავის კარკასის დამონტაჟება
სახურავის საფარის მონტაჟი და სახურავის ღებვა
სახურავის გადახურვა
სახურავის გადახურვა ფილებით
სახურავის გადახურვა ფიქალით
სახურავის გადახურვა ლითონის საფარით
სახურავის გადახურვა ბიტუმით
მზის პანელური კოლექტორებით გადახურვის სამუშაოები
სახურავის ღებვა და სხვა დამცავი მასალით დაფარვის სამუშაოები
სახურავის ღებვა
სახურავის დაფარვა ცემენტის ფენით
ჰიდროსაიზოლაციო სამუშაოები და წყალსარინების მონტაჟი
ჰიდროსაიზოლაციო სამუშაოები
წყალსარინების მონტაჟი
დამცავი საფარის მონტაჟი
სახურავის იზოლაციის მონტაჟი

Platforms facilities construction work
Topside facilities construction work
Oil refinery construction work
Oil terminal construction work
Gas terminal construction work
Fabrication work
Offshore fabrication work
Onshore fabrication work
Demolition of oil platforms
Drilling and exploration work
Coiled-tubing wellwork
Coal-gasification plant construction work
Gas-production plant construction work
Repair and maintenance of plant
Wastewater-plant repair and maintenance work
Purification-plant repair and maintenance work
Heating-plant repair and maintenance work
Plant upgrade work
Roof works and other special trade construction works
Erection and related works of roof frames and coverings
Roof-framing work
Roof-covering and roof-painting work
Roof-covering work
Roof-tiling work
Roof-slating work
Metal roof-covering work
Bituminous roof-covering work
Solar panel roof-covering work
Roof-painting and other coating work
Roof-painting work
Cement roof-coating work
Flashing and guttering work
Flashing work
Guttering work
Sheeting work
Roof insulation work

45261420
45261900
45261910
45261920
45262000
45262100
45262110
45262120
45262200
45262210
45262211
45262212
45262213
45262220
45262300
45262310
45262311
45262320
45262321
45262330
45262340
45262350
45262360
45262370
45262400
45262410
45262420
45262421
45262422
45262423
45262424
45262425
45262426
45262500
45262510
45262511

წყალგაუმტარი ფენის მონტაჟი
სახურავის შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
სახურავის შეკეთება
სახურავის ტექნიკური მომსახურება
სპეციალური სამშენებლო სამუშაოები, სახურავის რემონტის გარდა
ხარაჩოებთან დაკავშირებული სამუშაოები
ხარაჩოების დემონტაჟი
ხარაჩოების აღმართვა
ფუნდამენტთან დაკავშირებული სამუშაოები და არტეზიული ჭების
ფუნდამენტთან დაკავშირებული სამუშაოები
ხიმინჯის ჩასობა
თხრილების გასამაგრებელი სამუშაოები
სამუშაოს - „კედელი გრუნტში“ - ტექნოლოგია
არტეზიული ჭების ბურღვა
ბეტონის სამუშაოები
რკინა-ბეტონის სამუშაოები
სამშენებლო სამუშაო რკინა-ბეტონის გამოყენებით
მოსწორებითი სამუშაოები
იატაკის მოჭიმვა
ბეტონის კონსტრუქციების შეკეთება
ცემენტის ხსნარის ჩასხმა
სამშენებლო სამუშაოები არაარმირებული ბეტონის გამოყენებით
ცემენტით დაფარვის სამუშაოები
ბეტონით დაფარვის სამუშაოები
ფოლადის კონსტრუქციების მონტაჟი
სამშენებლო ფოლადის კონსტრუქციების მონტაჟი
კარკასული ფოლადის კონსტრუქციების მონტაჟი
სარეიდო ნავსადგომების მშენებლობა
წყალქვეშა ბურღვითი სამუშაოები
გემბანის დაგების სამუშაოები
საზღვაო მოდულების მშენებლობა
გარსაცმის მშენებლობა
ხიმინჯების დამზადება
ქვის სამუშაოები და საკალატოზო სამუშაოები
ქვის სამუშაოები
ქვაზე კვეთა

Waterproofing work
Roof repair and maintenance work
Roof repair
Roof maintenance work
Special trade construction works other than roof works
Scaffolding work
Scaffolding dismantling work
Scaffolding erection work
Foundation work and water-well drilling
Foundation work
Pile driving
Trench sheeting work
Diaphragm wall technique
Water-well drilling
Concrete work
Reinforced-concrete work
Concrete carcassing work
Screed works
Floor-screed works
Concrete repair work
Grouting work
Unreinforced-concrete work
Cementing work
Concrete-coating work
Structural steel erection work
Structural steel erection work for buildings
Structural steel erection work for structures
Offshore mooring work
Subsea drilling work
Deck-fabrication work
Offshore-module fabrication work
Jacket-fabrication work
Pile-fabrication work
Masonry and bricklaying work
Stonework
Stone carving

45262512
45262520
45262521
45262522
45262600
45262610
45262620
45262630
45262640
45262650
45262660
45262670
45262680
45262690
45262700
45262710
45262800
45262900
45300000
45310000
45311000
45311100
45311200
45312000
45312100
45312200
45312300
45312310
45312311
45312320
45312330
45313000
45313100
45313200
45313210
45314000

ქვის გათლა
საკალატოზო სამუშაოები
აგურით მოპირკეთების სამუშაოები
ქვის წყობის სამუშაოები
სხვადასხვა სახის სპეციალური სამშენებლო სამუშაოები
სამრეწველო საკვამურები
საყრდენი კედლები
ქურების მშენებლობა
სამუშაოები გარემოსდაცვითი პირობების გასაუმჯობესებლად
მოსაპირკეთებელი სამუშაოები
აზბესტის მოსაცილებელი სამუშაოები
ლითონის დამუშავება
შედუღება
ჩამოქცეული/დანგრეული შენობების აღდგენა
შენობის გადაკეთება
ფრესკების შენარჩუნების სამუშაოები
შენობის გაფართოების სამუშაოები
აივნების მშენებლობასთან დაკავშირებული სამუშაოები
სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები
ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები
ელექტროგაყვანილობებისა და ელექტრომოწყობილობების მონტაჟი
ელექტროგაყვანილობების მონტაჟი
ელექტრომოწყობილობების მონტაჟი
სიგნალიზაციის სისტემისა და ანტენების მონტაჟი
სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემის მონტაჟი
დაცვითი სიგნალიზაციის სისტემის მონტაჟი
ანტენების მონტაჟი
ჭექა-ქუხილისაგან დამცავი მოწყობილობების დამონტაჟების
მეხამრიდების მონტაჟი
სატელევიზიო ანტენების მონტაჟი
რადიოს ანტენების მონტაჟი
ლიფტებისა და ესკალატორების მონტაჟი
ლიფტების მონტაჟი
ესკალატორების მონტაჟი
მოძრავი ბილიკების მონტაჟი
სატელეკომუნიკაციო მოწყობილობების მონტაჟი

Dressed stonework
Bricklaying work
Facing brickwork
Masonry work
Miscellaneous special-trade construction work
Industrial chimneys
Supporting walls
Construction of furnaces
Environmental improvement works
Cladding works
Asbestos-removal work
Metalworking
Welding
Refurbishment of run-down buildings
Building alteration work
Fresco maintenance work
Building extension work
Balcony work
Building installation work
Electrical installation work
Electrical wiring and fitting work
Electrical wiring work
Electrical fitting work
Alarm system and antenna installation work
Fire-alarm system installation work
Burglar-alarm system installation work
Antenna installation work
Lightning-protection works
Lightning-conductor installation work
Television aerial installation work
Radio aerial installation work
Lift and escalator installation work
Lift installation work
Escalator installation work
Travelator installation work
Installation of telecommunications equipment

45314100
45314120
45314200
45314300
45314310
45314320
45315000
45315100
45315200
45315300
45315400
45315500
45315600
45315700
45316000
45316100
45316110
45316200
45316210
45316211
45316212
45316213
45316220
45316230
45317000
45317100
45317200
45317300
45317400
45320000
45321000
45323000
45324000
45330000
45331000
45331100

სატელფონო კვანძების მონტაჟი
კომუტატორების მონტაჟი
სატელეფონო ხაზების მონტაჟი
საკაბელო ინფრასტრუქტურის მონტაჟი
კაბელების ჩაწყობა
კომპიუტერის კაბელების მონტაჟი
გათბობისა და შენობის სხვა ელექტრომოწყობილობების სამონტაჟო
ელექტროტექნიკის სამონტაჟო სამუშაოები
ტურბინებთან დაკავშირებული სამუშაოები
ელექტრომომარაგების სისტემის მონტაჟი
მაღალი ძაბვის გადამცემი ხაზების მონტაჟი
საშუალო ძაბვის გადამცემი ხაზების მონტაჟი
დაბალი ძაბვის გადამცემი ხაზების მონტაჟი
საკომუტაციო სატელეფონო სადგურის მონტაჟი
განათებისა და სასიგნალო/სიგნალიზაციის სისტემების მონტაჟი
გარეგანათების მოწყობილობების მონტაჟი
გზის განათების მოწყობილობების მონტაჟი
სიგნალიზაციის მოწყობილობების მონტაჟი
საგზაო მოძრაობის მონიტორინგის მოწყობილობების მონტაჟი
მანათობელი საგზაო ნიშნების დაყენება
შუქნიშნების მონტაჟი
საგზაო მოძრაობის მართვის მოწყობილობების მონტაჟი
აეროპორტის სასიგნალო მოწყობილობების მონტაჟი
ნავსადგურების სასიგნალო მოწყობილობების მონტაჟი
სხვა ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები
სატუმბი მოწყობილობების ელექტრომონტაჟი
ტრანსფორმატორების ელექტრომონტაჟი
ელექტროგამანაწილებელი აპარატურის მონტაჟი
საფილტრი მოწყობილობების ელექტრომონტაჟი
საიზოლაციო სამუშაოები
თერმოსაიზოლაციო სამუშაოები
ხმის საიზოლაციო სამუშაოები
თაბაშირ-მუყაოთი ფილების სამონტაჟო სამუშაოები
მილგაყვანილობისა და სანტექნიკის მონტაჟი
გათბობის, ვენტილაციისა და კონდიცირების სისტემების მონტაჟი
ცენტრალური გათბობის სისტემის მონტაჟი

Installation of telephone exchanges
Installation of switchboards
Installation of telephone lines
Installation of cable infrastructure
Installation of cable laying
Installation of computer cabling
Electrical installation work of heating and other electrical buildingElectrical engineering installation works
Turbine works
Electricity supply installations
High voltage installation work
Medium-voltage installation work
Low-voltage installation work
Switching station installation work
Installation work of illumination and signalling systems
Installation of outdoor illumination equipment
Installation of road lighting equipment
Installation of signalling equipment
Installation of traffic monitoring equipment
Installation of illuminated road signs
Installation of traffic lights
Installation of traffic guidance equipment
Installation of airport signalling equipment
Installation of port signalling equipment
Other electrical installation work
Electrical installation work of pumping equipment
Electrical installation work of transformers
Electrical installation work of electrical distribution apparatus
Electrical installation work of filtration equipment
Insulation work
Thermal insulation work
Sound insulation work
Plasterboard works
Plumbing and sanitary works
Heating, ventilation and air-conditioning installation work
Central-heating installation work

45331110
45331200
45331210
45331211
45331220
45331221
45331230
45331231
45332000
45332200
45332300
45332400
45333000
45333100
45333200
45340000
45341000
45342000
45343000
45343100
45343200
45343210
45343220
45343230
45350000
45351000
45400000
45410000
45420000
45421000
45421100
45421110
45421111
45421112
45421120
45421130

ბოილერის მონტაჟი
ვენტილაციისა და კონდიცირების სისტემების მონტაჟი
ვენტილაციის სისტემის მონტაჟი
გარევენტილაციის სისტემის მონტაჟი
კონდიცირების სისტემის მონტაჟი
ნაწილობრივი კონდიცირების სისტემის მონტაჟი
გამაგრილებელი მოწყობილობების მონტაჟი
სამაცივრე მოწყობილობების მონტაჟი
მილგაყვანილობისა და დრენაჟის მილების ჩაწყობა
წყალგაყვანილობის მონტაჟი
სადრენაჟო მილების ჩაწყობა
სანტექნიკური მოწყობილობების მონტაჟი
გაზის აპარატურის მონტაჟი
გაზის სარეგულაციო მოწყობილობების მონტაჟი
გაზის მრიცხველების დაყენება
ღობეების, მოაჯირებისა და დამცავი მოწყობილობების მონტაჟი
მოაჯირების მონტაჟი
ღობეების მონტაჟი
ხანძარდამცავი საშუალებების მონტაჟი
ხანძარდაცვითი სამუშაოები
ხანძარსაქრობი მოწყობილობების მონტაჟი
CO2 ცეცხლსაქრობი მოწყობილობის მონტაჟი
ცეცხლსაქრობების დამონტაჟება
წყალგამშხეფი სახანძრო სისტემების/სპრინკლერების მონტაჟი
სამონტაჟო სამუშაოები
საინჟინრო-სამონტაჟო სამუშაოები
შენობის დასრულების სამუშაოები
მობათქაშება
სადურგლო და სახუროო სამუშაოები
სადურგლო სამუშაოები
კარებისა და ფანჯრების და მათთან დაკავშირებული კომპონენტების
კარებისა და ფანჯრების ჩარჩოების მონტაჟი
კარის ჩარჩოების მონტაჟი
ფანჯრის ჩარჩოების მონტაჟი
დირეების მონტაჟი
კარებისა და ფანჯრების ჩადგმა

Boiler installation work
Ventilation and air-conditioning installation work
Ventilation installation work
Outdoor ventilation installation work
Air-conditioning installation work
Partial air-conditioning installation work
Installation work of cooling equipment
Installation work of refrigeration equipment
Plumbing and drain-laying work
Water plumbing work
Drain-laying work
Sanitary fixture installation work
Gas-fitting installation work
Gas regulation equipment installation work
Gas meter installation work
Fencing, railing and safety equipment installation work
Erection of railings
Erection of fencing
Fire-prevention installation works
Fireproofing work
Firefighting equipment installation work
CO2 fire-extinguishing equipment installation work
Fire-extinguishers installation work
Sprinkler systems installation work
Mechanical installations
Mechanical engineering installation works
Building completion work
Plastering work
Joinery and carpentry installation work
Joinery work
Installation of doors and windows and related components
Installation of door and window frames
Installation of door frames
Installation of window frames
Installation of thresholds
Installation of doors and windows

45421131
45421132
45421140
45421141
45421142
45421143
45421144
45421145
45421146
45421147
45421148
45421150
45421151
45421152
45421153
45421160
45422000
45422100
45430000
45431000
45431100
45431200
45432000
45432100
45432110
45432111
45432112
45432113
45432114
45432120
45432121
45432130
45432200
45432210
45432220
45440000

კარების ჩადგმა
ფანჯრების ჩადგმა
კარ-ფანჯრების გარდა, სხვა ლითონკონსტრუქციების მონტაჟი
ტიხრების მონტაჟი
დარაბების მონტაჟი
ჟალუზების მონტაჟი
ტენტების მონტაჟი
გორგოლაჭიანი ჟალუზების მონტაჟი
შეკიდული ჭერების მონტაჟი
გისოსების მონტაჟი
ჭიშკრების მონტაჟი
არალითონის კონსტრუქციების მონტაჟი
სამზარეულოს გარნიტურის მონტაჟი
ტიხარ-კედლების მონტაჟი
ჩაშენებული ავეჯის მონტაჟი
კავეულობასთან/ფურნიტურასთან დაკავშირებული სამუშაოები
სახუროო სამუშაოები
ხის სამუშაოები
იატაკისა და კედლის საფარის დაგება
ფილების დაგება
იატაკის ფილების დაგება
კედლის ფილების გაკვრა
იატაკის დაგება და საფარის დადება, კედლის საფარისა და შპალერის
იატაკის დაგება და საფარის დადება
იატაკის დაგება
იატაკზე ელასტიკური საფარის დაგება
მოკირწყვლა
პარკეტის დაგება
ხის იატაკის დაგება
შეკიდული/აწეული იატაკის დაგება
კომპიუტერული დარბაზების იატაკების დაგება
იატაკზე დროებითი საფარის დადება
კედელზე საფარის დადება და შპალერების გაკვრა
კედელზე საფარის დადება
შპალერების გაკვრა
ღებვა და შემინვა

Installation of doors
Installation of windows
Installation of metal joinery except doors and windows
Installation of partitioning
Installation of shutters
Installation work of blinds
Installation work of awnings
Installation work of roller blinds
Installation of suspended ceilings
Installation of grilles
Installation of gates
Non-metal joinery installation work
Installation of fitted kitchens
Installation of partition walls
Installation of built-in furniture
Ironmongery work
Carpentry installation work
Woodwork
Floor and wall covering work
Tiling work
Floor-tiling work
Wall-tiling work
Floor-laying and covering, wall-covering and wall-papering work
Floor laying and covering work
Floor-laying work
Laying work of flexible floor coverings
Laying of paving
Parquet flooring
Wood flooring work
False floor installation work
Computer floors
Floor-covering work
Wall-covering and wall-papering work
Wall-covering work
Wall-papering work
Painting and glazing work

45441000
45442000
45442100
45442110
45442120
45442121
45442180
45442190
45442200
45442210
45442300
45443000
45450000
45451000
45451100
45451200
45451300
45452000
45452100
45453000
45453100
45454000
45454100
45500000
45510000
45520000
48100000
48110000
48120000
48121000
48130000
48131000
48132000
48140000
48150000

შემინვა
დამცავი საფარის დადება/გადაკვრა
სამღებრო სამუშაოები
შენობების ღებვა
კონსტრუქციების ღებვა და დამცავი საფარით დაფარვა
კონსტრუქციების ღებვა
სარემონტო სამუშაოები
საღებავის აცლა/მოშორება
კოროზიის საწინააღმდეგო საფარის გადაკვრა
საგალვანიზაციო სამუშაოები
ზედაპირის დამცავი სამუშაოების წარმოება
ფასადების მოწყობის სამუშაოები
შენობის მოწყობის სხვა სამუშაოები
დეკორაციული სამუშაოები
სამშენებლო ორნამენტების მონტაჟი
პანელების მონტაჟი
შიდა ბაღების მოწყობა
შენობების ექსტერიერის გაწმენდა
შენობების ექსტერიერის გაწმენდა სილაჭავლური აპარატით
კაპიტალური რემონტი (შეკეთება) და რეკონსტრუქცია
შენობების განახლება
შენობების რეკონსტრუქცია
აღდგენითი სამუშაოები
სამშენებლო და სამოქალაქო მშენებლობის მანქანა-დანადგარებისა და
მათი ოპერატორების დაქირავება
ამწეებისა და მათი ოპერატორების დაქირავება
მიწის სათხრელი მოწყობილობებისა და მათი ოპერატორების
პროგრამული უზრუნველყოფის სამრეწველო პაკეტები
სავაჭრო ობიექტის პროგრამული პაკეტები
ფრენის მართვის პროგრამული პაკეტები
საჰაერო მიმოსვლის მართვის პროგრამული პაკეტები
ავიაციის სახმელეთო მხარდაჭერისა და ტექნიკის გამოცდის
ავიაციის სახმელეთო მხარდაჭერის პროგრამული პაკეტები
საავიაციო ტექნიკის გამოცდის პროგრამული პაკეტები
სარკინიგზო ტრანსპორტის მართვის პროგრამული პაკეტები
წარმოების მართვის პროგრამული პაკეტები

Glazing work
Application work of protective coatings
Painting work
Painting work of buildings
Painting and protective-coating work of structures
Painting work of structures
Repainting work
Paint-stripping work
Application work of anti-corrosive coatings
Galvanizing works
Surface-protection work
Facade work
Other building completion work
Decoration work
Ornamentation fitting work
Panelling work
Interior gardens
Exterior cleaning work for buildings
Blast cleaning work for building exteriors
Overhaul and refurbishment work
Refurbishment work
Restructuring work
Restoration work
Hire of construction and civil engineering machinery and equipment with
operator
Hire of cranes with operator
Hire of earthmoving equipment with operator
Industry specific software package
Point of sale (POS) software package
Flight control software package
Air traffic control software package
Aviation ground support and test software package
Aviation ground support software package
Aviation test software package
Railway traffic control software package
Industrial control software package

48151000
48160000
48161000
48170000
48180000
48190000
48200000
48210000
48211000
48212000
48213000
48214000
48215000
48216000
48217000
48217100
48217200
48217300
48218000
48219000
48219100
48219200
48219300
48219400
48219500
48219600
48219700
48219800
48220000
48221000
48222000
48223000
48224000
48300000
48310000

კომპიუტერული მართვის სისტემა
პროგრამული პაკეტები ბიბლიოთეკებისთვის
ბიბლიოთეკის მართვის სისტემა
თავსებადობის პროგრამული პაკეტები
პროგრამული უზრუნველყოფის სამედიცინო პაკეტები
პროგრამული უზრუნველყოფის საგანმანათლებლო პაკეტები
ქსელების, ინტერნეტისა და ინტრანეტის პროგრამული პაკეტები
ქსელის პროგრამული პაკეტები
პლატფორმების ქსელთაშორისი ურთიერთქმედების პროგრამული
"ოპტიკური დისკების სერვერთა პროგრამული პაკეტები"
საოპერაციო სისტემის გაძლიერების პროგრამული პაკეტები
ქსელის საოპერაციო სისტემის პროგრამული პაკეტები
ქსელის შემქმნელის პროგრამული პაკეტები
ტერმინალების ქსელთან მიერთების ემულაციის პროგრამული პაკეტები
ტრანზაქციების დამუშავების პროგრამული პაკეტები
ტრანზაქციების დამუშავების პროგრამული პაკეტები ცენტრალური
ტრანზაქციების დამუშავების პროგრამული პაკეტები
ტრანზაქციების დამუშავების პროგრამული პაკეტები
ლიცენზიების მართვის პროგრამული პაკეტები
სხვადასხვა სახის ქსელური პროგრამული პაკეტები
ქსელთაშორისი კავშირის უზრუნველყოფის პროგრამული პაკეტები
კომპაქტური დისკების სერვერების პროგრამული პაკეტები
ადმინისტრირების უზრუნველყოფის პროგრამული პაკეტები
ტრანზაქციების სერვერული უზრუნველყოფის პროგრამული პაკეტები
გადამრთველის ან როუტერის პროგრამული პაკეტები
გადამრთველის პროგრამული პაკეტები
საკომუნიკაციო სერვერის პროგრამული პაკეტები
ხიდის/დამატებითი რეტრანსლატორის პროგრამული პაკეტები
ინტერნეტისა და ინტრანეტის პროგრამული პაკეტები
ინტერნეტბრაუზერის პროგრამული პაკეტები
ვებსერვერის პროგრამული პაკეტები
ელექტრონული ფოსტის პროგრამული პაკეტები
ვებგვერდის რედაქტირების პროგრამული პაკეტები
დოკუმენტების, გრაფიკული გამოსახულებების შექმნის,
გამოსახულების დამუშავების, დაგეგმვისა და წარმადობის გაზრდის
დოკუმენტის შექმნის პროგრამული პაკეტები

Computer control system
Library software package
Library management system
Compliance software package
Medical software package
Educational software package
Networking, Internet and intranet software package
Networking software package
Platform interconnectivity software package
Optical jukebox server software package
Operating system enhancement software package
Network operating system software package
Networking developers' software package
Network connectivity terminal emulation software package
Transaction-processing software package
Mainframe transaction processing software package
Minicomputer transaction processing software package
Microcomputer transaction processing software package
License management software package
Miscellaneous networking software package
Gateway software package
Compact disk (CD) server software package
Administration software package
Transaction server software package
Switch or router software package
Multiplexer software package
Communications server software package
Bridge software package
Internet and intranet software package
Internet browsing software package
Web server software package
Electronic mail software package
Web page editing software package
Document creation, drawing, imaging, scheduling and productivity
software package
Document creation software package

48311000
48311100
48312000
48313000
48313100
48314000
48315000
48316000
48317000
48318000
48319000
48320000
48321000
48321100
48322000
48323000
48324000
48325000
48326000
48326100
48327000
48328000
48329000
48330000
48331000
48332000
48333000
48400000
48410000
48411000
48412000
48420000
48421000

დოკუმენტის მართვის პროგრამული პაკეტები
დოკუმენტის მართვის სისტემა
ელექტრონული პუბლიკაციების პროგრამული პაკეტები
სიმბოლოების ოპტიკური ამოცნობის პროგრამული პაკეტები
ოპტიკური კითხვის სისტემა
ხმის ამოცნობის პროგრამული პაკეტები
სამაგიდო-საგამომცემლო სისტემის პროგრამული პაკეტები
პრეზენტაციების მოსამზადებელი პროგრამული პაკეტები
ტექსტების დასამუშავებელი პროგრამული პაკეტები
სკანერის პროგრამული პაკეტები
მართლწერის შესამოწმებელი პროგრამები
გრაფიკული გამოსახულებების შექმნისა და გამოსახულებების
დამუშავების პროგრამული პაკეტები
კომპიუტერული დიზაინის პროგრამული პაკეტები
კომპიუტერული დიზაინის სისტემა
კომპიუტერული გრაფიკის პროგრამული პაკეტები
კომპიუტერიზებული წარმოების პროგრამული პაკეტები
გრაფიკების ასაგები პროგრამული პაკეტები
ფორმების/ბლანკების შესაქმნელი პროგრამული პაკეტები
პროგრამული პაკეტები კარტოგრაფიისთვის
ციფრული კარტოგრაფირების სისტემა
ხაზვისა და ხატვის პროგრამული პაკეტები
პროგრამული პაკეტები გამოსახულების დასამუშავებლად
გამოსახულების შექმნისა და დაარქივების სისტემა
დაგეგმვისა და წარმადობის გაზრდის პროგრამული პაკეტები
პროექტის მართვის პროგრამული პაკეტები
დაგეგმვის პროგრამული პაკეტები
კონტაქტების მართვის პროგრამული პაკეტები
საქმიანი გარიგებებისა და პირადი საქმეების მართვის პროგრამული
კაპიტალდაბანდებების მართვისა და საგადასახადო დეკლარაციების
მომზადების პროგრამული პაკეტები
კაპიტალდაბანდებების მართვის პროგრამული პაკეტები
საგადასახადო დეკლარაციების მომზადების პროგრამული პაკეტები
ობიექტების ტექნიკური მომსახურების პროგრამული პაკეტები და
პროგრამული პაკეტების კომპლექტები
ობიექტების ტექნიკური მომსახურების პროგრამული პაკეტები

Document management software package
Document management system
Electronic publishing software package
Optical-character-recognition (OCR) software package
Optical reading system
Voice recognition software package
Desktop-publishing software package
Presentation software package
Word-processing software package
Scanner software package
Spell checkers
Drawing and imaging software package
Computer-aided design (CAD) software package
Computer-aided design (CAD) system
Graphics software package
Computer-aided manufacturing (CAM) software package
Charting software package
Form-making software package
Mapping software package
Digital mapping system
Drawing and painting software package
Image-processing software package
Imaging and archiving system
Scheduling and productivity software package
Project management software package
Scheduling software package
Contact management software package
Business transaction and personal business software package
Investment management and tax preparation software package
Investment management software package
Tax preparation software package
Facilities management software package and software package suite
Facilities management software package

48422000
48430000
48440000
48441000
48442000
48443000
48444000
48444100
48445000
48450000
48451000
48460000
48461000
48462000
48463000
48470000
48480000
48481000
48482000
48490000
48500000
48510000
48511000
48512000
48513000
48514000
48515000
48516000
48517000
48518000
48519000
48520000
48521000
48522000
48600000

პროგრამული პაკეტების კომპლექტები
მარაგების მართვის პროგრამული პაკეტები
ფინანსური ანალიზისა და ბუღალტრული აღრიცხვის პროგრამული
ფინანსური ანალიზის პროგრამული პაკეტები
ფინანსური სისტემების პროგრამული პაკეტები
ბუღალტრული აღრიცხვის პროგრამული პაკეტები
ბუღალტრული აღრიცხვის სისტემა
ბილინგის სისტემა
კლიენტებთან ურთიერთობის მართვის პროგრამული პაკეტები
დროის აღრიცხვის ან ადამიანური რესურსების მართვის პროგრამული
საწარმოო რესურსების დაგეგმვის პროგრამული პაკეტები
ანალიტიკური, სამეცნიერო, მათემატიკური კვლევის ან
პროგნოზირების პროგრამული პაკეტები
ანალიტიკური ან სამეცნიერო პროგრამული პაკეტები
მათემატიკური კვლევის ან პროგნოზირების პროგრამული პაკეტები
პროგრამული პაკეტები სტატისტიკისათვის
პროგრამული პაკეტები აუქციონებისთვის
გაყიდვების, მარკეტინგისა და ბიზნესანალიზის პროგრამული პაკეტები
გაყიდვების ან მარკეტინგის პროგრამული პაკეტები
ბიზნესანალიზის პროგრამული პაკეტები
პროგრამული პაკეტები შესყიდვებისათვის
საკომუნიკაციო და მულტიმედიის პროგრამული პაკეტები
საკომუნიკაციო პროგრამული პაკეტები
სამაგიდო/ელექტრონული კომუნიკაციის პროგრამული პაკეტები
ინტერაქტიული ხმოვანი პასუხის პროგრამული პაკეტები
მოდემის პროგრამული პაკეტები
დისტანციური წვდომის პროგრამული პაკეტები
ვიდეოკონფერენციის უზრუნველყოფის პროგრამული პაკეტები
ინფორმაციის გაცვლის პროგრამული პაკეტები
საინფორმაციო ტექნოლოგიების პროგრამული პაკეტები
ემულაციის პროგრამული უზრუნველყოფის პაკეტები
მეხსიერების მართვის პროგრამული პაკეტები
მულტიმედიის პროგრამული პაკეტები
მუსიკის ან ხმის რედაქტირების პროგრამული პაკეტები
ვირტუალური კლავიატურის პროგრამული პაკეტები
მონაცემთა ბაზისა და ოპერაციული პროგრამული პაკეტები

Software package suites
Inventory management software package
Financial analysis and accounting software package
Financial analysis software package
Financial systems software package
Accounting software package
Accounting system
Billing system
Customer Relation Management software package
Time accounting or human resources software package
Enterprise resource planning software package
Analytical, scientific, mathematical or forecasting software package
Analytical or scientific software package
Mathematical or forecasting software package
Statistical software package
Auction software package
Sales, marketing and business intelligence software package
Sales or marketing software package
Business intelligence software package
Procurement software package
Communication and multimedia software package
Communication software package
Desktop communications software package
Interactive voice response software package
Modem software package
Remote access software package
Video conferencing software package
Exchange software package
IT software package
Emulation software package
Memory-management software package
Multimedia software package
Music or sound editing software package
Virtual keyboard software package
Database and operating software package

48610000
48611000
48612000
48613000
48614000
48620000
48621000
48622000
48623000
48624000
48625000
48626000
48627000
48628000
48700000
48710000
48720000
48730000
48731000
48732000
48740000
48750000
48760000
48761000
48770000
48771000
48772000
48773000
48773100
48780000
48781000
48782000
48783000

მონაცემთა ბაზის სისტემები
მონაცემთა ბაზის პროგრამული პაკეტები
მონაცემთა ბაზის მართვის სისტემა
მონაცემთა ელექტრონული მართვა
მონაცემთა შეგროვების სისტემა
საოპერაციო სისტემები
ცენტრალური პროცესორის/უნივერსალური კომპიუტერის საოპერაციო
სისტემის პროგრამული პაკეტები
მინიკომპიუტერის საოპერაციო სისტემის პროგრამული პაკეტები
მიკროკომპიუტერის საოპერაციო სისტემის პროგრამული პაკეტები
პერსონალური კომპიუტერის საოპერაციო სისტემის პროგრამული
ღია სისტემების ოპერაციული სისტემები
პროგრამული პაკეტები კლასტერიზებისთვის/საერთო ნიშან-თვისებების
მქონე ობიექტთა ჯგუფების გამოსაყოფად
რეალური დროის ოპერაციული სისტემის პროგრამული პაკეტები
მიკროარხული არქიტექტურა
პროგრამული პაკეტების მომსახურე პროგრამები
პროგრამული პაკეტები სარეზერვო ასლების გასაკეთებლად ან
დაკარგული ფაილების აღსადგენად
პროგრამული პაკეტები შტრიხ-კოდებისთვის
დაცვის პროგრამული პაკეტები
ფაილების დაცვის პროგრამული პაკეტები
მონაცემთა დაცვის პროგრამული პაკეტები
უცხო ენიდან თარგმნის პროგრამული პაკეტები
მონაცემთა ინფორმაციის მატარებლებზე შენახვის პროგრამული
ვირუსებისაგან დამცავი პროგრამული პაკეტები
ანტივირუსის პროგრამული პაკეტები
საერთო დანიშნულების, შეკუმშვისა და ბეჭდვის პროგრამული
საერთო დანიშნულების პროგრამული პაკეტები
შეკუმშვის პროგრამული პაკეტები
ბეჭდვის პროგრამული პაკეტები
ბეჭდვაზე რიგრიგობით გაშვების პროგრამული პაკეტები
სისტემის, მონაცემთა შენახვისა და შინაარსის მართვის პროგრამული
სისტემის მართვის პროგრამული პაკეტები
მონაცემთა შენახვის მართვის პროგრამული პაკეტები
შინაარსის მართვის პროგრამული პაკეტები

Database systems
Database software package
Database-management system
Electronic data management (EDM)
Data-acquisition system
Operating systems
Mainframe operating system software package
Minicomputer operating system software package
Microcomputer operating system software package
Personal computer (PC) operating system software package
Open systems operating systems
Clustering software package
Real-time operating system software package
Micro-channel architecture
Software package utilities
Backup or recovery software package
Bar coding software package
Security software package
File security software package
Data security software package
Foreign language translation software package
Storage media loading software package
Virus protection software package
Anti-virus software package
General, compression and print utility software package
General utility software package
Compression utilities
Print utility software package
Print-spooling software package
System, storage and content management software package
System management software package
Storage management software package
Content management software package

48790000
48800000
48810000
48811000
48812000
48813000
48813100
48813200
48814000
48814100
48814200
48814300
48814400
48814500
48820000
48821000
48822000
48823000
48824000
48825000
48900000
48910000
48911000
48912000
48913000
48920000
48921000
48930000
48931000
48932000
48940000
48941000
48942000
48950000
48951000

პროგრამული პაკეტები ვერსიის შესამოწმებლად
საინფორმაციო სისტემები და სერვერები
საინფორმაციო სისტემები
ელექტრონული ფოსტის სისტემა
ფინანსური საინფორმაციო სისტემები
მგზავრთა ინფორმირების სისტემა
ელექტრონული განცხადებების დაფები
მგზავრთა რეალურ დროში ინფორმირების სისტემა
სამედიცინო სფეროს საინფორმაციო სისტემები
ავადმყოფთა მოვლის საინფორმაციო სისტემა
ავადმყოფთა ადმინისტრირების სისტემა
საოპერაციო დარბაზის მართვის სისტემა
კლინიკური ინფორმაციის სისტემა
Casemix-ის ტიპის სისტემა
სერვერები
ქსელური სერვერები
კომპიუტერის სერვერები
ფაილის სერვერები
პრინტერის სერვერები
ინტერნეტსერვერები
სხვადასხვა სახის პროგრამული პაკეტები და კომპიუტერული
კომპიუტერული თამაშების პროგრამული პაკეტები, საოჯახო თამაშები
და ეკრანმზოგები (სქრინსეივერები)
კომპიუტერული თამაშების პროგრამული პაკეტები
საოჯახო თამაშები
ეკრანმზოგები (სქრინსეივერები)
ოფისის ავტომატიზაციის პროგრამული პაკეტები
ავტომატიზაციის სისტემა
სავარჯიშო და გასართობი პროგრამული პაკეტები
სავარჯიშო პროგრამული პაკეტები
გასართობი პროგრამული პაკეტები
შაბლონებისა და კალენდრების შესაქმნელი პროგრამული პაკეტები
შაბლონების შესაქმნელი პროგრამული პაკეტები
კალენდრების შესაქმნელი პროგრამული პაკეტები
გემების ადგილმდებარეობის განმსაზღვრელი და საჯარო შეტყობინების
გემების ადგილმდებარეობის განმსაზღვრელი სისტემა

Version checker software package
Information systems and servers
Information systems
E-mail system
Financial information systems
Passenger information system
Electronic bulletin boards
Real-time passenger information system
Medical information systems
Nursing information system
Patient-administration system
Theatre management system
Clinical information system
Casemix system
Servers
Network servers
Computer servers
File servers
Printer servers
Web servers
Miscellaneous software package and computer systems
Computer game software package, family titles and screen savers
Computer game software package
Family titles
Screen savers
Office automation software package
Automation system
Training and entertainment software package
Training software package
Entertainment software package
Pattern design and calendar software package
Pattern design software package
Calendar software package
Boat-location and public address system
Boat-location system

48952000
48960000
48961000
48962000
48970000
48971000
48972000
48980000
48981000
48982000
48983000
48984000
48985000
48986000
48987000
48990000
48991000
50100000
50110000
50111000
50111100
50111110
50112000
50112100
50112110
50112111
50112120
50112200
50112300
50113000
50113100
50113200
50114000

საჯარო შეტყობინების სისტემა
დრაივერები და სისტემის პროგრამული პაკეტები
ეთერნეტის დრაივერები
გრაფიკული ბარათის დრაივერები
ტიპოგრაფიის საგამომცემლო პროგრამული პაკეტები
მისამართების წიგნის შესადგენი პროგრამული პაკეტები
ეტიკეტების გასაკეთებელი პროგრამული პაკეტები
პროგრამირების ენები და ინსტრუმენტები
პროგრამული პაკეტების შედგენა
კონფიგურაციის მართვის პროგრამული პაკეტები
პროგრამული პაკეტები პროგრამის შესამუშავებლად
მომხმარებლის გრაფიკული ინტერფეისის ინსტრუმენტები
პროგრამირების ენები
პროგრამების ტესტირების პროგრამული პაკეტები
პროგრამული პაკეტები გამმართველი პროგრამისთვის
დინამიკური/ელექტრონული ცხრილებისა და ფუნქციური
უზრუნველყოფის გაუმჯობესების პროგრამული პაკეტები
დინამიკური/ელექტრონული ცხრილების პროგრამული პაკეტები
სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული
მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან
ავტომობილებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების
შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
ავტოპარკების მართვა, რემონტი (შეკეთება) და ტექნიკური მომსახურება
სატრანსპორტო საშუალებების პარკების მართვა
სატრანსპორტო საშუალებების პარკების ტექნიკური სამსახური
მანქანების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
მანქანის შეკეთება
სატრანსპორტო საშუალებების კორპუსების შეკეთება
ზეინკალ-ავტოშემკეთებლის მომსახურება
საქარე მინის შეცვლა
მანქანის ტექნიკური მომსახურება
მანქანის რეცხვა და მსგავსი მომსახურებები
ავტობუსების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
ავტობუსის შეკეთება
ავტობუსის ტექნიკური მომსახურება
სატვირთო მანქანების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება

Public address systems
Drivers and system software package
Ethernet drivers
Graphics card drivers
Print shop software package
Address book making software package
Label making software package
Programming languages and tools
Compiling software packages
Configuration management software package
Development software package
Graphical user interface (GUI) tools
Programming languages
Program testing software package
Debugging software package
Spreadsheets and enhancement software package
Spreadsheet software package
Repair, maintenance and associated services of vehicles and related
equipment
Repair and maintenance services of motor vehicles and associated
equipment
Fleet management, repair and maintenance services
Vehicle-fleet management services
Vehicle-fleet-support services
Repair and maintenance services of cars
Car repair services
Body-repair services for vehicles
Panel-beating services
Windscreen replacement services
Car maintenance services
Car-washing and similar services
Repair and maintenance services of buses
Bus repair services
Bus maintenance services
Repair and maintenance services of trucks

50114100
50114200
50115000
50115100
50115200
50116000
50116100
50116200
50116300
50116400
50116500
50116510
50116600
50117000
50117100
50117200
50117300
50118000
50118100
50118110
50118200
50118300
50118400
50118500
50190000
50200000
50210000
50211000
50211100
50211200
50211210
50211211

სატვირთო მანქანების შეკეთება
სატვირთო მანქანების ტექნიკური მომსახურება
მოტოციკლეტების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
მოტოციკლეტების შეკეთება
მოტოციკლეტების ტექნიკური მომსახურება
სატრანსპორტო საშუალებების სპეციფიკური ნაწილების შეკეთება და
ტექნიკური მომსახურება
ელექტროსისტემის შეკეთება
სატრანსპორტო საშუალებების მუხრუჭებისა და მუხრუჭის ნაწილების
შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
სიჩქარეთა კოლოფების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
გადაცემათა კოლოფების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
საბურავების შეკეთება, დაყენებისა და ბალანსირების ჩათვლით
საბურავების აღდგენა
სტარტერების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
სატრანსპორტო საშუალებების გადაკეთება და რესტავრაცია
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გადაკეთება
სასწრაფო დახმარების ავტომობილების გადაკეთება
სატრანსპორტო საშუალებების რესტავრაცია
ავტომობილების სასწრაფო ტექნიკური მომსახურება გზებზე
მსუბუქი ავტომობილების ავარიული მომსახურება და გადაყვანა
ავტომობილების ბუქსირით გადაყვანის მომსახურება
კომერციული სატრანსპორტო საშუალებების ავარიული მომსახურება
ავტობუსების ავარიული მომსახურება და გადაყვანა
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ავარიული მომსახურება და
მოტოციკლეტების ავარიული მომსახურება და გადაყვანა
სატრანსპორტო საშუალებების განადგურება
თვითმფრინავების, რკინიგზის, საგზაო და საზღვაო მოწყობილობების
შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული
თვითმფრინავებისა და სხვა მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური
მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები
თვითმფრინავების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
თვითმფრინავების ტექნიკური მომსახურება
თვითმფრინავების შეკეთება
თვითმფრინავების ძრავების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
თვითმფრინავების ძრავების ტექნიკური მომსახურება

Truck repair services
Truck maintenance services
Repair and maintenance services of motorcycles
Motorcycle repair services
Motorcycle maintenance services
Maintenance and repair services related to specific parts of vehicles
Electrical-system repair services
Repair and maintenance services of vehicle brakes and brake parts
Repair and maintenance services of vehicle gearboxes
Repair and maintenance services of vehicle transmissions
Tyre repair services, including fitting and balancing
Tyre-remoulding services
Repair and maintenance services of starter motors
Vehicle conversion and reconditioning services
Motor vehicle conversion services
Ambulance conversion services
Reconditioning services of vehicles
Automobile emergency road services
Breakdown and recovery services for cars
Vehicle towing-away services
Breakdown and recovery services for commercial vehicles
Breakdown and recovery services for buses
Breakdown and recovery services for motor vehicles
Breakdown and recovery services for motorcycles
Demolition services of vehicles
Repair, maintenance and associated services related to aircraft,
railways, roads and marine equipment
Repair, maintenance and associated services related to aircraft and
other equipment
Repair and maintenance services of aircraft
Aircraft maintenance services
Aircraft repair services
Repair and maintenance services of aircraft engines
Aircraft-engine maintenance services

50211212
50211300
50211310
50212000
50220000
50221000
50221100
50221200
50221300
50221400
50222000
50222100
50223000
50224000
50224100
50224200
50225000
50229000
50230000
50232000
50232100
50232110
50232200
50240000
50241000
50241100
50241200
50242000
50243000
50244000
50245000

თვითმფრინავების ძრავების შეკეთება
თვითმფრინავების აღდგენა
თვითმფრინავის ძრავების აღდგენა
შვეულმფრენების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
სარკინიგზო და სხვა მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური
მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები
ლოკომოტივების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
ლოკომოტივების სიჩქარეთა კოლოფების შეკეთება და ტექნიკური
ლოკომოტივების გადაცემათა კოლოფების შეკეთება და ტექნიკური
ლოკომოტივის ბორბლების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
ლოკომოტივის მუხრუჭებისა და მუხრუჭის ნაწილების შეკეთება და
ტექნიკური მომსახურება
მოძრავი შემადგენლობის შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
ამორტიზატორების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
ლოკომოტივების აღდგენა
მოძრავი შემადგენლობის აღდგენა
მოძრავი შემადგენლობის დასაჯდომების აღდგენა
სამგზავრო ვაგონების აღდგენა
რკინიგზის ლიანდაგების ტექნიკური მომსახურება
მოძრავი შემადგენლობის დემონტაჟი/განადგურება
საგზაო და სხვა მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება
და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები
საზოგადოებრივი ადგილების გასანათებელი მოწყობილობებისა და
შუქნიშნების ტექნიკური მომსახურება
ქუჩის/გარე განათების ტექნიკური მომსახურება
საზოგადოებრივი ადგილების გასანათებელი მოწყობილობების
საგზაო სიგნალიზაციის ტექნიკური მომსახურება
საზღვაო და სხვა მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება
და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები
გემების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
ხომალდების შეკეთება
ბორნების შეკეთება
გემების რესტავრაცია
გემების განადგურება
გემების ან ნავების აღდგენა
გემების მოდერნიზაცია

Aircraft-engine repair services
Reconditioning services of aircraft
Reconditioning services of aircraft engines
Repair and maintenance services of helicopters
Repair, maintenance and associated services related to railways and
other equipment
Repair and maintenance services of locomotives
Repair and maintenance services of locomotive gearboxes
Repair and maintenance services of locomotive transmissions
Repair and maintenance services of locomotive wheelsets
Repair and maintenance services of locomotive brakes and brake parts
Repair and maintenance services of rolling stock
Repair and maintenance services of dampers
Reconditioning services of locomotives
Reconditioning services of rolling stock
Reconditioning services of rolling stock seats
Reconditioning services of passenger coaches
Railway-track maintenance services
Demolition of rolling stock
Repair, maintenance and associated services related to roads and other
equipment
Maintenance services of public-lighting installations and traffic lights
Street-lighting maintenance services
Commissioning of public lighting installations
Traffic-signal maintenance services
Repair, maintenance and associated services related to marine and
other equipment
Repair and maintenance services of ships
Vessel repair services
Ferry repair services
Conversion services of ships
Demolition services of ships
Reconditioning services of ships or boats
Upgrading services of ships

50246000
50246100
50246200
50246300
50246400
50300000
50310000
50311000
50311400
50312000
50312100
50312110
50312120
50312200
50312210
50312220
50312300
50312310
50312320
50312400
50312410
50312420
50312600
50312610
50312620
50313000
50313100
50313200
50314000
50315000
50316000
50317000
50320000

ნავსადგურის მოწყობილობების ტექნიკური მომსახურება
მშრალი დოკების მომსახურება
ტივტივების ტექნიკური მომსახურება
მცურავი ნაგებობების რემონტი (შეკეთება) და ტექნიკური მომსახურება
მცურავი პლატფორმების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის,
სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების
შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული
საოფისე აპარატურის ტექნიკური მომსახურება და შეკეთება
საოფისე სააღრიცხვო მანქანების ტექნიკური მომსახურება და შეკეთება
კალკულატორებისა და სააღრიცხვო მანქანების ტექნიკური მომსახურება
კომპიუტერული მოწყობილობების ტექნიკური მომსახურება და
უნივერსალური კომპიუტერების/ცენტრალური პროცესორების
ტექნიკური მომსახურება და შეკეთება
უნივერსალური კომპიუტერების/ცენტრალური პროცესორების
უნივერსალური კომპიუტერების/ცენტრალური პროცესორების შეკეთება
მინიკომპიუტერების ტექნიკური მომსახურება და შეკეთება
მინიკომპიუტერების ტექნიკური მომსახურება
მინიკომპიუტერების შეკეთება
მონაცემთა გადამცემი ქსელური მოწყობილობის ტექნიკური
მონაცემთა გადამცემი ქსელური მოწყობილობის ტექნიკური
მონაცემთა გადამცემი ქსელური მოწყობილობის შეკეთება
მიკროკომპიუტერების ტექნიკური მომსახურება და შეკეთება
მიკროკომპიუტერების ტექნიკური მომსახურება
მიკროკომპიუტერების შეკეთება
საინფორმაციო ტექნოლოგიების მოწყობილობების ტექნიკური
საინფორმაციო ტექნოლოგიების მოწყობილობების ტექნიკური
საინფორმაციო ტექნოლოგიების მოწყობილობების შეკეთება
რეპროგრაფიული მანქანების ტექნიკური უზრუნველყოფა
ასლგადამღები მანქანების შეკეთება
ასლგადამღები მანქანების ტექნიკური მომსახურება
ფაქსის მანქანების (აპარატების) ტექნიკური მომსახურება და შეკეთება
ავტომოპასუხე ტელეფონების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
ბილეთის ასაღები მანქანების ტექნიკური მომსახურება და შეკეთება
ბილეთის შესამოწმებელი აპარატების ტექნიკური მომსახურება და
პერსონალური კომპიუტერების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება

Harbour equipment maintenance services
Dry-docking services
Buoy maintenance services
Repair and maintenance services of floating structures
Repair and maintenance services of floating platforms
Repair, maintenance and associated services related to personal
computers, office equipment, telecommunications and audio-visual
equipment
Maintenance and repair of office machinery
Maintenance and repair of office accounting machinery
Maintenance and repair of calculators and accounting machinery
Maintenance and repair of computer equipment
Maintenance and repair of mainframe computers
Maintenance of mainframe computers
Repair of mainframe computers
Maintenance and repair of minicomputers
Maintenance of minicomputers
Repair of minicomputers
Maintenance and repair of data network equipment
Maintenance of data network equipment
Repair of data network equipment
Maintenance and repair of microcomputers
Maintenance of microcomputers
Repair of microcomputers
Maintenance and repair of information technology equipment
Maintenance of information technology equipment
Repair of information technology equipment
Maintenance and repair of reprographic machinery
Photocopier repair services
Photocopier maintenance services
Repair and maintenance services of facsimile machines
Repair and maintenance services of telephone-answering machines
Maintenance and repair of ticket-issuing machinery
Maintenance and repair of ticket-validation machinery
Repair and maintenance services of personal computers

50321000
50322000
50323000
50323100
50323200
50324000
50324100
50324200
50330000
50331000
50332000
50333000
50333100
50333200
50334000
50334100
50334110
50334120
50334130
50334140
50334200
50334300
50334400
50340000
50341000
50341100
50341200
50342000
50343000
50344000
50344100
50344200
50400000
50410000
50411000

პერსონალური კომპიუტერების შეკეთება
პერსონალური კომპიუტერების ტექნიკური მომსახურება
კომპიუტერის პერიფერიული მოწყობილობის შეკეთება და ტექნიკური
კომპიუტერის პერიფერიული მოწყობილობის ტექნიკური მომსახურება
კომპიუტერის პერიფერიული მოწყობილობის შეკეთება
დამხმარე სერვისები პერსონალური კომპიუტერებისათვის
სისტემის ტექნიკური მომსახურება
პროფილაქტიკური ტექნიკური მომსახურება
სატელეკომუნიკაციო მოწყობილობების ტექნიკური მომსახურება
სატელეკომუნიკაციო ხაზების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
სატელეკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის ტექნიკური მომსახურება
რადიოსაკომუნიკაციო მოწყობილობების ტექნიკური მომსახურება
რადიოგადამცემების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
რადიოსატელეფონო აპარატურის შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
სადენიანი სატელეფონო და სატელეგრაფო აპარატურის შეკეთება და
ტექნიკური მომსახურება
სადენიანი სატელეფონო აპარატურის შეკეთება და ტექნიკური
სატელეფონო ქსელის ტექნიკური მომსახურება
სატელეფონო კომუტატორების აპარატურის მოდერნიზება
სატელეფონო კომუტატორების აპარატურის შეკეთება და ტექნიკური
ტელეფონის აპარატების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
სადენიანი ტელეგრაფის აპარატურის შეკეთება და ტექნიკური
სადენიანი ტელექსის აპარატურის შეკეთება და ტექნიკური
საკომუნიკაციო სისტემის ტექნიკური მომსახურება
აუდიოვიზუალური და ოპტიკური აპარატურის შეკეთება და
სატელევიზიო აპარატურის შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
ვიდეოტექსტური აპარატურის შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
სატელევიზიო გადამცემების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
აუდიოაპარატურის შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
ვიდეოაპარატურის შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
ოპტიკური აპარატურის შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
ფოტოაპარატურის შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
კინოაპარატურის შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
სამედიცინო და ზუსტი საზომი აპარატურის შეკეთება და ტექნიკური
საზომი, საცდელი და შესამოწმებელი აპარატურის შეკეთება და
საზომი აპარატურის შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება

Repair services of personal computers
Maintenance services of personal computers
Maintenance and repair of computer peripherals
Maintenance of computer peripherals
Repair of computer peripherals
Support services of personal computers
System maintenance services
Preventive maintenance services
Maintenance services of telecommunications equipment
Repair and maintenance services of telecommunications lines
Telecommunications-infrastructure maintenance services
Maintenance services of radio-communications equipment
Repair and maintenance services of radio transmitters
Repair and maintenance services of radiotelephony apparatus
Repair and maintenance services of line telephony and line telegraphy
equipment
Repair and maintenance services of line telephony equipment
Telephone network maintenance services
Upgrade services of telephone switching equipment
Repair and maintenance services of telephone switching apparatus
Repair and maintenance services of telephone sets
Repair and maintenance services of line telegraphy equipment
Repair and maintenance services of line telex equipment
Communications system maintenance services
Repair and maintenance services of audio-visual and optical equipment
Repair and maintenance services of television equipment
Repair and maintenance services of videotext equipment
Repair and maintenance services of television transmitters
Repair and maintenance services of audio equipment
Repair and maintenance services of video equipment
Repair and maintenance services of optical equipment
Repair and maintenance services of photographic equipment
Repair and maintenance services of cinematographic equipment
Repair and maintenance services of medical and precision equipment
Repair and maintenance services of measuring, testing and checking
Repair and maintenance services of measuring apparatus

50411100
50411200
50411300
50411400
50411500
50412000
50413000
50413100
50413200
50420000
50421000
50421100
50421200
50422000
50430000
50431000
50432000
50433000
50500000
50510000
50511000
50511100
50511200
50512000
50513000
50514000
50514100
50514200
50514300
50530000
50531000
50531100
50531200
50531300

წყლის მრიცხველების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
გაზის მრიცხველების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
ელექტროენერგიის მრიცხველების შეკეთება და ტექნიკური
ტაქომეტრების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
სამრეწველო დროის საზომი მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური
საცდელი აპარატურის შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
შესამოწმებელი აპარატურის შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
გაზის აღმომჩენი მოწყობილობის შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
ხანძარსაწინააღმდეგო მოწყობილობის შეკეთება და ტექნიკური
სამედიცინო და ქირურგიული მოწყობილობების შეკეთება და
სამედიცინო მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
ინვალიდის სავარძლების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
რენტგენის აპარატურის შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
ქირურგიული მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
ზუსტი საზომი მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
მაჯის საათების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
საათების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
დაკალიბრების მომსახურება
ტუმბოების, სარქველების, ონკანებისა და ლითონის კონტეინერების,
ასევე, მანქანა-დანადგარების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
ტუმბოების, სარქველების, ონკანებისა და ლითონის კონტეინერების
შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
ტუმბოების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
სითხის ტუმბოების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
გაზის ტუმბოების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
სარქველების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
ონკანების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
ლითონის კონტეინერების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
ავზების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
რეზერვუარების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
შემაერთებელი ქუროების შეკეთება
მანქანა-დანადგარების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
არაელექტრული მანქანა-დანადგარების შეკეთება და ტექნიკური
ბოილერების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
გაზის დანადგარების ტექნიკური მომსახურება
კომპრესორების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება

Repair and maintenance services of water meters
Repair and maintenance services of gas meters
Repair and maintenance services of electricity meters
Repair and maintenance services of tachometers
Repair and maintenance services of industrial time-measuring
Repair and maintenance services of testing apparatus
Repair and maintenance services of checking apparatus
Repair and maintenance services of gas-detection equipment
Repair and maintenance services of firefighting equipment
Repair and maintenance services of medical and surgical equipment
Repair and maintenance services of medical equipment
Repair and maintenance services of wheelchairs
Repair and maintenance services of X-ray equipment
Repair and maintenance services of surgical equipment
Repair and maintenance services of precision equipment
Repair and maintenance services of watches
Repair and maintenance services of clocks
Calibration services
Repair and maintenance services for pumps, valves, taps and metal
containers and machinery
Repair and maintenance services of pumps, valves, taps and metal
containers
Repair and maintenance services of pumps
Repair and maintenance services of liquid pumps
Repair and maintenance services of gas pumps
Repair and maintenance services of valves
Repair and maintenance services of taps
Repair and maintenance services of metal containers
Repair and maintenance services of tanks
Repair and maintenance services of reservoirs
Sleeving repair services
Repair and maintenance services of machinery
Repair and maintenance services for non-electrical machinery
Repair and maintenance services of boilers
Gas appliance maintenance services
Repair and maintenance services of compressors

50531400
50531500
50531510
50532000
50532100
50532200
50532300
50532400
50600000
50610000
50620000
50630000
50640000
50650000
50660000
50700000
50710000
50711000
50712000
50720000
50721000
50730000
50740000
50750000
50760000
50800000
50810000
50820000
50821000
50822000
50830000

ამწეების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
საბურღი კოშკურის შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
საბურღი კოშკურის დემონტაჟი
ელექტრონული მანქანა-დანადგარების, აპარატურისა და მათთან
დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური
ელექტროძრავების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
ტრანსფორმატორების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
გენერატორების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
ელექტროგამანაწილებელი მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის მასალების შეკეთება და ტექნიკური
უსაფრთხოების მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური
ცეცხლსასროლი იარაღისა და საბრძოლო მასალების შეკეთება და
ტექნიკური მომსახურება
სამხედრო სატრანსპორტო საშუალებების შეკეთება და ტექნიკური
საბრძოლო ხომალდების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
სამხედრო თვითმფრინავების, რაკეტებისა და კოსმოსური ხომალდების
შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
სამხედრო ელექტრონული სისტემების შეკეთება და ტექნიკური
შენობის მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
შენობის ელექტრო- და მექანიკური მოწყობილობების შეკეთება და
ტექნიკური მომსახურება
შენობის ელექტრომოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური
შენობის მექანიკური მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური
ცენტრალური გათბობის შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
გათბობის მოწყობილობების ექსპლუატაციაში გაშვება
გამაგრილებელი ჯგუფების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
ესკალატორების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
ლიფტების ტექნიკური მომსახურება
საზოგადოებრივი ტუალეტების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
სხვადასხვა სახის სარემონტო (შესაკეთებელი) სამუშაოები და
ძვირფასეულობის/სამკაულების შეკეთება
ტყავის პირადი მოხმარების ნივთების შეკეთება
ჩექმების შეკეთება
ფეხსაცმლის შეკეთება
ტანსაცმლისა და საფეიქრო ნაწარმის შეკეთება

Repair and maintenance services of cranes
Repair and maintenance services of derricks
Derrick-dismantling services
Repair and maintenance services of electrical machinery, apparatus
and associated equipment
Repair and maintenance services of electric motors
Repair and maintenance services of transformers
Repair and maintenance services of generators
Repair and maintenance services of electrical distribution equipment
Repair and maintenance services of security and defence materials
Repair and maintenance services of security equipment
Repair and maintenance services of firearms and ammunition
Repair and maintenance services of military vehicles
Repair and maintenance services of warships
Repair and maintenance services of military aircrafts, missiles and
spacecrafts
Repair and maintenance services of military electronic systems
Repair and maintenance services of building installations
Repair and maintenance services of electrical and mechanical building
installations
Repair and maintenance services of electrical building installations
Repair and maintenance services of mechanical building installations
Repair and maintenance services of central heating
Commissioning of heating installations
Repair and maintenance services of cooler groups
Repair and maintenance services of escalators
Lift-maintenance services
Repair and maintenance of public conveniences
Miscellaneous repair and maintenance services
Repair services of jewellery
Repair services of leather personal goods
Repair services of boots
Repair services of shoes
Repair services of garments and textiles

50840000
50841000
50842000
50850000
50860000
50870000
50880000
50881000
50882000
50883000
50884000
51100000
51110000
51111000
51111100
51111200
51111300
51112000
51112100
51112200
51120000
51121000
51122000
51130000
51131000
51133000
51133100
51134000
51135000
51135100
51135110
51140000
51141000

ცეცხლსასროლი იარაღისა და შეიარაღების სისტემების შეკეთება და
ტექნიკური მომსახურება
ცეცხლსასროლი იარაღის შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
შეიარაღების სისტემების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
ავეჯის შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
მუსიკალური ინსტრუმენტების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
სათამაშო მოედნების მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური
სასტუმროებისა და რესტორნების მოწყობილობების შეკეთება და
ტექნიკური მომსახურება
სასტუმროების მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
რესტორნების მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
საზოგადოებრივი კვების საწარმოების მოწყობილობების შეკეთება და
ტექნიკური მომსახურება
ტურისტული მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
ელექტრო- და მექანიკური მოწყობილობების მონტაჟი
ელექტრომოწყობილობების მონტაჟი
ელექტროძრავების, გენერატორებისა და ტრანსფორმატორების მონტაჟი
ელექტროძრავების მონტაჟი
გენერატორების მონტაჟი
ტრანსფორმატორების მონტაჟი
ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და მართვის მოწყობილობების
ელექტროენერგიის გამანაწილებელი მოწყობილობების მონტაჟი
ელექტროენერგიის მართვის მოწყობილობების მონტაჟი
მექანიკური მოწყობილობების მონტაჟი
ფიტნესის მოწყობილობების მონტაჟი
ფლაგშტოკების მონტაჟი
ორთქლის გენერატორების, ტურბინების, კომპრესორებისა და
ორთქლის გენერატორების მონტაჟი
ტურბინების მონტაჟი
გაზის ტურბინების მონტაჟი
კომპრესორების მონტაჟი
ქურების მონტაჟი
სანთურების მონტაჟი
ნაგვის/ნარჩენების ინსინერატორების მონტაჟი
ძრავების მონტაჟი
ბენზინის ძრავების მონტაჟი

Repair and maintenance services of weapons and weapon systems
Repair and maintenance services of weapons
Repair and maintenance services of weapon systems
Repair and maintenance services of furniture
Repair and maintenance services of musical instruments
Repair and maintenance services of playground equipment
Repair and maintenance services of hotel and restaurant equipment
Repair and maintenance services of hotel equipment
Repair and maintenance services of restaurant equipment
Repair and maintenance services of catering equipment
Repair and maintenance services of camping equipment
Installation services of electrical and mechanical equipment
Installation services of electrical equipment
Installation services of electric motors, generators and transformers
Installation services of electric motors
Installation services of generators
Installation services of transformers
Installation services of electricity distribution and control equipment
Installation services of electricity distribution equipment
Installation services of electricity control equipment
Installation services of mechanical equipment
Installation services of fitness equipment
Installation services of flagpoles
Installation services of steam generators, turbines, compressors and
Installation services of steam generators
Installation services of turbines
Installation services of gas turbines
Installation services of compressors
Installation services of furnaces
Installation services of burners
Installation services of waste incinerators
Installation services of engines
Installation services of petrol engines

51142000
51143000
51144000
51145000
51146000
51200000
51210000
51211000
51212000
51213000
51214000
51215000
51216000
51220000
51221000
51230000
51240000
51300000
51310000
51311000
51312000
51313000
51314000
51320000
51321000
51322000
51330000
51340000
51350000
51400000
51410000
51411000
51412000
51413000
51414000
51415000

დიზელის ძრავების მონტაჟი
სარკინიგზო ტრანსპორტის ძრავების მონტაჟი
ავტომობილების ძრავების მონტაჟი
საზღვაო ხომალდების ძრავების მონტაჟი
თვითმფინავის ძრავების მონტაჟი
საზომი, შესამოწმებელი, საცდელი და სანავიგაციო მოწყობილობების
საზომი ხელსაწყოების მონტაჟი
დროის საზომი მოწყობილობების მონტაჟი
დროის რეგისტრაციის მოწყობილობების მონტაჟი
დროის ჩამწერი მოწყობილობების მონტაჟი
ავტოსადგომის დროის მრიცხველების მონტაჟი
მეტეოროლოგიური აპარატურის მონტაჟი
გეოლოგიური მოწყობილობების მონტაჟი
შესამოწმებელი მოწყობილობების მონტაჟი
აეროპორტის ავტომატური სარეგისტრაციო მოწყობილობების მონტაჟი
საცდელი აპარატურის მონტაჟი
სანავიგაციო მოწყობილობების მონტაჟი
საკომუნიკაციო მოწყობილობების მონტაჟი
რადიო-, ტელე- და ვიდეოაპარატურის მონტაჟი
რადიოაპარატურის მონტაჟი
ტელეაპარატურის მონტაჟი
ხმის აპარატურის მონტაჟი
ვიდეოაპარატურის მონტაჟი
რადიო- და ტელეგადამცემების მონტაჟი
რადიოგადამცემების მონტაჟი
ტელეგადამცემების მონტაჟი
რადიოტელეფონიის აპარატურის მონტაჟი
სტაციონარული სატელეფონო ხაზის მონტაჟი
სტაციონარული სატელეგრაფო ხაზის მონტაჟი
სამედიცინო და ქირურგიული მოწყობილობების მონტაჟი
სამედიცინო მოწყობილობების მონტაჟი
გამოსახულების შემქმნელი მოწყობილობების მონტაჟი
სტომატოლოგიური და ვიწრო სპეციალიზაციის მოწყობილობების
სხივური თერაპიის მოწყობილობების მონტაჟი
მექანოთერაპიის მოწყობილობების მონტაჟი
ელექტროთერაპიის მოწყობილობების მონტაჟი

Installation services of diesel engines
Installation services of railway engines
Installation services of vehicle engines
Installation services of marine engines
Installation services of aircraft engines
Installation services of equipment for measuring, checking, testing and
Installation services of measuring equipment
Installation services of time-measuring equipment
Installation services of time register equipment
Installation services of time recorder equipment
Installation services of parking meter equipment
Installation services of meteorological equipment
Installation services of geological equipment
Installation services of checking equipment
Installation services of automatic airport check-in devices
Installation services of testing equipment
Installation services of navigating equipment
Installation services of communications equipment
Installation services of radio, television, sound and video equipment
Installation services of radio equipment
Installation services of television equipment
Installation services of sound equipment
Installation services of video equipment
Installation services of radio and television transmitters
Installation services of radio transmitters
Installation services of television transmitters
Installation services of radiotelephony apparatus
Installation services of line telephony equipment
Installation services of line telegraphy equipment
Installation services of medical and surgical equipment
Installation services of medical equipment
Installation services of imaging equipment
Installation services of dental and subspecialty equipment
Installation services of radiotherapy equipment
Installation services of mechanotherapy equipment
Installation services of electrotherapy equipment

51416000
51420000
51430000
51500000
51510000
51511000
51511100
51511110
51511200
51511300
51511400
51514000
51514100
51514110
51520000
51521000
51522000
51530000
51540000
51541000
51541100
51541200
51541300
51541400
51542000
51542100
51542200
51542300
51543000
51543100
51543200
51543300
51543400
51544000

ფიზიოთერაპიის მოწყობილობების მონტაჟი
ქირურგიული მოწყობილობების მონტაჟი
ლაბორატორიული მოწყობილობების მონტაჟი
მანქანა-დანადგარებისა და მოწყობილობების მონტაჟი
ზოგადი დანიშნულების მანქანა-დანადგარებისა და მოწყობილობების
ამწე და გადამზიდი მოწყობილობების მონტაჟი, ლიფტებისა და
ამწე მოწყობილობების მონტაჟი
ამწეების მონტაჟი
გადამზიდი მოწყობილობების მონტაჟი
დაკიდებული პლატფორმების მონტაჟი შენობების ფასადების
ტრანსპორტირების სპეციალური სისტემების მონტაჟი
სხვადასხვა სახის ზოგადი დანიშნულების მანქანები
სითხის გასაფილტრი ან გამწმენდი მანქანა-დანადგარებისა და
წყლის გასაფილტრი ან გამწმენდი მანქანა-დანადგარებისა და
სასოფლო-სამეურნეო და სატყეო მანქანა-დანადგარების მონტაჟი
სასოფლო-სამეურნეო მანქანა-დანადგარების მონტაჟი
სატყეო მანქანა-დანადგარების მონტაჟი
ჩარხების მონტაჟი
სპეციალური დანიშნულების მანქანა-დანადგარებისა და
მაღაროების, კარიერების, სამშენებლო და მეტალურგიული მანქანადანადგარების მონტაჟი
სამთო მანქანა-დანადგარების მონტაჟი
მანქანა-დანადგარების მონტაჟი კარიერებისთვის
სამშენებლო მანქანა-დანადგარების მონტაჟი
მეტალურგიული მანქანა-დანადგარების მონტაჟი
სურსათის, სასმელებისა და თამბაქოს გადამამუშავებელი მანქანადანადგარების მონტაჟი
სურსათის გადამამუშავებელი მანქანა-დანადგარების მონტაჟი
სასმელების გადამამუშავებელი მანქანა-დანადგარების მონტაჟი
თამბაქოს გადამამუშავებელი მანქანა-დანადგარების მონტაჟი
ტექსტილის, ტანსაცმლისა და ტყავის წარმოების მანქანა-დანადგარების
მანქანა-დანადგარების მონტაჟი ტექსტილის წარმოებისთვის
მანქანა-დანადგარების მონტაჟი ტანსაცმლის წარმოებისთვის
მანქანა-დანადგარების მონტაჟი ტყავის წარმოებისთვის
თეთრეულის რეცხვის, ქიმიური წმენდისა და საშრობი მანქანამანქანა-დანადგარების მონტაჟი ქაღალდისა და მუყაოს წარმოებისთვის

Installation services of physical therapy equipment
Installation services of surgical equipment
Installation services of laboratory equipment
Installation services of machinery and equipment
Installation services of general-purpose machinery and equipment
Installation services of lifting and handling equipment, except lifts and
Installation services of lifting equipment
Installation services of cranes
Installation services of handling equipment
Installation services of suspended access equipment
Installation services of special conveying systems
Installation services of miscellaneous general-purpose machinery
Installation services of liquid filtering or purifying machinery and
Installation services of machinery and apparatus for filtering or purifying
Installation services of agricultural and forestry machinery
Installation services of agricultural machinery
Installation services of forestry machinery
Installation services of machine tools
Installation services of special-purpose machinery and equipment
Installation services of mining, quarrying, construction and metallurgy
machinery
Installation services of mining machinery
Installation services of quarrying machinery
Installation services of construction machinery
Installation services of metallurgy machinery
Installation services of food-, beverage- and tobacco-processing
machinery
Installation services of food-processing machinery
Installation services of beverage-processing machinery
Installation services of tobacco-processing machinery
Installation services of textile-, clothing- and leather-production
Installation services of textile-production machinery
Installation services of clothing-production machinery
Installation services of leather-production machinery
Installation services of laundry washing, dry-cleaning and drying
Installation services of paper- and paperboard-production machinery

51544100
51544200
51545000
51550000
51600000
51610000
51611000
51611100
51611110
51611120
51612000
51620000
51700000
51800000
51810000
51820000
51900000
55100000
55110000
55120000
55130000
55200000
55210000
55220000
55221000
55240000
55241000
55242000
55243000
55250000
55260000
55270000
55300000
55310000

მანქანა-დანადგარების მონტაჟი ქაღალდის წარმოებისთვის
მანქანა-დანადგარების მონტაჟი მუყაოს წარმოებისთვის
ქუჩის საფოსტო ყუთების მონტაჟი
შეიარაღების სისტემების მონტაჟი
კომპიუტერებისა და საოფისე მოწყობილობების დამონტაჟება
კომპიუტერებისა და ინფორმაციის დასამუშავებელი მოწყობილობების
კომპიუტერების დამონტაჟება
აპარატურის დაყენება/აპარატურული უზრუნველყოფა
რეისების გაფრენა-ჩამოფრენის რეალურ დროში საჩვენებელი ეკრანების
ან დაფების მონტაჟი აეროპორტებში
მატარებლების გასვლა-ჩამოდგომის რეალურ დროში საჩვენებელი
ეკრანების ან დაფების მონტაჟი რკინიგზის სადგურებში
ინფორმაციის დასამუშავებელი მოწყობილობების მონტაჟი
საოფისე მოწყობილობების მონტაჟი
ხანძარსაწინააღმდეგო მოწყობილობების მონტაჟი
ლითონის კონტეინერების მონტაჟი
ავზების მონტაჟი
რეზერვუარების მონტაჟი
მართვისა და კონტროლის სისტემების მონტაჟი
სასტუმროს მომსახურება
სასტუმროში დაბინავების მომსახურება
სასტუმროში შეხვედრებისა და კონფერენციების ორგანიზების
სასტუმროსთან დაკავშირებული სხვა მომსახურებები
ბუნების წიაღში დასვენება და სხვა ადგილები დაბინავებისთვის,
ახალგაზრდების საერთო საცხოვრებელში ცხოვრება
ბანაკებში/კემპინგებში ცხოვრება
სახლ-ფურგონების პარკირების ადგილებში ცხოვრება
დასასვენებელი ცენტრებისა და დასასვენებელი სახლების
დასასვენებელი ცენტრების მომსახურება
დასასვენებელი სახლების მომსახურება
საბავშვო ბანაკების მომსახურება
ავეჯით გაწყობილი ბინების მოკლევადიანი გაქირავება
საძინებელი ვაგონების მომსახურება
პანსიონებში ცხოვრება, სადაც საფასურში შედის ცხოვრება და საუზმე
რესტორნებისა და კვების საწარმოების მომსახურეობები
მიმტანების მომსახურება რესტორნებში

Installation services of paper-production machinery
Installation services of paperboard-production machinery
Installation services of street mailboxes
Installation services of weapon systems
Installation services of computers and office equipment
Installation services of computers and information-processing
Installation services of computers
Hardware installation services
Installation services of airport real-time departures and arrival display
screens or boards
Installation services of railway real-time departures and arrival display
screens or boards
Installation services of information-processing equipment
Installation services of office equipment
Installation services of fire protection equipment
Installation services of metal containers
Installation services of tanks
Installation services of reservoirs
Installation services of guidance and control systems
Hotel services
Hotel accommodation services
Hotel meeting and conference services
Other hotel services
Camping sites and other non-hotel accommodation
Youth hostel services
Camping-site services
Caravan-site services
Holiday centre and holiday home services
Holiday centre services
Holiday home services
Children's holiday-camp services
Letting services of short-stay furnished accommodation
Sleeping-car services
Services provided by bed and breakfast establishments
Restaurant and food-serving services
Restaurant waiter services

55311000
55312000
55320000
55321000
55322000
55330000
55400000
55410000
55500000
55510000
55511000
55512000
55520000
55521000
55521100
55521200
55522000
55523000
55523100
55524000
55900000
60100000
60112000
60120000
60130000
60140000
60150000
60160000
60161000
60170000
60171000
60172000
60180000
60181000

დახურული რესტორნების მიმტანების მომსახურებები
საყოველთაო ხელმისაწვდომი რესტორნების მიმტანების
კერძების მიტანის მომსახურება
კერძების მომზადების მომსახურება
კერძების გაკეთების მომსახურება
კაფეტერიის/სასადილოს მომსახურება
სასმელების მიტანის მომსახურება
ბარის მართვის მომსახურება
სასადილოებისა და საზოგადოებრივი კვების საწარმოების მომსახურება
სასადილოების მომსახურება
სასადილოებისა და სხვა დახურული კაფეტერიების მომსახურება
სასადილოს მართვის მომსახურებები
საზოგადოებრივი კვების საწარმოთა მომსახურებები
საზოგადოებრივი კვების საწარმოთა მომსახურებები კერძო
„სადილი ბორბლებზე“ (სადილის სახლში მიტანა მოხუცებისა და
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის)
საკვების მიწოდების მომსახურება
საზოგადოებრივი კვების მომსახურებები სატრანსპორტო
საზოგადოებრივი კვების მომსახურებები სხვა საწარმოების ან
სკოლებში საკვების მიწოდების მომსახურებები
სკოლების სურსათით მომარაგების მომსახურებები
საცალო ვაჭრობის მომსახურებები
საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურებები
ტაქსის მომსახურებები
სპეციალური დანიშნულების საავტომობილო სამგზავრო ტრანსპორტის
შემთხვევითი სამგზავრო ტრანსპორტი
სამგზავრო ტრანსპორტი, რომელთა გამწევი ძალა ცხოველებია
საფოსტo გადაზიდვები საავტომობილო ტრანსპორტით
ამანათების გადაზიდვის მომსახურებები
სამგზავრო სატრანსპორტო საშუალებების დაქირავება მძღოლთან
(სამგზავრო) მსუბუქი ავტომანქანების დაქირავება მძღოლთან ერთად
ავტობუსებისა და ვაგონების დაქირავება მძღოლთან ერთად
პროდუქტების გადასაზიდი სატრანსპორტო საშუალებების დაქირავება
მძღოლთან ერთად
სატვირთო მანქანების დაქირავება მძღოლთან ერთად

Restricted-clientele restaurant waiter services
Unrestricted-clientele restaurant waiter services
Meal-serving services
Meal-preparation services
Meal-cooking services
Cafeteria services
Beverage-serving services
Bar management services
Canteen and catering services
Canteen services
Canteen and other restricted-clientele cafeteria services
Canteen management services
Catering services
Catering services for private households
Meals-on-wheels services
Meal delivery service
Catering services for transport enterprises
Catering services for other enterprises or other institutions
School-meal services
School catering services
Retail trade services
Road transport services
Public road transport services
Taxi services
Special-purpose road passenger-transport services
Non-scheduled passenger transport
Passenger transport by animal-drawn vehicles
Mail transport by road
Parcel transport services
Hire of passenger transport vehicles with driver
Hire of passenger cars with driver
Hire of buses and coaches with driver
Hire of goods-transport vehicles with driver
Hire of trucks with driver

60182000
60183000
60200000
60210000
60220000
60300000
60400000
60410000
60411000
60420000
60421000
60423000
60424000
60424100
60424110
60424120
60440000
60441000
60442000
60443000
60443100
60444000
60444100
60445000
60500000
60510000
60520000
60600000
60610000
60620000
60630000
60640000
60650000
60651000
60651100
60651200

სამრეწველო ავტომობილების დაქირავება მძღოლთან ერთად
ფურგონების დაქირავება მძღოლთან ერთად
სარკინიგზო ტრანსპორტის მომსახურებები
საზოგადოებრივი სარკინიგზო ტრანსპორტის მომსახურებები
საფოსტო გადაზიდვები სარკინიგზო ტრანსპორტით
მილსადენი ტრანსპორტის მომსახურებები
საჰაერო ტრანსპორტის მომსახურებები
სარეისო საჰაერო ტრანსპორტის მომსახურებები
სარეისო ავიაფოსტის მომსახურებები
არასარეისო საჰაერო ტრანსპორტის მომსახურებები
არასარეისო ავიაფოსტის მომსახურებები
ჩარტერული საჰაერო გადაზიდვების მომსახურებები
საჰაერო ტრანსპორტის დაქირავება ეკიპაჟთან ერთად
საჰაერო ხომალდების დაქირავება ეკიპაჟთან ერთად
თვითმფრინავის (უძრავი ფრთებით) დაქირავება ეკიპაჟთან ერთად
შვეuლმფრენების დაქირავება ეკიპაჟთან ერთად
საავიაციო და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები
მოფრქვევა-შეწამვლის მომსახურებები საავიაციო საშუალებით
ტყის ხანძართან ბრძოლა საავიაციო საშუალებებით
საჰაერო სამაშველო მომსახურებები
საჰაერო-საზღვაო სამაშველო მომსახურებები
საჰაერო ხომალდების ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული
პილოტის მომსახურებები
საჰაერო ხომალდების მართვასთან დაკავშირებული მომსახურებები
კოსმოსურ სატრანსპორტო სისტემასთან დაკავშირებული
თანამგზავრის გაშვებასთან დაკავშირებული მომსახურებები
ექსპერიმენტულ სასარგებლო ტვირთებთან დაკავშირებული
წყლის ტრანსპორტის მომსახურებები
საბორნე ტრანსპორტის მომსახურებები
ფოსტის გადაზიდვა წყლის ტრანსპორტით
სახომალდო მომსახურებები კაბელების ჩასადებად
ტვირთის გადაზიდვები
წყლის ტრანსპორტის დაქირავება ეკიპაჟთან ერთად
ხომალდების დაქირავება ეკიპაჟთან ერთად
საზღვაო ხომალდების დაქირავება ეკიპაჟთან ერთად
შიდა წყლების ხომალდების დაქირავება ეკიპაჟთან ერთად

Hire of industrial vehicles with driver
Hire of vans with driver
Railway transport services
Public transport services by railways
Mail transport by railway
Pipeline transport services
Air transport services
Scheduled air transport services
Scheduled airmail transport services
Non-scheduled air transport services
Non-scheduled airmail transport services
Air-charter services
Hire of air transport equipment with crew
Hire of aircraft with crew
Hire of fixed-wing aircraft with crew
Hire of helicopters with crew
Aerial and related services
Aerial spraying services
Aerial forest-firefighting services
Air-rescue services
Air-sea rescue services
Aircraft-operation services
Pilot services
Aircraft operating services
Space transport services
Satellite launch services
Experimental payload services
Water transport services
Ferry transport services
Transport by water of mail
Cable-laying ship services
Shipping operations
Hire of water transport equipment with crew
Hire of vessels with crew
Hire of sea-going vessels with crew
Hire of inland waterway vessels with crew

60651300
60651400
60651500
60651600
60653000
63100000
63110000
63111000
63112000
63112100
63112110
63120000
63121000
63121100
63121110
63122000
63500000
63510000
63511000
63512000
63513000
63514000
63515000
63516000
63520000
63521000
63522000
63523000
63524000
63700000
63710000
63711000
63711100
63711200
63712000

გამწმენდი ხომალდების მომსახურებები
დიდი ტვირთამწეობის გემების მომსახურებები
სარეზერვო გემების მომსახურებები
ზღვაში (საწვავით) გამმართველი გემების მომსახურებები
ნავების დაქირავება ეკიპაჟთან ერთად
ტვირთის გადაზიდვისა და შენახვის მომსახურებები
ტვირთის გადაზიდვის მომსახურებები
კონტეინერების გადაზიდვის მომსახურებები
ბარგის გადაზიდვის მომსახურებები
მგზავრთა ბარგის გადაზიდვის მომსახურებები
ბარგის შეგროვების მომსახურებები
შენახვისა და დასაწყობების მომსახურებები
შესანახად მიღებისა და გაცემის მომსახურებები
შენახვის მომსახურებები
გაზის შენახვის მომსახურებები
დასაწყობების მომსახურებები
ტურისტული სააგენტოების, ტუროპერატორებისა და ტურისტების
დახმარების მომსახურებები
ტურისტული სააგენტოები და მსგავსი მომსახურებები
კომპლექსური ტურნეების ორგანიზება
სამგზავრო ბილეთების და კომპლექსურ ტურნეთა მომსახურებების
საინფორმაციო მომსახურებები ტურისტებისათვის
გიდების მომსახურებები ტურისტებისათვის
სამოგზაურო მომსახურებები
მოგზაურობის მართვის მომსახურებები
სატრანსპორტო სააგენტოების მომსახურებები
ტვირთის ტრანსპორტირების სააგენტოთა მომსახურებები
საზღვაო-საბროკერო მომსახურებები
ნავსადგურებისა და სატრანსპორტო-საექსპედიციო სააგენტოების
სატრანსპორტო დოკუმენტების მომზადების მომსახურებები
სახმელეთო, წყლისა და საჰაერო ტრანსპორტის დამხმარე
სახმელეთო ტრანსპორტის დამხმარე მომსახურებები
სარკინიგზო ტრანსპორტის დამხმარე მომსახურებები
მატარებლების მონიტორინგის მომსახურებები
მოძრავი სახელოსნოების მომსახურებები
საავტომობილო ტრანსპორტის დამხმარე მომსახურებები

Anti-pollution ship services
Heavy-lift ship services
Standby ship services
Offshore supply ship services
Hire of boats with crew
Cargo handling and storage services
Cargo handling services
Container handling services
Baggage handling services
Passenger baggage handling services
Baggage collection services
Storage and warehousing services
Storage and retrieval services
Storage services
Gas storage services
Warehousing services
Travel agency, tour operator and tourist assistance services
Travel agency and similar services
Organisation of package tours
Sale of travel tickets and package tours services
Tourist information services
Tourist guide services
Travel services
Travel management services
Transport agency services
Freight transport agency services
Ship brokerage services
Port and forwarding agency services
Transport document preparation services
Support services for land, water and air transport
Support services for land transport
Support services for railway transport
Train monitoring services
Moving workshops services
Support services for road transport

63712100
63712200
63712210
63712300
63712310
63712311
63712320
63712321
63712400
63712500
63712600
63712700
63712710
63720000
63721000
63721100
63721200
63721300
63721400
63721500
63722000
63723000
63724000
63724100
63724110
63724200
63724300
63724310
63724400
63725000
63725100
63725200
63725300
63726000

ავტობუსების სადგურების მომსახურებები
გზატკეცილების/ჩქაროსნული გზების საექსპლოატაციო მომსახურებები
გზატკეცილებზე/ჩქაროსნულ გზებზე გადასახადების შეგროვების
ხიდებისა და გვირაბების საექსპლოატაციო მომსახურებები
ხიდების საექსპლოატაციო მომსახურება
ხიდებზე გადასახადების შეგროვების მომსახურებები
გვირაბების საექსპლოატაციო მომსახურებები
გვირაბებთან გადასახადების შეგროვების მომსახურებები
ავტოსადგომთა მომსახურებები
ხიდური სასწორის/პლატფორმა-სასწორის მომსახურებები
სატრანსპორტო საშუალებების საწვავით გამართვის მომსახურებები
საგზაო მოძრაობის კონტროლის მომსახურებები
საგზაო მოძრაობის მონიტორინგის მომსახურებები
წყლის ტრანსპორტის დამხმარე მომსახურებები
ნავსადგურისა და სანაოსნო გზების საექსპლოატაციო მომსახურებები
და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები
გემების საწვავით ავსების მომსახურება
ნავსადგურის საექსპლოატაციო მომსახურებები
სანაოსნო გზების საექსპლოატაციო მომსახურებები
გემის საწვავით გამართვის მომსახურებები
სამგზავრო ტერმინალების საექსპლოატაციო მომსახურებები
სალოცმანო მომსახურებები
ღუზის ჩაშვების მომსახურებები
სანავიგაციო მომსახურებები
რეიდზე განთავსების მომსახურებები
მცურავი შუქურის განთავსების მომსახურებები
მცურავი შუქურის მომსახურებები
ტივტივების განთავსების მომსახურებები
ტივტივებით მონიშვნის მომსახურებები
შუქურის მომსახურებები
ხომალდების სამაშველო მომსახურებები და ჩაძირული ხომალდების
ამოზიდვის მომსახურებები
ხომალდების სამაშველო მომსახურებები
სამაშველო ხომალდების მომსახურებები
ჩაძირული ხომალდების ამოზიდვის მომსახურებები
წყლის ტრანსპორტთან დაკავშირებული სხვადასხვა დამატებითი

Bus station services
Highway operation services
Highway toll services
Bridge and tunnel operation services
Bridge operating services
Bridge toll services
Tunnel operation services
Tunnel toll services
Parking services
Weighbridge services
Vehicle refuelling services
Traffic control services
Traffic monitoring services
Support services for water transport
Port and waterway operation services and associated services
Bunkering services
Port operation services
Waterway operation services
Ship refuelling services
Passenger terminal operation services
Ship-piloting services
Berthing services
Navigation services
Offshore positioning services
Lightship positioning services
Lightship services
Buoy positioning services
Buoy marking services
Lighthouse services
Salvage and refloating services
Vessel-salvaging services
Standby vessel services
Vessel refloating services
Miscellaneous water transport support services

63726100
63726200
63726300
63726400
63726500
63726600
63726610
63726620
63726700
63726800
63726900
63727000
63727100
63727200
63730000
63731000
63731100
63732000
63733000
63734000
64100000
64110000
64111000
64112000
64113000
64114000
64115000
64116000
64120000
64121000
64121100
64121200
64122000
64200000
64210000
64211000

ხომალდის რეგისტრირების მომსახურებები
ყინულმჭრელის მომსახურებები
ხომალდზე შენახვის მომსახურებები
გემების დაფრახტვის მომსახურებები
ხომალდების კონსერვაციის მომსახურებები
გემების საექსპლოატაციო მომსახურებები
გემების წყალში ჩაშვების მომსახურებები
დისტანციურად მართვადი სატრანსპორტო საშუალებების
თევზსაჭერი ხომალდების მომსახურებები
კვლევითი ხომალდების მომსახურებები
ღუზის მართვა
გემების ბუქსირითა და მიწოლით გამოყვანის მომსახურებები
გემების ბუქსირით გამოყვანის მომსახურებები
გემების მიწოლით გამოყვანის მომსახურებები
საჰაერო ტრანსპორტთან დაკავშირებული დამატებითი/დამხმარე
აეროპორტის საექსპლოატაციო მომსახურებები
აეროპორტების სლოტების კოორდინაციის მომსახურებები
საჰაერო ტრანსპორტის მოძრაობის კონტროლის მომსახურებები
თვითმფრინავის საწვავით გამართვის მომსახურებები
საანგარე მომსახურებები
საფოსტო და საკურიერო მომსახურებები
საფოსტო მომსახურებები
გაზეთებსა და ჟურნალებთან დაკავშირებული საფოსტო მომსახურებები
წერილებთან დაკავშირებული საფოსტო მომსახურებები
ამანათებთან დაკავშირებული საფოსტო მომსახურებები
დახლებთან მომსახურებები საფოსტო განყოფილებებში
საფოსტო ყუთის არენდა
საფოსტო მომსახურებები მოთხოვნამდე
საკურიერო მომსახურებები
სხვადასხვა ფორმის საკურიერო მომსახურებები
ფოსტის მიტანის მომსახურებები
ამანათის მიტანის მომსახურებები
შიდასაოფისე საფოსტო და საკურიერო მომსახურებები
სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები
სატელეფონო და მონაცემთა გადაცემის მომსახურებები
საზოგადოებრივი სატელეფონო კავშირის მომსახურებები

Vessel registration services
Ice-breaking services
Vessel storage services
Ship chartering services
Vessel laying-up services
Ship-operating services
Ship-launching services
ROV services
Fishing-vessel services
Research vessel services
Anchor handling services
Towing and pushing services of ships
Towing services
Pushing services
Support services for air transport
Airport operation services
Airport slot coordination services
Air-traffic control services
Aircraft refuelling services
Hangar services
Post and courier services
Postal services
Postal services related to newspapers and periodicals
Postal services related to letters
Postal services related to parcels
Post office counter services
Mailbox rental
Post-restante services
Courier services
Multi-modal courier services
Mail delivery services
Parcel delivery services
Internal office mail and messenger services
Telecommunications services
Telephone and data transmission services
Public-telephone services

64211100
64211200
64212000
64212100
64212200
64212300
64212400
64212500
64212600
64212700
64212800
64212900
64213000
64214000
64214100
64214200
64214400
64215000
64216000
64216100
64216110
64216120
64216130
64216140
64216200
64216210
64216300
64220000
64221000
64222000
64223000
64224000
64225000
64226000

ადგილობრივი სატელეფონო კავშირის მომსახურებები
საქალაქთაშორისო სატელეფონო კავშირის მომსახურებები
მობილური სატელეფონო კავშირის მომსახურებები
მოკლე ტექსტური შეტყობინების (SMS) სერვისი/მომსახურება
შეტყობინების გაუმჯობესებული/გაზრდილი შესაძლებლობების
სერვისი/მომსახურება (EMS)
მულტიმედიური შეტყობინების სერვისი/მომსახურება (MMS)
უკაბელო დაშვების პროტოკოლის სერვისი/მომსახურება (WAP)
GPRS მომსახურება
EDGE მომსახურება
უნივერსალური მობილური სატელეფონო სისტემის მომსახურება
ტელეფონ-ავტომატის (ტაქსოფონის) პროვაიდერული მომსახურება
წინასწარი გადახდის ბარათებიანი ტელეფონის პროვაიდერული
კორპორაციული სატელეფონო ქსელის მომსახურება
გამოყოფილი/სპეციალური სატელეფონო ქსელის მომსახურება
თანამგზავრული ქსელის გაქირავების სერვისი/მომსახურება
სატელეფონო კომუტატორების მომსახურება
მიწისზედა საკომუნიკაციო კაბელების გაქირავება
IP სატელეფონო მომსახურებები
ელექტრონული შეტყობინებისა და ინფორმაციის მიწოდების
ელექტრონული შეტყობინების მომსახურება
მონაცემთა ელექტრონული გაცვლის მომსახურება
ელექტრონული ფოსტის მომსახურება
ტელექსის მომსახურება
სატელეგრაფო მომსახურება
ელექტრონული საინფორმაციო მომსახურება
საინფორმაციო სერვისის დამატებითი მომსახურებები
ტელეტექსტური მომსახურებები
სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები, სატელეფონო და მონაცემთა
გადაცემის მომსახურებების გარდა
სისტემათაშორისი კავშირის მომსახურება
დისტანციური მუშაობის მომსახურებები
პეიჯინგური მომსახურება
ტელეკონფერენციების ჩატარება
სატელეკომუნიკაციო მომსახურება „ჰაერი _ მიწა“
ტელემატიკური მომსახურება

Local telephone services
Long distance telephone services
Mobile-telephone services
Short Message Service (SMS) services
Enhanced Messaging Service (EMS) services
Multimedia Message Service (MMS) services
Wireless Application Protocol (WAP) services
General Packet Radio Services (GPRS) services
Enhanced Data for GSM Evolution (EDGE) services
Universal Mobile Telephone System (UMTS) services
Pay phone provider services
Pre-paid phone card provider services
Shared-business telephone network services
Dedicated-business telephone network services
Satellite circuit rental services
Telephone switchboard services
Communication land-line rental
IP telephone services
Electronic message and information services
Electronic message services
Electronic data exchange services
Electronic mail services
Telex services
Telegraph services
Electronic information services
Value-added information services
Teletext services
Telecommunication services except telephone and data transmission
services
Interconnection services
Teleworking services
Paging services
Teleconferencing services
Air-to-ground telecommunications services
Telematics services

64227000
64228000
64228100
64228200
65100000
65110000
65111000
65120000
65121000
65122000
65123000
65130000
65200000
65210000
65300000
65310000
65320000
65400000
65410000
65500000
66100000
66110000
66111000
66112000
66113000
66113100
66114000
66115000
66120000
66121000
66122000
66130000
66131000
66131100
66132000

ინტეგრირებული სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები
რადიო- და სატელევიზიო მაუწყებლობა
სატელევიზიო მაუწყებლობა
რადიომაუწყებლობა
წყლის განაწილება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები
წყლის განაწილება
სასმელი წყლის განაწილება
წყლის გამწმენდი სადგურის ექსპლოატაცია
წყლის დემინერალიზაცია
წყლის გამტკნარება
წყლის დარბილება
წყალმომარაგების სისტემის ექსპლოატაცია
გაზის განაწილება და მასათან დაკავშირებული მომსახურებები
გაზის განაწილება
ელექტროენერგიის განაწილება და მასთან დაკავშირებული
ელექტროენერგიის განაწილება
ელექტროდანადგარების ექსპლოატაცია
ენერგომომარაგების სხვა წყაროები და ელექტროენერგიის განაწილება
ელექტროსადგურის ექსპლოატაცია
მრიცხველის ჩვენების წაკითხვა
საბანკო და საინვესტიციო მომსახურებები
საბანკო მომსახურებები
ცენტრალური ბანკის მომსახურებები
დეპოზიტური მომსახურება
კრედიტების გაცემის მომსახურება
მიკროკრედიტების გაცემის მომსახურება
ფინანსური ლიზინგის მომსახურება
საერთაშორისო გადარიცხვების მომსახურება
საინვესტიციო საბანკო მომსახურებები და მათთან დაკავშირებული
შერწყმა და მიერთება
კორპორაციული ფინანსები და სარისკო/ვენჩურული კაპიტალი
საბროკერო მომსახურებები და ფასიან ქაღალდებსა და სასაქონლო
გარიგებებთან დაკავშირებული მომსახურებები
ფასიან ქაღალდებთან დაკავშირებული საბროკერო მომსახურებები
საპენსიო ინვესტიციების მომსახურებები
სასაქონლო გარიგებებთან დაკავშირებული საბროკერო მომსახურება

Integrated telecommunications services
Television and radio broadcast transmission services
Television broadcast transmission services
Radio broadcast transmission services
Water distribution and related services
Water distribution
Drinking-water distribution
Operation of a water-purification plant
Water demineralisation services
Water desalination services
Water softening services
Operation of water supplies
Gas distribution and related services
Gas distribution
Electricity distribution and related services
Electricity distribution
Operation of electrical installations
Other sources of energy supplies and distribution
Operation of a power plant
Meter reading service
Banking and investment services
Banking services
Central bank services
Deposit services
Credit granting services
Micro-credit granting services
Financial leasing services
International payment transfer services
Investment banking services and related services
Mergers and acquisition services
Corporate finance and venture capital services
Brokerage and related securities and commodities services
Security brokerage services
Pension investment services
Commodity brokerage services

66133000
66140000
66141000
66150000
66151000
66151100
66152000
66160000
66161000
66162000
66170000
66171000
66172000
66180000
66190000
66500000
66510000
66511000
66512000
66512100
66512200
66512210
66512220
66513000
66513100
66513200
66514000
66514100
66514110
66514120
66514130
66514140
66514150
66514200
66515000

დამუშავებასა და კლირინგთან დაკავშირებული მომსახურებები
პორტფელის მართვასთან დაკავშირებული მომსახურებები
საპენსიო ფონდის მართვასთან დაკავშირებული მომსახურებები
ფინანსური ბაზრების ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული
ფინანსური ბაზრის მართვასთან დაკავშირებული მომსახურებები
ელექტრონულ ბაზარზე საცალო ვაჭრობასთან დაკავშირებული
ფინანსური ბაზრის რეგულირება
ფიდუციარული და სადეპოზიტო მომსახურებები
ფიდუციარული მომსახურებები
სადეპოზიტო მომსახურებები
ფინანსური კონსულტაციები, ფინანსური ტრანზაქციების დამუშავება
და საკლირინგო პალატის მომსახურებები
ფინანსური კონსულტაციები
ფინანსური ტრანზაქციების დამუშავება და საკლირინგო პალატის
ვალუტის გაცვლის მომსახურება
სესხებთან დაკავშირებული საბროკერო მომსახურება
სადაზღვევო და საპენსიო მომსახურებები
სადაზღვევო მომსახურებები
სიცოცხლის დაზღვევა
უბედური შემთხვევისა და ჯანმრთელობის დაზღვევა
უბედური შემთხვევის დაზღვევა
ჯანმრთელობის დაზღვევა
ჯანმრთელობის ნებაყოფლობითი დაზღვევა
სამედიცინო დაზღვევა
იურიდიული დაზღვევა და სრული სადაზღვევო მომსახურებები
იურიდიული მომსახურების ხარჯების დაზღვევა
კონტრაქტორის სრული (ყველა რისკის) დაზღვევა
ტვირთის დაზღვევა და ტრანსპორტთან დაკავშირებული სადაზღვევო
ტრანსპორტთან დაკავშირებული სადაზღვევო მომსახურებები
ავტოტრანსპორტის დაზღვევა
საზღვაო, საავიაციო და სხვა ტრანსპორტის დაზღვევა
სარკინიგზო ტრანსპორტის დაზღვევა
ავიახომალდების დაზღვევა
ხომალდების დაზღვევა
ტვირთების დაზღვევა
ზიანის ან ზარალის დაზღვევა

Processing and clearing services
Portfolio management services
Pension fund management services
Financial markets administration services
Financial market operational services
Electronic marketplace retailing services
Financial market regulatory services
Trust and custody services
Trust services
Custody services
Financial consultancy, financial transaction processing and clearinghouse services
Financial consultancy services
Financial transaction processing and clearing-house services
Foreign exchange services
Loan brokerage services
Insurance and pension services
Insurance services
Life insurance services
Accident and health insurance services
Accident insurance services
Health insurance services
Voluntary health insurance services
Medical insurance services
Legal insurance and all-risk insurance services
Legal expenses insurance services
Contractor's all-risk insurance services
Freight insurance and Insurance services relating to transport
Insurance related to Transport
Motor vehicle insurance services
Marine, aviation and other transport insurance services
Railway insurance services
Aircraft insurance services
Vessel insurance services
Freight insurance services
Damage or loss insurance services

66515100
66515200
66515300
66515400
66515410
66515411
66516000
66516100
66516200
66516300
66516400
66516500
66517000
66517100
66517200
66517300
66518000
66518100
66518200
66518300
66519000
66519100
66519200
66519300
66519310
66519400
66519500
66519600
66519700
66520000
66521000
66522000
66523000
66523100
66600000

ხანძრისგან დაზღვევა
ქონების დაზღვევა
უამინდობის რისკისა და ფინანსური ზარალის დაზღვევა
უამინდობასთან დაკავშირებული რისკების დაზღვევა
ფინანსური ზარალის დაზღვევა
მატერიალური ზარალის დაზღვევა
სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევა
ავტომობილთან დაკავშირებით სამოქალაქო პასუხისმგებლობის
ავიახომალდებთან დაკავშირებული სამოქალაქო პასუხისმგებლობის
ხომალდებთან დაკავშირებული სამოქალაქო პასუხისმგებლობის
საერთო სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევა
პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევა
კრედიტისა და საგარანტიო ვალდებულებების დაზღვევა
კრედიტის დაზღვევა
საგარანტიო ვალდებულებების დაზღვევა
რისკების მართვის დაზღვევა
სადაზღვევო საბროკერო და წარმომადგენლობითი მომსახურებები
სადაზღვევო საბროკერო მომსახურებები
სადაზღვევო წარმომადგენლობითი მომსახურებები
სადაზღვევო სარჩელების მოგვარება
გადარჩენილი ქონების, გამოყენებითი დამხმარე მექანიზმების,
ზარალის, დანაკარგის აქტუარული დაზღვევის მომსახურება
ნავთობის ან გაზის სამრეწველო პლატფორმების დაზღვევა
ტექნიკური საშუალებების დაზღვევა
დამატებითი სადაზღვევო მომსახურება
სადაზღვევო საკონსულტაციო მომსახურებები
დისპაშის შედგენასთან დაკავშირებული მომსახურებები
დანაკარგების რეგულირების მომსახურება
აქტუარული მომსახურებები
ქონების გადარჩენის უფლების ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული
საპენსიო მომსახურებები
ინდივიდუალური პენსია
ჯგუფური პენსია
საპენსიო ფონდის საკონსულტაციო მომსახურებები
საპენსიო ფონდის ადმინისტრირების მომსახურებები
სახაზინო მომსახურებები

Fire insurance services
Property insurance services
Weather and financial loss insurance services
Weather-related insurance services
Financial loss insurance services
Pecuniary loss insurance services
Liability insurance services
Motor vehicle liability insurance services
Aircraft liability insurance services
Vessel liability insurance services
General liability insurance services
Professional liability insurance services
Credit and surety insurance services
Credit insurance services
Surety insurance services
Risk management insurance services
Insurance brokerage and agency services
Insurance brokerage services
Insurance agency services
Insurance claims adjustment services
Engineering, auxiliary, average, loss, actuarial and salvage insurance
services
Oil or gas platforms insurance services
Engineering insurance services
Auxiliary insurance services
Insurance consultancy services
Average adjustment services
Loss adjustment services
Actuarial services
Salvage administration services
Pension services
Individual pension services
Group pension services
Pension fund consultancy services
Pension fund administration services
Treasury services

66700000
66710000
66720000
70100000
70110000
70111000
70112000
70120000
70121000
70121100
70121200
70122000
70122100
70122110
70122200
70122210
70123000
70123100
70123200
70130000
70200000
70210000
70220000
70300000
70310000
70311000
70320000
70321000
70322000
70330000
70331000
70331100
70332000

გადაზღვევის მომსახურებები
სიცოცხლის გადაზღვევა
უბედური შემთხვევისა და ჯანმრთელობის გადაზღვევა
კერძო საკუთრებაში მყოფ უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული
უძრავი ქონების განაშენიანება
საცხოვრებელი უძრავი ქონების დაგეგმარება
არასაცხოვრებელი უძრავი ქონების დაგეგმარება
უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვა
შენობის გაყიდვა ან შესყიდვა
შენობის გაყიდვა
შენობის შესყიდვა
მიწის გაყიდვა ან შესყიდვა
მიწის გაყიდვა
თავისუფალი მიწის გაყიდვა
მიწის შესყიდვა
თავისუფალი მიწის შესყიდვა
უძრავი ქონების გაყიდვა
საცხოვრებელი უძრავი ქონების გაყიდვა
არასაცხოვრებელი უძრავი ქონების გაყიდვა
კერძო საკუთრების გაქირავება
კერძო საკუთრების იჯარა ან ლიზინგი
საცხოვრებელი უძრავი ქონების იჯარა ან ლიზინგი
არასაცხოვრებელი უძრავი ქონების იჯარა ან ლიზინგი
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული მომსახურებების გაწევა მესამე
პირებისთვის ანაზღაურების სანაცვლოდ ან ხელშეკრულების
შენობის იჯარით გაცემასთან ან გაყიდვასთან დაკავშირებული
საცხოვრებელი შენობის იჯარით გაცემასთან ან გაყიდვასთან
დაკავშირებული მომსახურებები
მიწის იჯარით გაცემასთან ან გაყიდვასთან დაკავშირებული
მიწის იჯარით გაცემასთან დაკავშირებული მომსახურებები
თავისუფალი მიწის იჯარით გაცემასთან ან გაყიდვასთან
დაკავშირებული მომსახურებები
უძრავი ქონების მართვა საზღაურის სანაცვლოდ ან ხელშეკრულების
საცხოვრებელ საკუთრებასთან დაკავშირებული მომსახურებები
დაწესებულებების მართვა
არასაცხოვრებელ საკუთრებასთან დაკავშირებული მომსახურებები

Reinsurance services
Life reinsurance services
Accident and health reinsurance services
Real estate services with own property
Development services of real estate
Development of residential real estate
Development of non-residential real estate
Buying and selling of real estate
Building sale or purchase services
Building sale services
Building purchase services
Land sale or purchase services
Land sale services
Vacant-land sale services
Land purchase services
Vacant-land purchase services
Sale of real estate
Sale of residential real estate
Sale of non-residential estate
Letting services of own property
Renting or leasing services of own property
Residential property renting or leasing services
Non-residential property renting or leasing services
Real estate agency services on a fee or contract basis
Building rental or sale services
Residential building rental or sale services
Land rental or sale services
Land rental services
Vacant-land rental or sale services
Property management services of real estate on a fee or contract basis
Residential property services
Institution management services
Non-residential property services

70332100
70332200
70332300
70333000
70340000
71200000
71210000
71220000
71221000
71222000
71222100
71222200
71223000
71230000
71240000
71241000
71242000
71243000
71244000
71245000
71246000
71247000
71248000
71250000
71251000
71300000
71310000
71311000
71311100
71311200
71311210
71311220
71311230
71311240
71311300
71312000

მიწის მართვასთან დაკავშირებული მომსახურებები
კომერციული საკუთრების მართვასთან დაკავშირებული
სამრეწველო საკუთრებასთან დაკავშირებული მომსახურებები
საცხოვრებლით უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული მომსახურებები
მომსახურებები დროის განაწილების რეჟიმში
არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები
არქიტექტურული საკონსულტაციო მომსახურებები
არქიტექტურულ დაპროექტებასთან დაკავშირებული მომსახურებები
არქიტექტურული მომსახურებები შენობებისთვის
არქიტექტურული მომსახურებები შენობის გარეთ განთავსებული
ურბანული ზონების კარტოგრაფირება/რუკების შედგენა
სასოფლო ზონების კარტოგრაფირება/რუკების შედგენა
არქიტექტურული მომსახურება შენობის გაფართოებისთვის
არქიტექტურული პროექტების კონკურსის ორგანიზება
არქიტექტურული, საინჟინრო და დაგეგმარების მომსახურებები
განხორციელებადობის კვლევა, საკონსულტაციო მომსახურება,
პროექტისა და გეგმის მომზადება, ხარჯების გამოთვლა
გეგმის პროექტი (სისტემები და ინტეგრაცია)
ხარჯების გამოთვლა, ხარჯების მონიტორინგი
გეგმების, სამუშაო ნახაზებისა და ტექნიკური მახასიათებლების
მშენებლობისათვის საჭირო რაოდენობების განსაზღვრა და აღნუსხვა
სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობა
ზედამხედველობა პროექტებსა და დოკუმენტებზე
არქიტექტურული, საინჟინრო-ტექნიკური და აზომვითი მომსახურებები
არქიტექტურული და სამშენებლო-აზომვითი მომსახურებები
საინჟინრო მომსახურებები
საკონსულტაციო-საინჟინრო და სამშენებლო მომსახურებები
საკონსულტაციო მომსახურებები სამოქალაქო მშენებლობაში
დამხმარე მომსახურებები სამოქალაქო მშენებლობაში
საკონსულტაციო მომსახურებები სატრანსპორტო სისტემებისათვის
საკონსულტაციო მომსახურებები გზატკეცილებთან/ჩქაროსნულ
გზატკეცილების/ჩქაროსნული გზების მშენებლობასთან
რკინიგზის საინჟინრო მომსახურება
აეროპორტების საინჟინრო მომსახურება
საკონსულტაციო მომსახურებები ინფრასტრუქტურის სფეროში
საკონსულტაციო მომსახურებები კონსტრუქციების მშენებლობაში

Land management services
Commercial property management services
Industrial property services
Housing services
Time-sharing services
Architectural and related services
Advisory architectural services
Architectural design services
Architectural services for buildings
Architectural services for outdoor areas
Urban areas mapping services
Rural areas mapping services
Architectural services for building extensions
Organisation of architectural design contests
Architectural, engineering and planning services
Feasibility study, advisory service, analysis
Project and design preparation, estimation of costs
Draft plans (systems and integration)
Calculation of costs, monitoring of costs
Approval plans, working drawings and specifications
Determining and listing of quantities in construction
Supervision of building work
Supervision of project and documentation
Architectural, engineering and surveying services
Architectural and building-surveying services
Engineering services
Consultative engineering and construction services
Civil engineering consultancy services
Civil engineering support services
Transport systems consultancy services
Highways consultancy services
Highways engineering services
Railway engineering services
Airport engineering services
Infrastructure works consultancy services
Structural engineering consultancy services

71313000
71313100
71313200
71313400
71313410
71313420
71313430
71313440
71313450
71314000
71314100
71314200
71314300
71314310
71315000
71315100
71315200
71315210
71315300
71315400
71315410
71316000
71317000
71317100
71317200
71317210
71318000
71318100
71319000
71320000
71321000
71321100

საკონსულტაციო მომსახურებები გარემოს საინჟინრო დაცვის
საკონსულტაციო მომსახურებები ხმაურის კონტროლთან დაკავშირებით
საკონსულტაციო მომსახურებები აკუსტიკურ იზოლაციასა და ოთახის
აკუსტიკასთან დაკავშირებით
გარემოზე ზემოქმედების ექსპერტიზა მშენებლობისათვის
მშენებლობასთან დაკავშირებული რისკების ან საფრთხეების შეფასება
გარემოსდაცვითი სტანდარტები/ეკოლოგიური ნორმატივები
ეკოლოგიური მაჩვენებლების/ინდიკატორების ანალიზი
გარემოზე ზემოქმედების შეფასება მშენებლობისათვის
ეკოლოგიური მონიტორინგი მშენებლობისათვის
ენერგომომარაგება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები
მომსახურებები ელექტროენერგიის სფეროში
მომსახურებები ელექტროენერგიის მართვის სფეროში
საკონსულტაციო მომსახურება ენერგოეფექტურობასთან დაკავშირებით
შენობების გათბობით უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული
მშენებლობასთან დაკავშირებული მომსახურება
შენობის კონსტრუქციასთან დაკავშირებული საკონსულტაციო
მშენებლობასთან დაკავშირებული საკონსულტაციო მომსახურება
სამშენებლო მომსახურებებთან დაკავშირებული საკონსულტაციო
შენობის დათვალიერება
შენობის ინსპექტირება/შემოწმება
სავენტილაციო სისტემის შემოწმება
ტელეკომუნიკაციასთან დაკავშირებული საკონსულტაციო
საკონსულტაციო მომსახურებები საფრთხეების აცილებისა და
საკონსულტაციო მომსახურებები ხანძრისა და აფეთქებისაგან დაცვისა
და კონტროლისათვის
ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული
ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული
საკონსულტაციო მომსახურებები
საკონსულტაციო საინჟინრო მომსახურებები
შენობების ხელოვნური და ბუნებრივი განათების უზრუნველყოფა
საექსპერტო მომსახურება
საინჟინრო-საპროექტო მომსახურება
ტექნიკური პროექტირება შენობებში ელექტრო- და მექანიკური
მოწყობილობების განსათავსებლად
მშენებლობის ეკონომიკასთან დაკავშირებული მომსახურებები

Environmental engineering consultancy services
Noise-control consultancy services
Sound insulation and room acoustics consultancy services
Environmental impact assessment for construction
Risk or hazard assessment for construction
Environmental standards for construction
Environmental indicators analysis for construction
Environmental Impact Assessment (EIA) services for construction
Environmental monitoring for construction
Energy and related services
Electrical services
Energy-management services
Energy-efficiency consultancy services
Heating engineering services for buildings
Building services
Building-fabric consultancy services
Building consultancy services
Building services consultancy services
Building surveying services
Building-inspection services
Inspection of ventilation system
Telecommunication consultancy services
Hazard protection and control consultancy services
Fire and explosion protection and control consultancy services
Health and safety services
Health and safety consultancy services
Advisory and consultative engineering services
Artificial and natural lighting engineering services for buildings
Expert witness services
Engineering design services
Engineering design services for mechanical and electrical installations
for buildings
Construction economics services

71321200
71321300
71321400
71322000
71322100
71322200
71322300
71322400
71322500
71323000
71323100
71323200
71324000
71325000
71326000
71327000
71328000
71330000
71331000
71332000
71333000
71334000
71335000
71336000
71337000
71340000
71350000
71351000
71351100
71351200
71351210
71351220
71351300
71351400
71351500
71351600

გათბობის სისტემის დაპროექტებასთან დაკავშირებული მომსახურებები
მილგაყვანილობასთან დაკავშირებული საკონსულტაციო
ვენტილაციასთან დაკავშირებული საკონსულტაციო მომსახურებები
ტექნიკური პროექტირება სამოქალაქო მშენებლობისათვის
სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა სამოქალაქო მშენებლობისთვის
მილსადენების დაპროექტება
ხიდების დაპროექტება
კაშხლების დაპროექტება
ტექნიკური პროექტირება საგზაო მოწყობილობებისთვის
სამრეწველო პროცესისა და წარმოების ტექნიკური პროექტირება
ენერგოსისტემების დაპროექტება
ქარხნების ტექნიკური პროექტირება
ხარჯთაღრიცხვა
ფუნდამენტის დაპროექტება
მშენებლობის თანმდევი მომსახურებები
მზიდი კონსტრუქციის დაპროექტება
მზიდი კონსტრუქციების შემოწმება
სხვადასხვა საინჟინრო-ტექნიკური მომსახურება
საბურღი სითხის სპეციალისტის მომსახურება
გეოტექნიკური საინჟინრო მომსახურება
საინჟინრო-მექანიკური მომსახურებები
ელექტრომექანიკური მომსახურებები
საინჟინრო-ტექნიკური კვლევა
დამხმარე საინჟინრო-ტექნიკური მომსახურებები
ანტიკოროზიული საინჟინრო-ტექნიკური მომსახურებები
ინტეგრირებული საინჟინრო-ტექნიკური მომსახურებები
საინჟინრო სფეროსთან დაკავშირებული სამეცნიერო-ტექნიკური
გეოლოგიური, გეოფიზიკური და სხვა სამეცნიერო-კვლევითი
ძირითადი მოსამზადებელი და ანალიტიკური მომსახურებები
გეოლოგიური და გეოფიზიკური საკონსულტაციო მომსახურებები
გეოფიზიკური საკონსულტაციო მომსახურებები
გეოლოგიური საკონსულტაციო მომსახურებები
მიკროპალეოონტოლოგიური ანალიზი
ოკეანოგრაფიული და ჰიდროლოგიური მომსახურებები
გრუნტის კვლევა
ამინდის პროგნოზირება

Heating-system design services
Plumbing consultancy services
Ventilation consultancy services
Engineering design services for the construction of civil engineering
Quantity surveying services for civil engineering works
Pipeline-design services
Bridge-design services
Dam-design services
Engineering-design services for traffic installations
Engineering-design services for industrial process and production
Electrical power systems design services
Plant engineering design services
Quantity surveying services
Foundation-design services
Ancillary building services
Load-bearing structure design services
Verification of load-bearing structure design services
Miscellaneous engineering services
Drilling-mud engineering services
Geotechnical engineering services
Mechanical engineering services
Mechanical and electrical engineering services
Engineering studies
Engineering support services
Corrosion engineering services
Integrated engineering services
Engineering-related scientific and technical services
Geological, geophysical and other scientific prospecting services
Core preparation and analysis services
Geological and geophysical consultancy services
Geophysical consultancy services
Geological consultancy services
Micropalaeontological analysis services
Petrophysical interpretation services
Ground investigation services
Weather-forecasting services

71351610
71351611
71351612
71351700
71351710
71351720
71351730
71351800
71351810
71351811
71351820
71351900
71351910
71351911
71351912
71351913
71351914
71351920
71351921
71351922
71351923
71351924
71352000
71352100
71352110
71352120
71352130
71352140
71352300
71353000
71353100
71353200
71354000
71354100
71354200
71354300

მეტეოროლოგიური მომსახურებები
კლიმატოლოგიური მომსახურებები
ჰიდრომეტეოროლოგიური მომსახურებები
სამეცნიერო-კვლევითი მომსახურებები
გეოფიზიკური კვლევა
არქეოლოგიური მოედნების გეოფიზიკური კვლევა
გეოლოგიური კვლევა
ტოპოგრაფიული და წყლის საძიებო მომსახურებები
ტოპოგრაფიული მომსახურებები
არქეოლოგიური მოედნების ტოპოგრაფიული კვლევა
წყლის საძიებო მომსახურებები
გეოლოგიური, ოკეანოგრაფიული და ჰიდროლოგიური მომსახურებები
გეოლოგიური მომსახურებები
ფოტოგეოლოგიური მომსახურებები
სტრატიგრაფიულ-გეოლოგიური მომსახურებები
გეოლოგიური კვლევები
არქეოლოგიური მომსახურებები
ოკეანოგრაფიული და ჰიდროლოგიური მომსახურებები
მომსახურებები დელტების ოკეანოგრაფიური კვლევების სფეროში
მომსახურებები ფიზიკურ-ოკეანოგრაფიული კვლევების სფეროში
მომსახურებები ბათიმეტრიული კვლევების სფეროში
მომსახურებები წყალქვეშა კვლევების სფეროში
მომსახურებები მიწისქვეშა კვლევების სფეროში
მომსახურებები სეისმური კვლევების სფეროში
მომსახურებები სეისმოგრაფიული კვლევების სფეროში
მომსახურებები სეისმომონაცემების მოპოვების სფეროში
მომსახურებები სეისმომონაცემების შეგროვების სფეროში
მომსახურებები სეისმომონაცემების დამუშავების სფეროში
მომსახურებები მაგნეტომეტრიული კვლევების სფეროში
მომსახურებები მიწის ზედაპირის კვლევების სფეროში
მომსახურებები ჰიდროგრაფიული კვლევების სფეროში
მომსახურებები სივრცული კვლევების სფეროში
მომსახურებები კარტოგრაფირების სფეროში
მომსახურებები ციფრული კარტოგრაფირების სფეროში
მომსახურებები საჰაერო კარტოგრაფირების სფეროში
მომსახურებები საკადასტრო აზომვების სფეროში

Meteorology services
Climatology services
Hydrometeorology services
Scientific prospecting services
Geophysical prospecting services
Geophysical surveys of archaeological sites
Geological prospecting services
Topographical and water divining services
Topographical services
Topographical surveys of archaeological sites
Water divining services
Geology, oceanography and hydrology services
Geology services
Photogeology services
Stratigraphic geology services
Geological exploration services
Archaeological services
Oceanography and hydrology services
Estuarine oceanography services
Physical oceanography services
Bathymetric surveys services
Underwater exploration services
Subsurface surveying services
Seismic services
Seismographic surveying services
Seismic data acquisition services
Seismic data collection services
Seismic processing services
Magnetometric surveying services
Surface surveying services
Hydrographic surveying services
Dimensional surveying services
Map-making services
Digital mapping services
Aerial mapping services
Cadastral surveying services

71354400
71354500
71355000
71355100
71355200
71356000
71356100
71356200
71356300
71356400
71400000
71410000
71420000
71421000
71500000
71510000
71520000
71521000
71530000
71540000
71541000
71550000
71600000
71610000
71620000
71621000
71630000
71631000
71631100
71631200
71631300
71631400
71631420
71631430
71631440
71631450

ჰიდროგრაფიული მომსახურება
მომსახურებები საზღვაო კარტოგრაფირების სფეროში
გეოდეზიური მომსახურებები
ფოტოგრამეტრიული მომსახურებები
მომსახურებები სამხედრო-ტოპოგრაფიული გადაღებების სფეროში
ტექნიკური მომსახურებები
მომსახურებები ტექნიკური კონტროლის სფეროში
მომსახურებები ტექნიკური დახმარების სფეროში
მომსახურებები ტექნიკური მხარდაჭერის სფეროში
მომსახურებები ტექნიკური დაგეგმარების სფეროში
მომსახურება ურბანული დაგეგმარებისა და ლანდშაფტური
მომსახურებები ურბანული დაგეგმარების სფეროში
მომსახურებები ლანდშაფტური არქიტექტურის სფეროში
მომსახურებები გამწვანების სფეროში
მშენებლობასთან დაკავშირებული მომსახურებები
მომსახურებები სამშენებლო მოედნის კვლევის სფეროში
მომსახურებები მშენებლობის ზედამხედველობის სფეროში
მომსახურებები სამშენებლო მოედნის ზედამხედველობის სფეროში
მშენებლობასთან დაკავშირებული საკონსულტაციო მომსახურებები
მომსახურებები მშენებლობის მართვის სფეროში
მომსახურებები სამშენებლო პროექტის მართვის სფეროში
სამჭედლო მომსახურება
ტექნიკური შემოწმება, ანალიზი და საკონსულტაციო მომსახურებები
მომსახურებები შემადგენლობისა და სიწმინდის შემოწმებისა და
მომსახურებები ანალიზის სფეროში
ტექნიკური ანალიზი ან საკონსულტაციო მომსახურებები
მომსახურებები ტექნიკური შემოწმებისა და ტესტირების სფეროში
მომსახურებები ტექნიკური შემოწმების სფეროში
მომსახურებები მანქანა-დანადგარების შემოწმების სფეროში
მომსახურებები მანქანა-დანადგარების ტექნიკური შემოწმების სფეროში
მომსახურებები შენობების ტექნიკური შემოწმების სფეროში
მომსახურებები საინჟინრო კონსტრუქციების ტექნიკური შემოწმების
მომსახურებები ზღვაზე უსაფრთხოების შემოწმების სფეროში
მომსახურებები გაჟონვის შემოწმების სფეროში
მომსახურებები დინების მონიტორინგის სფეროში
მომსახურებები ხიდების შემოწმების სფეროში

Hydrographic services
Marine survey services
Surveying services
Photogrammetry services
Ordnance surveying
Technical services
Technical control services
Technical assistance services
Technical support services
Technical planning services
Urban planning and landscape architectural services
Urban planning services
Landscape architectural services
Landscape gardening services
Construction-related services
Site-investigation services
Construction supervision services
Construction-site supervision services
Construction consultancy services
Construction management services
Construction project management services
Blacksmith services
Technical testing, analysis and consultancy services
Composition and purity testing and analysis services
Analysis services
Technical analysis or consultancy services
Technical inspection and testing services
Technical inspection services
Machinery-inspection services
Technical automobile inspection services
Technical building-inspection services
Technical inspection services of engineering structures
Maritime safety inspection services
Leak-testing services
Flow-monitoring services
Bridge-inspection services

71631460
71631470
71631480
71631490
71632000
71632100
71632200
71700000
71730000
71731000
71800000
71900000
72100000
72110000
72120000
72130000
72140000
72150000
72200000
72210000
72211000
72212000
72212100
72212110
72212120
72212121
72212130
72212131
72212132
72212140

მომსახურებები კაშხლების შემოწმების სფეროში
მომსახურებები რკინიგზის ლიანდაგების შემოწმების სფეროში
მომსახურებები გზების შემოწმების სფეროში
მომსახურებები ასაფრენი ბილიკის შემოწმების სფეროში
მომსახურებები ტექნიკური შემოწმების სფეროში
მომსახურებები სარქველების შემოწმების სფეროში
მომსახურებები არადამაზიანებელი ტექნიკური შემოწმების სფეროში
მონიტორინგი და კონტროლი
მომსახურებები სამრეწველო შემოწმების სფეროში
მომსახურებები წარმოების ხარისხის კონტროლის სფეროში
საკონსულტაციო მომსახურება წყალმომარაგებასა და ნარჩენებთან
ლაბორატორიული მომსახურებები
აპარატურულ უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული საკონსულტაციო
აპარატურული უზრუნველყოფის შერჩევასთან დაკავშირებული
საკონსულტაციო მომსახურებები
ავარიულ სიტუაციაში აპარატურული უზრუნველყოფის აღდგენასთან
დაკავშირებული საკონსულტაციო მომსახურებები
კომპიუტერების განთავსების ადგილის დაპროექტებასთან
დაკავშირებული საკონსულტაციო მომსახურებები
კომპიუტერული აპარატურის შემოწმებასთან დაკავშირებული
საკონსულტაციო მომსახურებები
კომპიუტერის შემოწმებასთან დაკავშირებული საკონსულტაციო
მომსახურებები და აპარატურულ უზრუნველყოფასთან
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება და საკონსულტაციო
პროგრამული უზრუნველყოფის პაკეტებში შემავალი პროგრამების
სისტემების პროგრამირება და მომხმარებლის პროგრამული
პროგრამების შემუშავება გამოყენებითი პროგრამული
სპეციალური პროგრამების შემუშავება მრეწველობის სხვადასხვა
პროგრამების შემუშავება რეალიზაციის ობიექტებისთვის
ფრენის კონტროლის პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება
ავიატრანსპორტის კონტროლის პროგრამული უზრუნველყოფის
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება ავიაციის დედამიწიდან
მხარდაჭერისა და ტესტირებისთვის
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება ავიაციის დედამიწიდან
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება ავიაციის ტესტირებისთვის
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება სარკინიგზო მოძრაობის

Dam-inspection services
Railway-track inspection services
Road-inspection services
Runway-inspection services
Technical testing services
Valve-testing services
Non-destructive testing services
Monitoring and control services
Industrial inspection services
Industrial quality control services
Consulting services for water-supply and waste consultancy
Laboratory services
Hardware consultancy services
Hardware selection consultancy services
Hardware disaster-recovery consultancy services
Computer-site planning consultancy services
Computer hardware acceptance testing consultancy services
Computer audit consultancy and hardware consultancy services
Software programming and consultancy services
Programming services of packaged software products
Programming services of systems and user software
Programming services of application software
Industry specific software development services
Point of sale (POS) software development services
Flight control software development services
Air traffic control software development services
Aviation ground support and test software development services
Aviation ground support software development services
Aviation test software development services
Railway traffic control software development services

72212150
72212160
72212170
72212180
72212190
72212200
72212210
72212211
72212212
72212213
72212214
72212215
72212216
72212217
72212218
72212219
72212220
72212221
72212222
72212223
72212224
72212300
72212310
72212311
72212312
72212313
72212314
72212315
72212316
72212317
72212318
72212320

პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება წარმოების მართვისთვის
საბიბლიოთეკო პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება
შესაბამისობის პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება
სამედიცინო დანიშნულების პროგრამული უზრუნველყოფის
საგანმანათლებლო პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება ქსელების, ინტერნეტისა და
ინტრანეტისათვის
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება ქსელებისათვის
პლატფორმების ქსელთაშორისი ურთიერთქმედების პროგრამული
უზრუნველყოფის შემუშავება
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება ოპტიკური დისკების
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება ოპერაციული სისტემის
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება ქსელის საოპერაციო
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება ქსელების შემქმნელისთვის
ტერმინალების ქსელთან მიერთების ემულაციის პროგრამული
უზრუნველყოფის შემუშავება
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება ტრანზაქციების
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება ლიცენზიების სამართავად
სხვადასხვა პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება ქსელებისთვის
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება ინტერნეტისა და
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება ინტერნეტში
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება ვებსერვერებისათვის
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება ეელქტრონული
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება ვებგვერდის
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება დოკუმენტების, გრაფიკის,
გამოსახულებების შესაქმნელად, დაგეგმვისა და ეფექტიანობის
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება დოკუმენტების
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება დოკუმენტების სამართავად
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება ელექტრონული
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება სიმბოლოების ოპტიკური
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება ხმის ამოცნობისათვის
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება სამაგიდო-საგამომცემლო
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება პრეზენტაციებისათვის
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება ტექსტების
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება სკანერებისათვის
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება ხატვისა და

Industrial control software development services
Library software development services
Compliance software development services
Medical software development services
Educational software development services
Networking, Internet and intranet software development services
Networking software development services
Platform interconnectivity software development services
Optical jukebox server software development services
Operating system enhancement software development services
Network operating system software development services
Networking developers software development services
Network connectivity terminal emulation software development services
Transaction-processing software development services
License management software development services
Miscellaneous networking software development services
Internet and intranet software development services
Internet browsing software development services
Web server software development services
Electronic mail software development services
Web page editing software development services
Document creation, drawing, imaging, scheduling and productivity
software development services
Document creation software development services
Document management software development services
Electronic publishing software development services
Optical-character-recognition (OCR) software development services
Voice recognition software development services
Desktop-publishing software development services
Presentation software development services
Word-processing software development services
Scanner software development services
Drawing and imaging software development services

72212321
72212322
72212323
72212324
72212325
72212326
72212327
72212328
72212330
72212331
72212332
72212333
72212400
72212410
72212411
72212412
72212420
72212421
72212422
72212430
72212440
72212441
72212442
72212443
72212445
72212450
72212451
72212460

პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება კომპიუტერული
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება კომპიუტერული
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება კომპიუტერიზებული
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება გრაფიკების ასაგებად
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება ფორმების შესაქმნელად
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება კარტოგრაფიისათვის
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება ხატვისა და ფერწერისთვის
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება გამოსახულების
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება დაგეგმვისა და
ეფექტიანობის ამაღლებისთვის
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება პროექტების სამართავად
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება დაგეგმვისთვის
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება კონტაქტების სამართავად
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება საქმიანი გარიგებებისა და
პირადი ბიზნესის წარმართვისთვის
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება კაპიტალდაბანდებების
სამართავად და საგადასახადო დეკლარაციების მოსამზადებლად
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება კაპიტალდაბანდებების
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება საგადასახადო
დეკლარაციების მოსამზადებლად
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება ობიექტების ტექნიკური
მომსახურებისათვის და პროგრამული უზრუნველყოფის პაკეტების
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება ობიექტების ტექნიკური
პროგრამული უზრუნველყოფის პაკეტების კომპლექტის შექმნა
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება ინვენტარის სამართავად
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება ფინანსური ანალიზისა და
ბუღალტრული აღრიცხვისთვის
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება ფინანსური
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება ფინანსური
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება ბუღალტრული
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება კლიენტებთან
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება დროის აღრიცხვის ან
ადამიანური რესურსების მართვისათვის
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება საწარმოო რესურსების
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება ანალიტიკური, სამეცნიერო,
მათემატიკური კვლევის ან პროგნოზირებისათვის

Computer-aided design (CAD) software development services
Graphics software development services
Computer-aided manufacturing (CAM) software development services
Charting software development services
Form making software development services
Mapping software development services
Drawing and painting software development services
Image-processing software development services
Scheduling and productivity software development services
Project management software development services
Scheduling software development services
Contact management software development services
Business transaction and personal business software development
services
Investment management and tax preparation software development
services
Investment management software development services
Tax preparation software development services
Facilities management software development services and software
development services suite
Facilities management software development services
Software development services suites
Inventory management software development services
Financial analysis and accounting software development services
Financial analysis software development services
Financial systems software development services
Accounting software development services
Customer Relation Management software development services
Time accounting or human resources software development services
Enterprise resource planning software development services
Analytical, scientific, mathematical or forecasting software development
services

72212461
72212462
72212463
72212470
72212480
72212481
72212482
72212490
72212500
72212510
72212511
72212512
72212513
72212514
72212515
72212516
72212517
72212518
72212519
72212520
72212521
72212522
72212600
72212610
72212620
72212630
72212640

პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება ანალიტიკური ან
სამეცნიერო საქმიანობისათვის
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება მათემატიკური კვლევის ან
პროგნოზირებისათვის
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება სტატისტიკისთვის
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება აუქციონებისთვის
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება გაყიდვების, მარკეტინგისა
და ბიზნესანალიზისათვის
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება გაყიდვების ან
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება ბიზნესანალიზისათვის
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება შესყიდვებისათვის
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება საკომუნიკაციო და
მულტიმედიური მომსახურებისათვის
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება საკომუნიკაციო
კომუნკაციის პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება
ელექტრონული კომუნიკაციისთვის
ინტერაქტიული ხმოვანი პასუხის პროგრამული უზრუნველყოფის
მოდემის პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება
დისტანციური წვდომის პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება ვიდეოკონფერენციის
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება ინფორმაციის
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება საინფორმაციო
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება ემულაციისათვის
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება მეხსიერების მართვისათვის
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება მულტიმედიისათვის
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება მუსიკის ან ხმის
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება ვირტუალური
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება მონაცემთა ბაზისა და
ოპერაციული პროგრამებისათვის
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება მონაცემთა ბაზებისთვის
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება ცენტრალური
პროცესორის/უნივერსალური კომპიუტერის საოპერაციო
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება მინიკომპიუტერის
საოპერაციო სისტემისთვის
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება მიკროკომპიუტერის
საოპერაციო სისტემისათვის

Analytical or scientific software development services
Mathematical or forecasting software development services
Statistical software development services
Auction software development services
Sales, marketing and business intelligence software development
services
Sales or marketing software development services
Business intelligence software development services
Procurement software development services
Communication and multimedia software development services
Communication software development services
Desktop communications software development services
Interactive voice response software development services
Modem software development services
Remote access software development services
Video conferencing software development services
Exchange software development services
IT software development services
Emulation software development services
Memory-management software development services
Multimedia software development services
Music or sound editing software development services
Virtual keyboard software development services
Database and operating software development services
Database software development services
Mainframe operating system software development services
Minicomputer operating system software development services
Microcomputer operating system software development services

72212650
72212660
72212670
72212700
72212710
72212720
72212730
72212731
72212732
72212740
72212750
72212760
72212761
72212770
72212771
72212772
72212780
72212781
72212782
72212783
72212790
72212900
72212910
72212911
72212920
72212930
72212931
72212932
72212940

პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება პერსონალური
კომპიუტერის საოპერაციო სისტემისათვის
კლასტერული პროგრამული უზრუნველყოფის მომსახურება
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება რეალური დროის
ოპერაციული სისტემისთვის
პროგრამული უზრუნველყოფის მომსახურე პროგრამების შემუშავება
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება სარეზერვო ასლების
გასაკეთებლად ან მონაცემთა აღსადგენად
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება შტრიხ-კოდებისთვის
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება უსაფრთხოებისთვის
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება ფაილების დაცვისათვის
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება მონაცემთა დაცვისათვის
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება უცხო ენიდან
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება მონაცემთა ინფორმაციის
მატარებლებზე შესანახად
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება ვირუსებისაგან დასაცავად
ანტივირუსული პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება
საერთო დანიშნულების, შეკუმშვისა და ბეჭდვის უტილიტების
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება
საერთო დანიშნულების უტილიტების პროგრამული უზრუნველყოფის
ბეჭდვის უტილიტების პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება
სისტემის, მონაცემთა შენახვისა და შინაარსის მართვის პროგრამული
უზრუნველყოფის შემუშავება
სისტემის მართვის პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება მონაცემთა შენახვის
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება შინაარსის სამართავად
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება ვერსიის შესამოწმებლად
სხვადასხვა პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება და
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება კომპიუტერული
თამაშებისათვის, შრიფტების ოჯახების კომპლექტებისა და
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება კომპიუტერული
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება ოფისის
სავარჯიშო და გასართობი პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება
სავარჯიშო პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება
გასართობი პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება შაბლონებისა და

Personal computer (PC) operating system software development
services
Clustering software development services
Real time operating system software development services
Software development services utilities
Backup or recovery software development services
Bar coding software development services
Security software development services
File security software development services
Data security software development services
Foreign language translation software development services
Storage media loading software development services
Virus protection software development services
Anti-virus software development services
General, compression and print utility software development services
General utility software development services
Print utility software development services
System, storage and content management software development
services
System management software development services
Storage management software development services
Content management software development services
Version checker software development services
Miscellaneous software development services and computer systems
Computer game software development services, family titles and screen
savers
Computer game software development services
Office automation software development services
Training and entertainment software development services
Training software development services
Entertainment software development services
Pattern design and calendar software development services

72212941
72212942
72212960
72212970
72212971
72212972
72212980
72212981
72212982
72212983
72212984
72212985
72212990
72212991
72220000
72221000
72222000
72222100
72222200
72222300
72223000
72224000
72224100
72224200
72225000
72226000
72227000
72228000

პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება შაბლონებისთვის
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება კალენდრებისთვის
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება დრაივერებისა და
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება ტიპოგრაფიისათვის
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება მისამართების წიგნის
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება ეტიკეტების
პროგრამირების ენებისა და ინსტრუმენტების შექმნა
კომპილაციური პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება
კონფიგურაციის სამართავი პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება დამუშავებისთვის
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება პროგრამების
პროგრამული კოდის გამართვის პროგრამული უზრუნველყოფის
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება
დინამიკური/ელექტრონული ცხრილებისა და ფუნქციური
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება
დინამიკური/ელექტრონული ცხრილებისთვის
სისტემები და ტექნიკური საკონსულტაციო მომსახურებები
საკონსულტაციო მომსახურებები ბიზნესანალიზის სფეროში
მომსახურებები საინფორმაციო სისტემების ან საინფორმაციო
ტექნოლოგიების სტრატეგიული ანალიზისა და დაგეგმვის სფეროში
მომსახურებები საინფორმაციო სისტემების ან საინფორმაციო
ტექნოლოგიების სტრატეგიული ანალიზის სფეროში
მომსახურებები საინფორმაციო სისტემების ან საინფორმაციო
ტექნოლოგიების დაგეგმვის სფეროში
მომსახურებები საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში
მომსახურებები საინფორმაციო ტექნოლოგიების ანალიზის სფეროში
პროექტის მართვასთან დაკავშირებული საკონსულტაციო
მომსახურებები სისტემის დანერგვის დაგეგმვის სფეროში
მომსახურებები სისტემის ხარისხის უზრუნველყოფის სფეროში
მომსახურებები სისტემის ხარისხის უზრუნველყოფის შეფასებისა და
სისტემის პროგრამული უზრუნველყოფის საცდელ რეჟიმში
გაშვებასთან დაკავშირებული საკონსულტაციო მომსახურებები
საკონსულტაციო მომსახურებები პროგრამული უზრუნველყოფის
ინტეგრაციასთან დაკავშირებით
საკონსულტაციო მომსახურებები აპარატურული უზრუნველყოფის
ინტეგრაციასთან დაკავშირებით

Pattern design software development services
Calendar software development services
Drivers and system software development services
Print shop software development services
Address book making software development services
Label making software development services
Programming languages and tools development services
Compiling software development services
Configuration management software development services
Development software development services
Program testing software development services
Debugging software development services
Spreadsheets and enhancement software development services
Spreadsheet software development services
Systems and technical consultancy services
Business analysis consultancy services
Information systems or technology strategic review and planning
services
Information systems or technology strategic review services
Information systems or technology planning services
Information technology services
Information technology requirements review services
Project management consultancy services
System implementation planning services
System quality assurance planning services
System quality assurance assessment and review services
System software acceptance testing consultancy services
Software integration consultancy services
Hardware integration consultancy services

72230000
72231000
72232000
72240000
72241000
72242000
72243000
72244000
72245000
72246000
72250000
72251000
72252000
72253000
72253100
72253200
72254000
72254100
72260000
72261000
72262000
72263000
72264000
72265000
72266000
72267000
72267100
72267200
72268000
72300000
72310000
72311000

შეკვეთილი (სპეციალური დანიშნულების) პროგრამული
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება სამხედრო
ტრანზაქციების დასამუშავებელი და შეკვეთილი (სპეციალური
დანიშნულების) პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება
მომსახურებები სისტემების ანალიზისა და პროგრამირების სფეროში
მომსახურებები მთავარი პროექტის მიზნების განსაზღვრის სფეროში
მომსახურებები პროექტის მოდელირების სფეროში
მომსახურებები პროგრამირების სფეროში
მომსახურებები პროტოტიპების შექმნის სფეროში
მომსახურებები კონტრაქტების სისტემის ანალიზისა და პროგრამირების
საკონსულტაციო მომსახურებები სისტემებთან დაკავშირებით
მომსახურებები სისტემებსა და ტექნიკურ მხარდაჭერასთან
სისტემის აღდგენა ავარიული სიტუაციების შემთხვევებში
კომპიუტერული დაარქივება
მომხმარებელთა დახმარების სამსახური და ტექნიკურ მხარდაჭერასთან
დაკავშირებული მომსახურებები
მომხმარებელთა დახმარების სამსახური
სისტემების ტექნიკური მხარდაჭერა
პროგრამული უზრუნველყოფის გამოცდა/შემოწმება
სისტემების ტესტირებასთან დაკავშირებული მომსახურება
პროგრამულ უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული მომსახურებები
პროგრამული უზრუნველყოფის ტექნიკურ მხარდაჭერასთან
დაკავშირებული მომსახურებები
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავებასთან დაკავშრებული
პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებასთან დაკავშირებული
პროგრამული უზრუნველყოფის აღწარმოებასთან დაკავშირებული
პროგრამული უზრუნველყოფის კონფიგურაციასთან დაკავშირებული
პროგრამულ უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული საკონსულტაციო
პროგრამული უზრუნველყოფის მომსახურებასა და შეკეთებასთან
დაკავშირებული მომსახურებები
საინფორმაციო ტექნოლოგიების პროგრამული უზრუნველყოფის
საინფორმაციო ტექნოლოგიების პროგრამული უზრუნველყოფის
პროგრამული უზრუნველყოფის გავრცელება
მონაცემთა მომსახურება
მონაცემთა დამუშავება
კომპიუტერული ტაბულირება

Custom software development services
Development of software for military applications
Development of transaction processing and custom software
Systems analysis and programming services
Critical design target specification services
Design-modelling services
Programming services
Prototyping services
Contract systems analysis and programming services
Systems consultancy services
System and support services
Disaster recovery services
Computer archiving services
Helpdesk and support services
Helpdesk services
Systems support services
Software testing
Systems testing services
Software-related services
Software support services
Software development services
Software implementation services
Software reproduction services
Software configuration services
Software consultancy services
Software maintenance and repair services
Maintenance of information technology software
Repair of information technology software
Software supply services
Data services
Data-processing services
Computer tabulation services

72311100
72311200
72311300
72312000
72312100
72312200
72313000
72314000
72315000
72315100
72315200
72316000
72317000
72318000
72319000
72320000
72321000
72322000
72330000
72400000
72410000
72411000
72412000
72413000
72414000
72415000
72416000
72417000
72420000
72421000
72422000
72500000
72510000
72511000
72512000
72513000

მონაცემთა გარდაქმნა
მონაცემთა პაკეტების დამუშავება
კომპიუტერული მომსახურებები დროის განაწილების რეჟიმში
მონაცემთა შეტანა
მონაცემების მომზადება
სიმბოლოების ოპტიკური ამოცნობა
მონაცემების შეკრება
მონაცემთა შეგროვება და შეჯერება
მონაცემთა გადაცემის ქსელის მართვა და ტექნიკური მხარდაჭერა
მონაცემთა გადაცემის ქსელის ტექნიკური მხარდაჭერა
მონაცემთა გადაცემის ქსელის მართვა
მონაცემთა ანალიზი
მონაცემთა შენახვა
მონაცემთა გადაცემა
მონაცემთა გავრცელება
მონაცემთა ბაზებთან მუშაობა
მონაცემთა ბაზების დამატებითი მომსახურებები
მონაცემთა მართვა
შინაარსის ან მონაცემების სტანდარტიზაცია და კლასიფიცირება
ინტერნეტმომსახურებები
პროვაიდერული მომსახურებები
ინტერნეტმომსახურების პროვაიდერები
ელექტრონული ფოსტის მომსახურებების პროვაიდერები
მსოფლიო ქსელის (www) გვერდების შექმნა
ინტერნეტის საძიებო სისტემის პროვაიდერები
მსოფლიო ქსელის (www) გვერდის ჰოსტინგი
გამოყენებითი პროგრამების სერვისის პროვაიდერები
ინტერნეტდომენური სახელები
მომსახურებები ინტერნეტის განვითარების სფეროში
ინტერნეტის ან ინტრანეტის კლიენტურული პროგრამების შემუშავების
ინტერნეტის ან ინტრანეტის სერვერული პროგრამების შემუშავების
კომპიუტერთან დაკავშირებული მომსახურებები
კომპიუტერთან დაკავშირებული მენეჯმენტი
ქსელის მართვის პროგრამული უზრუნველყოფა
დოკუმენტების მართვის მომსახურება
ოფისის ავტომატიზაცია

Data conversion services
Batch processing services
Computer time-sharing services
Data entry services
Data preparation services
Optical character recognition services
Data capture services
Data collection and collation services
Data network management and support services
Data network support services
Data network management services
Data analysis services
Data storage services
Data transmission services
Data supply services
Database services
Added-value database services
Data management services
Content or data standardization and classification services
Internet services
Provider services
Internet service providers ISP
Electronic mail service provider
World wide web (www) site design services
Web search engine providers
World wide web (www) site operation host services
Application service providers
Internet domain names
Internet development services
Internet or intranet client application development services
Internet or intranet server application development services
Computer-related services
Computer-related management services
Network management software services
Document management services
Office automation services

72514000
72514100
72514200
72514300
72540000
72541000
72541100
72590000
72591000
72600000
72610000
72611000
72700000
72710000
72720000
72800000
72810000
72820000
72900000
72910000
72920000
73100000
73110000
73111000
73112000
73120000
73200000
73210000
73220000
73300000
73400000
73410000
73420000
73421000
73422000

კომპიუტერული ოთახების/დარბაზების მართვა
კომპიუტერული ოპერაციებისთვის განკუთვნილი ფართების მართვა
სისტემების შემუშავებისთვის განკუთვნილი ფართების მართვა
კომპიუტერების ტექმომსახურებისთვის განკუთვნილი ფართების
კომპიუტერის განახლება
კომპიუტერის საინფორმაციო შესაძლებლობების გაზრდა
მეხსიერების გაზრდა
კომპიუტერთან დაკავშირებული პროფესიონალური მომსახურებები
მომსახურების დონის განმსაზღვრელი ხელშეკრულებების მომზადება
კომპიუტერული უზრუნველყოფა და საკონსულტაციო მომსახურებები
კომპიუტერული უზრუნველყოფა
ტექნიკური კომპიუტერული უზრუნველყოფა
კომპიუტერული ქსელის მომსახურება
ადგილობრივი ქსელის მომსახურება
ფართო ქსელების მომსახურება
კომპიუტერის შემოწმება და ტესტირება
კომპიუტერის შემოწმება
კომპიუტერის ტესტირება
კომპიუტერის მონაცემების სარეზერვო დუბლირება და კატალოგების
კომპიუტერის მონაცემების სარეზერვო დუბლირება
კომპიუტერის კატალოგების კონვერტირება
მომსახურებები კვლევისა და ექსპერიმენტული განვითარების სფეროში
კვლევითი მომსახურებები
კვლევითი ლაბორატორიის მომსახურება
მომსახურებები საზღვაო კვლევების სფეროში
მომსახურებები ექსპერიმენტული განვითარების სფეროში
კვლევასა და განვითარებასთან დაკავშირებული საკონსულტაციო
კვლევებთან დაკავშირებული საკონსულტაციო მომსახურებები
განვითარებასთან დაკავშირებული საკონსულტაციო მომსახურებები
კვლევისა და განვითარების დაპროექტება და განხორციელება
კვლევისა და განვითარების მომსახურება უსაფრთხოებისა და დაცვის
(თავდაცვის) მასალებთან დაკავშირებით
სამხედრო კვლევა და ტექნოლოგიები
წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლა და ტექნოლოგიური
უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მოწყობილობების სრულყოფა
ცეცხლსასროლი იარაღისა და საბრძოლო მასალების სრულყოფა

Computer facilities management services
Facilities management services involving computer operation
Facilities management services for computer systems development
Facilities management services for computer systems maintenance
Computer upgrade services
Computer expansion services
Memory expansion services
Computer-related professional services
Development of service level agreements
Computer support and consultancy services
Computer support services
Technical computer support services
Computer network services
Local area network services
Wide area network services
Computer audit and testing services
Computer audit services
Computer testing services
Computer back-up and catalogue conversion services
Computer back-up services
Computer catalogue conversion services
Research and experimental development services
Research services
Research laboratory services
Marine research services
Experimental development services
Research and development consultancy services
Research consultancy services
Development consultancy services
Design and execution of research and development
Research and Development services on security and defence materials
Military research and technology
Pre-feasibility study and technological demonstration
Development of security equipment
Development of firearms and ammunition

73423000
73424000
73425000
73426000
73430000
73431000
73432000
73433000
73434000
73435000
73436000
75100000
75110000
75111000
75111100
75111200
75112000
75112100
75120000
75121000
75122000
75123000
75124000
75125000
75130000
75131000
75131100
75200000
75210000
75211000
75211100
75211110
75211200
75211300

სამხედრო სატრანსპორტო საშუალებების სრულყოფა
საბრძოლო გემების სრულყოფა
სამხედრო თვითმფრინავების, რაკეტებისა და კოსმოსური ხომალდების
სამხედრო ელექტრონული სისტემების სრულყოფა
ტესტირება და შეფასება
უსაფრთხოების მოწყობილობების ტესტირება და შეფასება
ცეცხლსასროლი იარაღისა და საბრძოლო მასალების ტესტირება და
სამხედრო სატრანსპორტო საშუალებების ტესტირება და შეფასება
საბრძოლო გემების ტესტირება და შეფასება
სამხედრო თვითმფრინავების, რაკეტებისა და კოსმოსური ხომალდების
ტესტირება და შეფასება
სამხედრო ელექტრონული სისტემების ტესტირება და შეფასება
ადმინისტრაციული მომსახურება
საზოგადოებრივი მომსახურებები
აღმასრულებელი და საკანონმდებლო მომსახურებები
აღმასრულებელი მომსახურებები
საკანონმდებლო მომსახურებები
ადმინისტრაციული მომსახურებები საქმიანი ოპერაციებისათვის
განვითარების პროექტებთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული
სააგენტოების ადმინისტრაციული მომსახურებები
საგანმანათლებლო სფეროს ადმინისტრაციული მომსახურებები
ჯანდაცვის სფეროს ადმინისტრაციული მომსახურებები
ბინათმშენებლობის ადმინისტრაციული მომსახურებები
რეკრეაციული, კულტურული და რელიგიური სფეროების
ადმინისტრაციული მომსახურებები
ტურიზმთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული მომსახურებები
მომსახურებები მთავრობის დასახმარებლად/მხარდასაჭერად
სამთავრობო მომსახურებები
ზოგადი საკადრო მომსახურებები მთავრობისთვის
საზოგადოებისათვის მომსახურებების გაწევა
საერთაშორისო ურთიერთობები და სხვა მომსახურებები
მომსახურებები საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში
დიპლომატიური მომსახურებები
საკონსულო მომსახურებები
საგარეო ეკონომიკურ დახმარებასთან დაკავშირებული მომსახურებები
საგარეო სამხედრო დახმარებასთან დაკავშირებული მომსახურებები

Development of military vehicles
Development of warships
Development of military aircrafts, missiles and spacecrafts
Development of military electronic systems
Test and evaluation
Test and evaluation of security equipment
Test and evaluation of firearms and ammunition
Test and evaluation of military vehicles
Test and evaluation of warships
Test and evaluation of military aircrafts, missiles and spacecrafts
Test and evaluation of military electronic systems
Administration services
General public services
Executive and legislative services
Executive services
Legislative services
Administrative services for business operations
Administrative development project services
Administrative services of agencies
Administrative educational services
Administrative healthcare services
Administrative housing services
Administrative recreational, cultural and religious services
Administrative services related to tourism affairs
Supporting services for the government
Government services
General personnel services for the government
Provision of services to the community
Foreign affairs and other services
Foreign-affairs services
Diplomatic services
Consular services
Foreign economic-aid-related services
Foreign military-aid-related services

75220000
75221000
75222000
75230000
75231000
75231100
75231200
75231210
75231220
75231230
75231240
75240000
75241000
75241100
75242000
75242100
75242110
75250000
75251000
75251100
75251110
75251120
75252000
75300000
75310000
75311000
75312000
75313000
75313100
75314000
75320000
75330000
75340000
76100000
76110000

მომსახურებები თავდაცვის სფეროში
მომსახურებები სამხედრო თავდაცვის სფეროში
მომსახურებები სამოქალაქო თავდაცვის სფეროში
მომსახურებები მართლმსაჯულების სფეროში
იურიდიული მომსახურებები
სასამართლოებთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული
დამნაშავეთა დაკავებასთან ან რეაბილიტაციასთან დაკავშირებული
დაპატიმრებასთან დაკავშირებული მომსახურებები
პატიმართა ბადრაგირების მომსახურებები
ციხეებთან დაკავშირებული მომსახურებები
პირობით მსჯავრდებასთან დაკავშირებული მომსახურებები
საზოგადოებრივ უსაფრთხოებასთან, კანონიერებასა და წესრიგთან
დაკავშირებული მომსახურებები
საზოგადოებრივ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული მომსახურებები
საპოლიციო მომსახურებები
საჯარო სამართალთან (და წესრიგთან) დაკავშირებული და სხვა
საზოგადოებრივ წესრიგთან დაკავშირებული მომსახურებები
სასამართლოს აღმასრულებლის მომსახურებები
სახანძრო და სამაშველო რაზმების მომსახურებები
სახანძრო რაზმების მომსახურებები
ხანძარსაწინააღმდეგო მომსახურებები
ხანძრის პრევენციასთან დაკავშირებული მომსახურებები
ტყის ხანძართან ბრძოლასთან დაკავშირებული მომსახურებები
სამაშველო მომსახურებები
სავალდებულო სოციალურ დაზღვევასთან დაკავშირებული
დახმარებებით უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული მომსახურებები
ავადმყოფთა დახმარებები
ორსულობისა და მშობიარობის დახმარებები
ინვალიდთა (შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა)
დროებით შრომისუუნაროთა დახმარებები
უმუშევართა საკომპენსაციო დახმარებები
სახელმწიფო მოხელეთა საპენსიო სქემები
საოჯახო დახმარებები
ბავშვთა დახმარებები
პროფესიონალური მომსახურებები გაზის მრეწველობისათვის
გაზის მოპოვებასთან დაკავშირებული მომსახურებები

Defence services
Military defence services
Civil defence services
Justice services
Judicial services
Law-courts-related administrative services
Services related to the detention or rehabilitation of criminals
Imprisonment services
Prisoner-escort services
Prison services
Probation services
Public security, law and order services
Public security services
Police services
Public law and order services
Public-order services
Bailiff services
Fire-brigade and rescue services
Fire-brigade services
Firefighting services
Fire-prevention services
Forest-firefighting services
Rescue services
Compulsory social security services
Benefit services
Sickness benefits
Maternity benefits
Disability benefits
Temporary disablement benefits
Unemployment compensation benefits
Government employee pension schemes
Family allowances
Child allowances
Professional services for the gas industry
Services incidental to gas extraction

76111000
76120000
76121000
76200000
76210000
76211000
76211100
76211110
76211120
76211200
76300000
76310000
76320000
76330000
76331000
76340000
76400000
76410000
76411000
76411100
76411200
76411300
76411400
76420000
76421000
76422000
76423000
76430000
76431000
76431100
76431200
76431300
76431400
76431500

რეგაზიფიცირებასთან დაკავშირებული მომსახურებები
გაზის მოპოვებასთან დაკავშირებული სამყვინთაო მომსახურებები
წყალქვეშა ჭაბურღილებთან დაკავშირებული სამყვინთაო
პროფესიონალური მომსახურებები ნავთობმრეწველობისათვის
გაზის მოპოვებასთან დაკავშირებული მომსახურებები
სარჩულის საკიდების დამზადებასთან დაკავშირებული მომსახურებები
სარჩულის შემოკვრასთან დაკავშირებული მომსახურებები
საკვლევი შურფისათვის სარჩულის შემოკვრასთან დაკავშირებული
ჭაბურღილის საკვლევი შურფისათვის სარჩულის შემოკვრასთან
დაკავშირებული მომსახურებები
საბურღი ხსნარის ანალიზთან დაკავშირებული მომსახურებები
ბურღვასთან დაკავშირებული მომსახურებები
გაზის მოპოვებასთან დაკავშირებულ ბურღვით სამუშაოთა
წყალქვეშა ბურღვასთან დაკავშირებული მომსახურებები
ტურბინით ბურღვასთან დაკავშირებული მომსახურებები
სპირალური ტურბინით ბურღვასთან დაკავშირებული მომსახურებები
მილით ბურღვასთან დაკავშირებული მომსახურებები
ჭაბურღილის კოშკურის განთავსებასთან დაკავშირებული
ჭაბურღილის შემორაგვასთან და მილების მონტაჟთან დაკავშირებული
ჭაბურღილის შემორაგვასთან დაკავშირებული მომსახურებები
ჭაბურღილის შემორაგვისთვის პერსონალის დაქირავება
სამაგრი მილების დაპროექტებასთან დაკავშირებული მომსახურებები
სამაგრი მილების დამზადებასთან დაკავშირებული მომსახურებები
ჭაბურღილის გასამაგრებელი სამუშაოების დასრულება
ჭაბურღილის დაცემენტებასთან დაკავშირებული მომსახურებები
სარჩულით დაგოზვასთან დაკავშირებული მომსახურებები
საცობის დაცემენტებასთან დაკავშირებული მომსახურებები
ქაფით დაგოზვასთან დაკავშირებული მომსახურებები
ჭაბურღილის ბურღვასა და ჭაბურღილის ექსპლოატაციასთან
დაკავშირებული მომსახურებები
ჭაბურღილის ბურღვასთან დაკავშირებული მომსახურებები
ჭაბურღილის ბურღვის კონტროლთან დაკავშირებული მომსახურებები
ჭარბუღილის სიღრმის გაზომვასთან დაკავშირებული მომსახურებები
საბურღი მილების ჩაწყობასთან დაკავშირებული მომსახურებები
ღრუდოს კვადრატით წინაბურღვასთან დაკავშირებული
ჭაბურღილის ბურღვის ზედამხედველობასთან დაკავშირებული

Regasification services
Diving services incidental to gas extraction
Subsea well diving services
Professional services for the oil industry
Services incidental to oil extraction
Liner-hanger services
Lining services
Test pit lining services
Well site pit lining services
Mudlogging services
Drilling services
Drilling services incidental to gas extraction
Offshore drilling services
Turbine drilling services
Coiled turbine drilling services
Core drilling
Rig-positioning services
Well-casing and tubing services
Well-casing services
Well-casing crew services
Well-casing planning services
Well-casing milling services
Well-casing completion services
Well-cementing services
Liner cementing services
Plug cementing services
Foam cementing services
Well-drilling and production services
Well-drilling services
Well-drilling control services
Well-drilling pickup services
Well-drilling laydown services
Rathole well-drilling services
Well-drilling supervision services

76431600
76440000
76441000
76442000
76443000
76450000
76460000
76470000
76471000
76472000
76473000
76480000
76490000
76491000
76492000
76500000
76510000
76520000
76521000
76522000
76530000
76531000
76532000
76533000
76534000
76535000
76536000
76537000
76537100
76600000
77100000
77110000
77111000
77112000

ჭარბუღილის საბურღი მოწყობილობის მონიტორინგთან
კაროტაჟული მომსახურებები
გამაგრებული ჭაურის კაროტაჟული მომსახურებები
გაუმაგრებული ჭაურის კაროტაჟული მომსახურებები
სხვა კაროტაჟული მომსახურებები
ჭაბურღილის მართვასთან დაკავშირებული მომსახურებები
ჭაბურღილის ტექნიკური მომსახურება
ჭაბურღილის შემოწმებასთან დაკავშირებული მომსახურებები
ჭაბურღილის ბზარების შემოწმებასთან დაკავშირებული
ჭაბურღილის ადგილმდებარეობის ინსპექტირებასთან ან
ტესტირებასთან დაკავშირებული მომსახურებები
ჭაბურღილის მოწყობილობების ტესტირებასთან დაკავშირებული
მილების მონტაჟთან დაკავშირებული მომსაუხურებები
ჭაბურღილის მშენებლობის დასრულებასთან დაკავშირებული
ჭაბურღილის დატკეპნასთან დაკავშირებული მომსახურებები
ჭაბურღილის ადგილმდებარეობის განსაზღვრასთან დაკავშირებული
მომსახურებები ხმელეთზე და შელფზე
მომსახურებები ხმელეთზე
მომსახურებები ღია ზღვაში
სამონტაჟო სამუშაოები შელფზე
მომმარაგებელი ხომალდების მომსახურეობები ღია ზღვაში
ჭაბურღილის მომსახურება
სამრეწველო გეოფიზიკური კვლევები
ჭაბურღილიდან ტუმბვასთან დაკავშირებული მომსახურებები
ჭაბურღილის გადაღებასთან დაკავშირებული მომსახურებები
ჭაბურღილის ფსკერის გაფართოებასთან დაკავშირებული
ჭაბურღილის ხვრელის გაფართოებასთან დაკავშირებული
ჭაბურღილში ვიბრაციის კონტროლთან დაკავშირებული
ჭაბურღილის მოწყობილობების ტექნიკური მომსახურება
ნავთობის საბადოს ჭაბურღილის მოწყობილობების ტექნიკური
მილსადენების დათვალიერება/ინსპექტირება
სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული მომსახურებები
სოფლის მეურნეობის პროდუქტების წარმოებასთან დაკავშირებული
სასოფლო-სამეურნეო მანქანების დაქირავება ოპერატორთან ერთად
სათიბი მანქანების ან სასოფლო-სამეურნეო მოწყობილობების
დაქირავება ოპერატორთან ერთად

Well-drilling rig monitor services
Well-logging services
Cased hole logging services
Open hole logging services
Other logging services
Well-management services
Well-support services
Well-testing services
Well fracture testing services
Well site inspection or testing services
Well equipment testing services
Tubing services
Well-completion services
Well-plugging services
Well-positioning services
Onshore and offshore services
Onshore services
Offshore services
Offshore installation services
Offshore supply-vessel services
Downhole services
Downhole logging services
Downhole pumping services
Downhole recording services
Downhole underreaming services
Downhole hole opening services
Downhole vibration control services
Downhole tool services
Downhole oilifield tools services
Pipeline-inspection services
Agricultural services
Services incidental to agricultural production
Hire of agricultural machinery with operator
Hire of mowers or agricultural equipment with operator

77120000
77200000
77210000
77211000
77211100
77211200
77211300
77211400
77211500
77211600
77220000
77230000
77231000
77231100
77231200
77231300
77231400
77231500
77231600
77231700
77231800
77231900
77300000
77310000
77311000
77312000
77312100
77313000
77314000
77314100
77315000
77320000
77330000
77340000
77341000
77342000

კომპოსტირებასთან დაკავშირებული მომსახურებები
სატყეო მეურნეობასთან დაკავშირებული მომსახურებები
ხე-ტყის დამზადებასთან დაკავშირებული მომსახურებები
ხე-ტყის დამზადებასთან დაკავშირებული დამატებითი მომსახურებები
საშენი ხე-ტყის დამზადება
მორების ტრანსპორტირება ტყის საზღვრებში
ხეების ამოძირკვა
ხეების ჭრა
ხეების გაკაფვა
ხეების თესვა
ხის მასალის დანამვა
სატყეო მეურნეობასთან დაკავშირებული დამატებითი მომსახურებები
სატყეო მეურნეობის მართვა
ტყის რესურსების მართვა
ტყის მავნებლებთან ბრძოლა
სატყეო მეურნეობის ადმინისტრირება
ტყის ინვენტარიზაცია
ტყის მონიტორინგი ან შეფასება
ტყეების გაშენება
ტყეების გაფართოება
სატყეო სანერგეების მართვა
ტყეების სექტორული დაგეგმვა
მებაღჩეობასთან დაკავშირებული მომსახურებები
გამწვანების ზონებში ხეების დარგვა და მათი მოვლა
დეკორატიული და დასასვენებელი ბაღების მოვლა
სარეველებისგან გაწმენდის სამუშაოები
სარეველების განადგურება
პარკების მოვლა
მოედნების მოვლა
ბალახის დათესვა
თესვითი სამუშაოები
სპორტული მოედნების მოვლა
ყვავილების გამოფენებთან დაკავშირებული მომსახურებები
ხეების გასხვლა და ბუჩქების გაკრეჭა
ხეების გასხვლა
ბუჩქების გაკრეჭა

Composting services
Forestry services
Logging services
Services incidental to logging
Timber harvesting services
Transport of logs within the forest
Tree-clearing services
Tree-cutting services
Tree-maintenance services
Tree seeding
Timber-impregnation services
Services incidental to forestry
Forestry management services
Forest resources management services
Forest pest control services
Forest administration services
Forest inventory services
Forest monitoring or evaluation services
Afforestation services
Forestry extension services
Forest nursery management services
Forest sectoral planning services
Horticultural services
Planting and maintenance services of green areas
Ornamental and pleasure gardens maintenance services
Weed-clearance services
Weed-killing services
Parks maintenance services
Grounds maintenance services
Grassing services
Seeding services
Sports fields maintenance services
Floral-display services
Tree pruning and hedge trimming
Tree pruning
Hedge trimming

77400000
77500000
77510000
77600000
77610000
77700000
77800000
77810000
77820000
77830000
77840000
77850000
77900000
79100000
79110000
79111000
79112000
79112100
79120000
79121000
79121100
79130000
79131000
79132000
79132100
79140000
79200000
79210000
79211000
79211100
79211110
79211120
79211200
79212000
79212100

ზოოლოგიური მომსახურებები
მეცხოველეობასთან დაკავშირებული მომსახურებები
გარეული ცხოველების მოშენება
ნადირობასთან დაკავშირებული მომსახურებები
ხაფანგების დაგებასთან დაკავშირებული მომსახურებები
თევზის რეწვასთან დაკავშირებული დამატებითი მომსახურებები
აკვაკულტურასთან დაკავშირებული მომსახურებები
მარიკულტურასთან დაკავშირებული მომსახურებები
ხამანწკების მოშენება
მოლუსკების მოშენება
კრევეტების მოშენება
თევზების მოშენება
მეფუტკრეობასთან დაკავშირებული მომსახურებები
იურიდიული მომსახურებები
იურისტის კონსულტაცია და წარმომადგენლობითი მომსახურებები
იურისტის კონსულტაცია
იურიდიული წარმომადგენლის მომსახურება
დაინტერესებული/მონაწილე მხარეების წარმომადგენლის მომსახურება
პატენტსა და საავტორო უფლებებთან დაკავშირებული საკონსულტაციო
საავტორო უფლებებთან დაკავშირებული საკონსულტაციო
პროგრამული უზრუნველყოფის საავტორო უფლებებთან
დაკავშირებული საკონსულტაციო მომსახურებები
იურიდიულ დოკუმენტებსა და მათ დამოწმებასთან დაკავშირებული
დოკუმენტების გაფორმებასთან დაკავშირებული მომსახურებები
დოკუმენტების დამოწმებასთან დაკავშირებული მომსახურებები
ელექტრონული ხელმოწერის დამოწმება
იურიდიული კონსულტაცია და საინფორმაციო მომსახურება
საბუღალტრო, აუდიტორული და ფისკალური მომსახურებები
საბუღალტრო და აუდიტორული მომსახურებები
საბუღალტრო მომსახურებები
ბუღალტრული წიგნების წარმოება
სახელფასო ფონდის მართვა
გაყიდვებისა და შესყიდვების აღრიცხვა
ფინანსური ანგარიშების შედგენა
აუდიტორული მომსახურება
ფინანსური აუდიტი

Zoological services
Animal husbandry services
Game-propagation services
Hunting services
Trapping services
Services incidental to fishing
Aquaculture services
Mariculture services
Ostreiculture services
Shellfish culture services
Shrimp farming services
Fish farming services
Apiculture services
Legal services
Legal advisory and representation services
Legal advisory services
Legal representation services
Stakeholders representation services
Patent and copyright consultancy services
Copyright consultancy services
Software copyright consultancy services
Legal documentation and certification services
Documentation services
Certification services
Electronic signature certification services
Legal advisory and information services
Accounting, auditing and fiscal services
Accounting and auditing services
Accounting services
Bookkeeping services
Payroll management services
Sales and purchases recording services
Compilation of financial statements services
Auditing services
Financial auditing services

79212110
79212200
79212300
79212400
79212500
79220000
79221000
79222000
79223000
79300000
79310000
79311000
79311100
79311200
79311210
79311300
79311400
79311410
79312000
79313000
79314000
79315000
79320000
79330000
79340000
79341000
79341100
79341200
79341400
79341500
79342000
79342100
79342200
79342300
79342310
79342311

კორპორაციული მართვის შეფასება
შიდა აუდიტორული მომსახურება
სავალდებულო აუდიტორული მოსახურება
აუდიტორული მომსახურება თაღლითობასთან დაკავშირებით
საბუღალტრო რევიზია
ფისკალური მომსახურებები
გადასახადებთან დაკავშირებული საკონსულტაციო მომსახურებები
საგადასახადო დეკლარაციის მომზადება
საბაჟოს ბროკერის მომსახურება
ბაზრის კვლევა და ეკონომიკური კვლევა; გამოკითხვები და სტატისტიკა
ბაზრის კვლევა
გამოკითხვებთან დაკავშირებული მომსახურებები
გამოკითხვების სქემების შედგენა
გამოკითხვის ჩატარებასთან დაკავშირებული მომსახურებები
სატელეფონო გამოკითხვები
გამოკითხვების შედეგების ანალიზი
ეკონომიკური კვლევა
ეკონომიკური ზემოქმედების შეფასება
ბაზრის შემოწმება
საქმიანობის შედეგების შეფასება
განხორციელებადობის კვლევა
სოციალური (სოციოლოგიური) კვლევა
საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვა
სტატისტიკური აღრიცხვა
სარეკლამო და მარკეტინგული მომსახურებები
სარეკლამო მომსახურებები
სარეკლამო საქმიანობასთან დაკავშირებული საკონსულტაციო
სარეკლამო მენეჯმენტი/სარეკლამო საქმიანობის მართვა
სარეკლამო კამპანია
საჰაერო სარეკლამო მომსახურებები
მარკეტინგული მომსახურებები
პირდაპირი მარკეტინგული მომსახურებები
პროდუქციის მხარდამჭერი მომსახურებები, პრომოუშენი
მომხმარებელთა მომსახურება
მომხმარებელთა გამოკითხვა
მომხმარებელთა კმაყოფილების შემოწმება

Corporate governance rating services
Internal audit services
Statutory audit services
Fraud audit services
Accounting review services
Fiscal services
Tax consultancy services
Tax-return preparation services
Custom broker services
Market and economic research; polling and statistics
Market research services
Survey services
Survey design services
Survey conduction services
Telephone survey services
Survey analysis services
Economic research services
Economic impact assessment
Market-testing services
Performance review services
Feasibility study
Social research services
Public-opinion polling services
Statistical services
Advertising and marketing services
Advertising services
Advertising consultancy services
Advertising management services
Advertising campaign services
Aeral advertising services
Marketing services
Direct marketing services
Promotional services
Customer services
Customer survey services
Customer satisfaction survey

79342320
79342321
79342400
79342410
79400000
79410000
79411000
79411100
79412000
79413000
79414000
79415000
79415200
79416000
79416100
79416200
79417000
79418000
79419000
79420000
79421000
79421100
79421200
79422000
79430000
79500000
79510000
79511000
79512000
79520000
79521000
79530000
79540000
79550000
79551000

მომხმარებელთა მოთხოვნების დაკმაყოფილება
მომხმარებელთა ლოიალობის პროგრამა
აუქციონთან დაკავშირებული მომსახურებები
ელექტროაუქციონის ჩატარება
ბიზნესსა და მენეჯმენტთან დაკავშირებული კონსულტაციები და
ბიზნესსა და მენეჯმენტთან დაკავშირებული საკონსულტაციო
საერთო მენეჯმენტთან დაკავშირებული საკონსულტაციო
ბიზნესის განვითარებასთან დაკავშირებული საკონსულტაციო
ფინანსურ მენეჯმენტთან დაკავშირებული საკონსულტაციო
მარკეტინგულ მენეჯმენტთან დაკავშირებული საკონსულტაციო
ადამიანური რესურსების მართვასთან დაკავშირებული
წარმოების მართვასთან დაკავშირებული საკონსულტაციო
დაპროექტებასთან დაკავშირებული საკონსულტაციო მომსახურებები
საზოგადოებასთან ურთიერთობა
საზოგადოებასთან ურთიერთობის მართვა
საზოგადოებასთან ურთიერთობასთან დაკავშირებული
უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საკონსულტაციო მომსახურებები
შესყიდვებთან დაკავშირებული საკონსულტაციო მომსახურებები
შეფასებასთან დაკავშირებული საკონსულტაციო მომსახურებები
მართვასთან დაკავშირებული მომსახურებები
პროექტების მართვასთან დაკავშირებული მომსახურებები, სამშენებლო
პროექტების ზედამხედველობასთან დაკავშირებული მომსახურებები,
სამშენებლო სფეროს გარდა
პროექტების შედგენასთან დაკავშირებული მომსახურებები, სამშენებლო
საარბიტრაჟო და სამომრიგებლო მომსახურებები
კრიზისის მართვა
ოფისის მუშაობის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული
სატელეფონო ზარების მიღება
სატელეფონო ოპერატორის მომსახურება
სატელეფონო მომსახურების ცენტრი
ასლების გადაღება-გამრავლება
ფოტოასლების გადაღება
მთარგმნელობითი მომსახურება
სათარჯიმნო მომსახურება
ტექსტის აკრეფა, დამუშავება და სამაგიდო-საგამომცემლო
ტექსტის აკრეფა

Customer-care services
Customer-loyalty programme
Auction services
Electronic auction services
Business and management consultancy and related services
Business and management consultancy services
General management consultancy services
Business development consultancy services
Financial management consultancy services
Marketing management consultancy services
Human resources management consultancy services
Production management consultancy services
Design consultancy services
Public relations services
Public relations management services
Public relations consultancy services
Safety consultancy services
Procurement consultancy services
Evaluation consultancy services
Management-related services
Project-management services other than for construction work
Project-supervision services other than for construction work
Project-design services other than for construction work
Arbitration and conciliation services
Crisis management services
Office-support services
Telephone-answering services
Telephone operator services
Call centre
Reprographic services
Photocopying services
Translation services
Interpretation services
Typing, word-processing and desktop publishing services
Typing services

79552000
79553000
79560000
79570000
79571000
79600000
79610000
79611000
79612000
79613000
79620000
79621000
79622000
79623000
79624000
79625000
79630000
79631000
79632000
79633000
79634000
79635000
79700000
79710000
79711000
79713000
79714000
79714100
79714110
79715000
79716000
79720000

ტექსტის დამუშავება
სამაგიდო-საგამომცემლო საშუალებებით მომსახურება
საკარტოთეკო მომსახურება
ადრესატების სიების შექმნა და წერილების გაგზავნა
წერილების გაგზავნასთან დაკავშირებული მომსახურებები
პერსონალის დაქირავებასთან დაკავშირებული მომსახურებები
პერსონალის განთავსებასთან დაკავშირებული მომსახურებები
სამუშაოს ძებნასთან დაკავშირებული მომსახურებები
ოფისის პერსონალის განთავსებასთან დაკავშირებული მომსახურებები
თანამშრომლების გადანაწილება
თანამშრომლებით უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული მომსახურება,
დროებითი პერსონალის ჩათვლით
ოფისების უზრუნვეულყოფა კადრებით
სახლის სამუშაოებისთვის დამხმარე პერსონალით უზრუნველყოფასთან
დაკავშირებული მომსახურება
ვაჭრობისა და მრეწველობის მუშაკებით უზრუნველყოფის მომსახურება
საშუალო სამედიცინო პერსონალით უზრუნველყოფის მომსახურება
სამედიცინო პერსონალით უზრუნველყოფის მომსახურება
პერსონალთან დაკავშირებული მომსახურებები, განთავსებისა და და
სამუშაოზე დაქირავების გარდა
პერსონალსა და ხელფასებთან დაკავშირებული მომსახურებები
პერსონალის სწავლებასთან დაკავშირებული მომსახურებები
პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლებასთან დაკავშირებული
მომსახურებები პროფესიული ორიენტაციის სფეროში
საკადრო პროფესიონალური ვარგისიანობის შეფასების ცენტრის
გამოძიებასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული მომსახურებები
უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული მომსახურებები
დაცვის სისტემის მონიტორინგთან დაკავშირებული მომსახურებები
დაცვის მომსახურება
საზედამხედველო მომსახურება
ძებნის სისტემების მომსახურება
მომსახურებები იმ პირების მოსაძებნად, რომლებიც მართლმსაჯულებას
საპატრულო მომსახურებები
საიდენტიფიკაციო სამსახურებრივი საშვების გაცემასთან
დაკავშირებული მომსახურებები
საგამოძიებო მომსახუება

Word-processing services
Desktop publishing services
Filing services
Mailing-list compilation and mailing services
Mailing services
Recruitment services
Placement services of personnel
Job search services
Placement services of office-support personnel
Employee relocation services
Supply services of personnel including temporary staff
Supply services of office personnel
Supply services of domestic help personnel
Supply services of commercial or industrial workers
Supply services of nursing personnel
Supply services of medical personnel
Personnel services except placement and supply services
Personnel and payroll services
Personnel-training services
Staff development services
Career guidance services
Assessment centre services for recruitment
Investigation and security services
Security services
Alarm-monitoring services
Guard services
Surveillance services
Tracing system services
Absconder-tracing services
Patrol services
Identification badge release services
Investigation services

79721000
79722000
79723000
79800000
79810000
79811000
79812000
79820000
79821000
79821100
79822000
79822100
79822200
79822300
79822400
79822500
79823000
79824000
79900000
79910000
79920000
79921000
79930000
79931000
79932000
79933000
79934000
79940000
79941000
79950000
79951000
79952000
79952100
79953000
79954000
79955000

კერძო დეტექტიური სააგენტოს მომსახურებები
გრაფოლოგიური ექსპერტიზა
ნარჩენების ანალიზი
ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები
ბეჭდვითი მომსახურებები
ციფრული ბეჭდვა
ბანკნოტების ბეჭდვა
ბეჭდვასთან დაკავშირებული მომსახურებები
ნაბეჭდი მასალის შემდგომი გაფორმება
რედაქტირება-მართლწერის შემოწმება
აწყობა-დაკაბადონება
ოფსეტური ბეჭდვის ფირფიტების დამზადება
ფოტოგრავიურების დამზადება
ასოთაწყობა
ლითოგრაფიული მომსახურება
გრაფიკული დიზაინის შექმნა
ბეჭდვა და ადგილზე მიწოდება
ბეჭდვა და გავრცელება
სხვადასხვა კომერციული მომსახურება და მასთან დაკავშირებული
მომსახურებები მართვის ჰოლდინგების სფეროში
შეფუთვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები
შეფუთვის მომსახურება
მომსახურებები სპეციალიზებული პროექტირების სფეროში
მომსახურებები ინტერიერის გაფორმების სფეროში
მომსახურებები ინტერიერის დიზაინის სფეროში
გაფორმებასთან დაკავშირებული დამატებითი მომსახურება
მომსახურებები ავეჯის დიზაინის სფეროში
ვალების ამომღები სააგენტოების/კომპანიების მომსახურება
გადასახადების ამოღების მომსახურება
გამოფენების, ბაზრობებისა და კონგრესების ორგანიზება
სემინარების ორგანიზება
ღონისძიებების ორგანიზება
კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება
ფესტივალების ორგანიზება
წვეულებების ორგანიზება
მოდების ჩვენების ორგანიზება

Detective agency services
Graphology services
Waste analysis services
Printing and related services
Printing services
Digital printing services
Banknote printing services
Services related to printing
Print finishing services
Proofreading services
Composition services
Print-plate making services
Photogravure services
Typesetting services
Lithographic services
Graphic design services
Printing and delivery services
Printing and distribution services
Miscellaneous business and business-related services
Management holdings services
Packaging and related services
Packaging services
Specialty design services
Interior decorating services
Interior design services
Design support services
Furniture design services
Collection agency services
Toll-collection services
Exhibition, fair and congress organisation services
Seminar organisation services
Event services
Cultural event organisation services
Festival organisation services
Party organisation services
Fashion shows organisation services

79956000
79957000
79960000
79961000
79961100
79961200
79961300
79961310
79961320
79961330
79961340
79961350
79962000
79963000
79970000
79971000
79971100
79971200
79972000
79972100
79980000
79990000
79991000
79992000
79993000
79993100
79994000
79995000
79995100
79995200
79996000
79996100
79997000
79998000
79999000
79999100

ბაზრობებისა და გამოფენების ორგანიზება
აუქციონების ორგანიზება
ფოტოგრაფიული და დამატებითი მომსახურებები
ფოტომომსახურებები
მომსახურება სარეკლამო ფოტოების სფეროში
საჰაერო ფოტომომსახურება
სპეციალური ფოტომომსახურება
ჭაბურღილების ფოტოგადაღება
ფოტოგადაღება წყალქვეშ
მიკროგადაღებები
რენტგენოგრაფიული მომსახურება
გადაღება სტუდიის პავილიონში
ფოტოსურათის დამუშავება
ფოტოსურათის აღდგენა, ასლის გაკეთება და რეტუშირება
საგამომცემლო მომსახურებები
წიგნის აკინძვასა და გაფორმებასთან დაკავშირებული მომსახურებები
წიგნის გაფორმება
წიგნის აკინძვა
ენის ლექსიკონების საგამომცემლო მომსახურება
რეგიონალური ენების ლექსიკონების საგამომცემლო მომსახურება
გამოწერის მომსახურება
ბიზნესთან დაკავშირებული სხვადასხვა მომსახურება
საქონლის მარაგის კონტროლი
სტუმრების მიღება-მომსახურება
შენობებისა და ინფრასტრუქტურის მართვა
ინფრასტრუქტურის მართვა
ხელშეკრულების ადმინისტრირება
ბიბლიოთეკების მართვა
საარქივო მომსახურებები
კატალოგიზაცია
საქმიანობის/ბიზნესის ორგანიზება
საქმისწარმოება
სამსახურებრივ მივლინებებთან დაკავშირებული მომსახურებები
წრთვნასთან დაკავშირებული მომსახურებები
სკანირება და ანგარიშფაქტურის შედგენა
სკანირება

Fair and exhibition organisation services
Auction organisation services
Photographic and ancillary services
Photographic services
Advertising photography services
Aerial photography services
Specialised photography services
Downhole photography services
Underwater photography services
Microfilming services
X-ray photography services
Studio photography services
Photograph processing services
Photograph restoration, copying and retouching services
Publishing services
Bookbinding and finishing services
Book finishing services
Bookbinding services
Language dictionary publishing services
Regional language dictionary publishing services
Subscription services
Miscellaneous business-related services
Stock-control services
Reception services
Building and facilities management services
Facilities management services
Contract administration services
Library management services
Archiving services
Cataloguing services
Business organisation services
Records management
Business travel services
Coaching services
Scanning and invoicing services
Scanning services

79999200
80100000
80110000
80200000
80210000
80211000
80212000
80300000
80310000
80320000
80330000
80340000
80400000
80410000
80411000
80411100
80411200
80412000
80413000
80414000
80415000
80420000
80430000
80490000
80500000
80510000
80511000
80512000
80513000
80520000
80521000
80522000
80530000
80531000
80531100
80531200

ანგარიშფაქტურის შედგენა
მომსახურებები დაწყებითი განათლების სფეროში
მომსახურებები სკოლამდელი განათლების სფეროში
მომსახურებები საშუალო განათლების სფეროში
მომსახურებები ტექნიკური და საშუალო პროფესიული განათლების
მომსახურებები ტექნიკური განათლების სფეროში
მომსახურებები საშუალო პროფესიული განათლების სფეროში
მომსახურებები უმაღლესი განათლების სფეროში
ახალგაზრდების სწავლებასთან დაკავშირებული მომსახურებები
მომსახურებები სამედიცინო განათლების სფეროში
მომსახურებები უსაფრთხოების ტექნიკის სწავლების სფეროში
სპეციალურ სწავლებასთან დაკავშირებული მომსახურებები
ზრდასრულების სწავლება და სხვა საგანმანათლებლო მომსახურებები
სკოლებთან დაკავშირებული სხვადასხვა მომსახურება
ავტოსკოლის მომსახურებები
მართვის უფლების მისაღებ გამოცდასთან დაკავშირებული
მართვის სწავლების გაკვეთილები
ავიასკოლის მომსახურებები
სანაოსნო სკოლების მომსახურებები
სამყვინთაო სკოლების მომსახურებები
სათხილამურო სკოლების მომსახურებები
ელექტრონული სწავლება
ზრდასრულთა სწავლება საუნივერსტეტო დონეზე
საგანმანათლებლო ცენტრის მუშაობა
სატრენინგო მომსახურებები
მომსახურებები სპეციალისტების მომზადების სფეროში
მომსახურებები კადრების მომზადების სფეროში
მომსახურებები ძაღლების წვრთნის სფეროში
საცხენოსნო სკოლის მომსახურებები
საწვრთნელი/სატრენინგო საშუალებები
საწვრთნელ/მოსამზადებელ პროგრამებთან დაკავშირებული
საწვრთნელი/საგანმანათლებლო სემინარები
მომსახურებები პროფესიული მომზადების სფეროში
პროფესიული მომზადება მრეწველობისა და ტექნიკის სფეროში
პროფესიული მომზადება მრეწველობის სფეროში
პროფესიული მომზადება ტექნიკის სფეროში

Invoicing services
Primary education services
Pre-school education services
Secondary education services
Technical and vocational secondary education services
Technical secondary education services
Vocational secondary education services
Higher education services
Youth education services
Medical education services
Safety education services
Special education services
Adult and other education services
Various school services
Driving-school services
Driving-test services
Driving lessons
Flying-school services
Sailing-school services
Diving-school services
Ski-training services
E-learning services
Adult-education services at university level
Operation of an educational centre
Training services
Specialist training services
Staff training services
Dog training services
Horse riding school services
Training facilities
Training programme services
Training seminars
Vocational training services
Industrial and technical training services
Industrial training services
Technical training services

80532000
80533000
80533100
80533200
80540000
80550000
80560000
80561000
80562000
80570000
80580000
80590000
80600000
80610000
80620000
80630000
80640000
80650000
80660000
85100000
85110000
85111000
85111100
85111200
85111300
85111310
85111320
85111400
85111500
85111600
85111700

პროფესიული მომზადება მენეჯმენტის სფეროში
მომსახურებები კომპიუტერის შესწავლისა და კომპიუტერთან მუშაობის
სწავლების სფეროში
მომსახურებები კომპიუტერთან მუშაობის სწავლების სფეროში
კომპიუტერული კურსები
პროფესიული მომზადება გარემოს დაცვის სფეროში
პროფესიული მომზადება უსაფრთხოების ტექნიკის სფეროში
პროფესიული მომზადება ჯანმრთელობის დაცვისა და პირველადი
პროფესიული მომზადება ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
პროფესიული მომზადება პირველადი დახმარების სფეროში
პირადი პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლებასთან დაკავშირებული
ენების შემსწავლელი კურსების უზრუნველყოფა
მომსახურებები ინდივიდუალური მეცადინეობის სფეროში
პროფესიული მომზადება უსაფრთხოებისა და თავდაცვის მასალების
პროფესიული მომზადება და მოდელირება უსაფრთხოების
პროფესიული მომზადება და მოდელირება ცეცხლსასროლი იარაღისა
და საბრძოლო მასალების სფეროში
პროფესიული მომზადება და მოდელირება სამხედრო
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების სფეროში
პროფესიული მომზადება და მოდელირება სამხედრო გემების სფეროში
პროფესიული მომზადება და მოდელირება საჰაერო ხომალდების,
რაკეტებისა და კოსმოსური ხომალდების სფეროში
პროფესიული მომზადება და მოდელირება სამხედრო ელექტრონული
სისტემების სფეროში
ჯანდაცვის სფეროს მომსახურებები
საავადმყოფოს და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები
საავადმყოფოს მომსახურებები
ქირურგიული საავადმყოფოების მომსახურებები
თერაპიული სტაციონარების მომსახურებები
გინეკოლოგიური საავადმყოფოების მომსახურებები
ხელოვნურ (ინვიტრო) განაყოფიერებასთან დაკავშირებული
სამშობიარო სახლების/კლინიკების მომსახურებები
სარეაბილიტაციო საავადმყოფოების მომსახურებები
ფსიქიატრიული საავადმყოფოების მომსახურებები
მომსახურებები პროთეზირების სფეროში
ჟანგბადოთერაპიული მომსახურებები

Management training services
Computer-user familiarisation and training services
Computer training services
Computer courses
Environmental training services
Safety training services
Health and first-aid training services
Health training services
First-aid training services
Personal development training services
Provision of language courses
Tutorial services
Training services in defence and security materials
Training and simulation in security equipment
Training and simulation in firearms and ammunition
Training and simulation in military vehicles
Training and simulation in warships
Training and simulation in aircrafts, missiles and spacecrafts
Training and simulation in military electronic systems
Health services
Hospital and related services
Hospital services
Surgical hospital services
Medical hospital services
Gynaecological hospital services
In vitro fertilisation services
Obstetrical hospital services
Rehabilitation hospital services
Psychiatric hospital services
Orthotic services
Oxygen-therapy services

85111800
85111810
85111820
85111900
85112000
85112100
85112200
85120000
85121000
85121100
85121200
85121210
85121220
85121230
85121231
85121232
85121240
85121250
85121251
85121252
85121270
85121271
85121280
85121281
85121282
85121283
85121290
85121291
85121292
85121300
85130000
85131000
85131100
85131110
85140000
85141000

პათოლოგიების მკურნალობა
სისხლის ანალიზთან დაკავშირებული მომსახურებები
ბაქტერიოლოგიურ ანალიზთან დაკავშირებული მომსახურებები
დიალიზის ჩატარება სტაციონარულ პირობებში
ჰოსპიტალური დახმარება
ჰოსპიტალიზაციასთან დაკავშირებული მომსახურებები
ამბულატორიული მკურნალობა
სამედიცინო პრაქტიკა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები
სამედიცინო პრაქტიკასთან დაკავშირებული მომსახურებები
თერაპევტის/ზოგადი პროფილის ექიმის მომსახურებები
ექიმ-სპეციალისტის მომსახურებები
გინეკოლოგიური ან სამეანო მომსახურებები
ნეფროლოგის ან ნერვული სისტემის სპეციალისტის მომსახურებები
კარდიოლოგიური ან პულმონოლოგიური მომსახურებები
კარდიოლოგიური მომსახურებები
პულმონოლოგიური მომსახურებები
ოტორინოლარინგოლოგის ან აუდიოლოგის მომსახურებები
გასტროენტეროლოგიური და გერიატრიული მომსახურებები
გასტროენტეროლოგიური მომსახურებები
გერიატრიული მომსახურებები
ფსიქიატრიული და ფსიქოლოგიური მომსახურებები
მომსახურების ცენტრები ფსიქიკური დარღვევების მქონე პირთათვის
ოფთალმოლოგიური, დერმატოლოგიური ან ორთოპედიული
ოფთალმოლოგიური მომსახურებები
დერმატოლოგიური მომსახურებები
ორთოპედიული მომსახურებები
პედიატრიული ან უროლოგიური მომსახურებები
პედიატრიული მომსახურებები
უროლოგიური მომსახურებები
ქირურგიული მომსახურებები
სტომატოლოგიური და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები
სტომატოლოგიური მომსახურებები
ორთოდონტიული მომსახურებები
ორთოდონტულ-ქირურგიული მომსახურებები
სხვადასხვა მომსახურება ჯანდაცვის სფეროში
სამედიცინო პერსონალის მომსახურებები

Pathology services
Blood analysis services
Bacteriological analysis services
Hospital dialysis services
Hospital support services
Hospital-bedding services
Outpatient care services
Medical practice and related services
Medical practice services
General-practitioner services
Medical specialist services
Gyneacologic or obstetric services
Nephrology or nervous system specialist services
Cardiology services or pulmonary specialists services
Cardiology services
Pulmonary specialists services
ENT or audiologist services
Gastroenterologist and geriatric services
Gastroenterologist services
Geriatric services
Psychiatrist or psychologist services
Home for the psychologically disturbed services
Ophthalmologist, dermatology or orthopedics services
Ophthalmologist services
Dermatology services
Orthopaedic services
Paediatric or urologist services
Paediatric services
Urologist services
Surgical specialist services
Dental practice and related services
Dental-practice services
Orthodontic services
Orthodontic-surgery services
Miscellaneous health services
Services provided by medical personnel

85141100
85141200
85141210
85141211
85141220
85142000
85142100
85142200
85142300
85142400
85143000
85144000
85144100
85145000
85146000
85146100
85146200
85147000
85148000
85149000
85150000
85160000
85170000
85171000
85172000
85200000
85210000
85300000
85310000
85311000
85311100
85311200
85311300
85312000

მეანის/ბებიაქალის მომსახურებები
ექთნების მომსახურებები
ბინაზე მკურნალობა
დიალიზური მკურნალობა ბინაზე
ექთნების საკონსულტაციო მომსახურებები
პარასამედიცინო მომსახურებები
ფიზიოთერაპიული მომსახურებები
ჰომეოპათიური მომსახურებები
სანჰიგიენური მომსახურებები
შარდშეუკავებლობით დაავადებულთათვის ჰიგიენური საქონლის
სასწრაფო სამედიცინო მომსახურება
პანსიონის ტიპის სამკურნალო დაწესებულებების მომსახურებები
პანსიონის ტიპის დაწესებულებების მომსახურებები, სადაც
უზრუნველყოფილია მომვლელის მომსახურება
სამედიცინო ლაბორატორიების მომსახურებები
სისხლის ბანკების მომსახურებები
სპერმის ბანკების მომსახურებები
სატრანსპლანტაციო ორგანოების ბანკების მომსახურებები
მომსახურებები შრომის მედიცინის სფეროში
მომსახურებები სამედიცინო ანალიზების სფეროში
ფარმაცევტული მომსახურება
რენტგენოგრაფიული და ტომოგრაფიული მომსახურებები
ოპტიკური მომსახურებები
აკუპუნქტურული და ქიროპრაქტორული მომსახურებები
აკუპუნქტურული მომსახურებები
ქიროპრაქტორული მომსახურებები
ვეტერინარიული მომსახურებები
შინაური ცხოველების სანაშენეები
სოციალური დახმარების სამსახური და მასთან დაკავშირებული
სოციალური დახმარების სამსახურის მომსახურებები
სოციალური დახმარება საცხოვრებლის უზრუნველყოფით
მომსახურებები ხანდაზმულთა სოციალური დახმარების სფეროში
მომსახურებები ფიზიკური და გონებრივი ჩამორჩენის მქონე პირთა
სოციალური დახმარების სფეროში
მომსახურებები ბავშვებისა და მოზარდების სოციალური დახმარების
სოციალური დახმარების მომსახურებები, საცხოვრებლით

Services provided by midwives
Services provided by nurses
Home medical treatment services
Dialysis home medical treatment services
Advisory services provided by nurses
Paramedical services
Physiotherapy services
Homeopathic services
Hygiene services
Home delivery of incontinence products
Ambulance services
Residential health facilities services
Residential nursing care services
Services provided by medical laboratories
Services provided by blood banks
Services provided by sperm banks
Services provided by transplant organ banks
Company health services
Medical analysis services
Pharmacy services
Medical imaging services
Optician services
Acupuncture and chiropractor services
Acupuncture services
Chiropractor services
Veterinary services
Domestic animal nurseries
Social work and related services
Social work services
Social work services with accommodation
Welfare services for the elderly
Welfare services for the handicapped
Welfare services for children and young people
Social work services without accommodation

85312100
85312110
85312120
85312200
85312300
85312310
85312320
85312330
85312400
85312500
85312510
85320000
85321000
85322000
85323000
90400000
90410000
90420000
90430000
90440000
90450000
90460000
90470000
90480000
90481000
90490000
90491000
90492000
90500000
90510000
90511000
90511100
90511200

დღის განმავლობაში ზრუნვის ცენტრების მომსახურება
ბავშვზე დღის განმავლობაში ზრუნვის ცენტრების მომსახურება
დღის განმავლობაში ზრუნვის ცენტრების მომსახურება ფიზიკურად და
გონებრივად ჩამორჩენილი ბავშვებისა და ახალგაზრდებისათვის
საკვები პროდუქტების სახლში მიტანის მომსახურება
მომსახურებები ხელმძღვანელობისა და პროფესიული კონსულტირების
მომსახურებები ხელმძღვანელობის სფეროში
მომსახურებები პროფესიული კონსულტირების სფეროში
ოჯახის დაგეგმარებასთან დაკავშირებული მომსახურებები
სოციალური დახმარების სფეროს მომსახურებები, რომლებიც არ
ხორციელდება საცხოვრებელი ტიპის დაწესებულებების მეშვეობით
სარეაბილიტაციო მომსახურებები
პროფესიული დაავადებების მკურნალობა
სოციალური მომსახურებები
ადმინისტრაციული სოციალური სამსახური
საზოგადოებრივი მოქმედების პროგრამა
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურებები
ჩამდინარე წყლებთან დაკავშირებული მომსახურებები
მომსახურებები ჩამდინარე წყლების აცინების სფეროში
მომსახურებები ჩამდინარე წყლების გაწმენდის სფეროში
მომსახურებები ჩამდინარე წყლების ჩაშვების სფეროში
მომსახურებები სანაგვე ორმოების გაწმენდის სფეროში
მომსახურებები სეპტიკური ავზების გაწმენდის სფეროში
მომსახურებები სანაგვე ორმოების ან სეპტიკური ავზების დაცლის
მომსახურებები საკანალიზაციო მილების გაწმენდის სფეროში
საკანალიზაციო სისტემის მართვა
ჩამდინარე წყლების გამწმენდი სადგურების ექსპლოატაცია
საკონსულტაციო მომსახურებები საკანალიზაციო სისტემის შემოწმებისა
და ჩამდინარე წყლების გაწმენდის სფეროში
საკონსულტაციო მომსახურებები საკანალიზაციო სისტემის შემოწმების
საკონსულტაციო მომსახურებები ჩამდინარე წყლების გაწმენდის
ნარჩენებსა და ნაგავთან დაკავშირებული მომსახურებები
ნარჩენების გატანა და დამუშავება
მომსახურებები ნარჩენების მოგროვების სფეროში
მომსახურებები მყარი ურბანული ნარჩენების მოგროვების სფეროში
მომსახურებები საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მოგროვების სფეროში

Daycare services
Child daycare services
Daycare services for handicapped children and young people
Homedelivery of provisions
Guidance and counselling services
Guidance services
Counselling services
Family-planning services
Welfare services not delivered through residential institutions
Rehabilitation services
Vocational rehabilitation services
Social services
Administrative social services
Community action programme
Community health services
Sewage services
Sewage removal services
Sewage treatment services
Sewage disposal services
Treatment services of cesspools
Treatment services of septic tanks
Cesspool or septic tank emptying services
Sewer cleaning services
Sewerage management services
Operation of a sewage plant
Sewer survey and sewage treatment consultancy services
Sewer survey services
Sewage treatment consultancy services
Refuse and waste related services
Refuse disposal and treatment
Refuse collection services
Urban solid-refuse collection services
Household-refuse collection services

90511300
90511400
90512000
90513000
90513100
90513200
90513300
90513400
90513500
90513600
90513700
90513800
90513900
90514000
90520000
90521000
90521100
90521200
90521300
90521400
90521410
90521420
90521500
90521510
90521520
90522000
90522100
90522200
90522300
90522400
90523000
90523100

მომსახურებები გარეთ დაყრილი ნაგვის მოგროვების სფეროში
მომსახურებები მაკულატურის შეგროვების სფეროში
ნარჩენების გატანის მომსახურება
მომსახურებები არასახიფათო ნარჩენების, ნაგვის დამუშავებისა და
მომსახურებები საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის სფეროში
მომსახურებები მყარი ურბანული ნარჩენების გატანის სფეროში
მომსახურებები ნარჩენების ინსინერაციის/დაწვის/განადგურების
მომსახურებები ნაცრის გატანის სფეროში
მომსახურებები დაბინძურებული სითხეების გაწმენდისა და გატანის
შლამის მოცილება
შლამის გატანა
შლამის გაწმენდა/დამუშავება
შლამისგან გადაყრა
ნარჩენების გადამუშავება
რადიაქტიულ, მომწამვლელ, სამედიცინო და სახიფათო ნარჩენებთან
დაკავშირებული მომსახურებები
მომსახურებები რადიაქტიური ნარჩენების დამუშავების სფეროში
მომსახურებები რადიაქტიური ნარჩენების მოგროვების სფეროში
მომსახურებები რადიაქტიური ნარჩენების შენახვის სფეროში
მომსახურებები რადიაქტიური ნარჩენების გატანის სფეროში
რადიაქტიური ნარჩენების ტრანსპორტირება
მცირე რაოდენობის რადიაქტიური ნივთიერებების შემცველი
ნარჩენების ტრანსპორტირება
საშუალო რაოდენობის რადიაქტიური ნივთიერებების შემცველი
ნარჩენების ტრანსპორტირება
რადიაქტიური ნარჩენების შეფუთვა
მცირე რაოდენობის რადიაქტიური ნივთიერებების შემცველი
საშუალო რაოდენობის რადიაქტიური ნივთიერებების შემცველი
დაბინძურებულ გრუნტთან/ნიადაგთან დაკავშირებული
დაბინძურებული გრუნტის/ნიადაგის მოცილება
დაბინძურებული გრუნტის/ნიადაგის გატანა
მომსახურებები დაბინძურებული გრუნტის/ნიადაგის გაწმენდის
გრუნტის/ნიადაგის გაწმენდა და დამუშავება
მომსახურებები მომწამვლელი ნარჩენების გატანის სფეროში,
რადიაქტიური ნარჩენებისა და დაბინძურებული გრუნტის/ნიადაგის
მომსახურებები იარაღისა და საბრძოლო მასალების უტილიზაციის

Litter collection services
Paper collecting services
Refuse transport services
Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
Household-refuse disposal services
Urban solid-refuse disposal services
Refuse incineration services
Ash disposal services
Treatment and disposal of foul liquids
Sludge removal services
Sludge transport services
Sludge treatment services
Sludge disposal services
Refuse recycling services
Radioactive-, toxic-, medical- and hazardous waste services
Radioactive waste treatment services
Collection of radioactive waste
Radioactive waste storage services
Disposal of radioactive waste
Transport of radioactive waste
Transportation of low level nuclear waste
Transportation of intermediate level nuclear waste
Packaging of radioactive waste
Packaging of low level nuclear waste
Packaging of intermediate level nuclear waste
Services relating to contaminated soil
Removal of contaminated soil
Disposal of contaminated soil
Contaminated-soil treatment services
Cleaning and treatment of soil
Toxic waste disposal services except radioactive waste and
contaminated soil
Weapons and ammunition disposal services

90523200
90523300
90524000
90524100
90524200
90524300
90524400
90530000
90531000
90532000
90533000
90600000
90610000
90611000
90612000
90620000
90630000
90640000
90641000
90642000
90650000
90660000
90670000
90680000
90690000
90700000
90710000
90711000
90711100
90711200
90711300
90711400
90711500

მომსახურებები ბომბების გაუვნებელყოფის სფეროში
მომსახურებები ნაღმების გაუვნებელყოფის სფეროში
მომსახურებები სამედიცინო ნარჩენების სფეროში
მომსახურებები საავადმყოფოების ნარჩენების გატანის სფეროში
მომსახურებები საავადმყოფოების ნარჩენების უტილიზაციის სფეროში
მომსახურებები ბიოლოგიური ნარჩენების გატანის სფეროში
საავადმყოფოების ნარჩენების გატანა, ტრანსპორტირება და
ნაგავსაყრელის ექსპლოატაცია
მომსახურებები ნაგვის სამარხების მართვის სფეროში
მომსახურებები ნახშირსაყრელების მართვის სფეროში
მომსახურებები ნარჩენების სამარხი ადგილების მართვის სფეროში
ქალაქის ან სოფლის ზონების დასუფთავება და სანიტარიული
მომსახურება, ასევე მათთან დაკავშირებული მომსახურებები
ქუჩების დასუფთავება და დაგვა
ქუჩების დასუფთავება
ქუჩების დაგვა
თოვლისაგან გაწმენდა
ყინულისაგან გაწმენდა
წყალსადინარი არხების გაწმენდა და დაცლა
წყალსადინარი არხების გაწმენდა
წყალსადინარი არხების დაცლა
აზბესტის მოშორება
ტყვიისაგან გაწმენდა
დეზინფექცირება და შეწამვლა ურბანულ და სასოფლო ზონებში
პლაჟის დასუფთავება
გრაფიტის მოშორება
მომსახურებები ეკოლოგიის სფეროში
ეკოლოგიური მენეჯმენტი
გარემოზე ზემოქმედების შეფასება/ეკოლოგიური ექსპერტიზა,
მშენებლობის სფეროს გარდა
რისკების ან საფრთხეების შეფასება, მშენებლობის სფეროს გარდა
გარემოსდაცვითი სტანდარტები/ეკოლოგიური ნორმატივები,
მშენებლობის სფეროს გარდა
ეკოლოგიური მაჩვენებლების ანალიზი, მშენებლობის სფეროს გარდა
გარემოზე ზემოქმედების შეფასება, მშენებლობის სფეროს გარდა
ეკოლოგიური მონიტორინგი, მშენებლობის სფეროს გარდა

Bomb-disposal services
Mine sweeping services
Medical waste services
Clinical-waste collection services
Clinical-waste disposal services
Removal services of biological waste
Collection, transport and disposal of hospital waste
Operation of a refuse site
Landfill management services
Coal-tip management services
Waste-tip management services
Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related
services
Street-cleaning and sweeping services
Street-cleaning services
Street-sweeping services
Snow-clearing services
Ice-clearing services
Gully cleaning and emptying services
Gully cleaning services
Gully emptying services
Asbestos removal services
Deleading services
Disinfecting and exterminating services in urban or rural areas
Beach cleaning services
Graffiti removal services
Environmental services
Environmental management
Environmental impact assessment other than for construction
Risk or hazard assessment other than for construction
Environmental standards other than for construction
Environmental indicators analysis other than for construction
Environmental Impact Assessment (EIA) services other than for
Environmental monitoring other than for construction

90712000
90712100
90712200
90712300
90712400
90712500
90713000
90713100
90714000
90714100
90714200
90714300
90714400
90714500
90714600
90715000
90715100
90715110
90715120
90715200
90715210
90715220
90715230
90715240
90715250
90715260
90715270
90715280
90720000
90721000
90721100
90721200

გარემოსდაცვითი დაგეგმარება
ქალაქის გარემოსდაცვითი (განვითარების დაგეგმარება) გეგმარება
ტყის დაცვის სტრატეგიული გეგმის შედგენა
ზღვის დაცვის სტრატეგიული გეგმის შედგენა
ბუნებრივი რესურსების მართვის ან დაცვის სტრატეგიული გეგმის
გარემოსდაცვითი დაწესებულების შექმნა ან დაგეგმვა
საკონსულტაციო მომსახურებები ეკოლოგიურ/გარემოსდაცვით
საკითხებთან დაკავშირებით
საკონსულტაციო მომსახურებები წყალმომარაგებასა და ჩამდინარე
წყლებთან დაკავშირებით, მშენებლობის სფეროს გარდა
ეკოლოგიური აუდიტის წარმოება
საინფორმაციო სისტემები გარემოს დაცვის/ეკოლოგიის სფეროში
კომპანიის ეკოლოგიური აუდიტი
სექტორული ეკოლოგიური აუდიტი
საქმიანობის ტიპიდან გამომდინარე ეკოლოგიური აუდიტი
მომსახურებები ეკოლოგიური მდგომარეობის ხარისხის კონტროლის
მომსახურებები ეკოლოგიური უსაფრთხოების კონტროლის სფეროში
მომსახურებები დაბინძურების გამოძიებასთან დაკავშირებით
ქიმიკატებითა და ნავთობით დაბინძურების შემთხვევების გამოძიება
გაზის ქარხნის განთავსების ადგილის შესწავლა
ქიმიური ქარხნებისა და ნავთობის რაფინირების ნარჩენების
განთავსების ადგილების შესწავლა
დაბინძურებასთან დაკავშირებული სხვა საგამოძიებო მომსახურებები
ნავთობის დეპოების (საცავების) ან ტერმინალების განთავსების
საწარმოო ადგილების შესწავლა
სამრეწველო ნარჩენების განთავსების ადგილების შესწავლა
ხის დამამუშავებელი ქარხნების განთავსების ადგილების შესწავლა
ქიმწმენდის საწარმოების განთავსების ადგილების შესწავლა
სამსხმელო ქარხნების განთავსების ადგილების შესწავლა
გადამამუშავებელი ქარხნების განთავსების ადგილების შესწავლა
საკვების გადამამუშავებელი ქარხნების განთავსების ადგილების
გარემოს დაცვა
ეკოლოგიურ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული მომსახურებები
ლანდშაფტის დაცვასთან დაკავშირებული მომსახურებები
ოზონის შრის დაცვასთან დაკავშირებული მომსახურებები

Environmental planning
Urban environmental development planning
Forest conservation strategy planning
Marine conservation strategy planning
Natural resources management or conservation strategy planning
Environmental institution building or planning
Environmental issues consultancy services
Consulting services for water-supply and waste-water other than for
construction
Environmental auditing
Environmental information systems
Corporate environmental auditing services
Sectoral environmental auditing services
Activity specific environmental auditing services
Environmental quality control services
Environmental security control services
Pollution investigation services
Chemicals and oil pollution investigation services
Gasworks site investigation
Chemical works or oil refinery waste site investigation
Other pollution investigation services
Oil depot or terminal site investigation
Industrial site investigation
Industrial waste site investigation
Wood treatment plant site investigation
Dry cleaning plants site investigation
Foundry site investigation
Recycling plant site investigation
Food processing plant site investigation
Environmental protection
Environmental safety services
Landscape protection services
Ozone protection services

90721300
90721400
90721500
90721600
90721700
90721800
90722000
90722100
90722200
90722300
90730000
90731000
90731100
90731200
90731210
90731300
90731400
90731500
90731600
90731700
90731800
90731900
90732000
90732100
90732200
90732300
90732400
90732500
90732600
90732700
90732800
90732900
90732910
90732920

სურსათის ან ცხოველთა საკვების დაბინძურებისგან დაცვასთან
დაკავშირებული მომსახურებები
გენეტიკური რესურსების დაცვასთან დაკავშირებული მომსახურებები
მომწამვლელ ნივთიერებათა დაცვასთან დაკავშირებული
რადიაციისაგან დაცვასთან დაკავშირებული მომსახურებები
გადაშენების პირას მყოფი ჯიშების დაცვასთან დაკავშრებული
ბუნებრივი რისკების ან საფრთხეებისაგან დაცვასთან დაკავშირებული
ეკოლოგიური რეაბილიტაცია
სამრეწველო ზონების რეაბილიტაცია
დაბინძურებული გარემოს გაუვნებელყოფასთან დაკავშირებული
მიწის რეკლამაცია/მელიორაცია
დაბინძურების მოკვლევა, კონტროლი და რეაბილიტაცია
ჰაერის დაბინძურებასთან დაკავშირებული მომსახურებები
ჰაერის ხარისხის მართვა
მომსახურებები ჰაერის საერთაშორისო დაბინძურების მართვის ან
CO2-ის გაფრქვევის კრედიტების შესყიდვა
ჰაერის დაბინძურებისაგან დაცვის ღონისძიებები
მომსახურებები ჰაერის დაბინძურების მონიტორინგის ან გაზომვების
მომწამვლელი გაზების აღმოჩენასთან დაკავშირებული მომსახურებები
მეთანის მონიტორინგი
ნახშირორჟანგის მონიტორინგი
ჰაერში მტვრის ნაწილაკების მონიტორინგი
ოზონის შრის შეთხელების მონიტორინგი
ნიადაგის/გრუნტის დაბინძურებასთან დაკავშირებული მომსახურებები
ნიადაგის/გრუნტის დაბინძურებისაგან დაცვასთან დაკავშირებული
დაბინძურებული ნიადაგის/გრუნტის მოცილება
დაბინძურებული ნიადაგის/გრუნტის დამუშავება ან რეაბილიტაცია
ნიადაგის/გრუნტის დაბინძურებასთან დაკავშირებული
დაბინძურებული ნიადაგების/გრუნტების რუკების შედგენა
მომსახურებები ნიადაგის/გრუნტის დაბინძურების დონის გაზომვისა
და მონიტორინგის სფეროში
ორგანული სასუქით დაბინძურების შეფასება
პესტიციდებით დაბინძურების შეფასება
ნიტრატებითა და ფოსფატებით დაბინძურების შეფასება
ნიტრატებით დაბინძურების შეფასება
ფოსფატებით დაბინძურების შეფასება

Food or feed contamination protection services
Genetic resources protection services
Toxic substances protection services
Radiation protection services
Endangered species protection services
Natural risks or hazards protection services
Environmental rehabilitation
Industrial site rehabilitation
Environmental decontamination services
Land reclamation services
Pollution tracking and monitoring and rehabilitation
Services related to air pollution
Air quality management
Transboundary air pollution management or control services
Purchase of CO2 emission credits
Air pollution protection services
Air pollution monitoring or measurement services
Toxic gas detection services
Methane monitoring
Carbon dioxide monitoring services
Airborne particle monitoring
Ozone depletion monitoring services
Services related to soil pollution
Soil pollution protection services
Polluted soil removal services
Polluted soil treatment or rehabilitation
Soil pollution advisory services
Soil pollution mapping
Soil pollution measurement or monitoring
Organic fertilizer pollution assessment
Pesticides pollution assessment
Nitrates and phosphates pollution assessment
Nitrates pollution assessment
Phosphates pollution assessment

90733000
90733100
90733200
90733300
90733400
90733500
90733600
90733700
90733800
90733900
90740000
90741000
90741100
90741200
90741300
90742000
90742100
90742200
90742300
90742400
90743000
90743100
90743200
90900000
90910000
90911000
90911100
90911200
90911300
90912000
90913000
90913100
90913200

მომსახურებები წყლის დაბინძურების სფეროში
მომსახურებები ზედაპირული წყლების დაბინძურების მონიტორინგისა
და კონტროლის სფეროში
მომსახურებები დაბინძურებული ზედაპირული წყლების
მომსახურებები ზედაპირული წყლების დაბინძურებისგან დაცვის
მომსახურებები ზედაპირული წყლების გაწმენდის სფეროში
დაბინძურებული ზედაპირული წყლების დრენირება
მომსახურებები წყლის საერთაშორისო დაბინძურების მართვის ან
მომსახურებები გრუნტის წყლების დაბინძურების მონიტორინგის ან
კონტროლის სფეროში
მომსახურებები დაბინძურებული გრუნტის წყლების დრენირების
დაბინძურებული გრუნტის წყლების გაწმენდა ან რეაბილიტაცია
მომსახურებები დამაბინძურებლების მოკვლევის, მონიტორინგისა და
რეაბილიტაციის სფეროში
ნავთობით დაბინძურებასთან დაკავშირებული მომსახურებები
მომსახურებები ნავთობის ავარიული დაღვრის მონიტორინგის სფეროში
მომსახურებები ნავთობის ავარიული დაღვრის კონტროლის სფეროში
მომსახურებები ნავთობის დაღვრის ადგილების რეაბილიტაციის
ხმაურით დაბინძურებასთან დაკავშირებული მომსახურებები
მომსახურებები ხმაურის კონტროლის სფეროში
მომსახურებები ხმაურით დაბინძურებისგან დაცვის სფეროში
მომსახურებები ხმაურით დაბინძურების მონიტორინგის სფეროში
ხმაურით დაბინძურებასთან დაკავშირებული საკონსულტაციო
მომწამვლელი ნივთიერებებით დაბინძურებასთან დაკავშირებული
მომსახურებები მომწამვლელი ნივთიერებების მონიტორინგის სფეროში
მომსახურებები მომწამვლელი ნივთიერებების გაუვნებელყოფის
დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება
მომსახურებები დასუფთავების სფეროში
მომსახურებები ბინების, შენობებისა და ფანჯრების დასუფთავებამომსახურებები ბინების დასუფთავების სფეროში
მომსახურებები შენობების დასუფთავების სფეროში
მომსახურებები ფანჯრების წმენდის სფეროში
მომსახურებები მილისებრი ნაგებობის ქვიშაჭავლური მეთოდით
ავზებისა და რეზერვუარების წმენდასთან დაკავშირებული
ავზების წმენდასთან დაკავშირებული მომსახურებები
რეზერვუარების წმენდასთან დაკავშირებული მომსახურებები

Services related to water pollution
Surface water pollution monitoring or control services
Surface water pollution rehabilitation services
Surface water pollution protection services
Surface water treatment services
Surface water pollution drainage services
Transboundary water pollution management or control services
Groundwater pollution monitoring or control services
Groundwater pollution drainage services
Groundwater pollution treatment or rehabilitation
Pollutants tracking and monitoring and rehabilitation services
Services related to oil pollution
Oil spillage monitoring services
Oil spillage control services
Oil spillage rehabilitation services
Services related to noise pollution
Noise control services
Noise pollution protection services
Noise pollution monitoring services
Noise pollution advisory services
Services related to toxic substances pollution
Toxic substances monitoring services
Toxic substances rehabilitation services
Cleaning and sanitation services
Cleaning services
Accommodation, building and window cleaning services
Accommodation cleaning services
Building-cleaning services
Window-cleaning services
Blast-cleaning services for tubular structures
Tank and reservoir cleaning services
Tank-cleaning services
Reservoir cleaning services

90914000
90915000
90916000
90917000
90918000
90919000
90919100
90919200
90919300
90920000
90921000
90922000
90923000
90924000
92100000
92110000
92111000
92111100
92111200
92111210
92111220
92111230
92111240
92111250
92111260
92111300
92111310
92111320
92112000
92120000
92121000
92122000
92130000
92140000

ავტოსადგომების დასუფთავებასთან დაკავშირებული მომსახურებები
ქურებისა და საკვამურების წმენდასთან დაკავშირებული
სატელეფონო მოწყობილობების წმენდასთან დაკავშირებული
სატრანსპორტო მოწყობილობების წმენდასთან დაკავშირებული
სანაგვე ურნების/სანაგვე კონტეინერების გასუფთავებასთან
დაკავშირებული მომსახურებები
ოფისებისა და სკოლების დასუფთავებასა და საოფისე მოწყობილობების
წმენდასთან დაკავშირებული მომსახურებები
საოფისე მოწყობილობების წმენდასთან დაკავშირებული
ოფისების დასუფთავებასთან დაკავშირებული მომსახურებები
სკოლების დასუფთავებასთან დაკავშირებული მომსახურებები
შენობა-ნაგებობების სანიტარიული მომსახურებები
დეზინფექციასა და დეზინსექციასთან დაკავშირებული მომსახურებები
მომსახურებები მავნებლებთან ბრძოლის სფეროში
დერატიზაციასთან დაკავშირებული მომსახურებები
ფუმიგაციასთან დაკავშირებული მომსახურებები
კინო- და ვიდეომომსახურებები
ფილმებისა და ვიდეოფილმების გადაღება და მათთან დაკავშირებული
მომსახურებები კინო- და ვიდეოგადაღების სფეროში
სასწავლო ფილმებისა და ვიდეოფილმების გადაღება
სარეკლამო, პროპაგანდული და საინფორმაციო ფილმებისა და
სარეკლამო ფილმების გადაღება
სარეკლამო ვიდეოფილმების გადაღება
პროპაგანდული ფილმების გადაღება
პროპაგანდული ვიდეოფილმების გადაღება
საინფორმაციო ფილმების გადაღება
საინფორმაციო ვიდეოფილმების გადაღება
გასართობი ფილმებისა და ვიდეოფილმების გადაღება
გასართობი ფილმების გადაღება
გასართობი ვიდეოფილმების გადაღება
ფილმებისა და ვიდეოფილმების გადაღებასთან დაკავშირებული
მომსახურებები ფილმებისა და ვიდეოფილმების გავრცელებასთან
მომსახურებები ვიდეოფილმების გავრცელებასთან დაკავშირებით
მომსახურებები ფილმების გავრცელებასთან დაკავშირებით
ფილმების ჩვენებასთან დაკავშირებული მომსახურებები
ვიდეოფილმების ჩვენებასთან დაკავშირებული მომსახურებები

Car park cleaning services
Furnace and chimney cleaning services
Cleaning services of telephone equipment
Cleaning services of transport equipment
Bin-cleaning services
Office, school and office equipment cleaning services
Cleaning services of office equipment
Office cleaning services
School cleaning services
Facility related sanitation services
Disinfecting and exterminating services
Pest-control services
Rat-disinfestation services
Fumigation services
Motion picture and video services
Motion picture and video tape production and related services
Motion picture and video production services
Training-film and video-tape production
Advertising, propaganda and information film and video-tape production
Advertising film production
Advertising video-tape production
Propaganda film production
Propaganda video-tape production
Information film production
Information video-tape production
Entertainment film and video-tape production
Entertainment film production
Entertainment video-tape production
Services in connection with motion-picture and video-tape production
Motion-picture or video-tape distribution services
Video-tape distribution services
Motion picture distribution services
Motion picture projection services
Video-tape projection services

92200000
92210000
92211000
92213000
92214000
92215000
92216000
92217000
92220000
92221000
92222000
92224000
92225000
92225100
92226000
92230000
92231000
92232000
92300000
92310000
92311000
92312000
92312100
92312110
92312120
92312130
92312140
92312200
92312210
92312211
92312212
92312213
92312220
92312230

სატელევიზიო და რადიომომსახურებები
რადიომომსახურებები
რადიოწარმოებასთან დაკავშირებული მომსახურებები
მცირემასშტაბიანი რადიოსისტემების მომსახურებები
რადიოსტუდიების ან მოწყობილობების მომსახურებები
საერთო მობილური რადიომომსახურება
საოჯახო რადიომომსახურება
საერთო მობილური რადიომომსახურება/საოჯახო რადიომომსახურება
სატელემაუწყებლო მომსახურებები
სატელევიზიო პროგრამების წარმოებასთან დაკავშირებული
სატელემაუწყებლო მომსახურებები ჩაკეტილი ქსელისთვის
ციფრული ტელევიზია
ინტერაქტიული ტელევიზია
ტელევიზია, რომელიც უშვებს ფილმებს შეკვეთით
ტელეპროგრამირება
რადიო- და სატელევიზიო საკაბელო მომსახურება
საერთაშორისო ორმხრივი მომსახურებები და საერთაშორისო
კაბელური ტელევიზია
გასართობი მომსახურებები
ხელოვნებისა და ლიტერატურული ნაწარმოებების შექმნა და
ხელოვნების ნიმუშები
სახელოვნებო მომსახურებები
თეატრის პროდიუსერების, მომღერალთა ჯგუფების, ანსამბლებისა და
ორკესტრების გასართობი მომსახურებები
თეატრის პროდიუსერების გასართობი მომსახურებები
მომღერალთა ჯგუფების გასართობი მომსახურებები
ანსამბლების გასართობი მომსახურებები
ორკესტრების გასართობი მომსახურებები
მწერლების, კომპოზიტორების, მოქანდაკეების, ესტრადის მსახიობებისა
და მხატვრების მიერ გაწეული მომსახურებები
მწერლების მიერ გაწეული მომსახურებები
სამწერლო სააგენტოების მომსახურებები
სასწავლო სახელმძღვანელოების მომზადებასთან დაკავშირებული
ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება
კომპოზიტორების მიერ გაწეული მომსახურებები
მოქანდაკეების მიერ გაწეული მომსახურებები

Radio and television services
Radio services
Radio production services
Small scale radio systems services
Radio studio or equipment services
General Mobile Radio Services (GMRS)
Family Radio Services (FRS)
General Mobile Radio Services/Family Radio Services (GMRS/FRS)
Television services
Television production services
Closed circuit television services
Digital television
Interactive television
Film-on-demand television
Teleprogrammation
Radio and television cable services
International bilateral services and international private leased lines
Cable TV
Entertainment services
Artistic and literary creation and interpretation services
Works of art
Artistic services
Theatrical producers', singer groups', bands' and orchestras'
entertainment services
Theatrical producer entertainment services
Singer group entertainment services
Band entertainment services
Orchestral entertainment services
Services provided by authors, composers, sculptors, entertainers and
other individual artists
Services provided by authors
Writing agency services
Services related to the preparation of training manuals
Technical author services
Services provided by composers
Services provided by sculptors

92312240
92312250
92312251
92320000
92330000
92331000
92331100
92331200
92331210
92332000
92340000
92341000
92342000
92342100
92342200
92350000
92351000
92351100
92351200
92352000
92352100
92352200
92360000
92370000
92400000
92500000
92510000
92511000
92512000
92512100
92520000
92521000
92521100
92521200

ესტრადის მსახიობების მიერ გაწეული მომსახურებები
მხატვრების მიერ გაწეული მომსახურებები
დისკჟოკეის მომსახურებები
ხელონების ობიექტების მართვასთან დაკავშირებული მომსახურებები
რეკრეაციულ ზონებთან დაკავშირებული მომსახურებები
ბაზრობებსა და გასართობ პარკებთან დაკავშირებული მომსახურებები
ბაზრობებთან დაკავშირებული მომსახურებები
გასართობ პარკებთან დაკავშირებული მომსახურებები
ბავშვთა გართობის მომსახურებები
მომსახურებები პლაჟებზე
ცეკვებისა და წარმოდგენების დადგმა
ცირკის მომსახურებები
ცეკვის სწავლება
სამეჯლისო ცეკვების სწავლება
სადისკოთეკო ცეკვების სწავლება
აზარტულ თამაშებსა და ფსონების დადებასთან დაკავშირებული
აზარტულ თამაშებთან დაკავშირებული მომსახურებები
ლატარიების მართვასთან დაკავშრებული მომსახურებები
კაზინოების მართვასთან დაკავშრებული მომსახურებები
ფსონების დადებასთან დაკავშირებული მომსახურებები
ტოტალიზატორების მართვასთან დაკავშირებული მომსახურებები
ბუქმექერული მომსახურებები
პიროტექნიკური მომსახურებები
ხმის ტექნიკოსი
ახალი ამბების სააგენტოების მომსახურებები
ბიბლიოთეკების, არქივების, მუზეუმებისა და სხვა კულტურული
დაწესებულებების მომსახურებები
ბიბლიოთეკებისა და არქივების მომსახურებები
ბიბლიოთეკების მომსახურებები
არქივების მომსახურებები
არქივის განადგურებასთან დაკავშირებული მომსახურებები
მუზეუმების მომსახურებები და ისტორიული ადგილებისა და
შენობების დაცვის მომსახურებები
მუზეუმების მომსახურებები
სამუზეუმო გამოფენების მოწყობა
ექსპონატებისა და ნიმუშების დაცვა

Services provided by entertainers
Services provided by individual artists
Disk-jockey services
Arts-facility operation services
Recreational-area services
Fair and amusement park services
Fair services
Amusement park services
Children animation services
Beach services
Dance and performance entertainment services
Circus services
Dance-instruction services
Ballroom dance-instruction services
Discotheque dance-instruction services
Gambling and betting services
Gambling services
Lottery operating services
Casino operating services
Betting services
Totalisator operating services
Bookmaking services
Pyrotechnic services
Sound technician
News-agency services
Library, archives, museums and other cultural services
Library and archive services
Library services
Archive services
Archive destruction services
Museum services and preservation services of historical sites and
buildings
Museum services
Museum-exhibition services
Preservation services of exhibits and specimens

92521210
92521220
92522000
92522100
92522200
92530000
92531000
92532000
92533000
92534000
92600000
92610000
92620000
92621000
92622000
92700000
98100000
98110000
98111000
98112000
98113000
98113100
98120000
98130000
98131000
98132000
98133000
98133100
98133110
98200000
98300000
98310000
98311000
98311100
98311200

ექსპონატების დაცვა
ნიმუშების დაცვა
ისტორიული ადგილებისა და შენობების დაცვა
ისტორიული ადგილების დაცვა
ისტორიული შენობების დაცვა
ბოტანიკური ბაღების, ზოოპარკებისა და ბუნებრივი ნაკრძალების
ბოტანიკური ბაღების მომსახურებები
ზოოპარკების მომსახურებები
ბუნებრივი ნაკრძალების მომსახურებები
ველური ბუნების დაცვა
სპორტული მომსახურებები
სპორტული ნაგებობების მომსახურება
სპორტთან დაკავშირებული მომსახურებები
სპორტული ღონისძიებების სარეკლამო მომსახურებები
სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება
ინტერნეტ-კაფეების მომსახურება
საწევრო ორგანიზაციების მომსახურებები
კომერციული, პროფესიული და სპეციალიზებული ორგანიზაციების
მიერ გაწეული მომსახურებები
კომერციული ორგანიზაციების მიერ გაწეული მომსახურებები
პროფესიული ორგანიზაციების მიერ გაწეული მომსახურებები
სპეციალიზებული ორგანიზაციების მიერ გაწეული მომსახურებები
ბირთვულ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული მომსახურებები
პროფკავშირების მიერ გაწეული მომსახურებები
სხვადასხვა საწევრო ორგანიზაციების მიერ გაწეული მომსახურებები
რელიგიური მომსახურებები
პოლიტიკური ორგანიზაციების მიერ გაწეული მომსახურებები
სოციალური საწევრო ორგანიზაციების მიერ გაწეული მომსახურებები
ქალაქის მოდერნიზება და კომუნალური ნაგებობების ტექნიკური
ახალგაზრდული ასოციაციების (ორგანიზაციების) მიერ გაწეული
თანაბარ შესაძლებლობებთან დაკავშირებული საკონსულტაციო
სხვადასხვა მომსახურება
რეცხვა და ქიმწმენდა
სარეცხის შეგროვება გასარეცხად
სამრეცხაოების მართვა
სამრეცხაოების ექსპლოატაცია

Preservation services of exhibits
Preservation services of specimens
Preservation services of historical sites and buildings
Preservation services of historical sites
Preservation services of historical buildings
Botanical and zoological garden services and nature reserve services
Botanical garden services
Zoological garden services
Nature reserve services
Wildlife preservation services
Sporting services
Sports facilities operation services
Sport-related services
Sports-event promotion services
Sports-event organisation services
Cybercafé services
Membership organisation services
Services furnished by business, professional and specialist
organisations
Services furnished by business organisations
Services furnished by professional organisations
Services furnished by specialist organisations
Nuclear safety services
Services furnished by trade unions
Miscellaneous membership organisations services
Religious services
Services furnished by political organisations
Services furnished by social membership organisations
Civic betterment and community facility support services
Services provided by youth associations
Equal opportunities consultancy services
Miscellaneous services
Washing and dry-cleaning services
Laundry-collection services
Laundry-management services
Laundry-operation services

98312000
98312100
98313000
98314000
98315000
98316000
98320000
98321000
98321100
98322000
98322100
98322110
98322120
98322130
98322140
98330000
98331000
98332000
98333000
98334000
98336000
98340000
98341000
98341100
98341110
98341120
98341130
98341140
98342000
98350000
98351000
98351100
98351110
98360000
98361000
98362000

ტექსტილის წმენდა
ტექსტილის გაჟღენთა
ბეწვეულის გაწმენდა
შეფერვა
დაუთოება
ღებვა
საპარიკმახერო და კოსმეტიკური მომსახურებები
პარიკმახერის/სტილისტის მომსახურებები
თმის შეჭრა
კოსმეტიკური მომსახურებები
კოსმეტიკური მკურნალობა, მანიკიურისა და პედიკიურის
კოსმეტიკური მკურნალობა
მანიკიურის სპეციალისტის მომსახურება
პედიკიურის სპეციალისტის მომსახურება
მაკიაჟის სპეციალისტის მომსახურება
ფიზიკურ სიჯანსაღესთან დაკავშირებული მომსახურებები
თურქული აბაზანები
სპა- მომსახურებები
მასაჟისტის მომსახურებები
გამაჯანსაღებელი მომსახურებები
წვრთნასთან, ვარჯიშსა და აერობიკასთან დაკავშირებული
დაბინავებასთან და ოფისებთან დაკავშირებული მომსახურებები
დაბინავებასთან დაკავშირებული მომსახურებები
მომსახურებები დაბინავების პროცესის მართვის სფეროში
საყოფაცხოვრებო მომსახურებები
საკონსიერჟო მომსახურებები
შენობა-ნაგებობების მომსახურება (დასუფთავების ჩათვლით)
დარაჯის მომსახურებები
სამუშაო გარემოს შექმნასთან დაკავშირებული მომსახურებები
მუნიციპალური მომსახურებები
მომსახურებები ავტოსადგომების მართვის სფეროში
ავტოსადგომების მომსახურებები
მომსახურებები ავტოპარკირების წესების დაცვის უზრუნველყოფის
საზღვაოსნო მომსახურებები
წყალ-საზღვაოსნო მომსახურებები
მომსახურებები ნავსადგურის მართვის სფეროში

Textile-cleaning services
Textile-impregnation services
Fur-products cleaning services
Colouring services
Pressing services
Dyeing services
Hairdressing and beauty treatment services
Hairdressing services
Barbers' services
Beauty treatment services
Cosmetic treatment, manicuring and pedicuring services
Cosmetic treatment services
Manicuring services
Pedicuring services
Make-up services
Physical well-being services
Turkish bath services
Spa services
Massage services
Wellness services
Training, workout or aerobic services
Accommodation and office services
Accommodation services
Accommodation management services
Housekeeping services
Portering services
Janitorial services
Caretaker services
Work environment services
Civic-amenity services
Car park management services
Car park services
Parking enforcement services
Marine services
Aquatic marine services
Port management services

98362100
98363000
98370000
98371000
98371100
98371110
98371111
98371120
98371200
98380000
98390000
98391000
98392000
98393000
98394000
98395000
98396000
98500000
98510000
98511000
98512000
98513000
98513100
98513200
98513300
98513310
98514000
98900000
98910000

საზღვაო ბაზის დამხმარე მომსახურებები
ყვინთვასთან დაკავშირებული მომსახურებები
დაკრძალვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები
დაკრძალვასთან დაკავშირებული მომსახურებები
სასაფლაოსა და კრემატორიუმის მომსახურებები
სასაფლაოს მომსახურებები
სასაფლაოს მოვლასთან დაკავშირებული მომსახურებები
კრემაციასთან დაკავშირებული მომსახურებები
დამკრძალავი ბიუროების/სარიტუალო მომსახურებები
ძაღლების თავშესაფრების მომსახურება
სხვა მომსახურებები
ექსპლოატაციიდან ამოღებასთან დაკავშირებული მომსახურებები
გადაადგილებასთან დაკავშირებული მომსახურებები
მკერავის მომსახურებები
ავეჯის გადაკვრასთან დაკავშირებული მომსახურებები
საზეინკლო მომსახურებები
(მუსიკალური) ინსტრუმენტების აწყობასთან დაკავშირებული
კერძო მეურნეობები დაქირავებული პირებით
ვაჭრობისა და მრეწველობის მუშაკთა მომსახურებები
ვაჭრობის მუშაკთა მომსახურებები
მრეწველობის მუშაკთა მომსახურებები
მუშახელის მომსახურება შინამეურნეობისთვის
სააგენტოს პერსონალის მიერ შინამეურნეობებისათვის გაწეული
საოფისე პერსონალის მიერ შინამეურნეობებისათვის გაწეული
შინამეურნეობების დროებითი პერსონალის მომსახურებები
სახლის საქმეში დახმარება
შინამოსამსახურეთა მომსახურებები
ექსტრატერიტორიული ორგანიზაციებისა და ორგანოების მიერ
საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და ორგანოების მიერ გაწეული

Marine-base support services
Diving services
Funeral and related services
Funeral services
Cemetery services and cremation services
Cemetery services
Cemetery maintenance services
Cremation services
Undertaking services
Dog kennel services
Other services
Decommissioning services
Relocation services
Tailoring services
Upholstering services
Locksmith services
Instrument tuning services
Private households with employed persons
Services of commercial and industrial workers
Services of commercial workers
Services of industrial workers
Manpower services for households
Agency staff services for households
Clerical staff services for households
Temporary staff for households
Home-help services
Domestic services
Services provided by extra-territorial organisations and bodies
Services specific to international organisations and bodies

