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 lokarnos klasifikacia _ klasebisa da qveklasebis CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT  

 

klasebisa da qveklasebis 

CamonaTvali 

 ganmartebiTi SeniSvnebiT 

 

 
zogadi SeniSvnebi 

 

 
  
 

a)  klasebisa da qveklasebis dasaxelebebi Seicavs zogad 
miTiTebas im sferoze, romelsac miekuTvneba nawarmi. zogierTi 
nawarmi SeiZleba Seesabamebodes erTze met aseT dasaxelebas, 
amitom nawarmis klasifikaciis dasazusteblad mizanSewonilia 
anbanuri CamonaTvlis gaTvaliswineba. 

 
b)  ganmartebiTi SeniSvnebi, romlebic erTvis klasebs, ar 

meordeba maT Sesabamis qveklasebSi, amitom mizanSewonilia maTi 
gaTvaliswineba Tavad qveklasebis SeniSvnebis Seswavlisas. 

 
g)  ZiriTadad nawarmi klasificirdeba misi daniSnulebis 

mixedviT, da damatebiT, Tu SesaZlebelia, im sagnis Sesabamisadac, 
romelsac is warmoadgens. es ukanaskneli klasifikacia ar aris 
savaldebulo. 

 
d)  Tu ar arsebobs specialuri klasifikacia nawarmisaTvis, 

romelic gamiznulia sxva produqtis nawilad, aseTi nawarmi 
miekuTvneba imave klassa da qveklass, romelsac ekuTvnis 
produqti, romlis nawilic is unda gaxdes, im pirobiT, rom is 
Cveulebriv ar gamoiyeneba sxva daniSnulebiT. 

 
e)  mravalgvari daniSnulebis mqone Sedgenili nawarmi, 

avejis mravalgvari daniSnulebis mqone Semadgeneli nawilebis 
garda, miekuTvneba yvela klassa da qveklass, romlebic 
Seesabameba maT calkeul daniSnulebas. 
 
 
 
 
 

 
*       *      * 
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lokarnos klasifikacia _klasebisa da qveklasebis CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT 

klasi 1 
kvebis produqtebi 
 
 SeniSvna: 

  
a)
 
b)

Seicavs kvebis produqtebs adamianebisa da cxovelebisaTvis,  
maT Soris dietur produqtebs.  
ar Seicavs safuTavebs (kl. 9). 
 

01-01 pur-funTuSeuli, namcxvrebi, sakonditro nawarmi, makaronis 
nawarmi da sxva marcvleulisa da burRuleulis produqtebi, 
kanfetebi, Sokoladi, nayini. 
 

01-02 xili da bostneuli 
 

01-03 yveli, karaqi da misi Semcvlelebi, sxva rZis produqtebi 
 

01-04 xorcisa da Tevzis produqtebi (Seicavs Roris xorcis 
produqtebs) 
 

01-05 sarezervo qveklasi 
 

01-06 sakvebi cxovelebisaTvis 
 

01-99 sxvadasxva 

 
 
 

klasi 2 
samosi da galanterea 
 
 SeniSvna: ar Seicavs Tojinebis samoss (kl. 21-01), xanZarsawinaRo, 

samaSvelo da ubeduri SemTxvevis asacilebel, specialur 
aRWurvilobas (kl. 29) da samoss cxovelebisaTvis (kl. 30-01).K 
L 

02-01 sacvlebi, qalis sacvlebi, korsetebi, biusthalterebi, 
Ramis sacvlebi 
 

 SeniSvna:

  
a) Secavs orTopediul korsetebsa da sacvlebs. 
b) ar Seicavs sayofacxovrebo TeTreuls (kl. 6-13). 
 

02-02 tansacmeli 
 

 SeniSvna:

  
a) 
 
 
b) 

Seicavs yvela saxis tansacmels, maT Soris bewveulis, 
sabanao, sportul da orTopediul tansacmels, b) punqtSi 
miTiTebulis garda.  
ar Seicavs sacvlebs (kl. 2-01), aseve samoss, romelic 
miekuTvneba 2-03, 2-04, 2-05 an 2-06 klasebs. 
 

02-03 Tavsaburavebi 
 

 SeniSvna: Seicavs mamakacis, qalisa da bavSvis Tavsaburavebis yvela 
saxeobas. 
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lokarnos klasifikacia _klasebisa da qveklasebis CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT 

02-04 fexsacmelebi, maRalyeliani windebi da windebi 
 

 SeniSvna:  Seicavs specialur sportul fexsacmels, rogoricaa bucebi, 
saTxilamuro fexsacmeli, yinulis hokeis fexsacmeli, 
kolgotebi, getrebi da msgavsi samosi, agreTve orTopediuli 
windebi da fexsacmeli. 
 

02-05 halstuxebi, Sarfebi, Tavsafrebi, yelsaxvevebi da 
cxvirsaxocebi 
 

 SeniSvna: Seicavs samosis yvela "brtyel" sakuTnos. 
 

02-06 xelTaTmanebi 
 

 SeniSvna: Seicavs qirurgiul, saojaxo da sxvadasxva saaqmianobaSi an 
sportSi gamosayenebel rezinis an plastmasis damcav 
xelTaTmanebs. 
 

02-07 galanterea, samosis sakuTno 
 

 SeniSvna:

  
a) Seicavs Rilebs, tansacmlis, Tavsaburavebisa da fexsacmlis 

Sesakravebs, zonrebsa da Tasmebs, qinZisTavebs, sakerav, saqsov, 
saqargav xelis samarjvebs da sakuTnos, sakuTnos 
tansacmlisaTvis, rogoricaa qamrebi, wvivsakravebi, aWimebi. 

b) ar Seicavs Zafebs an narTs (kl. 5-01), nawarms dekoratiuli 
gawyobisaTvis (kl. 5-04), sakerav, saqsov, saqargav manqanebs 
(kl. 15-16), agreTve, neseserebs sakeravi sakuTnosaTvis      
(kl. 3-01). 

   

02-99 sxvadasxva 

 
 

 
klasi 3 

 
samgzavro sakuTno, futlarebi, qolgebi da piradi moxmarebis 
sagnebi, romlebic ar Sedis sxva klasebSi 
 
03-01 samgzavro zandukebi,  Cemodnebi, portfelebi, CanTebi, 

gasaRebis saWerebi, specialuri daniSnulebis futlarebi, 
safuleebi da misTanani 
 

 SeniSvna: ar Seicavs saqonlis gadasazid nakeTobebs (nakeTobebs saqonlis 
transportirebisaTvis) (kl. 9) da sigarebis an sigaretebis 
portsigarebs an kolofebs (kl. 27-06). 
 

03-02 sarezervo qveklasi 
 

03-03 wvimis da mzis qolgebi, xeljoxebi 
 

03-04 maraoebi 
 

03-99 sxvadasxva 
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lokarnos klasifikacia _klasebisa da qveklasebis CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT 

klasi 4 
jagrisebi da misTanani 
 
04-01 dasalagebeli da gasawmendi jagrisebi da cocxebi 

 
 SeniSvna: ar Seicavs tansacmlisa  da fexsacmlis sawmend jagrisebs. 

 

04-02 tualetis jagrisebi da funjebi, tansacmlisa da fexsacmlis 
sawmendi jagrisebi 
 

 SeniSvna: terminSi "tualetis jagrisi" igulisxmeba magaliTad, Tmis, 
frCxilebis, kbilis jagrisebi.   
 

04-03 manqanis jagrisebi 
 

 SeniSvna: terminSi "manqanis jagrisebi" igulisxmeba jagrisebi, romlebic 
warmoadgenen manqanebis an specialuri satransporto 
saSualebebis Semadgenel nawils.   
 

04-04 saxatavi funjebi, saWmlis dasamzadeblad gamosayenebeli 
patara funjebi 
 

04-99 sxvadasxva 

 
 

 
klasi 5 

 
safeiqro gasazomi nawarmi, xelovnuri da naturaluri 
furclovani masalebi 
 
 SeniSvna:

  

a) Seicavs yvela safeiqro an msgavs nawarms, romelic iyideba 
metraJiT da ar aris gadakerili. 

b) ar Seicavs mza nawarms (kl. 2 an 6). 
 

05-01 narTis nawarmi 
 

 SeniSvna:

  

a) Seicavs narTsa da Zafs. 
b) ar Seicavs Toks, bagirs, mavTulis bagirs, bawars, kanafs da 

a.S. (kl. 9-06). 

05-02 maqmanebi 
 

05-03 naqargebi 
05-04 sxvadasxva daniSnulebis lentebi; sirmebi da msgavsi nawarmi 

dekoratiuli gawyobisaTvis 
 

05-05 safeiqro nawarmi 
 

 SeniSvna: Seicavs safeiqro nawarms, darTuls, naqsovs, an damzadebuls 
sxva saSualebiT, brezents, fetrs da mkvriv naWers. 
 

05-06 xelovnuri an naturaluri furclovani masalebi 
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lokarnos klasifikacia _klasebisa da qveklasebis CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT 

 SeniSvna:

  
a) Seicavs nawarms ganmasxvavebeli maxasiaTeblebiT, rogoricaa 

maTi zedapiruli ornamenti an teqstura, kerZod  gadasakrav 
furclebs, iseTebs, rogoricaa Spaleri, linoleumi, 
plastikis TviTmwebavi furclebi, safuTavi furclebi da 
qaRaldi rulonebiT b) punqtSi miTiTebulis garda. 

b) ar Seicavs sawer qaRalds, rulonebiTac ki (kl. 19-01) aseve 
mSeneblobaSi gamosayenebel furclovan masalebs, rogoricaa 
sakedle panelebi (kl. 25-01). 

 

05-99 sxvadasxva 

 
 
 
 

klasi 6 
avejeuloba 
 
 SeniSvna:

  

  

a) kombinirebuli aveji, romelic Sedgeba ramdenime qveklasSi 
Semavali elementebisagan, miekuTvneba 6-05 klass. 

b) avejis nakrebi, Tu is SeiZleba ganxiluli iqnes, rogorc 
erTi konstruqcia, miekuTvneba 6-05 klass. 

g) ar Seicavs calobiT safeiqro nakeTobas (kl. 5). 
 

06-01 skamebi, savarZlebi da msgavsi dasajdomi aveji 
 

 SeniSvna:

  

a) Seicavs nebismier dasajdoms, iseTsac, romelic gamoiyeneba 
dasawoladac, rogoricaa: skamebi, taxtebi, divnebi, otomanebi, 
Taroebi saunisaTvis da sofebi. 

b) Seicavs dasajdomebs satransporto saSualebebisaTvis. 
 

06-02 sawolebi 
 

 SeniSvna: 

  

a) Seicavs sayrdenebs matrasebisaTvis. 
b) ar Seicavs iseT dasajdomebs, romlebic gamoiyeneba 

dasawolad (kl. 06-01), rogoricaa skamebi, taxtebi, divnebi, 
otomanebi, Taroebi saunisaTvis da sofebi. 

 

06-03 magidebi da msgavsi aveji 
 

06-04 aveji dasawyobad da Sesanaxad 
 

 SeniSvna: Seicavs bufetebs, karadebs, avejs gamosawevi ujrebiT an 
ganyofilebebiT, Taroebs. 
 

06-05 kombinirebuli aveji 
 

06-06 avejis danarCeni sagnebi da maTi detalebi 
 

06-07 sarkeebi da CarCoebi 
 

 SeniSvna: ar Seicavs sarkeebs, romlebic miekuTvneba sxva klasebs. 
 

06-08 tansacmlis sakidebi 
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lokarnos klasifikacia _klasebisa da qveklasebis CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT 

06-09 matrasebi da baliSebi   
 

06-10 fardebi, Sida Storebi 
 

06-11 xaliCebi, Wilobebi 
 

06-12 gobelenebi 
 

06-13 sabnebi da sxva gadasafareblebi, loginis, sasadilo da sxva 
saojaxo TeTreuli   
 

 SeniSvna: Seicavs SaliTebs avejisaTvis, sawolis da magidis 
gadasafareblebs. 
 

06-99 sxvadasxva 

 
 
 
 

klasi 7 
 

saojaxo nivTebi, romlebic ar Sedis sxva klasebSi 
 
 SeniSvna:

  

a) Seicavs WurWleulobas da saojaxo  mowyobilobas, romelic  
moqmedebaSi moiyvaneba xeliT, maSinac roca aRWurvilia 
ZravaTi. 

b) ar Seicavs saWmlisa da sasmelebis mosamzadebel manqanebsa 
da mowyobilobebs (kl. 31).   

       

07-01 faifurisa da minis nakeTobebi, WurWleuli da sxva msgavsi 
nivTebi 
 

 SeniSvna: 

  

a) Seicavs yvelanairi masalis WurWels, kerZod muyaos an 
qaRaldis WurWels. 

b) ar Seicavs saWmlis mosamzadebel WurWelsa da tevadobebs, 
rogoricaa SuSisa da keramikis qvabebi (kl. 7-02), yvavilis 
vazebi da qoTnebi, agreTve, faifurisa da SuSis dekoratiuli 
nawarmi (kl. 11-02). 

 

07-02 samzareulos mowyobilobebi, WurWeli da tevadobebi 
 

07-03 sufris danebi, Canglebi, kovzebi 
 

07-04 xelis mowyobilobebi da WurWeli saWmlisa da sasmelis 
mosamzadeblad   
 

 SeniSvna: ar Seicavs mowyobilobebsa da WurWels, romelic miekuTvneba 
kl. 7-02-sa da kl. 31-s. 
 

07-05 uToebi, sarecxi, sawmendi an saSrobi mowyobilobebi 
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lokarnos klasifikacia _klasebisa da qveklasebis CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT 

 SeniSvna: ar Seicavs sarecx, sawmend an saSrob eleqtrosayofacxovrebo 
xelsawyoebs (kl. 15-05). 
 

07-06 sxva WurWeli 
 

07-07 sxva tevadobebi saojaxo saqmianobisaTvis 
 

07-08 sakuTno buxrebisaTvis 
 

07-99 sxvadasxva 

 
 
 
 

klasi 8 
iaraRi da kaveuli 
 
 SeniSvna:

  

a) Seicavs xeliT moqmed yvela iaraRs da samarjvs, im 
SemTxvevaSic ki, roca meqanikuri Zala icvleba kunTuriT, 
magaliTad, eleqtruli drelebi da xerxebi. 

b) ar Seicavs manqanebsa da Carxebs (kl. 15 an 31). 
 

08-01 samarjvebi da iaraRi burRvisaTvis, frezvis an miwis 
samuSaoebisaTvis 
 

08-02 uroebi da msgavsi samarjvebi da iaraRi 
 

08-03 mWreli samarjvebi da iaraRi 
 

 SeniSvna:

  

a) Seicavs agreTve saxerx samarjvebsa da iaraRs. 
b) ar Seicavs sufris danebs (kl. 7-03), saWrel iaraRs da 

samarjvebs samzareulosaTvis (kl. 31), qirurgiul danebs   
(kl. 24-02). 

 

08-04 saxraxnisebi, msgavsi samarjvebi da iaraRi 
 

08-05 sxva samarjvebi da iaraRi 
 

 SeniSvna: Seicavs iaraRs, romelic ar Sedis sxva klasebSi an qveklasebSi.
 

08-06 saxelurebi, knopebi da karis anjamebi 
 

08-07 Camketi an damxuravi mowyobilobebi  
 

08-08 samagri, sayrdeni an samontaJo samarjvebi, romlebic ar 
Sedis sxva klasebSi 
 

 SeniSvna:

  

a) Seicavs lursmnebs, xraxnebs, WanWikebsa da qanCebs. 
b) ar Seicavs tansacmlis (kl. 2-07), samkaulis (kl. 11-01), agreTve, 

sakantore samagr-samarjvebs (kl. 19-02). 
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lokarnos klasifikacia _klasebisa da qveklasebis CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT 

08-09 liTonis samagri nawilebi, karebis, fanjrebis, avejis  
moarSieba  da msgavsi nawarmi 
 

08-10 velosipedebisa da motociklebis dgarebi 
08-99 sxvadasxva 

 
 SeniSvna: Seicavs gvarlebs, miuxedavad imisa, Tu romeli masalisaganaa  

isini damzadebuli. 

 
 
 

klasi 9 
 
tara, safuTavebi da konteinerebi, romlebic gamoiyeneba 
saqonlis transportirebis an SenaxvisaTvis 
 
09-01 boTlebi, flakonebi, qilebi, Semownuli bocebi da WurWeli 

dinamikuri manawilebeli saSualebebiT 
 

 SeniSvna:

  

a) terminSi "qilebi" igulisxmeba tevadobebi, romlebic 
gamoiyeneba, konteinerebad. 

b) ar Seicavs WurWlis saxiT gamoyenebul qilebs (kl. 7-01) an 
yvavilis qoTnebs (kl. 11-02). 

 

09-02 bidonebi, Tunuqis qilebi, kasrebi 
 

09-03 kolofebi, yuTebi, konteinerebi, Tunuqis konservis qilebi 
an qilebi 
 

 SeniSvna: Seicavs satvirTo konteinerebs. 
 

09-04 saxuraviani kalaTebi, kalaTebi da cxrila tara 
 

09-05 tomrebi, paketebi, tubebi da kafsulebi 
 

 SeniSvna:

  

a) Seicavs saxelurian an usaxeluro, Sesakravian plastikis 
tomrebsa da paketebs. 

b) terminSi "kafsula" igulisxmeba kafsulebi, romlebic 
gamoiyeneba safuTavad. 

 

09-06 Tokebi, bagirebi da sagvergve masalebi 
 

09-07 dasaxuri saSualebebi da samarjvebi 
 

 SeniSvna:

  

a) Seicavs mxolod safuTavebis dasaxur saSualebebs. 
b) terminSi "samarjvebi" igulisxmeba, magaliTad, manawilebeli 

da madozirebeli samarjvebi, romlebic damontaJebulia 
konteinerebSi, da mosaxsneli safrqvevlebi. 

 

09-08 qveSebi da baqnebi (platformebi) orkapa 
satvirTvelebisaTvis 
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lokarnos klasifikacia _klasebisa da qveklasebis CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT 

09-09 konteinerebi nagvisa da narCenebisaTvis da a.S. dgarebi 
maTTvis 
 

09-99 sxvadasxva 

 
 

klasi 10 
 
saaTebi, sazomi, sakontrolo da sxva sasignalo xelsawyoebi da 
iaraRebi 
 
 SeniSvna: Seicavs eleqtrul xelsawyoebs. 

 

10-01 kedlis, koSkura, buxris, magidis saaTebi da maRviZarebi 
 

10-02 xelis (majis) da jibis saaTebi 
 

10-03 drois sazomi sxva xelsawyoebi 
 

 SeniSvna: Seicavs drois sazom iseT xelsawyoebs, rogoricaa satarifo 
mricxvelebi avtomanqanebis sadgomebisaTvis, samzareulos 
taimerebs da msgavs xelsawyoebs. 
 

10-04 sxva sazomi iaraRebi, xelsawyoebi da mowyobilobebi 
 

 SeniSvna:

  

a) Seicavs iaraRebs, xelsawyoebsa da mowyobilobebs 
temperaturis, wnevis, wonis, sigrZis, moculobis, eleqtruli 
sidideebis gasazomad. 

b) ar Seicavs fotoeqsponometrebs (kl. 16-05). 
 

10-05 iaraRebi, xelsawyoebi da mowyobilobebi usafrTxoebis 
sistemebis Sesamowmeblad da gamosacdelad 
 

 SeniSvna: Seicavs sagangaSo signalizaciis mowyobilobasa da sxvadasxva 
daniSnulebis deteqtorebs, xanZris an Zarcvis SemTxvevisaTvis. 
 

10-06 sasignalo xelsawyoebi da mowyobilobebi 
 

 SeniSvna: ar Seicavs satransporto saSualebis sanaT an sasignalo 
mowyobilobebs (kl. 26-06). 
 

10-07 sazomi, Sesamowmebeli (sakontrolo) da sasignalo 
xelsawyoebi korpusebi, ciferblatebi, isrebi da sxva 
detalebi da damxmare samarjvebi 
 

 SeniSvna: terminSi "korpusi" igulisxmeba yvela saxis saaTis korpusebi  
da yvela korpusi, romlebic warmoadgenen im xelsawyoebis 
Semadgenel nawils, romelsac isini icaven, specialuri 
daniSnulebis futlarebis (budeebis) (kl. 3-01) an safuTavebis 
(kl. 9-03) gamoklebiT. 
 

10-99 sxvadasxva 
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lokarnos klasifikacia _klasebisa da qveklasebis CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT 

 klasi 11 
samkaulebi 
 
11-01 saiuveliro nakeTobani 

 
 SeniSvna:

  

a) Seicavs Zvirfaseulobas, imitaciebsa da biJuterias. 
b) ar Seicavs majis (xelis) saaTebs (kl. 10-02). 
 

11-02 samSvenisebi, magidis, buxrisa da kedlis morTulobebi, 
yvavilis vazebi, qoTnebi 
 

 SeniSvna: Seicavs qandakebebs, mobailebsa da statuetebs. 
 

11-03 medlebi, ordenebi, ganmasxvavebeli niSnebi, niSnebi  
 

11-04 xelovnuri yvavilebi, mcenareebi, xili 
 

11-05 droSebi, sadResaswaulo morTuloba 
 

 SeniSvna:

  

a) Seicavs girlandebs, almebs da saaxalwlo naZvis xis 
morTulobebs. 

b) ar Seicavs sanTlebs (kl. 26-04). 
 

11-99 sxvadasxva 
 
 

 
 

klasi 12 
 
satransporto da amwevi saSualebebi 
 

SeniSvna: 
 

a) Seicavs yvela satranspoto saSualebas: miwiszedas, sazRvaos, 
sahaeros, kosmosurs da sxv. 

b) Seicavs detalebs, elementebs da damxmare mowyobilobebs, 
romlebic gamoiyeneba mxolod satransporto saSualebebTan 
erTad da ar miekuTvneba sxva klass; satransporto 
saSualebebis aRniSnuli detalebi, elementebi da damxmare 
mowyobilobebi unda miekuTvnos satransporto saSualebaTa 
saxeobebis mixedviT Sesabamis qveklass an klass 12-16, Tu 
isini saerToa ramdenime saxeobis satransporto 
saSualebisaTvis, romlebic miekuTvneba sxvadasxva qveklass. 

g) ar Seicavs satransporto saSualebebis detalebs, elementebs 
da damxmare mowyobilobebs, romlebic SeiZleba miekuTvnos 
sxva klasebs: aseTi detalebi, elementebi da damxmare 
mowyobilobebi unda miekuTvnos klass, romelSic Sedis imave 
Tvisebebisa (daniSnulebis) da analogiuri funqciebis mqone 
saqoneli. magaliTad, manqanis xaliCebi an   Wilofebi unda 
miekuTvnos xaliCebis qveklass (kl. 6-11); satransporto 
saSualebis eleqtroZravebi – kl. 13-01, xolo satransporto 
saSualebis araeleqtruli Zravebi – kl. 15-01; (am qveklasSi 
Sedis, agreTve, am Zravebis detalebic); avtomobilis farebi 
unda miekuTvnos sanaT xelsawyoebs (kl.  26-06). 
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lokarnos klasifikacia _klasebisa da qveklasebis CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT 

d) ar Seicavs satransporto saSualebis masStabur modelebs  
   (kl. 21-01).    
   

12-01 saWapano transporti 
 

12-02 xelis urikebi, mazidebi 
 

12-03 lokomotivi da moZravi Semadgenloba sarkinigzo da sxva 
sarelso satranspoto saSualebisaTvis 
 

12-04 telferuli kiduli gzebi savarZliani sawevelebi, 
saTxilamuro gzebis sawevelebi 
 

12-05 amwevi mowyobilobebi dasatvirTad an 
transportirebisaTvis 
 

 SeniSvna: Seicavs samgzavro liftebs, tvirTamweebs, amweebs, orkapa 
avtosatvirTvelebsa da konveineris lentebs. 
 

12-06 gemebi navebi da sxva mcuravi saSualebebi  
 

12-07 TviTmfrinavebi da sxva safreni da kosmosuri aparatebi 
 

12-08 msubuqi da satvirTo avtomobilebi, avtobusebi 
 

 SeniSvna: Seicavs saswrafo daxmarebis manqanebsa da avtomobil-
refriJeratorebs. 
 

12-09 sawevarebi, traqtorebi 
 

12-10 misabmelebi sagzao satransporto saSulebisaTvis 
 

 SeniSvna: Seicavs sacxovrebel avtomisabmelebs. 
 

12-11 velosipedebi da motociklebi 
 

12-12 sabavSvo etlebi, sagoravebeli etlebi invalidebisaTvis, 
sakaceebi 
 

 SeniSvna:

  

a) terminSi "sabavSvo etlebi" – igulisxmeba bavSvebis 
gadasayvani xelis etlebi. 

b) ar Seicavs bavSvis saTamaSo etlebs (kl. 21-01). 
 

12-13 specializebuli satransporto saSualebebi 
 

 SeniSvna:

  

a) Seicavs mxolod specialuri daniSnulebis satransporto 
saSualebebs, rogoricaa dasagveli, quCebis sarwyavi, 
saxanZro, TovlsaRebi, teqnikuri daxmarebis manqanebi.  

b) ar Seicavs mravaldaniSnulebian sasoflo-sameurneo manqanebs 
(kl. 15-03), da TviTmaval samSeneblo manqanebs (kl. 15-04). 

 

12-14 sxva satransporto saSualebani 
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lokarnos klasifikacia _klasebisa da qveklasebis CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT 

 SeniSvna: Seicavs marxilebsa da satransporto saSualebebs haeris 
baliSze. 
 

12-15 satranspoto saSualebebis salteebi da srialis 
sawinaaRmdego  jaWvebi 
 

12-16 satranspoto saSualebebis sxva nawilebi, mowyobilobebi 
da damxmare mowyobilobebi, romlebic ar ganekuTvneba 
sxva klasebs an qveklasebs 
 

12-99 sxvadasxva 

 
 
 

klasi 13 
 
mowyobilobebi eleqtruli energiis misaRebad, gasanawileblad 
da gardasaqmnelad 
 
 SeniSvna:

  

  

a) Seicavs mxolod eleqtroenergiis warmosaqmnel, 
gamanawilebel da gardamqmnel mowyobilobebs. 

b) Seicavs eleqtroZravebs. 
g) ar Seicavs xelsawyoebs eleqtruli amZraviT, magaliTad, 

eleqtrul saaTebs (kl. 10-02) da eletruli denis sazom 
xelsawyoebs (kl. 10-04). 

 

13-01 generatorebi da Zravebi 
 

 SeniSvna: Seicavs satransporto saSualebis eleqtroZravebs. 
 

13-02 transformatorebi, gammarTvelebi, batareebi da 
akumulatorebi 
 

13-03 mowyobilobebi eleqtruli energiis ganawilebis an 
regulirebisaTvis 
 

 SeniSvna: Seicavs gamtarebs, gadamrTvelebsa da manawilebel dafebs. 
 

13-99 sxvadasxva 

 
 
 

klasi 14 
 
informaciis Camweri, gadamcemi da damamuSavebeli mowyobiloba 
 
14-01 xmis an gamosaxulebis Camweri an aRmdgeni (gasameorebeli) 

mowyobilobebi 
 

 SeniSvna: ar Seicavs foto an kinoaparatebs (kl. 16). 
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lokarnos klasifikacia _klasebisa da qveklasebis CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT 

14-02 monacemTa damamuSavebeli mowyobiloba, maT Soris 
periferiuli mowyobilobebi 
 

14-03 kavSigabmulobis, distanciuri marTvis mowyobilobebi da 
radiogamaZliereblebi 
 

 SeniSvna: Seicavs satelegrafo, satelefono da satelevizio aparaturas, 
agreTve, satelevizio kamerebs, radioaparaturasa da 
teletaipebs. 
 

14-04 interfeisebi da piqtogramebi 
 

14-99 sxvadasxva 

 
 
 

klasi 15 
 
manqanebi, romlebic ar miekuTvneba sxva klasebs 
 
15-01 Zravebi 

 
 SeniSvna:

  

a) Seicavs satransporto saSualebaTa araeleqtrul Zravebs. 
b) ar Seicavs eleqtroZravebs (kl. 13). 
 

15-02 tumboebi da kompresorebi 
 

 SeniSvna: ar Seicavs xelis an fexis tumboebs (kl. 8-05), agreTve saxanZro 
tumboebs (kl. 29-01). 
 

15-03 sasoflo-sameurneo manqanebi 
 

 SeniSvna:
  

a) Seicavs guTnebs da kombinirebuli tipis manqanebs, romlebic 
erTdroulad warmoadgenen manqanebsac da satransporto 
saSualebebsac, magaliTad, Znasakvreli samkalebi. 

b) ar Seicavs xelis iaraRebs (kl. 8). 
 

15-04 samSeneblo manqanebi 
 

 SeniSvna:

  

a) Seicavs manqanebs, romlebic gamoiyeneba samoqalaqo 
mSeneblobaSi, agreTve TviTmaval manqanebs, rogoricaa 
eqskavatorebi, betonsarevebi da dragebi. 

b) ar Seicavs amwev mowyobilobebs da amweebs (kl. 12-05). 
 

15-05 sarecxi, sawmendi da saSrobi manqanebi 
 

 SeniSvna:

  

a) Seicavs TeTreulisa da tansacmlis damamuSavebel aparatebsa 
da manqanebs, iseTebs, rogoricaa sauTovebeli da sawuri 
manqanebi. 

b) Seicavs WurWlis sarecx da saSrob manqanebs, agreTve, 
   samrewvelo saSrob danadgarebs. 
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lokarnos klasifikacia _klasebisa da qveklasebis CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT 

15-06 safeiqro, sakeravi, saqsovi da saqargavi manqanebi, maTi 
ganuyreli nawilebiTurT  
 

15-07 macivari manqanebi da danadgarebi 
 

 SeniSvna:

  

a) Seicavs sayofacxovrebo macivrebs 
b) ar Seicavs vagon-refriJeratorebs (sarelso) (kl. 12-03), 

agreTve, avtomobil refriJeratorebs (kl. 12-08). 
 

15-08 sarezervo qveklasi 
 

15-09 Carxebi, saxexi da samsxmelo mowyobiloba 
 

 SeniSvna: ar Seicavs manqanebs miwis samuSaoebisaTvis da masalebis 
gamcalkevebels (kl. 15-99). 
 

15-99 sxvadasxva 

 
 

klasi 16 
 
foto da kinoaparatura, optikuri xelsawyoebi 
 
 SeniSvna: ar Seicavs fotografiaSi an kinematografiaSi gamosayenebel 

sanaT xelsawyoebs (kl. 26-05). 
 

16-01 fotoaparatebi da kinokamerebi 
 

 SeniSvna: ar Seicavs telekamerebs (kl. 14-03). 
 

16-02 saproeqcio, fotonegativebisa da diapozitivebis gasasinji 
aparatebi  
 

16-03 fotopirgadasaRebi mowyobiloba da fotogamadideblebi 
 

 SeniSvna: Seicavs mikrofilmebis mwarmoebel mowyobilobasa da  
mikrofilmebis gasasinj aparatebs, agreTve fotografiisagan 
gansxvavebuli xerxebis gamoyenebiT (kerZod, TermuliT an 
magnituriT) momuSave sakantore mowyobilobas e. w. 
fotopirgadaRebisaTvis. 
 

16-04 gamosamJRavnebeli mowyobiloba 
 

16-05 damxmare mowyobilobebi 
 

 SeniSvna: Seicavs Suqfiltrebs, eqsponometrebs, Stativebs (sadgarebs), 
mowyobilobebs foto ganaTebisaTvis. 
 

16-06 optikuri xelsawyoebi 
 

 SeniSvna:

  
a) Seicavs saTvaleebsa da mikroskopebs. 
b) ar Seicavs optikuri xelsawyoebis Semcvel sazom 

xelsawyoebs (kl. 10-04). 

 16 



 
lokarnos klasifikacia _klasebisa da qveklasebis CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT 

16-99 sxvadasxva 

 
 
 

klasi 17 
musikaluri instrumentebi  
 
 SeniSvna: ar Seicavs musikaluri instrumentebis budeebs (kl. 3-01), agreTve 

xmis Camwer da aRmdgen mowyobilobebs (kl. 14-01). 
 

17-01 klaviSiani musikaluri instrumentebi 
 

 SeniSvna: Seicavs organebs, akordeonebs, fortepianoebs, maT Soris, 
meqanikurs. 
 

17-02 sasule (Casaberi) musikaluri instrumentebi 
 

 SeniSvna: ar Seicavs organebs, fisharmoniebsa da akordeonebs (kl. 17-01). 
 

17-03 simebiani musikaluri instrumentebi 
 

17-04 dasartyami musikaluri sakravebi 
 

17-05 meqanikuri musikaluri instrumentebi 
 

 SeniSvna:

  

a) Seicavs musikalur zardaxSebs. 
b) ar Seicavs klaviSian meqanikur instrumentebs (kl. 17-01). 
 

17-99 sxvadasxva 

 
 
 

klasi 18 
 
sastambo da saofise mowyobilobebi 
 
18-01 saweri da saangariSo manqanebi 

 
 SeniSvna: ar Seicavs cifrul gamomTvlel manqanebs da sxva 

mowyobilobebs, romlebic miekuTvneba klass 14-02. 
 

18-02 sabeWdi manqanebi 
 

 SeniSvna:

  

a) Seicavs saamwyobo manqanebs, stereotipebidan sabeWd manqanebs, 
maRali beWdvis manqanebs, sxva sareproduqcio manqanebs, 
rogoricaa samravlebeli aparatebi da ofseturi manqanebi, 
agreTve dammisamarTebeli manqanebi, dasafranki manqanebi da 
markebis gasauqmebeli manqanebi. 

b) ar Seicavs fotopirgadasaReb manqanebs kl. 16-03). 
 

18-03 sastambo Sriftebi da niSnebi                                  
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lokarnos klasifikacia _klasebisa da qveklasebis CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT 

18-04 saamkinZao manqanebi, sakeravi manqanebi kavebiT 
dasamagreblad, qaRaldsaWreli manqanebi saamkinZao 
samuSaoebisaTvis                                           

  
SeniSvna:

 
Seicavs qaRaldsaWrel manqanebsa da msgavs mowyobilobebs, 
romlebic saamkinZao saqmianobaSi gamoyenebuli saWreli 
manqanebis analogiuria. 
 

18-99 sxvadasxva 

 
                                          
                                          

    
klasi 19  

 
sakancelario da sakantoro sakuTno da samarjvebi, masalebi da 
sakuTno mxatvruli Semoqmedebisa da swavlebisaTvis 
 
19-01 saweri qaRaldebi, korespondenciisa da sauwyebo baraTebi 

 
 SeniSvna: Seicavs yvela tipis (saxis) qaRalds, romelic gankuTvnilia 

werilebis, xazvis, ferwerisa da beWvdvisaTvis, magaliTad kalki, 
pirgadasaRebi qaRaldi, gazeTis qaRaldi, konvertebi, misaloci  
da ilustrirebuli safosto baraTebi, iseTebic, romlebic 
Seicaven xmis Canawers. 
 

19-02 sakantoro sakuTno 
 

 SeniSvna:

  

a) Seicavs salaros aparatebSi gamosayenebel samarjvebs, 
magaliTad, monetebis dasaxarisxeblad. 

b) sakantoro mowyobilobis zogierTi saxeoba unda moTavsdes 
sxva klasebSi an qveklasebSi, magaliTad, sakantoro aveji 
unda miekuTvnos me-6 klass, sakantoro manqanebi da mowyobi-
lobebi _ 14-02, 16-03, 18-01, 8-02, 18-04 klasebs, masalebi da 
samarjvebi werisaTvis ki – 19-01 an 19-06 klasebs. 

    
      
19-03 

kalendrebi 
 

 SeniSvna: ar Seicavs ubis wignak-dRiurebs (kl. 19-04). 
 

19-04 wignebi da misTanani 
 

 SeniSvna: Seicavs wignis garekanebs, ydebs, albomebs, ubis wignakebsa da 
analogiur sagnebs. 
 

19-05 sarezervo qveklasi 
 

19-06 masalebi da sakuTno werilebis, xazvis, xatvis, qandakebis, 
gravirebisa da mxatvruli Semoqmedebis sxva xerxebisaTvis 
 

 SeniSvna: ar Seicavs funjebs (kl. 4-04), saxazav magidebsa da am  
magidaze damagrebul sakuTnos (kl. 6-03), agreTve, sawer  
qaRalds (kl. 19-01).                                                 
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lokarnos klasifikacia _klasebisa da qveklasebis CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT 

 

19-07 saswavlo sagnebi 
 

 SeniSvna:

  

a) Seicavs geografiuli rukebis nebismier tips, globusebsa da 
planetariumebs (aparatebi). 

b) ar Seicavs audiovizualuri swavlebis saswavlo sagnebs (kl. 
14-01). 

19-08 nabeWdi produqciis sxva saxeobebi 
 

 SeniSvna: Seicavs sareklamo nabeWd produqcias. 
 

19-99 sxvadasxva 

 
 
 

klasi 20 
 
savaWro da sareklamo mowyobilobebi, maCvenebeli niSnebi 
 
20-01 savaWro avtomatebi 

 
20-02 savaWro da sagamofeno mowyobilobebi 

 
 SeniSvna: ar Seicavs avejeulobas (kl. 6) 

 

20-03 firniSebi, maCvenebeli niSnebi da sareklamo 
mowyobilobebi 
 

 SeniSvna:

  

a) Seicavs Suqgamomsxivar da moZrav sareklamo mowyobilobebs. 
b) ar Seicavs safuTavebs (kl. 9), agreTve, sasignalo 

mowyobilobebs (kl. 10-06). 
 

20-99 sxvadasxva 

 
 
 

klasi 21 
 
TamaSebi, saTamaSoebi, karvebi da sasporto saqoneli 
 
21-01 TamaSebi da saTamaSoebi 

 
 SeniSvna:

  

a) Seicavs masStabur modelebs. 
b) ar Seicavs saTamaSoebs cxovelebisaTvis (kl. 30-99). 
 

21-02 savarjiSo da sasporto iaraRi da mowyobiloba 
 

 SeniSvna:

  

  

a) Seicavs sasporto iaraRsa da mowyobilobebs, romlebic 
aucilebelia sportis sxvadasxva saxeobisaTvis, da 
romlebsac ar gaaCnia sxva daniSnuleba, magaliTad, 
fexburTis burTebi, Txilamurebi da CogburTis Cognebi, 
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lokarnos klasifikacia _klasebisa da qveklasebis CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT 

garda sxva sagnebisa, romlebic SeiZleba gamoyenebuli iqnes 
sportis garkveul saxeobaSi varjiSis dros.  

b) Seicavs a) punqtSi miTiTebulis garda, mowyobilobebs 
varjiSisaTvis, sasporto iaraRsa da mowyobilobebs Ria 
sivrceSi saTamaSod. 

g) ar Seicavs sasporto tansacmels (kl. 2), agreTve marxilebs 
(kl. 12-14). 

 

21-03 sxva sagnebi garTobisaTvis 
 

 SeniSvna:

  

a) Seicavs sabazro karuselebsa da avtomatebs azartuli 
TamaSebisaTvis. 

b) ar Seicavs saTamaSoebsa da TamaSebs (kl. 21-01), agreTve sxva 
nakeTobebs, romlebic miekuTvneba 21-01 an 21-02 klasebs. 

 

21-04 karvebi da maTi sakuTno 
 

 SeniSvna:

  

a) Seicavs latanebs, paloebs da misT. 
b) ar Seicavs nakeTobebs turizmisaTvis, romlebic maTi Tvise-

bebis mixedviT unda mivakuTvnoT sxva klasebs, iseTebs, rogo-
ricaa skamebi (kl. 6-01), magidebi (kl. 6-03), TefSebi (kl. 7-01) 
da sayofacxovrebo misabmelebi (kl. 12-10). 

 

21-99 sxvadasxva 

 
 

klasi 22 
 
iaraRi, piroteqnikuri nawarmi, sanadiro, saTevzao da mavne 
mwerebis gasanadgurebeli mowyobilobebi 
 
22-01 sasroli iaraRi 

 
22-02 sxvadasxva iaraRi 

 
22-03 sabrZolo masala, raketebi da piroteqnikuri nawarmi 

 
22-04 samizneebi da damxmare mowyobilobebi maTTvis 

 
 SeniSvna: Seicavs moZravi samizneebis asamoqmedebel specialur 

mowyobilobebs. 
 

22-05 sanadiro da saTevzao mowyobilobebi 
 

 SeniSvna: ar Seicavs samoss (kl. 2) da iaraRs (kl. 22-01 an 22-02). 
 

22-06 xafangebi, mavne mwerebis gasanadgurebeli mowyobilobebi 
 

22-99 sxvadasxva 
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lokarnos klasifikacia _klasebisa da qveklasebis CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT 

klasi 23 
 

siTxeebisa da airebis manawilebeli, sanitaruli, gaTbobis, 
saventilacio da haeris kondicirebis mowyobilobebi, myari 
saTbobi 
 
23-01 siTxeebisa da airebis manawilebeli mowyobilobebi 

 
 SeniSvna: Seicavs milebsa da armaturas maTTvis. 

 

23-02 sanitaruli mowyobilobebi 
 

 SeniSvna:

  

a) Seicavs abazanebs, saSxape danadgarebs, pirsabanebs, saunebs, 
unitazebs, sanitarul blokebsa da sxva sanitarul 
mowyobilobebs, romlebic ar miekuTvneba sxva qveklasebs.  

b) ar Seicavs milebsa da armaturas maTTvis (kl. 23-01). 
 

23-03 gaTbobis mowyobilobebi 
 

23-04 mowyobilobebi haeris ventilaciisa da kondicirebisaTvis 
 

23-05 myari saTbobi 
 

23-99 sxvadasxva 

 
 
 

klasi 24 
 
samedicino da laboratoriuli mowyobilobebi 
 
 SeniSvna: "samedicino mowyobilobaSi" igulisxmeba, agreTve, qirurgiuli, 

stomatologiuri da saveterinaro mowyobilobebi. 
 

24-01 aparatebi da mowyobilobebi eqimebis, klinikebisa da 
laboratoriebisaTvis 
 

24-02 samedicino iaraRebi, xelsawyoebi da iaraRebi 
laboratoriebisaTvis 
 

 SeniSvna: Seicavs mxolod xelis iaraRs. 
 

24-03 proTezebi 
 

24-04 saxvevi masalebi, avadmyofis mosavleli sagnebi 
 

 SeniSvna: Seicavs Semwov saxvev saSualebebs. 
 

24-99 sxvadasxva 
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lokarnos klasifikacia _klasebisa da qveklasebis CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT 

klasi 25 
 
samSeneblo mowyobilobebi da konstruqciuli elementebi 
 
25-01 samSeneblo masalebi 

 
 SeniSvna: Seicavs agurs, koWebs, profilebs, kramits, Sifers, panelebs da 

a.S. 
 

25-02 winaswar damzadebuli an winaswar awyobili samSeneblo 
elementebi 
 

 SeniSvna:

  

a) Seicavs fanjrebs, karebs, darabebs, tixrebsa da gisosebs. 
b) ar Seicavs kibeebs (kl. 25-04). 
 

25-03 saxlebi, garaJebi da sxva nagebobebi 
 

25-04 kibis safexurebi, kibeebi da samSeneblo xaraCoebi 
 

25-99 sxvadasxva 

 
 
 

klasi 26 
 
sanaTi xelsawyoebi da mowyobilobebi 
 
26-01 sasanTleebi, Sandlebi, kandelabrebi 

 
26-02 gadasatani sanaTebi, jibisa da sxva farnebi  

 
26-03 sazogadoebrivi adgilebis gasanaTebeli mowyobilobebi 

 
 SeniSvna: Seicavs quCis farnebs, scenis gasanaTebel mowyobilobebsa da 

proJeqtorebs. 
 

26-04 sinaTlis wyaroebi, eleqtruli an sxvagvari 
 

 SeniSvna: Seicavs kolbebs eleqtronaTurisaTvis, mnaT firfitebsa da 
milakebs, sanTlebs. 
 

26-05 sanaTebi, torSerebi, WaRebi, armatura magidisa da Weris 
sanaTebisTvis, abaJurebi, refleqtorebi, sanaTebi 
fotografiisa da kinematografiisaTvis 
 

26-06 mnaTi mowyobilobebi satransporto saSualebebisaTvis 
 

26-99 sxvadasxva 
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lokarnos klasifikacia _klasebisa da qveklasebis CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT 

klasi 27 
 
Tambaqos nawarmi da mosawevi sakuTno 
 
27-01 Tambaqo, sigarebi da sigaretebi 

 
27-02 Cibuxebi, mundStukebi sigarebisa da sigaretebisaTvis 

 
27-03 saferfleebi 

 
27-04 asanTebi 

 
27-05 sanTeblebi 

 
27-06 portsigarebi, kolofebi sigarebisa da sigaretebisaTvis, 

qisebi da qilebi TambaqosaTvis 
 

 SeniSvna:  ar Seicavs safuTavebs (kl. 9). 
 

27-99 sxvadasxva 

 
 
 

klasi 28 
 
farmacevtuli da kosmetikuri saSualebebi, sakuTno da 
mowyobilobebi tualetisaTvis 
 
28-01 farmacevtuli saSualebebi 

 
 SeniSvna:

  

  

a) Seicavs farmacevtul saSualebebs cxovelebisTvisac. 
b) Seicavs qimiur nivTierebebs abebis, tabletebis, kafsulebis, 

oblatebis formiT. 
g) ar Seicavs saxvev masalasa  da sagnebs avadmyofis 

mosavlelad (kl. 24-04). 
 

28-02 kosmetikuri saSualebebi 
 

 SeniSvna: Seicavs kosmetikur saSualebebs cxovelebisTvisac. 
 

28-03 tualetis sakuTno da kosmetikuri kabinetis 
mowyobilobebi 
 

 SeniSvna:

  

a) Seicavs samarTeblebs, iaraRsa da mowyobilobebs masaJis, Tmis 
mocilebis an varcxnilobisaTvis. 

b) ar Seicavs tualetis jagrisebsa da kosmetikuri saSualebebis 
wasasmel patara funjebs (kl. 4-02), agreTve sagnebs da 
mowyobilobebs cxovelebisaTvis (kl. 30-99). 

 

28-04 parikebi, gakeTebuli Tmebi, wverebi da ulvaSebi 
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lokarnos klasifikacia _klasebisa da qveklasebis CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT 

28-09 sxvadasxva 

 
 
 

klasi 29 
 
xanZarsawinaRo, ubeduri SemTxvevis Tavidan asacilebeli an 
saSveli mowyobilobebi da aRWurviloba 
 
29-01 xanZarsawinaRo mowyobilobebi da aRWurvilobebi 

 
 SeniSvna:

  

a) Seicavs cecxlsaqrobebs. 
b) ar Seicavs saxanZro manqanebs (kl. 12-13), saxanZro Slangebsa 

da saqSenebs maTTvis (kl. 23-01). 
 

29-02 ubeduri SemTxvevis Tavidan asacilebeli an saSveli 
mowyobilobebi da aRWurviloba, romelic ar miekuTvneba 
sxva klasebs 
 

 SeniSvna:

  

a) Seicavs xelsawyoebsa da mowyobilobebs, romlebic 
gankuTvnilia cxovelebis saSvelad.  

b) ar Seicavs muzaradebs (kl. 2-03) da ubeduri SemTxvevisagan  
damcav tansacmels (kl. 2-02, 2-04 an 2-06). 

 

29-03 sxvadasxva 

 
 
 

klasi 30 
 
sagnebi da mowyobilobebi cxovelebis Sesanaxad da maT 
mosavlelad 
 
 SeniSvna: ar Seicavs sakveb produqtebs cxovelebisaTvis (kl.1), agreTve, 

farmacevtul da kosmetikur saSualebebs cxovelebisaTvis (kl. 
28-01 an 28-02). 
 

30-01 samosi cxovelebisaTvis 
 

30-02 bakebi, galiebi, ZaRlis sadgomebi da sxva msgavsi naSenebi  
 

 SeniSvna: ar Seicavs samSeneblo nagebobebs (kl. 25). 
 

30-03 sakveburebi da sarwyuleblebi  
 

30-04 sasarajo nawarmi 
 

 SeniSvna: Seicavs sayelurebs cxovelebisaTvis. 
 

30-05 maTraxebi da strekalebi 
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lokarnos klasifikacia _klasebisa da qveklasebis CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT 

30-06 sageblebi cxovelebisaTvis da budeebi 
 

30-07 qandarebi da sxva samarjvebi galiebisaTvis 
 

30-08 damRis dasasmeli mowyobilobebi, damRebi, xundebi da 
borkilebi 

30-09 misabmeli boZebi 
 

30-99 sxvadasxva 

 
 
 
 

klasi 31 
 
saWmlis an sasmelis mosamzadebeli manqanebi da samarjvebi, 
romlebic ar miekuTvneba sxva klasebs 
 
 SeniSvna: ar Seicavs saWmlis an sasmelis mosamzadebel xeliT marTvad 

nivTebs, instrumentebsa da samarjvebs. 
 

31-01 saWmlisa da sasmelebis mosamzadebeli manqanebi da 
samarjvebi, romlebic ar miekuTvneba sxva klasebs 

 
 
 
 

klasi 99 
sxvadasxva 
 
99-00 Seicavs yvela nawarms, romlebic ar Sedis sxva klasebSi. 
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lokarnos klasifikacia (merve redaqcia) _ nawarmis CamonaTvali 

nawarmis CamonaTvali 
 
 

gzamkvlevi momxmarebelTaTvis 
 
 
 

1.   nawarmis CamonaTvali warmodgenilia klasebisa da anbanuri TanamimdevrobiT.
 

2.   anbanuri Tanamimdevrobis CamonaTvali (gv. 29) dabeWdilia ise, rom yovel 
gverdze  ganlagebulia ori nawili, TiToeuli sam svetad, kerZod: 

 
pirveli sveti: Seicavs klasisa da qveklasis nomers, romelsac ekuTvnis 

nawarmi; 
 

meore sveti: Seicavs nawarmis klasebisa da qveklasebis rigiT nomers; 
 

 

mesame sveti: Seicavs nawarmis miTiTebas; 
 

 
3.   CamonaTvali klasebis TanamimdevrobiT (gv. 147) dabeWdilia ise, rom yovel
gverdze ganlagebulia ori nawili, TiToeuli sam svetad, romlebsac win uZRvis 
klasebisa da qveklasebis saTaurebi. qvemoT warmodgenilia miTiTebuli 
Tanamimdevroba: 

 
pirveli sveti: Seicavs klasisa da qveklasis nomers, romelsac ekuTvnis 

nawarmi; 
 

 

meore sveti: Seicavs nawarmis miTiTebas; 
 

 
4.   anbanuri CamonaTvlis ganmartebisas unda aRiniSnos: 
 

a) mrgval frCxilebSi moTavsebuli sityva an Sesityveba SeiZleba warmoad-
gendes gansaxilveli produqtis Sesaxeb erTgvar miTiTebas, romelic agreTve
mocemulia e.w. jvaredini miTiTebebiTac. mrgvali frCxilebis win moTavsebuli 
teqsti ganixileba mocemuli produqtis miTiTebis umniSvnelovanes nawilad da 
igi frCxilebSi Secvlilia niSniT "_"). 

 
b) anbanur CamonaTvalSi kvadratul frCxilebSi moTavsebuli gamonaTqvami 

umetes SemTxvevaSi gankuTvnilia frCxilebis win mocemuli teqstis 
dasazusteblad. 

 
 
 
 
 
 

*       *      * 
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DbnpobUwbmj!!!!!!!!!!



 

nawarmis anbanuri CamonaTvali         a 

 
  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

23-02 ა 0001 აბაზანა 
23-02 ა 0002 აბაზანა ბავშვისათვის 
16-04 ა 0003 აბაზანა (გამოსამჟღავნებელი-) 

ფოტოგრაფიისათვის [ტევადობა] 
23-02 ა 0004 აბაზანა (დასაჯდომი-) 
30-07 ა 0005 აბაზანა ფრინველებისათვის 
06-10 ა 0006 აბაზანის ფარდა 
23-03 ა 0007 აბაზანის წყლის გასაცხელებელი 

მოწყობილობა 
23-03 ა 0008 აბაზანის წყლის გასაცხელებელი 

მოწყობილობის მართვის პანელი 
06-11 ა 0009 აბაზანის ჭილოფი, ხალიჩა 
23-02 ა 0010 აბანოს მოწყობილობა (ცხელი 

ჰაერის–) 
23-02 ა 0011 აბანოს (ორთქლის–) 

მოწყობილობა 
26-05 ა 0012 აბაჟური [სანათი] 
09-03 ა 0013 აბების გამცემი [საფუთავი] 
30-04 ა 0014 აბზინდა, ბალთა ცხენის 

აკაზმულობისათვის 
28-01 ა 0015 აბი (ფარმაცევტული–) 
15-09 ა 0016 აბრაზიული იარაღით 

დამამუშავებელი ჩარხი 
08-05 ა 0017 აბრაზიული ფირფიტის საჭერი 
05-05 ა 0018 აბრეშუმი 
05-06 ა 0019 აბსორბილი ქაღალდი საყოფაც-

ხოვრებო მიზნებისათვის 
07-05 ა 0020 აბსორბციული საწმენდი 

საშუალება 
22-99 ა 0021 აბჯარი 
15-01 ა 0022 აგრეგატი (მანქანის–) 
25-01 ა 0023 აგური 
23-03 ა 0024 აგურის და კრამიტის 

გამოსაწვავი ღუმელი 
15-09 ა 0025 აგურის და კრამიტის საყალიბო 

მანქანა 
15-09 ა 0026 ადიდა ჩარხი მავთულისათვის 
09-01 ა 0027 აერეოზოლის ბალონი 
09-07 ა 0028 აეროზოლის ბალონის საკეტი 
09-07 ა 0029 აეროზოლის ბალონის სარქველი 
10-04 ა 0030 აერომეტრი 
12-07 ა 0031 აეროსტატი 
06-03 ა 0032 ავადმყოფის  საწოლთან 

დასადგმელი მაგიდა 
10-06 ა 0033 ავარიის საწინააღმდეგო 

სასიგნალო მოწყობილობა 
06-04 ა 0034 ავეჯი გამოსაწევი უჯრებით 
06-04 ა 0035 ავეჯი განყოფილებებით 
06-05 ა 0036 ავეჯი (კომბინირებული-) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

06-04 ა 0037 ავეჯი სააბაზანო ოთახისათვის 
[სანიტარული მოწყობილობის 
გარდა] 

04-01 ა 0038 ავეჯის გადასაწმენდი ჯაგრისი 
[ცოცხისმაგვარი] 

06-06 ა 0039 ავეჯის გამოსაწევი უჯრა 
06-04 ა 0040 ავეჯი (სექციებიანი-) 
08-09 ა 0041 ავეჯის მოარშიება 
08-09 ა 0042 ავეჯის სამაგრი 
08-06 ა 0043 ავეჯის სახელური 
06-06 ა 0044 ავეჯის სექცია 
06-06 ა 0045 ავეჯის ფეხი 
06-06 ა 0046 ავეჯის ფეხის ბუნიკი 
05-05 ა 0047 ავეჯის ქსოვილი 
06-13 ა 0048 ავეჯის შალითა 
16-04 ა 0049 ავზაკი კინოფირის 

გამოსამჟღავნებლად 
23-02 ა 0050 ავზაკი ჩასარეცხად 
09-02 ა 0051 ავზი 
23-02 ა 0052 ავზი დასაბანად 
12-11 ა 0053 ავზი (საწვავის–) 

მოტოციკლისათვის 
12-11 ა 0054 ავზის (მოტოციკლის საწვავის–) 

სახურავი 
09-02 ა 0055 ავზი (ღვინის-) 
15-05 ა 0056 ავსების ინდიკატორი 

ვაკუუმური 
მტვერსასრუტისათვის 

12-08 ა 0057 ავტობუსი 
12-08 ა 0058 ავტობუსი (საქალაქთაშორისო–) 
10-06 ა 0059 ავტობუსის გაჩერების 

მაჩვენებელი ბოძი 
19-06 ა 0060 ავტოკალამი 
19-06 ა 0061 ავტოკალამი (ბურთულიანი-) 
03-01 ა 0062 ავტოკალმის ფუტლარი 
24-01 ა 0063 ავტოკლავი [სამედიცინო] 
15-05 ა 0064 ავტომანქანის გასარეცხი  

მოწყობილობა 
06-01 ა 0065 ავტომანქანის დასაჯდომი 

ბავშვისათვის 
06-11 ა 0066 ავტომანქანის ფარდაგი 
06-11 ა 0067 ავტომანქანის ჭილოფი 
22-01 ა 0068 ავტომატი 
21-03 ა 0069 ავტომატი აზარტული 

თამაშებისათვის 
20-01 ა 0070 ავტომატი   ვაფლისჭიქიანი 

ნაყინის გასაყიდად 
20-01 ა 0071 ავტომატი სასმელის გასაყიდად 

 

20-01 ა 0072 ავტომატი სიგარეტის გასაყიდად 
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  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

20-01 ა 0073 ავტომატი ტკბილეულის 
გასაყიდად 

20-01 ა 0074 ავტომატი ტრანსპორტის 
ბილეთების გასაყიდად 

19-06 ა 0075 ავტომატური ფანქარი 
12-08 ა 0076 ავტომობილი 
12-14 ა 0077 ავტომობილი–ამფიბია 
12-08 ა 0078 ავტომობილი ელექტრული 

ამძრავით 
12-13 ა 0079 ავტომობილი (თოვლის 

გასაწმენდი–) 
12-13 ა 0080 ავტომობილი თხევადი სასუქის 

გადასაზიდად 
12-13 ა 0081 ავტომობილი (მსუბუქი–) 

რბოლის სათვალთვალო ბაქნით 
12-08 ა 0082 ავტომობილი (ნაგვის 

გადასაზიდი–) 
12-13 ა 0083 ავტომობილი (სავაჭრო–) 
12-08 ა 0084 ავტომობილი (სარბოლი–) 
12-08 ა 0085 ავტომობილი (სასწრაფო 

დახმარების–) 
12-13 ა 0086 ავტომობილი (სახანძრო–) 
27-05 ა 0087 ავტომობილის ელექტრული 

სანთებელა 
19-08 ა 0088 ავტომობილის სადგომის(-თვის) 

დისკო 
12-16 ა 0089 ავტომობილის სპოილერი 
25-03 ა 0090 ავტომობილის ფარდული 
12-13 ა 0091 ავტომობილი (ტექნიკური 

დახმარების–) 
12-13 ა 0092 ავტომობილი ქუჩის 

მოსარწყავად 
12-08 ა 0093 ავტომობილი–ცისტერნა 
14-01 ა 0094 ავტომოპასუხე (სატელეფონო–) 
12-07 ა 0095 ავტოჟირი 
30-02 ა 0119 აკვარიუმი 
06-06 ა 0120 აკვარიუმის ქვესადგამი 
11-02 ა 0121 აკვარიუმი ყვავილებისათვის 
25-03 ა 0122 აკლდამა 
17-01 ა 0123 აკორდეონი 
10-04 ა 0124 აკუმეტრი 
13-02 ა 0125 აკუმულატორთა ბატარეა 
13-02 ა 0126 აკუმულატორი (ელექტრული-) 
13-02 ა 0127 აკუმულატორის გისოსი 
10-04 ა 0128 აკუმულატორის დამუხტვის 

ინდიკატორი 
13-02 ა 0129 აკუმულატორის დასამუხტი 

ხელსაწყო 
13-02 ა 0130 აკუმულატორის ფირფიტა 
13-02 ა 0131 აკუმულატორის ქილა 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

10-04 ა 0132 აკუსტიკური საზომი ხელსაწყო 
25-01 ა 0133 აკუსტიკური სამშენებლო 

ელემენტი 
11-05 ა 0134 ალამი 
31-01 ა 0135 ალაოს გასასუფთავებელი 

მანქანა 
19-04 ა 0136 ალბომი (საფოსტო მარკების–) 
19-08 ა 0137 ალბომის ნაბეჭდი თაბახი 
19-08 ა 0138 ალბომის ფურცელი საფოსტო 

მარკებისათვის 
19-04 ა 0139 ალბომი (სხვადასხვა 

დანიშნულების–) [მარკების, 
ფოტოსურათების, ბარათების] 

19-99 ა 0140 ალბომის ჯიბიანი ფურცელი 
19-04 ა 0141 ალბომი (ფოტოსურათების–) 
10-04 ა 0142 ალიდადა [გეოდეზიის] 
30-04 ა 0143 ალიკაპი 
10-05 ა 0144 ალის თერმული რეგულატორი 
11-01 ა 0145 ალმასი 
08-03 ა 0146 ალმასი (მინის საჭრელი–) 
12-11 ა 0147 ალმის, ვიმპელის საჭერი ველო-

სიპედის ან მოტოციკლისათვის 
21-02 ა 0148 ალპინისტის წრიაპი 
29-01 ა 0149 ალსაქრობი 
10-04 ა 0150 ალტიმეტრი 
05-06 ა 0151 ალუმინის ფოლგა 

საყოფაცხორებო 
21-03 ა 0152 ამერიკული მთები [ატრაქციონი] 
16-05 ა 0153 ამნთები მოწყობილობა 

[ფოტოგრაფიული] 
16-05 ა 0154 ამნთები ნათურა 

ფოტოგრაფიისათვის 
15-01 ა 0155 ამნთები სანთელი ძრავასათვის 
14-02 ა 0156 ამომკითხავი მოწყობილობა 

[მონაცემთა დამუშავება] 
13-03 ა 0157 ამომრთველი (ავტომატური–) 
19-04 ა 0158 ამონაჭრების (გაზეთიდან, ჟურნა-

ლიდან–) ჩასაწებებელი ალბომი 
12-16 ა 0159 ამორტიზატორი (საკიდრის–) 

საგზაო  სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის 

08-99 ა 0160 ამორტიზატორი (შემზღუდვე-
ლი–) საწოლის, ურიკის, კარის 

06-01 ა 0161 ამოსადები ბალიში 
ბავშვისათვის 

02-01 ა 0162 ამოსაფენი ქსოვილი (ჩვილი 
ბავშვის–) 

 
 

08-05 ა 0163 ამოსაღები იარაღი (შტიფტის–) 

 
 
 
 
 

15-09 ა 0164 ამოსაჭრელი ჩარხი 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

nawarmis anbanuri CamonaTvali         a 

 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

15-06 ა 0165 ამოსახვევი მანქანა 
10-04 ა 0166 ამპერმეტრი 
09-05 ა 0167 ამპულა [საფუთავი] 
07-08 ა 0168 ამრეკლი (ბუხრის–) 
10-06 ა 0169 ამრეკლი (კატადიოპტრიკული-) 
10-06 ა 0170 ამრეკლი შემოსაკრავი 

ფეხისათვის 
23-03 ა 0171 ამრეკლი (ცეცხლის ალის–) ზე-

თით გათბობის სისტემებისათვის
22-03 ა 0172 ამფეთქი მოწყობილობა 
24-01 ა 0173 ამჩქარებელი (ნაწილაკების–) 
12-11 ა 0174 ამძრავის დამცავი საშუალება  

ველოსიპედისათვის 
15-99 ა 0175 ამძრავი ღვედი [მანქანის] 
12-05 ა 0176 ამწე 
12-05 ა 0177 ამწე (ელექტრომაგნიტური–) 
13-02 ა 0178 ამწევი და დამწევი 

ტრანსფორმატორი 
15-99 ა 0179 ამწევი მანქანა (საშახტო–) 
12-05 ა 0180 ამწე (მცურავი–) 
12-05 ა 0181 ამწე (პორტალური–) 
12-05 ა 0182 ამწე (ჯოჯგინა–) 
12-05 ა 0183 ამწის კოშკი 
24-02 ა 0184 ანალიზის(–თვის) ლენტი, სამე-

დიცინო ან ლაბორატორიული 
10-04 ა 0185 ანალიზური სასწორი 
06-06 ა 0186 ანალოი [ავეჯი] 
06-09 ა 0187 ანატომიური ბალიში 
02-02 ა 0188 ანაფორა 
25-03 ა 0189 ანგარი 
19-08 ა 0190 ანგარიშსწორების ცხრილი 
10-04 ა 0191 ანემომეტრი 
13-02 ა 0192 ანთების კოჭა ძრავასათვის 
20-03 ა 0193 ანიმაციური სარეკლამო 

მოწყობილობა 
25-01 ა 0194 ანკერული ელემენტი 

[სამშენებლო] 
30-09 ა 0195 ანკერული მოწყობილობა 

ცხოველების დასაბმელად 
08-08 ა 0196 ანკერჭანჭიკი 
22-05 ა 0197 ანკესი 
22-05 ა 0198 ანკესის დამჭერი 
22-05 ა 0199 ანკესის კოჭის სამუხრუჭე 

მოწყობილობა 
22-05 ა 0200 ანკესის  მკედი 
22-05 ა 0201 ანკესის მკედის(–თვის) კოჭა 
22-05 ა 0202 ანკესის საყრდენი 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

03-01 ა 0203 ანკესის შალითა 
30-02 ა 0119 აკვარიუმი 
06-06 ა 0120 აკვარიუმის ქვესადგამი 
11-02 ა 0121 აკვარიუმი ყვავილებისათვის 
25-03 ა 0122 აკლდამა 
17-01 ა 0123 აკორდეონი 
10-04 ა 0124 აკუმეტრი 
13-02 ა 0125 აკუმულატორთა ბატარეა 
13-02 ა 0126 აკუმულატორი (ელექტრული-) 
13-02 ა 0127 აკუმულატორის გისოსი 
10-04 ა 0128 აკუმულატორის დამუხტვის 

ინდიკატორი 
13-02 ა 0129 აკუმულატორის დასამუხტი 

ხელსაწყო 
13-02 ა 0130 აკუმულატორის ფირფიტა 
13-02 ა 0131 აკუმულატორის ქილა 
10-04 ა 0132 აკუსტიკური საზომი ხელსაწყო 
25-01 ა 0133 აკუსტიკური სამშენებლო 

ელემენტი 
11-05 ა 0134 ალამი 
31-01 ა 0135 ალაოს გასასუფთავებელი 

მანქანა 
19-04 ა 0136 ალბომი (საფოსტო მარკების–) 
19-08 ა 0137 ალბომის ნაბეჭდი თაბახი 
19-08 ა 0138 ალბომის ფურცელი საფოსტო 

მარკებისათვის 
19-04 ა 0139 ალბომი (სხვადასხვა 

დანიშნულების–) [მარკების, 
ფოტოსურათების, ბარათების] 

19-99 ა 0140 ალბომის ჯიბიანი ფურცელი 
19-04 ა 0141 ალბომი (ფოტოსურათების–) 
10-04 ა 0142 ალიდადა [გეოდეზიის] 
30-04 ა 0143 ალიკაპი 
10-05 ა 0144 ალის თერმული რეგულატორი 
11-01 ა 0145 ალმასი 
08-03 ა 0146 ალმასი (მინის საჭრელი–) 
12-11 ა 0147 ალმის, ვიმპელის საჭერი 

 ველოსიპედის ან 
მოტოციკლისათვის 

21-02 ა 0148 ალპინისტის წრიაპი 
29-01 ა 0149 ალსაქრობი 
10-04 ა 0150 ალტიმეტრი 
05-06 ა 0151 ალუმინის ფოლგა 

საყოფაცხორებო 
21-03 ა 0152 ამერიკული მთები [ატრაქციონი] 
16-05 ა 0153 ამნთები მოწყობილობა 

[ფოტოგრაფიული] 
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  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

16-05 ა 0154 ამნთები ნათურა 
ფოტოგრაფიისათვის 

15-01 ა 0155 ამნთები სანთელი ძრავასათვის 
14-02 ა 0156 ამომკითხავი მოწყობილობა 

[მონაცემთა დამუშავება] 
13-03 ა 0157 ამომრთველი (ავტომატური–) 
19-04 ა 0158 ამონაჭრების (გაზეთიდან, ჟურნა-

ლიდან–) ჩასაწებებელი ალბომი 
12-16 ა 0159 ამორტიზატორი (საკიდრის–) 

საგზაო  სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის 

08-99 ა 0160 ამორტიზატორი (შემზღუდ-
ველი–) საწოლის, ურიკის, კარის 

06-01 ა 0161 ამოსადები ბალიში 
ბავშვისათვის 

02-01 ა 0162 ამოსაფენი ქსოვილი(ჩვილი 
ბავშვის–) 

08-05 ა 0163 ამოსაღები იარაღი (შტიფტის–) 
15-09 ა 0164 ამოსაჭრელი ჩარხი 
15-06 ა 0165 ამოსახვევი მანქანა 
10-04 ა 0166 ამპერმეტრი 
09-05 ა 0167 ამპულა [საფუთავი] 
07-08 ა 0168 ამრეკლი (ბუხრის–) 
10-06 ა 0169 ამრეკლი (კატადიოპტრიკული-) 
10-06 ა 0170 ამრეკლი შემოსაკრავი 

ფეხისათვის 
23-03 ა 0171 ამრეკლი (ცეცხლის ალის–) 

ზეთით გათბობის 
სისტემებისათვის 

22-03 ა 0172 ამფეთქი მოწყობილობა 
24-01 ა 0173 ამჩქარებელი (ნაწილაკების–) 
12-11 ა 0174 ამძრავის დამცავი საშუალება  

ველოსიპედისათვის 
15-99 ა 0175 ამძრავი ღვედი [მანქანის] 
12-05 ა 0176 ამწე 
12-05 ა 0177 ამწე (ელექტრომაგნიტური–) 
13-02 ა 0178 ამწევი და დამწევი 

ტრანსფორმატორი 
15-99 ა 0179 ამწევი მანქანა (საშახტო–) 
12-05 ა 0180 ამწე (მცურავი–) 
12-05 ა 0181 ამწე (პორტალური–) 
12-05 ა 0182 ამწე (ჯოჯგინა–) 
12-05 ა 0183 ამწის კოშკი 
24-02 ა 0184 ანალიზის(–თვის) ლენტი, სამე-

დიცინო ან ლაბორატორიული 
10-04 ა 0185 ანალიზური სასწორი 
06-06 ა 0186 ანალოი [ავეჯი] 
06-09 ა 0187 ანატომიური ბალიში 
02-02 ა 0188 ანაფორა 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

25-03 ა 0189 ანგარი 
19-08 ა 0190 ანგარიშსწორების ცხრილი 
10-04 ა 0191 ანემომეტრი 
13-02 ა 0192 ანთების კოჭა ძრავასათვის 
20-03 ა 0193 ანიმაციური სარეკლამო 

მოწყობილობა 
25-01 ა 0194 ანკერული ელემენტი 

[სამშენებლო] 
30-09 ა 0195 ანკერული მოწყობილობა 

ცხოველების დასაბმელად 
08-08 ა 0196 ანკერჭანჭიკი 
22-05 ა 0197 ანკესი 
22-05 ა 0198 ანკესის დამჭერი 
22-05 ა 0199 ანკესის კოჭის სამუხრუჭე 

მოწყობილობა 
22-05 ა 0200 ანკესის  მკედი 
22-05 ა 0201 ანკესის მკედის(–თვის) კოჭა 
22-05 ა 0202 ანკესის საყრდენი 
03-01 ა 0203 ანკესის შალითა 
22-05 ა 0204 ანკესის ჯოხი 
14-03 ა 0205 ანტენა რადიომიმღებისათვის 
14-03 ა 0206 ანტენა სატელევიზიო 
14-03 ა 0207 ანტენა სატრანსპორტო 

საშუალებისათვის 
14-03 ა 0208 ანტენა (ჩარჩოსებრი–) [რადიო 

და სატელევიზიო] 
28-03 ა 0209 ანტიცელულიტური ხელსაწყო 
12-06 ა 0210 ანძა (გემის–) 
25-03 ა 0211 ანძა ელექტროგადამცემი 

ხაზებისათვის 
25-02 ა 0212 ანძის ძირი 
08-06 ა 0213 ანჯამა (კარის–) 
08-06 ა 0214 ანჯამა (სახსრიანი-) 
08-06 ა 0215 ანჯამა (ფანჯრის–) 
19-02 ა 0216 აპარატი (ბანკნოტების 

გასასწორებელი–) 
19-02 ა 0217 აპარატი (ბანკნოტების 

დასათვლელი–) 
16-02 ა 0218 აპარატი (კინოსაპროექციო–) 
16-03 ა 0219 აპარატი  (მიკროფილმის 

გასასინჯი–) 
18-01 ა 0220 აპარატი (საკასო–) 
24-99 ა 0221 აპარატი (სასმენი–) 

სმენადაქვეითებულებისათვის 
20-01 ა 0222 აპარატი ფულის 

დასახურდავებლად 
07-02 ა 0223 აპარატი ყავის მარცვლის 

მოსახალად [საყოფაცხოვრებო] 
23-99 ა 0224 აპარატი წყლის გამოსახდელად 

   



 

nawarmis anbanuri CamonaTvali         a 

 
  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

25-02 ა 0225 აჟურული ტიხარი 
06-11 ა 0226 არასრიალა ხალიჩა 
22-01 ა 0227 არბალეტი 
18-01 ა 0228 არითმომეტრი 
26-05 ა 0229 არმატურა (ბრის–) 
13-03 ა 0230 არმატურა (დეკორატიული–) 

ელექტრული ამომრთველისა და 
შტეფსელის როზეტისათვის 

12-16 ა 0231 არმატურა (დეკორატიული–) სა-
ტრანსპორტო საშუალებისათვის 

12-16 ა 0232 არმატურა (სატრანსპორტო 
საშუალების კაპოტის–) 

12-16 ა 0233 არმატურა (უკანა ხედის სარკის–) 
24-04 ა 0234 არტაშანი დაზიანებული 

კიდურებისათვის 
24-04 ა 0235 არტაშანი [ქირურგიული] 
17-03 ა 0236 არფა 
19-08 ა 0237 არქიტექტურული გეგმა, ნახაზი, 

პროექტი 
25-01 ა 0238 არქიტექტურული ელემენტი 
17-05 ა 0239 არღანი 
06-06 ა 0240 არშია (დეკორატიული–) 

ავეჯისათვის 
10-04 ა 0241 ასაგეგმი ინსტრუმენტი 
02-01 ა 0242 ასაკრავი (მუცლის–) 
25-01 ა 0243 ასაკრავი ფიცარი 
08-05 ა 0244 ასალესად განკუთვნილი სახეხი 

ქარგოლი [ხელის იარაღი] 
30-01 ა 0245 ასალი ცხენისათვის 
12-16 ა 0246 ასამუშავებელი სახელური 

[სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის] 

27-04 ა 0247 ასანთი 
09-03 ა 0248 ასანთის კოლოფი 
27-99 ა 0249 ასანთის საჭერი  
24-01 ა 0250 ასაღები და გადასასხმელი 

ხელსაწყო (სისხლის–) 
12-05 ა 0251 ასაწევი მოწყობილობა 

(ინვალიდის–) 
12-05 ა 0252 ასაწევი მოწყობილობა 

(ცხოველების–) 
08-07 ა 0253 ასაწევი ჟალუზის საკვალთი 
08-06 ა 0254 ასაწევი ფანჯრის სახელური 
15-99 ა 0255 ასაწონი და შესავსები მანქანა 

(ტომრების-) 
10-04 ა 0256 ასაწონი მოწყობილობა და 

ხელსაწყო 
08-05 ა 0257 ასაწყობად განკუთვნილი სახეხი 

ქარგოლი[ხელის იარაღი] 

 
 
 
 
 
 
 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

21-01 ა 0258 ასაწყობი ნახატი 
17-99 ა 0259 ასაწყობი სასტვენი 

(მუსიკალური ინსტრუმენტის–) 
18-03 ა 0260 ასოები სატრანსპორტო საშუ-

ალების სანომრო ნიშნებისათვის 
18-99 ა 0261 ასოთასაწყობი სალარო 

[სასტამბო] 
18-99 ა 0262 ასოთასაწყობი ჩარჩო [სასტამბო] 
24-01 ა 0263 ასპირატორი ნერწყვისათვის 

[სტომატოლოგიური] 
19-07 ა 0264 ასტრონომიული გლობუსი 
19-07 ა 0265 ასტრონომიული რუკა 
10-01 ა 0266 ასტრონომიული საათი 
19-07 ა 0267 ატლასი 
21-03 ა 0268 ატრაქციონი 
01-01 ა 0269 ატრია 
14-01 ა 0270 აუდიო/ვიდეო აპარატი ხმის ან 

გამოსახულების 
აღწარმოებისათვის 

14-01 ა 0271 აუდიოვიზუალური აპარატი 
სწავლებისათვის 

24-01 ა 0272 აუდიომეტრი 
23-02 ა 0273 აუზი კანალიზაციის ქსელში 

ჩამდინარე წყლის გასაწმენდად  
21-02 ა 0274 აუზი (საბანაო–) [გადასატანი] 
25-03 ა 0275 აუზი (საცურაო–) 

[სტაციონარული] 
10-06 ა 0276 აუზის გამყოფი ტიხარი ცურვაში 

შეჯიბრებისას 
03-01 ა 0277 აფთიაქი (სამგზავრო-) 
19-08 ა 0278 აფიშა (სარეკლამო–) 
12-06 ა 0279 აფრიანი გემი 
12-14 ა 0280 აფრიანი მარხილი 
08-01 ა 0281 აქანდაზი (ბაღის–) 
19-02 ა 0282 აქანდაზი მონეტებისათვის 
07-05 ა 0283 აქანდაზი ნაგვისათვის 
07-05 ა 0284 აქანდაზი ნამცეცებისათვის 
07-05 ა 0285 აქანდაზი სამზარეულოს 

ნარჩენებისათვის 
12-16 ა 0286 აქსელერატორის სატერფული 

(სატრანპორტო საშუალების–) 
10-04 ა 0287 აქსელერომეტრი 
30-04 ა 0288 აღვირი [აკაზმულობა] 
02-07 ა 0289 აშურმა 
02-07 ა 0290 აჭიმი [გალანტერეა] 
02-07 ა 0291 აჭიმი [შარვლისა] 
30-99 ა 0292 ახლადგამოჩეკილი ფრინვე-

ლების გასათბობი მოწყობილობა 
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b             nawarmis anbanuri CamonaTvali         

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

30-03 ბ 0001 ბაგა მსხვილფეხა საქონლის 
საკვებისათვის 

11-05 ბ 0002 ბაგა (საშობაო–) 
25-03 ბ 0003 ბაგა [ძროხის] 
09-06 ბ 0004 ბაგირი 
08-05 ბ 0005 ბაგირის გადასაბმელი 

საშუალება 
08-05 ბ 0006 ბაგირის განმაცალკევებელი 

საშუალება 
08-08 ბ 0007 ბაგირის მომჭერი 

[არაელექტრული] 
08-99 ბ 0008 ბაგირის შესანახი დოლი, კოჭა 
23-02 ბ 0009 ბადე ბაკნისათვის 
28-03 ბ 0010 ბადე თმისათვის 
22-05 ბ 0011 ბადე (კრევეტების დასაჭერი–) 
22-06 ბ 0012 ბადე (მწერების ან ფრინველების 

დასაჭერი–) 
26-04 ბ 0013 ბადე ნათურისათვის 
22-05 ბ 0014 ბადე სათევზაოდ 
23-01 ბ 0015 ბადე (საფილტრავი–) შემწოვი 

მილებისათვის 
29-02 ბ 0016 ბადე (საშველი–) 
22-05 ბ 0017 ბადე ქრცვინების ან კურდღლე-

ბის დასაჭერად 
22-99 ბ 0018 ბადე შესანიღბად 
07-07 ბ 0019 ბადია 
05-05 ბ 0020 ბადისებრი ქსოვილი 
21-02 ბ 0021 ბადრო [სპორტული] 
10-05 ბ 0022 ბავშვზე სათვალთვალო 

ხელსაწყო 
23-02 ბ 0023 ბავშვის აბაზანა 
03-99 ბ 0024 ბავშვის გადასაყვანი 

მოწყობილობა 
02-05 ბ 0025 ბავშვის გულსაფარი 
06-01 ბ 0026 ბავშვის დასაჯდომი 

(ავტომანქანის-) 
06-01 ბ 0027 ბავშვის დასაჯდომი 

(ველოსიპედზე დასაყენებელი–) 
06-01 ბ 0028 ბავშვის დასაჯდომი (მოტო-

ციკლეტზე დასაყენებელი–) 
06-02 ბ 0029 ბავშვის(-თვის) გადასატანი 

საწოლი 
02-01 ბ 0030 ბავშვის მოკლე შარვალი 
06-01 ბ 0031 ბავშვის სავარძელი 
07-02 ბ 0032 ბავშვის საკვების ბოთლის 

შემთბობი 
06-09 ბ 0033 ბავშვის საცვლელი საფენი 

 
 

02-01 ბ 0034 ბავშვის სახვევი 

 
 
 

 
 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

02-01 ბ 0035 ბავშვის სახვევი (დამცავი-) 
02-07 ბ 0036 ბავშვის სახვევის შესაკრავი 
06-01 ბ 0037 ბავშვის სკამი 
02-01 ბ 0038 ბავშვის უშესაკრავო პერანგი 
02-01 ბ 0039 ბავშვის უშესაკრავო სახელო-

ებიანი პერანგი 
06-13 ბ 0040 ბავშვის ფეხის თითების მუფთა 
09-09 ბ 0041 ბავშვის ქოთანი 
06-03 ბ 0042 ბავშვის შესახვევი მაგიდა 
21-03 ბ 0043 ბაზრობის სარკე 
08-08 ბ 0044 ბაიდარის კედლის თარო 
11-05 ბ 0045 ბაირაღი 
23-02 ბ 0046 ბაკანი 
30-02 ბ 0047 ბაკი ცხოველებისათვის 
23-02 ბ 0048 ბაკნის ბადე 
23-01 ბ 0049 ბაკნის(–თვის) გამშხეფი 
23-02 ბ 0050 ბაკნის წყალჩასაშვები მილი 
21-03 ბ 0051 ბალაგანი ბაზრობისათვის 
17-03 ბ 0052 ბალალაიკა 
08-05 ბ 0053 ბალახის, თივის  სატაცი სამარ-

ჯვი (ცელზე განლაგებული–) 
06-10 ბ 0054 ბალდახინი 
25-99 ბ 0055 ბალდახინი [მაგ. საკურთხევლის 

ან სამეფო ტახტისათვის] 
02-07 ბ 0056 ბალთა [გალანტერეა] 
06-09 ბ 0057 ბალიში 
06-01 ბ 0058 ბალიში (ამოსადები–)  

ბავშვისათვის 
06-09 ბ 0059 ბალიში გათბობით 
06-09 ბ 0060 ბალიში (გასაბერი-) 
06-09 ბ 0061 ბალიში (დივნის–) 
28-03 ბ 0062 ბალიში ვიბრომასაჟისათვის 
24-04 ბ 0063 ბალიში მენჯის დასაყრდნობად 
06-09 ბ 0064 ბალიში სატრანსპორტო 

საშუალებისათვის 
06-13 ბ 0065 ბალიშის პირი 
02-07 ბ 0066 ბალიში (ტანსაცმლის–) 

საობსორბციო [ოფლისათვის] 
02-07 ბ 0067 ბალიში ქინძისთავებისათვის 
30-04 ბ 0068 ბალიში (ცხენის აკაზმულობის–) 
30-01 ბ 0069 ბალიში ცხოველებისთვის 
09-01 ბ 0070 ბალონი (აეროზოლის-) 
09-01 ბ 0071 ბალონი (გათხევადებული 

აირის-) სანთებელასათვის 
09-01 ბ 0072 ბალონი (დეზედორანტის–) 
09-01 ბ 0073 ბალონი (ინსექტიციდების-) 
25-02 ბ 0074 ბალუსტრადა 
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კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

05-99 ბ 0075 ბამბა 
05-05 ბ 0076 ბამბაზია 
05-05 ბ 0077 ბამბის თხელი ქსოვილი 
05-05 ბ 0078 ბამბის ქსოვილი 
28-03 ბ 0079 ბამბის ჩხირი თავის 

მოსაწესრიგებლად 
12-16 ბ 0080 ბამპერი სატრანსპორტო 

საშუალებისათვის 
24-04 ბ 0081 ბანდაჟი 
24-04 ბ 0082 ბანდაჟი თიაქრისათვის 
24-04 ბ 0083 ბანდაჟი (ქირურგიული–) 
19-02 ბ 0084 ბანკნოტების დასათვლელი 

აპარატი 
19-02 ბ 0085 ბანკნოტების მომჭერი 
19-02 ბ 0086 ბანკნოტის გასასწორებელი 

აპარატი 
17-03 ბ 0087 ბანჯო 
19-02 ბ 0088 ბარათების (სადარბაზო–) საჭერი 
19-04 ბ 0089 ბარათების (ღია–) ალბომი 
19-08 ბ 0090 ბარათი ( დაუსწრებლობის 

რეგისტრაციის–) 
19-08 ბ 0091 ბარათი კარტოთეკისათვის 
19-08 ბ 0092 ბარათი (მიკროპროცესორული–) 
19-08 ბ 0093 ბარათი (სავიზიტო–) 
19-08 ბ 0094 ბარათი (საკრედიტო–) 
19-01 ბ 0095 ბარათი (საფოსტო დახურული–) 
14-02 ბ 0096 ბარათის პერფორატორი 

[მონაცემთა დამუშავება] 
19-04 ბ 0097 ბარათის (სავიზიტო–) ჩასადები 
19-01 ბ 0098 ბარათი (ღია–) შეტყობინები-

სათვის [მაგალითად მისალოცი, 
სამგლოვიარო, საქორწილო] 

19-08 ბ 0099 ბარათი (შვებულების 
შესამოწმებელი–) 

25-03 ბ 0100 ბარაკი 
07-02 ბ 0101 ბარბეკიუ 
03-99 ბ 0102 ბარგის  გორგოლაჭი, ბორბალი 
12-03 ბ 0103 ბარგის თარო (რკინიგზის 

სამგზავრო ვაგონის-) 
11-02 ბ 0104 ბარელიეფი 
08-01 ბ 0105 ბარი 
25-02 ბ 0106 ბარიერი 
06-06 ბ 0107 ბარიერი (გადასაღობი–) 

ბავშვისათვის 
21-02 ბ 0108 ბარიერი დოღისათვის 
21-02 ბ 0109 ბარიერი  რბენისათვის 
08-01 ბ 0110 ბარი (სადრენაჟე–) 
12-06 ბ 0111 ბარკასი 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

10-04 ბ 0112 ბარომეტრი 
02-01 ბ 0113 ბარძაყის დამცავი საშუალება 

სპორტსმენებისათვის 
13-02 ბ 0114 ბატარეა (ელექტრული–) 
13-02 ბ 0115 ბატარეა (მშრალი გალვანური 

ელემენტების-) 
13-02 ბ 0116 ბატარეის დასამუხტი ხელსაწყოს 

კორპუსი 
13-02 ბ 0117 ბატარეის ყუთი პორტატიული 

ტელეფონისათვის 
25-01 ბ 0118 ბატენსი [სახუროო] 
07-02 ბ 0119 ბატიბუტის მოსამზადებელი 

აპარატი 
31-01 ბ 0120 ბატიბუტის მოსამზადებელი 

მანქანა 
12-06 ბ 0121 ბატისკაფი 
21-02 ბ 0122 ბატუტი 
02-07 ბ 0123 ბაფთის  სამაგრი 
09-08 ბ 0124 ბაქანი ორკაპა 

ავტოსატვირთველისათვის 
09-08 ბ 0125 ბაქანი ორკაპა 

სატვირთველისათვის 
12-13 ბ 0126 ბაქნიანი მსუბუქი ავტომობილი 

(რბოლის სათვალთვალო–) 
03-01 ბ 0127 ბაღის იარაღის ფუტლარი, ჩანთა 
26-03 ბ 0128 ბაღის, პარკის და მისთანათა 

გასანათებელი სანათი 
06-01 ბ 0129 ბაღის სავარძელი 
06-01 ბ 0130 ბაღის სკამი 
12-02 ბ 0131 ბაღის ურიკა 
08-01 ბ 0132 ბაღის ფიწალი 
03-03 ბ 0133 ბაღის  (ქარისაგან დამცავი 

საშუალება–) 
25-99 ბ 0134 ბაღის წყალსატევი 
09-06 ბ 0135 ბაწარი და მისთანანი 
08-05 ბ 0136 ბაწარი მოსანიშნი 
08-05 ბ 0137 ბაწარი მოსანიშნი მცენარეების 

დასარგავად 
20-02 ბ 0138 ბაწრის გასაცემი მოწყობილობა 
18-02 ბ 0139 ბგერათსაზოლაციო გარსაცმი 

საბეჭდი მანქანისათვის 
14-02 ბ 0140 ბგერათსაიზოლაციო გარსაცმი 

(პრინტერის-) 
25-01 ბ 0141 ბგერათსაიზოლაციო 

სამშენებლო მასალა 
14-03 ბ 0142 ბგერის მაძლიერებელი 
01-01 ბ 0143 ბეზე 

 

21-02 ბ 0144 ბეისბოლის საცემელა 
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კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

20-02 ბ 0145 ბენზინტუმბო [მომსახურების 
სადგურის] 

02-03 ბ 0146 ბერეტი 
15-99 ბ 0147 ბერკეტი (გადართვის–) 

დანადგარისათვის 
12-16 ბ 0148 ბერკეტი (გადაცემათა 

გადართვის–) 
12-11 ბ 0149 ბერკეტი (გადაცემათა 

გადართვის–) ველოსიპედის ან 
მოტოციკლისათვის 

12-16 ბ 0150 ბერკეტი (მინასაწმენდის–) 
12-11 ბ 0151 ბერკეტი (მუხრუჭის–) ველო-

სიპედის ან მოტოციკლისათვის 
08-05 ბ 0152 ბერკეტი (სამონტაჟო–) 
12-16 ბ 0153 ბერკეტის (გადაცემათა 

გადართვის–) სახელური 
12-16 ბ 0154 ბერკეტი ( ხელის მუხრუჭის–) 
25-01 ბ 0155 ბეტონის დასაარმატურებელი 

ღერო 
15-09 ბ 0156 ბეტონის(თვის-) ყალიბი  

[სამშენებლო] 
15-04 ბ 0157 ბეტონსარევი 
25-03 ბ 0158 ბეღელი 
10-07 ბ 0159 ბეწვა ზამბარა (საათის–) 
08-03 ბ 0160 ბეწვა ხერხი 
05-05 ბ 0161 ბეწვი (ხელოვნური–) 
11-01 ბ 0162 ბეჭედი 
11-01 ბ 0163 ბეჭედი (თვლიანი–) 
11-01 ბ 0164 ბეჭედი (ნიშნობის–) 
19-02 ბ 0165 ბეჭედი (საკანცელარიო) 
09-07 ბ 0166 ბეჭედი საფუთი 

კონტეინერისათვის 
19-08 ბ 0167 ბეჭედი წერილისათვის 
21-01 ბ 0168 ბზრიალა [სათამაშო] 
25-02 ბ 0169 ბიგი (მაღაროს–) 
30-09 ბ 0170 ბიგი ცხოველების მისაბმელად 
28-03 ბ 0171 ბიგუდი 
28-03 ბ 0172 ბიგუდი თმის გრძელვადიანი 

დახვევისათვის 
28-03 ბ 0173 ბიგუდის მომჭერი თმის ცხლად 

დახვევისათვის 
23-02 ბ 0174 ბიდე 
09-02 ბ 0175 ბიდონი 
09-02 ბ 0176 ბიდონი (თუნუქის–) [შესანახად] 
22-03 ბ 0177 ბიკფორდის შნური 
08-05 ბ 0178 ბილეთის კომპოსტერი 
19-08 ბ 0179 ბილეთი (შესასვლელი–) 
21-01 ბ 0180 ბილიარდი (ელექტრონული–) 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

03-01 ბ 0181 ბინოკლის ფუტლარი 

23-03 ბ 0182 ბირთვული რეაქტორი 
01-01 ბ 0183 ბისკვიტი 
18-01 ბ 0184 ბიულეტენების ან ხმების  

დამთვლელი (საარჩევნო–) 
მოწყობილობა 

20-02 ბ 0185 ბიუსტი მკერავებისათვის, სადე-
მონსტრაციოდ ან მოსაზომებლად

02-01 ბ 0186 ბიუსტჰალტერი 
02-07 ბ 0187 ბიუსტჰალტერის მავთული 
10-04 ბ 0188 ბიჯსაზომი 
19-08 ბ 0189 ბლანკი (ლატარიის–) [ნაბეჭდი] 
19-08 ბ 0190 ბლანკი [ნაბეჭდი] 
25-01 ბ 0191 ბლოკი (სამშენებლო–) 
28-99 ბ 0192 ბლოკი (სარეცხი საშუალების–) 
12-05 ბ 0193 ბლოკი (ტვირთამწე-) 
19-04 ბ 0194 ბლოკნოტი 
19-04 ბ 0195 ბლოკნოტი (ბრიჯის ანგარიშის–) 
19-02 ბ 0196 ბლოკნოტის საჭერი 
19-02 ბ 0197 ბლოკნოტის (სტენოგრაფიული–) 

ქვესადგამი 
19-04 ბ 0198 ბლოკნოტი (სტენოგრაფიული-) 
02-02 ბ 0199 ბლუზა 
02-02 ბ 0200 ბოა [ყელსაბამი] 
16-05 ბ 0201 ბობინა კინოპროექტორისათვის 
15-06 ბ 0202 ბობინა (საკერავი მანქანის–) 
15-06 ბ 0203 ბობინა (სართავი მანქანის–) 
16-05 ბ 0204 ბობინა ფოტოფირისათვის 
12-14 ბ 0205 ბობსლეი 
20-02 ბ 0206 ბოთლების გამოსაფენი სტენდი 
06-04 ბ 0207 ბოთლების თარო [შესანახად] 
24-02 ბ 0208 ბოთლების სარეცხი ხელსაწყო 

[ლაბორატორიისათვის] 
09-03 ბ 0209 ბოთლების ცხაურა 

[ტრანსპორტირებისათვის] 
09-01 ბ 0210 ბოთლი 
09-01 ბ 0211 ბოთლი [გოგრისაგან] 
07-01 ბ 0212 ბოთლი (იზოთერმული-) 
09-01 ბ 0213 ბოთლი კოსმეტიკური 

საშუალებისათვის 
07-01 ბ 0214 ბოთლი საწოვარით 
15-05 ბ 0215 ბოთლის გასარეცხი მანქანა 
07-06 ბ 0216 ბოთლის გასახსნელი 

 
 

07-06 ბ 0217 ბოთლის დამჭერი [სუფრის 
საკუთნო] 

07-06 ბ 0218 ბოთლის დგარი [სუფრის 
საკუთნო] 
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კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

15-99 ბ 0219 ბოთლის თავსაცობი მანქანა 

 
 
 
 

07-06 ბ 0220 ბოთლის  რგოლი 
ჩამოწვეთისაგან დასაცავად 

09-07 ბ 0221 ბოთლის საკეტი 
09-01 ბ 0222 ბოთლის სარტყელი 
09-07 ბ 0223 ბოთლის საცობი 
09-07 ბ 0224 ბოთლის საცობის მიუზლე 
09-03 ბ 0225 ბოთლის საჭერი 

[ტრანსპორტირებისათვის] 
09-01 ბ 0226 ბოთლის შალითა 
07-02 ბ 0227 ბოთლის შემთბობი 
07-99 ბ 0228 ბოთლის შესავსები აპარატი 

[ხელის] 
09-07 ბ 0229 ბოთლის ხუფი 
07-01 ბ 0230 ბოთლი ჩვილი ბავშვის 

კვებისათვის 
10-05 ბ 0231 ბოილერის რეგულატორი 
07-01 ბ 0232 ბოკალი 
02-02 ბ 0233 ბოლერო 
15-06 ბ 0234 ბოლოების შემოსაკერი მანქანა 
22-03 ბ 0235 ბომბი 
25-03 ბ 0236 ბომბსაფარი 
12-06 ბ 0237 ბორანი 
03-99 ბ 0238 ბორბალი ბარგისათვის 
06-06 ბ 0239 ბორბალი მცირე ზომისა,  

ავეჯისათვის 
06-06 ბ 0240 ბორბალი მცირე ზომისა, 

გამოსაწევი უჯრისათვის 
12-02 ბ 0241 ბორბლებიანი პლატფორმა 
08-07 ბ 0242 ბორბლის ჩამკეტი 
25-01 ბ 0243 ბორდიურის ქვა გაზონისა და 

ყვავილნარისათვის 
08-07 ბ 0244 ბორკილი 
30-08 ბ 0245 ბორკილი ცხოველებისათვის 
25-03 ბ 0246 ბოსელი 
01-02 ბ 0247 ბოსტნეული 
07-04 ბ 0248 ბოსტნეულის გასარეცხი კალათა 
31-01 ბ 0249 ბოსტნეულის გასაფცქვნელი მან-

ქანა, ელექტრული [სამრეწველო] 
07-01 ბ 0250 ბოსტნეულის(-თვის) ჭურჭელი 
07-04 ბ 0251 ბოსტნეულის საშრობი 
07-04 ბ 0252 ბოსტნეულის საჭრელი  არა-

ელექტრული [საყოფაცხოვრებო] 
31-01 ბ 0253 ბოსტნეულის საჭრელი, 

ელექტრული [საყოფაცხოვრებო] 
07-04 ბ 0254 ბოსტნეულის წვენსაწური, 

ხელის [საყოფაცხოვრებო] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

08-99 ბ 0255 ბოსტნის საფრთხობელა 
[მოძრავი ნაწილებით] 

02-04 ბ 0256 ბოტები 
12-06 ბ 0257 ბოტი 
03-01 ბ 0258 ბოულინგის ბურთების 

გადასატანი ფუტლარი 
03-01 ბ 0259 ბოულინგის ბურთების 

ფუტლარი 
21-02 ბ 0260 ბოულინგის კეგლი 
08-07 ბ 0261 ბოქლომი 
08-07 ბ 0262 ბოქლომი (ბაგირის ტიპის 

კიდული-) ველოსიპედისათვის 
08-07 ბ 0263 ბოქლომი (ბაგირის ტიპის 

კიდული-) მოტოციკლისათვის 
02-06 ბ 0264 ბოქსიორის ხელთათმანი 
08-05 ბ 0265 ბოყვი 
09-01 ბ 0266 ბოცა (შემოწნული-) 
09-01 ბ 0267 ბოცა (შემოწნული-) მჟავასათვის 
30-02 ბ 0268 ბოცვრების გალია 
20-03 ბ 0269 ბოძი განცხადებებისათვის 
20-03 ბ 0270 ბოძი და მისთანანი 

რეკლამისათვის 
25-03 ბ 0271 ბოძი ელეტროგადამცემი 

ხაზებისათვის 
30-99 ბ 0272 ბოძი (საჩხაპნი–) და მისთანანი, 

კატებისათვის 
25-01 ბ 0273 ბოძი, სვეტი და მისთანანი 

ღობისათვის 
25-02 ბ 0274 ბოძის ძირი 
14-03 ბ 0275 ბოძი ტელეფონით სასწრაფო  

გამოძახებისათვის [ქუჩაში] 
26-03 ბ 0276 ბოძი ქუჩის ფარნისათვის 
25-02 ბ 0277 ბოძი [შენობის] 
30-09 ბ 0278 ბოძი ცხოველების მისაბმელად 
15-06 ბ 0279 ბოჭკოს მაცალკევებელი 
08-08 ბ 0280 ბოჯგი (მისაბმელი-) 
25-03 ბ 0281 ბოჯგი (ნავმისადგომის–) 
26-05 ბ 0282 ბრა 
05-05 ბ 0283 ბრეზენტი 
03-01 ბ 0284 ბრელოკი 
11-01 ბ 0285 ბრელოკი 
03-01 ბ 0286 ბრელოკი (გასაღების–) 

 

11-01 ბ 0287 ბრილიანტი 
26-05 ბ 0288 ბრის არმატურა 
02-02 ბ 0289 ბრიჯი 
19-04 ბ 0290 ბრიჯის ანგარიშის ბლოკნოტი 
08-07 ბ 0291 ბრტყელი საკვალთი [საკეტი] 
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კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

08-05 ბ 0292 ბრტყელტუჩა 
08-05 ბ 0293 ბრტყელტუჩა (ელექტრიკოსების-)
08-05 ბ 0294 ბრტყელტუჩა (მესაათის–) 

 
 

10-04 ბ 0295 ბრუნთა მრიცხველი 
15-09 ბ 0296 ბრძმედის ჩამტვირთავი 

მოწყობილობა 
22-05 ბ 0297 ბრჭყვიალა სატყუარა 
08-99 ბ 0298 ბუგელის საწეველა 
30-06 ბ 0299 ბუდე 
25-02 ბ 0300 ბუდე ანძის, დგარის, ხიმინჯის 

და მისთანებისათვის 
30-02 ბ 0301 ბუდე დედა ფუტკრის 

გამოსაზრდელად 
23-01 ბ 0302 ბუდე (ონკანის–) 
03-01 ბ 0303 ბუდე (პისტოლეტის–) 
03-01 ბ 0304 ბუდე (რევოლვერის–) 
10-07 ბ 0305 ბუდე  (საათის ქვის–) 
28-02 ბ 0306 ბუდე ტუჩების საცხისათვის 
22-06 ბ 0307 ბუზის საკლავი 
22-06 ბ 0308 ბუზის საკლავი წებვადი 

ქაღალდის საჭერი 
22-05 ბ 0309 ბუზი (ხელოვნური–) თევზის 

დასაჭერად 
17-02 ბ 0310 ბუკი (მონადირის–) 
17-02 ბ 0311 ბუკი [მუსიკალური 

ინსტრუმენტი] 
19-04 ბ 0312 ბუკლეტი 
15-04 ბ 0313 ბულდოზერი 
28-03 ბ 0314 ბუმბულა პუდრის წასასმელად 
31-01 ბ 0315 ბუმბულის (შინაური ფრინვე-

ლის–) მოსაცილებელი [მანქანა] 
04-01 ბ 0316 ბუმბულის ცოცხი 
22-02 ბ 0317 ბუმერანგი 
25-03 ბ 0318 ბუნგალო 
06-06 ბ 0319 ბუნიკი ავეჯის ფეხისათვის 
21-02 ბ 0320 ბუნიკი (თხილამურის დამცავი–) 
13-03 ბ 0321 ბუნიკი (კაბელის–) 
03-03 ბ 0322 ბუნიკი (ლითონის–), ქოლგის 

სახელურისათვის 
12-16 ბ 0323 ბუნიკი (მუხრუჭის–) სატრანს-

პორტო საშუალებისათვის  

03-03 ბ 0324 ბუნიკი (სასეირნო ხელჯოხის 
ლითონის–) 

22-02 ბ 0325 ბუნიკი (საფარიკაო რაპირას–) 
03-03 ბ 0326 ბუნიკი (ქოლგის ლითონის–) 
03-03 ბ 0327 ბუნიკი (ყავარჯნის–) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

12-16 ბ 0328 ბურთ–ბალიშა მცირე ზომის 
გემისათვის 

03-01 ბ 0329 ბურთების (სათამაშო–) კოლოფი 

 

03-01 ბ 0330 ბურთების (სათამაშო–) ყუთი 
21-02 ბ 0331 ბურთიანი ჰოკეის ყვანჭი 

 
 

21-02 ბ 0332 ბურთი (მცირე ზომის-) თამაშე-
ბისათვის [მაგალითად, ბილიარ-
დის, საბავშვო თამაშებისათვის] 

21-02 ბ 0333 ბურთი [სათამაშო] 
21-02 ბ 0334 ბურთი (სასპორტო-) 

[მაგალითად, ფეხბურთის] 
21-02 ბ 0335 ბურთის (გასაბერი–) სარქველი 
07-99 ბ 0336 ბურთულა (მაცივებელი–) 
15-99 ბ 0337 ბურთულა საკისარი 
10-06 ბ 0338 ბურუსში გამოსაყენებელი 

სასიგნალო მოწყობილობა 
08-01 ბ 0339 ბურღი 
24-01 ბ 0340 ბურღი (კბილის–)  

[სტომატოლოგიური] 
08-01 ბ 0341 ბურღი [სამთო 

სამუშაოებისათვის] 
01-01 ბ 0342 ბურღულეულის პროდუქტები 
25-03 ბ 0343 ბურჯი (ხიდის-) 
25-02 ბ 0344 ბურჯი (ხიდის სანაპირო–) 
10-04 ბ 0345 ბუსოლი 
10-04 ბ 0346 ბუტირომეტრი 
12-03 ბ 0347 ბუფერი [რკინიგზის ვაგონის 

ნაწილი] 
25-99 ბ 0348 ბუფერი სავაგონო ჩიხისათვის 
06-04 ბ 0349 ბუფეტი (სამზარეულოს-) 
12-16 ბ 0350 ბუქსირის კაკვი სატრანსპორტო 

საშუალებისათვის 
12-03 ბ 0351 ბუქსი რკინიგზის ვაგონისათვის 
24-04 ბ 0352 ბუშტი ყინულისათვის 

[სამედიცინო] 
09-05 ბ 0353 ბუშტოვანი საფუთავი 
02-04 ბ 0354 ბუცი 
23-03 ბ 0355 ბუხარი (ოთახის–) 
07-08 ბ 0356 ბუხრის ეკრანი [ამრეკლი] 
07-08 ბ 0357 ბუხრის  მაშა 
11-02 ბ 0358 ბუხრის მორთულობა 

 
 

07-08 ბ 0359 ბუხრის რკინის ქვესადგამი  

შეშისათვის 
07-08 ბ 0360 ბუხრის საკუთნო 
23-03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ბ 0361 ბუხრის წევის რეგულატორი 
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კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

10-05 გ 0001 გადაადგილების გადამწოდი 
13-03 გ 0002 გადამრთველი [ელექტრული] 
13-03 გ 0003 გადამრთველი (ორი 

მიმართულებით–) 
[ელექტრული] 

13-03 გ 0004 გადამრთველის (ელექტრული–) 
სახურავი 

10-05 გ 0005 გადამწოდი (გადაადგილების-) 
15-99 გ 0006 გადართვის ბერკეტი 

დანადგარისათვის 
08-05 გ 0007 გადასაბრუნებელი კაკვი 
09-09 გ 0008 გადასამუშავებელი (ნარჩენების–) 

მოწყობილობა 
20-03 გ 0009 გადასასვლელის ნიშანი 

ქვეითად მოსიარულეებისათვის 
23-01 გ 0010 გადასასვლელი ქურო მილების 

შესაერთებლად 
26-02 გ 0011 გადასატანი სანათი 
06-02 გ 0012 გადასატანი საწოლი 

ბავშვისათვის 
09-03 გ 0013 გადასატანი (ქვესადგამი–) 

ყვავილის ქოთნების ან 
მცენარეებისათვის 

06-13 გ 0014 გადასაფარებელი 
(დალიანდაგებული-) 

06-13 გ 0015 გადასაფარებელი (დივნის–) 
19-03 გ 0016 გადასაფურცლი კალენდარი 
06-06 გ 0017 გადასაღობი ბარიერი 

ბავშვისათვის 
03-99 გ 0018 გადასაყვანი მოწყობილობა 

(ბავშვის–) 
03-99 გ 0019 გადასაყვანი (ჩვილი ბავშვის–) 

მსუბუქი საწოლი 
06-01 გ 0020 გადასახსნელი დასაჯდომი 
06-03 გ 0021 გადასახსნელი მაგიდა 
25-01 გ 0022 გადასახური სამშენებლო მასალა 
12-16 გ 0023 გადაცემათა გადართვის ბერკეტი 
12-11 გ 0024 გადაცემათა გადართვის ბერკეტი 

(ველოსიპედის ან მოტოციკლის–)
12-16 გ 0025 გადაცემათა გადართვის 

ბერკეტის სახელური 
15-01 გ 0026 გადაცემათა კოლოფი 
12-11 გ 0027 გადაცემათა კოლოფი 

(ველოსიპედის ან მოტოციკლის–) 
10-04 გ 0028 გავლილი მანძილის მრიცხველი 
25-03 გ 0029 გაზგოლდერი 
19-99 გ 0030 გაზეთების საჭერი [წასაკითხად] 
25-03 გ 0031 გაზეთების ყუთი 
19-01 გ 0032 გაზეთის ქაღალდი 
08-05 გ 0033 გაზი [სამუშაო იარაღი] 

 
 
 
 
 
 
 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

08-05 გ 0034 გაზკბილა 
08-05 გ 0035 გაზკბილა (მესაათის–) 
25-01 გ 0036 გაზონის და ყვავილნარის 

ბორდიურის ქვა 
15-03 გ 0037 გაზონის საფხვიერებელი 
08-03 გ 0038 გაზონის შემოსაჭრელი 

საშუალება 
15-03 გ 0039 გაზონსაკრეჭი 
15-03 გ 0040 გაზონსაჭრელი რობოტი 
23-03 გ 0041 გაზქურა 
10-05 გ 0042 გათბობის დანადგარის 

რეგულატორი 
23-03 გ 0043 გათბობის მოწყობილობა 
23-03 გ 0044 გათბობის მოწყობილობა მეცხო-

ველეობასა და მემცენარეობაში 
გამოსაყენებლად 

06-06 გ 0045 გათბობის რადიატორის 
ფუტლარი 

23-03 გ 0046 გათბობის ქვაბი 
28-04 გ 0047 გაკეთებული თმა 
28-04 გ 0048 გაკეთებული თმა, წვერი და 

ულვაში 
28-04 გ 0049 გაკეთებული ულვაში 
28-04 გ 0050 გაკეთებული წვერი 
01-01 გ 0051 გალეტი 
01-06 გ 0052 გალეტი ძაღლებისათვის 
10-04 გ 0053 გალვანომეტრი 
30-02 გ 0054 გალია ბოცვრებისათვის 
30-02 გ 0055 გალია ფრინველებისათვის 
30-02 გ 0056 გალია ცხოველებისათვის 
16-06 გ 0057 გამადიდებელი მინა 
22-01 გ 0058 გამაფრთხილებელი იარაღი 

(ბოროტმოქმედთა–) 
10-06 გ 0059 გამაფრთხილებელი სირენა 
02-04 გ 0060 გამაში 
26-05 გ 0061 გამბნევი (სინათლის–) 
12-16 გ 0062 გამთბობი სატრანსპორტო 

საშუალებისათვის 
06-09 გ 0063 გამთბობი საშუალების მქონე 

ბალიში 
15-01 გ 0064 გამთბობი (ძრავას–) 
13-02 გ 0065 გამმართველი (დენის–) 
15-99 გ 0066 გამომყოფი (ზეთის–) ჩამდინარი 

წყლისათვის [მანქანა] 
15-99 გ 0067 გამომყოფი (სითხის და 

ორთქლის-) 
15-01 გ 0068 გამონაბოლქვი აირის მაყუჩი 

12-16 გ 0069 გამოსაბოლქვი მილი 
16-04 გ 0070 გამოსამჟღავნებელი აბაზანა  

ფოტოგრაფიისათვის [ტევადობა] 

 
 
 
 
 
 

         lokarnos klasifikacia _ merve redaqcia 39



 
         

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

31-01 გ 0071 გამოსაშიგნი და საჭრელი 
(თევზის–) მანქანა 

10-05 გ 0072 გამოსაცდელი ხელსაწყო 
07-02 გ 0073 გამოსაცხობად განკუთვნილი 

ტაფა 
31-01 გ 0074 გამოსაცხობი აპარატი 
06-06 გ 0075 გამოსაწევი უჯრის რელსი 
24-02 გ 0076 გამოსაწური (რძის–) ხელსაწყო 

მეძუძური დედებისათვის 
19-08 გ 0077 გამოსაჭრელი თარგი 
31-01 გ 0078 გამოსახდელი (სასმელების–) 

აპარატი 
10-05 გ 0079 გამოსხივების ინდიკატორი 
13-03 გ 0080 გამტარი (ელექტრული–) 
13-03 გ 0081 გამტარი (იზოლირებული 

ელექტრული–) 
15-03 გ 0082 გამფანტავი (კირის–) [სასოფლო–

სამეურნეო] 
09-07 გ 0083 გამფრქვევი მოწყობილობის 

მქონე საცობი 
28-03 გ 0084 გამფრქვევი (სუნამოს–) 
10-06 გ 0085 გამყოფი ტიხარი (აუზის–) 

ცურვაში შეჯიბრებისას 
14-03 გ 0086 გამშიფრავი (სატელევიზიო-)  
23-01 გ 0087 გამშხეფი ბაკნისათვის 
08-05 გ 0088 გამშხეფი საცმი  სარწყავისათვის 
09-03 გ 0089 გამცემი (აბის–) [საფუთავი] 
09-03 გ 0090 გამცემი( ტაბლეტის–) 

[საფუთავი] 
23-02 გ 0091 გამწმენდი დანადგარი (წყლის–) 
12-02 გ 0092 გამწმენდი  საშუალების მქონე 

ურიკა 
23-04 გ 0093 გამწოვი კარადა 
08-07 გ 0094 გამხსნელი საშუალება (კარის–) 

[ელექტრული] 
28-03 გ 0095 გამხურებელი (თმის დასახვევი 

საშუალების–) 
07-02 გ 0096 გამხურებელი მაგიდაზე 

გამოსაყენებლად 
07-02 გ 0097 გამხურებელი  (სითხეში 

ჩასაძირი–) 
06-08 გ 0098 განბჯენი (ჩამოსაკიდის–) 
14-99 გ 0099 განმამაგნიტებელი ხელსაწყო 
19-08 გ 0100 განრიგი 
05-06 გ 0101 გაჟღენთილი ცხვირსახოცი          

(ქაღალდის–) 

 

25-03 გ 0102 გარაჟი 
14-03 გ 0103 გარდამქმნელი (რადიო და 

ვიდეო სიხშირის–) 
06-04 გ 0104 გარდერობი 

 
 
 
 
 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

08-08 გ 0105 გარდერობის  საკიდარი 
ჰალსტუხებისათვის 

03-01 გ 0106 გარეკანი (პასპორტის–) 
03-01 გ 0107 გარეკანი (პირადობის მოწმობის–)
19-04 გ 0108 გარეკანი საბუთებისათვის 
03-01 გ 0109 გარეკანი (ჩეკის წიგნაკის–) 
19-04 გ 0110 გარეკანი (წიგნის–) 
08-05 გ 0111 გარესახრახნი 
19-04 გ 0112 გარეყდა (წიგნის–) 
17-01 გ 0113 გარმონი 
12-03 გ 0114 გარმონის ტიპის ტამბური 

[რკინიგზის სამგზავრო ვაგონის 
გადaსაბმელი] 

14-02 გ 0115 გარსაცმი (ბგერათსაიზოლაციო-) 
პრინტერისათვის 

18-02 გ 0116 გარსაცმი (ბგერათსაიზოლაციო–) 
საბეჭდი მანქანისათვის 

14-03 გ 0117 გარსაცმი (ბგერათსაიზოლაციო–) 
ტელეტაიპისათვის 

14-03 გ 0118 გარსაცმი  (ბგერათსაიზოლაციო-) 
ტელეფონისათვის 

13-03 გ 0119 გარსი ელექტრული 
სადენებისათვის 

25-03 გ 0120 გასაბერი კარავი, პავილიონი 
06-09 გ 0121 გასაბერი ლეიბი 
08-05 გ 0122 გასალხობი საშუალება 
25-03 გ 0123 გასამართი სადგური 
21-03 გ 0124 გასამხიარულებელი და გასარ-

თობი მოწყობილობა და საკუთნო
18-99 გ 0125 გასანადგურებელი მანქანა 

(დოკუმენტების–) 
05-06 გ 0126 გასანთლული ქაღალდი 
28-03 გ 0127 გასაპრიალებელი ხელსაწყო 

(ფრჩხილების–) 
15-05 გ 0128 გასარეცხი მოწყობილობა 

(ავტომანქანის–) 
21-03 გ 0129 გასართობი და გასამხიარულებე-

ლი მოწყობილობა და საკუთნო 
31-01 გ 0130 გასასუფთავებელი (ალაოს–) 

მანქანა 
19-02 გ 0131 გასაუქმებელი შტემპელი 

(საფოსტო მარკის-)  
31-01 გ 0132 გასაფცქვნელი (ბოსტნეულის–) 

მანქანა, ელექტრული 
[სამრეწველო] 

31-01 გ 0133 გასაფცქვნელი (ხილის–) მანქანა, 
ელექტრული [სამრეწველო] 

08-03 გ 0134 გასაფხეკი  დანა 
08-07 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

გ 0135 გასაღები 
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კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

08-07 გ 0136 გასაღები ელექტრული 
კონტაქტისათვის 

08-05 გ 0137 გასაღები (მილის–) 
03-01 გ 0138 გასაღების ბრელოკი 
03-01 გ 0139 გასაღების რგოლი 
03-01 გ 0140 გასაღების საჭერი 
03-01 გ 0141 გასაღების ფუტლარი 
08-08 გ 0142 გასაღების ჩამოსაკიდი დაფა 
22-04 გ 0143 გასაშვები დანადგარი (მფრინავი 

სამიზნის-) 
06-06 გ 0144 გასაშლელი მაგიდის ფიცარი 
20-02 გ 0145 გასაცემი მოწყობილობა 

(გასახვევი ქაღალდის–) 
20-02 გ 0146 გასაცემი მოწყობილობა (კანაფის, 

ბაწრის, თოკის და მისთანათა–) 
28-03 გ 0147 გასაცემი მოწყობილობა 

(კოსმეტიკური საშუალების–) 
20-02 გ 0148 გასაცემი მოწყობილობა (პარკის, 

ჩანთის და მისთანათა-) 
[საფუთავის] 

28-03 გ 0149 გასაცემი მოწყობილობა 
(სამართებლის პირის–) 

15-99 გ 0150 გასაცრელი და შემრევი მანქანა 
(თამბაქოს–) 

31-01 გ 0151 გასაცრელი მანქანა, ელექტრული
07-01 გ 0152 გასაცხელებელი ჭურჭელი 
08-05 გ 0153 გასაწმენდი იარაღი (ლითონის 

მილის–) 
08-05 გ 0154 გასაწმენდი სამარჯვი (მილის–) 
12-99 გ 0155 გასაწმენდი საშუალება (ზეთის 

დონის მაჩვენებლის–) 
15-05 გ 0156 გასაწური (ცენტრიდანული–) 

მანქანა 
24-04 გ 0157 გასაჭრელი მოწყობილობა 

(თაბაშირის სახვევის–) 
07-06 გ 0158 გასახსნელი (ბოთლის–) 
18-04 გ 0159 გასახსნელი მანქანა ან 

მოწყობილობა (კონვერტის–) 
19-06 გ 0160 გასახსნელი (საღებავების–) თასი 

მხატვრებისათვის 
08-08 გ 0161 გასახსნელი ჭილიბი 
24-02 გ 0162 გასტროსკოპი 
12-99 გ 0163 გატაცებასაწინაღო საშუალება 
08-07 გ 0164 გატაცების (მოტოციკლის–) 

აღსაკვეთი დგარი 

19-08 გ 0165 გეგმა (არქიტექტურული–) 
19-08 გ 0166 გეგმა (ტოპოგრაფიული–) 
19-07 გ 0167 გეგმა (ქალაქის–) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

19-01 გ 0168 გეგმის, პროექტის (არქიტექტუ-
რული–) ქაღალდი 

10-05 გ 0169 გეიგერ–მიულერის მრიცხველი 
07-08 გ 0170 გელა [იარაღი] 
11-01 გ 0171 გემა 
12-06 გ 0172 გემი 
12-06 გ 0173 გემის ანძა 
12-06 გ 0174 გემის დანაშენი 
12-06 გ 0175 გემის კილი 
10-04 გ 0176 გემის ლაგი 
12-16 გ 0177 გემის (მცირე ზომის–) ბურთ–

ბალიშა 
12-05 გ 0178 გემის (პატარა ზომის–) კარჭაპის 

კოჭი 
12-06 გ 0179 გემის (პატარა ზომის–) კორპუსი 
12-06 გ 0180 გემის ტაკელაჟი 
12-06 გ 0181 გემის ტრაპი 
10-04 გ 0182 გემის წყალშიგის გასაზომი 

მოწყობილობა 
12-02 გ 0183 გემის წყალში ჩასაშვები ურიკა 
25-99 გ 0184 გემხარიხა ხომალდისათვის 
13-01 გ 0185 გენერატორი (ელექტრული–) 
13-01 გ 0186 გენერატორი (მუდმივი დენის–) 
23-03 გ 0187 გენერატორი (ცხელი ჰაერის–)  
19-07 გ 0188 გეოგრაფიული რუკა 
10-01 გ 0189 გეოგრაფიული საათი 
10-05 გ 0190 გეოდეზიური დანაყოფებიანი 

ლარტყა 
10-04 გ 0191 გეოდეზიური იარაღი და 

ხელსაწყო 
10-05 გ 0192 გეოდეზიური ლარტყა 
11-05 გ 0193 გერბი 
02-04 გ 0194 გეტრი 
30-03 გ 0195 გეჯა წყლის დასალევად 
08-99 გ 0196 გვარლი (ბოუდენის–) 
08-99 გ 0197 გვარლის შესანახი დოლი, კოჭა 
08-99 გ 0198 გვარლი ტვირთის 

დასამაგრებლად 
22-05 გ 0199 გველთევზების და მისთანათა 

დასაჭერი წნული კალათი 
09-06 გ 0200 გვერგვი 
09-06 გ 0201 გვერგვი (კასრის–) 
12-03 გ 0202 გვერდითი საფეხური რკინიგზის 

ვაგონისათვის 

 

19-99 გ 0203 გვერდის გადასაფურცლი  

საშუალება 
11-04 გ 0204 გვირგვინი (სამგლოვიარო-) 
11-04 გ 0205 გვირგვინი (ხელოვნური–) 
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კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

10-05 გ 0206 გზაჯვარედინზე დასაყენებელი 
სარკე 

19-07 გ 0207 გზების რუკა 
10-06 გ 0208 გზის მაჩვენებელი 
10-06 გ 0209 გზის მოსანიშნი მოწყობილობა 
10-04 გ 0210 გზის მოსანიშნი სამარჯვი 
15-04 გ 0211 გზის სატკეპნი [ძრავიანი] 
18-04 გ 0212 გილიოტინა [საამკინძაო] 
08-05 გ 0213 გირაგი 
08-05 გ 0214 გირაგის ტუჩი 
21-02 გ 0215 გირი 
11-05 გ 0216 გირლანდა 
26-04 გ 0217 გირლანდა (მნათი-) 
11-04 გ 0218 გირლანდა (ხელოვნური 

ყვავილების ან ფოთლების–) 
10-05 გ 0219 გიროსკოპი (საავიაციო და 

სანავიგაციო-) 
30-03 გ 0220 გისოსებიანი საკვებური 

ცხოველთა გამოსაკვებად 
08-99 გ 0221 გისოსი 
13-02 გ 0222 გისოსი (აკუმულატორის–) 
23-01 გ 0223 გისოსი (გამოსაშვები მილის 

საგდულიანი–) 
12-16 გ 0224 გისოსი (რადიატორის–) 

სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის 

25-02 გ 0225 გისოსი სათბურისათვის 
26-05 გ 0226 გისოსი სინათლის განსაბნევად 
25-02 გ 0227 გისოსის ( სადრენაჟე–) დამცავი 

მოწყობილობა 
25-02 გ 0228 გისოსი [შენობის ელემენტი] 
25-02 გ 0229 გისოსი  წყალჩასადინარი 

ჭისათვის 
12-16 გ 0230 გისოსი (ჰაერსაკრები–) 

სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის 

25-02 გ 0231 გისოსოვანი კონსტრუქცია 
17-03 გ 0232 გიტარა 
12-06 გ 0233 გლისერი [მოტორიანი ნავი] 
19-07 გ 0234 გლობუსი (ასტრონომიული–) 
19-07 გ 0235 გლობუსი (დედამიწის–) 
06-12 გ 0236 გობელენი [ნაქარგი ან ნაქსოვი] 
07-05 გ 0237 გობი სარეცხისათვის 
07-07 გ 0238 გოვზა 

21-01 გ 0239 გოლფი (მაგიდის–) 
21-01 გ 0240 გოლფის (მინიატურული–) 

მოედანი და დაბრკოლებები 
21-02 გ 0241 გოლფის პალო 

 
 
 
 
 
 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

12-02 გ 0242 გოლფის ურიკა 
12-13 გ 0243 გოლფის ურიკა ამძრავით 
21-02 გ 0244 გოლფის ყვანჭი 
03-01 გ 0245 გოლფის ყვანჭის ჩანთა 
17-04 გ 0246 გონგი 
10-04 გ 0247 გონიომეტრი 
09-07 გ 0248 გორგლის (შალის–) შემოსაჭერი 
06-06 გ 0249 გორგოლაჭი ავეჯისათვის 
21-02 გ 0250 გორგოლაჭიანი ციგურა 
03-99 გ 0251 გორგოლაჭი ბარგისათვის 
06-06 გ 0252 გორგოლაჭი გამოსაწევი 

უჯრისათვის 
22-02 გ 0253 გორდა 
02-02 გ 0254 გორჟეტი [ყელსაბამი] 
24-02 გ 0255 გრადუირებული მინის 

ჭურჭელი 
19-08 გ 0256 გრავიურა 
14-01 გ 0257 გრამოფონი 
06-04 გ 0258 გრამფირფიტების დგარი 
06-04 გ 0259 გრამფირფიტების კარადა 

გამოსაწევი უჯრებით 
14-01 გ 0260 გრამფირფიტის გამოცვლის 

მექანიზმი 
09-05 გ 0261 გრამფირფიტის კონვერტი 
03-01 გ 0262 გრამფირფიტის ფუტლარი 
22-03 გ 0263 გრანატა 
14-02 გ 0264 გრაფიკთამგები 

კომპიუტერისათვის 
19-08 გ 0265 გრაფიკი 
14-04 გ 0266 გრაფიკული ინტერფეისი  

[გამოსახულების განლაგება 
კომპიუტერის ეკრანზე] 

07-01 გ 0267 გრაფინი 
08-05 გ 0268 გრდემლი 
08-05 გ 0269 გრდემლის ცხვირი  ნაწიბურის 

დასამუშავებლად 
07-02 გ 0270 გრილი 
07-02 გ 0271 გრილი [ელექტრული] 
20-02 გ 0272 გრიმის ელფერების რუკა 
19-06 გ 0273 გრიფელის დაფა 
19-06 გ 0274 გრიფელის წასამახვი 

მოწყობილობა [ფანქრის] 
15-99 გ 0275 გრუნტის საბურღი დანადგარი 
15-04 გ 0276 გუდრონატორი 

 
 
 

15-03 გ 0277 გუთანი 
15-03 გ 0278 გუთნის სახნისის დანა, საკვეთი, 

პირი 
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კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

31-01 გ 0279 გულის (ვაშლის–) ამოსაღები 
[მანქანა] 

02-01 გ 0280 გულისპირი 
11-01 გ 0281 გულსაბნევი [საიუველირო 

ნაკეთობა] 
02-05 გ 0282 გულსაფარი (ბავშვის–) 
25-02 გ 0283 გუმბათი 
25-02 გ 0284 გუმბათის სანათი 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 
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კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 
25-01 დ 0001 დაარმატურებული მინა 
19-08 დ 0002 დაბალანსების ცხრილი 
23-05 დ 0003 დაბრიკეტებული ნახშირი 
29-02 დ 0004 დაბრკოლება (მოცურავე–) 

ნავთობპროდუქტებით 
დაბინძურების თავიდან 
ასაცილებლად 

06-03 დ 0005 დაზგა [მაგიდა] 
18-02 დ 0006 დაზგა (საბეჭდი–) 
15-06 დ 0007 დაზგა (საფეიქრო-) 
15-06 დ 0008 დაზგა (საქარგავი–) 
15-06 დ 0009 დაზგა (საქსოვი–) 
15-06 დ 0010 დაზგა (წინდის საქსოვი–) 
08-05 დ 0011 დამბაჩა ლურსმნებისათვის 
08-05 დ 0012 დამბაჩა (შეკუმშული ჰაერით 

ჟანგის  მოსაცილებელი–) 
19-02 დ 0013 დამდგენი (ტელეფონის ნომრის–)
10-04 დ 0014 დამუხტვის ინდიკატორი 

(აკუმულატორის–) 
30-08 დ 0015 დამღა [ცხოველებისათვის] 
30-08 დ 0016 დამღის დასასმელი 

მოწყობილობები 
ცხოველებისათვის 

19-02 დ 0017 დამყოფი (კარტოთეკის–) 
26-02 დ 0018 დამცავბადიანი გადასატანი 

სანათი 
29-02 დ 0019 დამცავი აკაზმულობა 
21-02 დ 0020 დამცავი ბუნიკი 

თხილამურისათვის 
09-99 დ 0021 დამცავი კუთხოვანა 

საფუთავისათვის 
29-02 დ 0022 დამცავი მოწყობილობა 

(რენტგენის სხივებისაგან–) 
02-03 დ 0023 დამცავი მუზარადი 
29-02 დ 0024 დამცავი ნიღაბი სახისათვის 
19-01 დ 0025 დამცავი ნიშნების მქონე 

ქაღალდი 
16-06 დ 0026 დამცავი სათვალე 
02-01 დ 0027 დამცავი საშუალება (ბარძაყის–) 

სპორტსმენებისათვის 
09-99 დ 0028 დამცავი საშუალება (დამდნარი 

ნაყინის წვეთებისაგან–) 
10-05 დ 0029 დამცავი სიგნალიზაცია 
29-02 დ 0030 დამცავი ფარი ასაფეთქებელი 

სამუშაოების ჩატარებისას 
08-99 დ 0031 დამცავი ფენილი ავეჯისათვის 
02-04 დ 0032 დამცავი ფეხსაცმელი 
14-99 დ 0033 დამცავი ფილტრი ინფორმაციის 

ვიზუალური ასახვის 
მოწყობილობისათვის 

02-03 დ 0034 დამცავი ჩაფხუტი 

 
 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 
02-06 დ 0035 დამცავი ხელთათმანი [საოჯახო, 

სამედიცინო და სხვა 
დანიშნულების] 

13-02 დ 0036 დამწევი და ამწევი 
ტრანსფორმატორი 

28-03 დ 0037 დამჭერი 
ელექტროსაპარსისათვის 
[კვლავდასატენი დამჭერის 
ჩათვლით] 

28-03 დ 0038 დამჭერი კბილის 
ელექტროჯაგრისისათვის 
[კვლავდასატენი დამჭერის 
ჩათვლით] 

06-99 დ 0039 დამჭერი (საბნის-) [ჩარჩო 
ლოგინის საკუთნოს აწეულ 
მდგომარეობაში შესაკავებლად] 

24-04 დ 0040 დამჭერი სახვევი  
07-06 დ 0041 დამჭერი სიმინდის ტაროსათვის, 

დაფქვისას 
07-06 დ 0042 დამჭერი სუფრის და 

მისთანათათვის 
08-05 დ 0043 დამჭიმი (მავთულის–) 

მოწყობილობა [იარაღი] 
12-11 დ 0044 დამჭიმი მოწყობილობა 

ველოსიპედის ჯაჭვისათვის 
08-99 დ 0045 დამჭიმი საშუალება 
19-02 დ 0046 დამხარისხებელი  (მონეტების–) 

მოწყობილობა 
08-03 დ 0047 დანა გასაფხეკად 
15-03 დ 0048 დანა (გუთნის სახნისის–) 
23-02 დ 0049 დანადგარი წყლის გასაწმენდად 
08-03 დ 0050 დანა (ელექტრული-) 
07-03 დ 0051 დანა (კარაქის–) 
08-03 დ 0052 დანა მცენარეებისათვის [ბაღის 

იარაღი] 
08-03 დ 0053 დანა (სამზარეულოს–) 
08-03 დ 0054 დანა (სანამყენე-) 
07-03 დ 0055 დანა (სუფრის-) 
15-09 დ 0056 დანაფარის (ლითონური–) 

დასადები მოწყობილობა 
ელექტროლიზური დალექვით 

08-03 დ 0057 დანა ქარქაშით 
19-02 დ 0058 დანა (ქაღალდის საჭრელი–) 
24-02 დ 0059 დანა (ქირურგიული–) 
07-03 დ 0060 დანა (ყველის–) 
12-06 დ 0061 დანაშენი (გემის–) 
15-03 დ 0062 დანა (ჩალასაჭრელის–) 
08-03 დ 0063 დანა ხორცის ასაჭრელად 
08-03 დ 0064 დანა (ჯიბის–), დასაკეცი 
06-04 დ 0065 დანების დგარი 
07-07 დ 0066 დანების  კოლოფი 
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კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 
07-99 დ 0067 დანების საჭერი 
08-05 დ 0068 დანის სალესი 
07-03 დ 0069 დანის (სუფრის-) ტარის რგოლი 
03-01 დ 0070 დანის ქარქაში, ფუტლარი 
07-06 დ 0071 დანის ქვესადგამი 
25-01 დ 0072 დაპროფილებული სამშენებლო 

ქვა 
25-02 დ 0073 დარაბა მაღაზიისათვის 
08-07 დ 0074 დარაბის რაზა 
05-04 დ 0075 დარეზინებული ლენტი 
09-99 დ 0076 დარტყმის შთამნთქმელი მასალა 

საფუთავისათვის 
19-02 დ 0077 დასათარიღებელი და 

დასანომრი მოწყობილობა, 
საკანცელარიო 

07-04 დ 0078 დასაკეპი (კომბოსტოს-) ხელის  
სამარჯვი [საყოფაცხოვრებო] 

06-01 დ 0079 დასაკეცი დასაჯდომი 
06-03 დ 0080 დასაკეცი მაგიდა 
08-05 დ 0081 დასაკლავი საშუალება 

(ცხოველის–) 
13-02 დ 0082 დასამუხტი ხელსაწყო 

(აკუმულატორის–) 
13-02 დ 0083 დასამუხტი ხელსაწყოს კორპუსი 

(ბატარეის–) 
18-04 დ 0084 დასანარიმანდებელი მანქანა 

ასაკინძად 
19-02 დ 0085 დასანომრი შტამპი 
17-04 დ 0086 დასარტყამი საკრავი 
25-02 დ 0087 დასასვენებელი ადგილის 

ზღუდე, ღობე [ღია ცის ქვეშ] 
12-13 დ 0088 დასასუფთავებელი 

სატრანსპორტო საშუალება 
(ქუჩის–) 

24-01 დ 0089 დასასხივებელი აპარატი 
29-02 დ 0090 დასატოვებელი მოწყობილობა 

(წყალქვეშა ნავის–) 
18-02 დ 0091 დასაფრანკი მანქანა 
31-01 დ 0092 დასაქუცმაცებელი (ყურძნის–) 

მანქანა 
28-03 დ 0093 დასაყრდნობი (მანიკურის დროს 

ხელის–) 
08-05 დ 0094 დასაწებებელი  მომჭერი 
30-99 დ 0095 დასაჭერი (კატის–)  საშუალება 
08-06 დ 0096 დასაჭერი ღილაკი 
19-06 დ 0097 დასახაზი (მრუდი წირის–) 

მოწყობილობა 
09-07 დ 0098 დასახური  საშუალება [მომჭერი] 

საფუთავისათვის 
06-01 დ 0099 დასაჯდომი [ავეჯი] 
06-01 დ 0100 დასაჯდომი (გადასახსნელი–) 

 
 

 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 
06-01 დ 0101 დასაჯდომი (დასაკეცი-) 
06-01 დ 0102 დასაჯდომი (ველოსაპედზე 

დასაყენებელი, ბავშვის–) 
06-01 დ 0103 დასაჯდომი მეთევზეებისათვის 
06-01 დ 0104 დასაჯდომი (მოტოციკლეტზე 

დასაყენებელი ბავშვის–) 
06-01 დ 0105 დასაჯდომი სატრანსპორტო 

საშუალებისათვის [უნაგირის 
გარდა] 

06-01 დ 0106 დასაჯდომი (საუნის–) 
12-11 დ 0107 დასაჯდომის (ველოსიპედის ან 

მოტოციკლის–) შალითა 
23-02 დ 0108 დასაჯდომი უნიტაზისათვის 
05-06 დ 0109 დასტა (ქაღალდის–) [ტუალეტის 

ქაღალდის ან ხელსახოცის] 
19-08 დ 0110 დასტა, შეკრულა (სამედიცინო 

რეცეპტების–) 
09-99 დ 0111 დასტის, პაკეტის,ამანათის  

გადასატანი სახელური 
19-08 დ 0112 დაუსწრებლობის რეგისტრაციის 

ბარათი 
20-03 დ 0113 დაფა განცხადებებისათვის 
08-08 დ 0114 დაფა გასაღების ჩამოსაკიდად 
19-06 დ 0115 დაფა (გრიფელის–) 
21-02 დ 0116 დაფა ვინდსერფინგისათვის 
21-01 დ 0117 დაფა თამაშებისათვის 
21-01 დ 0118 დაფა კრიბიჯისათვის 
07-04 დ 0119 დაფა (მაგიდის–) პურის 

დასაჭრელად 
13-03 დ 0120 დაფა (მანაწილებელი–) 

[ელექტრული] 
20-03 დ 0121 დაფა (მემორიალური–) 
07-04 დ 0122 დაფა პროდუქტის დასაჭრელად 

[სამზარეულოს] 
07-04 დ 0123 დაფა პურის დასაჭრელად 
15-09 დ 0124 დაფა (საადიდვო–) 

ლითონისათვის 
20-03 დ 0125 დაფა (საინფორმაციო–) 
20-03 დ 0126 დაფა (საინფორმაციო–) 

თამაშებისათვის 
19-06 დ 0127 დაფა (საკლასო–) 
20-03 დ 0128 დაფა (სარეკლამო–) 
19-06 დ 0129 დაფა (სახაზავი-) [მაგიდისგან 

განსხვავებული] 
07-01 დ 0130 დაფა ყველისათვის 
21-01 დ 0131 დაფა (ჭადრაკის–) 
17-04 დ 0132 დაფდაფი 
11-02 დ 0133 დაფის (მაგნიტური–) მაგნიტი 
29-02 დ 0134 დაქანება (საშველი–) 
09-03 დ 0135 დაშაქრული ხილის კოლოფი 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

d            nawarmis anbanuri CamonaTvali         
 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 
22-02 დ 0136 დაშნა 
24-01 დ 0137 დაძაბულობის მოსახსნელი 

აპარატურა [სამედიცინო] 
06-03 დ 0138 დახლი [მაგიდა] 
15-07 დ 0139 დახლი–მაცივარი (სავაჭრო-) 
20-02 დ 0140 დახლი (სადემონსტრაციო–) [ღია 

ცის ქვეშ მოწყობილი] 
20-02 დ 0141 დახლი საფოსტო 

ბარათებისათვის 
20-02 დ 0142 დახლი  (ღია ცის ქვეშ 

მოწყობილი–) 
15-09 დ 0143 დგანი (საგლინი–) 

ლითონისათვის 
07-06 დ 0144 დგარი (ბოთლის–)  [სუფრის 

საკუთნო] 
06-04 დ 0145 დგარი გრამფირფიტებისათვის 
06-04 დ 0146 დგარი დანებისათვის 
08-10 დ 0147 დგარი ველოსიპედისათვის 
12-11 დ 0148 დგარი (ველოსიპედის ან 

მოტოციკლის გამოსაწევი-) 
06-04 დ 0149 დგარი იარაღისათვის 
06-04 დ 0150 დგარი კიისათვის 
08-10 დ 0151 დგარი მოტოციკლისათვის 
08-07 დ 0152 დგარი მოტოციკლის გატაცების 

აღსაკვეთად 
09-09 დ 0153 დგარი ნაგვის 

კონტეინერისათვის 
09-09 დ 0154 დგარი ნაგვის ტომრისათვის 
09-09 დ 0155 დგარი ნაგვის 

ტრანსპორტიორისათვის 
09-08 დ 0156 დგარი პლატფორმის, ქვეშის 
06-04 დ 0157 დგარი ჟურნალებისათვის 

[ავეჯი] 
20-03 დ 0158 დგარი რეკლამისათვის 
08-08 დ 0159 დგარი საფოსტო ყუთისათვის 
25-02 დ 0160 დგარის ბუდე 
06-04 დ 0161 დგარი (სინჯარების–) 
25-02 დ 0162 დგარის ძირი 
06-06 დ 0163 დგარი (ტანსაცმლის–) 
06-04 დ 0164 დგარი ქოლგებისათვის 
08-08 დ 0165 დგარი შლანგისათვის 
06-04 დ 0166 დგარი ჩამწერი კასეტებისათვის 
15-06 დ 0167 დგიმის თვალი 
15-01 დ 0168 დგუში (ძრავას–) 
19-07 დ 0169 დედამიწის გლობუსი 
30-02 დ 0170 დედა ფუტკრის გამოსაზრდელი 

ბუდე 
30-02 დ 0171 დედა ფუტკრის(–თვის) ჩარჩო–

მახე 

 
 
 
 
 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 
02-02 დ 0172 დეზაქტივაციის(–თვის)  

ტანსაცმელი 
30-05 დ 0173 დეზი 
09-01 დ 0174 დეზოდორანტის ბალონი 
23-02 დ 0175 დეზოდორანტის საჭერი 

[სანიტარული 
მოწყობილობისათვის] 

28-99 დ 0176 დეზოდორანტი [ტაბლეტი] 
ჭურჭლის სარეცხი 
მანქანისათვის 

17-01 დ 0177 დეკა (ფორტეპიანოს–) 
08-05 დ 0178 დეკორატიულად მოსართავი 

ტომსიკა (საკონდიტრო 
ნაწარმის-)   

12-16 დ 0179 დეკორატიული არმატურა 
სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის 

06-06 დ 0180 დეკორატიული არშია 
ავეჯისათვის 

06-06 დ 0181 დეკორატიული ზესადები 
ავეჯისათვის 

06-07 დ 0182 დეკორატიული ზესადები 
სურათის ჩარჩოსათვის 

11-02 დ 0183 დეკორატიული კალათი 
05-04 დ 0184 დეკორატიული მოსართავი 
12-16 დ 0185 დეკორატიული ნაწიბური 

(სატრანსპორტო საშუალების–) 
11-05 დ 0186 დეკორატიული სფერო მანქანის 

რადიოანტენისათვის 
11-99 დ 0187 დეკორაცია წარმოდგენისათვის 
17-99 დ 0188 დემპფერი მუსიკალური 

ინსტრუმენტისათვის 
10-05 დ 0189 დენადი გარემოს შესამოწმებელი 

ხელსაწყო 
13-02 დ 0190 დენის გამმართველი 
13-02 დ 0191 დენის გასატარებელი 

მოწყობილობა (საქონლისათვის 
განკუთვნილ ღობეში–) 

13-03 დ 0192 დენსართმევი (სრიალა ზედა 
რკალური–) ელმავლისათვის 

10-04 დ 0193 დენსიმეტრი 
25-03 დ 0194 დეპო [ნაგებობა] 
12-05 დ 0195 დერიკ–ამწე [ბურღვისათვის] 
14-03 დ 0196 დეტექტორი 

(ელექტრომაგნიტური 
ტალღების-) 

10-05 დ 0197 დეტექტორი (სიცრუის–) 
22-03 დ 0198 დეტონატორი 
12-03 დ 0199 დეფლექტორი (ნაპერწკლის–)  

ლოკომოტივისათვის 
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კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 
25-02 დ 0200 დეფლექტორი  

საკვამურისათვის 
21-01 დ 0201 დიაბოლო [სათამაშო] 
24-01 დ 0202 დიაგნოსტიკის(–თვის) აპარატი 

და მოწყობილობა,  სამედიცინო 
ან ლაბორატორიული 

24-02 დ 0203 დიაგნოსტიკის(–თვის) 
სამედიცინო ან 
ლაბორატორიული იარაღი და 
საკუთნო 

10-05 დ 0204 დიაგნოსტიკური მოწყობილობა, 
მედიცინაში ან ლაბორატორიაში 
გამოსაყენებლის გარდა 

19-08 დ 0205 დიაგრამა 
11-01 დ 0206 დიადემა 
24-01 დ 0207 დიათერმიის აპარატი 
16-05 დ 0208 დიაპოზიტივის კასეტი 
16-05 დ 0209 დიაპოზიტივის საჭერი 
16-05 დ 0210 დიაპოზიტივის ჩარჩო 
16-02 დ 0211 დიაპროექტორი 
24-01 დ 0212 დიაფრაგმა (კუმშვადი–) 

[რენტგენის აპარატის] 
16-01 დ 0213 დიაფრაგმა [ფოტოგრაფიული] 
14-01 დ 0214 დიაფრაგმა 

ხმამაღლამოლაპარაკისათვის 
06-01 დ 0215 დივანი 
06-13 დ 0216 დივნის გადასაფარებელი 
06-13 დ 0217 დივნის შალითა 
10-04 დ 0218 დინამომეტრი 
12-07 დ 0219 დირიჟაბლი 
03-01 დ 0220 დისკების კოლოფი 
19-04 დ 0221 დისკეტის ფუტლარი 
14-99 დ 0222 დისკი (მოქნილი-) 
14-02 დ 0223 დისკის (მყარი–) მაგნიტოფონი 
19-08 დ 0224 დისკო ავტომობილების 

სადგომისათვის 
21-02 დ 0225 დისკო თხილამურის 

ჯოხისათვის 
14-02 დ 0226 დისკომაბრუნი 
21-02 დ 0227 დისკო (მფრინავი–) [სათამაშო] 
07-02 დ 0228 დისკო რძის გადმოსვლის 

საწინააღმდეგო ადუღებისას 
10-06 დ 0229 დისკო (სარკინიგზო სასიგნალო–)
08-05 დ 0230 დისკო სახეხი ჩარხისათვის 
14-03 დ 0231 დისკო ტელეფონისათვის 
21-01 დ 0232 დისტანციურად მართვადი 

სათამაშო 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 
16-05 დ 0233 დისტანციური მართვის  

მოწყობილობა (დიაპოზიტივი–) 
[უმავთულოს გარდა] 

14-03 დ 0234 დისტანციური მართვის პულტი 
[უმავთულო] 

08-08 დ 0235 დიუბელი 
14-01 დ 0236 დიქტოფონი 
07-99 დ 0237 დოზატორი მშრალი 

სუნამოსათვის [საფუთავი, 
საყოფაცხოვრებო] 

19-02 დ 0238 დოზატორი საკორექტურო 
სითხისათვის 

07-99 დ 0239 დოზატორი სასმელი 
ჭიქისათვის 

10-04 დ 0240 დოზირების (კვების 
პროდუქტების–) ხელსაწყო 

12-06 დ 0241 დოკი (მცურავი–) 
18-99 დ 0242 დოკუმენტების 

გასანადგურებელი მანქანა 
18-99 დ 0243 დოკუმენტების მახარისხებელი 

მანქანა [ინფორმაციის 
მომძიებელი მანქანის გარდა] 

14-02 დ 0244 დოკუმენტების მახარისხებელი  
მანქანა [მონაცემთა დამუშავება] 

15-09 დ 0245 დოლაბი 
02-03 დ 0246 დოლბანდი 
08-99 დ 0247 დოლი ბაგირის, თოკის, 

გვარლის შესანახად 
17-04 დ 0248 დოლი (დიდი–) [მუსიკალური 

ინსტრუმენტი] 
08-99 დ 0249 დოლი ელექტრული 

სადენისათვის 
08-99 დ 0250 დოლი (კაბელის-) 
08-99 დ 0251 დოლი ლითონის ლენტისათვის 
17-04 დ 0252 დოლი [მუსიკალური 

ინსტრუმენტი] 
10-07 დ 0253 დოლი (საათის მოსამართი 

ზამბარის–) 
17-04 დ 0254 დოლის (თურქული–) ჯოხები 
08-99 დ 0255 დოლი შლანგისათვის 
22-01 დ 0256 დოლი (ცეცხლსასროლი 

იარაღის-) 
21-01 დ 0257 დომინო [თამაში] 
12-05 დ 0258 დომკრატი 
07-01 დ 0259 დოქი [გარდა საფუთავის–] 
07-01 დ 0260 დოქი (წყლის–) 
15-04 დ 0261 დრაგა 
12-03 დ 0262 დრეზინა 
08-01 დ 0263 დრელი 
08-01 დ 0264 დრელი მშვილდისებრი 

  



 

d            nawarmis anbanuri CamonaTvali         
 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 
08-01 დ 0265 დრელი (ხელის–) 
25-01 დ 0266 დრენაჟის მილი კედლისათვის 
11-05 დ 0267 დროშა 
11-05 დ 0268 დროშა (სამკუთხა პატარა–) 
02-07 დ 0269 დუგმა [გალანტერეა] 
07-99 დ 0270 დუგმა ფეხსაცმლის, 

ხელთათმნის შესაკრავად 
16-06 დ 0271 დურბინდი 
16-06 დ 0272 დურბინდი (საველე–) 
16-06 დ 0273 დურბინდი (სათეატრო–) 
19-04 დ 0274 დღიური 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 
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კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

10-04 ე 0001 ებულიომეტრი 
08-99 ე 0002 ეკლიანი მავთული 
14-03 ე 0003 ეკრანი გადიდებული 

სატელევიზიო გამოსახულებით 
06-06 ე 0004 ეკრანი (გათბობის რადიატორის–)
14-02 ე 0005 ეკრანი (დამცავი–) 

კომპიუტერისათვის 
25-02 ე 0006 ეკრანი სათბურისათვის 
16-05 ე 0007 ეკრანი (საპროექციო-) 
20-03 ე 0008 ეკრანი (სარეკლამო–) 
29-02 ე 0009 ეკრანი სახის დასაცავად 
14-02 ე 0010 ეკრანი (სენსორული–) 
14-02 ე 0011 ეკრანის მქონე ტერმინალი 

ინტერნეტში  შესაღწევად 
03-01 ე 0012 ეკრანის (საპროექციო–) 

ფუტლარი 
14-03 ე 0013 ეკრანი ტელეფონისათვის 
12-16 ე 0014 ეკრანი (ქარსარიდი–) 

სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის 

05-04 ე 0015 ელასტიკური თასმა 
05-04 ე 0016 ელასტიკური კიდე 
05-04 ე 0017 ელასტიკური ლენტი 
19-02 ე 0018 ელასტიკური ლენტი 

[საკანცელარიო] 
05-05 ე 0019 ელასტიკური ქსოვილი 
12-05 ე 0020 ელევატორი 
25-01 ე 0021 ელემენტი (არქიტექტურული–) 
13-99 ე 0022 ელემენტი [ელექტრული] 
13-99 ე 0023 ელემენტი (მზის ბატარეის–) 
25-01 ე 0024 ელემენტი (სამშენებლო 

აკუსტიკური–) 
25-03 ე 0025 ელექტროგადამცემი ხაზების 

ანძა 
25-03 ე 0026 ელექტროგადამცემი ხაზების 

ბოძი 
13-03 ე 0027 ელექტროდი 
08-99 ე 0028 ელექტროდი (საშემდუღებლო–) 
13-03 ე 0029 ელექტროენერგიის 

რეგულირების მოწყობილობა 
14-99 ე 0030 ელექტროვაკუუმური ხელსაწყო 
15-09 ე 0031 ელექტროლიზური დალექვით 

ლითონური დანაფარის 
დასადები მოწყობილობა 

13-99 ე 0032 ელექტრომაგნიტი 
12-05 ე 0033 ელექტრომაგნიტური ამწე 
14-03 ე 0034 ელექტრომაგნიტური ტალღების 

დეტექტორი 

 

26-99 ე 0035 ელექტრონათურის ვაზნა 
26-04 ე 0036 ელექტრონათურის ვარვარის 

ძაფი 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

26-04 ე 0037 ელექტრონათურის კოლბა, მილი 
21-01 ე 0038 ელექტრონული ბილიარდი 
20-03 ე 0039 ელექტრონული დაფა 

განცხადებისათვის 
21-01 ე 0040 ელექტრონული თამაშის 

მართვის პულტი 
21-01 ე 0041 ელექტრონული სათამაშო 
21-01 ე 0042 ელექტრონული სათამაშო 

მოწყობილობა 
25-01 ე 0043 ელექტროსადენების 

მანაწილებელი დაფა 
28-03 ე 0044 ელექტროსაპარსი 
28-03 ე 0045 ელექტროსაპარსის დამჭერი 

[კვლავდასატენი დამჭერის 
ჩათვლით] 

28-03 ე 0046 ელექტროსაპარსის თავი 
03-01 ე 0047 ელექტროსაპარსის (ფუტლარი–) 
14-01 ე 0048 ელექტროფონი 
23-03 ე 0049 ელექტროღუმელი (სადნობი–) 
13-03 ე 0050 ელექტრული გამტარი 

(იზოლირებული–) 
08-03 ე 0051 ელექტრული დანის საჭერი 
28-03 ე 0052 ელექტრული კბილის ჯაგრისის 

დამჭერი [კვლავდასატენი 
დამჭერის ჩათვლით] 

22-06 ე 0053 ელექტრული მახე 
მწერებისათვის 

14-02 ე 0054 ელექტრული მოწყობილობა 
(მაგნიტური ბარათის 
ამომკითხავი–) 

10-04 ე 0055 ელექტრული მრიცხველი 
26-04 ე 0056 ელექტრული ნათურა 
08-08 ე 0057 ელექტრული სადენების 

სამაჯური 
08-99 ე 0058 ელექტრული სადენის დოლი, 

კოჭა 
31-01 ე 0059 ელექტრული სახეხელა 
14-02 ე 0060 ელექტრული უბის წიგნაკი 
13-02 ე 0061 ელექტრული ხელსაწყო 

(ტელეფონის დასამუხტი-) 
26-04 ე 0062 ელექტული სანთელი 
02-07 ე 0001 “ელვა” შესაკრავი 
02-07 ე 0002 “ელვა” შესაკრავი  

ფეხსაცმლისათვის 
19-06 ე 0063 ელიფსოგრაფი 
11-05 ე 0064 ემბლემა 

 
 

 

07-04 ე 0065 ემულსიფიკატორი (კრემის,  
ნაღების-), არაელექტრული 

31-01 ე 0066 ემულსიფიკატორი (ნაღების, 
კრემის–) ელექტრული 

 
 
 
 
 
 

                                                                                            



 

e             nawarmis anbanuri CamonaTvali         

 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

17-02 ე 0067 ენა მუსიკალური 
ინსტრუმენტისათვის [ნაწილი] 

02-07 ე 0068 ეპოლეტი 
09-03 ე 0069 ერთჯერადი კოლოფი 

ყვავილების ან 
მცენარეებისათვის 

09-03 ე 0070 ერთჯერადი ქოთანი ყვავილების 
ან მცენარეებისათვის 

24-02 ე 0071 ერითროციტების (სისხლის–) 
დალექვის სიჩქარის 
გამოსათვლელი მოწყობილობა 

12-05 ე 0072 ესკალატორი 
21-02 ე 0073 ესპანდერი 
06-04 ე 0074 ეტაჟერი 
19-08 ე 0075 ეტიკეტი 
19-99 ე 0076 ეტიკეტის დასამაგრებელი 

თასმა, ზონარი 
18-99 ე 0077 ეტიკეტის დასაწებებელი მანქანა 
20-03 ე 0078 ეტიკეტის (სარეკლამო-) საჭერი 
12-01 ე 0079 ეტლი (ერთადგილიანი–) 
21-01 ე 0080 ეტლი თოჯინისათვის 
12-12 ე 0081 ეტლი (ინვალიდის–) 
12-11 ე 0082 ეტლი (მოტოციკლის–) 
12-12 ე 0083 ეტლი (მსუბუქი საბავშვო-) 
12-12 ე 0084 ეტლი (საბავშვო–) 
24-01 ე 0085 ექიმის(–თვის) სტაციონარული 

მოწყობილობა და აპარატი 
10-04 ე 0086 ექოლოტო 
15-04 ე 0087 ექსკავატორი 
15-04 ე 0088 ექსკავატორის ციცხვი 
30-99 ე 0089 ექსკრემენტის (ცხოველების–) 

მოსაცილებელი მოწყობილობა 
16-05 ე 0090 ექსპოზიციის ცხრილი 

[ფოტოგრაფიული] 
16-05 ე 0091 ექსპონომეტრი 
24-02 ე 0092 ექსტრაქტორი (კბილის–) 
31-01 ე 0093 ექსტრაქტორი (ხილის წვენის–) 

[ელექტრული] 
21-03 ე 0094 ეშმაკის ბორბალი [ატრაქციონი] 

   
   
   
   
   
 
 

 
 

   
   
   
   

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 
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კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

12-03 ვ 0001 ვაგონეტი (შახტის–) 
12-02 ვ 0002 ვაგონი (თვითსაცლელი–) 
12-03 ვ 0003 ვაგონი რეფრიჟერატორი 

[რკინიგზის] 
12-03 ვ 0004 ვაგონი (სამგზავრო–) რკინიგზის 
12-03 ვ 0005 ვაგონი (სატვირთო–) რკინიგზის 
12-03 ვ 0006 ვაგონის (რკინიგზის–) 

პლატფორმა 
12-03 ვ 0007 ვაგონი (ფუნიკულიორის–) 
12-03 ვ 0008 ვაგონი–ცისტერნა [სარკინიგზო] 
07-01 ვ 0009 ვაზა 
11-02 ვ 0010 ვაზა [დეკორატიული] 
11-02 ვ 0011 ვაზა (მაგიდის–) 
07-01 ვ 0012 ვაზა ტკბილეულისათვის 
11-02 ვ 0013 ვაზა (ყვავილის–) 
07-01 ვ 0014 ვაზა (ხილის–) 
22-03 ვ 0015 ვაზნა 
13-03 ვ 0016 ვაზნა დნობადი მცველისათვის 
26-99 ვ 0017 ვაზნა (ელექტრონათურის–) 
13-03 ვ 0018 ვაზნა [ელექტრული] 
22-03 ვ 0019 ვაზნა (ფუჭი–) 
22-01 ვ 0020 ვაზნის მჭიდე (ცეცხლსასროლი 

იარაღის-) 
21-04 ვ 0021 ვაკისი (კარვის–) 
10-04 ვ 0022 ვაკუუმმეტრი 
15-02 ვ 0023 ვაკუუმტუმბო 
15-05 ვ 0024 ვაკუუმური  მტვერსასრუტის 

ავსების ინდიკატორი 
15-05 ვ 0025 ვაკუუმური მტვერსასრუტი 

[საოჯახო ან საყოფაცხოვრებო] 
15-05 ვ 0026 ვაკუუმური მტვერსასრუტი 

(ხალიჩის გასაწმენდი-) 
10-05 ვ 0027 ვარდნის (პარაშუტით–) 

რეგულატორი 
26-04 ვ 0028 ვარვარის ძაფი 

(ელექტრონათურის-) 
10-04 ვ 0029 ვარიომეტრი 
12-11 ვ 0030 ვარსკვლავა (ველოსიპედის ან 

მოტოციკლის–) 
08-05 ვ 0031 ვარცლი სამშენებლო 

დუღაბისათვის 
23-02 ვ 0032 ვატერკლოზეტი 
10-04 ვ 0033 ვატმეტრი 
07-02 ვ 0034 ვაფლის მოსამზადებელი ფორმა 
01-01 ვ 0035 ვაფლის ჭიქა ნაყინისათვის 

[საჭმელი] 
07-07 ვ 0036 ვედრო ნახშირისათვის 
21-01 ვ 0037 ვედრო [სათამაშო] 

 

07-06 ვ 0038 ვედრო (სანაგვე-) 
09-09 ვ 0039 ვედრო (სანიტარული-) 
22-05 ვ 0040 ვედრო სატყუარებისათვის 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

07-07 ვ 0041 ვედრო [საყოფაცხოვრებო] 
09-99 ვ 0042 ვედროს სახელური 
07-01 ვ 0043 ვედრო ყინულისათვის 
07-01 ვ 0044 ვედრო შამპანურისათვის 
05-05 ვ 0045 ველვეტი 
12-11 ვ 0046 ველოსიპედი 
12-12 ვ 0047 ველოსიპედი (ოთხთვალა–) 
21-01 ვ 0048 ველოსიპედი (სამთვლიანი–) 

[სათამაშო] 
12-11 ვ 0049 ველოსიპედი (სამთვლიანი–) 

[სათამაშოს გარდა] 
12-11 ვ 0050 ველოსიპედის ამძრავის დამცავი 

საშუალება 
08-07 ვ 0051 ველოსიპედის ბაგირის ტიპის 

კიდული ბოქლომი 
08-07 ვ 0052 ველოსიპედის გატაცების 

აღსაკვეთი საკეტი 
08-10 ვ 0053 ველოსიპედის დგარი 
12-11 ვ 0054 ველოსიპედის მისაბმელი 
03-01 ვ 0055 ველოსიპედის საკუთნოს 

დამცავი ფუტლარი 
08-10 ვ 0056 ველოსიპედის სარემონტო 

სტენდი 
12-11 ვ 0057 ველოსიპედის სიჩქარის ცვლი-

ლების ჯაჭვის მიმმართველი 
26-06 ვ 0058 ველოსიპედის ფარა 
12-11 ვ 0059 ველოსიპედი (ძრავიანი–) 
21-02 ვ 0060 ველოტრენაჟორი 

[სტაციონარული] 
15-03 ვ 0061 ვენახის გუთანი 
23-04 ვ 0062 ვენტილატორი 
23-04 ვ 0063 ვენტილატორის ფრთა 
23-01 ვ 0064 ვენტილი 
12-15 ვ 0065 ვენტილი (სალტის–) სატრანს-

პორტო საშუალებისათვის 
01-01 ვ 0066 ვერმიშელი 
12-07 ვ 0067 ვერტმფრენი 
06-04 ვ 0068 ვერცხლის ნაკეთობების კარადა 
28-03 ვ 0069 ვიბრატორი მასაჟისთვის 
15-04 ვ 0070 ვიბრატორი [სამშენებლო] 
24-01 ვ 0071 ვიბრატორი 

(სტომატოლოგიური–) 
28-03 ვ 0072 ვიბრომასაჟის ბალიში 
03-01 ვ 0073 ვიდეოკამერის ფუტლარი 
14-01 ვ 0074 ვიდეომაგნიტოფონი 

14-03 ვ 0075 ვიდეოსატელეფონო კავშირის 
აპარატი 

14-03 ვ 0076 ვიდეოტელეფონი 
11-05 ვ 0077 ვიმპელი 

 
 
 
 
 

21-02 ვ 0078 ვინდსერფინგის დაფა 

 
 
 
 
 
 

     
                                                  
                                                     



 

v             nawarmis anbanuri CamonaTvali         

 
 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

17-03 ვ 0079 ვიოლინო 
17-03 ვ 0080 ვიოლინოს სანიკაპე 
17-03 ვ 0081 ვიოლონჩელი  
22-06 ვ 0082 ვირთხის დასაჭერი ხაფანგი 
10-04 ვ 0083 ვისკოზიმეტრი 
25-02 ვ 0084 ვიტრაჟიანი ფანჯარა 
20-02 ვ 0085 ვიტრინა 
06-04 ვ 0086 ვიტრინა [ავეჯი] 
20-02 ვ 0087 ვიტრინა კოჭის ძაფების 

გამოსაფენად 
20-02 ვ 0088 ვიტრინა საათების გამოსაფენად 
20-02 ვ 0089 ვიტრინა (სადემონსტრაციო–) 

[ღია ცის ქვეშ მოწყობილი] 
20-02 ვ 0090 ვიტრინა საწერი საკუთნოსათვის 
20-02 ვ 0091 ვიტრინა ყვავილებისა და 

მცენარეების გასაყიდად 
21-02 ვ 0092 ვოლანი 
10-04 ვ 0093 ვოლტმეტრი 
02-07 ვ 0094 ვუალი 
02-07 ვ 0095 ვუალის სამაგრი 
02-07 ვ 0096 ვუალი (ქუდის–) 
05-06 ვ 0097 ვულკანიზებული ქაღალდი 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  

   
   
   
   
   

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 
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კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

08-08 ზ 0001 ზამბარა (თეფშა–) 
10-07 ზ 0002 ზამბარა (საათის–) 
12-16 ზ 0003 ზამბარა (საკიდრის-) საგზაო სა-

ტრანსპორტო საშუალებისათვის 
19-02 ზ 0004 ზამბარული მომჭერი 

საქაღალდეებისათვის 
06-04 ზ 0005 ზანდუკი [ავეჯი] 
08-07 ზ 0006 ზანდუკის საკეტი 
17-04 ზ 0007 ზანზალაკი [მუსიკალური 

ინსტრუმენტი] 
03-01 ზ 0008 ზარდახშა 
17-05 ზ 0009 ზარდახშა (მუსიკალური-) 
03-01 ზ 0010 ზარდახშა საიუველირო 

ნაკეთობებისათვის 
08-07 ზ 0011 ზარდახშის საკეტი 
10-06 ზ 0012 ზარი (ელექტრული-) 
17-04 ზ 0013 ზარი [მუსიკალური 

ინსტრუმენტი] 
10-06 ზ 0014 ზარი (სასიგნალო-) 
29-02 ზ 0015 ზარი (საყვინთი-) 
08-06 ზ 0016 ზარის ზონარი 
06-08 ზ 0017 ზედა ტანსაცმლის  ჩამოსაკიდი 
06-06 ზ 0018 ზედა ტანსაცმლის ჩამოსაკიდი 

[ავეჯი] 
15-99 ზ 0019 ზეთგამომყოფი ჩამდინარი 

წყლისათვის [მანქანა] 
31-01 ზ 0020 ზეთის გამოსაწური წნეხი, 

ელექტრული 
12-99 ზ 0021 ზეთის დონის მაჩვენებლის 

გასაწმენდი საშუალება 
26-04 ზ 0022 ზეთის ლამპა 
08-01 ზ 0023 ზენკერი (კონუსური–) 
25-01 ზ 0024 ზესადები (პირაპირა–) 

[სარელსო] 
05-05 ზ 0025 ზეფირი [ქსოვილი] 
06-13 ზ 0026 ზეწარი 
25-01 ზ 0027 ზეწარი [სამშენებლო] 
06-99 ზ 0028 ზეწრის დასამაგრებელი თასმა 
99-99 ზ 0029 ზოდი [ოქროსი, ვერცხლის] 
05-06 ზ 0030 ზოლი (მერქნის–) 
19-99 ზ 0031 ზოლი (ყდის–) [საამკინძაო 

საქმე] 
02-07 ზ 0032 ზონარი 
05-04 ზ 0033 ზონარი [დეკორატიული] 
08-06 ზ 0034 ზონარი ზარისათვის 
19-99 ზ 0035 ზონარი (იარლიყების, 

ეტიკეტების დასამაგრებელი–) 
08-06 ზ 0036 ზონარი ფარდის გამოსაწევად 
24-02 ზ 0037 ზონდი (სამედიცინო–) 
02-07 ზ 0038 ზონრის სამაგრი [გალანტერეა] 

 
 
 
 
 
 
 
 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

08-03 ზ 0039 ზონრის საჭრელი 
08-05 ზ 0040 ზუმფარას დასამაგრებელი 

საშუალება 
05-06 ზ 0041 ზუმფარიანი ქაღალდი 
06-01 ზ 0042 ზურგი (სატრანსპორტო 

საშუალების დასაჯდომის–) 
28-99 ზ 0043 ზურგის მოსაფხანი 
03-01 ზ 0044 ზურგჩანთა 
03-01 ზ 0045 ზურგჩანთა (სკოლის–) 
03-01 ზ 0046 ზურგჩანთის კარკასი 
03-01 ზ 0047 ზურგჩანთის სამხარიღლიე 

ქამარი 
25-02 ზ 0048 ზღუდარი კარის ან 

ფანჯრისათვის 
16-06 ზ 0049 ზღუდარი სათვალის 

ჩარჩოსათვის 
25-02 ზ 0050 ზღუდე ღია ცის ქვეშ 

დასასვენებელი ადგილისათვის 
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კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

24-04 თ 0001 თაბაშირის სახვევის გასაჭრელი 
მოწყობილობა 

19-08 თ 0002 თაბახი (ალბომის ნაბეჭდი–) 
19-08 თ 0003 თაბახი (ნაბეჭდი–) სარეგისტრა-

ციო ჟურნალისათვის, 
საბუღალტრო წიგნისათვის 

21-01 თ 0004 თავი (თოჯინის–) 
10-07 თ 0005 თავი (მოსამართი–) საათისათვის 
19-06 თ 0006 თავი (სახაზავი ხელსაწყოს–) 
06-13 თ 0007 თავის დამცავი პირსახოცი 

სამასაჟო ტახტისათვის 
08-01 თ 0008 თავი (შიგსაჩარხი–) 
08-05 თ 0009 თავი (ხრახნსაჭრელი-) 
25-03 თ 0010 თავლა 
06-01 თ 0011 თავმისადები 

დასაჯდომისათვის 
02-03 თ 0012 თავსაბურავზე დამაგრებული 

მზისგან დამცავი წინაფრა 
02-03 თ 0013 თავსაბურავი 
02-03 თ 0014 თავსაბურავი (მწერის კბენისაგან 

დამცავი–) 
02-03 თ 0015 თავსაბურავი (სამღვდელოების–) 
09-03 თ 0016 თავსაბურავის კოლოფი 

[საფუთავი] 
02-03 თ 0017 თავსაბურავის წინაფრა 
21-01 თ 0018 თავსატეხი [სათამაშო] 
02-05 თ 0019 თავსაფარი 
15-99 თ 0020 თავსაცობი მანქანა (ბოთლის–) 
25-02 თ 0021 თავსახური (სათვალიერებელი 

ლიუკის–) 
07-99 თ 0022 თავსახურის (ქოთნის და დოქის–) 

საჭერი 
08-08 თ 0023 თავფართო ლურსმანი 
02-06 თ 0024 თათმანი 
09-07 თ 0025 თალფაქი ბოთლისათვის 
28-03 თ 0026 თალფაქი (თმის საშრობი 

აპარატის–) 
07-01 თ 0027 თალფაქი (საკარაქის–) 
12-16 თ 0028 თალფაქი სატრანსპორტო 

საშუალებისათვის 
09-07 თ 0029 თალფაქი (საფრქვევი–) 

აეროზოლის ტევადობისათვის 
07-01 თ 0030 თალფაქი (ყველის თეფშის–) 
09-07 თ 0031 თალფაქი შესასხურებლით 
23-03 თ 0032 თამასა გათბობის 

მოწყობილობისათვის 
25-02 თ 0033 თამასა (კარის–) 
25-99 თ 0034 თამასა კარ–ფანჯრებისათვის 
25-02 თ 0035 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

თამასა ჟალუზის, შტორისათვის 
 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

12-06 თ 0036 თამასა (სამაგრი–) პატარა ზომის 
გემისათვის 

 
 

25-01 თ 0037 თამასა [სახუროო] 
25-02 თ 0038 თამასის (ფარდის, ჟალუზის–) 

სარეგულირებელი მოწყობილობა
21-01 თ 0039 თამაში (ელექტრონული–) 
21-01 თ 0040 თამაში, მათ შორის, 

საგანმანათლებლო 
27-01 თ 0041 თამბაქო 
27-01 თ 0042 თამბაქო (საღეჭი-) 
27-06 თ 0043 თამბაქოს კოლოფი 
27-06 თ 0044 თამბაქოს ქილა 
27-06 თ 0045 თამბაქოს ქისა 
15-99 თ 0046 თამბაქოს შესარევი და 

გასაცრელი მანქანა 
27-99 თ 0047 თამბაქოს ჩასატენი 
14-03 თ 0048 თანამგზავრული მიმღები 

ხელსაწყო 
10-04 თ 0049 თარაზო (სპირტიანი–) 
19-08 თ 0050 თარგი (გამოსაჭრელი–) 
19-08 თ 0051 თარგი კერვისათვის 
06-04 თ 0052 თარო [ავეჯი] 
12-03 თ 0053 თარო (ბარგის–) რკინიგზის 

სამგზავრო ვაგონისათვის 
06-04 თ 0054 თარო  ბოთლებისათვის 

[შესანახად] 
20-02 თ 0055 თაროედი (სავაჭრო–) 
08-08 თ 0056 თარო (კედლის–) 

ბაიდარისათვის 
08-08 თ 0057 თარო (კედლის–) 

თხილამურებისათვის 
06-04 თ 0058 თარო პროსპექტებისათვის 
06-04 თ 0059 თარო რელიგიური კულტის 

საგნებისათვის 
23-02 თ 0060 თარო სააბაზანო ოთახისათვის 

[გარდა ავეჯისა] 
06-04 თ 0061 თარო (სამუშაო იარაღის 

ჩამოსაკიდი–) 
20-02 თ 0062 თარო საფოსტო ბარათებისათვის 
20-02 თ 0063 თარო საქონლის გამოსაფენად 
06-04 თ 0064 თარო (სინჯარების–) 
06-04 თ 0065 თარო (ფეხსაცმლის-) 
06-04 თ 0066 თარო (ქვაბების–) 
06-04 თ 0067 თარო ყვავილებისათვის 
06-04 თ 0068 თარო წიგნებისათვის 
06-04 თ 0069 თარო ხილის და ბოსტნეული-

სათვის [არასადემონსტრაციო] 
09-03 თ 0070 თარო (ხმელეთზე ან წყალზე 

ტვირთის გადასაზიდი 
კონტეინერის–) 
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კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

06-04 თ 0071 თარო (ჯიხურის–)  
გაზეთებისათვის 

07-01 თ 0072 თასი 
11-02 თ 0073 თასი [დეკორატიული] 
07-01 თ 0074 თასი თითების დასაბანად 
21-01 თ 0075 თასი კამათლებისათვის 
07-01 თ 0076 თასი (ნაყინის–) 
28-03 თ 0077 თასი პარსვისთვის 
19-06 თ 0078 თასი (საღებავების გასახსნელი–) 

მხატვრებისათვის 
10-04 თ 0079 თასი (საწყავი–) 
05-04 თ 0080 თასმა [დეკორატიული ] 
06-99 თ 0081 თასმა ზეწრის დასამაგრებლად 
21-02 თ 0082 თასმა თხილამურის 

ჯოხისათვის 
19-99 თ 0083 თასმა (იარლიყის, ეტიკეტების 

დასამაგრებელი–) 
10-07 თ 0084 თასმა (მაჯის საათის–) 
09-06 თ 0085 თასმა [სასარაჯო ნაწარმის 

გამოკლებით] 
09-06 თ 0086 თასმა (ტვირთის გადასაზიდი ან 

ტრანსპორტირებისათვის 
განკუთვნილი-) 

22-01 თ 0087 თასმა (ცეცხლსასროლი 
იარაღის–) 

30-04 თ 0088 თასმა ცხოველებისათვის 
25-03 თ 0089 თეატრალური სცენა 
11-99 თ 0090 თეატრის დეკორაცია 
08-05 თ 0091 თეგ–ჩაქუჩი 
30-02 თ 0092 თევზების(–თვის) წყალსატევი 
22-05 თ 0093 თევზის დასაჭერი ბადე 
22-05 თ 0094 თევზის დასაჭერი სატყუარა 
22-05 თ 0095 თევზის დასაჭერი სატყუარას 

საჭერი 
22-05 თ 0096 თევზის დასაჭერი შუბი 
22-05 თ 0097 თევზის დასაჭერი ჰარპუნი 
07-03 თ 0098 თევზის(-თვის) სუფრის 

საკუთნო 
01-04 თ 0099 თევზის კატლეტი 
22-05 თ 0100 თევზის მოსაცილებელი 

საშუალება  (ნემსკავიდან–) 
31-01 თ 0101 თევზის საჭრელი და 

გამოსაშიგნი მანქანა 
07-04 თ 0102 თევზის ქერცლგასაცლელი 

საშუალება 
 

07-02 თ 0103 თევზის შესაწვავი  ღრმა 
ჭურჭელი 

22-05 თ 0104 თევზი (ხელოვნური–) ნემსკავით 
[სატყუარა] 

06-13 თ 0105 თეთრეული საოჯახო 

 
 
 
 
 
 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

09-06 თ 0106 თეთრეულის თოკი 
07-07 თ 0107 თეთრეულის  კალათა 

 
 
 

15-05 თ 0108 თეთრეულის საშრობი [მანქანა] 
10-04 თ 0109 თეოდოლიტი 
24-01 თ 0110 თერმოთერაპიის აპარატი 
24-02 თ 0111 თერმოკაუტერი (სამედიცინო–) 
19-06 თ 0112 თერმოკაუტერი (ხეზე 

ამოსაწვავი–) 
10-04 თ 0113 თერმომეტრი [მათ შორის 

სამედიცინოც] 
07-01 თ 0114 თერმოსი 
09-01 თ 0115 თერმოსი მოგზაურისათვის 
10-05 თ 0116 თერმოსტატი 
23-01 თ 0117 თერმოსტატიკური შემრევი 
08-05 თ 0118 თერმოშედუღების აპარატი 
10-05 თ 0119 თერმული რეგულატორი (ალის–)
08-08 თ 0120 თეფშა ზამბარა 
17-04 თ 0121 თეფშები [მუსიკალური 

ინსტრუმენტი] 
06-04 თ 0122 თეფშების ქვესადგამი [ავეჯი] 
07-01 თ 0123 თეფში 
19-02 თ 0124 თეფში (მონეტების–) 
22-04 თ 0125 თეფში სასროლად [მფრინავი 

სამიზნე] 
08-08 თ 0126 თეფშის დასაკიდი კაკვი 
07-06 თ 0127 თეფშის შემთბობი 
07-01 თ 0128 თეფში ყველისათვის 
07-01 თ 0129 თეფში ხამანწკებისათვის 
07-01 თ 0130 თეფში ხილისათვის 
15-09 თ 0131 თვალაკი ლითონის ადიდვით 

დამუშავებისათვის 
12-03 თ 0132 თვალი  რელსიანი სატრანს-

პორტო საშუალებისათვის 
12-06 თ 0133 თვალი (სანიჩბავი–) [გემის 

წევისათვის] 
12-16 თ 0134 თვალი (სატრანსპორტო 

საშუალების–) 
12-16 თ 0135 თვალი სატრანსპორტო საშუალე-

ბისათვის [სარელსო სატრან-
სპორტო საშუალების გარდა] 

12-16 თ 0136 თვალი (საჭის–) 
28-02 თ 0137 თვალის კონტურის მოსახაზი 

საშუალება 
12-16 თ 0138 თვალისმომჭრელი სინათლის 

საწინააღმდეგო მოწყობილობა 
სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის 

12-16 თ 0139 თვალისმომჭრელი სინათლის 
საწინააღმდეგო საქარე მინა 
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კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

16-06 თ 0140 თვალის მოჭრის საწინააღმდეგო 
სათვალე 

24-03 თ 0141 თვალი (ხელოვნური–) 
12-11 თ 0142 თვალი (ჯაჭვის–) ველოსიპედის 

ან მოტოციკლისათვის 
30-04 თ 0143 თვალსაფარი ცხენისათვის 
13-02 თ 0144 თვითინდუქციის კოჭა 
21-01 თ 0145 თვითმგორავი [სათამაშო] 
12-07 თ 0146 თვითმფრინავი 
05-06 თ 0147 თვითმწებავი პლასტიკური 

ფოლგა 
12-12 თ 0148 თვლებიანი სკამი 
11-01 თ 0149 თვლიანი ბეჭედი 
12-16 თ 0150 თვლის მანა (სატრანსპორტო 

საშუალების–) 
12-16 თ 0151 თვლის მორგვი (სატრანსპორტო 

საშუალების–) 
15-99 თ 0152 თვლის (სატრანსპორტო 

საშუალების–) მაბალანსირებელი 
მანქანა 

12-16 თ 0153 თვლის ფერსო სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის 

24-04 თ 0154 თიაქრის ბანდაჟი 
15-03 თ 0155 თივასაბრუნელა [მანქანა] 
08-03 თ 0156 თივასაჭრელი [დანა ხელის] 
15-03 თ 0157 თივასაჭრელი [მანქანა] 
08-03 თ 0158 თივის დასაქუცმაცებელი 

[იარაღი] 
15-03 თ 0159 თივის მოსახვეტი [მანქანა] 
07-01 თ 0160 თითების დასაბანი თასი 
02-06 თ 0161 თითზე ჩამოსაცმელი 
15-06 თ 0162 თითისტარი 
23-03 თ 0163 თიხის ნაწარმის გამოსაწვავი 

ღუმელი 
07-01 თ 0164 თლაშო 
28-04 თ 0165 თმა (გაკეთებული–) 
28-03 თ 0166 თმის ამოსაღები პინცეტი 
28-03 თ 0167 თმის ბადე 
28-03 თ 0168 თმის გრძელვადიანი დახვევის 

საშუალება 
28-03 თ 0169 თმის დასაბანი ტაშტი 
28-03 თ 0170 თმის დასახვევი მაშა 
28-03 თ 0171 თმის დასახვევი მომჭერი 
28-03 თ 0172 თმის დასახვევი საშუალების 

გამხურებელი 
28-03 თ 0173 თმის დასახვევი ხელსაწყო 
11-01 თ 0174 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

თმის მომჭერი [საიუველირო 
ნაკეთობა] 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

28-03 თ 0175 თმის მოსაცილებელი აპარატი 
28-04 თ 0176 თმის ნაწნავი [გაკეთებული] 

 
 

28-03 თ 0177 თმის საკრეჭი 
28-03 თ 0178 თმის საკრეჭი მანქანა 
28-03 თ 0179 თმის სამაგრი 
11-01 თ 0180 თმის სამაგრი [საიუველირო 

ნაკეთობა] 
28-03 თ 0181 თმის სარჭი, ჩხირი 
20-02 თ 0182 თმის საღებავის ელფერების 

რუკა 
28-03 თ 0183 თმის საშრობი 
28-03 თ 0184 თმის საშრობი აპარატის 

თალფაქი 
28-03 თ 0185 თმის საშრობი მოწყობილობის 

თალფაქი 
28-03 თ 0186 თმის შესაკრავი [საიუველირო 

ნაწარმის გარდა] 
11-01 თ 0187 თმის ჩხირი [საიუველირო 

ნაკეთობა] 
04-02 თ 0188 თმის ჯაგრისი 
08-01 თ 0189 თოვლასაღები ნიჩაბი 
21-02 თ 0190 თოვლზე სასიარულო საშუალება
12-13 თ 0191 თოვლის გასაფანტი 

სატრანსპორტო საშუალება 
12-13 თ 0192 თოვლსაწმენდი [ავტომობილი] 
08-05 თ 0193 თოვლსაწმენდი გუთანი 
08-05 თ 0194 თოვლსაწმენდი [ხელის] 
09-06 თ 0195 თოკი 
21-02 თ 0196 თოკი ალპინისტებისათვის 
09-06 თ 0197 თოკი თეთრეულისათვის 
20-02 თ 0198 თოკის გასაცემი მოწყობილობა 
08-99 თ 0199 თოკის შესანახი დოლი, კოჭა 
09-06 თ 0200 თოკი (ტვირთის გადასაზიდი ან 

ტრანსპორტირებისათვის 
განკუთვნილი-) 

09-06 თ 0201 თოკი ძნის კონის შესაკრავად 
[ძნასაკონი] 

23-03 თ 0202 თორნე 
22-03 თ 0203 თოფის ტყვია 
30-03 თ 0204 თოფრა [ცხენისათვის] 
08-01 თ 0205 თოხი 

21-01 თ 0206 თოჯინა 
21-01 თ 0207 თოჯინა თოჯინების 

თეატრისათვის 
21-01 თ 0208 თოჯინა (ქაღალდის–) 
21-01 თ 0209 თოჯინის თავი 
21-01 თ 0210 თოჯინის ტანსაცმელი 
07-01 თ 0211 თუნგი 
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კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

07-04 თ 0212 თუშფალანგი 
08-99 თ 0213 თხილამურების გასასანთლავი 

ქვესადგამი 

 
 

05-06 თ 0214 თხილამურების(-თვის) ხელოვ-
ნური დაღმართის ფენილი 

08-08 თ 0215 თხილამურების კედლის თარო 
12-16 თ 0216 თხილამურების საჭერი სატრანს-

პორტო საშუალებისათვის 
21-02 თ 0217 თხილამური 
21-02 თ 0218 თხილამური ( გორგოლაჭიანი-) 
21-02 თ 0219 თხილამურის დამცავი ბუნიკი 
21-02 თ 0220 თხილამურის კანტი 
21-02 თ 0221 თხილამურის სამაგრი და მისი 

ნაწილები 
21-02 თ 0222 თხილამურის სამაგრის მომჭერი 

ქუსლისათვის 
21-02 თ 0223 თხილამურის ქვედა, სასრიალო 

ნაწილი 
21-02 თ 0224 თხილამურის ჯოხი 
21-02 თ 0225 თხილამურის ჯოხის დისკო 
21-02 თ 0226 თხილამურის ჯოხის თასმა 
21-02 თ 0227 თხილამურის ჯოხის ტარი 
21-02 თ 0228 თხილამური (წყლის–) 
07-02 თ 0229 თხილის მოსახალი საშუალება 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 
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კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 
12-06 ი 0001 იალქანი (აფრიანი გემის–) 
22-01 ი 0002 იარაღი ბოროტმოქმედთა 

გასაფრთხილებლად 
24-02 ი 0003 იარაღი და საკუთნო (სამედიცი-

ნო ან ლაბორატორიული–)  
დიაგნოსტიკისათვის 

24-02 ი 0004 იარაღი და ხელსაწყო 
ლაბორატორიისათვის (ხელით 
სამართავი–) 

22-02 ი 0005 იარაღი, თასმაზე მხარიღლივ ან 
წელზე ჩამოკიდებულად 
სატარებელი 

08-01 ი 0006 იარაღი  კედლის გასაბურღად 
08-03 ი 0007 იარაღი კორდის დასაჭრელად 
08-01 ი 0008 იარაღი  მიწის 

სამუშაოებისათვის 
08-01 ი 0009 იარაღი (საბურღი-) 
08-05 ი 0010 იარაღი (საკუთხვილე-) 
24-02 ი 0011 იარაღი (სამედიცინო–) 
06-04 ი 0012 იარაღის დგარი [სასროლი] 
03-01 ი 0013 იარაღის (სამუშაო-) 

განსათავსებელი ქამარი 
06-04 ი 0014 იარაღის (სამუშაო-)კარადა 
03-01 ი 0015 იარაღის (სამუშაო-) ყუთი, 

ჩანთა, ფუტლარი 
24-02 ი 0016 იარაღი (სტომატოლოგიური–) 
03-01 ი 0017 იარაღის ქარქაში 
24-02 ი 0018 იარაღი (ქირურგიული–) 
22-01 ი 0019 იარაღი წყალქვეშ 

ნადირობისათვის 
24-02 ი 0020 იარაღი (ხელით სამართავი 

სამედიცინო–) 
08-03 ი 0021 იარაღი ხის მოსაჭრელად 
19-08 ი 0022 იარლიყი 
19-99 ი 0023 იარლიყის დასამაგრებელი 

თასმა, ზონარი 
05-04 ი 0024 იარლიყი (ქსოვილის–) 

ტანსაცმლისათვის 
25-02 ი 0025 იატაკი 
08-99 ი 0026 იატაკის ავეჯის 

ზემოქმედებისაგან დამცავი 
საშუალება 

08-05 ი 0027 იატაკის საფხეკი 
15-05 ი 0028 იატაკის საწმენდი მანქანა 
07-05 ი 0029 იატაკის ტილო 
15-05 ი 0030 იატაკსაპრიალებელი, 

ელექტრული 
12-06 ი 0031 იახტა 

02-99 ი 0032 იდაყვის დამცავი 
სპორტსმენებისათვის  

 
 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 
07-01 ი 0033 იზოთერმული ბოთლი 
02-02 ი 0034 იზოთერმული სამოსი  წყალქვეშ 

ნადირობისათვის 
07-01 ი 0035 იზოთერმული ქოთანი 
13-03 ი 0036 იზოლატორი [ელექტრული] 
08-05 ი 0037 იზოლაციის (სადენის–) 

მოსაცილებელი იარაღი 
13-03 ი 0038 იზოლირებული ელექტრული 

გამტარი 
23-02 ი 0039 იზოლირებული ნაკვეთური 

[რელაქსაციისათვის] 
07-07 ი 0040 იზოლირებული სათავსი 

[საყოფაცხოვრებო]  
12-16 ი 0041 ილუმინატორი 
11-04 ი 0042 იმიტაცია (მცენარეულის–) 
15-05 ი 0043 ინდიკატორი (ავსების–) 

ვაკუუმური 
მტვერსასრუტისათვის 

10-04 ი 0044 ინდიკატორი (აკუმულატორის 
დამუხტვის–) 

10-05 ი 0045 ინდიკატორი (გამოსხივების–) 
10-05 ი 0046 ინდიკატორი (კვამლის 

აღმოსაჩენი–) 
10-05 ი 0047 ინდიკატორი (მადნის 

არსებობის–) 
10-05 ი 0048 ინდიკატორი (მგრგვინავი 

აირის–) 
10-05 ი 0049 ინდიკატორი (ტენიანობის–) 
10-05 ი 0050 ინდიკატორი (ყალბი ფულის–) 
24-01 ი 0051 ინვალიდების სავარჯიშო 

მოწყობილობა 
24-04 ი 0052 ინვალიდების საკვები 

მოწყობილობა 
12-05 ი 0053 ინვალიდის ასაწევი 

მოწყობილობა 
12-12 ი 0054 ინვალიდის ეტლი 
12-12 ი 0055 ინვალიდის სავარძელი 
12-12 ი 0056 ინვალიდის სასიარულო ჩარჩო 
06-02 ი 0057 ინვალიდის საწოლი 
10-04 ი 0058 ინკლინომეტრი 
24-01 ი 0059 ინკუბატორი 

ახალშობილებისათვის 
30-99 ი 0060 ინკუბატორი კვერცხებისათვის 
09-01 ი 0061 ინსექტიციდების ბალონი 
22-06 ი 0062 ინსექტიციდების საფრქვეველა  

[აეროზოლური ბალონებისა და 
სასოფლო–სამეურნეო 
საფრქვეველების გამოკლებით] 
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კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 
14-04 ი 0063 ინტერფეისი (გრაფიკული–) 

[გამოსახულების განლაგება 
კომპიუტერის ეკრანზე] 

14-02 ი 0064 

 
 

ინტერფეისი (კომპიუტერის–) 
20-02 ი 0065 ინფორმაციის ამსახველი 

მოწყობილობა 
14-99 ი 0066 ინფორმაციის ვიზუალური 

ასახვის მოწყობილობის დამცავი 
ფილტრი 

23-03 ი 0067 ინფრაწითელი გამოსხივების 
ნათურა, გასათბობად 

24-04 ი 0068 ინჰალატორი 
31-01 ი 0069 იოგურტის დასამზადებელი 

მოწყობილობა, ელექტრული 
07-04 ი 0070 იოგურტის მოსამზადებელი 

საშუალება, ხელის 
24-04 ი 0071 ირიგატორი [სამედიცინო] 
22-03 ი 0072 ისარი 
10-07 ი 0073 ისარი (ინდიკატორული 

ხელსაწყოს–) 
21-01 ი 0074 ისარი [სათამაშო] 
12-99 ი 0075 ისარი (სარკინიგზო–) 
10-07 ი 0076 ისარი (ციფერბლატის–) 
12-99 ი 0077 ისრის გადამყვანი (სარკინიგზო–)

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 
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კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 
02-02 კ 0001 კაბა 
13-03 კ 0002 კაბელგაყვანილობა 

[ელექტრული] 
08-08 კ 0003 კაბელების  შესაერთებელი 

მომჭერი 
13-03 კ 0004 კაბელი (ელექტრული–) 
13-03 კ 0005 კაბელის ბლოკური მაერთებელი 
13-03 კ 0006 კაბელის ბუნიკი 
08-99 კ 0007 კაბელის დოლი 
25-01 კ 0008 კაბელის(–თვის) მილი 
13-03 კ 0009 კაბელის მომჭერი [ელექტრული] 
08-08 კ 0010 კაბელის შესაერთებელი 

მომჭერი 
12-05 კ 0011 კაბესტანი 
23-02 კ 0012 კაბინა (თურქული აბანოს–), 

გადასატანი 
12-05 კ 0013 კაბინა (ლიფტის-) 
06-06 კ 0014 კაბინა (მაღაზიის  მოლარის–)  

[ავეჯი] 
25-03 კ 0015 კაბინა (პლაჟის–) 
12-04 კ 0016 კაბინა (საბაგირო გზის–) 
06-06 კ 0017 კაბინა (სალარო აპარატის-) 
25-03 კ 0018 კაბინა [სატელეფონო] 
12-16 კ 0019 კაბინა სატრანსპოტო 

საშუალებისათვის 
25-03 კ 0020 კაბინა საღებავების 

მისაფრქვევად 
25-03 კ 0021 კაბინა [საყარაულო] 
23-02 კ 0022 კაბინა საშხაპე 
06-06 კ 0023 კაბინა სწავლებისათვის 
25-03 კ 0024 კაბინა ტანისამოსის 

გადასაცმელად 
12-16 კ 0025 კაბინა (ტრაქტორის–) 
12-04 კ 0026 კაბინა (ფუნიკულიორის–) 
25-01 კ 0027 კადონი 
08-08 კ 0028 კავი ელექტრული სადენისათვის 
08-05 კ 0029 კავით დასამაგრებელი იარაღი    

[ საკანცელარიოს გარდა] 
08-08 კ 0030 კავი კოლოფისათვის, 

ყუთისათვის 
08-08 კ 0031 კავი მილსადენის დასაკიდად 
08-08 კ 0032 კავი (სამაგრი–) 
08-08 კ 0033 კავი სახურავის დასამაგრებლად 
19-02 კ 0034 კავის მოსახსნელი მოწყობილობა 
08-08 კ 0035 კავი ქამრისათვის 
30-04 კ 0036 კავი (ცხენის აკაზმულობის–) 
14-03 კ 0037 კავშირგაბმულობის 

მოწყობილობა 
22-06 კ 0038 კაკანათი ცხოველებისათვის 
08-05 კ 0039 

 
 
 
 
 
 
 

კაკვი 

 
 
 
 
 
 
 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 
12-16 კ 0040 კაკვი (ბუქსირის–) სატრანს-

პორტო საშუალებისათვის 
08-05 კ 0041 კაკვი გადასაბრუნებლად 
08-08 კ 0042 კაკვი დასაკიდად 
08-08 კ 0043 კაკვი თეფშის დასაკიდად 
08-05 კ 0044 კაკვი (კანჯოს–) 
08-08 კ 0045 კაკვი ხორცისათვის 
07-04 კ 0046 კალათა (ბოსტნეულის–) 
07-07 კ 0047 კალათა თეთრეულისათვის 
19-02 კ 0048 კალათა კორესპონდენციისათვის 
07-06 კ 0049 კალათა პურისათვის 
03-01 კ 0050 კალათა საყიდლებისათვის 
07-08 კ 0051 კალათა შეშისათვის 
03-01 კ 0052 კალათა ხელსაქმისათვის 
21-01 კ 0053 კალათბურთი [სათამაშო] 
11-02 კ 0054 კალათი (დეკორატიული–) 
09-09 კ 0055 კალათი ზედმეტი, უსარგებლო 

ქაღალდებისათვის 
09-04 კ 0056 კალათი [საფუთავი] 
30-06 კ 0057 კალათი (საძილე–) შინაური 

ცხოველებისათვის 
09-04 კ 0058 კალათი სახურავით 
09-04 კ 0059 კალათის სახელური 
11-02 კ 0060 კალათი ყვავილის ქოთნისათვის 
09-04 კ 0061 კალათი (ყურძნის მოსაკრეფი–) 
22-05 კ 0062 კალათი (წნული–) კიბოებისა და 

მისთანებისათვის 
22-05 კ 0063 კალათი (წნული–) კიბოების, 

გველთევზების და მისთანათა 
დასაჭერად 

22-05 კ 0064 კალათი (წნული–) კრევეტების 
დასაჭერად 

19-06 კ 0065 კალამი (ავტოკალმის–) 
19-06 კ 0066 კალამი (თვითმწერის–) 
19-06 კ 0067 კალამი (მუდმივი–) 
19-06 კ 0068 კალამი (სახაზავი–) 
15-06 კ 0069 კალანდრი (გორგოლაჭიანი-) 

[საფეიქრო] 
15-09 კ 0070 კალანდრი (ქაღალდის 

საწარმოებელი–) 
08-05 კ 0071 კალაპოტი ფეხსაცმლის 

დასამზადებლად 
08-05 კ 0072 კალაპოტი ფეხსაცმლის 

შესაკეთებლად [მეწაღის] 
15-99 კ 0073 კალაპოტი ფეხსაცმლის წარ-

მოებისათვის [მანქანის ნაწილი] 
08-05 კ 0074 კალატოზის ქაფჩა, ნიჩაბი 
21-01 კ 0075 კალეიდოსკოპი [სათამაშო] 
19-04 კ 0076 

 
 

კალენდარი 
19-03 კ 0077 

 

კალენდარი (გადასაფურცლი–) 
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კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 
19-03 კ 0078 კალენდარი (მოსახევი–) 
19-03 კ 0079 კალენდარი [სარეკლამო] 
19-03 კ 0080 კალენდრის (გადასაფურცლი –) 

ქვესადგამი 
19-03 კ 0081 კალენდრის (მაგიდის მოსახევი–) 

ქვესადგამი 
10-04 კ 0082 კალიბრი 
10-04 კ 0083 კალიბრი სოფლის მეურნეობის 

პროდუქტებისათვის 
17-05 კ 0084 კალიოპა [მუსიკალური 

ინსტრუმენტი] 
19-01 კ 0085 კალკის ქაღალდი 
18-01 კ 0086 კალკულატორი [კომპიუტერის 

გარდა] 
19-06 კ 0087 კალმისტრის სადგარი 
19-06 კ 0088 კალმისტრის საჭერი 
10-04 კ 0089 კალორიმეტრი 
02-04 კ 0090 კალოში 
21-01 კ 0091 კამათელი თამაშებისათვის 
25-02 კ 0092 კამარა 
24-01 კ 0093 კამერა დეზინფექციისა და 

სტერილიზაცისათვის 
12-15 კ 0094 კამერა (პნევმატიკური სალტის–) 
15-05 კ 0095 კამერა (საშრობი–) 
17-99 კ 0096 კამერტონი 
16-01 კ 0097 კამკორდერი 
09-06 კ 0098 კანაფი მცენარეების შესაკრავად 
20-02 კ 0099 კანაფის გასაცემი მოწყობილობა 
26-01 კ 0100 კანდელაბრი 
09-02 კ 0101 კანისტრა 
28-02 კ 0102 კანის შემკვრელი ფანქარი 
24-02 კ 0103 კანიულა საინიექციო 

შპრიცისათვის 
12-06 კ 0104 კანოე 
21-02 კ 0105 კანტი (თხილამურის–) 
01-01 კ 0106 კანფეტი 
12-06 კ 0107 კანჯო 
12-06 კ 0108 კანჯო (მაშველი–) 
08-05 კ 0109 კანჯოს კაკვი 
02-03 კ 0110 კაპიუშონი 
02-03 კ 0111 კაპორი [თავსაბურავი] 
12-16 კ 0112 კაპოტი (სატრანსპორტო 

საშუალების–) 
12-16 კ 0113 კაპოტის (სატრანსპორტო 

საშუალების–) არმატურა 
05-06 კ 0114 კაჟიანი ქაღალდი 
22-01 კ 0115 კარაბინი 
06-04 კ 0116 კარადა [ავეჯი] 
06-04 კ 0117 კარადა გამოსაწევი უჯრებით, 

გრამფირფიტებისათვის  

 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 
06-04 კ 0118 კარადა ვერცხლის 

ნაკეთობებისათვის 
19-02 კ 0119 კარადა (კარტოთეკის–) 

[მოძრავი] 
06-04 კ 0120 კარადა (კედლის–) 

ჭურჭლისათვის 
06-04 კ 0121 კარადა (მინის–) 
06-04 კ 0122 კარადა მინის ჭურჭლისათვის 
06-04 კ 0123 კარადა ნოტებისათვის 
06-04 კ 0124 კარადა რელიგიური კულტის 

საგნებისათვის 
06-04 კ 0125 კარადა სააბაზანო ოთახისათვის 
06-04 კ 0126 კარადა საბუთებისათვის [ავეჯი] 
06-04 კ 0127 კარადა საკანცელარიო 

ნივთებისათვის [ავეჯი] 
06-04 კ 0128 კარადა სამზარეულოსათვის 
06-04 კ 0129 კარადა სამუშაო 

იარაღებისათვის 
15-05 კ 0130 კარადა (საშრობი–) 
06-04 კ 0131 კარადა (სურსათ-სანოვაგის-) 
06-04 კ 0132 კარადა ტანსაცმლისათვის 
08-08 კ 0133 კარადის ჩამოსაკიდი საშუალება 
21-04 კ 0134 კარავი 
25-03 კ 0135 კარავი (გასაბერი–) 
24-01 კ 0136 კარავი (ჟანგბადის–) 
10-04 კ 0137 კარაკინი 
01-01 კ 0138 კარამელი [კანფეტი] 
25-03 კ 0139 კარაპანი 
01-03 კ 0140 კარაქი და მისი შემცვლელები 
07-03 კ 0141 კარაქის დანა 
31-01 კ 0142 კარაქის სადღვები [მანქანა] 
31-01 კ 0143 კარაქის საშრობი მანქანა 
15-01 კ 0144 კარბურატორი (ძრავას–) 
07-02 კ 0145 კარდალა 
15-07 კ 0146 კარები (მაცივრის–) 
10-06 კ 0147 კარების სასიგნალო 

მოწყობილობა 
16-06 კ 0148 კარების საჭვრეტელი 
21-04 კ 0149 კარვის ვაკისი 
21-04 კ 0150 კარვის ლატანი 
21-04 კ 0151 კარვის პალო 
21-04 კ 0152 კარვის საკუთნო 
25-02 კ 0153 კარი 
06-06 კ 0154 კარი ავეჯისათვის 
17-04 კ 0155 კარილიონი 
25-02 კ 0156 კარი (ლიფტის–) 
12-03 კ 0157 კარი (რკინიგზის ვაგონის–) 
12-16 კ 0158 კარი (სატრანსპორტო 

საშუალების–) 
08-06 კ 0159 კარის ბურთისებრი სახელური 
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კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 
08-07 კ 0160 კარის გამხსნელი საშუალება 

[ელექტრული] 
08-99 კ 0161 კარის  (გასაწევი–) მიმმართველი 
12-16 კ 0162 კარის დამცავი საშუალება 

სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის 

06-06 კ 0163 კარის და ფანჯრის სიოს 
გადასაღობი ბარიერი 
ბავშვისათვის 

08-07 კ 0164 კარის ზამბარის მუხრუჭი 
25-02 კ 0165 კარის ზღრუბლი 
25-02 კ 0166 კარის თამასა 
25-02 კ 0167 კარის ლირსი 
08-07 კ 0168 კარის მაბლოკირებელი 

შუასადები ქურდობისაგან 
დასაცავად 

08-09 კ 0169 კარის მოარშიება 
08-09 კ 0170 კარის ნომრების პანელი 
25-02 კ 0171 კარის პანელი 
06-10 კ 0172 კარის პორტიერი 
08-07 კ 0173 კარის საგდულის საკვალთი 
08-07 კ 0174 კარის საკეტი სატრანსპორტო 

საშუალებისათვის 
08-07 კ 0175 კარის საკვალთი 
08-09 კ 0176 კარის სამაგრი დეტალი 
08-06 კ 0177 კარის სახელური 
08-09 კ 0178 კარის შემზღუდველი 
08-07 კ 0179 კარის ჩამკეტი 
25-02 კ 0180 კარის ჩარჩო 
10-06 კ 0181 კარის ჩაქუჩი 
06-06 კ 0182 კარკასი (საწოლის-) 
08-07 კ 0183 კარკასი ქალის ჩანთისათვის 
25-02 კ 0184 კარკასი [შენობის] 
08-08 კ 0185 კარნიზის (ფარდის–) 

კრონშტეინი 
08-99 კ 0186 კარნიზი (ფარდის–) 
25-02 კ 0187 კარნიზი [შენობის] 
21-01 კ 0188 კარტი (სათამაშო–) 
12-08 კ 0189 კარტი [სპორტული 

ავტომობილი] 
03-01 კ 0190 კარტის (სათამაშო–) ფუტლარი 
06-04 კ 0191 კარტოთეკა [ავეჯი] 
06-04 კ 0192 კარტოთეკა მბრუნავი 
19-99 კ 0193 კარტოთეკა (მონეტების 

შესანახი–) 
კოლექციონერებისათვის 

19-08 კ 0194 კარტოთეკის ბარათი 
19-02 კ 0195 კარტოთეკის დამყოფი 
19-02 კ 0196 კარტოთეკის კარადა [მოძრავი] 
19-02 კ 0197 კარტოთეკის (საკიდი–) პაკეტი 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 
19-02 კ 0198 კარტოთეკის ფირფიტა 
07-04 კ 0199 კარტოფილის საჭრელი, 

არაელექტრული 
31-01 კ 0200 კარტოფილის (შესაწვავი–) 

საჭრელი, ელექტრული 
15-03 კ 0201 კარტოფილსათხრელი [მანქანა] 
21-01 კ 0202 კარტრიჯი (სათამაშო–) 

ელექტრონული თამაშებისა და 
ელექტრონული სათამაშო 
მოწყობილობებისათვის 

16-03 კ 0203 კარტრიჯი საოფისე 
პირგადასაღები 
მოწყობილობებისათვის 

14-02 კ 0204 კარტრიჯი ტონერით 
კომპიუტერული 
პრინტერისათვის 

18-02 კ 0205 კარტრიჯი ტონერით საბეჭდი 
მანქანისათვის 

10-04 კ 0206 კარტუშკა (კომპასის–) 
21-03 კ 0207 კარუსელი 
21-03 კ 0208 კარუსელი ბაზრობისათვის 
21-03 კ 0209 კარუსელი საბავშვო სათამაშო 

მოედნისათვის 
12-05 კ 0210 კარჭაპის კოჭი პატარა ზომის 

გემისათვის 
16-05 კ 0211 კასეტი (დიაპოზიტივის–) 
16-05 კ 0212 კასეტი (კინოფირის–) 
14-99 კ 0213 კასეტი მაგნიტური 

ლენტისათვის 
16-05 კ 0214 კასეტი მიკროფილმისათვის 
16-05 კ 0215 კასეტი (ფოტოფირის–) 
09-02 კ 0216 კასრი (დიდი–) 
09-02 კ 0217 კასრი (ლუდის დიდი–) 
15-05 კ 0218 კასრის გასარეცხი მანქანა 
09-06 კ 0219 კასრის გვერგვი 
09-06 კ 0220 კასრის სალტე 
08-05 კ 0221 კასრის საფხეკი 
09-07 კ 0222 კასრის საცობი 
06-06 კ 0223 კასრის ქვესადგამი 
09-02 კ 0224 კასრი [ტევადობა] 
09-02 კ 0225 კასრი (ღვინის დიდი–)  
17-04 კ 0226 კასტანეტი 
22-02 კ 0227 კასტეტი 
10-06 კ 0228 კატადიოპტრიკული ამრეკლი 
19-04 კ 0229 კატალოგი 
12-06 კ 0230 კატამარანი 
12-99 კ 0231 კატაპულტა საფრენი 

აპარატისათვის 
12-06 კ 0232 კატარღა 
12-08 კ 0233 კატაფალკი 
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კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 
30-99 კ 0234 კატის დასაჭერი საშუალება 
30-99 კ 0235 კატის საჩხაპნი ბოძი და 

მისთანანი 
01-04 კ 0236 კატლეტი (თევზის–) 
08-08 კ 0237 კაუჭი დამცავი საშუალებით 
08-07 კ 0238 კაუჭი კარისათვის 
08-08 კ 0239 კაუჭი (ლითონის–) [ზოგადი 

დანიშნულების] 
08-08 კ 0240 კაუჭი  (ტანსაცმლის საკიდარის–)
08-08 კ 0241 კაუჭი ფარდის ჩამოსაკიდად 
02-07 კ 0242 კაუჭი (ფეხსაცმლის–) 
22-03 კ 0243 კაფსულ–დეტონატორი 
22-03 კ 0244 კაფსული საბრძოლო 

მასალებისათვის 
07-05 კ 0245 კაფსული სარეცხი საშუალებით 
09-05 კ 0246 კაფსული [საფუთავი] 
28-01 კ 0247 კაფსული (ფარმაცევტული–) 
09-05 კ 0248 კაფსული ფარმაცევტული 

პრეპარატისათვის 
16-05 კ 0249 კაშე ბეჭდვისათვის 

[ფოტოგრაფიული] 
02-07 კ 0250 კაშნეს სამაგრი 
11-02 კ 0251 კაშპო 
25-03 კ 0252 კაშხალი [არხის] 
24-04 კ 0253 კბილების რკალი 
24-01 კ 0254 კბილის ბურღი  

[სტომატოლოგიური] 
24-02 კ 0255 კბილის ექსტრაქტორი 
24-03 კ 0256 კბილის პროთეზის 

დასამაგრებელი მოწყობილობა 
24-03 კ 0257 კბილის პროთეზი 

[სტომატოლოგიური] 
04-02 კ 0258 კბილის ჯაგრისი 
28-03 კ 0259 კბილის ჯაგრისი (ელექტრული–) 

[ხელსაწყო] 
04-02 კ 0260 კბილის ჯაგრისის (ელექ-

ტრული–) გასაწმენდი ჯაგრისი 
04-02 კ 0261 კბილის ჯაგრისის თავი 
04-02 კ 0262 კბილის ჯაგრისის ჯაგარი 
24-03 კ 0263 კბილი (ხელოვნური–) 
15-09 კ 0264 კბილსამრგვალებელი ჩარხი 
28-03 კ 0265 კბილსაჩიჩქნი 
21-02 კ 0266 კეგლი [თამაში] 
21-02 კ 0267 კეგლის ბურთი 
21-02 კ 0268 კეგლის თამაშის საკუთნო 
08-01 კ 0269 კედლის გასაბურღი  იარაღი 
06-04 კ 0270 კედლის კარადა ჭურჭლისათვის 
11-02 კ 0271 კედლის მორთულობა 
10-01 კ 0272 კედლის საათი 
06-07 კ 0273 კედლის სარკე 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 
06-04 კ 0274 კედლის სეიფი 
25-02 კ 0275 კედლის ტიხარი 
02-03 კ 0276 კეპი 
11-02 კ 0277 კერამიკული ნაკეთობა 
07-01 კ 0278 კერამიკული ჭურჭელი 
01-01 კ 0279 კექსი 
12-12 კ 0280 კვადროციკლი 
10-05 კ 0281 კვამლის აღმოსაჩენი 

ინდიკატორი 
23-03 კ 0282 კვამლსადენი (ღუმლის–) 
23-04 კ 0283 კვამლსაწოვი მოწყობილობა 
13-02 კ 0284 კვების ბლოკი (უნივერსალური–)
31-01 კ 0285 კვების მრეწველობის მანქანა 
09-03 კ 0286 კვების პროდუქტების საფუთავი 
08-02 კ 0287 კვეჟო 
09-03 კ 0288 კვერცხების მუყაოს კოლოფი 
07-06 კ 0289 კვერცხის თავის მოსაცილებელი 

სამარჯვი 
07-06 კ 0290 კვერცხის თავის მოსახსნელი 

საჭრელი 
07-04 კ 0291 კვერცხის საჭრელი 
07-01 კ 0292 კვერცხის ქვესადგამი 
10-05 კ 0293 კვერცხის შესამოწმებელი სანათი 
02-07 კ 0294 კვერცხი (ხის–) დასაკემსად 
25-04 კ 0295 კიბე 
25-04 კ 0296 კიბე მისადგამი 
25-04 კ 0297 კიბე (პორტატიული–) 

სამეთვალყუროდ 
25-04 კ 0298 კიბე–ტაბურეტი 
25-04 კ 0299 კიბის (მისადგამი–) ფეხი 
25-04 კ 0300 კიბის საფეხური 
25-04 კ 0301 კიბის უჯრედი 
22-05 კ 0302 კიბოების და მისთანათა 

დასაჭერი წნული კალათი 
05-04 კ 0303 კიდე (ელასტიკური–) 
05-04 კ 0304 კიდე (ტანსაცმლის–) 
25-03 კ 0305 კიდული საბაგირო გზის 

საყრდენი 
25-02 კ 0306 კიდული ჭერი 
24-03 კ 0307 კიდური (ხელოვნური–) 
21-01 კ 0308 კიი 
06-04 კ 0309 კიის დგარი 
21-01 კ 0310 კიის ქვესადგამი 
12-06 კ 0311 კილი (გამოსაწევი–) საზღვაო 
12-06 კ 0312 კილი (გემის–) 
02-07 კ 0313 კილიტა [გალანტერეა] 
02-07 კ 0314 კილო [გალანტერეა] 
02-02 კ 0315 კიმონო 
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კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 
26-05 კ 0316 კინემატოგრაფიისა და ფოტოგრა-

ფიის(–თვის) სანათი [განსხვა-
ვებული ელვასანათისაგან] 

16-01 კ 0317 კინოგადასაღები აპარატურა 
16-01 კ 0318 კინოკამერა 
03-01 კ 0319 კინოკამერის ფუტლარი 
16-05 კ 0320 კინოპროექტორის კოჭა, ბობინა 
16-02 კ 0321 კინოსაპროექციო აპარატი 
16-05 კ 0322 კინოფირი 
16-02 კ 0323 კინოფირის ან ფოტონეგატივის 

გასასინჯი აპარატი 
16-04 კ 0324 კინოფირის გასამჟღავნებელი 

აპარატურა და ინვენტარი 
16-05 კ 0325 კინოფირის დასაწებებელი წნეხი 
16-05 კ 0326 კინოფირის კასეტი 
09-03 კ 0327 კინოფირის შესანახი კოლოფი 
19-99 კ 0328 კინოფირის შესანახი ჩართული 

ფურცელი 
25-03 კ 0329 კიოსკი 
15-03 კ 0330 კირის გამფანტავი [სასოფლო–

სამეურნეო] 
02-02 კ 0331 კიტელი 
24-02 კ 0332 კიურეტი [სამედიცინო] 
14-02 კ 0333 კლავიატურა მონაცემების 

დამამუშავებელი 
მოწყობილობისათვის 

17-01 კ 0334 კლავიატურა მუსიკალური 
ინსტრუმენტისათვის 

14-02 კ 0335 კლავიატურა საბარათო 
პერფორატორისათვის 

17-01 კ 0336 კლავიშიანი ინსტრუმენტი 
17-01 კ 0337 კლავიში მუსიკალური 

ინსტრუმენტისათვის 
18-01 კ 0338 კლავიში (საწერი მანქანის–) 
24-02 კ 0339 კლაკნილა (მაცივებელი–) 

[ლაბორატორიისათვის] 
23-01 კ 0340 კლაკნილა [მოწყობილობის 

ნაწილი] 
17-02 კ 0341 კლარნეტი 
13-03 კ 0342 კლემა [ელექტრული] 
13-03 კ 0343 კლემა (მცველის–) 

[ელექტრული] 
10-04 კ 0344 კლინომეტრი 
08-07 კ 0345 კლიტე 
08-07 კ 0346 კლიტეს საკვალთი 
11-01 კ 0347 კლიფსი [საიუველირო 

ნაკეთობა] 
02-07 კ 0348 კნოპი [გალანტერეა] 
08-08 კ 0349 კნოპი (საკანცელარიო-) 
08-08 კ 0350 კნოპი (სამხაზველო-) 

 
 
 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 
16-02 კ 0351 კოდოსკოპი 
07-03 კ 0352 კოვზი 
07-99 კ 0353 კოვზი ნაყინისათვის 
10-04 კ 0354 კოვზი (საწყავი–) 
07-06 კ 0355 კოვზის ქვესადგამი 
07-02 კ 0356 კოვზი ქონის გადასავლებად 

ხორცის შეწვისას 
11-03 კ 0357 კოკარდა 
02-99 კ 0358 კოკეტი [ტანსაცმლის] 
26-04 კ 0359 კოლბა ელექტონათურისათვის 
26-04 კ 0360 კოლბა სანათი ხელსაწყოსათვის 
26-04 კ 0361 კოლბა სასიგნალო 

ხელსაწყოსათვის 
02-04 კ 0362 კოლგოტი 
23-03 კ 0363 კოლექტორი (მზის ენერგიის–) 
03-01 კ 0364 კოლოფი 
09-03 კ 0365 კოლოფი (ასანთის–) 
15-01 კ 0366 კოლოფი (გადაცემათა–) 
07-07 კ 0367 კოლოფი დანებისათვის 
03-01 კ 0368 კოლოფი დისკეტებისათვის 
09-03 კ 0369 კოლოფი (ერთჯერადი–) 

ყვავილების ან 
მცენარეებისათვის 

09-03 კ 0370 კოლოფი (თავსაბურავის–) 
[საფუთავი] 

27-06 კ 0371 კოლოფი თამბაქოსათვის 
09-03 კ 0372 კოლოფი (კინოფირის შესანახი–) 
14-99 კ 0373 კოლოფი კომპაქტდისკისათვის 

[საფუთავი] 
09-03 კ 0374 კოლოფი კოსმეტიკისათვის 
13-03 კ 0375 კოლოფი (მანაწილებელი–) 

[ელექტრული] 
09-03 კ 0376 კოლოფი (მარილის–) 

[საფუთავი] 
03-01 კ 0377 კოლოფი (მონეტების–) 
19-02 კ 0378 კოლოფი მონეტების 

დასათვლელად 
09-03 კ 0379 კოლოფი (მუყაოს–) 

კვერცხებისათვის 
09-03 კ 0380 კოლოფი (მუყაოს–) [საფუთავი] 
03-01 კ 0381 კოლოფი პიკნიკისათვის 
19-02 კ 0382 კოლოფი საბუთების 

[საკანცელარიო] 
03-01 კ 0383 კოლოფი სათამაშო 

ბურთისათვის 
03-01 კ 0384 კოლოფი (საიუველირო 

ნაკეთობის–) 
03-01 კ 0385 კოლოფი (საკერავი საკუთნოს–)  
07-07 კ 0386 კოლოფი სანელებლებისათვის 
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კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 
03-01 კ 0387 კოლოფი (სატუალეტო 

საკუთნოს–) 
09-03 კ 0388 კოლოფი (საფუთავი–) 
03-01 კ 0389 კოლოფი სახვევი მასალე-

ბისათვის [გარდა საფუთავის] 
27-06 კ 0390 კოლოფი სიგარების 

 

09-03 კ 0391 კოლოფი (სიგარეტის–) 
[საფუთავი] 

27-06 კ 0392 კოლოფი სიგარეტის 
ქაღალდისათვის 

08-07 კ 0393 კოლოფის საკეტი 
19-06 კ 0394 კოლოფი ფანქრების 
03-01 კ 0395 კოლოფი ფეხსაცმლის 

მოსავლელი საგნებისათვის  
19-02 კ 0396 კოლოფი ფულისათვის 
19-02 კ 0397 კოლოფი ქაღალდის 

სამაგრებისათვის 
09-03 კ 0398 კოლოფი (შესანახი–) 
09-03 კ 0399 კოლოფი (ხელთათმანის–) 

[საფუთავი] 
25-03 კ 0400 კოლუმბარიუმი 
02-01 კ 0401 კომბინაცია [საცვალი] 
06-05 კ 0402 კომბინირებული ავეჯი 
08-01 კ 0403 კომბინირებული ბურღი-

საღრუვი 
07-04 კ 0404 კომბოსტოს დასაკეპი  ხელის 

სამარჯვი [საყოფაცხოვრებო] 
06-04 კ 0405 კომოდი 
06-04 კ 0406 კომოდის გამოსაწევი უჯრა 
10-04 კ 0407 კომპარატორი 
10-04 კ 0408 კომპასი (საზღვაო–) 
10-04 კ 0409 კომპასი (სანავიგაციო–) 
10-04 კ 0410 კომპასის კარტუშკა 
14-99 კ 0411 კომპაქტდისკი 
14-99 კ 0412 კომპაქტდისკის კოლოფი 

[საფუთავის] 
09-05 კ 0413 კომპაქტდისკის კონვერტი 
19-04 კ 0414 კომპაქტდისკის ფუტლარი 
14-02 კ 0415 კომპიუტერი 
14-02 კ 0416 კომპიუტერი (პორტატიული-) 
14-02 კ 0417 კომპიუტერის გრაფიკთამგები 
14-02 კ 0418 კომპიუტერის დამცავი ეკრანი 
14-02 კ 0419 კომპიუტერის(-თვის) საბეჭდი 

მოწყობილობა 
14-02 კ 0420 კომპიუტერის ინტერფეისი 
14-02 კ 0421 კომპიუტერის კორპუსი 
14-02 კ 0422 კომპიუტერის მანიპულატორი  
14-02 კ 0423 კომპიუტერის ტერმინალი 
14-99 კ 0424 კომპიუტერული 

მანიპულატორის   ქვესადები 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 
08-05 კ 0425 კომპოსტერი (ბილეთის–) 
09-03 კ 0426 კომპოსტის გადასაზიდი 

კონტეინერი 
24-04 კ 0427 კომპრესი (სამედიცინო–) 
15-02 კ 0428 კომპრესორი 
15-02 კ 0429 კომპრესორი  

კონდენსატორისათვის 
15-02 კ 0430 კომპრესორი 

(ლაბორატორიული-) 
14-03 კ 0431 კომუტატორი 

(სატელეკომუნიკაციო–) 
22-01 კ 0432 კონდახი (ცეცხლსასროლი 

იარაღის-) 
13-03 კ 0433 კონდენსატორი 
15-02 კ 0434 კონდენსატორის კომპრესორი 
23-04 კ 0435 კონდიციონერი (ჰაერის–) 
12-05 კ 0436 კონვეიერი (ლენტური–) 
12-05 კ 0437 კონვეიერი [მოწყობილობა] 
12-05 კ 0438 კონვეიერის ლენტი 
12-05 კ 0439 კონვეიერის მზიდი ელემენტი 
19-99 კ 0440 კონვერტერი (ვალუტის–) 
19-01 კ 0441 კონვერტი 
09-05 კ 0442 კონვერტი (გრამფირფიტის–) 
09-05 კ 0443 კონვერტი (კომპაქტდისკის–) 
18-04 კ 0444 კონვერტის გასახსნელი მანქანა 

და მოწყობილობა 
18-04 კ 0445 კონვერტის დასაწებებელი 

მანქანა და მოწყობილობა 
19-01 კ 0446 კონვერტი ხელფასისათვის 
23-03 კ 0447 კონვექტორი 
07-99 კ 0448 კონსერვის გასახსნელი 
07-99 კ 0449 კონსერვის დანა 
09-03 კ 0450 კონსერვის თუნუქის ქილა  
07-01 კ 0451 კონსერვის მინის ქილა 
09-03 კ 0452 კონსერვის ქილა 
08-05 კ 0453 კონსისტენტური საზეთის 

შპრიცი [ხელით მართვადი] 
21-01 კ 0454 კონსტრუქტორი (საბავშვო–) 
25-01 კ 0455 კონსტრუქციული ელემენტი 

[კუთხოვანი პროფილი] 
13-03 კ 0456 კონტაქტის პოლუსი 

[მაგალითად, ტრამვაისათვის] 
13-03 კ 0457 კონტაქტური მწყვეტარა 
09-03 კ 0458 კონტეინერი  (კომპოსტის 

გადასაზიდი–) 
09-03 კ 0459 კონტეინერი (ოთხწახნაგა-) 
07-07 კ 0460 კონტეინერი პურისათვის 
09-03 კ 0461 კონტეინერი (სატვირთო–) 
09-07 კ 0462 კონტეინერის (საფუთი–) 

მამჭიდროებელი 

         lokarnos klasifikacia _ merve redaqcia 65



 

k             nawarmis anbanuri CamonaTvali         

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 
09-03 კ 0463 კონტეინერის ტიხარი 
09-03 კ 0464 კონტეინერის შუასადები 
09-03 კ 0465 კონტეინერის (ხმელეთზე ან 

წყალზე ტვირთის გადასაზიდი–) 
თარო 

17-03 კ 0466 კონტრაბასი 
28-01 კ 0467 კონტრაცეპტივი 
10-05 კ 0468 კონტროლის (შემავლის–) 

მოწყობილობა 
08-08 კ 0469 კონტრქანჩი 
08-01 კ 0470 კონუსური ზენკერი 
21-03 კ 0471 კონფეტი 
17-01 კ 0472 კონცერტინო 
08-05 კ 0473 კოპრით გაპრიალებისთვის 

განკუთვნილი სამარჯვი 
01-06 კ 0474 კოპტონი ცხოველებისათვის 
31-01 კ 0475 კოპტონსაღერღი 
24-04 კ 0476 კოჟრის სალბუნი 
30-04 კ 0477 კორდა ცხენისათვის 
08-03 კ 0478 კორდის დასაჭრელი იარაღი 
10-04 კ 0479 კორესპონდენციის ასაწონი 

სასწორი 
19-02 კ 0480 კორესპონდენციის(-თვის) 

კალათა 
17-02 კ 0481 კორნეტი [მუსიკალური 

ინსტრუმენტი] 
25-01 კ 0482 კორპის ფურცლოვანი მასალა 

[სამშენებლო] 
05-06 კ 0483 კორპის ქერქის ქაღალდი 
14-03 კ 0484 კორპუსი მობილური 

ტელეფონისათვის 
23-01 კ 0485 კორპუსი (ონკანის–) 
12-06 კ 0486 კორპუსი (პატარა ზომის გემის–) 
12-03 კ 0487 კორპუსი (რკინიგზის ვაგონის–) 
10-07 კ 0488 კორპუსი (საათის–) 
10-07 კ 0489 კორპუსი (საათის მექანიზმის–) 
02-01 კ 0490 კორსეტი 
02-01 კ 0491 კორსეტი ორთოპედიული 
28-03 კ 0492 კოსმეტიკური საშუალებების 

გასაცემი მოწყობილობა 
28-02 კ 0493 კოსმეტიკური ფანქარი 
04-02 კ 0494 კოსმეტიკური ჯაგრისი 
12-07 კ 0495 კოსმოსური ხომალდი 
02-02 კ 0496 კოსტიუმი 
02-02 კ 0497 კოსტიუმი (მამაკაცის–) 
21-02 კ 0498 კოსტიუმი მყვინთავებისათვის 
02-02 კ 0499 კოსტიუმი  (საბანაო–) 
02-02 კ 0500 კოსტიუმი (სავარჯიშო თბილი-) 
02-02 კ 0501 კოსტიუმი (სათხილამურო-) 
02-02 კ 0502 კოსტიუმი  (საყვინთავი–) 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 
02-02 კ 0503 კოსტიუმი (ქალის–) 
08-08 კ 0504 კოტა 
12-15 კ 0505 კოტა (სალტის–) 
08-08 კ 0506 კოტა ფეხსაცმლისათვის [გარდა 

მთამსვლელის ფეხსაცმლის] 
24-04 კ 0507 კოტოში [სამედიცინო] 
12-05 კ 0508 კოშკი (ამწის–) 
25-02 კ 0509 კოშკი [შენობის] 
25-03 კ 0510 კოშკი (წყალდასაწნეო–) 
10-01 კ 0511 კოშკურა საათი 
13-02 კ 0512 კოჭა (ანთების–) ძრავისათვის 
22-05 კ 0513 კოჭა ანკესის მკედისათვის 
08-99 კ 0514 კოჭა ბაგირის, თოკის, გვარლის 

შესანახად 
08-99 კ 0515 კოჭა ელექტრული 

სადენისათვის 
13-02 კ 0516 კოჭა (თვითინდუქციის–) 
08-99 კ 0517 კოჭა (კაბელის-) 
16-05 კ 0518 კოჭა კინოპროექტორისათვის 
08-99 კ 0519 კოჭა ლითონის ლენტისათვის 
13-02 კ 0520 კოჭა (საინდუქციო–) 
15-06 კ 0521 კოჭა (საკერავი მანქანის–) 
15-06 კ 0522 კოჭა (სართავი მანქანის–) 
14-03 კ 0523 კოჭა ფიჭისებრი რადიო 

აპარატისათვის 
16-05 კ 0524 კოჭა ფოტოფირისათვის 
08-99 კ 0525 კოჭა შლანგისათვის 
22-03 კ 0526 კოჭი (ასაფეთქებელი–) 
25-01 კ 0527 კოჭი (გრძივი–) 
21-01 კ 0528 კოჭი თამაშისათვის 
25-01 კ 0529 კოჭი [სამშენებლო] 
24-04 კ 0530 კოჭის(-თვის) რბილი ქვესაგები 

[სამედიცინო] 
20-02 კ 0531 კოჭის ძაფების გამოსაფენი 

ვიტრინა 
02-07 კ 0532 კოჭი (ძაფის და ნართის–) 
25-01 კ 0533 კოჭური წამწე 
24-04 კ 0534 კოჭ–წვივის სახსრის 

ორთოპედიული საყრდენი და 
სამაგრი საშუალება 

02-04 კ 0535 კრაგი 
25-01 კ 0536 კრამიტი 
15-09 კ 0537 კრამიტის და აგურის საყალიბო 

მანქანა 
25-02 კ 0538 კრამიტის სახურავი 
22-05 კ 0539 კრევეტების დასაჭერი  ბადე 
22-05 კ 0540 კრევეტების დასაჭერი წნული 

კალათი 
31-01 კ 0541 კრემის ემულსიფიკატორი, 

ელექტრული 

       



 

nawarmis anbanuri CamonaTvali        k 
 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 
05-05 კ 0542 კრეპი [ქსოვილი] 
11-01 კ 0543 კრიალოსანი 
21-01 კ 0544 კრიბიჯის დაფა 
21-02 კ 0545 კრიკეტის ბურთი 
21-02 კ 0546 კრიკეტის საცემელა 
21-02 კ 0547 კროკეტი 
21-02 კ 0548 კროკეტის ბურთი 
21-02 კ 0549 კროკეტის ჩაქუჩი 
12-11 კ 0550 კრონშტეინი ველოსიპედის ან 

მოტოციკლის ფარისათვის 
08-08 კ 0551 კრონშტეინი სატრანსპორტო 

საშუალების 
რადიომიმღებისათვის 

08-08 კ 0552 კრონშტეინი (ფარდის კარნიზის-)
21-01 კ 0553 კუბი [სათამაშო] 
99-99 კ 0554 კუბო 
08-09 კ 0555 კუბოს მოსართავი ელემენტი 
99-99 კ 0556 კუბოს სარჩული 
08-06 კ 0557 კუბოს სახელური 
25-01 კ 0558 კუთხედი [L–სებრი პროფილი] 
19-06 კ 0559 კუთხედი მეიარაღისათვის 
25-01 კ 0560 კუთხედი [სამშენებლო] 
19-06 კ 0561 კუთხედი (სახაზავი–) 
19-06 კ 0562 კუთხედი ჭრისთვის 
19-06 კ 0563 კუთხესაზომი 
19-06 კ 0564 კუთხესაზომი ტრანსპორტირით 
09-99 კ 0565 კუთხოვანა (დამცავი–) 

საფუთავებისათვის 
08-08 კ 0566 კუთხოვანა საწოლისათვის 
16-05 კ 0567 კუთხოვანა (ფოტოსურათის 

დასამაგრებელი–) 
07-02 კ 0568 კულინარული მოწყობილობა, 

საკუთნო და ტევადობა 
07-02 კ 0569 კულინარული ნაკეთობების 

ფორმა 
04-04 კ 0570 კულინარული ფუნჯი 
10-02 კ 0571 კულონი (საათი–) 
11-01 კ 0572 კულონი [საიუველირო 

ნაკეთობა] 
15-03 კ 0573 კულტივატორი მექანიკური 

ამძრავით 
28-04 კ 0574 კულული (თმის–) [გაკეთებული] 
21-02 კ 0575 კუნთების  განსავითარებელი 

მოწყობილობა 
17-04 კ 0576 კურანტი 
31-01 კ 0577 კურკის (ნაყოფის–) 

მოსაცილებელი მანქანა ან 
მოწყობილობა [ელექტრული] 

07-04 კ 0578 კურკის (ხილის–) ამოსაღები 
[საყოფაცხოვრებო] 

 
 
 
 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 
08-02 კ 0579 კუტი (გრუნტის-)  [ხელის 

იარაღი] 
08-02 კ 0580 კუტი [ხელის იარაღი] 
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  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

02-02 ლ 0001 ლაბადა 
15-02 ლ 0002 ლაბორატორიული კომპრესორი 
06-03 ლ 0003 ლაბორატორიული მაგიდა 
24-02 ლ 0004 ლაბორატორიული მინის 

ჭურჭელი 
24-02 ლ 0005 ლაბორატორიული სიფონი 
24-01 ლ 0006 ლაბორატორიული სტაციონარუ-

ლი მოწყობილობა და აპარატი 
30-04 ლ 0007 ლაგამი ცხენისათვის 
30-99 ლ 0008 ლაგამი ცხოველებისათვის 

(წამლის მიცემის დროს 
გამოსაყენებელი–) 

10-04 ლ 0009 ლაგი (გემის–) 
14-01 ლ 0010 ლაზერული დისკური 

მაგნიტოფონი 
07-01 ლ 0011 ლამბაქი 
06-10 ლ 0012 ლამბრეკენი [ქსოვილის] 
26-04 ლ 0013 ლამპა (ზეთის, ნავთის-) 
26-05 ლ 0014 ლამპარი 
26-04 ლ 0015 ლამპის პატრუქი 
07-01 ლ 0016 ლანგარი ყვავილებისათვის 
07-01 ლ 0017 ლანგარი ხამანწკებისათვის 
07-01 ლ 0018 ლანგარი ხილისათვის 
02-04 ლ 0019 ლანჩა (ფეხსაცმლის–) 
24-02 ლ 0020 ლანცეტი 
24-02 ლ 0021 ლარინგოსკოპი 
10-05 ლ 0022 ლარტყა (გეოდეზიური–) 
10-04 ლ 0023 ლარტყა (სანიველირე–) 

[გეოდეზიისათვის] 
25-99 ლ 0024 ლარტყა (საჭვრიტულის–) 
25-01 ლ 0025 ლარტყა [სახუროო] 
10-05 ლ 0026 ლარტყა (ტაქომეტრული–) 
25-01 ლ 0027 ლარტყულა 
21-02 ლ 0028 ლასტი ცურვისათვის 
21-04 ლ 0029 ლატანი  (კარვის–) 
19-08 ლ 0030 ლატარიის ბლანკი [ნაბეჭდი] 
22-01 ლ 0031 ლაფეტი  ქვემეხისათვის 
10-04 ლ 0032 ლაქტომეტრი 
06-09 ლ 0033 ლეიბი 
06-09 ლ 0034 ლეიბი გასაბერი 
06-09 ლ 0035 ლეიბი (საცვლელი-) 

ბავშვისათვის 
15-99 ლ 0036 ლეიბის დასამზადებელი ჩარხი 
06-11 ლ 0037 ლეიბი (სპორტული-) 
06-13 ლ 0038 ლეიბის შალითა 
06-09 ლ 0039 ლეიბი (ტურისტული-) 
06-02 ლ 0040 ლეიბი (ხისტი საყრდენის მქონე–) 

 

24-04 ლ 0041 ლეიკოპლასტირი 
24-04 ლ 0042 ლეიკოპლასტირის გასაჭრელი 

მოწყობილობა 

 
 
 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

24-02 ლ 0043 ლენტი ანალიზისათვის, სამე-
დიცინო ან ლაბორატორიული 

21-03 ლ 0044 ლენტი [გასართობი] 
05-04 ლ 0045 ლენტი [დეკორატიული 

მოსართავი] 
19-02 ლ 0046 ლენტი (ელასტიკური–) 

საკანცელარიო 
12-05 ლ 0047 ლენტი (კონვეიერის–) 
14-99 ლ 0048 ლენტი მაგნიტური 
02-05 ლ 0049 ლენტი (ორდენის–) 
10-04 ლ 0050 ლენტი (საზომი-) 
18-01 ლ 0051 ლენტი (საწერი მანქანის–) 
08-99 ლ 0052 ლენტის (ლითონის–) დოლი, 

კოჭა 
02-07 ლ 0053 ლენტის სამაგრი 
02-05 ლ 0054 ლენტი (ტანსაცმლის–) 
02-07 ლ 0055 ლენტი (ქუდის–) 
12-16 ლ 0056 ლენტი (ჩამიწების–)  სატრანს-

პორტო საშუალების სტატიკური 
ელექტრობის საწინააღმდეგო 

12-05 ლ 0057 ლენტი (ციცხვიანი 
ელევატორის–) 

05-04 ლ 0058 ლენტი (წებოვანი–) 
12-05 ლ 0059 ლენტური კონვეიერი 
08-05 ლ 0060 ლენტური ხერხის სალესი 

მოწყობილობა 
08-05 ლ 0061 ლენტურ-სახეხი მოწყობილობა 

[ხელით მართვადი] 
15-09 ლ 0062 ლენტურ–ხერხიანი ჩარხი 
15-09 ლ 0063 ლითონდასამუშავებელი ჩარხი 
08-05 ლ 0064 ლითონის მილის გასაწმენდი 

იარაღი 
15-09 ლ 0065 ლითონის ცივად დამუშავების 

ჩარხი 
08-05 ლ 0066 ლილვაკი (საღებავის–) 
18-02 ლ 0067 ლილვაკი (საღებავის–) საბეჭდი 

მანქანისათვის 
18-01 ლ 0068 ლილვაკი (საწერი მანქანის–) 
16-06 ლ 0069 ლინზა (ოპტიკური-) 
05-06 ლ 0070 ლინოლეუმი 
25-01 ლ 0071 ლირსი 
25-02 ლ 0072 ლირსი (კარის–) 
18-03 ლ 0073 ლიტერი პოლიგრაფიული 
25-02 ლ 0074 ლიუკი (საკანალიზაციო–) 
12-05 ლ 0075 ლიფტი 
12-05 ლ 0076 ლიფტი (სატვირთო–) 
12-05 ლ 0077 ლიფტის კაბინა 
25-02 ლ 0078 ლიფტის კარი 
19-99 ლ 0079 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ლოგარითმული სახაზავი 
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  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

06-13 ლ 0080 ლოგინის გადასაფარებელი 
12-03 ლ 0081 ლოკომოტივი 
24-02 ლ 0082 ლორწოს ნაცხის ასაღები 

ტამპონი 
10-04 ლ 0083 ლოტი 
21-01 ლ 0084 ლოტო [თამაში] 
09-01 ლ 0085 ლუდის ბოთლი 
31-01 ლ 0086 ლუდის როფი [დუღილისათვის] 
31-01 ლ 0087 ლუდის ტკბილის 

დასამზადებელი მოწყობილობა 
07-01 ლ 0088 ლუდის ტოლჩა 
08-05 ლ 0089 ლუდის ტუმბო 
07-06 ლ 0090 ლუდის ქაფქირი 
31-01 ლ 0091 ლუდის ჩამოსასხმელი დგარი 
22-01 ლ 0092 ლულა (ცეცხლსასროლი 

იარაღის-) 
15-09 ლ 0093 ლულის (შაშხანის–) შიგსაჩარხი, 

საბურღი და დასაკუთხი ჩარხი 
16-06 ლ 0094 ლუპა 
08-08 ლ 0095 ლურსმანი 
08-08 ლ 0096 ლურსმანი (თავფართო–) 
08-05 ლ 0097 ლურსმანსაძრობი 
08-05 ლ 0098 ლურსმნის  დამბაჩა 
15-99 ლ 0099 ლურსმნის ჩასასობი მანქანა 
10-04 ლ 0100 ლუქსმეტრი 
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კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

23-03 მ 0001 მაალებელი  აირის 
სანთურისათვის 

15-99 მ 0002 მაბალანსირებელი მანქანა 
(სატრანსპორტო საშუალების–) 

12-16 მ 0003 მაბალანსირებელი ტვირთი 
სატრანსპორტო საშუალების 
თვლისათვის 

08-05 მ 0004 მაგდებელა [იარაღი] 
06-03 მ 0005 მაგიდა 
06-03 მ 0006 მაგიდა (ავადმყოფის საწოლთან 

დასადგმელი–) 
18-99 მ 0007 მაგიდა (ასოთსაამწყობო-) 

[სასტამბო] 
06-03 მ 0008 მაგიდა ბავშვის  შესახვევად 
06-03 მ 0009 მაგიდა ბრიჯის სათამაშოდ 
06-03 მ 0010 მაგიდა (გადასახსნელი–) 
06-03 მ 0011 მაგიდა (დასაკეცი–) 
18-99 მ 0012 მაგიდაზე დასადგმელი ჯიბის 

გამომთვლელი მანქანის 
ქვესადგარი 

06-03 მ 0013 მაგიდა კომპიუტერული 
ტერმინალისათვის 

06-03 მ 0014 მაგიდა (ლაბორატორიული–) 
06-03 მ 0015 მაგიდა მაგიდის 

ჩოგბურთისათვის 
06-03 მ 0016 მაგიდა (მისადგმელი-) 
06-03 მ 0017 მაგიდა (რადიომიმღების–) 
06-03 მ 0018 მაგიდა სათამაშოდ 
15-06 მ 0019 მაგიდა (საკერავი მანქანის–) 
06-03 მ 0020 მაგიდა (სამუშაო–) ოჯახის 

საქმიანობისათვის 
24-01 მ 0021 მაგიდა (საოპერაციო–) 
06-03 მ 0022 მაგიდა (სასკოლო-) 
06-03 მ 0023 მაგიდა (საწერი-) 
06-03 მ 0024 მაგიდა (საწოლთან მისადგმელი-)
06-03 მ 0025 მაგიდა  (სუფრის გასაწყობი 

ბორბლებიანი-) 
06-03 მ 0026 მაგიდა (ტელევიზორის–) 
06-03 მ 0027 მაგიდა-ტუმბო 
06-03 მ 0028 მაგიდა-ქვესადგამი 
30-03 მ 0029 მაგიდა ჩიტების გამოსაკვებად 
06-03 მ 0030 მაგიდა (ხაზვის–) 
06-03 მ 0031 მაგიდების  (ერთმანეთში 

შესადგმელი-) კომპლექტი 
06-04 მ 0032 მაგიდის  გამოსაწევი უჯრა 
07-04 მ 0033 მაგიდის დაფა (პურის 

დასაჭრელი–) 
11-02 მ 0034 მაგიდის(-თვის) ამოქარგული 

ხელსახოცი 
11-02 მ 0035 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

მაგიდის მორთულობა 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

10-01 მ 0036 მაგიდის საათი 
21-02 მ 0037 მაგიდის ჩოგბურთის საკუთნო 

[გარდა მაგიდისა] 
11-02 მ 0038 მაგნიტი 
11-02 მ 0039 მაგნიტი მაგნიტური 

დაფისათვის 
08-99 მ 0040 მაგნიტი (მუდმივი–) 
14-01 მ 0041 მაგნიტოფონი 
14-01 მ 0042 მაგნიტოფონი (კასეტური–) 
14-01 მ 0043 მაგნიტოფონი (კასეტური 

პორტატიული-) 
14-02 მ 0044 მაგნიტოფონი 

კომპაქტდისკებისათვის 
[მონაცემთა დამუშავება] 

19-08 მ 0045 მაგნიტური ბარათი 
14-02 მ 0046 მაგნიტური ბარათის 

ამომკითხავი ელექტრული 
მოწყობილობა 

14-99 მ 0047 მაგნიტური ლენტი 
14-99 მ 0048 მაგნიტური ლენტის კასეტი 
19-99 მ 0049 მაგნიტური ტაბლო 
08-05 მ 0050 მაგოფრირებელი (მილის–) 

იარაღი 
15-99 მ 0051 მადანსამსხვრეველა 
28-02 მ 0052 მადეზოდორირებელი ფანქარი 
10-05 მ 0053 მადნის არსებობის ინდიკატორი 
15-99 მ 0054 მადნის სეპარატორი 
08-08 მ 0055 მაერთებელი ელემენტი 

შხაპისათვის 
13-03 მ 0056 მაერთებელი [ელექტრული] 
13-03 მ 0057 მაერთებელი (კაბელის 

ბლოკური–) 
23-01 მ 0058 მაერთებელი მამჭიდროებლით 

მილებისა და ფირფიტებისათვის 
23-01 მ 0059 მაერთებელი მილებისათვის 
23-01 მ 0060 მაერთებელი (მოქნილი–) 

მილსადენის სისტემისათვის 
23-01 მ 0061 მაერთებელი საშუალება 

აირბალონისათვის 
13-03 მ 0062 მაერთებელი შტეფსელი 
13-03 მ 0063 მაერთებელი (შტეფსელური–) 

თანაღერძული კაბელებისათვის 
25-03 მ 0064 მავზოლეუმი 
02-07 მ 0065 მავთული (ბიუსტჰალტერის-) 
08-99 მ 0066 მავთული (ეკლიანი–) 
08-99 მ 0067 მავთული (ლითონის–) 

[არაიზოლირებული] 
08-05 მ 0068 მავთულის დამჭიმი 

მოწყობილობა [იარაღი] 
18-04 მ 0069 მავთულ–საკერავი მანქანა 

[საამკინძაო] 
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ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

22-06 მ 0070 მავნებლების გასანადგურებელი 
მახე და მოწყობილობა 

12-02 მ 0071 მაზიდა 
12-02 მ 0072 მაზიდა (ხელის–) 
28-03 მ 0073 მაზოლის მოსაფხეკი 
28-03 მ 0074 მაზოლის მოსაჭრელი 
09-01 მ 0075 მათარა მოგზაურებისათვის 
30-05 მ 0076 მათრახი ცხოველებისათვის 
02-02 მ 0077 მაისური (ფეხბურთელის–) 
01-01 მ 0078 მაკარონი 
01-01 მ 0079 მაკარონის ნაწარმი 
08-03 მ 0080 მაკრატელი 
08-05 მ 0081 მაკრატელი (ბერკეტული ხელის-)
28-03 მ 0082 მაკრატელი (თმის საკრეჭი–) 
08-03 მ 0083 მაკრატელი (მცენარის 

შესაჭრელი-) 
08-03 მ 0084 მაკრატელი სხლტეს 

შესაჭრელად 
07-04 მ 0085 მაკრატელი ფრინველის 

დასაჭრელად 
28-03 მ 0086 მაკრატელი ფრჩხილებისათვის 
24-02 მ 0087 მაკრატელი (ქირურგიული–) 
08-05 მ 0088 მაკრატელი (ხელის ბერკეტული-)
09-09 მ 0089 მაკულატურის კონტეინერი 
15-99 მ 0090 მაკულატურის წნეხი 
14-03 მ 0091 მამეორებელი (სატელეგრაფო–) 
23-01 მ 0092 მამჭიდროებელი რგოლი 

მილებისა და 
მილსადენებისათვის 

25-99 მ 0093 მამჭიდროებელი ფანჯრისა და 
კარისათვის, გამჭოლი ქარის 
თავიდან ასაცილებლად 

23-01 მ 0094 მამჭიდროებლიანი მაერთებელი 
მილებისა და ფირფიტებისათვის 

12-16 მ 0095 მანა (თვლის–) სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის 

25-01 მ 0096 მანაწილებელი დაფა 
ელექტროსადენებისათვის 

13-03 მ 0097 მანაწილებელი კოლოფი 
[ელექტრული] 

13-03 მ 0098 მანაწილებელი  მოწყობილობა 
(ელექტროენერგიის–) 

13-03 მ 0099 მანაწილებელი ფარი 
ელექტრული შეერთებებისათვის 

 
 

09-07 მ 0100 მანაწილებლის მქონე საცობი 
17-03 მ 0101 მანდოლინა 
20-02 მ 0102 მანეკენი 
20-02 მ 0103 მანეკენი მკერავებისათვის 
06-06 მ 0104 მანეჟი [ბავშვისათვის] 

 
 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

28-03 მ 0105 მანიკურის დროს ხელის 
დასადები 

28-03 მ 0106 მანიკურის საკუთნოს 
ქვესადგამი 

14-02 მ 0107 მანიპულატორი (კომპიუტერის-) 
15-99 მ 0108 მანიპულირების (რადიოაქტიური

მასალით მექანიკური–) მექანიზმი
10-04 მ 0109 მანომეტრი 
10-04 მ 0110 მანომეტრი (სალტის-) 
02-02 მ 0111 მანჟეტი 
02-01 მ 0112 მანჟეტი (პერანგის–) 
02-07 მ 0113 მანჟეტის საკინძი 
25-02 მ 0114 მანსარდის ფანჯარა 
28-03 მ 0115 მანქანა (თმის საკრეჭი–) 
15-03 მ 0116 მანქანა (მარცვალსაწმენდი–) 
15-06 მ 0117 მანქანა (საგრეხი–) 
07-02 მ 0118 მანქანა ყავის მოსადუღებლად 
15-99 მ 0119 მანქანა ცხოველების [რომლებიც 

საჭმელად არ გამოიყენება] 
გასატყავებლად  

15-01 მ 0120 მანქანის აგრეგატი 
10-04 მ 0121 მანძილის გასაზომი ხელსაწყო 
19-08 მ 0122 მანძილის მაჩვენებელი 

ფირფიტა 
10-04 მ 0123 მანძილსაზომი 
08-08 მ 0124 მანჭვალი 
17-04 მ 0125 მარაკასი 
03-04 მ 0126 მარაო 
11-01 მ 0127 მარგალიტი 
01-03 მ 0128 მარგარინი 
10-05 მ 0129 მარეგულირებელი მოწყობილო-

ბა სატრანსპორტო საშუალების 
ფარისათვის 

16-05 მ 0130 მართვის მოწყობილობა (დიაპო-
ზიტივის დისტანციური–) [უმავ-
თულოს გარდა] 

23-03 მ 0131 მართვის პანელი აბაზანის 
წყლის გასაცხელებელი 
მოწყობილობისათვის 

21-01 მ 0132 მართვის პულტი ელექტრონული 
თამაშისათვის 

13-03 მ 0133 მართვის პულტი [ელექტრული] 
15-09 მ 0134 მართვის პულტი 

(ლითონსაჭრელი ჩარხის-) 
20-01 მ 0135 მართვის პულტი (სავაჭრო 

ავტომატის-) 
10-05 მ 0136 მართვის ფოტოელემენტი 
01-06 მ 0137 მარილი მსხვილფეხა რქოსანი 

საქონლისა და ნადირისათვის 
09-03 მ 0138 მარილის  კოლოფი [საფუთავი] 
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კლასი/ 

ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

17-04 მ 0139 მარიმბა 
21-01 მ 0140 მარიონეტი 

 

18-02 მ 0141 მარკის გასაუქმებელი 
მოწყობილობა 

15-03 მ 0142 მარცვალსაშრობი [მანქანა] 
15-03 მ 0143 მარცვალსაწმენდი მანქანა 
01-01 მ 0144 მარცვლეულის პროდუქტები 
08-05 მ 0145 მარცვლეულის სეპარატორი 

[ხელის იარაღი] 
15-03 მ 0146 მარცვლეულის ქვებისგან 

გასასუფთავებელი მანქანა 
08-05 მ 0147 მარწუხი 
08-05 მ 0148 მარწუხი  (ელექტრიკოსების-) 
08-05 მ 0149 მარწუხი მინის 

დამზადებისათვის 
12-14 მ 0150 მარხილი 
12-14 მ 0151 მარხილი (აფრიანი–) 
12-11 მ 0152 მარხილი (მექანიკური–) 
28-03 მ 0153 მასაჟის ხელთათმანი 
28-03 მ 0154 მასაჟის ხელსაწყო 
14-02 მ 0155 მასკანირებელი მოწყობილობა 

[მონაცემთა დამუშავება] 
14-02 მ 0156 მასკანირებელი მოწყობილობა 

პერფობარათისათვის 
15-06 მ 0157 მასრა (საკერავი მანქანის–) 
15-06 მ 0158 მასრა (სართავი მანქანის–) 
19-06 მ 0159 მასრა (სახაზავი ტუშის–) 
02-07 მ 0160 მასრა (ძაფის და ნართის–) 
24-01 მ 0161 მას–სპექტოგრაფი 
31-01 მ 0162 მასტიკატორი (საკვების–) 
21-03 მ 0163 მატარებელი ღია ვაგონებით, 

პარკში, გამოფენაზე და ა.შ. 
სამოძრაოდ 

15-99 მ 0164 მატრასის დასამზადებელი 
ჩარხი 

18-03 მ 0165 მატრიცა (საბეჭდი–) 
02-02 მ 0166 მატროსულა (ქალის–) 
05-05 მ 0167 მაუდი 
06-13 მ 0168 მაუდის გადასაფარებელი 

სათამაშო მაგიდისათვის 
14-99 მ 0169 მაფიქსირებელი საშუალება 

[კრონშტეინი] 
ხმამაღლამოლაპარაკისათვის 

05-02 მ 0170 მაქმანი 
15-06 მ 0171 მაქმანის საქსოვი დაზგა 
02-07 მ 0172 მაქმანის საქსოვი ჩხირი 
02-07 მ 0173 მაქო სათევზაო ბადის 

დასამზადებლად 
15-06 მ 0174 მაქო (საკერავი მანქანის–) 

 
 
 
 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

15-06 მ 0175 მაქო (საქსოვი დაზგის–) 
25-02 მ 0176 მაღაზიის ჟალუზი, დარაბა 
15-05 მ 0177 მაღალდაწნევიანი საწმენდელი 
25-02 მ 0178 მაღაროს ბიგი 
10-01 მ 0179 მაღვიძარა 
07-02 მ 0180 მაყალი 
15-01 მ 0181 მაყუჩი (გამონაბოლქვი აირის–) 
22-01 მ 0182 მაყუჩი (ცეცხლსასროლი 

იარაღის-) 
15-01 მ 0183 მაყუჩი ძრავასათვის 
08-05 მ 0184 მაშა 
07-08 მ 0185 მაშა ბუხრისათვის 
08-05 მ 0186 მაშა  ელექტრიკოსების 
28-03 მ 0187 მაშა თმის დასახვევად 
08-05 მ 0188 მაშა  მინის დამზადებისათვის 
07-06 მ 0189 მაშა საკონდიტრო 

ნაწარმისათვის 
26-99 მ 0190 მაშა სანთლის ნამწვის 

მოსაცილებლად 
07-06 მ 0191 მაშა სპაგეტისათვის 
24-02 მ 0192 მაშა (სტომატოლოგიური–) 
24-02 მ 0193 მაშა (ქირურგიული–) 
07-06 მ 0194 მაშა ყინულისათვის 
07-06 მ 0195 მაშა შაქრისათვის 
02-04 მ 0196 მაშია 
13-03 მ 0197 მაშტოებელი კოლოფი 

[ელექტრული] 
22-03 მ 0198 მაშხალა (პიროტექნიკური–) 
08-03 მ 0199 მაჩეტე 
10-06 მ 0200 მაჩვენებელი ბოძი (ავტობუსის 

გაჩერების–) 
19-08 მ 0201 მაჩვენებელი (მენსტრუალური 

ციკლის–) 
10-06 მ 0202 მაჩვენებელი (საგზაო–) 
10-04 მ 0203 მაჩვენებელი (წყლის დონის–) 
22-03 მ 0204 მაჩქარებელი (რაკეტის–) 
15-07 მ 0205 მაცივარი 
15-09 მ 0206 მაცივარი სამსხმელო 

წარმოებისათვის 
07-07 მ 0207 მაცივარში პროდუქტების 

შესანახი ტევადობა 

 

07-99 მ 0208 მაცივებელი პაკეტი, ბურთულა, 
ფილა, ღერო 

15-07 მ 0209 მაცივრის კარები 
14-03 მ 0210 მაძლიერებელი (ბგერის–) 
02-07 მ 0211 მახათი [გალანტერეა] 
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კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

14-02 მ 0212 მახარისხებელი 
(დოკუმენტების–)მანქანა 
[მონაცემთა დამუშავება] 

 
 

18-99 მ 0213 მახარისხებელი მანქანა 
(დოკუმენტების–) [ინფორმაციის 
მომძიებელი მანქანის გარდა] 

18-99 მ 0214 მახარისხებელი მანქანა 
(ქაღალდის–) 

31-01 მ 0215 მახარისხებელი (ფქვილის–) 
[მანქანა] 

22-06 მ 0216 მახე და მოწყობილობა 
მავნებლების გასანადგურებლად 

22-05 მ 0217 მახე (მოტივტივე–) თევზის 
დასაჭერად 

22-06 მ 0218 მახე მწერებისათვის 
22-06 მ 0219 მახე ცხოველებისათვის 
22-02 მ 0220 მახვილი 
10-02 მ 0221 მაჯის საათი 
10-07 მ 0222 მაჯის საათის თასმა 
10-02 მ 0223 მაჯის საათი ხმოვანი სიგნალით 
06-06 მ 0224 მაჯის საყრდენი 
07-05 მ 0225 მბრუნავი ტევადობა 

რეცხვისათვის 
10-05 მ 0226 მგვრგვინავი აირის ინდიკატორი 
25-03 მ 0227 მგზავრებისთვის განკუთვნილი 

ფარდული 
10-04 მ 0228 მგზავრობის საფასურის 

სარეგისტრაციო მოწყობილობა 
10-04 მ 0229 მგზავრობის საფასურის ჩამწერი 

მოწყობილობა 
12-06 მ 0230 მებუქსირე გემი 
14-03 მ 0231 მეგაფონი 
11-03 მ 0232 მედალი 
11-01 მ 0233 მედალიონი 
02-02 მ 0234 მეთევზის ჟაკეტი [მოქსოვილი] 
19-06 მ 0235 მეიარაღის კუთხედი 
20-03 მ 0236 მემორიალური დაფა 
23-03 მ 0237 მემცენარეობაში გამოსაყენებელი 

გათბობის მოწყობილობა 
07-06 მ 0238 მენიუს საჭერი ქვესადგამი 
19-08 მ 0239 მენსტრუალური ციკლის 

მაჩვენებელი 
24-04 მ 0240 მენჯის დასაყრდნობი ბალიში 
08-05 მ 0241 მეპურის ნიჩაბი 

 

08-05 მ 0242 მერქნის გადასაჭრელად (ხერხის 
მიმმართველი–) 

05-06 მ 0243 მერქნის ზოლი 
06-03 მ 0244 მერხი (სასკოლო–) 

 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

08-05 მ 0245 მესაათის  ბრტყელტუჩა, 
გაზკბილა 

10-03 მ 0246 მეტრონომი 

 

14-01 მ 0247 მექანიზმი გრამფირფიტის 
გამოსაცვლელად 

15-06 მ 0248 მექანიზმი (საგრეხი–) 
08-03 მ 0249 მექანიზმი ხის მოსაჭრელად 

[ხელის მართვით] 
12-11 მ 0250 მექანიკური მარხილი 
17-05 მ 0251 მექანიკური მომღერალი ჩიტი 
17-05 მ 0252 მექანიკური მუსიკალური 

ინსტრუმენტი 
21-01 მ 0253 მექანიკური სათამაშო 
15-09 მ 0254 მექანიკური ურო 
17-01 მ 0255 მექანიკური ფორტეპიანო 
08-03 მ 0256 მეღარე 
23-03 მ 0257 მეცხოველეობაში გამოსაყენე-

ბელი გათბობის მოწყობილობა 
10-05 მ 0258 მეხსარიდი 
20-02 მ 0259 მზა ტანსაცმლის სტენდი 
25-03 მ 0260 მზიდი ბაგირის საყრდენი 
12-05 მ 0261 მზიდი ელემენტი (კონვეიერის–) 
13-99 მ 0262 მზის ბატარეის ელემენტი 
16-06 მ 0263 მზისგან დამცავი სათვალე 
02-03 მ 0264 მზისგან დამცავი წინაფრა 
23-03 მ 0265 მზის ენერგიის კოლექტორი 
10-03 მ 0266 მზის საათი 
12-16 მ 0267 მზისსაწინაღო საჩეხი სატრანს-

პორტო საშუალებისათვის 
03-03 მ 0268 მზის ქოლგა 
03-03 მ 0269 მზის ქოლგა (მცირე ზომის–) 
03-03 მ 0270 მზის ქოლგის ქვესადგამი 
02-04 მ 0271 მთამსვლელის ფეხსაცმელი 
21-01 მ 0272 მთვლელი მოწყობილობა 

თამაშებისათვის 
21-01 მ 0273 მთვლელი (ქულების–) 

თამაშებისათვის 
14-02 მ 0274 მიკროკომპიუტერი 
10-04 მ 0275 მიკრომეტრი 
19-08 მ 0276 მიკროპროცესორული ბარათი 
16-06 მ 0277 მიკროსკოპი 
07-02 მ 0278 მიკროტალღური ღუმელი 
14-03 მ 0279 მიკროტელეფონი 

 

24-01 მ 0280 მიკროტომი 
16-03 მ 0281 მიკროფილმების გასასინჯი 

აპარატი 
16-05 მ 0282 მიკროფილმის კასეტი 
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კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

14-01 მ 0283 მიკროფონი [გარდა ტელეფონში 
გამოსაყენებლისა] 

14-03 მ 0284 მიკროფონი სატელეფონო 
აპარატისათვის 

 

16-03 მ 0285 მიკროფოტოპირგადასაღები 
აპარატი 

24-01 მ 0286 მიკროჩარხი (სახარატო–) 
კბილისა და ძვლის ქირურგი-
ისათვის, გადასატანი 

26-04 მ 0287 მილაკი (მნათი-) 
[გასანათებლად] 

24-04 მ 0288 მილაკი (სამედიცინო 
სადრენაჟე–) 

21-01 მ 0289 მილაკი საპნის ბუშტების 
გასაშვებად 

23-01 მ 0290 მილი 
10-04 მ 0291 მილიამპერმეტრი 
12-16 მ 0292 მილი (გამოსაბოლქვი–) 
26-04 მ 0293 მილი ელექტრონათურისათვის 
25-01 მ 0294 მილი კაბელისათვის 
17-01 მ 0295 მილი (ორგანის–) 
24-01 მ 0296 მილი (რენტგენის სხივების–) 
25-04 მ 0297 მილი სამშენებლო ხარაჩო-

სათვის 
26-04 მ 0298 მილი სანათი ხელსაწყოსათვის 
26-04 მ 0299 მილი სასიგნალო 

ხელსაწყოსათვის 
08-05 მ 0300 მილის გასაღები 
08-05 მ 0301 მილის გასაწმენდი სამარჯვი 
12-16 მ 0302 მილისი (საჰაერო ხრახნის–) 

[სატრანსპორტო საშუალების] 
15-09 მ 0303 მილის მოსაღუნი ჩარხი 
08-05 მ 0304 მილის მოსაჭიმი იარაღი 
08-08 მ 0305 მილის სამაჯური 
08-08 მ 0306 მილის ცალუღი, მომჭერი 
23-01 მ 0307 მილი (ღუმლის–) 
23-01 მ 0308 მილი (ცემენტის ან ბეტონის–) 
23-03 მ 0309 მილი (ცენტრალური გათბობის 

შემშვები–) 
23-01 მ 0310 მილი (წყალსადინარი–) 
23-02 მ 0311 მილი (წყალჩასაშვები–) 

ბაკნისათვის 
08-08 მ 0312 მილსადენის დასაკიდი კავი 
08-05 მ 0313 მილსაფართოებელი 
08-03 მ 0314 მილსაჭრელი 
26-06 მ 0315 მიმართულების მაჩვენებელი 

სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის 

18-02 მ 0316 მიმეოგრაფი 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

08-99 მ 0317 მიმმართველი გასაწევი 
კარისათვის 

08-99 მ 0318 მიმმართველი ფარდისათვის 

 
 

14-03 მ 0319 მიმღები ხელსაწყო 
(თანამგზავრული–) 

14-03 მ 0320 მიმღები ხელსაწყო 
(სატელეფონო–) 

19-02 მ 0321 მიმწოდი (წებოვანი ლენტის–) 
მოწყობილობა 

25-01 მ 0322 მინა (დაარმატურებული–) 
10-07 მ 0323 მინა (საათის–) 
16-99 მ 0324 მინა სასაგნო 
12-16 მ 0325 მინასაწმენდის ბერკეტი 
12-16 მ 0326 მინასაწმენდის ჯაგრისი 
23-03 მ 0327 მინასახარში ღუმელი 
12-16 მ 0328 მინა (ქარსარიდი–) სატრანს-

პორტო საშუალებისათვის 
25-03 მ 0329 მინიატურული შენობა 

[სათამაშოსაგან განსხვავებული] 
08-05 მ 0330 მინის დასამზადებელი მაშა, 

მარწუხი 
06-04 მ 0331 მინის კარადა 
25-03 მ 0332 მინის კონსტრუქცია მცენარეთა 

დასაცავად 
02-07 მ 0333 მინის მძივი [გალანტერეა] 
11-02 მ 0334 მინის ნაკეთობა 

[დეკორატიული] 
26-05 მ 0335 მინის ნაკეთობა სანათისათვის 
16-06 მ 0336 მინის სამაგრი 
08-03 მ 0337 მინის საჭრელი ალმასი 
08-03 მ 0338 მინის საჭრისი 
25-02 მ 0339 მინის სახურავი 
05-06 მ 0340 მინის ფურცელი 
24-02 მ 0341 მინის ჭურჭელი 

(გრადუირებული–) 
24-02 მ 0342 მინის ჭურჭელი 

ლაბორატორიისათვის 
06-04 მ 0343 მინის ჭურჭლის კარადა 
23-02 მ 0344 მინის ჭურჭლის (სააბაზანო 

ოთახის–) საჭერი 
12-10 მ 0345 მისაბმელი გადასაადგილებელი 

ბორბლებიანი სახლი 
12-11 მ 0346 მისაბმელი (ველოსიპედის–) 

 

12-16 მ 0347 მისაბმელი მოწყობილობა  სა-
ტრანსპორტო საშუალებისათვის 

12-10 მ 0348 მისაბმელი საგზაო  
სატრანსპორტო საშუალება 

12-10 მ 0349 მისაბმელი საცხოვრებელი 
კემპინგისათვის 
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კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

12-16 მ 0350 მისაბმელის რვილი 
სატრანსპორტო საშუალების 

 
 

12-10 მ 0351 მისაბმელი ფურგონი 
(მოგზაურების საცხოვრებელი–) 

30-09 მ 0352 მისაბმელი (ცხოველების–) ბოძი 
და მისთანანი 

25-04 მ 0353 მისადგამი კიბე 
08-05 მ 0354 მისალესი იარაღი 
19-01 მ 0355 მისალოცი ბარათი 
19-04 მ 0356 მისამართების წიგნი 
18-02 მ 0357 მისამართის მიმკუთვნებელი 

მანქანა 
18-02 მ 0358 მისამართის მიმკუთვნებელი 

მანქანის ფირფიტა 
18-02 მ 0359 მისამართის მიმკუთვნებელი 

საბეჭდი ფორმა 
03-99 მ 0360 მისამართის საჭერი 

[ბარგისათვის] 
99-99 მ 0361 მისასხურებელი (ნაკურთხი 

წყლის–) 
09-07 მ 0362 მიუზლე (ბოთლის საცობის–) 
31-01 მ 0363 მიქსერი, ელექტრული 

[სამზარეულოსი] 
15-04 მ 0364 მიწახაპია 
15-04 მ 0365 მიწახაპია იარაღის ციცხვი 
08-01 მ 0366 მიწის სამუშაოების იარაღი 
22-05 მ 0367 მკედი (ანკესის–) 
10-04 მ 0368 მკერავის(-თვის) სამარჯვი 

[ზომების ასაღები] 
08-03 მ 0369 მკვნეტარა 
28-03 მ 0370 მკვნეტარა (კოსმეტიკური–) 
26-04 მ 0371 მნათი ვარსკვლავი ფანჯრები-

სათვის [საშობაო მორთულობა] 
10-06 მ 0372 მნათი საგზაო ნიშანი 
26-04 მ 0373 მნათი ფირფიტა [გასანათებლად] 
02-07 მ 0374 მნათი ქამარი [სამოსი] 
18-03 მ 0375 მნათი შრიფტი 
08-09 მ 0376 მოარშიება ავეჯისათვის 
08-09 მ 0377 მოარშიება (კარის–) 
08-09 მ 0378 მოარშიება [ლითონის] 
08-09 მ 0379 მოარშიება ფანჯრისათვის 
08-09 მ 0380 მოარშიება წყალსადინარი 

ღარისათვის 

25-02 მ 0381 მოაჯირი 
25-04 მ 0382 მოაჯირი (კიბის–) 
25-02 მ 0383 მოაჯირის დგარი 
25-02 მ 0384 მოაჯირის სახელური 
14-03 მ 0385 მობილური ტელეფონის 

კორპუსი 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

03-01 მ 0386 მობილური ტელეფონის 
ფუტლარი, შალითა 

12-10 მ 0387 მოგზაურების საცხოვრებელი 
მისაბმელი ფურგონი 

21-01 მ 0388 მოდელი (მასშტაბური–) 
14-03 მ 0389 მოდემი 
14-03 მ 0390 მოდემი (უმავთულო–) 
21-01 მ 0391 მოედანი და დაბრკოლებები 

მინიატურული გოლფისათვის 
11-02 მ 0392 მოზაიკა 
12-04 მ 0393 მოთხილამურის საწეველა 
02-04 მ 0394 მოკასინი 
02-01 მ 0395 მოკლე შარვალი ( რეზინის–) 

ბავშვისათვის 
19-06 მ 0396 მოლბერტი 
20-03 მ 0397 მომნიშვნელი (სასაზღვრო–) 

სამონადირეო და სათევზაო 
ნაკრძალებისათვის 

17-05 მ 0398 მომღერალი ჩიტი (მექანიკური–) 
08-08 მ 0399 მომჭერი (ბაგირის–) 

[არაელექტრული] 
19-02 მ 0400 მომჭერი ბანკნოტებისათვის 
28-03 მ 0401 მომჭერი (ბიგუდის–), თმის 

ცხლად დახვევისათვის 
08-05 მ 0402 მომჭერი დასაწებებლად 
09-07 მ 0403 მომჭერი [დასახური საშუალება] 

საფუთავებისათვის 
12-11 მ 0404 მომჭერი (ველოსიპედის 

სატერფულის–) 
28-03 მ 0405 მომჭერი თმის დასახვევად 
11-01 მ 0406 მომჭერი (თმის–) [საიუველირო 

ნაკეთობა] 
21-02 მ 0407 მომჭერი (თხილამურის 

სამაგრის–) ქუსლისათვის 
08-08 მ 0408 მომჭერი კაბელების  

შესაერთებლად 
13-03 მ 0409 მომჭერი (კაბელის–) 

[ელექტრული] 
19-02 მ 0410 მომჭერი ნახატებისათვის, 

ნახაზებისათვის 
24-02 მ 0411 მომჭერი (სისხლის დინების 

შესაჩერებელი–) 
19-02 მ 0412 მომჭერი ქაღალდებისათვის 

 
 

24-02 მ 0413 მომჭერი (ქირურგიული–) 
08-08 მ 0414 მომჭერი  შლანგის და 

მილებისათვის 
21-02 მ 0415 მომჭერი (ცხვირის–)  

მოცურავეებისათვის 
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კლასი/ 

ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 
19-02 მ 0416 მომჭერი წერილებისათვის 
17-02 მ 0417 მონადირის ბუკი 

 

14-02 მ 0418 მონაცემთა გადაცემის  მოწყობი-
ლობა [მონაცემთა დამუშავება] 

19-02 მ 0419 მონეტების აქანდაზი 
19-02 მ 0420 მონეტების დამხარისხებელი 

მოწყობილობა 
19-02 მ 0421 მონეტების დასათვლელი 

კოლოფი 
19-02 მ 0422 მონეტების თეფში 
03-01 მ 0423 მონეტების კოლოფი 
19-02 მ 0424 მონეტების სვეტებად დასაწყობი 

მოწყობილობა 
19-02 მ 0425 მონეტების ყუთი 
19-99 მ 0426 მონეტების შესანახი კართოტეკა 

კოლექციონერებისათვის 
09-05 მ 0427 მონეტის მილისებრი ჩასაწყობი 

[საფუთავი] 
20-01 მ 0428 მონეტის ჩაშვებით მომუშავე 

სავაჭრო აპარატი 
14-02 მ 0429 მონიტორი [მონაცემთა 

დამუშავება] 
18-03 მ 0430 მონოგრამა 
16-06 მ 0431 მონოკლი 
12-03 მ 0432 მონორელსიანი რკინიგზა 

[სატრანსპორტო საშუალება] 
08-99 მ 0433 მონტიორის წრიაპები 
12-11 მ 0434 მოპედი 
08-08 მ 0435 მორბედი ფარდისათვის 
21-02 მ 0436 მორბენალი ბილიკი [სავარჯიშო 

მოწყობილობა] 
12-16 მ 0437 მორგვი (სატრანსპორტო 

საშუალების თვლის–) 
12-16 მ 0438 მორგვის (თვლის–) ხუფი 
11-02 მ 0439 მორთულობა (ბუხრის–) 
11-02 მ 0440 მორთულობა (კედლის–) 
11-02 მ 0441 მორთულობა (მაგიდის–) 
12-16 მ 0442 მორთულობა (რადიატორის 

სახურავის–) 
11-05 მ 0443 მორთულობა (სადღესასწაულო–) 
11-05 მ 0444 მორთულობა (საშობაო  ნაძვის 

ხის–) 
02-07 მ 0445 მორთულობა (ფეხსაცმლის–) 

 

02-07 მ 0446 მორთულობა (ქამრის–) 
26-99 მ 0447 მორის იმიტაცია, მნათი 

[ბუხრისათვის] 
08-99 მ 0448 მორი შეშის დასაჩეხად 
10-07 მ 0449 მოსამართი თავი საათისათვის 
10-07 მ 0450 მოსამართი მექანიზმი (საათის–) 

 
 
 
 
 
 
 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

08-05 მ 0451 მოსანიშნი ბაწარი 

08-05 მ 0452 მოსანიშნი ბაწარი მცენარეების 
დასარგავად 

08-05 მ 0453 მოსანიშნი იარაღი 
10-06 მ 0454 მოსანიშნი მოწყობილობა (გზის–)
10-06 მ 0455 მოსანიშნი (სათხილამურო 

ტრასის–) 
08-05 მ 0456 მოსარგებად განკუთვნილი 

სახეხი ქარგოლი [ხელის იარაღი] 
05-04 მ 0457 მოსართავი (დეკორატიული–) 
08-09 მ 0458 მოსართავი (კუბოს–) ელემენტი 
05-04 მ 0459 მოსართავი (მოსახსნელი–) 

ტანსაცმლისათვის 
30-04 მ 0460 მოსართავი (უნაგირის–) 
11-04 მ 0461 მოსართავი [ყვავილებისაგან] 
02-02 მ 0462 მოსასხამი 
28-03 მ 0463 მოსასხამი (ჰიგიენური–) 

[საპარიკმახეროსათვის] 
28-99 მ 0464 მოსაფხანი (ზურგის–) 
31-01 მ 0465 მოსაცილებელი (ნაყოფის კურ-

კის–) მანქანა ან მოწყობილობა 
[ელექტრული] 

08-05 მ 0466 მოსაჭიმი (მილის–) იარაღი 
28-03 მ 0467 მოსაჭრელი (მაზოლის–) 
27-99 მ 0468 მოსაჭრელი მოწყობილობა 

(სიგარის ბოლოების–) 
31-01 მ 0469 მოსახალი აპარატი (ყავის 

მარცვლების–) ელექტრული 
06-10 მ 0470 მოსკიტების საწინააღმდეგო 

ბადე (ავეჯეულობა) 
22-05 მ 0471 მოტივტივე მახე თევზის 

დასაჭერად 
12-11 მ 0472 მოტოროლერი 
08-10 მ 0473 მოტოციკლეტის სარემონტო 

სტენდი 
02-03 მ 0474 მოტოციკლეტისტის ჩაფხუტის 

სპოილერი 
12-11 მ 0475 მოტოციკლი 
08-07 მ 0476 მოტოციკლის ბაგირის ტიპის 

კიდული ბოქლომი 
08-07 მ 0477 მოტოციკლის გატაცების 

აღსაკვეთი დგარი 
08-10 მ 0478 მოტოციკლის დგარი 

12-11 მ 0479 მოტოციკლის საწვავის ავზის 
სახურავი 

08-08 მ 0480 მოქლონი 
15-09 მ 0481 მოქლონსარანდი ჩარხი 
23-01 მ 0482 მოქნილი მილსადენის სისტემის 

მაერთებელი 
02-02 მ 0483 მოქსოვილი ნაკეთობა 
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ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

10-05 მ 0484 მოყინვის, დათრთვილვის 
ინდიკატორი [ელექტრული] 

29-02 მ 0485 მოცურავე დაბრკოლება ნავთობ-
პროდუქტებით დაბინძურების 
თავიდან ასაცილებლად 

12-05 მ 0486 მოძრავი ტროტუარი 
19-08 მ 0487 მოწმობა (პირადობის-) 
21-02 მ 0488 მოწყობილობა ათლეტიკისათვის 
10-05 მ 0489 მოწყობილობა (დიაგნოსტი-

კური–) მედიცინაში ან ლაბორა-
ტორიაში გამოსაყენებლის გარდა 

23-04 მ 0490 მოწყობილობა კვამლის 
გასაწოვად 

14-02 მ 0491 მოწყობილობა მონაცემთა 
გადაცემისათვის [მონაცემთა 
დამუშავება] 

10-05 მ 0492 მოწყობილობა პარაშუტით 
ვარდნის პროცესის 
რეგულირებისათვის 

18-01 მ 0493 მოწყობილობა (საარჩევნო 
ბიულეტენების ან ხმების 
დამთვლელი–) 

22-05 მ 0494 მოწყობილობა (სათევზაო–) 
14-03 მ 0495 მოწყობილობა (სალაპარაკო-) 
23-02 მ 0496 მოწყობილობა ცხელი ჰაერის 

აბანოსათვის 
23-04 მ 0497 მოწყობილობა ჰაერის 

სტერილიზაციისათვის 
26-06 მ 0498 მოხვევის მაჩვენებელი 

სატრანსპორტო 
საშუალებებისათვის 

15-09 მ 0499 მრგვალი ხერხი [ჩარხი] 
10-04 მ 0500 მრიცხველი (გავლილი 

მანძილის–) 
10-05 მ 0501 მრიცხველი (გეიგერ–მიულერის–)
10-04 მ 0502 მრიცხველი (ელექტრული-) 
10-03 მ 0503 მრიცხველი (სატარიფო–) 

ავტომობილების 
სადგომისათვის 

10-03 მ 0504 მრიცხველი (ქრონომეტრული–) 
19-06 მ 0505 მრუდთარგი (ხაზვის–) 
19-06 მ 0506 მრუდი წირის დასახაზი 

მოწყობილობა 
12-11 მ 0507 მრუდხარა (სატერფულის–)  

ველოსიპედის ან 
მოტოციკლისათვის 

12-08 მ 0508 მსუბუქი ავტომობილი 
12-08 მ 0509 მსუბუქი ავტომობილის ძარა 
15-05 მ 0510 მტვერსასრუტი (ვაკუუმური–) 

[საოჯახო ან საყოფაცხოვრებო] 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

29-02 მ 0511 მტვერსაწინააღმდეგო  ფილტრი 
ცხვირისათვის 

04-01 მ 0512 მტვრის გადასაწმენდი ჯაგრისი 
05-05 მ 0513 მუარი [ქსოვილი] 
13-01 მ 0514 მუდმივი დენის გენერატორი 
02-03 მ 0515 მუზარადი (დამცავი–) 
02-03 მ 0516 მუზარადი (სამხედრო–) 
02-03 მ 0517 მუზარადი (საყვინთავი–) 
02-03 მ 0518 მუზარადი (საშემდუღებლო–) 
06-09 მ 0519 მუთაქა 
14-02 მ 0520 მულტიმედიური კავშირის 

ტერმინალი 
02-02 მ 0521 მუნდირი 
27-02 მ 0522 მუნდშტუკი (სიგარეტის–) 
27-02 მ 0523 მუნდშტუკი (სიგარის–) 
27-02 მ 0524 მუნდშტუკი (ჩიბუხის–) 
14-01 მ 0525 მუსიკალური ავტომატი 
17-05 მ 0526 მუსიკალური ზარდახშა 
17-02 მ 0527 მუსიკალური ინსტრუმენტი 

(სასულე–) 
17-01 მ 0528 მუსიკალური ინსტრუმენტის 

კლავიში 
17-01 მ 0529 მუსიკალური ინსტრუმენტის 

სატერფული 
03-01 მ 0530 მუსიკალური ინსტრუმენტის 

ფუტლარი 
06-13 მ 0531 მუფთა  ბავშვის ფეხის 

თითებისთვის 
02-99 მ 0532 მუფთა [ტანსაცმელი] 
06-09 მ 0533 მუფთა  ფეხების გასათბობად 

[ელექტრული ან 
არაელექტრული] 

09-03 მ 0534 მუყაოს კოლოფი [საფუთავი] 
09-03 მ 0535 მუყაოს პაკეტი ქაღალდის 

ასანთებით 
09-03 მ 0536 მუყაოს ყუთი [საფუთავი] 
16-05 მ 0537 მუყაოს ჩარჩო [ფოტოგრაფიის] 
02-01 მ 0538 მუცლის ასაკრავი 
22-06 მ 0539 მუხლუხების დასაჭერი ფარანი 
12-16 მ 0540 მუხლუხი მუხლუხა სატრანს-

პორტო საშუალებისათვის 
08-07 მ 0541 მუხრუჭი კარის ზამბარისათვის 
12-16 მ 0542 მუხრუჭი სატრანსპორტო 

საშუალებისათვის 
12-11 მ 0543 მუხრუჭის ბერკეტი 

(ველოსიპედის ან მოტოციკლის–)
12-16 მ 0544 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

მუხრუჭის ბუნიკი 
(სატრანსპორტო საშუალების–) 
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კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

10-05 მ 0545 მუხრუჭის გამოსაცდელი 
მოწყობილობა 

12-16 მ 0546 მუხრუჭის ხუნდი სატრანს-
პორტო საშუალებისათვის 

22-04 მ 0547 მფრინავი სამიზნის გასაშვები 
დანადგარი 

23-05 მ 0548 მყარი სათბობი 
21-02 მ 0549 მყვინთავის კოსტიუმი 
15-04 მ 0550 მშენებლობის (სამოქალაქო–) 

მანქანა 
22-01 მ 0551 მშვილდი [სასროლი] 
08-01 მ 0552 მშვილდისებრი დრელი 
13-02 მ 0553 მშრალი  გალვანური 

ელემენტების ბატარეა 
31-01 მ 0554 მშრალი ნამცხვრის 

დასამზადებელი წნეხი 
07-99 მ 0555 მშრალი სუნამოს 

დოზატორი[საფუთავი, 
საყოფაცხოვრებო] 

20-02 მ 0556 მცენარეების (გასაყიდი–) 
გამოსაფენი მოწყობილობა 

08-05 მ 0557 მცენარეების დასარგავად 
(მოსანიშნი ბაწარი–) 

08-03 მ 0558 მცენარეების(–თვის) დანა [ბაღის 
იარაღი] 

08-08 მ 0559 მცენარეების საყრდენი 
15-03 მ 0560 მცენარეების ქიმიურად 

დასამუშავებელი მანქანა 
09-06 მ 0561 მცენარეების შესაკრავი კანაფი 
25-03 მ 0562 მცენარეთა დასაცავი მინის ან 

ცელოფნის კონსტრუქცია 
11-04 მ 0563 მცენარეულის იმიტაცია 
11-04 მ 0564 მცენარე (ხელოვნური–) 
07-99 მ 0565 მცენარის (სატენიანებელი–) 
13-03 მ 0566 მცველი [ელექტრული] 
12-16 მ 0567 მცველი (კარის–) სატრანსპორტო 

საშუალებისათვის 
23-01 მ 0568 მცველი სარქველი 

რეზერვუარისათვის 
13-03 მ 0569 მცველის კლემა [ელექტრული] 
12-05 მ 0570 მცურავი ამწე 
12-06 მ 0571 მცურავი დოკი 
22-06 მ 0572 მწერების  დასაჭერი ბადე 
22-06 მ 0573 მწერების მახე 
22-05 მ 0574 მწერი (ხელოვნური–) [სატყუარა] 
13-03 მ 0575 მწყვეტარა (კონტაქტური–) 
25-99 მ 0576 

 

მხატვრის (–თვის)  ქვესადგამი 
19-06 მ 0577 მხატვრის პალიტრა 

 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

19-01 მ 0578 მხატვრული საფოსტო ღია 
ბარათი 

24-01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

მ 0579
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

მხედველობის შესამოწმებელი 
მოწყობილობა და ხელსაწყო 
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კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

05-05 ნ 0001 ნაბადი 
19-08 ნ 0002 ნაბეჭდი ბლანკი 
19-08 ნ 0003 ნაბეჭდი მასალა, მათ შორის 

სარეკლამო 
25-02 ნ 0004 ნაგავსატარი 
25-03 ნ 0005 ნაგებობა საგზაო ან სხვა 

გადასახადის შესაგროვებლად 
21-03 ნ 0006 ნაგებობა ღია ცის ქვეშ 

თამაშებისათვის 
23-99 ნ 0007 ნაგვის ან სხვა ნარჩენების 

დასაწვავი ღუმელი ან საცეცხლე 
12-08 ნ 0008 ნაგვის გადასაზიდი სატვირთო 

ავტომობილი 
25-03 ნ 0009 ნაგვის კონტეინერების 

ფარდული 
09-09 ნ 0010 ნაგვის კონტეინერი 
09-09 ნ 0011 ნაგვის კონტეინერის დგარი 
09-09 ნ 0012 ნაგვის კონტეინერის ქვესადგამი 
09-05 ნ 0013 ნაგვის პარკი 
09-09 ნ 0014 ნაგვის რეზერვუარი, ტარა, 

სათავსი 
09-05 ნ 0015 ნაგვის ტომარა 
09-09 ნ 0016 ნაგვის ტომრის ქვესადგამი, 

დგარი, საჭერი 
09-09 ნ 0017 ნაგვის ტრანსპორტიორის დგარი 
09-09 ნ 0018 ნაგვის ურნა 
25-03 ნ 0019 ნავების და მისთანათა შესანახი 

ფარდული 
26-04 ნ 0020 ნავთის ლამპა 
29-02 ნ 0021 ნავთობპროდუქტებით 

დაბინძურების თავიდან 
ასაცილებელი მოცურავე 
დაბრკოლება 

12-06 ნ 0022 ნავი 
12-06 ნ 0023 ნავი (მოტორიანი–) 
08-99 ნ 0024 ნავის საყრდენი, განლაგებული 

სანაპიროზე 
30-99 ნ 0025 ნავი ჩაღრმავებით, შინაური 

ცხოველების გადასაყვანად 
25-03 ნ 0026 ნავმისადგომის ბოჯგი 
15-09 ნ 0027 ნაზოლის მოსახსნელი ჩარხი 
26-02 ნ 0028 ნათურა (დაბალძაბვიანი–) 
26-04 ნ 0029 ნათურა (ელექტრული–) 
26-04 ნ 0030 ნათურა (ელექტრული, საშობაო–)
23-03 ნ 0031 ნათურა ინფრაწითელი 

გამოსხივებით, გასათბობად 
26-04 ნ 0032 ნათურა (ნატრიუმის-) 
26-04 ნ 0033 ნათურა (რკალური–) 
10-06 ნ 0034 ნათურა (სასიგნალო–) 
26-04 ნ 0035 

 
 
 
 
 
 

ნათურა სუსტი ანთებით 

 
 
 
 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

26-04 ნ 0036 ნათურა (ფლუორესცენციური–) 
26-04 ნ 0037 ნათურა 

ფოტოლაბორატორიისათვის 
26-04 ნ 0038 ნათურა (ჰალოგენური–) 
12-13 ნ 0039 ნათხილამურევის გასაკვალავი 

მოწყობილობა 
02-02 ნ 0040 ნაკეთობა  (მოქსოვილი–) 
12-05 ნ 0041 ნაკელის სატვირთველი 
15-03 ნ 0042 ნაკელმოსაბნევი 
02-07 ნ 0043 ნაკრტენი კაბების მოსართავად 
20-03 ნ 0044 ნაკრძალის (სამონადირეო და 

სათევზაო–) სასაზღვრო 
მომნიშვნელი 

99-99 ნ 0045 ნაკურთხი წყლის 
მისასხურებელი 

30-99 ნ 0046 ნალი 
25-03 ნ 0047 ნალია 
08-03 ნ 0048 ნამგალი 
07-05 ნ 0049 ნამცეცების აქანდაზი 
04-01 ნ 0050 ნამცეცების გადასახვეტი 

ჯაგრისი 
01-01 ნ 0051 ნამცხვარი 
07-06 ნ 0052 ნამცხვრის საჭრელი 
07-06 ნ 0053 ნამცხვრის ჩანგალი, ნიჩაბი 
28-03 ნ 0054 ნაოჭების საწინააღმდეგო ნიღაბი 

[კოსმეტიკური პროდუქტი] 
28-03 ნ 0055 ნაოჭების საწინააღმდეგო 

ხელსაწყო 
12-03 ნ 0056 ნაპერწკლის დეფლექტორი 

ლოკომოტივისათვის 
27-02 ნ 0057 ნარგილე 
05-01 ნ 0058 ნართი 
07-99 ნ 0059 ნართის გორგლის დასახვევი 

სამარჯვი [ხელის] 
02-07 ნ 0060 ნართის გორგლის საჭერი 
08-03 ნ 0061 ნარიმანსაღები 
09-09 ნ 0062 ნარჩენების გადასამუშავებელი 

მოწყობილობა 
09-05 ნ 0063 ნარჩენების პარკი 
09-09 ნ 0064 ნარჩენების რეზერვუარი, ტარა, 

სათავსი 
09-05 ნ 0065 ნარჩენების ტომარა 
26-04 ნ 0066 ნატრიუმის ნათურა 
01-01 ნ 0067 ნაფიცხარა 
07-06 ნ 0068 ნაფიცხარას(-თვის) ქვესადგამი 
05-03 ნ 0069 ნაქარგი 
19-08 ნ 0070 ნაქარგის ნიმუში 

05-05 ნ 0071 ნაქსოვი ქსოვილი 
31-01 ნ 0072 ნაღების ემულსიფიკატორი, 

ელექტრული 
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კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

31-01 ნ 0073 ნაღების (რძის–) სეპარატორი, 
ელექტრული 

22-03 ნ 0074 ნაღმი 
22-03 ნ 0075 ნაღმი (მაგნიტური–) 
22-03 ნ 0076 ნაღმი (წყალზე მოტივტივე ან 

წყალქვეშა–) 
01-01 ნ 0077 ნაყინი 
09-99 ნ 0078 ნაყინის (დამდნარი–)  

წვეთებისაგან  დამცავი 
მოწყობილობა 

20-01 ნ 0079 ნაყინის (ვაფლისჭიქიანი–) 
გასაყიდი ავტომატი 

01-01 ნ 0080 ნაყინის(–თვის)  ვაფლის ჭიქა  
[საკვები] 

09-05 ნ 0081 ნაყინის ძაბრისებრი ქაღალდის 
პარკი [საფუთავი] 

01-01 ნ 0082 ნაყინი (ხილის–) 
31-01 ნ 0083 ნაყოფიდან კურკის 

მოსაცილებელი მანქანა ან 
მოწყობილობა, [ელექტრული] 

07-04 ნ 0084 ნაყოფის გულის მოსაცილებელი 
საშუალება [ხელის] 

08-05 ნ 0085 ნაყოფის მოსაკრეფი საშუალება 
31-01 ნ 0086 ნაყოფის წვენის გასაწური, 

ელექტრული 
09-09 ნ 0087 ნაცრის(თვის-) ბუნკერი 
09-09 ნ 0088 ნაცრის(თვის-) სათავსი 
11-04 ნ 0089 ნაძვის ხე (საშობაო–) 

[ხელოვნური] 
19-06 ნ 0090 ნაწერის (დაფაზე–) წასაშლელი 

საშუალება 
12-16 ნ 0091 ნაწიბური (დეკორატიული–) 

სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის 

08-05 ნ 0092 ნაწიბურის დასამუშავებელი 
გრდემლის ცხვირი 

15-09 ნ 0093 ნაწიბურის დასამუშავებელი 
მანქანა (ტყავის–) 

15-09 ნ 0094 ნაწიბურის მოსამრგვალებელი 
ჩარხი 

24-01 ნ 0095 ნაწილაკების ამჩქარებელი 
28-04 ნ 0096 ნაწნავი (თმის–) 
19-02 ნ 0097 ნახაზების მომჭერი 
19-02 ნ 0098 ნახაზების საჭერი 
19-08 ნ 0099 ნახაზი (არქიტექტურული–) 
19-02 ნ 0100 ნახატების მომჭერი 

 
 
 
 

19-02 ნ 0101 ნახატების საჭერი 
21-01 ნ 0102 ნახატი (ასაწყობი–) 
23-05 ნ 0103 ნახშირი 
07-07 ნ 0104 ნახშირის ვედრო 

 
 
 
 
 
 
 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

19-99 ნ 0105 ნეგატივის შესანახი ჩართული 
ფურცელი 

02-07 ნ 0106 ნემსი [გალანტერეა] 
02-07 ნ 0107 ნემსი დასარღვევად 
02-07 ნ 0108 ნემსი (საკემსავი-) 
02-07 ნ 0109 ნემსი (საკერავი-) 
24-02 ნ 0110 ნემსი (სამედიცინო–) 
02-07 ნ 0111 ნემსი (სატრიკოტაჟო-) 
02-07 ნ 0112 ნემსი (სახარაზო-) 
24-02 ნ 0113 ნემსის საჩხვლეტი  ხელსაწყო 

ნემსით თერაპიისათვის 
14-01 ნ 0114 ნემსი ფირფიტასაკრავისათვის 
22-05 ნ 0115 ნემსკავი 
22-05 ნ 0116 ნემსკავიანი ხელოვნური თევზი 

[სატყუარა] 
22-05 ნ 0117 ნემსკავიდან თევზის 

მოსაცილებელი საშუალება 
24-01 ნ 0118 ნერწყვის ასპირატორი 

[სტომატოლოგიური] 
03-01 ნ 0119 ნესესერი კოსმეტიკური 

საშუალებებისათვის 
03-01 ნ 0120 ნესესერი (სატუალეტო 

საკუთნოს–) 
03-01 ნ 0121 ნესესერი (საწერი საკუთნოს-) 
07-05 ნ 0122 ნეჭა ჭურჭლისათვის 
25-01 ნ 0123 ნივნივი 
07-04 ნ 0124 ნივრის საჭყლეტი 
02-01 ნ 0125 ნიფხავი [საცვალი] 
21-02 ნ 0126 ნიღაბი აკვალანგისტებისათვის 
24-01 ნ 0127 ნიღაბი ანესთეზიისათვის 
28-03 ნ 0128 ნიღაბი (ნაოჭების 

საწინააღმდეგო–) [კოსმეტიკური 
პროდუქტი] 

24-02 ნ 0129 ნიღაბი ჟანგბადისათვის 
21-03 ნ 0130 ნიღაბი (სამასკარადო–) 
29-02 ნ 0131 ნიღაბი სასუნთქი გზების 

დასაცავად 
21-02 ნ 0132 ნიღაბი (საფარიკაო–) 
29-02 ნ 0133 ნიღაბი  (სახის დამცავი-) 
29-02 ნ 0134 ნიღაბი შემდუღებლისათვის 
13-03 ნ 0135 ნიშანდებული იზოლირებული 

ელექტრული გამტარი 
13-03 ნ 0136 ნიშანდებული ცოკოლი 

[ელექტრული] 

 
 

10-06 ნ 0137 ნიშანი (ავტომობილის საავარიო 
გაჩერების–) 

21-02 ნ 0138 ნიშანი ბურთისათვის [გოლფში] 
10-06 ნ 0139 ნიშანი (საგზაო–) 
11-03 ნ 0140 ნიშანი (საიდენტიფიკაციო–) 
11-03 ნ 0141 ნიშანი (სამკერდე–) 

            



 

nawarmis anbanuri CamonaTvali        n 
 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

11-03 ნ 0142 ნიშანი წინასაარჩევნო 
კამპანიისათვის 

25-03 ნ 0143 ნიში ტელეფონისათვის 
11-01 ნ 0144 ნიშნობის ბეჭედი 
12-06 ნ 0145 ნიჩაბი 
08-01 ნ 0146 ნიჩაბი (თოვლასაღები–) 
08-05 ნ 0147 ნიჩაბი (კალატოზის–) 
12-06 ნ 0148 ნიჩაბი კანოესათვის 
07-04 ნ 0149 ნიჩაბი (კულინარული-) 
08-05 ნ 0150 ნიჩაბი (მეპურის–) 
15-04 ნ 0151 ნიჩაბი (მექანიკური–) 
08-01 ნ 0152 ნიჩაბი [მიწის 

სამუშაოებისათვის} 
07-06 ნ 0153 ნიჩაბი ნამცხვარისათვის 
07-99 ნ 0154 ნიჩაბი ნაყინისათვის 
08-01 ნ 0155 ნიჩაბი სადრენაჟე 
08-05 ნ 0156 ნიჩაბი (სამონტაჟო–) 

საბურავისათვის 
21-02 ნ 0157 ნიჩბის მოსმაში სავარჯიშო 

მოწყობილობა 
18-01 ნ 0158 ნომოგრამა 
08-09 ნ 0159 ნომრების პანელი კარისათვის 
10-04 ნ 0160 ნონიუსი 
06-04 ნ 0161 ნოტების კარადა 
03-01 ნ 0162 ნოტების პორტფელი, 

საქაღალდე 
19-04 ნ 0163 ნოტების რვეული 
06-06 ნ 0164 ნოტების საჭერი 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 
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კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

16-06 ო 0001 ობიექტივი 
28-01 ო 0002 ობლატი (ფარმაცევტული–) 
16-01 ო 0003 ობტიურატორი 

[ფოტოგრაფიული] 
10-04 ო 0004 ოდომეტრი 
24-01 ო 0005 ოზონატორი (სამედიცინო–) 
25-02 ო 0006 ოთახი–სეიფი 
12-01 ო 0007 ოთხთვალას ხელნა, რვილი 
09-03 ო 0008 ოთხწახნაგა კონტეინერი 
17-02 ო 0009 ოკარინა 
10-04 ო 0010 ომმეტრი 
23-01 ო 0011 ონკანი 
09-07 ო 0012 ონკანი [კასრისათვის] 
23-01 ო 0013 ონკანის ბუდე 
23-01 ო 0014 ონკანის კორპუსი 
23-01 ო 0015 ონკანის სარეგულირებელი 

სახელური 
23-01 ო 0016 ონკანის საცმი წყლის გაშხეფის 

თავიდან ასაცილებლად 
23-01 ო 0017 ონკანის (წყალსადენის–)  

სახელური 
23-01 ო 0018 ონკანი (შემრევი–) 
23-03 ო 0019 ონკანი (წყალგამოსაშვები–) 

გათბობის რადიატორისთვის 
23-01 ო 0020 ონკანი (წყალსადენის–) 
16-06 ო 0021 ოპტიკური სარკე 
16-06 ო 0022 ოპტიკური ხელსაწყოები, 

რომლებიც არ შედის სხვა 
კლასებსა და ქვეკლასებში 

15-09 ო 0023 ოპტიკური ხელსაწყოების 
დასამზადებელი სახარატო 
ჩარხი 

03-01 ო 0024 ორგანაიზერის (ელექტრონული–) 
ფუტლარი 

17-01 ო 0025 ორგანი 
17-01 ო 0026 ორგანის მილი 
17-01 ო 0027 ორგანის რეგისტრი 
17-02 ო 0028 ორგანი (ტუჩის–) 
11-03 ო 0029 ორდენი 
12-05 ო 0030 ორთითა სატვირთველი 
02-01 ო 0031 ორთოპედიული კორსეტი 
02-04 ო 0032 ორთოპედიული ფეხსაცმელი 
02-04 ო 0033 ორთოპედიული ღაბაში 
02-04 ო 0034 ორთოპედიული ძირი 
02-04 ო 0035 ორთოპედიული წინდა 
23-02 ო 0036 ორთქლის აბანოს მოწყობილობა 
15-99 ო 0037 ორთქლის და სითხის გამყოფი 
15-01 ო 0038 ორთქლის მანქანა 

 
 
 

12-03 ო 0039 ორთქლის რეგულატორი 
ლოკომოტივისათვის 

23-03 ო 0040 ორთქლის ქვაბი გათბობისათვის 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

08-05 ო 0041 ორთქლის ქვაბში ხენჯის ან 
ხაშურის მოსაცილებელი იარაღი 

15-01 ო 0042 ორთქლის ძრავა 
07-05 ო 0043 ორთქლის  წარმომქმნელი 

უთოსათვის 
15-03 ო 0044 ორთქლური საშრობი 

[სასოფლო–სამეურნეო] 
09-08 ო 0045 ორკაპა სატვირთველის ბაქანი, 

ქვეში 
08-05 ო 0046 ორტარი 
12-06 ო 0047 ორჩხომელი 
01-01 ო 0048 ორცხობილა 
10-05 ო 0049 ოსცილოგრაფი 
10-05 ო 0050 ოსცილოსკოპი 
06-01 ო 0051 ოტომანი 
24-01 ო 0052 ოფლგამოსაყოფი აპარატურა 

(სამედიცინო–) 
23-02 ო 0053 ოფლის გამოსაყოფი 

მოწყობილობა [არა სამედიცინო] 
18-02 ო 0054 ოფსეტური საბეჭდი მანქანა 
05-01 ო 0055 ოქრომკედი საქარგავი 
10-04 ო 0056 ოქტანტი 
24-04 ო 0057 ოყნის გასაკეთებელი 

სამედიცინო მოწყობილობა 
21-01 ო 0058 ოჩოფეხი 
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კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

25-03 პ 0001 პავილიონი (გასაბერი–) 
25-03 პ 0002 პავილიონი [ნაგებობა] 
21-01 პ 0003 პაიკი [ჭადრაკის] 
07-99 პ 0004 პაკეტი და მისთანანი 

(მაცივებელი–) 
19-02 პ 0005 პაკეტი საკიდი 

კარტოთეკისათვის 
09-05 პ 0006 პაკეტი [საფუთავი] 
09-05 პ 0007 პაკეტი–საშე [საფუთავი] 
09-05 პ 0008 პაკეტი [ჩაის ან ყავისათვის] 
19-01 პ 0009 პაკეტი ხელფასისათვის 
02-02 პ 0010 პალანტინი 
19-06 პ 0011 პალიტრა( მხატვრის-) 
21-04 პ 0012 პალო (კარვის–) 
25-01 პ 0013 პალო, მარგილი და მისთანანი 

შემოსაღობად 
02-02 პ 0014 პალტო (ბავშვის–) 
02-02 პ 0015 პალტო (მამაკაცის-) 
25-01 პ 0016 პანელი (დეკორატიული–) 

[სამშენებლო] 
13-03 პ 0017 პანელი (საკომუტაციო–) 
08-02 პ 0018 პანელის გასასწორებელი  ურო 
25-01 პ 0019 პანელი შემოსაფიცრად 

[სამშენებლო] 
12-16 პ 0020 პანელი (ხელსაწყოს–) 

სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის 

19-07 პ 0021 პანორამული პლანშეტი 
[ღირსშესანიშნაობების] 

13-03 პ 0022 პანტოგრაფი ელმავლის ან 
ტრამვაისათვის 

19-06 პ 0023 პანტოგრაფი ხაზვისათვის 
28-03 პ 0024 პაპილოტი 
28-03 პ 0025 პაპილოტი (ქაღალდის–) 

[საპარიკმახეროებისათვის] 
27-01 პ 0026 პაპიროსი 
27-02 პ 0027 პაპიროსის მუნდშტუკი 
25-02 პ 0028 პარაპეტი 
21-02 პ 0029 პარაპლანი 
29-02 პ 0030 პარაშუტი 
10-05 პ 0031 პარაშუტით ვარდნის 

რეგულატორი 
28-04 პ 0032 პარიკი 
28-03 პ 0033 პარიკმახერის პულვერიზატორი 
25-02 პ 0034 პარკეტი 
09-05 პ 0035 პარკი (ნაგვის–) 
09-05 პ 0036 პარკი ნარჩენებისათვის 
09-05 პ 0037 პარკი (პატარა–) [საფუთავი] 

 
 
 

09-05 პ 0038 პარკი [საფუთავი] 
15-99 პ 0039 პარკის შემვსები მანქანა 

 
 

კლასი/ 
ქვეკლასი

# ნაწარმის დასახელება 
07-99 პ 0040 პარკის ჰერმეტიზაციის 

სამარჯვი [საყოფაცხოვრებო] 
09-05 პ 0041 პარკი (ქაღალდის–) 
09-05 პ 0042 პარკი (ძაბრისებრი–) [საფუთავი] 
28-03 პ 0043 პარსვის (–თვის) თასი, ფინჯანი 
06-07 პ 0044 პასპარტუ 
03-01 პ 0045 პასპორტის გარეკანი 
31-01 პ 0046 პატარა ნაჭრებად საჭრელი 

მანქანა [საყოფაცხოვრებო] 
03-01 პ 0047 პატრონტაში 
26-04 პ 0048 პატრუქი (ლამპის–) 
06-06 პ 0049 პედიკიურის გასაკეთებელი 

ფეხის ქვესადგამი 
14-03 პ 0050 პეიჯერი (ციფრული–) 
02-02 პ 0051 პელერინა  [მოსასხამი] 
16-06 პ 0052 პენსნე 
02-02 პ 0053 პენუარი 
02-01 პ 0054 პერანგი 
02-01 პ 0055 პერანგი (ბავშვის უშესაკრავო–) 
02-01 პ 0056 პერანგი (ბავშვის ღამის–) 
02-02 პ 0057 პერანგი (დამაწყნარებელი-) 
02-02 პ 0058 პერანგი თავისუფალი 

შეკერილობის 
02-01 პ 0059 პერანგი (მამაკაცის ღამის–) 
02-01 პ 0060 პერანგის მანჟეტი 
02-01 პ 0061 პერანგის საყელო 
02-01 პ 0062 პერანგის სახელო 
02-01 პ 0063 პერანგი (ქალის ღამის–) 
16-06 პ 0064 პერისკოპი 
08-01 პ 0065 პერფორატორი 
15-99 პ 0066 პერფორატორი [მანქანა] 
03-01 პ 0067 პიკნიკებისათვის (კოლოფი–) 
03-01 პ 0068 პიკნიკებისათვის (ყუთი–) 
17-02 პ 0069 პიკოლო 
25-03 პ 0070 პილონი 
03-01 პ 0071 პილულების გასაცემი კოლოფი 

[გარდა საფუთავის] 
28-03 პ 0072 პინცეტი  (თმის ამოსაღები-) 
08-05 პ 0073 პინცეტი [იარაღი] 
24-02 პ 0074 პინცეტი (სტომატოლოგიური–) 
24-02 პ 0075 პინცეტი (ქირურგიული–) 
24-02 პ 0076 პიპეტი 
02-01 პ 0077 პიჟამა 
19-08 პ 0078 პირადობის მოწმობა 
03-01 პ 0079 პირადობის მოწმობის გარეკანი 
25-01 პ 0080 პირაპირა ზესადები [სარელსო] 
18-02 პ 0081 პირგადასაღები მანქანა [საოფისე 

მოწყობილობა] 
19-01 პ 0082 პირგადასაღები ქაღალდი 
15-02 პ 0083 პირდაპირ მოქმედი ტუმბო 
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კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

15-03 პ 0084 პირი (გუთნის სახნისის–) 
08-03 პ 0085 პირი (რანდას-) [იარაღი] 
28-03 პ 0086 პირი (სამართებლის–) 
24-02 პ 0087 პირის ღრუს დასაცავი ხელსაწყო 

[სტომატოლოგიური] 
28-03 პ 0088 პირის ღრუს (–თვის) წყლის 

გამშხეფი 
15-03 პ 0089 პირი (ჩალასაჭრელის–) 
10-04 პ 0090 პირომეტრი 
22-03 პ 0091 პიროტექნიკური ნაკეთობა 
23-02 პ 0092 პირსაბანი 
06-13 პ 0093 პირსახოცი 
06-13 პ 0094 პირსახოცი თავის დასაცავად, 

სამასაჟო ტახტისათვის 
23-02 პ 0095 პირსახოცის სარიგებელი კარადა 
07-05 პ 0096 პირსახოცის საშრობი 
22-01 პ 0097 პისტოლეტი 
03-01 პ 0098 პისტოლეტის ბუდე 
23-02 პ 0099 პისუარი [საზოგადოებრივი 

ტუალეტის] 
06-06 პ 0100 პიუპიტრი [ავეჯი] 
06-06 პ 0101 პიუპიტრი ნოტებისათვის 
20-03 პ 0102 პიქტოგრამა 
14-04 პ 0103 პიქტოგრამა 

[კომპიუტერისათვის] 
02-02 პ 0104 პიჯაკი 
19-08 პ 0105 პლაკატი (სარეკლამო-) 
12-07 პ 0106 პლანერი [საფრენი აპარატი] 
19-07 პ 0107 პლანეტარიუმი 
10-04 პ 0108 პლანიმეტრი 
19-07 პ 0109 პლანისფერო (სანავიგაციო–) 
21-02 პ 0110 პლაჟზე სათამაშო რგოლი 
03-03 პ 0111 პლაჟის ან პარკის მცირე ზომის 

მზის ქოლგა 
25-03 პ 0112 პლაჟის კაბინა 
03-03 პ 0113 პლაჟის  ქარისაგან დამცავი 

საშუალება 
05-06 პ 0114 პლასტიკური თვითმწებავი 

ფოლგა 
12-02 პ 0115 პლატფორმა (ბორბლებიანი–) 
12-03 პ 0116 პლატფორმა (რკინიგზის 

ვაგონის–) 
09-08 პ 0117 პლატფორმის დგარი 
26-05 პ 0118 პლაფონი სანათისათვის 
25-01 პ 0119 პლინთუსი 
09-07 პ 0120 პლომბი (ტყვიის–) 

კონტეინერისათვის 
05-05 პ 0121 პლუში 
22-01 პ 0122 პნევმატიკური იარაღი 
12-15 პ 0123 პნევმატიკური სალტის კამერა 

 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

12-15 პ 0124 პნევმატიკური სალტის კამერის 
ვენტილის ხუფი 

08-02 პ 0125 პნევმატური ურო 
24-01 პ 0126 პნევმოთორაქსის(–თვის) 

ჩასაბერი ხელსაწყო 
10-04 პ 0127 პოლარიმეტრი 
12-05 პ 0128 პოლისპასტი 
13-03 პ 0129 პოლუსი (კონტაქტის–) 

[მაგალითად ტრამვაისათვის] 
05-04 პ 0130 პომპონი 
12-06 პ 0131 პონტონი 
02-02 პ 0132 პონჩო 
05-05 პ 0133 პოპლინი 
14-01 პ 0134 პორტატიული კასეტური 

მაგნიტოფონი 
25-04 პ 0135 პორტატიული კიბე, 

სამეთვალყუროდ 
14-02 პ 0136 პორტატიული კომპიუტერი 
27-99 პ 0137 პორტატიული მოწყობილობა 

სიგარეტის დასახვევად 
09-03 პ 0138 პორტატიული რეზერვუარი მც-

ნარეების ვეგეტატიური გამრავ-
ლებისა და აღმოცენებისათვის 

14-03 პ 0139 პორტატიული ტელეფონი 
26-02 პ 0140 პორტატიული ფარანი 
14-03 პ 0141 პორტატიული   ხელსაწყო 

(რადიოკავშირის-) 
06-10 პ 0142 პორტიერის შესაკრავი 
03-01 პ 0143 პორტმონე 
27-06 პ 0144 პორტსიგარი სიგარებისათვის, 

სიგარეტებისათვის 
08-07 პ 0145 პორტსიგარის საკეტი 
03-01 პ 0146 პორტფელი 
03-01 პ 0147 პორტფელი (ნოტების–) 
13-03 პ 0148 პოტენციომეტრი 
10-07 პ 0149 პოჭოჭიკი (საათის–) 
01-01 პ 0150 პრალინე 
24-04 პ 0151 პრეზერვატივი 
19-04 პ 0152 პრეისკურანტი 
19-02 პ 0153 პრესპაპიე 
11-02 პ 0154 პრიზი 
16-06 პ 0155 პრიზმა [ოპტიკური] 
16-03 პ 0156 პრინტერი [ფოტოგადასაღები] 
07-04 პ 0157 პროდუქტის დასაჭრელი  

არაელექტრული მოწყობილობა 
[სამზარეულოს] 

07-04 პ 0158 პროდუქტის დასაჭრელი დაფა 
[სამზარეულოს] 

19-08 პ 0159 პროექტი (არქიტექტურული–) 
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კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

19-01 პ 0160 პროექტის, გეგმის 
(არქიტექტურული–) ქაღალდი 

24-03 პ 0161 პროთეზი 
26-03 პ 0162 პროჟექტორი 
26-03 პ 0163 პროჟექტორი (მისანათებელი–) 
26-03 პ 0164 პროჟექტორი (საძებნი–) 
19-08 პ 0165 პროსპექტი 
12-15 პ 0166 პროტექტორი (სალტის–) 
02-04 პ 0167 პროტექტორი, ფეხსაცმლის 

ქუსლის ნაწილის დასაცავად 
28-03 პ 0168 პუდრის წასასმელი ბუმბულა 
28-03 პ 0169 პულვერიზატორი პარიკმახერის 
24-04 პ 0170 პულვერიზატორი (სამედიცინო–) 

[გარდა აეროზოლური 
ფლაკონისა] 

24-01 პ 0171 პულვერიზატორი 
სტომატოლოგის 

28-03 პ 0172 პულვერიზატორი (სუნამოს 
საპკური–) [საფუთავის გარეშე] 

02-02 პ 0173 პულოვერი 
18-01 პ 0174 პულტი ეკრანით 

დასადასტურებლად და 
გადასახდელად [კომპიუტერის 
გარდა] 

15-09 პ 0175 პულტი (ლითონსაჭრელი 
ჩარხის მართვის-) 

21-01 პ 0176 პულტი (მართვის–) 
ელექტრონული თამაშისათვის 

20-01 პ 0177 პულტი  (სავაჭრო ავტომატის 
მართვის-) 

14-99 პ 0178 პულტის საჭერი (დისტანციური 
მართვის–) 

01-01 პ 0179 პური 
08-05 პ 0180 პურის გამოსაცხობი ფორმა 
07-04 პ 0181 პურის დასაჭრელი დაფა 
07-06 პ 0182 პურის კალათა 
07-07 პ 0183 პურის კონტეინერი 
07-04 პ 0184 პურის საჭრელი 

[არაელექტრული] 
31-01 პ 0185 პურის საჭრელი მანქანა, 

ელექტრული 

 

31-01 პ 0186 პურის ფორმა [მანქანის ნაწილი] 
01-06 პ 0187 პური ფრინველებისათვის 
01-01 პ 0188 პურ-ფუნთუშეული 
23-03 პ 0189 პურ–ფუნთუშეულის საცხობი 

ღუმელი [ფურნე] 
06-01 პ 0190 პუფი [დასაჯდომი] 
06-06 პ 0191 პწკალა [ავეჯი] 

   

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 
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კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

02-07 ჟ 0001 ჟაბო 
05-05 ჟ 0002 ჟაკარდის ქსოვილი 
02-02 ჟ 0003 ჟაკეტი 
02-02 ჟ 0004 ჟაკეტი  მეთევზისათვის  

[მოქსოვილი] 
25-02 ჟ 0005 ჟალუზი [გარედან 

დასაყენებელი] 
25-02 ჟ 0006 ჟალუზი და მისთანანი 

სათბურისათვის 
25-02 ჟ 0007 ჟალუზი მაღაზიისათვის 
06-10 ჟ 0008 ჟალუზი [ოთახის] 
25-02 ჟ 0009 ჟალუზი (სავენტილაციო–) 
08-07 ჟ 0010 ჟალუზის (ასაწევი–) საკვალთი 
25-02 ჟ 0011 ჟალუზის თამასა 
25-02 ჟ 0012 ჟალუზის თამასის სარეგულირე-

ბელი მოწყობილობა 
25-02 ჟ 0013 ჟალუზი (ფანჯრის–) [გარედან 

დასაყენებელი] 
24-01 ჟ 0014 ჟანგბადის კარავი 
24-02 ჟ 0015 ჟანგბადის ნიღაბი 
08-05 ჟ 0016 ჟანგის  შეკუმშული ჰაერით 

მოსაცილებელი დამბაჩა 
21-01 ჟ 0017 ჟეტონი თამაშებისათვის 
02-02 ჟ 0018 ჟილეტი 
20-02 ჟ 0019 ჟურნალების გამოსაფენი 

სტენდი 
06-04 ჟ 0020 ჟურნალების დგარი [ავეჯი] 
19-04 ჟ 0021 ჟურნალი 
17-04 ჟ 0022 ჟღარუნა [მუსიკალური 

ინსტრუმენტი] 
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კლასი/ 

ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 
25-03 რ 0001 რაბი [არხის] 
25-02 რ 0002 რაბის ჭიშკარი 
23-03 რ 0003 რადიატორი გათბობისათვის 
12-16 რ 0004 რადიატორი სატრანსპორტო 

საშუალებისათვის 
12-16 რ 0005 რადიატორის (სატრანსპორტო 

საშუალების–) გისოსი 
12-16 რ 0006 რადიატორის (სატრანსპორტო 

საშუალების–) სახურავი 
12-16 რ 0007 რადიატორის (სატრანსპორტო 

საშუალების–) შალითა 
12-16 რ 0008 რადიატორის სახურავის  

მორთულობა 
08-08 რ 0009 რადიატორის (ცენტრალური 

გათბობის სისტემის–) საყრდენი 
11-05 რ 0010 რადიოანტენის (მანქანის–) 

დეკორატიული სფერო 
25-03 რ 0011 რადიოანძა 
15-99 რ 0012 რადიოაქტიური მასალით 

მექანიკური მანიპულირების 
მექანიზმი 

09-03 რ 0013 რადიოაქტიური 
პროდუქტებისათვის 
(ტევადობა–) 

14-03 რ 0014 რადიო და ვიდეო სიხშირის 
გარდამქმნელი 

14-01 რ 0015 რადიომაუწყებლობის ან ჩანაწე-
რის კონტროლისთვის განკუთ-
ვნილი  თავის ტელეფონი 

10-04 რ 0016 რადიომეტრი 
14-03 რ 0017 რადიომიმღები 
14-03 რ 0018 რადიომიმღები სატრანსპორტო 

საშუალებებისათვის 
08-08 რ 0019 რადიომიმღების (სატრანსპორტო 

საშუალების–) საჭერი 
14-03 რ 0020 რადიომიმღების სკალა 
03-01 რ 0021 რადიომიმღების ფუტლარი 
14-03 რ 0022 რადიოპელენგატორი 
03-01 რ 0023 რადიოს (ავტომობილის–) 

დამცავი ჩანთა 
14-03 რ 0024 რადიოტელეფონი 
14-01 რ 0025 რადიოტელეფონი თავზე 

გასაკეთებელი 
08-07 რ 0026 რაზა დარაბისათვის 
22-03 რ 0027 რაკეტა (მართვადი–) 
22-03 რ 0028 რაკეტა [პიროტექნიკური ან 

რეაქტიული] 
22-03 რ 0029 რაკეტა (სასიგნალო–) 
22-03 რ 0030 რაკეტა ხიფათის მისანიშნებლად 
22-03 რ 0031 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

რაკეტის მაჩქარებელი 
 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

08-03 რ 0032 რანდა 
08-03 რ 0033 რანდას პირი [იარაღი] 
22-02 რ 0034 რაპირა (საფარიკაო–) 
22-02 რ 0035 რაპირას (საფარიკაო–) ბუნიკი 
25-02 რ 0036 რაფა (ფანჯრის–) 
08-05 რ 0037 რაშპილი [იარაღი] 
06-01 რ 0038 რბილი სავარძელი 
21-01 რ 0039 რბილი სათამაშო 
12-13 რ 0040 რბოლის სათვალთვალო 

ბაქნიანი მსუბუქი ავტომობილი 
03-01 რ 0041 რგოლი (გასაღების–) 
23-01 რ 0042 რგოლი (მამჭიდროებელი ან 

მაერთებელი–) მილებისა და 
მილსადენისათვის 

08-08 რ 0043 რგოლი (მანჯისებრი–) 
ჯაჭვისათვის 

21-02 რ 0044 რგოლი პლაჟზე სათამაშოდ 
24-04 რ 0045 რგოლი საშვილოსნოსათვის 
07-03 რ 0046 რგოლი სუფრის დანის 

ტარისათვის 
08-08 რ 0047 რგოლი ფარდისათვის 
30-08 რ 0048 რგოლი ფრინველებისათვის 
19-04 რ 0049 რგოლი (ყდის–) 
07-06 რ 0050 რგოლი ხელსახოცისათვის 
08-99 რ 0051 რგოლი (ჯაჭვის–) 
15-01 რ 0052 რეაქტიული ძრავა 
23-03 რ 0053 რეაქტორი (ბირთვული–) 
20-03 რ 0054 რეგისტრაციის აღმნიშვნელი 

ფირფიტა სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის 

17-01 რ 0055 რეგისტრი (ორგანის–) 
15-01 რ 0056 რეგულატორი (ანთების–) 

ძრავასათვის 
10-05 რ 0057 რეგულატორი (ბოილერის–) 
10-05 რ 0058 რეგულატორი (გათბობის 

დანადგარის–) 
12-03 რ 0059 რეგულატორი (ორთქლის–) 

ლოკომოტივისათვის 
10-05 რ 0060 რეგულატორი (პარაშუტით 

ვარდნის–) 
26-99 რ 0061 რეგულატორი (რკალური 

ნათურის–) 
10-01 რ 0062 რეგულატორი (საათის–) 
23-01 რ 0063 რეგულატორი (სითხის ხარჯის–) 
13-02 რ 0064 რეგულატორი (ძაბვის–) 
23-01 რ 0065 რეგულატორი 

(ჰიდროამოღების–) 
03-01 რ 0066 რედიკული [ჩანთა] 

13-03 რ 0067 რედუქტორი [ელექტრული] 
23-01 რ 0068 რედუქციული სარქველი გაზის 

წნევის რეგულირებისათვის 
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კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

23-01 რ 0069 რედუქციული სარქველი 
[მილგაყვანილობის არმატურა] 

19-04 რ 0070 რეესტრი 
08-07 რ 0071 რევერსული მექანიზმის მქონე 

საკეტი 
22-01 რ 0072 რევოლვერი 
03-01 რ 0073 რევოლვერის ბუდე 
23-01 რ 0074 რეზერვუარი აირისებრი ან 

თხევადი ნივთიერებებისათვის 
23-01 რ 0075 რეზერვუარი თხევადი 

საწვავისათვის 
09-09 რ 0076 რეზერვუარი (ნაგვის-) 
09-09 რ 0077 რეზერვუარი (ნარჩენების-) 
09-03 რ 0078 რეზერვუარი (პორტატიული-)  

მცენარეების ვეგეტატიური გამ-
რავლებისა და აღმოცენებისათვის

10-04 რ 0079 რეზერვუარის ტევადობის 
გასაზომი ხელსაწყო 

25-02 რ 0080 რეზერვუარი [ქვის ან აგურის] 
23-01 რ 0081 რეზერვუარი შხაპისათვის 
29-01 რ 0082 რეზერვუარი ხანძრის 

ჩასაქრობად 
01-01 რ 0083 რეზინი (საღეჭი–) 
02-01 რ 0084 რეზინის მოკლე შარვალი 

ბავშვისათვის 
19-02 რ 0085 რეზინის შტამპი 
08-05 რ 0086 რეისმუსი 
19-06 რ 0087 რეისფედერი 
23-03 რ 0088 რეკუპერატორი (თბური–) 
13-03 რ 0089 რელე [ელექტრული] 
14-03 რ 0090 რელე სატელეფონო ან 

სატელეგრაფო 
11-01 რ 0091 რელიგიური კულტის ნივთი 

[საიუველირო ნაკეთობა] 
06-04 რ 0092 რელიგიური კულტის 

საგნებისათვის (თარო–) 
06-04 რ 0093 რელიგიური კულტის 

საგნებისათვის (კარადა–) 
06-06 რ 0094 რელსი გამოსაწევი უჯრისათვის 
13-03 რ 0095 რელსი (ელექტრიფიცირებული–) 

სინათლის ლაქის წყაროს 
დასაყენებლად 

25-01 რ 0096 რელსი (რკინიგზის–) 
12-99 რ 0097 რელსის პირაპირი 
29-02 რ 0098 რენტგენის სხივებისაგან 

დამცავი მოწყობილობა 

 
 
 

24-01 რ 0099 რენტგენის სხივების 
წარმომქმნელი მოწყობილობა 

02-06 რ 0100 რენტგენოლოგის ხელთათმანი 
13-03 რ 0101 რეოსტატი 

 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

13-03 რ 0102 რეოსტატი (სინათლის ძალის 
მარეგულირებელი-) 

29-02 რ 0103 რესპირატორი 
24-02 რ 0104 რეტორტა 
24-02 რ 0105 რეტრაქტორი 
26-05 რ 0106 რეფლექტორი [სანათი] 
26-05 რ 0107 რეფლექტორი ფოტოგრაფიისა 

და კინემატოგრაფიისათვის 
16-06 რ 0108 რეფრაქტორი 
12-08 რ 0109 რეფრიჟერატორი (ავტომობილი–

) სატვირთო 
19-08 რ 0110 რეცეპტების (სამედიცინო–) 

დასტა 
12-01 რ 0111 რვილი (ოთხთვალას–) 
12-16 რ 0112 რვილი (სატრანსპორტო 

საშუალების მისაბმელის-) 
25-01 რ 0113 რიგელი 
25-02 რ 0114 რიკული 
24-04 რ 0115 რკალი კბილებისათვის 
16-06 რ 0116 რკალი (სათვალის ჩარჩოს–) 
02-03 რ 0117 რკალურა [თავზე შემოსაკრავი] 
26-04 რ 0118 რკალური ნათურა 
26-99 რ 0119 რკალური ნათურის 

რეგულატორი 
21-03 რ 0120 რკინიგზა [ატრაქციონი] 
19-08 რ 0121 რკინიგზის განრიგი 
12-03 რ 0122 რკინიგზის ვაგონის კარი 
12-03 რ 0123 რკინიგზის ვაგონის კორპუსი 
12-03 რ 0124 რკინიგზის მოძრავი 

შემადგენლობა 
25-01 რ 0125 რკინიგზის რელსი 
12-03 რ 0126 რკინიგზის სამგზავრო ვაგონი 
12-03 რ 0127 რკინიგზის სატვირთო ვაგონი 
15-03 რ 0128 რობოტი გაზონსაკრეჭი 
08-02 რ 0129 როდინის ქვა 
08-09 რ 0130 როზეტი საკეტისათვის 
26-01 რ 0131 როზეტი (სასანთლის–) 
09-03 რ 0132 რომბისებური კოლოფი 
13-01 რ 0133 როტორი (ელექტროძრავის  და 

გენერატორის–) 
15-01 რ 0134 როტორი (ტურბინის-) 
09-02 რ 0135 როფი 
23-02 რ 0136 როფი დასაბანად 
31-01 რ 0137 როფი (ლუდის ასადუღებელი–) 
19-07 რ 0138 რუკა (ასტრონომიული–) 
19-07 რ 0139 რუკა (გეოგრაფიული–) 
19-07 რ 0140 რუკა (გზების–) 
20-02 რ 0141 რუკა (გრიმის ელფერების–) 
20-02 რ 0142 რუკა (თმის საღებავის 

ელფერების–) 
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კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

19-07 რ 0143 რუკა (მსოფლიოს ორი 
ნახევარსფეროს–) 

19-99 რ 0144 რუკის (გეოგრაფიული–) საჭერი 
[სასწავლო მასალა] 

21-01 რ 0145 რულეტი [თამაში] 
10-04 რ 0146 რულეტი (საზომი–) 
10-04 რ 0147 რულეტის ბუდე 
05-06 რ 0148 რულონი (ქაღალდის–) [ტუალე-

ტის ქაღალდის ან ხელსახოცის–] 
14-03 რ 0149 რუპორი 
14-01 რ 0150 რუპორი 

ხმამაღლამოლაპარაკისათვის 
17-02 რ 0151 რქის ნესტვი [მუსიკალური 

ინსტრუმენტი] 
07-02 რ 0152 რძის ადუღებისას გადმოსვლის 

საწინააღმდეგო დისკო 
24-02 რ 0153 რძის გამოსაწური ხელსაწყო 

მეძუძური დედებისათვის 
31-01 რ 0154 რძის ნაღების სეპარატორი, 

ელექტრული 
09-03 რ 0155 რძის ოთხწახნაგა მუყაოს 

კოლოფის საჭერი  
01-03 რ 0156 რძის პროდუქტები 
31-01 რ 0157 რძის ცენტრიდანული 

სეპარატორი, ელექტრული 
31-01 რ 0158 რძის წარმოების მანქანა 
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კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

06-04 ს 0001 სააბაზანო ოთახის ავეჯი [სანიტა-
რული მოწყობილობების გარდა] 

23-02 ს 0002 სააბაზანო ოთახის თარო [გარდა 
ავეჯისა] 

06-04 ს 0003 სააბაზანო ოთახის კარადა 
15-09 ს 0004 საადიდვო დაფა ფოლადისათვის
06-02 ს 0005 საავადმყოფოს(-თვის) საწოლი 
24-01 ს 0006 საავადმყოფოს სტაციონარული 

მოწყობილობა და აპარატი 
10-06 ს 0007 საავარიო გაჩერების ნიშანი 

(ავტომობილის–) 
20-02 ს 0008 საათების გამოსაფენი ვიტრინა 
20-02 ს 0009 საათების გამოსაფენი სტენდი 
06-06 ს 0010 საათების ქვესადგამი 
10-01 ს 0011 საათი (ასტრონომიული-) 
10-01 ს 0012 საათი (გეოგრაფიული–) 
10-01 ს 0013 საათი (კედლის–) 
10-01 ს 0014 საათი (კოშკურა–) 
10-01 ს 0015 საათი (მაგიდის–) 
10-07 ს 0016 საათის ზამბარა 
10-07 ს 0017 საათის თასმის შესაკრავი 
10-07 ს 0018 საათის თასმის წევრი 
10-07 ს 0019 საათის კორპუსი 
10-07 ს 0020 საათის კორპუსის სახსარი 
10-07 ს 0021 საათის მექანიზმის კორპუსი 
10-07 ს 0022 საათის მინა 
10-07 ს 0023 საათის მოსამართი მექანიზმი 
10-07 ს 0024 საათის სამაჯური 
10-07 ს 0025 საათის სარტყამი მექანიზმი 
10-07 ს 0026 საათის ფერსო 
10-07 ს 0027 საათის ციფერბლატი 
10-07 ს 0028 საათის ძეწკვი 
10-07 ს 0029 საათის (ჯიბის–) საკიდი 
18-99 ს 0030 საამწყობო მაგიდა [სასტამბო] 
19-99 ს 0031 საანგარიშე [დისკური] 
24-01 ს 0032 საანესთეზიო აპარატი 
24-01 ს 0033 საანესთეზიო ნიღაბი 
18-01 ს 0034 საარჩევნო ბიულეტენების ან ხმე-

ბის დამთვლელი მოწყობილობა 
09-03 ს 0035 საარჩევნო ურნა 
19-04 ს 0036 სააღრიცხვო წიგნი 
06-06 ს 0037 სააღსარებო კაბინა 
06-99 ს 0038 საახალწლო ნაძვის ხის 

ქვესადგამი 
12-04 ს 0039 საბაგირო გზა (ტელფერული–) 
12-04 ს 0040 საბაგირო გზის კაბინა 
08-06 ს 0041 საბავშვო გადასატანი ლოგინის 

სახელური 
12-12 ს 0042 საბავშვო ეტლი 

 

12-12 ს 0043 საბავშვო ეტლის სატალახე ფარი 
02-04 ს 0044 საბავშვო ფეხსაცმელი 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

08-05 ს 0045 საბათქაშე ქაფჩა 
02-04 ს 0046 საბალეტო ფეხსაცმელი 
02-02 ს 0047 საბალეტო  ქვედატანი 
21-02 ს 0048 საბანაო აუზი [გადასატანი] 
02-02 ს 0049 საბანაო  კოსტიუმი 
02-02 ს 0050 საბანაო ტრუსი [სპორტული] 
02-03 ს 0051 საბანაო ქუდი 
28-03 ს 0052 საბანაო ღრუბელი 
06-13 ს 0053 საბანი 
06-13 ს 0054 საბანი დალიანდაგებული 
06-13 ს 0055 საბანი ელექტრო შემთბობით 
20-01 ს 0056 საბანკო ავტომატი 
19-08 ს 0057 საბანკო ჩეკი 
14-02 ს 0058 საბარათო პერფორატორის 

კლავიატურა 
12-11 ს 0059 საბარგული ველოსიპედის ან 

მოტოციკლისათვის 
12-16 ს 0060 საბარგული სატრანსპორტო სა-

შუალებისათვის [ველოსიპედე-
ბისა და მოტოციკლების გარდა] 

30-04 ს 0061 საბელი ცხოველებისათვის 
07-08 ს 0062 საბერველი ცეცხლის 

გასაღვივებლად 
07-05 ს 0063 საბერტყი (ხალიჩის–) [ხელის] 
18-02 ს 0064 საბეჭდი დაზგა 
16-05 ს 0065 საბეჭდი კაშე 
18-02 ს 0066 საბეჭდი მანქანა 
18-02 ს 0067 საბეჭდი მანქანა (ოფსეტური–) 
18-03 ს 0068 საბეჭდი მატრიცა 
14-02 ს 0069 საბეჭდი მოწყობილობა 

კომპიუტერისათვის 
18-02 ს 0070 საბეჭდი ფორმა (მისამართის 

მიმკუთვნებელი–) 
19-01 ს 0071 საბეჭდი ქაღალდი 
06-03 ს 0072 საბილიარდო მაგიდა 
12-06 ს 0073 საბიჯელა (გემის–) 
06-99 ს 0074 საბნის დამჭერი [ჩარჩო 

ლოგინის საკუთნოს აწეულ 
მდგომარეობაში შესაკავებლად] 

02-04 ს 0075 საბო 
12-99 ს 0076 საბრუნი წრე (სარკინიგზო–) 
22-03 ს 0077 საბრძოლო მასალა 
22-03 ს 0078 საბრძოლო მასალის კაფსულა 
19-04 ს 0079 საბუთების გარეკანი 
06-04 ს 0080 საბუთების(-თვის)  კარადა [ავეჯი]
19-04 ს 0081 საბუთების საქაღალდე 
19-02 ს 0082 საბუთების შესანახი კოლოფი 

[საკანცელარიო] 
19-02 ს 0083 საბუთების შესანახი ხონჩა, 

კალათი 
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კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

20-03 ს 0084 საბუთი (სატრანსპორტო 
საშუალების მფლობელობის–) 

08-05 ს 0085 საბურავის გასაბერი ტუმბო 
[ხელის] 

12-16 ს 0086 საბურავის თვლის შალითა 
[სატრანსპორტო საშუალების] 

08-05 ს 0087 საბურავის სამონტაჟო ბერკეტი 
08-05 ს 0088 საბურავის სამონტაჟო ნიჩაბი 
27-06 ს 0089 საბურნუთე 
15-99 ს 0090 საბურღი დანადგარი (გრუნტის–)
08-01 ს 0091 საბურღი თავი [მჭრელი იარაღი] 
08-01 ს 0092 საბურღი იარაღი 
15-04 ს 0093 საბურღი მანქანა [სამშენებლო] 
15-99 ს 0094 საბურღი ჩარხი მყარი 

ქანებისათვის 
15-09 ს 0095 საბურღი ჩარხი [ქანის საბურღის 

გარდა] 
12-16 ს 0096 საბუქსირე (ხისტი–) კოჭი 
18-01 ს 0097 საბუღალტრო მანქანა 
19-04 ს 0098 საბუღალტრო წიგნი 
19-08 ს 0099 საბუღალტრო წიგნის ნაბეჭდი 

თაბახი 
23-01 ს 0100 საგდულიანი გისოსი 

გამოსაშვები მილისათვის 
25-02 ს 0101 საგდულიანი ფანჯარა 
30-06 ს 0102 საგებელი ცხოველებისათვის 
06-13 ს 0103 საგები ავადმყოფისათვის 

[საავადმყოფოს საწოლზე] 
09-06 ს 0104 საგვერგვე მასალა 
15-04 ს 0105 საგზაო მანქანა 
12-10 ს 0106 საგზაო მისაბმელი 

სატრანსპორტო საშუალება 
10-06 ს 0107 საგზაო ნიშანი 
10-06 ს 0108 საგზაო ნიშანი (მნათი–) 
12-16 ს 0109 საგზაო სატრანსპორტო 

საშუალების საკიდრის 
ამორტიზატორი 

14-03 ს 0110 საგზაო ტელეფონი სასწრაფო 
გამოძახებისათვის 

10-06 ს 0111 საგზაო ქვა 
15-09 ს 0112 საგლინი  დგანი ლითონისათვის 
08-03 ს 0113 საგლუვი [იარაღი] 

15-05 ს 0114 საგორავი თეთრეულის 
დასაუთოებლად 

07-04 ს 0115 საგორავი ცომისათვის 
15-06 ს 0116 საგრეხი მანქანა 

15-06 ს 0117 საგრეხი მექანიზმი 
30-04 ს 0118 სადავე [აკაზმულობა] 
15-09 ს 0119 სადაღავი მანქანა 

ლითონისათვის 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

19-06 ს 0120 სადგარი (კალმისტრის–) 
20-02 ს 0121 სადგარი საფოსტო 

ბარათებისათვის 
22-01 ს 0122 სადგარი (ცეცხლსასროლი 

იარაღის–) 
08-01 ს 0123 სადგისი 
02-07 ს 0124 სადგისი ძაფის გასაყრელად 
30-02 ს 0125 სადგომი (ძაღლის–) 
14-03 ს 0126 სადგური (სატელეფონო–) 
25-03 ს 0127 სადგური ტექნიკური 

მომსახურებისათვის 
07-01 ს 0128 სადეგუსტაციო ჭიქა 

ღვინისათვის 
24-01 ს 0129 სადეზინფექციო  კამერა 
24-04 ს 0130 სადეზინფექციო მოწყობილობა, 

სამედიცინო 
24-01 ს 0131 სადეზინფექციო მოწყობილობა 

შენობებისათვის 
23-04 ს 0132 სადეზოდორაციო (ჰაერის-) 

მოწყობილობა  
23-02 ს 0133 სადეკანტაციო მოწყობილობა 

(ჩამდინარე წყლის–) 
20-02 ს 0134 სადემონსტაციო ვიტრინა, 

სტენდი, დახლი [ღია ცის ქვეშ 
მოწყობილი] 

20-02 ს 0135 სადემონსტრაციო მოწყობილობა 
20-02 ს 0136 სადემონსტრაციო სტენდი 
08-05 ს 0137 სადენის იზილაციის 

მოსაცილებელი იარაღი 
17-99 ს 0138 სადირიჟორო ჯოხი 
23-03 ს 0139 სადნობი ღუმელი 

[ელექტრული] 
08-01 ს 0140 სადრენაჟე ბარი 
25-02 ს 0141 სადრენაჟე გისოსის დამცავი 

მოწყობილობა 
08-01 ს 0142 სადრენაჟე ნიჩაბი 
30-04 ს 0143 სადრუნჩე 
08-05 ს 0144 სადურგლო იარაღი 
08-05 ს 0145 სადურგლო ჭახრაკი 
11-05 ს 0146 სადღესასწაულო მორთულობა 

 

07-04 ს 0147 სადღვებელი 
31-01 ს 0148 სადღვები (კარაქის–) [მანქანა] 
10-07 ს 0149 სავალი მექანიზმი (საათის–) 
28-03 ს 0150 სავარცხელი 
15-06 ს 0151 სავარცხელი [საფეიქრო] 

07-05 ს 0152 სავარცხელი ცოცხისათვის, 
ჯაგრისისათვის 

30-99 ს 0153 სავარცხელი ძაღლისათვის 
06-01 ს 0154 სავარძელი 
06-01 ს 0155 სავარძელი (ბავშვის–) 
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კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

06-01 ს 0156 სავარძელი ბუხრის წინ 
დასადგმელი 

12-12 ს 0157 სავარძელი (თვლებიანი–) 
12-12 ს 0158 სავარძელი (ინვალიდის–) 
06-01 ს 0159 სავარძელი (რბილი–) 
06-01 ს 0160 სავარძელი (სტომატოლოგიური-)
12-04 ს 0161 სავარძლიანი საწეველა 
21-02 ს 0162 სავარჯიშო მოწყობილობა და 

იარაღი 
24-01 ს 0163 სავარჯიშო მოწყობილობა 

ინვალიდებისათვის 
20-01 ს 0164 სავაჭრო ავტომატი 
20-01 ს 0165 სავაჭრო ავტომატი (მონეტის 

ჩაშვებით მომუშავე–) 
20-02 ს 0166 სავაჭრო სტენდი, თარო 
25-03 ს 0167 სავაჭრო ფარდული 
16-06 ს 0168 საველე დურბინდი 
23-04 ს 0169 სავენტილაციო არხი 
23-04 ს 0170 სავენტილაციო გისოსი 
25-02 ს 0171 სავენტილაციო ჟალუზი 
23-04 ს 0172 სავენტილაციო სარქველი 
19-08 ს 0173 სავიზიტო ბარათი 
15-99 ს 0174 სავულკანიზაციო ქვაბი 
08-05 ს 0175 საზეთური 
08-05 ს 0176 საზეთური (ხელის–) 
31-01 ს 0177 საზელი (ცომის–) მანქანა 
26-03 ს 0178 საზოგადოებრივი ადგილის 

გასანათებელი მოწყობილობა 
10-04 ს 0179 საზომი ინსტრუმენტი [დროის 

საზომის  გარდა] 
10-04 ს 0180 საზომი ლენტი 
10-04 ს 0181 საზომი ლენტის ბუდე 
10-04 ს 0182 საზომი რულეტი 
10-04 ს 0183 საზომი (სრიალის–) 
07-05 ს 0184 საზომი ტევედობა სარეცხი 

საშუალების დასამატებლად 
19-06 ს 0185 საზომი ფარგალი 
03-01 ს 0186 საზომი ხელსაწყოს ფუტლარი 
15-09 ს 0187 საზუსტებელი ჩარხი 

[მექანიკური] 
10-04 ს 0188 საზღვაო კომპასი 
22-06 ს 0189 სათაგური 

 

07-07 ს 0190 სათავსი (იზოლირებული–) 
[საყოფაცხოვრებო] 

09-09 ს 0191 სათავსი (ნაგვის-) 
09-09 ს 0192 სათავსი (ნარჩენების-) 
06-04 ს 0193 სათავსი სურსათ-

სანოვაგისათვის  [ავეჯი] 
07-07 ს 0194 სათავსი შეშისათვის 
21-01 ს 0195 სათამაშო 

 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

21-01 ს 0196 სათამაშო დისტანციური 
მართვით 

21-01 ს 0197 სათამაშო (ელექტრონული-) 
21-01 ს 0198 სათამაშო ისარი 
21-01 ს 0199 სათამაშო კამათლით 
06-13 ს 0200 სათამაშო მაგიდის მაუდის 

გადასაფარებელი 
21-01 ს 0201 სათამაშო (რბილი, ფაფუკი–) 
25-03 ს 0202 სათამაშო სახლი ბავშვებისათვის 
30-99 ს 0203 სათამაშო ცხოველებისათვის 
23-05 ს 0204 სათბობი [ბრიკეტი] 
23-05 ს 0205 სათბობი (მყარი–) 
07-99 ს 0206 სათბურა (ბოთლის სახით 

შესრულებული-) 
07-99 ს 0207 სათბურა (ლოგინის–) [არა 

ელექტრული] 
25-03 ს 0208 სათბური 
25-02 ს 0209 სათბურის გისოსი, ეკრანი, 

ჟალუზი და მისთანანი 
25-02 ს 0210 სათბურის ჩარჩო [მებაღეობის] 
16-06 ს 0211 სათეატრო დურბინდი 
15-09 ს 0212 სათეგე წნეხი 
22-05 ს 0213 სათევზაო მოწყობილობა 
15-03 ს 0214 სათესელა 
15-03 ს 0215 სათესელა (მწკრივული–) 
16-06 ს 0216 სათვალე 
16-06 ს 0217 სათვალე (დამცავი–) 
16-06 ს 0218 სათვალე (თვალის მოჭრის 

საწინააღმდეგო–) 
15-05 ს 0219 სათვალთვალო ფანჯარა 

სარეცხი მანქანისათვის 
25-02 ს 0220 სათვალიერებელი ლიუკის 

თავსახური 
16-06 ს 0221 სათვალის მინა 
16-06 ს 0222 სათვალის სახსარი 
16-06 ს 0223 სათვალის ჩარჩო 

 

16-06 ს 0224 სათვალის ჩარჩოს ზღუდარი 
16-06 ს 0225 სათვალის ჩარჩოს რკალი 
15-03 ს 0226 სათიბელა [სასოფლო–

სამეურნეო] 
02-07 ს 0227 სათითე 
19-06 ს 0228 სათლელი (ფანქრის–) 
27-06 ს 0229 სათუთუნე 
31-01 ს 0230 სათქვეფელა, 

ელექტრული[სამზარეულოს] 
07-04 ს 0231 სათქვეფელა (სამზარეულოს–), 

არაელექტრული 
07-04 ს 0232 სათქვეფელა [სამზარეულოს 

საკუთნო] 
02-02 ს 0233 სათხილამურო კოსტიუმი 
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კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

10-06 ს 0234 სათხილამურო ტრასის 
მოსანიშნი 

03-03 ს 0235 საიდაყვე (ყავარჯნის–) 
05-04 ს 0236 საიზოლაციო ლენტი სადენისა 

და კაბელისათვის 
05-05 ს 0237 საიზოლაციო ქსოვილი 
14-03 ს 0238 საინდიკაციო პანელი 

[სატელეფონო გამოძახება] 
13-02 ს 0239 საინდუქციო კოჭა 
24-02 ს 0240 საინიექციო სამედიცინო 

მოწყობილობა 
14-02 ს 0241 საინფორმაციო მონაცემების 

დამუშავების მოწყობილობა 
03-01 ს 0242 საისრე 
11-01 ს 0243 საიუველირო კომპლექტი 
11-01 ს 0244 საიუველირო ნაკეთობა 
03-01 ს 0245 საიუველირო ნაკეთობის 

კოლოფი, ზარდახშა 
18-04 ს 0246 საკაზმავი მანქანა [სასტამბო] 
19-06 ს 0247 საკალმე 
15-05 ს 0248 საკანალიზაციო კოლექტორის 

საწმენდი მანქანა 
19-02 ს 0249 საკანცელარიო ბეჭედი 
08-08 ს 0250 საკანცელარიო კნოპი 
06-04 ს 0251 საკანცელარიო ნივთების კარადა 
19-02 ს 0252 საკანცელარიო სახვრეტელა 
19-02 ს 0253 საკანცელარიო სტეპლერი 
07-01 ს 0254 საკარაქე 
07-01 ს 0255 საკარაქის თალფაქი 
02-03 ს 0256 საკარნავალო ქუდი 
18-01 ს 0257 საკასო აპარატი 
24-02 ს 0258 საკასტრაციო იარაღი 
12-12 ს 0259 საკაცე დაჭრილისათვის 
12-12 ს 0260 საკაცე (თვლებიანი–) 
08-05 ს 0261 საკაწრელა 
08-08 ს 0262 საკედლე მიმმართველი [სამაგრი 

მოწყობილობა] 
15-06 ს 0263 საკემსავი მანქანა 
19-08 ს 0264 საკერავი თარგი 
15-06 ს 0265 საკერავი მანქანა 
15-06 ს 0266 საკერავი მანქანის ბობინა, კოჭა, 

მასრა 
15-06 ს 0267 საკერავი მანქანის მაგიდა 
15-06 ს 0268 საკერავი მანქანის მაქო 
15-06 ს 0269 საკერავი მანქანის სატერფული 
03-01 ს 0270 საკერავი მანქანის ფუტლარი 
18-04 ს 0271 საკერავი მაქანა [საამკინძაო] 
03-01 ს 0272 საკერავი საკუთნოს კოლოფი  
03-01 ს 0273 საკერავი საკუთნოს ნესესერი 
08-07 ს 0274 საკეტელა 
08-07 ს 0275 საკეტი 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

09-07 ს 0276 საკეტი (აეროზოლის ბალონის–) 
09-07 ს 0277 საკეტი (ბოთლის-) 
08-07 ს 0278 საკეტი  ველოსიპედის 

გატაცების აღსაკვეთად 
08-07 ს 0279 საკეტი კარისათვის 
08-07 ს 0280 საკეტი პორტსიგარისათვის 
08-07 ს 0281 საკეტი რევერსიული 

მექანიზმით 
10-07 ს 0282 საკეტი (საათის სამაჯურის–) 
23-01 ს 0283 საკეტი (სარქვლის–) 
09-07 ს 0284 საკეტი საფუთავისათვის 
08-07 ს 0285 საკეტი (საფულის, ქალის ჩანთის 

და მისთანათა-) 
08-09 ს 0286 საკეტის  როზეტი 
16-05 ს 0287 საკეტის სასხლეტი 

[ფოტოგრაფიული] 
08-09 ს 0288 საკეტის ფურნიტურა 
08-07 ს 0289 საკეტი 

(უჯრის,ზარდახშის,ზანდუკის, 
კოლოფის-) 

08-07 ს 0290 საკვალთი 
08-07 ს 0291 საკვალთი ასაწევი 

ჟალუზისათვის 
08-07 ს 0292 საკვალთი (ბრტყელი-) [საკეტი] 
08-07 ს 0293 საკვალთი გამოსაწევი 

უჯრისათვის 
08-07 ს 0294 საკვალთი კარისათვის 
08-07 ს 0295 საკვალთი კარის ან ფანჯრის 

სადგულისათვის 
08-07 ს 0296 საკვალთი კლიტისათვის 
12-03 ს 0297 საკვამური (ლოკომოტივის–) 
25-02 ს 0298 საკვამურის დეფლექტორი 
25-02 ს 0299 საკვამურის  ქოლგა 
25-02 ს 0300 საკვამურის ხუფი 
25-02 ს 0301 საკვამური (შენობის-) 

 

24-04 ს 0302 საკვები მოწყობილობა 
ინვალიდებისათვის 

31-01 ს 0303 საკვების მასტიკატორი 
15-03 ს 0304 საკვების წნეხი 
30-03 ს 0305 საკვებური 
30-03 ს 0306 საკვებური (გისოსებიანი–) 

ცხოველთა გამოსაკვებად 
08-03 ს 0307 საკვეთელა 
15-03 ს 0308 საკვეთი (გუთნის სახნისის–) 
15-03 ს 0309 საკვეთი (ჩალასაჭრელის–) 
03-01 ს 0310 საკვოიაჟი 
08-08 ს 0311 საკიდარი (გარდერობის-) 

ჰალსტუხების 
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კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

12-16 ს 0312 საკიდარი საგზაო სატრანს-
პორტო საშუალებისათვის 

19-02 ს 0313 საკიდი კარტოთეკის პაკეტი 
12-03 ს 0314 საკიდი (რკინიგზის სამგზავრო 

ვაგონის-) 
06-04 ს 0315 საკიდი  ტანსაცმლის 
08-08 ს 0316 საკიდი ფარდის  
10-07 ს 0317 საკიდი (ჯიბის საათის–) 
12-16 ს 0318 საკიდრის ამორტიზატორი 

(საგზაო სატრანსპორტო 
საშუალების-) 

12-16 ს 0319 საკიდრის ზამბარა (საგზაო 
სატრანსპორტო საშუალების-) 

02-07 ს 0320 საკინძი (მანჟეტის–) 
15-99 ს 0321 საკისარი (ბურთულა-) 
22-06 ს 0322 საკლავი (ბუზის–) 
19-06 ს 0323 საკლასო დაფა 
19-06 ს 0324 საკლასო დაფაზე ნაწერის 

წასაშლელი  საშუალება 
01-01 ს 0325 საკონდიტრო ნაწარმი 
08-05 ს 0326 საკონდიტრო ნაწარმის 

(ტომსიკა-) დეკორატიული 
მორთვისათვის 

31-01 ს 0327 საკონდიტრო ნაწარმის ფორმა 
[მანქანის ნაწილი] 

07-04 ს 0328 საკონდიტრო შპრიცი 
13-03 ს 0329 საკონტაქტო შტეფსელი 
10-05 ს 0330 საკონტროლო ხელსაწყო 
19-08 ს 0331 საკრედიტო ბარათი 
28-03 ს 0332 საკრეჭი (თმის–) 

 
 

21-04 ს 0333 საკუთნო (კარვის–) 
08-05 ს 0334 საკუთხვილე იარაღი 
06-03 ს 0335 საკურთხეველი 

 

07-03 ს 0336 სალათის(-თვის) სუფრის 
საკუთნო 

07-04 ს 0337 სალათის საშრობი 
17-02 ს 0338 სალამური 
14-03 ს 0339 სალაპარაკო ყურმილი 
06-02 ს 0340 სალაშქრო  საწოლი 
24-04 ს 0341 სალბუნი კოჟრისათვის 
24-04 ს 0342 სალბუნი (მისაკვრელი–)  

[სამედიცინო] 
24-04 ს 0343 სალბუნი რევმატიზმის, 

იშიაზის, რადიკულიტის 
სამკურნალოდ 

08-05 ს 0344 სალესი (დანის–) 
08-05 ს 0345 სალესი მოწყობილობა ლენტური 

ხერხისათვის 
08-05 ს 0346 სალესი (სამართებლის პირის-) 
08-05 ს 0347 სალესი ქვა 
08-05 ს 0348 სალესი ღვედი 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

15-09 ს 0349 სალესი ჩარხი 
08-05 ს 0350 სალესი ძელაკი 
23-01 ს 0351 სალექარი 
15-03 ს 0352 სალეწი მანქანა 
09-06 ს 0353 სალტე (კასრის–) 
12-15 ს 0354 სალტე (პნევმატიკური–) 
12-15 ს 0355 სალტე (პნევმატიკური–) 

სატრანსპორტო საშუალების 
თვლისათვის 

15-99 ს 0356 სალტის (ავტომანქანის–) 
ასაწყობი მოწყობილობა 

15-02 ს 0357 სალტის დასატუმბი 
ჰაერმანაწილებელი 

12-15 ს 0358 სალტის ვენტილი 
(სატრანსპორტო საშუალების–) 

12-15 ს 0359 სალტის კამერის ვენტილის 
ხუფი (პნევმატიკური–) 

12-15 ს 0360 სალტის კოტა 
10-04 ს 0361 სალტის მანომეტრი 
12-15 ს 0362 სალტის პროტექტორი 
12-15 ს 0363 სალტის სარჭი 
02-07 ს 0364 სამაგრი (ბაფთის–) 
08-09 ს 0365 სამაგრი დეტალი კარისათვის 
02-07 ს 0366 სამაგრი (ზონრის–) [გალანტერეა]
11-01 ს 0367 სამაგრი (თმის–) [საიუველირო 

ნაკეთობა] 
21-02 ს 0368 სამაგრი თხილამურის და მისი 

ნაწილები 
08-08 ს 0369 სამაგრი კავი 
02-07 ს 0370 სამაგრი (ლენტის–) 

 
 
 
 
 
 
 

16-06 ს 0371 სამაგრი მინისათვის 
08-09 ს 0372 სამაგრი ნაწილი ავეჯისათვის 
08-09 ს 0373 სამაგრი ნაწილი ფანჯრისათვის 
08-08 ს 0374 სამაგრი (სამანქანო  ღვედის-) 
08-08 ს 0375 სამაგრი სანათის ჭერზე 

დასამაგრებლად 
07-05 ს 0376 სამაგრი (სარეცხის–) 
08-08 ს 0377 სამაგრი სარკის 
08-07 ს 0378 სამაგრი სატვირთო ავტომობი-

ლის ჩამტვირთი ფანჯრისათვის 
08-08 ს 0379 სამაგრი სტელაჟისათვის 
08-08 ს 0380 სამაგრი სურათის ჩარჩოსათვის 
08-08 ს 0381 სამაგრი ფარდისათვის 
19-02 ს 0382 სამაგრი (ქაღალდების-) 
02-07 ს 0383 სამაგრი ( შარფის, კაშნეს-) 
08-08 ს 0384 სამაგრი შხაპისათვის 
08-09 ს 0385 სამაგრი წყალსადინარი 

ღარისათვის 
02-07 ს 0386 სამაგრი (ჰალსტუხის–) 
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კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

03-01 ს 0387 სამანიკიურო საკუთნოს 
ფუტლარი  

15-03 ს 0388 სამარგლი მანქანა 
28-03 ს 0389 სამართებელი 
28-03 ს 0390 სამართებლის პირი 
28-03 ს 0391 სამართებლის პირის გასაცემი 

მოწყობილობა 
08-05 ს 0392 სამართებლის პირის სალესი 
03-01 ს 0393 სამართებლის (ფუტლარი–) 
07-06 ს 0394 სამარილე 
10-06 ს 0395 სამარკიორო ქერქეჭელა 
07-06 ს 0396 სამარჯვი კვერცხის თავის 

მოსახსნელად 
08-05 ს 0397 სამარჯვი  კოპრით 

გაპრიალებისათვის 
10-04 ს 0398 სამარჯვი მკერავისათვის 

[ზომების ასაღები] 
08-05 ს 0399 სამარჯვი ქუდისთვის ფორმის 

მისანიჭებლად 
07-99 ს 0400 სამარჯვი წინდის ჩასაცმელად 
08-03 ს 0401 სამარჯვი ხის ტოტის 

მოსაჭრელად 
21-03 ს 0402 სამასკარადო ნიღაბი 
02-02 ს 0403 სამასკარადო ტანსაცმელი 
11-01 ს 0404 სამაჯური 
08-08 ს 0405 სამაჯური ელექტრული 

სადენისათვის 
08-08 ს 0406 სამაჯური მილისათვის 
10-07 ს 0407 სამაჯური (საათის–) 
10-07 ს 0408 სამაჯურის (საათის–) საკეტი 
10-07 ს 0409 სამაჯურის (საათის–) წევრი 
11-01 ს 0410 სამაჯურის წევრი 
12-16 ს 0411 სამგზავრო განყოფილება 

(სატრანსპორტო საშუალების-) 
03-01 ს 0412 სამგზავრო ზანდუკი [ბარგი] 
03-01 ს 0413 სამგზავრო ნესესერი  
03-01 ს 0414 სამგზავრო ჩემოდანი, ჩანთა 
19-01 ს 0415 სამგლოვიარო ბარათი 
11-04 ს 0416 სამგლოვიარო გვირგვინი 
12-12 ს 0417 სამგლოვიარო დროგი თვლებით 
99-99 ს 0418 სამგლოვიარო ურნა 
07-06 ს 0419 სამდოგვე 
24-02 ს 0420 სამედიცინო თერმოკაუტერი 
03-01 ს 0421 სამედიცინო იარაღის ჩანთა, 

ფუტლარი 
24-04 ს 0422 სამედიცინო კომპრესი 
02-04 ს 0423 სამედიცინო მაღალყელიანი 

წინდა 
03-01 ს 0424 სამედიცინო (პირველადი–) 

დახმარების ჩანთა  
19-08 ს 0425 სამედიცინო რეცეპტების დასტა 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

24-02 ს 0426 სამედიცინო საინიექციო 
მოწყობილობა 

24-01 ს 0427 სამედიცინო (სტაციონარული–) 
მოწყობილობა და აპარატი 

15-09 ს 0428 სამეთუნეო  ქარგოლი 
19-06 ს 0429 სამელნე 
25-02 ს 0430 სამერცხული 
02-04 ს 0431 სამეჯლისო ფეხსაცმელი 
12-13 ს 0432 სამზარეულო (სალაშქრო–) 

[გადაადგილებადი] 
08-03 ს 0433 სამზარეულოს დანა 
06-04 ს 0434 სამზარეულოს კარადა 
05-06 ს 0435 სამზარეულოს  ქაღალდი  

რულონის სახით 
07-99 ს 0436 სამზარეულოს ქაღალდის 

რულონის საჭერი 
07-02 ს 0437 სამზარეულოს ღუმელი 
22-04 ს 0438 სამიზნე 
16-06 ს 0439 სამიზნე (ტელესკოპური–) 

ცეცხლსასროლი იარაღისათვის 
16-06 ს 0440 სამიზნე (ქვემეხის–) 
25-01 ს 0441 სამიჯნო ქვა 
15-03 ს 0442 სამკალი და ძნასაკონი მანქანა 
06-01 ს 0443 სამკლავური (დასაჯდომის–) სა-

ტრანსპორტო საშუალებისათვის 
17-04 ს 0444 სამკუთხა [მუსიკალური 

ინსტრუმენტი] 
24-01 ს 0445 სამკურნალო (სინათლით–) 

აპარატი 
02-02 ს 0446 სამოსი 
02-02 ს 0447 სამოსი (ბეწვის–) 
02-02 ს 0448 სამოსი გამთბობი, დათბუნების 

ელემენტებით 
02-01 ს 0449 სამოსი გასახდომად 
02-02 ს 0450 სამოსი  (მაშველის–) [წყალზე] 
02-02 ს 0451 სამოსი (სამღვდელოების–) 
02-02 ს 0452 სამოსი  (სანიტარული–) 
02-02 ს 0453 სამოსი (ქირურგიული–) 
02-02 ს 0454 სამოსი (ცეცხლგამძლე–) 
30-01 ს 0455 სამოსი ცხოველებისათვის 
15-09 ს 0456 სამოქლონავი მანქანა 
08-02 ს 0457 სამოქლონავი ჩაქუჩი 
10-04 ს 0458 სამოწმებელი ფილა 
18-02 ს 0459 სამრავლებელი აპარატი 
15-05 ს 0460 სამრეცხაოს საშრობი მანქანა 
04-01 ს 0461 სამრეცხაოს ჯაგრისი 
15-99 ს 0462 სამსხვრეველა 
07-04 ს 0463 სამსხვრეველა კულინარული 

[მანქანების გარდა] 
15-99 ს 0464 სამსხვრეველა (მადნის–) 
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კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

31-01 ს 0465 სამსხვრევი მანქანა (სამზარეუ-
ლოში გამოსაყენებელი–) 

15-09 ს 0466 სამსხვრევი [სამრეწველო] 
15-09 ს 0467 სამსხვრევი ჩარხი [სამრეწველო] 
31-01 ს 0468 სამსხვრევი წისქვილი შაქრის 

ლერწმისათვის 
31-01 ს 0469 სამსხვრევ–საფქვავი (ყავის–) 

[საყოფაცხოვრებო] 
15-09 ს 0470 სამსხმელო ურიკა 
08-05 ს 0471 სამსხმელო ციცხვი 
15-09 ს 0472 სამსხმელო წარმოების მაცივარი 
30-99 ს 0473 სამურველი 
06-04 ს 0474 სამუშაო იარაღის ჩამოსაკიდი 

თარო 
06-03 ს 0475 სამუშაო მაგიდა 
02-02 ს 0476 სამუშაო შარვალი 
02-02 ს 0477 სამუშაო ხალათი 
02-04 ს 0478 სამუხლე 
02-99 ს 0479 სამუხლე (დამცავი-), 

სპორტსმენებისათვის 
30-01 ს 0480 სამუხლე ცხენისათვის 

 
 

22-05 ს 0481 სამუხრუჭე მოწყობილობა 
(ანკესის კოჭას-) 

16-05 ს 0482 სამფეხი აპარატისათვის 
[ფოტოგრაფიული] 

02-02 ს 0483 სამღვდელოების სამოსი 
08-05 ს 0484 სამშენებლო დუღაბის ვარცლი 
15-04 ს 0485 სამშენებლო მანქანა 
25-01 ს 0486 სამშენებლო მასალა 
25-01 ს 0487 სამშენებლო ქვა 
11-02 ს 0488 სამშვენისი 
08-08 ს 0489 სამხაზველო კნოპი 
03-01 ს 0490 სამხარიღლიე ქამარი, 

ზურგჩანთისათვის 
03-01 ს 0491 სამხარიღლიე ქამარი 

ჩანთისათვის 
03-01 ს 0492 სამხარიღლიე ჩანთა 
02-03 ს 0493 სამხედრო მუზარადი 
02-03 ს 0494 სამხედრო ჩაფხუტი 
02-02 ს 0495 სამხრე 
02-07 ს 0496 სამხრეულები 
07-06 ს 0497 სანაგვე ვედრო 
23-02 ს 0498 სანაგვე ორმო  
09-09 ს 0499 სანაგვე ყუთი 
22-01 ს 0500 სანადირო (საფანტიანი–) თოფის 

ფარი 
03-01 ს 0501 სანადირო ჩანთა 
19-07 ს 0502 სანავიგაციო პლანისფერო 
26-06 ს 0503 სანავიგაციო ფარანი  სატრანს-

პორტო საშუალებისათვის 
26-05 ს 0504 სანათი 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

26-03 ს 0505 სანათი ბაღის, პარკის და 
მისთანათა გასანათებლად 

26-02 ს 0506 სანათი (გადასატანი–) 
26-02 ს 0507 სანათი (გადასატანი–) დამცავი 

ბადით 
25-02 ს 0508 სანათი გუმბათისათვის 
26-03 ს 0509 სანათი და სხვა ხელსაწყო სცენის 

გასანათებლად 
26-05 ს 0510 სანათი–ეტალონი 
10-05 ს 0511 სანათი (კვერცხის შესამოწმებელი–)
26-02 ს 0512 სანათი მეშახტისათვის 
26-03 ს 0513 სანათი მოწყობილობა საზოგა-

დოებრივი ადგილებისათვის 
26-06 ს 0514 სანათი მოწყობილობა სატრანს-

პორტო საშუალებებისათვის 
26-05 ს 0515 სანათი (სამედიცინო-) 

[გასანათებელი] 
26-05 ს 0516 სანათის დასაკიდი არმატურა 
08-08 ს 0517 სანათის სამაგრი ჭერზე 

დასამაგრებლად 
26-05 ს 0518 სანათის საყრდენი 
26-05 ს 0519 სანათი ფოტოგრაფიისა და 

კინემატოგრაფიისათვის [განსხ-
ვავებული ელვასანათისაგან] 

26-02 ს 0520 სანათი (შუბლის-) [მაგ. მეშახტე-
ებისა და სპელეოლოგებისათვის]

26-05 ს 0521 სანათი (ჭერის–) 
24-02 ს 0522 სანაყი [ლაბორატორიისათვის] 
07-04 ს 0523 სანაყინე, არაელექტრული 
31-01 ს 0524 სანაყინე, ელექტრული 
07-04 ს 0525 სანაყი [საყოფაცხოვრებო] 
23-03 ს 0526 სანაცრე ცხაურა 
02-04 ს 0527 სანდალი 
07-07 ს 0528 სანელებლების  კოლოფი 
07-06 ს 0529 სანელებლების ჭურჭელი 
07-99 ს 0530 სანთებელა (აირის-) 

ხელსაწყოებისათვის 
27-05 ს 0531 სანთებელა (ელექტრული–) 

ავტომობილისათვის 
09-01 ს 0532 სანთებელას(-თვის) 

გათხევადებული აირის ბალონი 
27-05 ს 0533 სანთებელა სიგარეტისათვის 
27-99 ს 0534 სანთებელას საჭერი 
26-04 ს 0535 სანთელი 
15-01 ს 0536 სანთელი (ამნთები–) 

ძრავასათვის 
26-04 ს 0537 სანთელი ბაღისა და 

პარკისათვის 
26-04 ს 0538 სანთელი (ელექტრული–) 
26-04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ს 0539 სანთელი საშობაო ნაძვის 
ხისათვის 
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კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

28-01 ს 0540 სანთელი (ფარმაცევტული–) 
[სუპოზიტორი] 

26-04 ს 0541 სანთელი (ცვილის–) 
26-01 ს 0542 სანთლის (ბაღის გასანათებელი–) 

საჭერი 
11-05 ს 0543 სანთლის (საშობაო ნაძვის ხის–) 

საჭერი 
26-01 ს 0544 სანთლის საჭერი 
26-99 ს 0545 სანთლის ჩასაქრობი 
23-03 ს 0546 სანთურა 
23-03 ს 0547 სანთურა (ბუნზენის–) 
26-04 ს 0548 სანთურა [სანათი] 
08-05 ს 0549 სანთურა საშემდუღებლო 
23-03 ს 0550 სანთურა [სახურებელი] 
23-03 ს 0551 სანთურის (აირის–) მაალებელი 
10-04 ს 0552 სანიველირე ლარტყა 

[გეოდეზიისათვის] 
17-03 ს 0553 სანიკაპე ვიოლინოსათვის 
23-02 ს 0554 სანიტარული ბლოკი [მათ 

შორის, საავადმყოფოსათვის] 
09-09 ს 0555 სანიტარული ვედრო 
23-02 ს 0556 სანიტარული მოწყობილობა 
02-02 ს 0557 სანიტარული სამოსი 
19-99 ს 0558 სანიშნი (წიგნის–) 
12-06 ს 0559 სანიჩბავი თვალი [გემის 

წევისათვის] 
20-03 ს 0560 სანომრე ნიშანი სატრანსპორტო 

საშუალებისათვის 
19-08 ს 0561 სანოტო ქაღალდი 
24-01 ს 0562 საოპერაციო მაგიდა 
06-13 ს 0563 საოჯახო თეთრეული 
06-01 ს 0564 საპარიკმახერო სავარძელი 
07-06 ს 0565 საპილპილე 
23-02 ს 0566 საპირფარეშო 
30-99 ს 0567 საპირფარეშოს დასაჯდომი 

ფიცარი ცხოველებისათვის 
21-01 ს 0568 საპნის ბუშტების გასაშვები 

მილაკი 
15-09 ს 0569 საპნის დასაყალიბებელი წნეხი 
23-02 ს 0570 საპნის სარიგებელი 

მოწყობილობა 
23-02 ს 0571 საპნის საჭერი 
08-03 ს 0572 საპობელა 
28-02 ს 0573 საპონი 
15-05 ს 0574 საპრიალებელი მანქანა 

(ფეხსაცმლის–) 
15-09 ს 0575 საპრიალებელი ჩარხი 

ლითონისათვის 
15-09 ს 0576 საპრიალებელი წნეხი ქაღალდის 

დასამზადებლად 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

16-02 ს 0577 საპროექციო აპარატი 
(დიაპოზიტივის–) 

16-05 ს 0578 საპროექციო ეკრანი 
28-03 ს 0579 საპუდრე 
10-05 ს 0580 სარადარე დანადგარი 
15-09 ს 0581 სარანდი ჩარხი 
12-08 ს 0582 სარბოლი ავტომობილი 
15-03 ს 0583 სარგავი მანქანა 
08-01 ს 0584 სარგავი სარი 
24-01 ს 0585 სარეანიმაციო აპარატურა 
10-04 ს 0586 სარეგისტრაციო მოწყობილობა 

(მგზავრობის საფასურის–) 
19-08 ს 0587 სარეგისტრაციო ჟურნალის 

ნაბეჭდი თაბახი 
15-04 ს 0588 სარევი მანქანა [სამშენებლო] 
07-06 ს 0589 სარევი შამპანიურისათვის 
07-04 ს 0590 სარევი (ხელის–) [სამზარეულოს] 
19-08 ს 0591 სარეკლამო აფიშა 
20-03 ს 0592 სარეკლამო ბოძი და მისთანანი 
20-03 ს 0593 სარეკლამო ბოძი და მისთანანი 

საპარიკმახეროებისათვის 
20-03 ს 0594 სარეკლამო მოწყობილობა 

[შუქგამომსხივარი ან შუქგამოუს-
ხივარი, მოძრავი ან სტატიკური] 

19-08 ს 0595 სარეკლამო პლაკატი 
19-08 ს 0596 სარეკლამო (ჩართული–) 

ფურცელი 
15-99 ს 0597 სარემონტო სტენდი (სატრანს-

პორტო საშუალების ძარის–) 
15-05 ს 0598 სარეცხი მანქანა 
15-05 ს 0599 სარეცხი მანქანა (კასრის–) 
15-05 ს 0600 სარეცხი მანქანა 

სამრეცხაოსათვის 
15-05 ს 0601 სარეცხი მანქანა ჭიქებისათვის 
15-05 ს 0602 სარეცხი მანქანის სათვალთვალო 

ფანჯარა 
15-05 ს 0603 სარეცხი მოწყობილობა 

სამრეცხაოსათვის 
28-99 ს 0604 სარეცხი საშუალების ბლოკი 
07-05 ს 0605 სარეცხის გასავლები ტევადობა 
07-05 ს 0606 სარეცხის გასარეცხი დაფა 
07-05 ს 0607 სარეცხის გასაშრობი ჩარჩო 
07-05 ს 0608 სარეცხის გასაწური საშუალების 

მქონე ტევადობა 
07-05 ს 0609 სარეცხის თოკის საყრდენი 
07-05 ს 0610 სარეცხის სამაგრი 
07-05 ს 0611 სარეცხის საშრობი, მბრუნავი 
15-06 ს 0612 სართავი მანქანა 
15-06 ს 0613 სართავი მანქანის ბობინა, კოჭა, 

მასრა 
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კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

15-06 ს 0614 სართავი ჯარა 
25-02 ს 0615 სართულთშორისი გადახურვა 
23-02 ს 0616 სარიგებელი კარადა 

(პირსახოცის, ხელსახოცის–) 
23-02 ს 0617 სარიგებელი (საპნის-) 

მოწყობილობა 
23-02 ს 0618 სარიგებელი  (ტუალეტის 

ქაღალდის–) მოწყობილობა 
08-08 ს 0619 სარი მცენარეების 

დასამაგრებლად 
25-02 ს 0620 სარინი [ფანჯრის გარე რაფა] 
06-07 ს 0621 სარკე [ავეჯი] 
21-03 ს 0622 სარკე ბაზრობისათვის 
10-05 ს 0623 სარკე (გზაჯვარედინზე 

დასაყენებელი–) 
24-02 ს 0624 სარკე ექიმებისა და 

სტომატოლოგებისათვის 
16-06 ს 0625 სარკე (ოპტიკური-) 
06-07 ს 0626 სარკე (სამეთვალყურეო-) 

ქურდობისგან დასაცავად 
12-16 ს 0627 სარკე (უკანა ხედის–) 
28-03 ს 0628 სარკე ქალის ხელჩანთისათვის 
28-03 ს 0629 სარკე (ხელში დასაჭერი–) 
22-06 ს 0630 სარკიანი მახე 

ტოროლებისათვის 
12-99 ს 0631 სარკინიგზო  ისრის გადამყვანი 
12-99 ს 0632 სარკინიგზო საბრუნი წრე 
10-06 ს 0633 სარკინიგზო სასიგნალო დისკო 
10-06 ს 0634 სარკინიგზო სასიგნალო 

მოწყობილობა [სტაციონარული] 
23-02 ს 0635 სარკის (სააბაზანო ოთახის–) 

საჭერი 
08-08 ს 0636 სარკის სამაგრი 
12-16 ს 0637 სარკის (უკანა ხედის–) სახურავი 
25-02 ს 0638 სარკმელი 
07-02 ს 0639 სარკმელი (სათვალთვალო-) 

სამზარეულოს ღუმლისათვის 
25-03 ს 0640 სარკოფაგი 
05-05 ს 0641 სარჟი 
10-07 ს 0642 სარტყამი მექნიზმი (საათის–) 
09-01 ს 0643 სარტყელი (ბოთლის-) 
29-02 ს 0644 სარტყელი (საშველი–) 
09-07 ს 0645 სარქველი (აეროზოლის 

ბალონის–) 
21-02 ს 0646 სარქველი (გასაბერი ბურთის–) 
23-01 ს 0647 სარქველი (მილსადენის–) 
23-01 ს 0648 სარქველი (მცველი–) 

რეზერვუარისათვის 
23-04 ს 0649 სარქველი (სავენტილაციო–) 
15-01 ს 0650 სარქველი (ძრავას–) 
23-01 ს 0651 სარქვლის საკეტი 

 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

08-05 ს 0652 სარჩილავი 
08-05 ს 0653 სარჩილი ლამპა 
08-05 ს 0654 სარჩილი მილაკი 
99-99 ს 0655 სარჩული (კუბოს–) 
02-07 ს 0656 სარჩული (ქუდის–) 
07-01 ს 0657 სარძევე 
06-01 ს 0658 სარწეველა [სავარძელი] 
21-01 ს 0659 სარწეველა ცხენი [სათამაშო] 
08-05 ს 0660 სარწყავი 
08-05 ს 0661 სარწყავის გამშხეფი საცმი 
23-01 ს 0662 სარწყავი შლანგის საქშენი 

 

30-03 ს 0663 სარწყულებელი 
08-08 ს 0664 სარჭი 
28-03 ს 0665 სარჭი თმის 
12-15 ს 0666 სარჭი (სალტის–) 
02-07 ს 0667 სარჭი (ქუდის–) 
16-99 ს 0668 სასაგნო მინა 
99-99 ს 0669 სასაკმევლე 
07-01 ს 0670 სასალათე 
26-01 ს 0671 სასანთლე 
26-01 ს 0672 სასანთლე საფლავისათვის 
30-04 ს 0673 სასაპალნე უნაგირი 
23-02 ს 0674 სასაპნე 
30-04 ს 0675 სასარაჯო ნაწარმი 
03-03 ს 0676 სასეირნო ხელჯოხი 
03-03 ს 0677 სასეირნო ხელჯოხის ლითონის 

ბუნიკი 
06-04 ს 0678 სასეირნო ჯოხების დგარი 
10-06 ს 0679 სასიგნალო ზარი 
17-02 ს 0680 სასიგნალო მილი 
10-06 ს 0681 სასიგნალო მოწყობილობა 

(ავარიის საწინააღმდეგო–) 
10-06 ს 0682 სასიგნალო მოწყობილობა 

(ბურუსში გამოსაყენებელი–) 
10-06 ს 0683 სასიგნალო მოწყობილობა 

(კარების–) 
10-06 ს 0684 სასიგნალო ნათურა 
20-03 ს 0685 სასიგნალო ნიშანი სატრანსპორ-

ტო საშუალებისათვის 
22-03 ს 0686 სასიგნალო რაკეტა 
10-06 ს 0687 სასიგნალო (სარკინიგზო–) 

მოწყობილობა [სტაციონარული] 
10-06 ს 0688 სასიგნალო საყვირი  
26-06 ს 0689 სასიგნალო შუქურა სატრანსპორ-

ტო საშუალებისათვის 
02-06 ს 0690 სასიგნალო ხელთათმანი 
10-06 ს 0691 სასიგნალო ხიდი 
25-03 ს 0692 სასილოსე 
06-01 ს 0693 სასკოლო სკამი 
03-01 ს 0694 სასკოლო ჩანთა 
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კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

31-01 ს 0695 სასმელის გამოსახდელი აპარატი 
20-01 ს 0696 სასმელის გასაყიდი ავტომატი 
31-01 ს 0697 სასმელის მოსამზადებელი მანქნა 

ან მოწყობილობა [ელექტრული] 

 

31-01 ს 0698 სასმელის მოსამზადებელი 
სამრეწველო მანქანა 

07-04 ს 0699 სასმელის მოსამზადებელი 
საშუალება [ხელის] 

07-06 ს 0700 სასმელის წველი 

 
 

07-99 ს 0701 სასმელი ჭიქის დოზატორი 
24-99 ს 0702 სასმენი აპარატი 

სმენადაქვეითებულებისათვის 
07-02 ს 0703 სასოტე 
07-01 ს 0704 სასოუსე 
15-03 ს 0705 სასოფლო–სამეურნეო მანქანა 
08-05 ს 0706 სასოფლო-სამეურნეო სატკეპნი 

[ხელით მართვით] 
08-05 ს 0707 სასოფლო - სამეურნეო 

საფრქვეველა [ხელის] 
18-02 ს 0708 სასტამბო მანქანა 
18-03 ს 0709 სასტამბო შრიფტი 
24-01 ს 0710 სასტერილიზაციო კამერა 
10-06 ს 0711 სასტვენი 
17-99 ს 0712 სასტვენი (მუსიკალური 

ინსტრუმენტის ასაწყობი–) 
10-06 ს 0713 სასტვენი ძაღლებისათვის 
17-02 ს 0714 სასულე მუსიკალური 

ინსტრუმენტი 
29-02 ს 0715 სასუნთქი ორგანოების დამცავი 

ნიღაბი 
12-13 ს 0716 სასუქის (თხევადი–) 

გადასაზიდი ავტომობილი 
15-03 ს 0717 სასუქის საფანტავი 
19-07 ს 0718 სასწავლო მასალა 
19-07 ს 0719 სასწავლო მოწყობილობა 

[თვალსაჩინო ხელსაწყოების 
გარდა] 

10-04 ს 0720 სასწორი 
10-04 ს 0721 სასწორი (ადამიანის ასაწონი–) 
10-04 ს 0722 სასწორი (ანალიზური–) 
10-04 ს 0723 სასწორი კორესპონდენციის 

ასაწონად 
10-04 ს 0724 სასწორი (ლაბორატორიული-) 
08-03 ს 0725 სასხლავი 
10-07 ს 0726 სასხლეტი მექანიზმი (საათის–) 
22-01 ს 0727 სასხლეტი მექანიზმი 

ცეცხლსასროლი იარაღისათვის 
16-05 ს 0728 სასხლეტი (საკეტის–) 

[ფოტოგრაფიული] 

 
 
 
 

 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

23-01 ს 0729 სასხურებელი მდელოების ან 
გაზონების მოსარწყავად 

24-04 ს 0730 სასხური სწორნაწლავში 
შეშხაპუნებისა და ოყნისათვის 

21-02 ს 0731 სატანვარჯიშო მოწყობილობა და 
იარაღი 

08-05 ს 0732 სატაცი ხე-ტყის ასაწევად 
[იარაღი] 

14-03 ს 0733 სატელეგრაფო აპარატი 

 
 
 
 
 
 

14-99 ს 0734 სატელევიზიო მიმღების 
საყრდენი 

14-03 ს 0735 სატელევიზიო ხელსაწყო 
14-01 ს 0736 სატელეფონო ავტომოპასუხე 
10-04 ს 0737 სატელეფონო ანგარიშის ჩამწერი 

მოწყობილობა 
14-03 ს 0738 სატელეფონო აპარატი 
03-01 ს 0739 სატელეფონო აპარატის 

ფუტლარი 
14-03 ს 0740 სატელეფონო დისკო 
14-03 ს 0741 სატელეფონო მიმღები ხელსაწყო 
14-03 ს 0742 სატელეფონო რელე 
14-03 ს 0743 სატელეფონო სადგური 
25-03 ს 0744 სატელეფონო ჯიხური, კაბინა 
07-99 ს 0745 სატენიანებელი (მცენარის-) 
19-02 ს 0746 სატენიანებელი [საკანცელარიო 

მოწყობილობა] 
15-06 ს 0747 სატენიანებელი (ძაფის–) 

[სართავი] 
23-04 ს 0748 სატენიანებელი (ჰაერის–) 
25-99 ს 0749 სატენი (წყალგაუმტარი და 

ჰაერგაუმტარი–) [მშენებლობა] 
12-16 ს 0750 სატერფული (აქსელერატორის–) 

სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის 

12-11 ს 0751 სატერფული (ველოსიპედის–) 
17-01 ს 0752 სატერფული (მუსიკალური 

ინსტრუმენტის–) 
15-06 ს 0753 სატერფული საკერავი 

მანქანისათვის 
12-11 ს 0754 სატერფულის მომჭერი  

(ველოსიპედის–) 
07-06 ს 0755 სატეხი კაკლის, თხილის და 

მისთანანი 
08-03 ს 0756 სატეხი (მომრგვალო-) 
08-03 ს 0757 სატეხი (ქვასათლელი-) 
15-09 ს 0758 სატეხი ჩარხი 
12-05 ს 0759 სატვირთავ–გასატვირთავი 

მოწყობილობა 
12-08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ს 0760 სატვირთავი ფიცარნაგი 
(სატვირთო ავტომობილის–) 
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კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

12-05 ს 0761 სატვირთველი (ნაკელის–) 
12-08 ს 0762 სატვირთო ავტომობილი 

 
 

12-08 ს 0763 სატვირთო ავტომობილის 
სატვირთავი ფიცარნაგი 

08-07 ს 0764 სატვირთო ავტომობილის 
ჩასატვირთი ფანჯრის სამაგრი 

09-03 ს 0765 სატვირთო კონტეინერი 
19-02 ს 0766 სატვიფრი მოწყობილობა 

(ხელით სამართავი–) 
15-04 ს 0767 სატკეპნი (გზის-) [ძრავიანი] 
15-03 ს 0768 სატკეპნი (ნიადაგის–) [მანქანა] 
21-01 ს 0769 სატრანსპორტო საშუალება 

[სათამაშო] 
12-13 ს 0770 სატრანსპორტო საშუალება 

(ჯავშნიანი–) 
12-14 ს 0771 სატრანსპორტო საშუალება 

ჰაერის ბალიშზე 
08-07 ს 0772 სატრანსპორტო საშუალებების 

კარის საკეტი 
12-16 ს 0773 სატრანსპორტო საშუალების 

გადასაბმელი მოწყობილობა 
12-16 ს 0774 სატრანსპორტო საშუალების 

გამთბობი 
06-01 ს 0775 სატრანსპორტო  საშუალების 

დასაჯდომის ზურგი 
06-13 ს 0776 სატრანსპორტო საშუალების 

დასაჯდომის შალითა 
06-01 ს 0777 სატრანსპორტო საშუალების 

დასაჯდომი [უნაგირის გარდა] 
12-16 ს 0778 სატრანსპორტო საშუალების 

თვალი 
12-16 ს 0779 სატრანსპორტო საშუალების 

თვლის ფერსო 
08-06 ს 0780 სატრანსპორტო საშუალების 

კარის სახელური 
20-03 ს 0781 სატრანსპორტო საშუალების 

მფლობელობის საბუთი 
20-03 ს 0782 სატრანსპორტო საშუალების 

რეგისტრაციის აღმნიშვნელი 
ფირფიტა 

12-16 ს 0783 სატრანსპორტო საშუალების 
საბარგული [ველოსიპედებისა 
და მოტოციკლების გარდა] 

12-16 ს 0784 სატრანსპორტო საშუალების 
სამგზავრო განყოფილება 

26-06 ს 0785 სატრანსპორტო საშუალების 
სანავიგაციო ფარანი 

20-03 ს 0786 სატრანსპორტო საშუალების 
სანომრე ნიშანი 

20-03 ს 0787 სატრანსპორტო საშუალების 
სასიგნალო ნიშანი 

 
 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

26-06 ს 0788 სატრანსპორტო საშუალების 
სასიგნალო შუქურა 

20-03 ს 0789 სატრანსპორტო საშუალების 
სახელმწიფო საკუთრების 
აღმნიშვნელი ფირფიტა 

 
 

10-06 ს 0790 სატრანსპორტო საშუალების 
სირენა 

26-06 ს 0791 სატრანსპორტო საშუალების 
ფარა, ფარანი და მისთანანი 

12-16 ს 0792 სატრანსპორტო საშუალების 
ფრთა 

12-08 ს 0793 სატრანსპორტო საშუალების  
ძარა 

15-99 ს 0794 სატრანსპორტო საშუალების 
ძარის სარემონტო სტენდი 

26-06 ს 0795 სატრანსპორტო საშუალების 
წინა ფარა 

03-01 ს 0796 სატუალეტო საკუთნოს 
ნესესერი, ფუტლარი, კოლოფი 

22-05 ს 0797 სატყუარა (ბრჭყვიალა–) 
22-05 ს 0798 სატყუარა თევზის დასაჭერად 
22-05 ს 0799 სატყუარა ნადირობისათვის 
22-05 ს 0800 სატყუარას (თევზსაჭერი–) 

საჭერი 
15-05 ს 0801 საუთოებელი მანქანა 
07-05 ს 0802 საუთოებელი ფიცარი 
07-05 ს 0803 საუთოებელი ფიცარი სახელოს 

დასაუთოებლად 
07-05 ს 0804 საუთოებელი ფიცრის საფარი 
23-02 ს 0805 საუნა 
30-04 ს 0806 საუნაგირე საპალნე 
08-05 ს 0807 საუნაში ცხელ ქვებზე წყლის 

დასასხმელი ჩამჩა 
23-03 ს 0808 საუნის სახურებელი 

მოწყობილობა 
06-01 ს 0809 საუნის სკამი 
22-01 ს 0810 საფალიე ნაწილი 

(ცეცხლსასროლი იარაღის–) 
15-03 ს 0811 საფანტავი (სასუქის–) 
08-01 ს 0812 საფართი 
24-02 ს 0813 საფართოებელი [სამედიცინო 

იარაღი] 
21-02 ს 0814 საფარი თხილამურის ქვედა, 

სასრიალო ნაწილისათვის 
21-02 ს 0815 საფარიკაო ნიღაბი 
13-03 ს 0816 საფარი (საიზოლაციო–) 

ელექტროსადენებისათვის 
07-05 ს 0817 საფარი საუთოებელი 

ფიცრისათვის 
14-03 ს 0818 საფაქსიმილე აპარატი 
15-06 ს 0819 საფეიქრო დაზგა 
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კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

05-05 ს 0820 საფეიქრო ტილო გამოსაჭრელად 
24-04 ს 0821 საფენი (შემწოვი–), მენსტრუაციის

დროს გამოსაყენებელი 
06-13 ს 0822 საფენი ჭურჭლისათვის 
27-03 ს 0823 საფერფლე 
25-04 ს 0824 საფეხური (კიბის–) 
12-16 ს 0825 საფეხური  საგზაო სატრანსპორ-

ტო საშუალებისათვის 
23-01 ს 0826 საფილტრავი ბადე შემწოვი 

მილებისათვის 
26-01 ს 0827 საფლავის სანთელი 
25-03 ს 0828 საფლავის ფილა, ქვა 
20-02 ს 0829 საფოსტო ბარათების გამოსაფენი 

თარო, დახლი,სადგარი და 
მისთანანი 

19-01 ს 0830 საფოსტო ბარათი 
(ილუსტრირებული–) 

19-01 ს 0831 საფოსტო დახურული ბარათი 
19-08 ს 0832 საფოსტო მარკებისათვის 

(ალბომის ფურცელი–) 
19-04 ს 0833 საფოსტო მარკების ალბომი 
19-01 ს 0834 საფოსტო ქაღალდი 
19-01 ს 0835 საფოსტო ღია ბარათი 
25-03 ს 0836 საფოსტო ყუთი 
08-08 ს 0837 საფოსტო ყუთის დგარი 
08-01 ს 0838 საფრეზავი მანქანა [ხილის] 
15-09 ს 0839 საფრეზავი 

ჩარხი,სტაციონარული 
12-07 ს 0840 საფრენი აპარატი 
30-02 ს 0841 საფრინველე 
08-05 ს 0842 საფრქვეველა დამბაჩა 

საღებავისათვის 
22-06 ს 0843 საფრქვეველა ინსექტიციდებისა-

თვის [აეროზოლური ბალონე-
ბისა და სასოფლო–სამეურნეო 
საფრქვევლების გამოკლებით] 

08-05 ს 0844 საფრქვეველა ლაქისათვის [გარდა
აეროზოლის ბალონის] 

08-05 ს 0845 საფრქვეველა (სასოფლო-
სამეურნეო-) [ხელის] 

29-01 ს 0846 საფრქვეველა (ქაფის–) 
[ხანძარსაწინაღო] 

09-07 ს 0847 საფრქვევი ხუფი, თალფაქი 
აეროზოლის კონტეინერისათვის 

09-99 ს 0848 საფუთავების დამცავი 
კუთხოვანა 

09-03 ს 0849 საფუთავი აბებისათვის, 
ტაბლეტებისათვის 

09-03 ს 0850 საფუთავი კვების 
პროდუქტებისათვის 

09-03 ს 0851 საფუთავი კოლოფი 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

15-99 ს 0852 საფუთავი მანქანა 

 
 

09-99 ს 0853 საფუთავი მასალა [დარტყმის 
შთამნთქავი] 

09-05 ს 0854 საფუთავი პარკი 
09-05 ს 0855 საფუთავი ტომარა 
19-01 ს 0856 საფუთავი ქაღალდი ნაბეჭდი 

საფოსტო გზავნილისათვის 
09-03 ს 0857 საფუთავი ყუთი 
09-05 ს 0858 საფუთავი ჩანთა 
09-01 ს 0859 საფუთავი ჭურჭელი - ჭიქა, თასი 

და მისთანანი 
03-01 ს 0860 საფულე 
08-07 ს 0861 საფულის შესაკრავი, საკეტი 
09-09 ს 0862 საფურთხებელი 
07-04 ს 0863 საფქვავი არაელექტრული 

[საყოფაცხოვრებო] 
31-01 ს 0864 საფქვავი მანქანა [ფქვილის] 
07-04 ს 0865 საფქვავი მარცვლეულისათვის, 

არაელექტრული. 
31-01 ს 0866 საფქვავის საცრელი მანქანა  
31-01 ს 0867 საფქვავი (ფქვილის-) მანქანის 

საცერი  
07-04 ს 0868 საფქვავი (ყავის–), არაელექტრუ-

ლი [საყოფაცხოვრებო] 
07-04 ს 0869 საფცქვნელი (ბოსტნეულის და 

ხილის, ხელის-) 
07-04 ს 0870 საფცქვნელი, ხელის [საყოფაც-

ხოვებო] 
08-05 ს 0871 საფხეკელა [ხელის იარაღი] 
07-05 ს 0872 საფხეკი  
08-05 ს 0873 საფხეკი (იატაკის–) 
08-05 ს 0874 საფხეკი (კასრის-) 
28-03 ს 0875 საფხეკი (მაზოლის–) 
08-05 ს 0876 საფხეკი საღებავის 

მოსაცილებლად 
08-99 ს 0877 საფხეკი (ფეხსაცმლის–) 
08-05 ს 0878 საფხეკი (ყინულის-) 
27-99 ს 0879 საფხეკი (ჩიბუხის–) 
08-05 ს 0880 საფხეკი [ხელის იარაღი] 
15-03 ს 0881 საფხვიერებელი (გაზონის–) 
15-03 ს 0882 საფხვიერებელი კულტივატორი 

[სასოფლო–სამეურნეო] 
15-03 ს 0883 საფხვიერებელი მანქანა 
25-03 ს 0884 საქათმე 
21-03 ს 0885 საქანელა 
21-03 ს 0886 საქანელა ბავშვებისათვის 
15-06 ს 0887 საქარგავი დაზგა 
15-06 ს 0888 საქარგავი მანქანა 

 

12-16 ს 0889 საქარე მინა (თვალისმომჭრელი 
სინათლის საწინააღმდეგო–) 
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კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

03-01 ს 0890 საქაღალდე ნახატების და 
ნახაზებისათვის 

03-01 ს 0891 საქაღალდე (ნოტების–) 
19-04 ს 0892 საქაღალდე (საბუთების-) 
19-04 ს 0893 საქაღალდე [საკანცელარიო] 
19-06 ს 0894 საქაღალდე (საშრობი 

ქაღალდის–) 
19-99 ს 0895 საქაღალდე 

ფოტონეგატივისათვის 
15-02 ს 0896 საქვაბეს მკვებავი ტუმბო 
12-03 ს 0897 საქვიშე (ლოკომოტივის ან 

ტრამვაის–) 
20-02 ს 0898 საქონლის გამოსაფენი თარო, 

სტელაჟი და მისთანანი 
24-02 ს 0899 საქონლის დაბადების დროს 

გამოსაყენებელი ჯაჭვი 
13-02 ს 0900 საქონლის(-თვის) განკუთვნილი 

ღობეში დენის გასატარებელი 
მოწყობილობა 

30-03 ს 0901 საქონლის (მსხვილფეხა–) ბაგა 
11-99 ს 0902 საქორწილო თაიგულის საჭერი 
15-06 ს 0903 საქსელი მანქანა 
15-06 ს 0904 საქსოვი დაზგა 
15-06 ს 0905 საქსოვი დაზგა (მაქმანის–) 
15-06 ს 0906 საქსოვი დაზგა (ტიულის–) 
15-06 ს 0907 საქსოვი დაზგა (ტრიკოტაჟის–) 
15-06 ს 0908 საქსოვი დაზგის მაქო 
15-06 ს 0909 საქსოვი მანქანა 
17-02 ს 0910 საქსოფონი 
23-01 ს 0911 საქშენი სარწყავი შლანგისათვის 
23-01 ს 0912 საქშენი სახანძრო შლანგისათვის 
19-06 ს 0913 საღებავების გასახსნელი თასი 
19-06 ს 0914 საღებავების ყუთი 

მხატვრისათვის 
18-02 ს 0915 საღებავი ლილვაკი საბეჭდი 

მანქანისათვის 
08-05 ს 0916 საღებავი ლილვაკის ცხაურა 
18-02 ს 0917 საღებავის აპარატი საბეჭდი 

მანქანისათვის 
08-05 ს 0918 საღებავის დასატანი ლილვაკი 
25-03 ს 0919 საღებავის მისაფრქვევი კაბინა, 

ჯიხური 
08-05 ს 0920 საღებავის მოსაცილებელი 

საფხეკი 
08-05 ს 0921 საღებავის საფრქვეველი დამბაჩა 

 
 

08-05 ს 0922 საღებავის  საფრქვეველი, 
სამშენებლო 

01-01 ს 0923 საღეჭი რეზინი 
15-09 ს 0924 საღუნი ჩარხი 
15-09 ს 0925 საღუნი წნეხი 

 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

15-09 ს 0926 საყალიბო მანქანა (აგურისა და 
კრამიტის–) 

08-05 ს 0927 საყევარი 
02-02 ს 0928 საყელო 
02-01 ს 0929 საყელო (მოსახსნელი-) 
02-01 ს 0930 საყელო (პერანგის–) 
30-04 ს 0931 საყელური ცხოველებისათვის 
08-08 ს 0932 საყელური ჭანჭიკისათვის 
02-02 ს 0933 საყვინთავი კოსტიუმი 
02-03 ს 0934 საყვინთავი მუზარადი 
29-02 ს 0935 საყვინთი ზარი 
17-02 ს 0936 საყვირი [მუსიკალური 

ინსტრუმენტი] 
10-06 ს 0937 საყვირი (სასიგნალო–)  
12-02 ს 0938 საყიდლების ურიკა 
03-01 ს 0939 საყიდლების ჩანთა 
15-07 ს 0940 საყინულე კამერა 
25-03 ს 0941 საყრდენი 
06-06 ს 0942 საყრდენი ავეჯისათვის 
25-01 ს 0943 საყრდენი ბიგი და მისთანანი 
24-04 ს 0944 საყრდენი და სამაგრი საშუალება 

კოჭ-წვივის სახსრისათვის, 
ორთოპედიული 

14-99 ს 0945 საყრდენი კომპიუტერული 
ტერმინალისათვის 

06-06 ს 0946 საყრდენი (მაჯის–) 
25-03 ს 0947 საყრდენი მზიდი ბაგირისათვის 
08-99 ს 0948 საყრდენი ნავისათვის 

განლაგებული სანაპიროზე 
26-05 ს 0949 საყრდენი (სანათის–) 
07-05 ს 0950 საყრდენი სარეცხის თოკისათვის 
14-99 ს 0951 საყრდენი სატელევიზიო 

მიმღებისათვის 
26-05 ს 0952 საყრდენი სტუდიის სანათი 

ხელსაწყოსათვის 
16-05 ს 0953 საყრდენი ფოტო და კინო 

კამერისათვის 
08-08 ს 0954 საყრდენი ყვავილების ან 

მცენარეებისათვის 
08-08 ს 0955 საყრდენი ცენტრლური 

გათბობის სისტემის 
რადიატორისათვის 

11-01 ს 0956 საყურე 

 
 

11-01 ს 0957 საყურე (ჩამოსაკიდი–) 
14-01 ს 0958 საყურისი 
14-03 ს 0959 საყურისიანი და მიკროფონიანი 

ჩაფხუტი 
30-01 ს 0960 საყურისი ცხენისათვის 
07-06 ს 0961 საშაქრე 
08-99 ს 0962 საშემდუღებლო ელექტროდი 
15-09 ს 0963 საშემდუღებლო მანქანა 
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კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

15-09 ს 0964 საშემდუღებლო მანქანა თერმო-
პლასტიკური მასალისათვის 

08-05 ს 0965 საშემდუღებლო სანთურა 
29-02 ს 0966 საშველი ბადე 
29-02 ს 0967 საშველი დაქანება 
29-02 ს 0968 საშველი ჟილეტი 
29-02 ს 0969 საშველი რგოლი 
29-02 ს 0970 საშველი სარტყელი 
12-06 ს 0971 საშველი ტივი [გასაბერი] 
29-02 ს 0972 საშველი ტომარა მგზავრების 

ტრანსპორტირებისათვის, 
ავარიის შემთხვევაში 

07-99 ს 0973 საშველი ფეხსაცმელის 
ჩასაცმელად 

29-02 ს 0974 საშველი ქერქეჭელა 
12-14 ს 0975 საშველი ციგა 
19-06 ს 0976 საშლელი 
11-05 ს 0977 საშობაო ბაგა 
11-02 ს 0978 საშობაო ბაგას ფიგურა 
26-04 ს 0979 საშობაო ელექტრონათურა 
11-04 ს 0980 საშობაო ნაძვის ხე [ხელოვნური] 
11-05 ს 0981 საშობაო ნაძვის ხის მორთულობა 
26-04 ს 0982 საშობაო ნაძვის ხის სანთელი 
11-05 ს 0983 საშობაო წინდა 
30-02 ს 0984 საშოშიე 
15-05 ს 0985 საშრობი (თეთრეულის–) 

[მანქანა] 
28-03 ს 0986 საშრობი (თმის–) 
15-05 ს 0987 საშრობი კამერა 
15-05 ს 0988 საშრობი კარადა 
31-01 ს 0989 საშრობი  (კარაქის–) მანქანა 
15-05 ს 0990 საშრობი მანქანა 
15-05 ს 0991 საშრობი მანქანა 

სამრეცხაოსათვის 
15-03 ს 0992 საშრობი (ორთქლური–) 

[სასოფლო–სამეურნეო] 
07-05 ს 0993 საშრობი პირსახოცის 

07-04 ს 0994 საშრობი სალათის ან 
ბოსტნეულისათვის 

 
 
 
 
 
 

07-05 ს 0995 საშრობი სარეცხისათვის [ჩარჩო] 
19-06 ს 0996 საშრობი ქაღალდი 
19-06 ს 0997 საშრობი ქაღალდის  საქაღალდე 
31-01 ს 0998 საშრობი (შაქრის–) 
07-05 ს 0999 საშრობი (ჭურჭლის-) 
28-03 ს 1000 საშრობი (ხელის–) 
15-09 ს 1001 საშტამპავი წნეხი 
08-03 ს 1002 საშუალება გაზონის 

შემოსაჭრელად 
08-05 ს 1003 საშუალება ზუმფარის 

დასამაგრებლად 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

08-05 ს 1004 საშუალება ნაყოფის მოსაკრეფად 
15-06 ს 1005 საშულოვე საფეიქრო 

მანქანისათვის 
23-02 ს 1006 საშხაპე კაბინა 
12-11 ს 1007 საშხეფარი  (ველოსიპედის ან 

მოტოციკლის–) 
12-16 ს 1008 საშხეფარი სატრანსპორტო 

საშუალებისათვის 
23-02 ს 1009 საშხეფი  საცმი შხაპისათვის 
12-16 ს 1010 საჩეხი (მზისსაწინაღო– ) 

სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის 

19-07 ს 1011 საჩვენებელი ჯოხი 
03-01 ს 1012 საჩოგბურთო ჩოგნის შალითა 
21-02 ს 1013 საცემელა ბეისბოლისთვის 
29-01 ს 1014 საცემელა [სახანძრო] 
07-04 ს 1015 საცერი (სამზარეულოს–) 
31-01 ს 1016 საცერი ( ფქვილის საფქვავი 

მანქანის-)  
08-05 ს 1017 საცერი [ხელის იარაღი] 
10-04 ს 1018 საცეცი (ულტრაბგერითი–) 
23-03 ს 1019 საცეცხლე 
23-99 ს 1020 საცეცხლე ნაგვის ან სხვა 

ნარჩენების დასაწვავად 
02-01 ს 1021 საცვალი ( ბავშვის  ქვედა–) 
02-01 ს 1022 საცვალი ( მამაკაცის  ქვედა–) 
02-01 ს 1023 საცვალი (ქალის–) 
02-01 ს 1024 საცვალი ( ქალის ქვედა–) 
02-01 ს 1025 საცვალი (ღამის–) 
06-09 ს 1026 საცვლელი საფენი ბავშვისათვის 
19-06 ს 1027 საცვლელი ღერო ბურთულიანი 

კალმისტრის 
25-03 ს 1028 საციგურაო ნაგებობა 
15-07 ს 1029 საცივარი დანადგარი 
07-01 ს 1030 საცივარი კარაქისათვის  

 
 
 
 
 

07-01 ს 1031 საცივარი [საყოფაცხოვრებო] 

 

07-01 ს 1032 საცივარი ღვინისათვის 
07-01 ს 1033 საცივარი ხიზილალასათვის 
23-01 ს 1034 საცმი (ონკანის–) წყლის გაშხე-

ფის თავიდან ასაცილებლად 
23-01 ს 1035 საცმი რეცხვისათვის 
24-02 ს 1036 საცმი (შპრიცის–) 
09-07 ს 1037 საცობი (ბოთლის–) 
09-07 ს 1038 საცობი გამფრქვევი 

მოწყობილობით 
09-07 ს 1039 საცობი (კასრის–) 
09-07 ს 1040 საცობი მანაწილებლით 
09-07 ს 1041 საცობი (საწყავი–) 
15-99 ს 1042 საცობის დასაცობი მანქანა 
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კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

15-09 ს 1043 საცობის (ქერქის–) 
დასამზადებელი მანქანა 

09-07 ს 1044 საცობი (ქერქის–) 
24-04 ს 1045 საცობი ყურის 
09-07 ს 1046 საცობი შიგთავსის გასაცემად 
23-02 ს 1047 საცობი ჩამდინარე წყლის 

მიმღებისათვის, მაგ. აბაზანის, 
ბაკნის და მისთანებისათვის 

09-07 ს 1048 საცობი ჩამოსასხმელი 
საშუალებით 

09-07 ს 1049 საცობი ჰერმეტული 
31-01 ს 1050 საცრელი (საფქვავის–) მანქანა 
15-05 ს 1051 საცურაო აუზის ავტომატური 

საწმენდელი 
21-02 ს 1052 საცურაო ლასტი 
30-06 ს 1053 საძილე კალათი შინაური 

ცხოველებისათვის 
06-13 ს 1054 საძილე ტომარა 
22-05 ს 1055 საძირავი სათევზაოდ 
15-03 ს 1056 საძირკვავი მანქანა 
25-02 ს 1057 საძრომი (საკანალიზაციო–) 
25-02 ს 1058 საძრომის ხუფი 
12-09 ს 1059 საწევარი 
12-05 ს 1060 საწეველა 
08-99 ს 1061 საწეველა (ბუგელის–) 
12-04 ს 1062 საწეველა მოთხილამურისათვის 
12-04 ს 1063 საწეველა (სავარძლიანი–) 
12-05 ს 1064 საწეველა (სატვირთო–) 
12-05 ს 1065 საწეველა სატრანსპორტო 

საშუალებისათვის 
19-06 ს 1066 საწერი ან მოსანიშნი ცარცი 
06-03 ს 1067 საწერი მაგიდა 
18-01 ს 1068 საწერი მანქანა 
18-01 ს 1069 საწერი მანქანის კლავიში 
18-01 ს 1070 საწერი მანქანის ლენტი 
18-01 ს 1071 საწერი მანქანის ლილვაკი 
03-01 ს 1072 საწერი მანქანის ფუტლარი 
18-03 ს 1073 საწერი მანქანის შრიფტი 
19-06 ს 1074 საწერი მოწყობილობა 
20-02 ს 1075 საწერი საკუთნოს გამოსაფენი 

ვიტრინა 
20-02 ს 1076 საწერი საკუთნოს გამოსაფენი 

სტენდი 
03-01 ს 1077 საწერი საკუთნოს ნესესერი 
19-01 ს 1078 საწერი ქაღალდი 
19-06 ს 1079 საწერი ქაღალდის საქაღალდე 
19-06 ს 1080 საწერკალამი 
12-11 ს 1081 საწვავის ავზი (მოტოციკლის–) 
15-09 ს 1082 საწვავის დასაბრიკეტებელი 

პრესი 
15-02 ს 1083 საწვავის საჭირხნი ტუმბო 

 
 
 
 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

10-04 ს 1084 საწვავის ხარჯის ინდიკატორი 
სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის 

24-02 ს 1085 საწვეთელა სამედიცინო ან ლაბო-
რატორიული მიზნებისათვის 

10-04 ს 1086 საწვეთელა [სამედიცინო ან 
ლაბორატორიულის გარდა] 

15-03 ს 1087 საწველი მანქანა 
02-02 ს 1088 საწვიმარი [წყალგაუმტარი 

მოსასხამი] 
23-01 ს 1089 საწვიმებელი დანადგარი 
07-01 ს 1090 საწვნე 
15-05 ს 1091 საწმენდელი (ავტომატური–) 

საცურაო აუზისათვის 
15-05 ს 1092 საწმენდელი (იატაკის–) მანქანა 
15-05 ს 1093 საწმენდელი  

(მაღალდაწნევიანი–) 
15-05 ს 1094 საწმენდელის ზედა ნაწილი 

[ჯაგრისების ჩათვლით] 
15-05 ს 1095 საწმენდი მანქანა 

(საკანალიზაციო კოლექტორის–) 
15-05 ს 1096 საწმენდი მანქანა (ხალიჩის–)  
07-05 ს 1097 საწმენდი სამარჯვი 

ფანჯრისათვის 
27-99 ს 1098 საწმენდი (ჩიბუხის–) 
09-09 ს 1099 საწნეხი მანქანა 

[ნარჩენებისათვის] 
24-04 ს 1100 საწოვარა 
24-04 ს 1101 საწოვარა (მატყუარა-) ჩვილის  
30-03 ს 1102 საწოვარა სარწყულებლისათვის  

 

07-01 ს 1103 საწოვარიანი ბოთლი 
06-02 ს 1104 საწოლი 

 
 
 

06-02 ს 1105 საწოლი (გადასატანი-) 
ბავშვისათვის 

06-02 ს 1106 საწოლი ინვალიდისათვის 
03-99 ს 1107 საწოლი (მსუბუქი-), ჩვილი 

ბავშვის გადასაყვანად 
06-02 ს 1108 საწოლი (საავადმყოფოს-) 
06-02 ს 1109 საწოლი (სალაშქრო–) 
06-06 ს 1110 საწოლის კარკასი [ავეჯი] 
08-08 ს 1111 საწოლის კუთხოვანა 
06-02 ს 1112 საწოლი (წნული–) ბავშვისათვის 
07-04 ს 1113 საწური (სამზარეულოს–) 
07-99 ს 1114 საწური (ტუბის–) 
10-04 ს 1115 საწყავი თასი 
10-04 ს 1116 საწყავი კოვზი 
09-07 ს 1117 საწყავი საცობი 
10-04 ს 1118 საწყავი ფინჯანი 
10-04 ს 1119 საწყავი ჭურჭელი 

საყოფაცხოვრებო 
საქმიანობისათვის 
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კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

25-03 ს 1120 საწყობი (გადახურული–) 
12-01 ს 1121 საჭაპანო ტრანსპორტი 
19-08 ს 1122 საჭდე 
12-06 ს 1123 საჭე (გემის–) 
15-09 ს 1124 საჭედი წნეხი 
12-11 ს 1125 საჭე (ველოსიპედის ან 

მოტოციკლის–) 
08-07 ს 1126 საჭერი 
08-05 ს 1127 საჭერი (აბრაზიული ფირფიტის–)
12-11 ს 1128 საჭერი (ალმის, ვიმპელის–) ველო-

სიპედის  ან მოტოციკლისათვის 
22-05 ს 1129 საჭერი ანკესისათვის 
27-99 ს 1130 საჭერი (ასანთის–)  
26-01 ს 1131 საჭერი (ბაღის გასანათებელი 

სანთლის–) 
19-02 ს 1132 საჭერი (ბლოკნოტის-) 
09-03 ს 1133 საჭერი (ბოთლის–) 

[ტრანსპორტირებისათვის] 
22-06 ს 1134 საჭერი ბუზის საკლავი წებვადი 

ქაღალდისათვის 
19-99 ს 1135 საჭერი  (გაზეთების–) 

[წასაკითხად] 
07-99 ს 1136 საჭერი (დანის–) 
23-02 ს 1137 საჭერი დეზოდორანტისათვის 

[სანიტარული 
მოწყობილობისათვის] 

16-05 ს 1138 საჭერი (დიაპოზიტივის–) 
14-99 ს 1139 საჭერი დისტანციური მართვის  

პულტისათვის 
08-03 ს 1140 საჭერი ელექტრული 

დანისათვის 
22-05 ს 1141 საჭერი თევზსაჭერი 

სატყუარასათვის 
12-16 ს 1142 საჭერი (თხილამურების–) სა-

ტრანსპორტო საშუალებისათვის 
24-99 ს 1143 საჭერი კბილის საწმენდი 

ძაფისათვის 
09-09 ს 1144 საჭერი ნაგვის ტომრისათვის 
02-07 ს 1145 საჭერი (ნართის  გორგლის–) 
19-02 ს 1146 საჭერი (ნახატების, ნახაზების–) 
06-06 ს 1147 საჭერი (ნოტების–) 
06-13 ს 1148 საჭერი (რბილი-)  ჭურჭლის 

ასაღებად 
09-03 ს 1149 საჭერი რძის ოთხწახნაგა მუყაოს 

კოლოფებისათვის 
23-02 ს 1150 საჭერი სააბაზანო ოთახის მინის 

ჭურჭლისათვის 
23-02 ს 1151 საჭერი სააბაზანო ოთახის 

სარკისათვის 
19-02 ს 1152 საჭერი (სავიზიტო ბარათების–) 

[საკანცელარიო მოწყობილობა] 

 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

07-99 ს 1153 საჭერი სამზარეულოს 
ქაღალდის რულონისათვის 

23-02 ს 1154 საჭერი საპნისათვის 
20-03 ს 1155 საჭერი სარეკლამო 

ეტიკეტისათვის 
08-08 ს 1156 საჭერი სატრანსპორტო 

საშუალების მიმღებისათვის 
11-99 ს 1157 საჭერი (საქორწილო თაიგულის-)
11-05 ს 1158 საჭერი (საშობაო ნაძვის ხის 

სანთლის–) 
08-08 ს 1159 საჭერი საწმენდი ჯაგრისის 

შესაკავებლად 
23-02 ს 1160 საჭერი (ტუალეტის საწმენდი 

ჯაგრისის–) 
07-99 ს 1161 საჭერი (ტუბის-) 

[საყოფაცხოვრებო] 
07-05 ს 1162 საჭერი (უთოს–) 
19-06 ს 1163 საჭერი (ფანქრის–) 
19-02 ს 1164 საჭერი (ქაღალდების სამაგრის–) 
07-06 ს 1165 საჭერი ქვესადგამი (მენიუს–) 
07-99 ს 1166 საჭერი (ქოთნის და დოქის 

თავსახურავის-) 
11-02 ს 1167 საჭერი (ყვავილის–) 
11-02 ს 1168 საჭერი ყვავილის დეკორატი-

ული გაფორმებისათვის 

19-02 ს 1169 საჭერი შტემპელისათვის 
[ბეჭედი] 

 
 
 
 

08-08 ს 1170 საჭერი შხაპისათვის 
19-06 ს 1171 საჭერი (ცარცის–) 
07-06 ს 1172 საჭერი ხელსახოცისათვის 
07-99 ს 1173 საჭერი ჯაგრისებისათვის 
12-07 ს 1174 საჭე საფრენი აპარატისათვის 
16-06 ს 1175 საჭვრეტელი (კარების–) 
07-99 ს 1176 საჭიმი ხელსაწყო (ფეხსაცმლის–) 
15-02 ს 1177 საჭირხნი ტუმბო კონსისტენტური

საზეთისათვის [მოწყობილობა] 
12-16 ს 1178 საჭის თვალი 
12-11 ს 1179 საჭის სახელური 
07-06 ს 1180 საჭიქე 
10-04 ს 1181 საჭმლის მომზადების დროს 

გამოსაყენებელი  ინდიკატორი 
[სამზარეულოსათვის] 

07-02 ს 1182 საჭმლის მოსამზადებელი ქურა 
09-09 ს 1183 საჭმლის ნარჩენებისათვის 

(კონტეინერი–) 
15-09 ს 1184 საჭოლი ჩარხი 
15-09 ს 1185 საჭრელი ან სახერხი მანქანა 

(ქვის–) 
07-04 ს 1186 საჭრელი (ბოსტნეულის–), არა-

ლექტრული [საყოფაცხოვრებო] 
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კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

31-01 ს 1187 საჭრელი და გამოსაშიგნი მანქანა 
(თევზის–) 

31-01 ს 1188 საჭრელი ელექტრული 
[სამზარეულოს] 

08-03 ს 1189 საჭრელი (ზონრის, ხეზის–) 
07-04 ს 1190 საჭრელი (კარტოფილის-), 

არაელექტრული 
07-04 ს 1191 საჭრელი (კვერცხის–) 
15-06 ს 1192 საჭრელი მანქანა (საფეიქრო 

მასალის-) 
31-01 ს 1193 საჭრელი (მცენარის ნაყოფის–) 

მანქანა 
07-06 ს 1194 საჭრელი (ნამცხვრის–) 
07-04 ს 1195 საჭრელი ნამცხვრის და 

მისთანათა 
07-04 ს 1196 საჭრელი (პურის–

)არაელექტრული 
31-01 ს 1197 საჭრელი (პურის–) მანქანა, 

ელექტრული 
18-04 ს 1198 საჭრელი (ქაღალდის–) მანქანა ან 

მოწყობილობა 
07-04 ს 1199 საჭრელი (ყველის–) 

არაელექტრული 
31-01 ს 1200 საჭრელი (ყველის–) 

ელექტრული 
31-01 ს 1201 საჭრელი (შესაწვავი 

კარტოფილის–) ელექტრული 
31-01 ს 1202 საჭრელი (ცომის–) მანქანა 
07-04 ს 1203 საჭრელი (ხახვის–), 

არაელექტრული 
31-01 ს 1204 საჭრელი (ხახვის–), ელექტრული 
31-01 ს 1205 საჭრელი (ხორცის–) მანქანა 
08-03 ს 1206 საჭრისი (მინის-) 
19-06 ს 1207 საჭრისი საგრავირო 
19-06 ს 1208 საჭრისი (საგრავირო–) 

ელექტრული 
19-06 ს 1209 სახაზავი დაფა [მაგიდისგან 

განსხვავებული] 
19-06 ს 1210 სახაზავი იარაღი 
19-06 ს 1211 სახაზავი კალამი 
19-06 ს 1212 სახაზავი კუთხედი 
19-99 ს 1213 სახაზავი (ლოგარითმული–) 
10-04 ს 1214 სახაზავი (საზომი–) 
19-06 ს 1215 სახაზავი (საკანცელარიო–) 
08-05 ს 1216 სახაზავი სამოწმებელი 
19-06 ს 1217 სახაზავი ფარგალი 
19-01 ს 1218 სახაზავი ქაღალდი 
19-06 ს 1219 სახაზავი ხაზვისათვის 
19-06 ს 1220 სახაზავი ხელსაწყო 
19-06 ს 1221 სახაზავი ხელსაწყოს თავი 
12-13 ს 1222 სახანძრო ავტომობილი 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

10-05 ს 1223 სახანძრო სიგნალიზაცია 
23-01 ს 1224 სახანძრო შლანგი 
23-01 ს 1225 სახანძრო შლანგის საქშენი 
15-09 ს 1226 სახარატო ჩარხი 

[ლითონსაჭრელი ჩარხი] 
15-09 ს 1227 სახარატო ჩარხის უკანა ვეგი 
04-04 ს 1228 სახატავი ფუნჯის ტარი 
19-01 ს 1229 სახატავი ქაღალდი 
02-01 ს 1230 სახელოებიანი პერანგი (ბავშვის 

უშესაკრავო–) 
02-01 ს 1231 სახელო (პერანგის–) 
07-05 ს 1232 სახელოს საუთოებელი ფიცარი 
02-07 ს 1233 სახელოს  შემოსაკრავი 
08-06 ს 1234 სახელური ავეჯისათვის 
07-02 ს 1235 სახელურიანი ტაფა 
12-16 ს 1236 სახელური (ასამუშავებელი–) [სა-

ტრანსპორტო საშუალებისათვის]
08-06 ს 1237 სახელური ასაწევი 

ფანჯრისათვის 
08-06 ს 1238 სახელური ბრტყელი ჩემოდნის, 

პორტფელის და მისთანათა 

08-06 ს 1239 სახელური (ბურთისებრი-)  
გამოსაწევი უჯრის 

09-99 ს 1240 სახელური (გადასატანი 
ამანათის–) 

09-99 ს 1241 სახელური (გადასატანი დასტის–)
09-99 ს 1242 სახელური (გადასატანი პაკეტის –)
12-16 ს 1243 სახელური (გადაცემათა 

გადართვის ბერკეტის–) 
08-06 ს 1244 სახელური  (გამოსაწევი უჯრის-) 
04-01 ს 1245 სახელური  (გასაწმენდი 

ჯაგრისის-) 
09-99 ს 1246 სახელური (ვედროს–) 
09-04 ს 1247 სახელური (კალათის–) 
08-06 ს 1248 სახელური (კარის–) 
08-06 ს 1249 სახელური (კარის ბურთისებრი-) 
08-06 ს 1250 სახელური (კუბოს-) 
23-01 ს 1251 სახელური (ონკანის 

სარეგულირებელი–) 
08-06 ს 1252 სახელური (საბავშვო გადასატანი 

ლოგინის-) 
09-99 ს 1253 სახელური (სამეურნეო ჩანთის–) 
12-12 ს 1254 სახელური (სასიარულო ჩარჩოს–)
08-06 ს 1255 სახელური (სატრანსპორტო 

საშუალების კარის-) 
09-99 ს 1256 სახელური (საღებავის 

გასაფრქვევი აეროზოლის-) 
12-11 ს 1257 სახელური (საჭის–) 
04-01 ს 1258 სახელურის ( ხეშეშ ჯაგრისთან-) 

მისაერთებელი სამარჯვი 
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კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

04-02 ს 1259 სახელური (ტანსაცმლის 
ჯაგრისის–) 

04-02 ს 1260 სახელური  (ტუალეტის 
ჯაგრისის–) 

07-02 ს 1261 სახელური (ქვაბის–) 
03-03 ს 1262 სახელური (ქოლგის–) 
23-01 ს 1263 სახელური წყალსადენის ონკანის
31-01 ს 1264 სახეხელა (ელექტრული–) 
07-04 ს 1265 სახეხელა [საყოფაცხოვრებო] 
15-09 ს 1266 სახეხი ან საჭრელი მანქანა (ქვის–)
08-05 ს 1267 სახეხი იარაღი 
08-05 ს 1268 სახეხი ქარგოლი ასალესად, მო-

სარგებად, ასაწყობად [ხელის 
იარაღი] 

24-02 ს 1269 სახეხი ქარგოლი 
(სტომატოლოგიური–) 

15-09 ს 1270 სახეხი ჩარხი 
15-09 ს 1271 სახეხი ჩარხი ასალესად, 

შესასწორებლად, მოსარგებად 

 
 
 

08-05 ს 1272 სახეხი ჩარხის დისკო 
02-01 ს 1273 სახვევი (ბავშვის–) 
02-01 ს 1274 სახვევი (ბავშვის–), დამცავი 
24-04 ს 1275 სახვევი (დამჭერი–)  
24-04 ს 1276 სახვევი მასალა 
03-01 ს 1277 სახვევი მასალების კოლოფი, 

ყუთი, ფუტლარი [გარდა 
საფუთავის] 

24-04 ს 1278 სახვევი [ქირურგიული] 
24-04 ს 1279 სახვევი (შემწოვი–) 
15-06 ს 1280 სახვევი (ჩამონაჭრის–) მანქანა 
02-04 ს 1281 სახვევი წვივის 
24-04 ს 1282 სახვევი (ჭიპის–) 
08-05 ს 1283 სახვრეტელა [იარაღი] 
19-02 ს 1284 სახვრეტელა [საკანცელარიო] 
19-02 ს 1285 სახვრეტი შტამპი 
15-09 ს 1286 სახვრეტი წნეხი [სამრეწველო] 
29-02 ს 1287 სახის დამცავი ეკრანი 
25-03 ს 1288 სახლი 
25-03 ს 1289 სახლი (სააგარაკო–) 
25-03 ს 1290 სახლი სათამაშოდ, 

ბავშვებისათვის 
15-03 ს 1291 სახნისი (გუთნის–) 
08-04 ს 1292 სახრახნისი 
10-07 ს 1293 სახსარი საათის კორპუსისათვის 
16-06 ს 1294 სახსარი (სათვალის–) 
21-01 ს 1295 სახტუნელა 
25-02 ს 1296 სახურავი 
13-03 ს 1297 სახურავი (დამცავი–)  ელექტრუ-

ლი შტეფსელის როზეტისათვის 

 
 
 
 
 
 
 

 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

13-03 ს 1298 სახურავი (ელექტრული 
გადამრთველის–) 

25-02 ს 1299 სახურავი (მინის–) 
12-11 ს 1300 სახურავი (მოტოციკლის 

საწვავის ავზის-) 
07-02 ს 1301 სახურავი სამზარეულოს 

ჭურჭლისათვის 
12-16 ს 1302 სახურავი სატრანსპორტო 

საშუალებისათვის 
12-16 ს 1303 სახურავი (სატრანსპორტო 

საშუალების  რადიატორის–) 
08-08 ს 1304 სახურავის დასამაგრებელი კავი 
25-01 ს 1305 სახურავის ფილა 
12-16 ს 1306 სახურავი (უკანა ხედის სარკის–) 
23-02 ს 1307 სახურავი (უნიტაზზე 

დასაჯდომის-) 
07-02 ს 1308 სახურებელი ელემენტი 

ღუმლისათვის 

09-07 ს 1309 სახუფი საშუალება სათავსისა და 
მისთანათათვის 

15-03 ს 1310 საჯგუთი [მანქანა] 
30-99 ს 1311 საჯინიბოს ჭილოფი ან სხვა 

საგებელი 
23-04 ს 1312 საჰაერო ნახვრეტი 
12-16 ს 1313 საჰაერო ხრახნის მილისი 

[სატრანსპორტო საშუალების] 
10-04 ს 1314 სეისმოგრაფი 
10-04 ს 1315 სეისმომეტრი 
06-04 ს 1316 სეიფი 
06-04 ს 1317 სეიფი (კედლის–) 
25-02 ს 1318 სეიფი (ოთახის–) 
08-03 ს 1319 სეკატორი მცენარის შესაჭრელად 
10-06 ს 1320 სემაფორი 
07-06 ს 1321 სენდვიჩის ჩანგალი, ჩხირი 
14-02 ს 1322 სენსორული ეკრანი 
15-99 ს 1323 სეპარატორი (მადნის–) 
08-05 ს 1324 სეპარატორი მარცვლეული-

სათვის  [ხელის იარაღი] 
31-01 ს 1325 სეპარატორი (რძის 

ცენტრიდანული–) ელექტრული 
06-04 ს 1326 სერვანტი 
07-01 ს 1327 სერვიზი [სუფრის ჭურჭელი] 
07-01 ს 1328 სერვიზი (ყავის–) 
07-01 ს 1329 სერვიზი (ჩაის–) 
21-03 ს 1330 სერპანტინი [გასართობი] 
21-01 ს 1331 სერსო [სათამაშო] 
21-02 ს 1332 სერფინგის დაფა 
22-01 ს 1333 სეტყვასაწინააღმდეგო ქვემეხი 
10-04 ს 1334 სექსტანტი 
06-06 ს 1335 სექცია (ავეჯის-) 
25-03 ს 1336 სექციური ფარდული 
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კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

19-02 ს 1337 სვეტებად დასაწყობი (მონეტე-
ბის–) მოწყობილობა 

25-02 ს 1338 სვეტი [შენობის] 
02-02 ს 1339 სვიტერი 
27-01 ს 1340 სიგარა 
27-06 ს 1341 სიგარების კოლოფი 
27-06 ს 1342 სიგარების პორტსიგარი 
27-06 ს 1343 სიგარეტების პორტსიგარი 
27-01 ს 1344 სიგარეტი 
20-01 ს 1345 სიგარეტის გასაყიდი ავტომატი 
15-99 ს 1346 სიგარეტის დამამზადებელი 

მანქანა 
27-99 ს 1347 სიგარეტის დასახვევი 

პორტატიული მოწყობილობა 
09-03 ს 1348 სიგარეტის კოლოფი [საფუთავი] 
27-02 ს 1349 სიგარეტის მუნდშტუკი 
27-05 ს 1350 სიგარეტის სანთებელა 
27-01 ს 1351 სიგარეტის ფილტრი 
27-01 ს 1352 სიგარეტის ფილტრიანი წვერი 
27-99 ს 1353 სიგარეტის ქაღალდი 
27-06 ს 1354 სიგარეტის ქაღალდის კოლოფი 
27-99 ს 1355 სიგარეტის ჩასაქრობი 

მოწყობილობა 
27-01 ს 1356 სიგარილო 
27-99 ს 1357 სიგარის ბოლოების მოსაჭრელი 

მოწყობილობა 
27-01 ს 1358 სიგარის ფილტრიანი წვერი 
27-01 ს 1359 სიგარის წვერი 
10-05 ს 1360 სიგნალიზატორი ბოილერში 

წყლის დონის ნაკლებობის 
10-05 ს 1361 სიგნალიზაცია (დამცავი–) 
10-05 ს 1362 სიგნალიზაცია (სახანძრო–) 
10-05 ს 1363 სიგნალიზაცია  ქურდობის 

აღსაკვეთად 
07-02 ს 1364 სითხეში ჩასაძირი გამხურებელი 
15-99 ს 1365 სითხის და ორთქლის გამყოფი 
23-01 ს 1366 სითხის მანაწილებელი 

მოწყობილობა 
23-01 ს 1367 სითხის სადეკანტაციო სიფონი 
15-09 ს 1368 სილაჭავლური მანქანა 
17-03 ს 1369 სიმებიანი მუსიკალური 

ინსტრუმენტი 
07-06 ს 1370 სიმინდის ტაროს დამჭერი 

დაფქვისას 
17-03 ს 1371 სიმის მოსაჭერი კოჭი  სიმებიანი 

მუსიკალური 
ინსტრუმენტისათვის 

24-01 ს 1372 სინათლით სამკურნალო 
აპარატი 

26-05 ს 1373 სინათლის გამბნევი 
26-05 ს 1374 სინათლის განსაბნევი გისოსი 

 
 
 
 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

12-16 ს 1375 სინათლის (თვალისმომჭრელი–) 
საწინააღმდეგო მოწყობილობა 
სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის 

13-03 ს 1376 სინათლის ლაქის წყაროს 
დასაყენებელი 
ელექტრიფიცირებული რელსი 

13-03 ს 1377 სინათლის ძალის 
მარეგულირებელი რეოსტატი 

07-01 ს 1378 სინი 
24-02 ს 1379 სინჯარა ანალიზებისათვის 
06-04 ს 1380 სინჯარების დგარი, ქვესადგამი, 

თარო, სტელაჟი 

 

06-06 ს 1381 სიოს (კარის  და ფანჯრის–) გადა 
საღობი ბარიერი ბავშვისათვის 

10-06 ს 1382 სირენა 
10-06 ს 1383 სირენა (გამაფრთხილებელი–) 
10-06 ს 1384 სირენა (სატრანსპორტო 

საშუალების–) 
05-04 ს 1385 სირმა 
07-01 ს 1386 სირჩა 
24-01 ს 1387 სისხლის ანალიზის(–თვის) 

ხელსაწყო 
24-01 ს 1388 სისხლის ასაღები და 

გადასასხმელი ხელსაწყო 
24-02 ს 1389 სისხლის დინების შესაჩერებელი 

მომჭერი 
24-02 ს 1390 სისხლის ერითროციტების 

დალექვის სიჩქარის 
გამოსათვლელი მოწყობილობა 

24-02 ს 1391 სისხლის სინჯის ასაღები 
ხელსაწყო 

24-02 ს 1392 სისხლის წნევის გასაზომი 
აპარატი 

07-01 ს 1393 სიფონი [გაზიანი წყლისათვის] 
24-02 ს 1394 სიფონი ლაბორატორიისათვის 
23-02 ს 1395 სიფონი(საკანალიზაციო მილის–)
23-02 ს 1396 სიფონი სანიტარული 

მოწყობილობისათვის 
23-01 ს 1397 სიფონი სითხის 

დეკანტაციისათვის 
10-05 ს 1398 სიცრუის დეტექტორი 
02-07 ს 1399 სიხისტის ელემენტი 

(ტანსაცმლის ქსოვილის–) 
30-02 ს 1400 სკა 
14-03 ს 1401 სკალა რადიომიმღებისათვის 
24-02 ს 1402 სკალპელი 
06-01 ს 1403 სკამი [ავეჯი] 
06-01 ს 1404 სკამი (ბავშვის–) 
06-01 ს 1405 სკამი ბუხრის წინ დასადგმელი 
12-12 ს 1406 სკამი (თვლებიანი–) 

 
 
 



 

nawarmis anbanuri CamonaTvali        s 
 

         

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

06-06 ს 1407 სკამის ან მისთანათა ფეხსადგამი 
21-02 ს 1408 სკეიტბორდი 
12-14 ს 1409 სკუტერი [ყინულისათვის] 
21-02 ს 1410 სნოუბორდი 
08-08 ს 1411 სოგმანი 
02-07 ს 1412 სოკო (ხის–) დასაკემსად 
25-03 ს 1413 სოლარიუმი 
08-05 ს 1414 სოლი 

 

12-16 ს 1415 სოლი [სატრანსპორტო საშუალე-
ბის თვითნებური მოძრაობის  

აღსაკვეთად] 

 
 
 

11-01 ს 1416 სოლიტერი [საიუველირო 
ნაკეთობა] 

08-03 ს 1417 სოლი (ხის გასაპობი-) 
25-01 ს 1418 სოლყავარი 
10-04 ს 1419 სონომეტრი   
01-04 ს 1420 სოსისი 
06-01 ს 1421 სოფა 
26-03 ს 1422 სოფიტი 
01-01 ს 1423 სპაგეტი 
10-04 ს 1424 სპექტროფოტომეტრი 
02-02 ს 1425 სპეცტანსაცმელი 
10-04 ს 1426 სპიდომეტრი 
22-05 ს 1427 სპინინგი 
24-01 ს 1428 სპირომეტრი, სამედიცინო 
10-04 ს 1429 სპირტიანი თარაზო 
10-04 ს 1430 სპირტსაზომი 
07-02 ს 1431 სპირტურა [კერძის 

მოსამზადებლად] 
12-16 ს 1432 სპოილერი (ავტომობილის–) 
02-03 ს 1433 სპოილერი მოტოციკლეტისტის 

ჩაფხუტისათვის 
06-11 ს 1434 სპორტული ლეიბი 
02-04 ს 1435 სპორტული ფეხსაცმელი 

[სპეციალური] 
21-02 ს 1436 სპორტული ფეხსაცმლის საძირე 

წვეტები 
13-03 ს 1437 სრიალა ზედა რკალური 

დენსართმევი  ელმავლისათვის 
10-04 ს 1438 სრიალის საზომი 
02-04 ს 1439 სრიალსაწინააღმდეგო 

პროტექტორი ფეხსაცმლისათვის 
[ლურსმნის გარეშე] 

12-15 ს 1440 სრიალსაწინაღო ჯაჭვი 
13-03 ს 1441 სტაბილიზატორი [ელექტრული] 
12-07 ს 1442 სტაბილიზატორი [საფრენი 

აპარატის] 
13-01 ს 1443 სტატორი (ელექტროძრავის და 

გენერატორის–) 
11-02 ს 1445 სტატუეტი 

 
 
 
 
 
 
 
 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

15-01 ს 1444 სტატორი (ტურბინის-) 
30-05 ს 1446 სტეკი ცხოველებისათვის 
06-04 ს 1447 სტელაჟი 
20-02 ს 1448 სტელაჟი საქონლის 

გამოსაფენად  
06-04 ს 1449 სტელაჟი (სინჯარების–) 
08-08 ს 1450 სტელაჟის სამაგრი 
20-02 ს 1451 სტენდი ბოთლების, ფლაკონე-

ბისა და მისთანათა გამოსაფენად 

 
 
 

08-10 ს 1452 სტენდი ველოსიპედის 
რემონტისათვის 

20-02 ს 1453 სტენდი მზა ტანსაცმლისათვის 
08-10 ს 1454 სტენდი მოტოციკლის 

რემონტისათვის 
20-02 ს 1455 სტენდი ნიმუშების გამოსაფენად 
20-02 ს 1456 სტენდი ჟურნალების 

გამოსაფენად 
20-02 ს 1457 სტენდი საათების გამოსაფენად 
20-02 ს 1458 სტენდი (სადემონსტრაციო–) 
20-02 ს 1459 სტენდი (სადემონსტრაციო–) 

[ღია ცის ქვეშ მოწყობილი] 
20-02 ს 1460 სტენდი (სავაჭრო–) 
20-03 ს 1461 სტენდი (საინფორმაციო–) 
15-99 ს 1462 სტენდი (სარემონტო–) სატრანს-

პორტო საშუალების ძარისათვის 
20-02 ს 1463 სტენდი ქალის ქუდებისათვის 
20-02 ს 1464 სტენდი (ჰალსტუხების 

გამოსაფენი–) 
19-04 ს 1465 სტენოგრაფიული ბლოკნოტი 
19-02 ს 1466 სტენოგრაფიული ბლოკნოტის 

ქვესადგამი 
18-01 ს 1467 სტენოგრაფიული მანქანა 
19-02 ს 1468 სტენოგრაფიული ქაღალდების 

ქვესადგამი 
18-01 ს 1469 სტენოტიპი [საოფისე მანქანა] 
19-02 ს 1470 სტეპლერი (საკანცელარიო–) 
16-06 ს 1471 სტერეოსკოპი 
18-02 ს 1472 სტერეოტიპის დასამზადებელი 

მანქანა და მოწყობილობა 
24-01 ს 1473 სტერილიზატორი, სამედიცინო 
24-02 ს 1474 სტეტოსკოპი 
17-02 ს 1475 სტვირი 
24-02 ს 1476 სტომატოლოგიური იარაღი 
24-01 ს 1477 სტომატოლოგიური 

მოწყობილობა [სტაციონარული] 
06-01 ს 1478 სტომატოლოგიური სავარძელი 
30-05 ს 1479 სტრეკალი 
26-05 ს 1480 სტუდიის სანათი ხელსაწყოს 

საყრდენი 
18-03 ს 1481 სუბტიტრის შრიფტი [ფილმის] 
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კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

28-03 ს 1482 სუნამოს გამფრქვევი 
28-03 ს 1483 სუნამოს საპკური პულვერი-

ატორი [საფუთავის გარეშე] 
19-08 ს 1484 სუნელ–სანელებლების 

გამოყენების ცხრილი 

24-04 ს 1485 სუპინატორი (ორთოპედიული–) 
07-01 ს 1486 სურა 

 
 

19-08 ს 1487 სურათი (გადასაყვანი–) 
08-08 ს 1488 სურათის ჩარჩოს სამაგრი 
17-99 ს 1489 სურდინა მუსიკალური 

ინსტრუმენტისათვის 
06-04 ს 1490 სურსათ-სანოვაგის კარადა 
06-04 ს 1491 სურსათ-სანოვაგის სათავსი 

[ავეჯი] 
06-13 ს 1492 სუფრა 
06-03 ს 1493 სუფრის გასაწყობი 

ბორბლებიანი მაგიდა 
07-06 ს 1494 სუფრის და მისთანათა დამჭერი 
07-03 ს 1495 სუფრის საკუთნო თევზისათვის 
07-03 ს 1496 სუფრის საკუთნო 

სალათისათვის 
11-05 ს 1497 სფერო (დეკორატიული–) 

მანქანის რადიოანტენისთვის 
24-02 ს 1498 სფიგმომეტრი 
25-03 ს 1499 სცენა (თეატრალური–) 
26-03 ს 1500 სცენის გასანათებელი სანათი და 

სხვა ხელსაწყო 
14-01 ს 1501 სწავლების აუდიოვიზუალური 

აპარატი 
06-06 ს 1502 სწავლების კაბინა 
19-04 ს 1503 სწრაფჩამკერი (საკანცელარიო–) 
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კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

09-03 ტ 0001 ტაბლეტების გამცემი 
[საფუთავი] 

28-01 ტ 0002 ტაბლეტი (ფარმაცევტული–) 
20-03 ტ 0003 ტაბლო (საინფორმაციო–) 
20-03 ტ 0004 ტაბლო (საინფორმაციო–) 

თამაშებისათვის 
14-02 ტ 0005 ტაბულატორი 

პერფობარათისათვის 
06-01 ტ 0006 ტაბურეტი [ავეჯი] 
10-05 ტ 0007 ტაიმერი 
10-03 ტ 0008 ტაიმერი [ავტომატური] 
12-06 ტ 0009 ტაკელაჟი (გემის–) 
25-03 ტ 0010 ტალავერი 
12-05 ტ 0011 ტალი 
12-06 ტ 0012 ტალრეპი  
10-04 ტ 0013 ტალღასაზომი 
12-03 ტ 0014 ტამბური (გარმონის ტიპის–) 

[რკინიგზის სამგზავრო ვაგონის 
გადასაბმელი] 

17-04 ტ 0015 ტამბურინი 
24-02 ტ 0016 ტამპონი ლორწოს ნაცხის 

ასაღებად 
24-04 ტ 0017 ტამპონი ყურის დასაცობად 
24-04 ტ 0018 ტამპონი (ჰიგიენური–) მენსტრუ-

აციის დროს გამოსაყენებელი 
02-02 ტ 0019 ტანვარჯიშის(–თვის)  

ტანსაცმელი 
21-03 ტ 0020 ტანვარჯიშის იარაღი ბავშვები-

სათვის [სათამაშო მოწყობილობა]
25-03 ტ 0021 ტანისამოსის გადასაცმელი 

კაბინა 
08-03 ტ 0022 ტანი (ხერხის–) 
12-06 ტ 0023 ტანკერი [გემი] 
12-13 ტ 0024 ტანკი 
02-02 ტ 0025 ტანსაცმელი 

დეზაქტივაციისათვის 
21-01 ტ 0026 ტანსაცმელი თოჯინისათვის 
02-02 ტ 0027 ტანსაცმელი (სავარჯიშო-) 
02-02 ტ 0028 ტანსაცმელი (სამასკარადო–) 
02-02 ტ 0029 ტანსაცმელი  (სამუშაო–) 
02-02 ტ 0030 ტანსაცმელი ტანვარჯიშისათვის 
02-02 ტ 0031 ტანსაცმელი (ფორმის–) 
02-07 ტ 0032 ტანსაცმლის ბალიში, 

სააბსორბციო  [ოფლისათვის] 
06-06 ტ 0033 ტანსაცმლის დგარი  
06-04 ტ 0034 ტანსაცმლის კარადა 
05-04 ტ 0035 ტანსაცმლის კიდე 
20-02 ტ 0036 ტანსაცმლის (მზა–) სტენდი 
05-04 ტ 0037 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ტანსაცმლის მოსახსნელი 
მოსართავი 

 
 
 
 
 
 
 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

08-08 ტ 0038 ტანსაცმლის საკიდრის კაუჭი 
06-06 ტ 0039 ტანსაცმლის ჩამოსაკიდი [ავეჯი] 
06-08 ტ 0040 ტანსაცმლის ჩამოსაკიდი 

მომჭერებით 
04-02 ტ 0041 ტანსაცმლის ჯაგრისი 
04-02 ტ 0042 ტანსაცმლის ჯაგრისის 

სახელური 
09-09 ტ 0043 ტარა (ნაგვის-) 
09-09 ტ 0044 ტარა (ნარჩენების-) 
11-05 ტ 0045 ტარი (ალმის–) 
11-05 ტ 0046 ტარი (ბაირაღის–) 
11-05 ტ 0047 ტარი (დროშის–) 
21-02 ტ 0048 ტარი (თხილამურის ჯოხის–) 
30-05 ტ 0049 ტარი (მხედრის მათრახის–) 
04-04 ტ 0050 ტარი  (საჭმლის მომზადებისას 

გამოსაყენებელი ფუნჯის-) 
04-04 ტ 0051 ტარი (სახატავი ფუნჯის–) 
07-03 ტ 0052 ტარი სუფრის საკუთნოსათვის 
04-01 ტ 0053 ტარი (ცოცხის-) 
07-02 ტ 0054 ტაფა 
07-02 ტ 0055 ტაფა გამოსაცხობად 
07-02 ტ 0056 ტაფა სახელურით 
10-04 ტ 0057 ტაქეომეტრი 
10-05 ტ 0058 ტაქომეტრული ლარტყა 
20-03 ტ 0059 ტაქსის ფირნიში 
10-04 ტ 0060 ტაქსომეტრი 
28-03 ტ 0061 ტაშტი თმის დასაბანად 
23-02 ტ 0062 ტაშტი პირის დასაბანად 
07-05 ტ 0063 ტაშტი სარეცხისათვის 
10-04 ტ 0064 ტახომეტრი 
06-01 ტ 0065 ტახტი 
06-01 ტ 0066 ტახტი  მასაჟისათვის 
07-05 ტ 0067 ტევადობა (მბრუნავი–) 

რეცხვისათვის 
07-06 ტ 0068 ტევადობა პერფორირებული 

თავსახურით, ფხვიერი 
პროდუქტებისათვის 

07-07 ტ 0069 ტევადობა (პროდუქტის 
შესანახი–) 

09-03 ტ 0070 ტევადობა რადიოაქტიური 
პროდუქტებისათვის 

07-05 ტ 0071 ტევადობა (საზომი–) სარეცხი 
საშუალების დასამატებლად 

07-05 ტ 0072 ტევადობა სარეცხის გასავლებად 
07-05 

 
 
 
 
 

ტ 0073 ტევადობა სარეცხის გასარეცხად 

 
 

07-05 ტ 0074 ტევადობა სარეცხის გასაწური 
საშუალებით 

07-01 ტ 0075 ტევადობა ყინულისათვის 

 

07-07 ტ 0076 ტევადობა (წყლის–) ტილოს ან 
მსგავსთაგან 

          



 

t          nawarmis anbanuri CamonaTvali         

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

10-04 ტ 0077 ტევადობის (რეზერვუარის–) 
გასაზომი ხელსაწყო 

16-01 ტ 0078 ტელეკამერა 
10-04 ტ 0079 ტელემეტრიული ხელსაწყო 
14-03 ტ 0080 ტელეპრინტერი 
16-06 ტ 0081 ტელესკოპი 
16-06 ტ 0082 ტელესკოპური სამიზნე 

ცეცხლსასროლი იარაღისათვის 
14-03 ტ 0083 ტელეტაიპი 
14-03 ტ 0084 ტელეფონი 
14-01 ტ 0085 ტელეფონი (თავზე 

გასაკეთებელი-) 
14-01 ტ 0086 ტელეფონი (თავის-), განკუთვნი-

ლი რადიომაუწყებლობის ან 
ჩანაწერის კონტროლისათვის 

14-03 ტ 0087 ტელეფონი (პორტატიული–) 
14-03 ტ 0088 ტელეფონი (საგზაო–) სასწრაფო 

გამოძახებისათვის 
13-02 ტ 0089 ტელეფონის დასამუხტი 

ელექტრული ხელსაწყო 
19-02 ტ 0090 ტელეფონის ნომრის დამდგენი 
13-02 ტ 0091 ტელეფონის (პორტატიული–) 

ბატარეის ყუთი 
14-99 ტ 0092 ტელეფონის ქვესადგამი 
12-04 ტ 0093 ტელფერული საბაგირო გზა 
10-04 ტ 0094 ტემპერატურის მაჩვენებელი 
10-04 ტ 0095 ტემპერატურული გადამწოდი 
12-03 ტ 0096 ტენდერი 
07-04 ტ 0097 ტენდერიზატორი (ხორცის–) 
10-05 ტ 0098 ტენიანობის ინდიკატორი 
02-02 ტ 0099 ტენისურა 
25-02 ტ 0100 ტენტი 
21-04 ტ 0101 ტენტი (შაპიტოს–) [ცირკის 

გუმბათი] 
30-02 ტ 0102 ტერარიუმი 
25-03 ტ 0103 ტერასა 
14-02 ტ 0104 ტერმინალი (ეკრანის მქონე–) 

ინტერნეტში შესაღწევად 
14-02 ტ 0105 ტერმინალი (კომპიუტერის–) 
10-04 ტ 0106 ტერფის გასაზომი ხელსაწყო 
12-13 ტ 0107 ტექნიკური დახმარების 

ავტომობილი 
25-03 ტ 0108 ტექნიკური მომსახურების 

სადგური 
25-03 ტ 0109 ტექნიკური მომსახურების 

სადგურის ფარდული 

12-05 ტ 0110 ტვირთამწის ციცხვი 

 
 

12-05 ტ 0111 

 

ტვირთამწის ჯაჭვი 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

12-16 ტ 0112 ტვირთი (მაბალანსირებელი–) 
სატრანსპორტო საშუალების 
თვლისათვის 

09-06 ტ 0113 ტვირთის გადასაზიდი ან 
ტრანსპორტირებისათვის 
განკუთვნილი თასმა 

09-06 ტ 0114 ტვირთის გადასაზიდი ან 
ტრანსპორტირებისათვის 
განკუთვნილი თოკი 

09-06 ტ 0115 ტვირთის გადასაზიდი ან 
ტრანსპორტირებისათვის 
განკუთვნილი ღვედი 

18-02 ტ 0116 ტვიფრის დასასმელი მანქანა 
24-02 ტ 0117 ტიგელი [ლაბორატორიისათვის] 
12-06 ტ 0118 ტივი 
12-06 ტ 0119 ტივი (საშველი–) [გასაბერი] 
23-02 ტ 0120 ტივტივა ვატერკლოზეტის 

წყალჩასაშვებისათვის 
22-05 ტ 0121 ტივტივა სათევზაოდ 
23-02 ტ 0122 ტივტივა ტუალეტის 

წყალჩასაშვებისათვის 
25-03 ტ 0123 ტივტივა ხიდი 
21-01 ტ 0124 ტიკინა 
05-05 ტ 0125 ტიკი [ქსოვილი] 
07-05 ტ 0126 ტილო  (იატაკის–) 
07-05 ტ 0127 ტილო მტვრის გადასაწმენდად 
05-05 ტ 0128 ტილო (საფუთავისათვის–) 
07-05 ტ 0129 ტილო (საწმენდი-) 
19-06 ტ 0130 ტილოს დასაჭიმი ქვეჩარჩო 

მხატვრისათვის 
07-05 ტ 0131 ტილო  ფანჯრის გასაწმენდად 
18-02 ტ 0132 ტიპოგრაფიული საამწყობო 

მანქანა 
10-04 ტ 0133 ტიპომეტრი 
21-03 ტ 0134 ტირი  (ბაზრობის–) 
16-05 ტ 0135 ტიტრების შესაყვანი 

მოწყობილობა ფილმებისათვის 
05-05 ტ 0136 ტიული 
15-06 ტ 0137 ტიულის საქსოვი დაზგა 
25-02 ტ 0138 ტიხარი (აჟურული–) 
25-02 ტ 0139 ტიხარი (კედლის–) 

 

09-03 ტ 0140 ტიხარი კონტეინერისათვის 
25-02 ტ 0141 ტიხარი [სამშენებლო] 
20-01 ტ 0142 ტკბილეულის გასაყიდი 

ავტომატი 

31-01 ტ 0143 ტკბილის (ლუდის–) 
დასამზადებელი მოწყობილობა 

01-01 ტ 0144 ტკბილღვეზელა 

25-01 ტ 0145 ტკეჩი 
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კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

21-03 ტ 0146 ტობოგანი [ატრაქციონი] 
12-14 ტ 0147 ტობოგანი [სატრანსპორტო 

საშუალება] 
02-02 ტ 0148 ტოგა 
02-03 ტ 0149 ტოკი [თავსაბურავი] 
07-01 ტ 0150 ტოლჩა [გარდა საფუთავისა] 
07-01 ტ 0151 ტოლჩა (თიხისა–) 

[განსაკუთრებით ლუდისათვის] 
07-01 ტ 0152 ტოლჩა ლუდისათვის 
07-99 ტ 0153 ტოლჩის საჭერი [ლანგარი 

ჩაღრმავებებით] 
09-05 ტ 0154 ტომარა (ნაგვის–) 
09-05 ტ 0155 ტომარა ნარჩენებისათვის 
09-05 ტ 0156 ტომარა (პატარა–) [საფუთავი] 
09-05 ტ 0157 ტომარა საფოსტო 

კორესპონდენციისათვის 
09-05 ტ 0158 ტომარა [საფუთავი] 
06-13 ტ 0159 ტომარა (საძილე-) 
09-05 ტ 0160 ტომარა (ქაღალდის-) 
09-05 ტ 0161 ტომარა  (ყინულის კუბების 

დასამზადებელი–) 
09-05 ტ 0162 ტომარა [ჩაის ან ყავისათვის] 
03-01 ტ 0163 ტომარა (წიწვოვანი ხის 

შესანახი–) 
15-99 ტ 0164 ტომრების შესაკვრელი მანქანა 
15-99 ტ 0165 ტომრის შემვსები მანქანა 
08-05 ტ 0166 ტომსიკა საკონდიტრო  ნაწარმის 

დეკორატიული მორთვისათვის 
14-01 ტ 0167 ტონარმი 

ფირფიტასაკრავისათვის 
19-08 ტ 0168 ტოპოგრაფიული გეგმა 
22-06 ტ 0169 ტოროლების(–თვის) სარკიანი 

მახე 
22-03 ტ 0170 ტორპედო 
01-01 ტ 0171 ტორტი 
26-05 ტ 0172 ტორშერი 
07-02 ტ 0173 ტოსტერი 
11-04 ტ 0174 ტოტი (ხელოვნური ბუჩქნარის-) 
22-05 ტ 0175 ტრალი 
12-03 ტ 0176 ტრამვაის ვაგონი 
21-02 ტ 0177 ტრამპლინი 
11-05 ტ 0178 ტრანსპარანტი 
09-09 ტ 0179 ტრანსპორტიორი ნაგვისათვის 

19-06 ტ 0180 ტრანსპორტირი [მათ შორის 
საზღვაო] 

20-01 ტ 0181 ტრანსპორტის ბილეთების 
გასაყიდი ავტომატი 

 

13-02 ტ 0182 ტრანსფორმატორი 

 
 
 
 
 
 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

13-02 ტ 0183 ტრანსფორმატორი ამწევი და 
დამწევი 

21-02 ტ 0184 ტრაპეცია ("საფრენი"-) 
12-06 ტ 0185 ტრაპი (გემის–) 
12-06 ტ 0186 ტრაულერი 
19-02 ტ 0187 ტრაფარეტი [საკანცელარიო] 
19-06 ტ 0188 ტრაფარეტი [ხაზვის] 
12-09 ტ 0189 ტრაქტორი 
12-16 ტ 0190 ტრაქტორის კაბინა 
12-06 ტ 0191 ტრეილერული გემი 
24-02 ტ 0192 ტრეპანი [ქირურგიული] 
02-04 ტ 0193 ტრიკო 
15-06 ტ 0194 ტრიკოტაჟის საქსოვი დაზგა 
05-05 ტ 0195 ტრიკოტაჟის ქსოვილი 
12-06 ტ 0196 ტრიმარანი 
24-02 ტ 0197 ტროაკარი 
12-08 ტ 0198 ტროლეიბუსი 
17-02 ტ 0199 ტრომბონი 
12-05 ტ 0200 ტროტუარი (მოძრავი–) 
02-01 ტ 0201 ტრუსი 
02-01 ტ 0202 ტრუსი (ბავშვის–) 
02-01 ტ 0203 ტრუსი (მამაკაცის–) 
02-02 ტ 0204 ტრუსი (საბანაო–) [სპორტული] 
06-05 ტ 0205 ტუალეტის მაგიდა 
04-01 ტ 0206 ტუალეტის ოთახის (ჯაგრისი–) 
23-02 ტ 0207 ტუალეტის საწმენდი ჯაგრისის 

საჭერი 
05-06 ტ 0208 ტუალეტის ქაღალდი 
23-02 ტ 0209 ტუალეტის ქაღალდის 

სარიგებელი მოწყობილობა 
23-02 ტ 0210 ტუალეტის ქაღალდის საჭერი 
04-02 ტ 0211 ტუალეტის ჯაგრისი 
04-02 ტ 0212 ტუალეტის ჯაგრისის სახელური 
09-05 ტ 0213 ტუბი [საფუთავი] 
07-99 ტ 0214 ტუბის საწური 
07-99 ტ 0215 ტუბის ქვესადგამი, საჭერი 

[საყოფაცხოვრებო] 

08-05 ტ 0216 ტუმბო გასაბერი ნავის, კანჯოს 
და ლეიბისათვის 

08-05 ტ 0217 ტუმბო ლუდისათვის 
15-02 ტ 0218 ტუმბო (პირდაპირ მოქმედი–) 

 
 

08-05 ტ 0219 ტუმბო საბურავის გასაბერად 
[ხელის] 

15-02 ტ 0220 ტუმბო სალტის დასატუმბად 
[მოწყობილობა] 

15-02 ტ 0221 ტუმბო (საქვაბის მკვებავი–) 

 

20-02 ტ 0222 ტუმბო საწვავისათვის 
[მომსახურების სადგურის] 

          



 

t          nawarmis anbanuri CamonaTvali         

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

15-02 ტ 0223 ტუმბო (საწვავის საჭირხნი–) 
15-02 ტ 0224 ტუმბო (საჭირხნი–) 

კონსისტენტური საზეთისათვის 
[მოწყობილობა] 

15-02 ტ 0225 ტუმბო (სითხის–) 
15-02 ტ 0226 ტუმბო (შემწოვი და საჭირხნი–) 

მარილის ხსნარისათვის 
15-02 ტ 0227 ტუმბო (ცენტრალური 

გათბობის–) 
15-02 ტ 0228 ტუმბო (ცენტრიდანული-) 
29-01 ტ 0229 ტუმბო ხანძრის ჩასაქრობად 
15-02 ტ 0230 ტუმბო (ჰაერის–) 

ლაბორატორიული 
14-03 ტ 0231 ტუნერი (უმავთულო-) 
15-01 ტ 0232 ტურბინა 
15-01 ტ 0233 ტურბინის როტორი 
15-01 ტ 0234 ტურბინის სტატორი 
06-09 ტ 0235 ტურისტული ლეიბი 
25-02 ტ 0236 ტურნიკეტი 
25-01 ტ 0237 ტუფის ქვა 
19-06 ტ 0238 ტუშის (სახაზავი–) მასრა 
08-05 ტ 0239 ტუჩი (გირაგის–) 
17-02 ტ 0240 ტუჩის გარმონი 
17-02 ტ 0241 ტუჩის ორგანი 
28-02 ტ 0242 ტუჩის პომადა 
08-05 ტ 0243 ტყავის გლემურძის ასაცლელი 

სამარჯვი 
08-07 ტ 0244 ტყავის ნაკეთობის შესაკრავი 
22-03 ტ 0245 ტყვია 
22-03 ტ 0246 ტყვია (თოფის–) 
22-01 ტ 0247 ტყვიამფრქვევი 
09-07 ტ 0248 ტყვიის პლომბი [საფუთავი 

კონტეინერისათვის] 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 
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კლასი/ 

ქვეკლასი  # ნაწარმის დასახელება 
19-04 უ 0001 უბის წიგნაკი 
19-04 უ 0002 უბის წიგნაკი–კალენდარი 
30-04 უ 0003 უზანგი 
30-04 უ 0004 უზანგის ქამარი 
30-04 უ 0005 უზანგის ქამრის შესაკრავი 
07-05 უ 0006 უთო 
07-05 უ 0007 უთო (მძიმე–) 
07-05 უ 0008 უთოს ორთქლის წარმოქმნელი 
07-05 უ 0009 უთოს საჭერი 
07-05 უ 0010 უთოს ფირფიტა 
07-05 უ 0011 უთოს ქვესადგამი 
15-09 უ 0012 უკანა ვეგი (სახარატო ჩარხის–) 
12-16 უ 0013 უკანა ხედის სარკე 
12-16 უ 0014 უკანა ხედის სარკის არმატურა 
28-04 უ 0015 ულვაში (გაკეთებული–) 
10-04 უ 0016 ულტრაბგერითი საცეცი 
28-03 უ 0017 ულტრაიისფერი გამოსხივების 

ლამპა 
14-03 უ 0018 უმავთულო მოდემი 
12-11 უ 0019 უნაგირი (ველოსიპედის ან 

მოტოციკლის–) 
30-04 უ 0020 უნაგირის ტახტა, კოტა 
30-04 უ 0021 უნაგირის უკანა ტახტა 
30-04 უ 0022 უნაგირი ცხენისათვის 
23-02 უ 0023 უნიტაზზე ბავშვის დასაჯდომი 
23-02 უ 0024 უნიტაზზე ბავშვის დასაჯდომის 

საჭერი 
23-02 უ 0025 უნიტაზზე დასაჯდომი 
23-02 უ 0026 უნიტაზზე დასაჯდომის 

სახურავი 
23-02 უ 0027 უნიტაზი 
06-09 უ 0028 უნიტაზის დასაჯდომის ბალიში 
24-01 უ 0029 ურეტეროტომიის აპარატი 
12-02 უ 0030 ურიკა 
12-13 უ 0031 ურიკა ამძრავით, გოლფისათვის 
12-02 უ 0032 ურიკა (ბაღის–) 
12-01 უ 0033 ურიკა (გადაბრუნების 

შესაძლებლობის მქონე–) 
12-02 უ 0034 ურიკა გამყიდველისათვის, 

მოძრავი ვაჭრობის დროს 
12-02 უ 0035 ურიკა (გამწმენდი საშუალების 

მქონე-) 
12-02 უ 0036 ურიკა (გემის წყალში ჩასაშვები–) 
12-02 უ 0037 ურიკა (გოლფის–) 
12-05 უ 0038 ურიკა (თვითმავალი–) ტვირთის 

ტრანსპორტირებისათვის 
12-02 უ 0039 ურიკა (თვითსაცლელი–) 
12-02 უ 0040 ურიკა (კერძის მისატანი–) 
12-02 უ 0041 ურიკა (ორთვალა–) 
12-02 უ 0042 ურიკა [პლატფორმა 

ბორბლებზე] 

კლასი/ 
ქვეკლასი  # ნაწარმის დასახელება 
12-03 უ 0043 ურიკა რკინიგზაზე ტექნიკური 

მომსახურებისათვის 
12-02 უ 0044 ურიკა (სამედიცინო–) 
15-09 უ 0045 ურიკა (სამსხმელო–) 
12-03 უ 0046 ურიკა (სარკინიგზო–) 
12-02 უ 0047 ურიკა საყიდლებისათვის 
12-02 უ 0048 ურიკა (ხელის-) 
12-02 უ 0049 ურიკა (ხელის–) 

ხელბარგისათვის 
15-04 უ 0050 ურნალი (ხიმინჯსასობი-) 
09-09 უ 0051 ურნა ნაგვისათვის 
09-03 უ 0052 ურნა (საარჩევნო–) 
99-99 უ 0053 ურნა (სამგლოვიარო–) 
08-02 უ 0054 ურო [იარაღი] 
24-02 უ 0055 ურომეტრი 
15-09 უ 0056 ურო (მექანიკური–) 
08-02 უ 0057 ურო პანელის  გასასწორებლად 
08-02 უ 0058 ურო პნევმატიკური 
08-02 უ 0059 ურო ფურცლოვან ლითონზე 

ჭდესა და შენატყლეჟის 
გასასწორებლად 

08-02 უ 0060 ურო ქვისსამსხვრევი 
29-02 უ 0061 უსაფრთხოების ქამარი 

სატრანსპორტო საშუალების 
სავარძლისათვის 

30-04 უ 0062 უღელი [აკაზმულობა] 
06-04 უ 0063 უჯრა [ავეჯი] 
06-06 უ 0064 უჯრა (გამოსაწევი-) 

ავეჯისათვის 
06-04 უ 0065 უჯრა (გამოსაწევი-) კომოდის, 

მაგიდის 
06-04 უ 0066 უჯრა (ფეხსაცმლის-) [ავეჯი] 
08-06 უ 0067 უჯრის (გამოსაწევი–) 

ბურთისებრი სახელური 
08-06 უ 0068 უჯრის (გამოსაწევი–) სახელური 
08-07 უ 0069 უჯრის საკეტი 
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კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

17-02 ფ 0001 ფაგოტი 
11-02 ფ 0002 ფაიფურის ნაკეთობა 

[დეკორატიული] 
07-01 ფ 0003 ფაიფურის ჭურჭელი 
05-06 ფ 0004 ფანერის  ფურცელი 
19-06 ფ 0005 ფანქარი 
19-06 ფ 0006 ფანქარი (ავტომატური–) 
28-02 ფ 0007 ფანქარი (კანის შემკვრელი–) 
28-02 ფ 0008 ფანქარი (კოსმეტიკური-) 
28-02 ფ 0009 ფანქარი (მადეზოდორირებელი–)
19-06 ფ 0010 ფანქარი (ფერადი–) 
28-02 ფ 0011 ფანქარი (ჰემოსტატიკური–) 
19-06 ფ 0012 ფანქრების ყუთი, კოლოფი 
19-06 ფ 0013 ფანქრის სათლელი 
19-06 ფ 0014 ფანქრის საჭერი 
25-02 ფ 0015 ფანჯარა 
25-02 ფ 0016 ფანჯარა (მანსარდის–) 
25-02 ფ 0017 ფანჯარა (მარაოსებრი–), კარს 

ზემოთ 
25-02 ფ 0018 ფანჯარა (ორსაგდულიანი–) 
25-02 ფ 0019 ფანჯარა (საგდულიანი–) 
25-02 ფ 0020 ფანჯრის ალათა 
25-02 ფ 0021 ფანჯრის გარე ალათა 
07-05 ფ 0022 ფანჯრის გასაწმენდი ტილო 
25-99 ფ 0023 ფანჯრის და კარის მამჭიდრო-

ებელი გამჭოლი ქარის თავიდან 
ასაცილებლად 

08-09 ფ 0024 ფანჯრის მოარშიება 
25-02 ფ 0025 ფანჯრის ჟალუზი 
25-02 ფ 0026 ფანჯრის ჟალუზი, გარედან 

დასაყენებელი 
08-07 ფ 0027 ფანჯრის საგდულის საკვალთი 
08-09 ფ 0028 ფანჯრის სამაგრი ნაწილი 
07-05 ფ 0029 ფანჯრის საწმენდი სამარჯვი 
08-09 ფ 0030 ფანჯრის შემზღუდველი 
08-07 ფ 0031 ფანჯრის ჩამკეტი საშუალება 
07-05 ფ 0032 ფანჯრის ხვეტია 
22-99 ფ 0033 ფარავანი 
26-06 ფ 0034 ფარა (ველოსიპედის–) 
26-02 ფ 0035 ფარანი (ელექტრული–) 
22-06 ფ 0036 ფარანი მუხლუხების დასაჭერად 
26-02 ფ 0037 ფარანი (პორტატიული–) 
26-06 ფ 0038 ფარანი (სანავიგაციო–) სატრანს-

პორტო საშუალებისათვის 
26-06 ფ 0039 ფარანი სატრანსპორტო 

საშუალებისათვის 
26-03 ფ 0040 ფარანი (ქუჩის–) 
26-02 ფ 0041 ფარანი (ჩინური–) 
26-02 ფ 0042 ფარანი (ჯიბის–) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

26-06 ფ 0043 ფარა სატრანსპორტო 
საშუალებებისათვის 

19-06 ფ 0044 ფარგალი ხაზვისათვის 
06-10 ფ 0045 ფარდა 
06-11 ფ 0046 ფარდაგი 
06-11 ფ 0047 ფარდაგი (ავტომანქანის–) 
06-11 ფ 0048 ფარდაგი საწოლისპირა 
06-11 ფ 0049 ფარდაგი (ფეხის საწმენდი–) 
06-10 ფ 0050 ფარდების შესაკრავი 
08-06 ფ 0051 ფარდის გამოსაწევი ზონარი 
25-02 ფ 0052 ფარდის  თამასის სარეგულირე-

ბელი მოწყობილობა 
08-99 ფ 0053 ფარდის კარნიზი 
08-99 ფ 0054 ფარდის მიმმართველი 
08-08 ფ 0055 ფარდის მორბედი 
08-08 ფ 0056 ფარდის რგოლი 
08-08 ფ 0057 ფარდის საკიდი 
08-08 ფ 0058 ფარდის სამაგრი 
05-05 ფ 0059 ფარდის ქსოვილი 
08-08 ფ 0060 ფარდის ჩამოსაკიდი კაუჭი 
25-03 ფ 0061 ფარდული 
25-03 ფ 0062 ფარდული ავტომობილისათვის 
25-03 ფ 0063 ფარდული ველოსიპედისათვის 
25-02 ფ 0064 ფარდული კარებისათვის 
25-03 ფ 0065 ფარდული მგზავრებისათვის 
25-03 ფ 0066 ფარდული ნაგვის 

კონტეინერებისათვის 
25-03 ფ 0067 ფარდული ნავების და 

მისთანათა შესანახად 
25-03 ფ 0068 ფარდული (სავაჭრო–) 
25-03 ფ 0069 ფარდული (საყარაულო–) 
25-03 ფ 0070 ფარდული (სექციური–) 
25-03 ფ 0071 ფარდული ტექნიკური 

მომსახურების სადგურისათვის 
25-03 ფ 0072 ფარდული ცხოველებისათვის 
25-03 ფ 0073 ფარეხი [ცხვრის] 
02-03 ფ 0074 ფართოფარფლებიანი ქუდი 
11-05 ფ 0075 ფარი (გერბის–) 
29-02 ფ 0076 ფარი (დამცავი–) ასაფეთქებელი 

სამუშაოების ჩატარებისას 
13-03 ფ 0077 ფარი (მანაწილებელი–) 

ელექტრული შეერთებებისათვის 
22-99 ფ 0078 ფარი [საბრძოლო 

აღჭურვილობა] 
20-03 ფ 0079 ფარი (სარეკლამო–) 

 

12-12 ფ 0080 ფარი (სატალახე–) საბავშვო 
ეტლისათვის 

22-01 ფ 0081 ფარი საფანტიანი სანადირო 
თოფისათვის 

25-99 ფ 0082 ფარი (საქარე–) [მცენარეთა 
დასაცავად] 
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კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

12-11 ფ 0083 ფარის  (ველოსიპედის ან 
მოტოციკლის–) კრონშტეინი 

10-05 ფ 0084 ფარის (სატრანსპორტო საშუა-
ლების–) მარეგულირებელი 
მოწყობილობა 

28-01 ფ 0085 ფარმაცევტული აბი, ტაბლეტი 
05-05 ფ 0086 ფარჩა 
15-03 ფ 0087 ფარცხი [სასოფლო–სამეურნეო 

მანქანა] 
21-01 ფ 0088 ფაფუკი სათამაშო 
02-04 ფ 0089 ფაჩუჩი (ჩვილი ბავშვის-) 
21-03 ფ 0090 ფეიერვერკი [გასართობი] 
25-02 ფ 0091 ფენილი 
05-06 ფ 0092 ფენილი (თხილამურების 

ხელოვნური დაღმართის–) 
25-02 ფ 0093 ფენილი (საგზაო–) 
05-06 ფ 0094 ფენოვანი მასალა ქაღალდის, 

ლითონის ან პლასტიკისაგან 
25-02 ფ 0095 ფერადმინიანი ფანჯარა 
12-16 ფ 0096 ფერსო (თვლის–) სატრანსპორტო 

საშუალებისათვის 
10-07 ფ 0097 ფერსო (საათის–) 
15-03 ფ 0098 ფესვსაჭრელი [მანქანა] 
08-03 ფ 0099 ფესვსაჭრელი [ხელის] 
05-05 ფ 0100 ფეტრი 
23-03 ფ 0101 ფეხების ელექტრული 

გამათბობელი 
06-06 ფ 0102 ფეხი (ავეჯის–) 
25-04 ფ 0103 ფეხი (მისადგამი კიბის–) 
06-06 ფ 0104 ფეხსადგამი (სკამის და 

მისთანათა–) 
02-04 ფ 0105 ფეხსაცმელი 
02-04 ფ 0106 ფეხსაცმელი გოლფისათვის 
02-04 ფ 0107 ფეხსაცმელი (დაბალყელიანი-) 
02-04 ფ 0108 ფეხსაცმელი (დამცავი-) 
02-04 ფ 0109 ფეხსაცმელი (დახურული-) 
02-04 ფ 0110 ფეხსაცმელი თხილამურებით 

ჩქაროსნული დაშვებისათვის 
02-04 ფ 0111 ფეხსაცმელი (მთამსვლელის-) 
02-04 ფ 0112 ფეხსაცმელი (ორთოპედიული–) 
02-04 ფ 0113 ფეხსაცმელი (რბილი, უქუსლო–) 
02-04 ფ 0114 ფეხსაცმელი (საბავშვო–) 
02-04 ფ 0115 ფეხსაცმელი (სალაშქრო–) 
02-04 ფ 0116 ფეხსაცმელი (სამეჯლისო–) 
02-04 ფ 0117 ფეხსაცმელი (საშინაო–) 
02-04 ფ 0118 ფეხსაცმელი სნოუბორდისათვის 
02-04 ფ 0119 ფეხსაცმელი (სპორტული–) 

[სპეციალური] 
02-04 ფ 0121 ფეხსაცმელი (ყელიანი–) 
02-04 ფ 0120 ფეხსაცმელი ტელემარკისათვის  

 
 
 
 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

30-01 ფ 0122 ფეხსაცმელი ცხენისათვის 
[ჩლიქების დამცავი] 

30-01 ფ 0123 ფეხსაცმელი ძაღლისათვის 
02-04 ფ 0124 ფეხსაცმელი ხის ძირით 
02-07 ფ 0125 ფეხსაცმლის “ელვა” შესაკრავი 
06-04 ფ 0126 ფეხსაცმლის  თარო 
07-99 ფ 0127 ფეხსაცმლის კალაპოტი 
02-07 ფ 0128 ფეხსაცმლის კაუჭი 
08-08 ფ 0129 ფეხსაცმლის კოტა [გარდა 

მთამსვლელის ფეხსაცმლის] 
02-04 ფ 0130 ფეხსაცმლის ლანჩა 
02-07 ფ 0131 ფეხსაცმლის მორთულობა 
03-01 ფ 0132 ფეხსაცმლის მოსავლელი 

საგნების ნესესერი 
15-05 ფ 0133 ფეხსაცმლის საპრიალებელი 

მანქანა 
08-99 ფ 0134 ფეხსაცმლის საფხეკი 
15-05 ფ 0135 ფეხსაცმლის საწმენდი მანქანა 
03-01 ფ 0136 ფეხსაცმლის ტომარა 
06-04 ფ 0137 ფეხსაცმლის უჯრა [ავეჯი] 
06-04 ფ 0138 ფეხსაცმლის ქვესადგამი [ავეჯი] 
06-06 ფ 0139 ფეხსაცმლის ქვესადგამი 

საწმენდი მიმმართველებით 
02-04 ფ 0140 ფეხსაცმლის ქუსლი 
02-04 ფ 0141 ფეხსაცმლის ქუსლის ნაწილის 

დამცავი პროტექტორი 
08-05 ფ 0142 ფეხსაცმლის ყურის 

დასამაგრებელი იარაღი 
08-05 ფ 0143 ფეხსაცმლის შესაკეთებელი 

კალაპოტი [მეწაღის] 
02-07 ფ 0144 ფეხსაცმლის შესაკრავი 
06-08 ფ 0145 ფეხსაცმლის ჩამოსაკიდი 
02-04 ფ 0146 ფეხსაცმლის ძირი 
15-99 ფ 0147 ფეხსაცმლის წარმოებისათვის 

(კალაპოტი–) [მანქანის ნაწილი] 
02-04 ფ 0148 ფეხსაცმლის წინა მხარე 
04-02 ფ 0149 ფეხსაცმლის ჯაგრისი 
07-01 ფ 0150 ფიალა 
21-01 ფ 0151 ფიგურა დაფაზე სათამაშოდ 
21-01 ფ 0152 ფიგურა [სათამაშო] 
11-02 ფ 0153 ფიგურა (საშობაო–) ბაგასათვის 

 
 

24-01 ფ 0154 ფიზიოთერაპიის აპარატი 
21-02 ფ 0155 ფიზკულტურის(–თვის) 

მოწყობილობა 
08-05 ფ 0156 ფითხი [ხელის იარაღი] 
25-01 ფ 0157 ფილა (კერამიკული სამშენებლო–)
07-99 ფ 0158 ფილა (მაცივებელი–) 
10-04 ფ 0159 ფილა (სამოწმებელი–) 
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კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

25-01 ფ 0160 ფილა [სამშენებლო] 
25-01 ფ 0161 ფილა (სახურავის–) 
27-01 ფ 0162 ფილტრიანი წვერი (სიგარის–) 
29-02 ფ 0163 ფილტრი (მტვერსაწინააღმდეგო–) 

ცხვირისათვის 
27-01 ფ 0164 ფილტრი (სიგარეტის–) 
07-02 ფ 0165 ფილტრი (ყავის-)  [გარდა 

მექანიკური ნაწილების] 
23-01 ფ 0166 ფილტრი (წყლის–) 
11-02 ფ 0167 ფინჯანი [დეკორატიული] 
28-03 ფ 0168 ფინჯანი პარსვისათვის 
10-04 ფ 0169 ფინჯანი (საწყავი–) 
20-03 ფ 0170 ფირნიში [მაგალითად, 

მექანიკური, მნათი] 
18-03 ფ 0171 ფირნიშის შრიფტი 
20-03 ფ 0172 ფირნიში ტაქსისათვის 
13-02 ფ 0173 ფირფიტა (აკუმულატორის–) 
20-03 ფ 0174 ფირფიტა კარებისათვის, 

სახელის მისათითებლად 
19-08 ფ 0175 ფირფიტა (მანძილის 

მაჩვენებელი–) 
18-02 ფ 0176 ფირფიტა (მისამართის 

მიმკუთვნებელი მანქანის–) 
26-04 ფ 0177 ფირფიტა (მნათი–) 

[გასანათებლად] 
14-01 ფ 0178 ფირფიტასაბრუნი 

ფირფიტასაკრავისათვის 
14-01 ფ 0179 ფირფიტასაკრავი 
14-01 ფ 0180 ფირფიტასაკრავის ნემსი 
14-01 ფ 0181 ფირფიტასაკრავის ტონარმი 
14-01 ფ 0182 ფირფიტასაკრავის 

ფირფიტსაბრუნი 
20-03 ფ 0183 ფირფიტა (სატრანსპორტო 

საშუალების სახელმწიფო 
საკუთრების აღმნიშვნელი–) 

20-03 ფ 0184 ფირფიტა სახელის 
მისათითებლად 

07-05 ფ 0185 ფირფიტა უთოსათვის 
09-01 ფ 0186 ფისის შესაგროვებელი ჭურჭელი 
17-01 ფ 0187 ფისჰარმონია 
25-01 ფ 0188 ფიცარი (ასაკრავი–) 

06-06 ფ 0189 ფიცარი გასაშლელი 
მაგიდისათვის 

07-05 ფ 0190 ფიცარი (საუთოებელი-) 
25-01 ფ 0191 ფიცარი [სახუროო] 
08-01 ფ 0192 ფიწალი(ბაღის–) 
08-05 ფ 0193 ფიწალი [გარდა ბაღისა,იარაღი] 
08-05 ფ 0194 ფიწალი ნაკელისათვის 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

11-05 ფ 0195 ფლაგშტოკი 

 
 

20-02 ფ 0196 ფლაკონების გამოსაფენი 
სტენდი 

09-01 ფ 0197 ფლაკონი კოსმეტიკური 
საშუალებისათვის 

05-05 ფ 0198 ფლანელი 
14-01 ფ 0199 ფლეერი (ციფრული უნივერსა-

ლური დისკური–) [DVD ფლეერი]
17-02 ფ 0200 ფლეიტა 
10-06 ფ 0201 ფლუგერი 
26-04 ფ 0202 ფლუორესცენციური ნათურა 
11-04 ფ 0203 ფოთოლი (ხელოვნური –) 
09-01 ფ 0204 ფოლადის ბალონი შეკუმშული 

აირისათვის 
05-06 ფ 0205 ფოლგა (ალუმინის–) 

საყოფაცხოვრებო 
05-06 ფ 0206 ფოლგა (პლასტიკური 

თვითმწებავი–) 
07-02 ფ 0207 ფონდიუს ქოთანი 
14-01 ფ 0208 ფონოგრაფი 
07-02 ფ 0209 ფორმა კულინარული 

ნაკეთობებისათვის 
08-05 ფ 0210 ფორმა პურის გამოსაცხობად 
31-01 ფ 0211 ფორმა (პურის–) [მანქანის 

ნაწილი] 
07-02 ფ 0212 ფორმა  ტკბილღვეზლის და სხვა 

საკონდიტრო ნაწარმის 
გამოსაცხობად 

31-01 ფ 0213 ფორმა, შოკოლადის და სხვა 
საკონდიტრო  ნაწარმისათვის 
[მანქანის ნაწილი] 

07-04 ფ 0214 ფორმა (ცომის ამოსაჭრელი-) 
02-02 ფ 0215 ფორმის სამოსი 
07-04 ფ 0216 ფორმის საჭრელი 
17-01 ფ 0217 ფორტეპიანო 
17-01 ფ 0218 ფორტეპიანო (მექანიკური–) 
17-01 ფ 0219 ფორტეპიანოს დეკა 
16-05 ფ 0220 ფოტო ან კინოკამერის საყრდენი 
16-01 ფ 0221 ფოტოაპარატი 
03-01 ფ 0222 ფოტოაპარატის ფუტლარი 
16-03 ფ 0223 ფოტოგამადიდებელი 

 
 

26-05 ფ 0224 ფოტოგრაფიისა და კინემატოგ-
რაფიის(-თვის) რეფლექტორი 

26-05 ფ 0225 ფოტოგრაფიისა და კინემატოგრა-
ფიის(-თვის) სანათი [განსხვა-
ებული ელვასანათისაგან] 

19-01 ფ 0226 ფოტოგრაფიული ქაღალდი 
14-99 ფ 0227 ფოტოდიოდი 
10-05 ფ 0228 ფოტოელემენტი (მართვის–) 
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კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

16-01 ფ 0229 ფოტოკამერა [ციფრული] 
26-04 ფ 0230 ფოტოლაბორატორიის ნათურა 
16-04 ფ 0231 ფოტომასალების გამოსამღავნე-

ბელი მოწყობილობა 
10-05 ფ 0232 ფოტომეტრი [საკონტროლო 

მოწყობილობა] 
16-05 ფ 0233 ფოტომეტრი (ფოტოგრაფიული-) 
16-02 ფ 0234 ფოტონეგატივის ან კინოფირის 

გასასინჯი აპარატი 
19-99 ფ 0235 ფოტონეგატივის საქაღალდე 
16-03 ფ 0236 ფოტოპირგადასაღები აპარატი 
19-04 ფ 0237 ფოტოსურათების ალბომი 
06-07 ფ 0238 ფოტოსურათების ქვესადგამი 
16-05 ფ 0239 ფოტოსურათის დასამაგრებელი 

კუთხოვანა 
14-03 ფ 0240 ფოტოტელეგრაფი 
16-03 ფ 0241 ფოტოტელეგრაფიული აპარატი 
16-05 ფ 0242 ფოტოფირი 
16-05 ფ 0243 ფოტოფირის კასეტი 
16-05 ფ 0244 ფოტოფირის კოჭა, ბობინა 
05-04 ფ 0245 ფოჩი (დეკორატიული-) 

[გალანტერეა] 
15-03 ფ 0246 ფოჩსაჭრელი მანქანა 
08-05 ფ 0247 ფოცხი [ხელის იარაღი] 
25-02 ფ 0248 ფრამუგა 
21-01 ფ 0249 ფრანი [სათამაშო] 
08-01 ფ 0250 ფრეზბურღი [მჭრელი იარაღი] 
08-01 ფ 0251 ფრეზი [მჭრელი იარაღი] 
23-04 ფ 0252 ფრთა (ვენტილატორის–) 
12-16 ფ 0253 ფრთა (სატრანსპორტო 

საშუალების–) 
30-07 ფ 0254 ფრინველების აბაზანა 
22-06 ფ 0255 ფრინველების დასაჭერი ბადე 
01-06 ფ 0256 ფრინველების(–თვის)  პური 
30-08 ფ 0257 ფრინველების(–თვის) რგოლი 
30-02 ფ 0258 ფრინველების შესამწყვდევი 

მოწყობილობა 
22-05 ფ 0259 ფრინველი–სატყუარა 
07-04 ფ 0260 ფრინველის დასაჭრელი 

მაკრატელი 

 

31-01 ფ 0261 ფრინველის (შინაური–) ბუმ-
ბულის მოსაცილებელი [მანქანა] 

23-03 ფ 0262 ფრქვევანა აირის 
სანთურისათვის 

28-03 ფ 0263 ფრჩხილების გასაპრიალებელი 
ხელსაწყო 

28-03 ფ 0264 ფრჩხილების მაკრატელი 
28-03 ფ 0265 ფრჩხილების ქლიბი 

 
 
 
 
 
 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

04-02 ფ 0266 ფრჩხილების ჯაგრისი 
19-99 ფ 0267 ფსონის საკონტროლო 

ტალონების შესამოწმებელი 
მოწყობილობა 

20-01 ფ 0268 ფულის დასახურდავებელი 
აპარატი 

19-02 ფ 0269 ფულის კოლოფი 
19-02 ფ 0270 ფულის მომჭერი 
03-01 ფ 0271 ფულის შესანახი ქამარი 
15-03 ფ 0272 ფუმიგატორი მცენარეების 

ტექნოლოგიური 
დამუშავებისათვის 

12-03 ფ 0273 ფუნიკულორი 
12-03 ფ 0274 ფუნიკულორის ვაგონი 
12-04 ფ 0275 ფუნიკულორის კაბინა 
09-07 ფ 0276 ფუნჯი (ბოთლის ხუფში 

მოთავსებული–) 
04-02 ფ 0277 ფუნჯი გასაპარსად 
04-04 ფ 0278 ფუნჯი (კულინარული–) 
04-04 ფ 0279 ფუნჯი (სახატავი-) 
04-04 ფ 0280 ფუნჯის (საჭმლის მომზადები-

სას გამოსაყენებელი-) ტარი 
07-01 ფ 0281 ფუჟერი 
12-10 ფ 0282 ფურგონი (მისაბმელი–) 

მოგზაურების საცხოვრებლად 
07-02 ფ 0283 ფურნაკი [საჭმლის 

მოსამზადებლად] 
08-09 ფ 0284 ფურნიტურა საკეტისათვის 
08-09 ფ 0285 ფურნიტურა ფანჯრისათვის 
15-09 ფ 0286 ფურცელგადასაკეცი ჩარხი 
19-99 ფ 0287 ფურცელი (ალბომის ჯიბიანი-) 
05-06 ფ 0288 ფურცელი (ფანერის–) 
05-06 ფ 0289 ფურცელი (შემოსახვევი 

მასალის–) 
19-08 ფ 0290 ფურცელი (ჩართული 

სარეკლამო–) 
05-06 ფ 0291 ფურცელი( ხელოვნური ან 

ნატურალური  მასალის–) 
25-01 ფ 0292 ფურცლოვანი (კორპის-) მასალა 

[სამშენებლო] 
03-01 ფ 0293 ფუტლარი (ავტოკალმის–) 

 

03-01 ფ 0294 ფუტლარი (ბაღის იარაღის–) 
03-01 ფ 0295 ფუტლარი  (ბინოკლის–) 
03-01 ფ 0296 ფუტლარი (ბოულინგის 

ბურთების-) 
03-01 ფ 0297 ფუტლარი (გასაღების–) 
03-01 ფ 0298 ფუტლარი (გრამფირფიტის–) 
03-01 ფ 0299 ფუტლარი (დამცავი–) 

ველოსიპედის საკუთნოსათვის 

        



 

f            nawarmis anbanuri CamonaTvali         

 
კლასი/ 

ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 
03-01 ფ 0300 ფუტლარი (დანის–) 

 
 
 
 

19-04 ფ 0301 ფუტლარი (დისკეტას-) 
03-01 ფ 0302 ფუტლარი ელექტრონული 

ორგანაიზერისათვის 
03-01 ფ 0303 ფუტლარი თხილამურებისათვის 

[ჩანთა} 
03-01 ფ 0304 ფუტლარი (კინოკამერის, 

ფოტოაპარატის, ვიდეოკამერის-) 
19-04 ფ 0305 ფუტლარი კომპაქტდისკის 
03-01 ფ 0306 ფუტლარი ლინზებისათვის 
03-01 ფ 0307 ფუტლარი  მობილური 

ტელეფონისათვის 
03-01 ფ 0308 ფუტლარი (მუსიკალური 

ინსტრუმენტის–) 
03-01 ფ 0309 ფუტლარი (რადიომიმღების–) 
03-01 ფ 0310 ფუტლარი (საზომი ხელსაწყოს–) 
03-01 ფ 0311 ფუტლარი (სათამაშო კარტის–) 
03-01 ფ 0312 ფუტლარი სათვალისათვის 
03-01 ფ 0313 ფუტლარი (საკერავი მანქანის–) 
03-01 ფ 0314 ფუტლარი 

სამართებლისათვის,ელექტროსა
პარსისათვის 

03-01 ფ 0315 ფუტლარი სამედიცინო 
იარაღისათვის 

03-01 ფ 0316 ფუტლარი (სამუშაო იარაღის–) 
03-01 ფ 0317 ფუტლარი სატელეფონო 

აპარატის 
03-01 ფ 0318 ფუტლარი (სატუალეტო 

საკუთნოს–) 
03-01 ფ 0319 ფუტლარი (საწერი მანქანის–) 
03-01 ფ 0320 ფუტლარი (ქოლგის–) 
03-01 ფ 0321 ფუტლარი ჯაგრისისათვის 
03-01 ფ 0322 ფუტლარი ჯიბის 

სავარცხლისათვის 
02-01 ფ 0323 ფუფაიკა [საცვალი] 
22-03 ფ 0324 ფუჭი ვაზნა 
31-01 ფ 0325 ფქვილის მახარისხებელი 

[მანქანა] 
01-01 ფ 0326 ფხვიერი  ნამცხვარი 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 
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nawarmis anbanuri CamonaTvali        q 
 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

19-07 ქ 0001 ქალაქის გეგმა 
02-02 ქ 0002 ქალის კოსტიუმი 
20-02 ქ 0003 ქალის ქუდების გამოსაფენი 

სტენდი 
03-01 ქ 0004 ქალის ჩანთა 
08-07 ქ 0005 ქალის ჩანთის კარკასი 
08-07 ქ 0006 ქალის ჩანთის შესაკრავი, საკეტი 
03-01 ქ 0007 ქამარი ინსტრუმენტებისათვის 
29-02 ქ 0008 ქამარი (მისაბმელი–) 

უსაფრთხოებისათვის 
02-07 ქ 0009 ქამარი (მნათი–) [სამოსი] 
03-01 ქ 0010 ქამარი მხარიღლივ 

ჩამოსაკიდებელი ჩანთისათვის 
02-07 ქ 0011 ქამარი [სამოსი] 
02-01 ქ 0012 ქამარი [საცვალი] 
08-08 ქ 0013 ქამრის კავი 
02-07 ქ 0014 ქამრის მორთულობა 
11-02 ქ 0015 ქანდაკება 
11-02 ქ 0016 ქანდაკება (აბსტრაქტული–) 

მოძრავი დეტალებით  
30-07 ქ 0017 ქანდარა ფრინველებისათვის 
30-07 ქ 0018 ქანდარა შინაური 

ფრინველებისათვის 
10-05 ქ 0019 ქანქარა ბერკეტი ქვენიადაგის 

წყლების მოსაძებნად 
10-07 ქ 0020 ქანქარა (საათის–) 
08-08 ქ 0021 ქანჩი 
08-05 ქ 0022 ქანჩის გასაღები 
15-09 ქ 0023 ქანჩსაჭრელი ჩარხი 
08-08 ქ 0024 ქანჩ-ყურა 
02-07 ქ 0025 ქარგა საქარგად და საკემსად  
24-02 ქ 0026 ქარგოლი (სტომატოლოგიური 

სახეხი–) 
03-03 ქ 0027 ქარისაგან დამცავი საშუალება 

ბაღისათვის 
03-03 ქ 0028 ქარისაგან დამცავი საშუალება 

პლაჟისათვის 
25-03 ქ 0029 ქარის წიქვილი 
12-16 ქ 0030 ქარსარიდი ეკრანი 

სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის 

12-16 ქ 0031 ქარსარიდი მინა სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის 

12-16 ქ 0032 ქარსაფარი [სატრანსპორტო 
საშუალების] 

08-03 ქ 0033 ქარქაშიანი დანა 
03-01 ქ 0034 ქარქაში (დანის–) 
03-01 ქ 0035 ქარქაში (იარაღის–) 
08-01 ქ 0036 ქარჩი [ხელის] 
29-01 ქ 0037 ქაფის საფრქვეველი 

[ხანძარსაწინაღო] 

 
 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

07-04 ქ 0038 ქაფქირი 
07-06 ქ 0039 ქაფქირი ლუდისათვის 
08-05 ქ 0040 ქაფჩა (კალატოზის–) 
08-05 ქ 0041 ქაფჩა (საბათქაშე-) 
09-09 ქ 0042 ქაღალდების (ზედმეტი, 

უსარგებლო–) კალათი 
19-02 ქ 0043 ქაღალდების მომჭერი 
19-02 ქ 0044 ქაღალდების სამაგრი 
19-01 ქ 0045 ქაღალდი ავიაწერილისათვის 
19-01 ქ 0046 ქაღალდი არქიტექტურული 

გეგმისათვის, პროექტისათვის 
05-06 ქ 0047 ქაღალდი  (გასანთლული–) 
19-01 ქ 0048 ქაღალდი დამცავი ნიშნებით 
05-06 ქ 0049 ქაღალდი (ვულკანიზებული–) 
19-01 ქ 0050 ქაღალდი (კალკის–) 
05-06 ქ 0051 ქაღალდი (კაჟიანი–) 
05-06 ქ 0052 ქაღალდი (კორპის ქერქის–) 
19-01 ქ 0053 ქაღალდი (პირგადასაღები–) 
19-01 ქ 0054 ქაღალდი (საბეჭდი–) 
05-06 ქ 0055 ქაღალდი (სამზარეულოს–) 

რულონის სახით 
19-08 ქ 0056 ქაღალდი (სანოტო-) 
19-06 ქ 0057 ქაღალდი (საშრობი–) 
19-01 ქ 0058 ქაღალდი (საწერი, საფოსტო–) 
19-01 ქ 0059 ქაღალდი (სახაზავი–) 
19-01 ქ 0060 ქაღალდი (სახატავი–) 
20-02 ქ 0061 ქაღალდის (გასახვევი–) გასაცემი 

მოწყობილობა 
21-03 ქ 0062 ქაღალდის ვიმპელი 

[გასართობი] 
21-01 ქ 0063 ქაღალდის თოჯინა 
27-99 ქ 0064 ქაღალდი სიგარეტისათვის 
18-99 ქ 0065 ქაღალდის მახარისხებელი 

მანქანა 
18-01 ქ 0066 ქაღალდის მიმმართველი საწერი 

მანქანისათვის 
19-02 ქ 0067 ქაღალდის სამაგრების კოლოფი 
15-09 ქ 0068 ქაღალდის საწარმოებელი 

კალანდრი 
05-06 ქ 0069 ქაღალდის ცხვირსახოცი 
09-05 ქ 0070 ქაღალდის ძაბრისებრი პარკი 

ნაყინისათვის [საფუთავი] 
05-06 ქ 0071 ქაღალდი (ტუალეტის–) 
19-01 ქ 0072 ქაღალდი (ფოტოგრაფიული-) 
05-06 ქ 0073 ქაღალდი შესაფუთად 

 
 

11-02 ქ 0074 ქაშანურის ნაკეთობა 
[დეკორატიული] 

09-02 ქ 0075 ქაშაყის(-თვის) კასრი 
10-06 ქ 0076 ქერქეჭელა (სამარკიორო–) 
12-06 ქ 0077 ქერქეჭელა (სანავიგაციო–) 

 

          



 

q           nawarmis anbanuri CamonaTvali         

 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

08-08 ქ 0078 ქერქეჭელა (ღუზის–) 
09-07 ქ 0079 ქერქის საცობი 
15-09 ქ 0080 ქერქის საცობის დასამზადებელი 

მანქანა 
07-04 ქ 0081 ქერცლსაცლელი (თევზის–) 

საშუალება 
06-04 ქ 0082 ქვაბების თარო 
07-02 ქ 0083 ქვაბი 
23-03 ქ 0084 ქვაბი (გათბობის–) 
23-03 ქ 0085 ქვაბი (ორთქლის–) 

გათბობისათვის 
15-99 ქ 0086 ქვაბი (სავულკანიზაციო–) 
07-02 ქ 0087 ქვაბის სახელური 
07-99 ქ 0088 ქვაბის ქვესადგამი 
07-02 ქ 0089 ქვაბი (სწრაფად მოხარშვის–)   
30-03 ქ 0090 ქვაბი ძაღლისათვის 
25-01 ქ 0091 ქვა (ბორდიურის–) 

ტროტუარისათვის 
10-07 ქ 0092 ქვა (საათის მექანიზმის–) 
08-03 ქ 0093 ქვასათლელი სატეხი 
08-05 ქ 0094 ქვა (სალესი–) 
25-01 ქ 0095 ქვა (სამიჯნო–) 
25-01 ქ 0096 ქვა (სამშენებლო–) 
25-01 ქ 0097 ქვა (ტუფის–) 
25-01 ქ 0098 ქვაფენილის ქვა 
25-01 ქ 0099 ქვა ქვაფენილისათვის 
11-01 ქ 0100 ქვა (ძვირფასი–) 
15-03 ქ 0101 ქვებისაგან გასასუფთავებელი 

მანქანა (მარცვლეულის–) 
21-02 ქ 0102 ქვედა, სასრიალო ნაწილი 

(თხილამურის–) 
02-01 ქ 0103 ქვედა საცვალი (ბავშვის–) 
02-01 ქ 0104 ქვედა საცვალი (მამაკაცის–) 
02-01 ქ 0105 ქვედა საცვალი (ქალის–) 
02-02 ქ 0106 ქვედატანი 
02-01 ქ 0107 ქვედატანი (ბავშვის–) 
02-02 ქ 0108 ქვედატანი (საბალეტო–) 
02-01 ქ 0109 ქვედატანი [საცვალი] 
06-08 ქ 0110 ქვედატანის ჩამოსაკიდი 

მომჭერებით 
20-03 ქ 0111 ქვეითად მოსიარულეთა 

გადასასვლელის ნიშანი 
22-01 ქ 0112 ქვემეხი 
22-01 ქ 0113 ქვემეხი (სეტყვასაწინააღმდეგო–) 
16-06 ქ 0114 ქვემეხის სამიზნე 
07-06 ქ 0115 ქვესადგამი ბოთლისათვის 
07-08 ქ 0116 ქვესადგამი (ბუხრის რკინის–) 

შეშისათვის 
06-04 ქ 0117 ქვესადგამი (გრამფირფიტების–) 
07-06 ქ 0118 ქვესადგამი  დანის, ჩანგლის და 

კოვზისათვის 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

07-06 ქ 0119 ქვესადგამი დოქისათვის 
06-04 ქ 0120 ქვესადგამი თეფშებისათვის 

[ავეჯი] 
08-99 ქ 0121 ქვესადგამი თხილამურების 

გასასანთლად 
19-06 ქ 0122 ქვესადგამი კალმისტრისათვის 
06-06 ქ 0123 ქვესადგამი კასრისათვის 
21-01 ქ 0124 ქვესადგამი კიისათვის 
19-03 ქ 0125 ქვესადგამი მაგიდის მოსახევი 

კალენდრისათვის 
28-03 ქ 0126 ქვესადგამი მანიკიურის 

საკუთნოსათვის 
25-99 ქ 0127 ქვესადგამი მხატვრისათვის 
09-09 ქ 0128 ქვესადგამი ნაგვის 

კონტეინერისათვის 
09-09 ქ 0129 ქვესადგამი ნაგვის ტომრისათვის
07-06 ქ 0130 ქვესადგამი  ნაფიცხარასათვის 
06-06 ქ 0131 ქვესადგამი (საათების–) 
06-99 ქ 0132 ქვესადგამი (საახალწლო ნაძვის 

ხის–) 
06-04 ქ 0133 ქვესადგამი (სინჯარების–) 
19-02 ქ 0134 ქვესადგამი (სტენოგრაფიული 

ბლოკნოტის–) 
19-02 ქ 0135 ქვესადგამი (სტენოგრაფიული 

ქაღალდების-) 
07-06 ქ 0136 ქვესადგამი  [სუფრის საკუთნო] 
14-99 ქ 0137 ქვესადგამი ტელეფონისათვის 
07-99 ქ 0138 ქვესადგამი ტუბისათვის 

[საყოფაცხოვრებო] 
07-05 ქ 0139 ქვესადგამი უთოსათვის 
06-06 ქ 0140 ქვესადგამი ფეხისათვის, 

პედიკიურის გასაკეთებლად 
16-03 ქ 0141 ქვესადგამი 

ფოტოგამადიდებლისათვის 
07-99 ქ 0142 ქვესადგამი (ქვაბის, ჩაიდნის-) 
25-02 ქ 0143 ქვესადგამი ყვავილებისათვის 

[აგურის ან ქვისა] 
06-06 ქ 0144 ქვესადგამი ყვავილებისათვის 

[ავეჯი] 

 

11-02 ქ 0145 ქვესადგამი ყვავილების  დეკო-
რატიული გაფორმებისათვის 

09-03 ქ 0146 ქვესადგამი ყვავილის ქოთნების 
ან მცენარეების (გადასატანი–) 

07-08 ქ 0147 ქვესადგამი შეშისთვის [ბუხრის 
საკუთნო] 

27-99 ქ 0148 ქვესადგამი ჩიბუხისთვის 
07-06 ქ 0149 ქვესადგამი ძმრის და ზეთის 

გრაფინებისათვის 
07-06 ქ 0150 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ქვესადგამი ჭიქებისათვის 
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კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

14-99 ქ 0151 ქვესადგამი 
ხმამაღლამოლაპარაკისათვის 

14-99 ქ 0152 ქვესადები კომპიუტერული 
მანიპულატორისათვის  
[მაუსისათვის] 

24-04 ქ 0153 ქვესადები (რბილი–) 
კოჭისათვის [სამედიცინო] 

06-13 ქ 0154 ქვესადები ჭურჭლისათვის 
07-02 ქ 0155 ქვეში 
09-08 ქ 0156 ქვეში ორკაპა 

სატვირთველისათვის 
07-02 ქ 0157 ქვეში [საყოფაცხოვრებო] 
09-08 ქ 0158 ქვეშის დგარი 
19-06 ქ 0159 ქვეჩარჩო (ტილოს დასაჭიმი–) 

მხატვრებისათვის 
10-07 ქ 0160 ქვის ბუდე (საათის–) 
08-02 ქ 0161 ქვისსამსხვრევი ურო 
15-09 ქ 0162 ქვის საჭრელი ან სახერხი ჩარხი 
21-03 ქ 0163 ქვიშის მოედანი [გასართობი] 
10-03 ქ 0164 ქვიშის საათი 
10-03 ქ 0165 ქვიშის საათი [კვერცხის 

მოსახარშად] 
13-02 ქ 0166 ქილა (აკუმულატორის–) 
07-01 ქ 0167 ქილა [გარდა საფუთავისა] 
27-06 ქ 0168 ქილა თამბაქოსათვის 
09-02 ქ 0169 ქილა (თუნუქის–) [შესანახად] 
09-03 ქ 0170 ქილა (კონსერვის–) 
09-03 ქ 0171 ქილა (კონსერვის თუნუქის-) 
07-01 ქ 0172 ქილა (კონსერვის მინის–) 
24-04 ქ 0173 ქილა (სამედიცინო–) 
07-01 ქ 0174 ქილის ხუფი 
15-03 ქ 0175 ქიმიური დამუშავების 

(მცენარეების–) მანქანა 
02-07 ქ 0176 ქინძისთავების(–თვის)  ბალიში 
02-07 ქ 0177 ქინძისთავი [გალანტერეა] 
02-07 ქ 0178 ქინძისთავი (ინგლისური–) 
11-03 ქ 0179 ქინძისთავი სამკერდე 

ნიშნისათვის 
02-07 ქ 0180 ქინძისთავი (ქუდის–) 
02-07 ქ 0181 ქინძისთავი (ჰალსტუხის–) 
24-01 ქ 0182 ქირურგიის სახარატო 

მიკროჩარხი (კბილისა და 
ძვლის–) [გადასატანი] 

24-04 ქ 0183 ქირურგიული ბანდაჟი 
24-02 ქ 0184 ქირურგიული იარაღი 
02-02 ქ 0185 ქირურგიული სამოსი 
27-06 ქ 0186 ქისა თამბაქოსათვის 
08-05 ქ 0187 ქლიბი (აბრაზიული-) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

28-03 ქ 0188 ქლიბი ფრჩხილების 
09-03 ქ 0189 ქოთანი (ერთჯერადი–) ყვავი-

ლების ან მცენარეებისათვის 
07-01 ქ 0190 ქოთანი (იზოთერმული–) 
07-01 ქ 0191 ქოთანი (კერამიკული-) 
07-01 ქ 0192 ქოთანი [საოჯახო] 
07-02 ქ 0193 ქოთანი  საჭმლის მოსამზა-

ებლად [მათ შორის სალაშქროდ] 
07-02 ქ 0194 ქოთანი( ფონდიუს–) 
11-02 ქ 0195 ქოთანი (ყვავილის–) 
11-02 ქ 0196 ქოთნის (ყვავილის–) შალითა 
11-02 ქ 0197 ქოთნის (ყვავილის–) ჩასადები 
03-03 ქ 0198 ქოლგა 
03-03 ქ 0199 ქოლგა (მზის–) 
03-03 ქ 0200 ქოლგა (მცირე ზომის მზის –) 

პლაჟის ან პარკებისათვის 
25-02 ქ 0201 ქოლგა (საკვამურის–) 
06-04 ქ 0202 ქოლგის (დგარი–) 
03-03 ქ 0203 ქოლგის ლითონის ბუნიკი 
03-03 ქ 0204 ქოლგის სახელური 
03-03 ქ 0205 ქოლგის სრიალა ცალუღი 
03-01 ქ 0206 ქოლგის შალითა, ფუტლარი 
24-01 ქ 0207 ქრომატოგრაფი 
10-02 ქ 0208 ქრონოგრაფი [საათი] 
10-03 ქ 0209 ქრონომეტრი 
10-03 ქ 0210 ქრონომეტრული მრიცხველი 
17-04 ქ 0211 ქსილოფონი 
20-02 ქ 0212 ქსოვილების გასაცემი 

ცილინდრი, ლილვი, 
გორგოლაჭი [მაღაზიაში] 

05-05 ქ 0213 ქსოვილი 
05-05 ქ 0214 ქსოვილი (ავეჯის–) 
05-05 ქ 0215 ქსოვილი (გაფისული-) 
05-05 ქ 0216 ქსოვილი (ნაქსოვი-) 
05-05 ქ 0217 ქსოვილი (საიზოლაციო–) 
05-05 ქ 0218 ქსოვილი (სახეებიანი–) 
05-04 ქ 0219 ქსოვილის იარლიყი 

ტანსაცმლისათვის 

10-05 ქ 0220 ქსოვილის შესამოწმებელი 
მოწყობილობა 

06-06 ქ 0221 ქუდების ჩამოსაკიდი 
02-03 ქ 0222 ქუდი 
02-03 ქ 0223 ქუდი (საბანაო–) 
02-03 ქ 0224 ქუდი საკარნავალო 
08-05 ქ 0225 ქუდის გასაპეწიანებელი 

სამარჯვი 
02-07 ქ 0226 ქუდის ვუალი 
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კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

08-05 ქ 0227 ქუდისთვის ფორმის 
მისანიჭებელი სამარჯვი 

03-01 ქ 0228 ქუდის კოლოფი [გარდა 
საფუთავის] 

02-07 ქ 0229 ქუდის ლენტი 
02-07 ქ 0230 ქუდის სარჩული 
02-07 ქ 0231 ქუდის სარჭი 
02-07 ქ 0232 ქუდის ქინძისთავი 
02-03 ქ 0233 ქუდი (ქალის–) 
23-03 ქ 0234 ქურა 
07-02 ქ 0235 ქურა (პორტატიული–) [საჭმლის 

მოსამზადებლად] 
07-02 ქ 0236 ქურა სალაშქრო საჭმლის 

მოსამზადებლად 
07-02 ქ 0237 ქურა საჭმლის მოსამზადებლად 
08-07 ქ 0238 ქურდობისაგან დამცავი კარის 

მაბლოკირებელი შუასადები 
06-07 ქ 0239 ქურდობისაგან დასაცავი 

სამეთვალყურეო სარკე 
10-05 ქ 0240 ქურდობის აღსაკვეთი 

სიგნალიზაცია 
02-02 ქ 0241 ქურთუკი 
02-02 ქ 0242 ქურთუკი (თბილი–) 

კაპიუშონით 
02-02 ქ 0243 ქურთუკი მატროსული 
02-02 ქ 0244 ქურთუკი (სპორტული–) 
23-01 ქ 0245 ქურო (გადასასვლელი–) 

მილების შესაერთებლად 
02-02 ქ 0246 ქურქი 
12-13 ქ 0247 ქუჩის დასასუფთავებელი 

სატრანსპოტო საშუალება 
26-03 ქ 0248 ქუჩის ფარანი 

   
   
   
   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
   

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 
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კლასი/ 

ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 
02-04 ღ 0001 ღაბაში 
02-04 ღ 0002 ღაბაში (ორთოპედიული–) 
26-05 ღ 0003 ღამის ლამპა [სანათი] 
02-01 ღ 0004 ღამის პერანგი (ბავშვის–) 
02-01 ღ 0005 ღამის პერანგი (მამაკაცის–) 
02-01 ღ 0006 ღამის პერანგი (ქალის–) 
02-01 ღ 0007 ღამის საცვალი 
09-09 ღ 0008 ღამის ქოთანი 
24-04 ღ 0009 ღამის ჭურჭელი (შესადგმელი-) 

ავადმყოფებისათვის  
23-01 ღ 0010 ღარი (წყალსადინარი–) 
25-01 ღ 0011 ღერო ბეტონის 

დასაარმატურებლად 
07-99 ღ 0012 ღერო (მაცივებელი–) 
10-05 ღ 0013 ღერომეხსარიდი 
19-06 ღ 0014 ღერო (საცვლელი-) 

ბურთულიანი კალმისტრის 
24-03 ღ 0015 ღერო (ქირურგიული–) 
03-03 ღ 0016 ღერო  ქოლგისათვის 
24-03 ღ 0017 ღერო ხელოვნური კბილისათვის 
21-02 ღ 0018 ღერძი [სასპორტო] 
15-99 ღ 0019 ღვედი (ამძრავი–) 

[მანქანისათვის] 
08-05 ღ 0020 ღვედი (სალესი–) 
09-06 ღ 0021 ღვედი [სასარაჯო ნაწარმის 

გამოკლებით] 
15-99 ღ 0022 ღვედის დასამზადებელი მანქანა 
08-08 ღ 0023 ღვედის (სამანქანო–)  სამაგრი 
09-06 ღ 0024 ღვედი (ტვირთის გადასაზიდი 

ან ტრანსპორტირებისათვის 
განკუთვნილი-) 

30-04 ღ 0025 ღვედი (ცხენის აკაზმულობის–) 
01-01 ღ 0026 ღვეზელი 
01-01 ღ 0027 ღვეზელი ხილით ან მურაბით 
09-02 ღ 0028 ღვინის ავზი 
09-02 ღ 0029 ღვინის როფი 
07-01 ღ 0030 ღვინის სადეგუსტაციო ჭიქა 
09-02 ღ 0031 ღვინის ცისტერნა 
19-01 ღ 0032 ღია ბარათი (მხატვრული–) 

საფოსტო 
19-01 ღ 0033 ღია ბარათი შეტყობინებისათვის 

[მაგალითად,  მისალოცი, 
სამგლოვიარო, საქორწილო] 

08-06 ღ 0034 ღილაკი (დასაჭერი–) 
02-07 ღ 0035 ღილი [გალანტერეა] 
15-06 ღ 0036 ღილის კილოს ამოსახვევი 

მანქანა 
25-02 ღ 0037 ღობე ავტოსტრადისათვის 
25-02 ღ 0038 ღობე და მისთანანი 
25-02 ღ 0039 ღობე ღია ცის ქვეშ დასასვეებელი 

ადგილებისათვის 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

25-01 ღ 0040 ღობის ბოძი, სვეტი და 
მისთანანი 

25-02 ღ 0041 ღობურა  თოვლისათვის 
[სახურავის] 

25-02 ღ 0042 ღობურა (საავარიო–) გზისათვის 
08-03 ღ 0043 ღოჯი 
28-03 ღ 0044 ღრუბელი [ბანაობისათვის] 
07-05 ღ 0045 ღრუბელი [საყოფაცხოვრებო] 
08-05 ღ 0046 ღრუსატეხი [იარაღი] 
12-16 ღ 0047 ღუზა [სატრანსპორტო 

საშუალებისათვის] 
12-05 ღ 0048 ღუზასაწევი 
08-08 ღ 0049 ღუზის ქერქეჭელა 
23-03 ღ 0050 ღუმელი 
23-03 ღ 0051 ღუმელი აგურის და კრამიტის 

გამოსაწვავად 
23-03 ღ 0052 ღუმელი გასათბობად 
23-03 ღ 0053 ღუმელი თიხის ნაწარმის 

გამოსაწვავად 
23-03 ღ 0054 ღუმელი (მინასახარში–) 
23-99 ღ 0055 ღუმელი ნაგვის ან სხვა 

ნარჩენების დასაწვავად 
23-03 ღ 0056 ღუმელი (ნახშირის თავღია-) 
23-03 ღ 0057 ღუმელი პურ–ფუნთუშეულის 

საცხობად [ფურნე] 
23-03 ღ 0058 ღუმელი (სადნობი–) 

[ელექტრული] 
07-02 ღ 0059 ღუმელი (სამზარეულოს–) 
23-03 ღ 0060 ღუმელი [სამრეწველო] 
23-01 ღ 0061 ღუმლის მილი 
07-02 ღ 0062 ღუმლის (სამზარეულოს–) 

სათვალთვალო სარკმელი 
07-02 ღ 0063 ღუმლის სახურებელი ელემენტი 
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nawarmis anbanuri CamonaTvali        R 

 

             



 

y         nawarmis anbanuri CamonaTvali         

 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

07-01 ყ 0001 ყავადანი 
25-01 ყ 0002 ყავარი 
03-03 ყ 0003 ყავარჯენი ინვალიდებისა და 

ავადმყოფებისათვის 
03-03 ყ 0004 ყავარჯნის ბუნიკი 
03-03 ყ 0005 ყავარჯნის საიდაყვე 
31-01 ყ 0006 ყავის აპარატი, სახლში 

გამოსაყენებლის გარდა 
07-02 ყ 0007 ყავის მადუღარა 
31-01 ყ 0008 ყავის მარცვლების მოსახალი 

აპარატი, ელექტრული 
07-02 ყ 0009 ყავის მარცვლების მოსახალი 

აპარატი [საყოფაცხოვრებო] 
07-02 ყ 0010 ყავის მოსადუღებელი მანქანა 
31-01 ყ 0011 ყავის სამსხვრევ–საფქვავი 

[საყოფაცხოვრებო] 
07-04 ყ 0012 ყავის საფქვავი არაელექტრული 

[საყოფაცხოვრებო] 
07-01 ყ 0013 ყავის სერვიზი 
07-02 ყ 0014 ყავის ფილტრი 
02-07 ყ 0015 ყაითანი 
02-07 ყ 0016 ყაისნაღი 
10-05 ყ 0017 ყალბი ფულის დეტექტორი 
15-09 ყ 0018 ყალიბი ბეტონისათვის 

[სამშენებლო] 
08-05 ყ 0019 ყალიბი [ქუდის] 
19-04 ყ 0020 ყდა [წიგნის] 
19-04 ყ 0021 ყდის რგოლი 
11-01 ყ 0022 ყელსაბამი 
02-05 ყ 0023 ყელსახვევი 
11-04 ყ 0024 ყვავილებით გაკეთებული 

მოსართავი 
20-02 ყ 0025 ყვავილების (გასაყიდი–) 

გამოსაფენი მოწყობილობა 
11-02 ყ 0026 ყვავილების დეკორატიული 

გაფორმებისათვის (საჭერი–) 
11-02 ყ 0027 ყვავილების დეკორატიული 

გაფორმებისათვის (ქვესადგამი–) 
08-08 ყ 0028 ყვავილების საყრდენი 
25-02 ყ 0029 ყვავილების ქვესადგამი [აგურის 

ან ქვის] 
06-06 ყ 0030 ყვავილების ქვესადგამი [ავეჯი] 
25-02 ყ 0031 ყვავილების ყუთი [სახლგარეთ 

მოსათავსებელი] 
09-03 ყ 0032 ყვავილების შესაფუთი ხონჩა 
11-02 ყ 0033 ყვავილის აკვარიუმი 
11-02 ყ 0034 ყვავილის ვაზა 
11-02 ყ 0035 ყვავილის საჭერი 
11-02 ყ 0036 ყვავილის ქოთანი 
11-02 ყ 0037 ყვავილის ქოთნის კალათი 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

11-02 ყ 0038 ყვავილის ყუთი [შენობაში 
მოსათავსებელი] 

11-04 ყ 0039 ყვავილი (ხელოვნური–) 
21-02 ყ 0040 ყვანჭი  ბურთიანი ჰოკეისათვის 
21-02 ყ 0041 ყვანჭი (გოლფის–) 
21-02 ყ 0042 ყვანჭი  ყინულის ჰოკეისათვის 
01-03 ყ 0043 ყველეული 
07-03 ყ 0044 ყველის დანა 
07-01 ყ 0045 ყველის თეფშის თალფაქი 
07-04 ყ 0046 ყველის საჭრელი, 

არაელექტრული 
31-01 ყ 0047 ყველის საჭრელი, ელექტრული 
07-04 ყ 0048 ყველის საჭრელი სამარჯვი 
12-13 ყ 0049 ყინულგენერატორი (საციგურაო 

მოედნის–) [ავტომობილი] 
07-01 ყ 0050 ყინულის ვედრო 
24-04 ყ 0051 ყინულის(–თვის) ბუშტი 

[სამედიცინო] 
07-07 ყ 0052 ყინულის კუბურების ჭურჭელი 
21-03 ყ 0053 ყინულის მთები ან ბილიკები 

[ატრაქციონი] 
08-05 ყ 0054 ყინულის საფხეკი 
15-07 ყ 0055 ყინულის საწარმოებელი 

მოწყობილობა და აპარატი 
12-06 ყ 0056 ყინულმტეხი 
08-01 ყ 0057 ყინულსატეხი 
03-01 ყ 0058 ყუთი 
25-03 ყ 0059 ყუთი გაზეთებისათვის 
21-01 ყ 0060 ყუთი გამომხტომი ფიგურით 
09-03 ყ 0061 ყუთი (მუყაოს–) [საფუთავი] 
09-09 ყ 0062 ყუთი (ნაგვის–) 
03-01 ყ 0063 ყუთი პიკნიკებისათვის 
99-99 ყ 0064 ყუთი რელიგიური  

მიზნებისათვის შეწირულობის 
შესაგროვებლად 

03-01 ყ 0065 ყუთი სათამაშო ბურთებისათვის 
03-01 ყ 0066 ყუთი (სამუშაო იარაღის–) 
25-03 ყ 0067 ყუთი (საფოსტო–) 
09-03 ყ 0068 ყუთი [საფუთავი] 
19-06 ყ 0069 ყუთი (საღებავების–) 

მხატვრისათვის 
03-01 ყ 0070 ყუთი სახვევი მასალებისათვის 

[გარდა საფუთავის] 
21-01 ყ 0071 ყუთი სიურპრიზით 
19-06 ყ 0072 ყუთი ფანქრებისათვის 
25-02 ყ 0073 ყუთი ყვავილებისათვის 

[სახლგარეთ მოსათავსებელი] 

06-04 ყ 0074 ყუთი შორეული კავშირის 
აპარატურისათვის 

09-02 ყ 0075 ყუთი ჭურჭლის შესანახად 
03-01 ყ 0076 ყულაბა 

             



 

nawarmis anbanuri CamonaTvali        y 
 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

22-03 ყ 0077 ყუმბარა 
22-03 ყ 0078 ყუმბარა (მართვადი–) 
28-03 ყ 0079 ყურის გასახვრეტი 

მოწყობილობა 
24-04 ყ 0080 ყურის დასაცობი 
24-04 ყ 0081 ყურის დასაცობი ტამპონი 
24-02 ყ 0082 ყურის საწმენდი იარაღი 

[სამედიცინო] 
24-02 ყ 0083 ყურის შპრიცი 
02-07 ყ 0084 ყური (ფეხსაცმლის–) 
14-03 ყ 0085 ყურმილი (მიკროტელეფონის–) 
14-03 ყ 0086 ყურმილი სალაპარაკო 
14-03 ყ 0087 ყურმილი სატელეფონო 

აპარატისათვის 
02-03 ყ 0088 ყურსაფარი 
31-01 ყ 0089 ყურძნის დასაქუცმაცებელი 

მანქანა 
09-04 ყ 0090 ყურძნის საკრეფი კალათი 
31-01 ყ 0091 ყურძნის წნეხი, ელექტრული 

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 
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y         nawarmis anbanuri CamonaTvali         

 

 
 
 
 

             



 

S         nawarmis anbanuri CamonaTvali         

 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

19-06 შ 0001 შაბლონი წასაშლელად 
08-05 შ 0002 შაბლონი (ხერხის-) 
11-99 შ 0003 შადრევანი (დეკორატიული–) შე-

ნობის შიდა მორთულობისათვის 
23-01 შ 0004 შადრევანი სასმელი წყლისათვის 
23-01 შ 0005 შადრევანი [ქუჩის] 
21-02 შ 0006 შაიბა ყინულის ჰოკეისათვის 
02-05 შ 0007 შალი 
06-13 შ 0008 შალითა ავეჯისათვის 
03-01 შ 0009 შალითა ანკესისათვის 
09-01 შ 0010 შალითა (ბოთლის-) 
06-13 შ 0011 შალითა (დივნის–) 
12-11 შ 0012 შალითა (ველოსიპედის ან 

მოტოციკლის დასაჯდომის–) 
21-02 შ 0013 შალითა თხილამურის 

ბოლოებისათვის 
06-13 შ 0014 შალითა ლეიბისათვის 
03-01 შ 0015 შალითა მობილური 

ტელეფონისათვის 
12-16 შ 0016 შალითა (საბურავის თვლის–) 

[სატრანსპორტო საშუალების] 
06-13 შ 0017 შალითა სატრანსპორტო 

საშუალების დასაჯდომისათვის 
12-16 შ 0018 შალითა (სატრანსპორტო 

საშუალების რადიატორის–) 
12-16 შ 0019 შალითა სატრანსპოტო 

საშუალებისათვის 
03-01 შ 0020 შალითა საჩოგბურთო 

ჩოგნისათვის 
06-13 შ 0021 შალითა ტანსაცმლისათვის 
03-01 შ 0022 შალითა (ქოლგის–) 
07-06 შ 0023 შალითა ჩაიდნისათვის 
07-02 შ 0024 შამფური 
26-01 შ 0025 შანდალი 
21-04 შ 0026 შაპიტოს ტენტი [ცირკის  

გუმბათი] 
24-04 შ 0027 შარდმიმღები 
02-02 შ 0028 შარვალი 
02-01 შ 0029 შარვალი (ბავშვის მოკლე–) 
02-01 შ 0030 შარვალი (რეზინის მოკლე–) 

ბავშვისათვის 
02-02 შ 0031 შარვალი (სამუშაო–) 
06-08 შ 0032 შარვლის ჩამოსაკიდი–გამჭიმი 
06-08 შ 0033 შარვლის ჩამოსაკიდი 

მომჭერებით 
02-05 შ 0034 შარფი [გრძელი] 
02-05 შ 0035 შარფი [კვადრატული ფორმის] 
02-07 შ 0036 შარფის სამაგრი 
01-99 შ 0037 შაქარი 
01-01 შ 0038 შაქარყინული 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

09-03 შ 0039 შაქარყინულის კოლოფი 
31-01 შ 0040 შაქრის ლერწმის სამსხვრევი 

წისქვილი 
31-01 შ 0041 შაქრის საშრობი 
21-01 შ 0042 შაში [თამაში] 
21-01 შ 0043 შაშის დაფა 
22-01 შ 0044 შაშხანა 
15-09 შ 0045 შაშხანის ლულის შიგსაჩარხი, 

საბურღი და დასაკუთხი ჩარხი 
12-03 შ 0046 შახტის ვაგონეტი 
06-01 შ 0047 შეზლონგი 
09-01 შ 0048 შეკუმშული აირის ფოლადის 

ბალონი 
13-03 შ 0049 შემაერთებელი დეტალი 

საკონტაქტო ბუდისათვის 
10-05 შ 0050 შემავლის კონტროლის 

მოწყობილობა 
29-02 შ 0051 შემდუღებლის ნიღაბი 
15-99 შ 0052 შემვსები (ტომრის ან პარკის–) 

მანქანა 
08-09 შ 0053 შემზღუდველი (კარის–) 
08-09 შ 0054 შემზღუდველი (ფანჯრის-) 
07-02 შ 0055 შემთბობი ბავშვის საკვების 

ბოთლისათვის 
07-02 შ 0056 შემთბობი ბოთლისათვის 
07-06 შ 0057 შემთბობი (თეფშის–) 
10-06 შ 0058 შემოსაკრავი (ამრეკლი–) 

ფეხისათვის 
02-07 შ 0059 შემოსაკრავი (სახელოს-) 
25-01 შ 0060 შემოსაფიცრი მასალა 

[სამშენებლო] 
15-09 შ 0061 შემოსაქლიბი ჩარხი 
15-06 შ 0062 შემოსაქსოვი მანქანა [საფეიქრო] 
09-07 შ 0063 შემოსაჭერი (შალის შულოს,  

გორგლის–) 
05-06 შ 0064 შემოსახვევი მასალის ფურცელი 
05-06 შ 0065 შემოსახვევი ქაღალდი 
09-01 შ 0066 შემოწნული ბოცა 
15-99 შ 0067 შემრევი, სამრეწველო 
15-02 შ 0068 შემწოვი და საჭირხნი ტუმბო 

მარილის ხსნარისათვის 
24-04 შ 0069 შემწოვი სახვევი 
04-01 შ 0070 შემწოვი ჯაგრისი 
25-03 შ 0071 შენობა 
25-03 შ 0072 შენობა  (მინიატურული–) 

[სათამაშოსაგან განსხვავებული] 
25-03 შ 0073 შენობა–ნაგებობა [გადასატანი] 

 

25-01 შ 0074 შენობა–ნაგებობის ანკერული 
ელემენტი 

25-02 შ 0075 შენობის ელემენტი [აწყობილი ან 
წინასწარ დამზადებული] 
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კლასი/ 

ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 
99-99 შ 0076 შესაგროვებელი (რელიგიური 

მიზნებისათვის შეწირულობის–) 
ყუთი 

99-99 შ 0077 შესაგროვებელი (რელიგიური 
მიზნებისათვის შეწირულობის–) 
ჩანთა და მისთანანი 

02-07 შ 0078 შესაკრავი (ბავშვის სახვევის–) 
02-07 შ 0079 შესაკრავი [გალანტერეა] 
09-06 შ 0080 შესაკრავი მასალა 
10-07 შ 0081 შესაკრავი (საათის თასმის–) 
08-07 შ 0082 შესაკრავი (საფულის, ქალის 

ჩანთის და მისთანათა-) 
08-07 შ 0083 შესაკრავი ტყავის 

ნაკეთობისათვის 
30-04 შ 0084 შესაკრავი (უზანგის, ავჟანდის 

ქამრის–) 
02-07 შ 0085 შესაკრავი (ფეხსაცმლის–) 
06-10 შ 0086 შესაკრავი შტორების, ფარდებისა 

და პორტიერებისათვის 
02-07 შ 0087 შესამოსი (ფეხსაცმლის–) 
10-05 შ 0088 შესამოწმებელი (კვერცხის–) 

სანათი 
10-05 შ 0089 შესამოწმებელი მოწყობილობა 

(ქსოვილის–) 
19-08 შ 0090 შესამოწმებელი (შვებულების–) 

ბარათი 
19-08 შ 0091 შესამოწმებელი ცხრილი 

ოკულისტისათვის 
15-99 შ 0092 შესარევი და გასაცრელი მანქანა 

(თამბაქოს–) 
09-07 შ 0093 შესასხურებლით (თალფაქი–) 
25-01 შ 0094 შესაღობი პალო,მარგილი და 

მისთანანი 
07-08 შ 0095 შეშის კალათა 
07-07 შ 0096 შეშის  სათავსი 
07-08 შ 0097 შეშის ქვესადგამი [ბუხრის 

საკუთნო] 
04-01 შ 0098 შვაბრა 
19-08 შ 0099 შვებულების შესამოწმებელი 

ბარათი 
10-04 შ 0100 შვეულა 
10-04 შ 0101 შვეულა (ტყვიის–) [საშახტო] 
10-04 შ 0102 შიგსაზომი 
08-01 შ 0103 შიგსაჩარხი თავი 
15-09 შ 0104 შიგსაჩარხი ჩარხი 
06-06 შ 0105 შირმა [ავეჯი] 
25-01 შ 0106 შიფერი [სამშენებლო] 
25-02 შ 0107 შლაგბაუმი 
23-01 შ 0108 შლამსალექარი 
23-01 შ 0109 შლანგი 
23-01 შ 0110 შლანგი (სახანძრო–) 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

08-08 შ 0111 შლანგის დგარი 
08-99 შ 0112 შლანგის დოლი, კოჭა 
08-08 შ 0113 შლანგის ცალუღი, მომჭერი 
22-03 შ 0114 შნური (ბიკფორდის–) 
01-01 შ 0115 შოკოლადი 
01-01 შ 0116 შოკოლადის კანფეტი 
31-01 შ 0117 შოკოლადის ნაწარმის ფორმა 

[მანქანის ნაწილი] 
30-05 შ 0118 შოლტი ცხოველებისათვის 
06-04 შ 0119 შორეული კავშირის აპარატურის 

ყუთი 
02-02 შ 0120 შორტი 
06-03 შ 0121 შპალერის  გამკვრელის მაგიდა 
08-05 შ 0122 შპალერის მოსახსნელი 
05-06 შ 0123 შპალერი (ქაღალდის-) 
25-01 შ 0124 შპალი 
08-08 შ 0125 შპალის (რკინიგზის–) ჭანჭიკი 
24-02 შ 0126 შპატელი (სტომატოლოგიური–) 
08-07 შ 0127 შპინგალეტი [ფანჯრის 

საკვალთი] 
24-02 შ 0128 შპრიცი კანქვეშ ინიექციისათვის 
08-05 შ 0129 შპრიცი კონსისტენტური საზე-

თისათვის [ხელით მართვადი] 
07-04 შ 0130 შპრიცი (საკონდიტრო-) 
24-02 შ 0131 შპრიცი (სამედიცინო–) 
24-02 შ 0132 შპრიცის საცმი 
24-02 შ 0133 შპრიცი ყურისათვის 
25-01 შ 0134 შპუნტიანი ფიცარი 
25-01 შ 0135 შპუნტიანი ხიმინჯი 
18-03 შ 0136 შრიფტი (მნათი–) 
18-03 შ 0137 შრიფტი (სასტამბო–) 
18-03 შ 0138 შრიფტი საწერი მანქანისათვის 
18-03 შ 0139 შრიფტი სუბტიტრისათვის 

[ფილმის] 
18-03 შ 0140 შრიფტი ფირნიშისათვის 
18-02 შ 0141 შრიფტსამსხმელო მანქანა 
19-02 შ 0142 შტამპი (რეზინის–) 
19-02 შ 0143 შტამპი (სახვრეტი–) 
21-02 შ 0144 შტანგა ათლეტისათვის 
10-04 შ 0145 შტანგენფარგალი 
19-02 შ 0146 შტემპელი (საფოსტო მარკის 

გასაუქმებელი–)  
18-02 შ 0147 შტემპელის დასასმელი მანქანა 
13-03 შ 0148 შტეფსელი (მაერთებელი–) 
13-03 შ 0149 შტეფსელის როზეტი 

[ელექტრული] 
13-03 შ 0150 შტეფსელის როზეტის 

(ელექტრული–) დამცავი 
სახურავი 

 
 
 

      



 

S         nawarmis anbanuri CamonaTvali         

 
კლასი/ 

ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 
13-03 შ 0151 შტეფსელური მაერთებელი 

თანაღერძული კაბელებისათვის 
08-08 შ 0152 შტიფტი 
08-05 შ 0153 შტიფტის ამოსაღები იარაღი 
06-10 შ 0154 შტორების შესაკრავი 
07-06 შ 0155 შტორი 
25-02 შ 0156 შტორი [გარედან დასაყენებელი] 
06-10 შ 0157 შტორი [ოთახის] 
25-02 შ 0158 შტორის თამასა 
14-02 შ 0159 შტრიხკოდის ამომკითხავი 

მოწყობილობა 
08-07 შ 0160 შუასადები (კარის 

მაბლოკირებელი–) 
ქურდობისაგან  დასაცავად 

09-03 შ 0161 შუასადები (კონტეინერის–) 
23-01 შ 0162 შუასადები (მამჭიდროებელი–) 

მილებისა და 
მილსადენებისათვის 

09-99 შ 0163 შუასადები ტაბლეტების 
კოლოფისათვის, ყუთისათვის 

22-05 შ 0164 შუბი სათევზაოდ 
21-01 შ 0165 შუბი (სასროლი–) [სათამაშო] 
09-07 შ 0166 შულოს (შალის–) შემოსაჭერი 
22-01 შ 0167 შურდული 
08-08 შ 0168 შურუპი 
10-06 შ 0169 შუქნიშანი 
16-03 შ 0170 შუქპირგადასაღები აპარატი 
10-06 შ 0171 შუქურა 
10-06 შ 0172 შუქურა [საავიაციო, 

სანავიგაციო] 
16-05 შ 0173 შუქფილტრი [ფოტოგრაფიული] 
25-03 შ 0174 შუშაბანდი 
09-01 შ 0175 შუშა (წამლის-) 
23-02 შ 0176 შხაპი 
23-01 შ 0177 შხაპის(–თვის) რეზერვუარი 
23-02 შ 0178 შხაპის(–თვის) საშხეფი საცმი 
23-02 შ 0179 შხაპის კაბინა 
08-08 შ 0180 შხაპის მაერთებელი ელემენტი 
08-08 შ 0181 შხაპის სამაგრი 
08-08 შ 0182 შხაპის საჭერი 
23-02 შ 0183 შხაპის ქვესადგამი 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 
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nawarmis anbanuri CamonaTvali        C 
 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

07-02 ჩ 0001 ჩაიდანი (ელექტრული–) 
07-02 ჩ 0002 ჩაიდანი (ლითონისა–) 
07-01 ჩ 0003 ჩაიდანი ჩაის დასაყენებლად 
07-99 ჩ 0004 ჩაიდნის ქვესადგამი 
07-06 ჩ 0005 ჩაიდნის შალითა 
07-02 ჩ 0006 ჩაის დასაყენებელი  საშუალება 
07-04 ჩ 0007 ჩაის საწური 
07-01 ჩ 0008 ჩაის სერვიზი 
07-02 ჩ 0009 ჩაის ფილტრი [მექანიზმის 

ნაწილების გარდა] 
15-03 ჩ 0010 ჩალასაკონი მანქანა 
15-03 ჩ 0011 ჩალასაჭრელი 
15-03 ჩ 0012 ჩალასაჭრელის დანა, საკვეთი, 

პირი 
02-03 ჩ 0013 ჩალმა 
23-02 ჩ 0014 ჩამდინარე წყლის მიმღები 
23-02 ჩ 0015 ჩამდინარე წყლის სადეკანტაციო 

მოწყობილობა 
15-99 ჩ 0016 ჩამდინარი წყლიდან 

(ზეთგამომყოფი-) [მანქანა] 
12-16 ჩ 0017 ჩამიწების ლენტი (სტატიკური 

ელექტრობის საწინააღმდეგო–) 
სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის 

08-07 ჩ 0018 ჩამკეტი საშუალება კარის და 
ფანჯრისათვის 

15-09 ჩ 0019 ჩამომსხმელი მანქანა 
15-99 ჩ 0020 ჩამომსხმელი მანქანა 

ბოთლებისათვის 
15-06 ჩ 0021 ჩამონაჭრის სახვევი მანქანა 
06-08 ჩ 0022 ჩამოსაკიდი-გამჭიმი  

შარვლისათვის 
06-06 ჩ 0023 ჩამოსაკიდი ზედა 

ტანსაცმლისათვის [ავეჯი} 
08-08 ჩ 0024 ჩამოსაკიდი საშუალება 

კარადისათვის 
06-08 ჩ 0025 ჩამოსაკიდი (ტანსაცმლის–) 

მომჭერებით 
06-06 ჩ 0026 ჩამოსაკიდი ქუდებისათვის 
09-07 ჩ 0027 ჩამოსასხმელი საშუალების 

მქონე საცობი 
07-06 ჩ 0028 ჩამოწვეთის საწინააღმდეგო 

რგოლი  ბოთლისათვის 
07-06 ჩ 0029 ჩამოწვეთის საწინააღმდეგო 

საშუალება ჭურჭლის 
ყელისათვის 

13-03 ჩ 0030 ჩამრაზი 
15-09 ჩ 0031 ჩამტვირთავი მოწყობილობა 

ბრძმედისათვის 

 

07-02 ჩ 0032 ჩამჩა [კულინარიული] 
22-05 ჩ 0033 ჩამჩა სატყუარებისათვის  

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

07-99 ჩ 0034 ჩამჩა ქილისა და მისთანათათვის 
08-05 ჩ 0035 ჩამჩა წყლის დასასხმელად ცხელ 

ქვებზე საუნაში 
14-01 ჩ 0036 ჩამწერი მოწყობილობა 

მაგნიტური ოპტიკური 
დისკოსათვის 

10-04 ჩ 0037 ჩამწერი მოწყობილობა 
(მგზავრობის საფასურის–) 

10-04 ჩ 0038 ჩამწერი მოწყობილობა 
(სატელეფონო ანგარიშის–) 

12-11 ჩ 0039 ჩანგალი ველოსიპედის ან 
მოტოციკლისათვის 

07-06 ჩ 0040 ჩანგალი ნამცხვრისათვის 
07-06 ჩ 0041 ჩანგალი სენდვიჩისათვის 
07-03 ჩ 0042 ჩანგალი [სუფრის] 
07-06 ჩ 0043 ჩანგლის ქვესადგამი 
03-01 ჩ 0044 ჩანთა (ბაღის იარაღის–) 
03-01 ჩ 0045 ჩანთა (გოლფის ყვანჭების–) 
99-99 ჩ 0046 ჩანთა და მისთანანი 

რელიგიური მიზნებისათვის 
შეწირულობის შესაგროვებლად 

03-01 ჩ 0047 ჩანთა დამცავი ავტომობილის 
რადიოსათვის 

03-01 ჩ 0048 ჩანთა თოკისაგან, 
საყიდლებისათვის 

03-01 ჩ 0049 ჩანთა (კინოკამერის-) 
03-01 ჩ 0050 ჩანთა  პირველადი სამედიცინო 

დახმარებისათვის 
03-01 ჩ 0051 ჩანთა (სამგზავრო–) 
03-01 ჩ 0052 ჩანთა სამედიცინო 

იარაღისათვის 
03-01 ჩ 0053 ჩანთა (სამეურნეო-) 
03-01 ჩ 0054 ჩანთა (სამუშაო იარაღის–) 
03-01 ჩ 0055 ჩანთა (სამხარიღლიე-) 
03-01 ჩ 0056 ჩანთა (სანადირო–) 
03-01 ჩ 0057 ჩანთა (სასკოლო–) 
09-05 ჩ 0058 ჩანთა საფოსტო 

კორესპონდენციისათვის 
09-05 ჩ 0059 ჩანთა [საფუთავი] 
03-01 ჩ 0060 ჩანთა საყიდლებისათვის 
03-01 ჩ 0061 ჩანთა (ქალის–) 
09-05 ჩ 0062 ჩანთა (ქაღალდის-) 
03-01 ჩ 0063 ჩანთა წიგნებისათვის 
06-06 ჩ 0064 ჩანთის  დასაკიდი დგარი 
03-01 ჩ 0065 ჩანთის(-თვის) (ქამარი 

მხარიღლივ ჩამოსაკიდებელი–) 
09-99 ჩ 0066 ჩანთის (სამეურნეო–) სახელური 

 
 

08-08 ჩ 0067 ჩარჩიკი (მოსაჭიმი–) 
აირსადენისათვის 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          



 

C             nawarmis anbanuri CamonaTvali         

 
კლასი/ 

ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 
18-99 ჩ 0068 ჩარჩო (ასოთსაამწყობო–) 

[სასტამბო] 
06-07 ჩ 0069 ჩარჩო განცხადებისათვის 
16-05 ჩ 0070 ჩარჩო (დიაპოზიტივის–) 
12-11 ჩ 0071 ჩარჩო (ველოსიპედის ან 

მოტოციკლის–) 
12-12 ჩ 0072 ჩარჩო (თვლებიანი სკამის–) 
12-12 ჩ 0073 ჩარჩო (ინვალიდის სასიარულო–)
25-02 ჩ 0074 ჩარჩო (კარის–) 
30-02 ჩ 0075 ჩარჩო–მახე დედა 

ფუტკრისათვის 
16-05 ჩ 0076 ჩარჩო (მუყაოს–) 

[ფოტოგრაფიის] 
06-07 ჩ 0077 ჩარჩო ნახატების ან 

სარკეებისათვის 
25-02 ჩ 0078 ჩარჩო  სათბურისათვის 

[მებაღეობის] 
16-06 ჩ 0079 ჩარჩო (სათვალის–) 
14-03 ჩ 0080 ჩარჩოსებრი ანტენა [რადიო და 

სატელევიზიო] 
21-03 ჩ 0081 ჩარჩოსებრი კონსტრუქცია 

საძრომიალოდ [გასართობი] 
12-12 ჩ 0082 ჩარჩოს (სასიარულო–) 

სახელური 
25-02 ჩ 0083 ჩარჩო (ფანჯრის–) 
15-99 ჩ 0084 ჩარხი მატრასის 

დასამზადებლად 
15-09 ჩ 0085 ჩარხი (მილის მოსაღუნი–) 
15-09 ჩ 0086 ჩარხი [ხის და ლითონის 

დასამუშავებელი] 
24-01 ჩ 0087 ჩასაბერი ხელსაწყო 

პნევმოთორაქსისათვის 
19-04 ჩ 0088 ჩასადები სავიზიტო 

ბარათებისათვის 
23-02 ჩ 0089 ჩასადენი ჭა 
23-02 ჩ 0090 ჩასარეცხი ავზაკი 
23-02 ჩ 0091 ჩასარეცხი სისტემა 

ტუალეტისათვის 
09-05 ჩ 0092 ჩასაწყობი (მილისებრი–) 

მონეტებისათვის [საფუთავი] 
02-03 ჩ 0093 ჩაფხუტი (დამცავი–) 
02-03 ჩ 0094 ჩაფხუტი (სამხედრო–) 
14-03 ჩ 0095 ჩაფხუტი საყურისით და 

მიკროფონოთ 
02-03 ჩ 0096 ჩაფხუტი (საშემდუღებლო–) 
10-06 ჩ 0097 ჩაქუჩი აუქციონისტისათვის 
10-06 ჩ 0098 ჩაქუჩი (კარის–) 
08-02 ჩ 0099 ჩაქუჩი (ხის-)  
07-04 ჩ 0100 ჩაქუჩი ხორცის დასაბეგვად 
02-03 ჩ 0101 ჩაჩი 
19-08 ჩ 0102 ჩეკი (საბანკო–) 

 
 
 
 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

18-01 ჩ 0103 ჩეკის გამოსაწერი მოწყობილობა 
03-01 ჩ 0104 ჩემოდანი 
03-01 ჩ 0105 ჩემოდანი (მცირე ზომის  

ბრტყელი-) 
03-01 ჩ 0106 ჩემოდანი (სამგზავრო–) 
03-01 ჩ 0107 ჩემოდანი (ტყავის, ხელის, 

ბრტყელი–) 
03-01 ჩ 0108 ჩემოდანი წარმოდგენისათვის 
02-04 ჩ 0109 ჩექმა 
02-01 ჩ 0110 ჩვილი ბავშვის ამოსაფენი 

ქსოვილი 
02-04 ჩ 0111 ჩვილი ბავშვის ფაჩუჩი 
27-02 ჩ 0112 ჩიბუხი 
27-02 ჩ 0113 ჩიბუხის მუნდშტუკი 
27-99 ჩ 0114 ჩიბუხის საფხეკი 
27-99 ჩ 0115 ჩიბუხის საწმენდი 
27-99 ჩ 0116 ჩიბუხის ქვესადგამი 
05-05 ჩ 0117 ჩითი 
26-05 ჩ 0118 ჩირაღდანი 
30-03 ჩ 0119 ჩიტების გამოსაკვები მაგიდა 
17-05 ჩ 0120 ჩიტი (მექანიკური მომღერალი–) 
22-05 ჩ 0121 ჩოგანბადე თევზის დასაჭერად 
21-02 ჩ 0122 ჩოგანი თამაშებისათვის 
22-06 ჩ 0123 ჩრჩილების გასანადგურებელი 

საშუალება 
30-01 ჩ 0124 ჩული ცხოველებისათვის 
02-04 ჩ 0125 ჩუსტი 
21-01 ჩ 0126 ჩხარუნა [სათამაშო] 
28-03 ჩ 0127 ჩხირი თმისათვის 
02-07 ჩ 0128 ჩხირი (მაქმანის საქსოვი–) 
07-06 ჩ 0129 ჩხირი სენდვიჩისათვის 
02-07 ჩ 0130 ჩხირი (წინდის მოსაქსოვი–) 
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კლასი/ 

ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 
12-11 ც 0001 ცალთვალა ველოსიპედი 
02-06 ც 0002 ცალთითა 
10-04 ც 0003 ცალსასწორი 
10-04 ც 0004 ცალსაწონი ზამბარიანი 
30-04 ც 0005 ცალუღი [აკაზმულობა] 
08-08 ც 0006 ცალუღი მცენარისათვის 
03-03 ც 0007 ცალუღი სრიალა ( ქოლგის–) 
08-08 ც 0008 ცალუღი შლანგის და 

მილებისათვის 
21-01 ც 0009 ცარცი კიისათვის 
19-06 ც 0010 ცარცი საწერად ან მოსანიშნად 
19-06 ც 0011 ცარცის საჭერი 
19-06 ც 0012 ცარცის წასამახვი მოწყობილობა 
08-05 ც 0013 ცელზე დამაგრებელი ბალახის, 

თივის სატაცი სამარჯვი 
08-03 ც 0014 ცელი 
25-03 ც 0015 ცელოფნის კონსტრუქცია 

მცენარეთა დასაცავად 
15-09 ც 0016 ცემენტის დასამზადებელი 

წისქვილი 
15-02 ც 0017 ცენტრალური გათბობის ტუმბო 
23-03 ც 0018 ცენტრალური გათბობის 

შემშვები მილი 
15-05 ც 0019 ცენტრიდანული გასაწური 

მანქანა 
31-01 ც 0020 ცენტრიდანული (რძის–) 

სეპარატორი, ელექტრული 
15-02 ც 0021 ცენტრიდანული ტუმბო 
25-01 ც 0022 ცეცხლგამძლე მასალა 
02-02 ც 0023 ცეცხლგამძლე სამოსი 
23-03 ც 0024 ცეცხლის ალის ამრეკლი ზეთით 

გათბობის სისტემისათვის 
07-08 ც 0025 ცეცხლის გასაღვივებელი 

საბერველი 
23-05 ც 0026 ცეცხლის გასაჩაღებელი სათბობი 
07-99 ც 0027 ცეცხლის დასანთები საშუალება 
23-03 ც 0028 ცეცხლრიკის ცხაურა 
22-01 ც 0029 ცეცხლსასროლი იარაღი 
22-01 ც 0030 ცეცხლსასროლი იარაღის ვაზნის 

მჭიდე 
22-01 ც 0031 ცეცხლსასროლი იარაღის ლულა 
22-01 ც 0032 ცეცხლსასროლი იარაღის 

საფალიე ნაწილი 
22-02 ც 0033 ცეცხლსატყორცნი 
29-01 ც 0034 ცეცხლსაქრობი 
07-05 ც 0035 ცვილით და მისთანათი 

(თხევადი–) დაფარვის 
საშუალება [საყოფაცხოვრებო] 

08-01 ც 0036 ციბრუტი 
12-14 ც 0037 ციგა 
12-14 ც 0038 ციგა [თვითმავალი] 

 
 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

12-14 ც 0039 ციგა–თხილამური 
12-14 ც 0040 ციგა (საშველი–) 
12-14 ც 0041 ციგა  ხე–ტყის  გადასაზიდად  
21-02 ც 0042 ციგურა (გორგოლაჭიანი-) 
21-02 ც 0043 ციგურა ყინულზე სასრიალოდ 
15-01 ც 0044 ცილინდრი (ძრავას–) 
17-03 ც 0045 ციმბალი 
09-02 ც 0046 ცისტერნა 
24-02 ც 0047 ცისტოსკოპი 
17-03 ც 0048 ციტრა 
07-04 ც 0049 ციტრუსების წვენსაწური 
10-07 ც 0050 ციფერბლატი (საათის–) 
10-07 ც 0051 ციფერბლატი საზომი, 

საკონტროლო და სასიგნალო 
ხელსაწყოებისათვის 

10-07 ც 0052 ციფერბლატის ისარი 
18-03 ც 0053 ციფრები სატრანსპორტო საშუ-

ალების სანომრო ნიშნებისათვის 
14-03 ც 0054 ციფრული პეიჯერი 
14-01 ც 0055 ციფრული უნივერსალური დის-

კური ფლეერი [DVD ფლეერი] 
21-03 ც 0056 ციცაბო ფერდობები 

[ატრაქციონი] 
12-05 ც 0057 ციცხვიანი ელევატორის ლენტი 
15-04 ც 0058 ციცხვი (ექსკავატორის–) 
15-04 ც 0059 ციცხვი (მიწახაპია იარაღის–) 
08-05 ც 0060 ციცხვი (სამსხმელო-) 
12-05 ც 0061 ციცხვის ჯაჭვი [ამწე მექანიზმის] 
12-05 ც 0062 ციცხვი (ტვირთამწის–) 
13-03 ც 0063 ცოკოლი (ნიშანდებული–) 

[ელექტრული] 
01-01 ც 0064 ცომეული  [საკონდიტრო 

ნაწარმი] 
07-04 ც 0065 ცომის ამოსაჭრელი ფორმა 
31-01 ც 0066 ცომის საზელი მანქანა 
31-01 ც 0067 ცომის საჭრელი მანქანა 
07-04 ც 0068 ცომის ხვეტია 
02-07 ც 0069 ცოცია (“ელვა”  შესაკრავის–) 
04-01 ც 0070 ცოცხი 
04-01 ც 0071 ცოცხი (ბუმბულის–) 
04-01 ც 0072 ცოცხის ტარი 
01-01 ც 0073 ცუკატი 
08-03 ც 0074 ცული 
08-05 ც 0075 ცხავი [იარაღი] 
09-03 ც 0076 ცხაურა (ბოთლის–) 

[ტრანსპორტირებისათვის] 

 

07-08 ც 0077 ცხაურა (ბუხრის–) 
[საყოფაცხოვრებო] 

23-03 ც 0078 ცხაურა (სანაცრე–) 
08-05 ც 0079 ცხაურა საღებავი 

ლილვაკისათვის 

    



 

c          nawarmis anbanuri CamonaTvali                

 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

07-02 ც 0080 ცხაურა შესაწვავად 
23-03 ც 0081 ცხაურა (ცეცხლრიკის–) 
23-02 ც 0082 ცხელი ჰაერის აბანოს 

მოწყობილობა 
23-03 ც 0083 ცხელი ჰაერის გენერატორი  
21-01 ც 0084 ცხენი [სათამაშო] 
30-04 ც 0085 ცხენის აკაზმულობა 
30-04 ც 0086 ცხენის აკაზმულობის აბზინდა, 

ბალთა 
30-04 ც 0087 ცხენის აკაზმულობის ღვედი 
21-01 ც 0088 ცხენი (სარწეველა–) [სათამაშო] 
30-04 ც 0089 ცხენის თვალსაფარი 
30-01 ც 0090 ცხენის სამუხლე 
30-01 ც 0091 ცხენის საყურისი 
30-04 ც 0092 ცხენის უნაგირი 
30-01 ც 0093 ცხენის ფეხსაცმელი [ჩლიქების 

დამცავი] 
21-02 ც 0094 ცხვირის მომჭერი 

მოცურავეებისათვის 
02-05 ც 0095 ცხვირსახოცი 
05-06 ც 0096 ცხვირსახოცი (ქაღალდის–) 
12-05 ც 0097 ცხოველების ასაწევი 

მოწყობილობა 
30-01 ც 0098 ცხოველების ბალიში 
30-09 ც 0099 ცხოველების დასაბმელი 

ანკერული მოწყობილობა 
22-06 ც 0100 ცხოველების(-თვის) კაკანათი 
01-06 ც 0101 ცხოველების(–თვის)   კოპტონი 
22-06 ც 0102 ცხოველების(-თვის) მახე 
15-99 ც 0103 ცხოველების [რომლებიც 

საჭმელად არ გამოიყენება] 
გასატყავებელი მანქანა 

30-01 ც 0104 ცხოველების სამოსი 
05-06 ც 0105 ცხოველების ტყავი 
30-99 ც 0106 ცხოველების (შინაური–) 

გადასაყვანი ჩაღრმავებიანი ნავი 
30-01 ც 0107 ცხოველების ჩული 
22-06 ც 0108 ცხოველების ხაფანგი 
08-05 ც 0109 ცხოველის დასაკლავი 

საშუალება 
09-04 ც 0110 ცხრილა ტარა 
19-08 ც 0111 ცხრილი (ანგარიშსწორების–) 
19-08 ც 0112 ცხრილი (დაბალანსების–) 
16-05 ც 0113 ცხრილი (ექსპოზიციის–) 

[ფოტოგრაფიული] 
08-05 ც 0114 ცხრილი [იარაღი] 
19-08 ც 0115 ცხრილი (სუნელ–სანელებლების 

გამოყენების–) 
19-08 ც 0116 ცხრილი (შესამოწმებელი–) 

ოკულისტისათვის 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 
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nawarmis anbanuri CamonaTvali        Z 
 

lasi/ 
qveklasi 

# nawarmis dasaxeleba 

13-02 ძ 0001 ძაბვის რეგულატორი 
07-99 ძ 0002 ძაბრი [საოჯახო ჭურჭელი] 
08-05 ძ 0003 ძალაყინი [იარაღი] 
12-08 ძ 0004 ძარა (მსუბუქი ავტომობილის–) 
12-08 ძ 0005 ძარა (სატრანსპორტო 

საშუალების–) 
12-08 ძ 0006 ძარას (გადასახსნელი–) ზედა ნაწი-

ლი მსუბუქი ავტომობილისათვის 
[სახურავი] 

20-02 ძ 0007 ძაფების (კოჭის–) გამოსაფენი 
ვიტრინა 

15-06 ძ 0008 ძაფების სატენიანებელი 
[სართავი] 

26-04 ძ 0009 ძაფი (ელექტონათურის 
ვარვარის-) 

05-01 ძ 0010 ძაფი საფეიქრო 
02-07 ძ 0011 ძაფის გასაყრელი 
02-07 ძ 0012 ძაფის და ნართის კოჭი 
02-07 ძ 0013 ძაფის და ნართის მასრა 
24-99 ძ 0014 ძაფის საჭერი (კბილის 

საწმენდი–) 
01-06 ძ 0015 ძაღლების(–თვის)  გალეტი 
10-06 ძ 0016 ძაღლების(-თვის) სასტვენი 
30-02 ძ 0017 ძაღლის სადგომი 
30-99 ძ 0018 ძაღლის სავარცხელი 
30-01 ძ 0019 ძაღლის ფეხსაცმელი 
30-03 ძ 0020 ძაღლის ჯამი, ქვაბი 
30-04 ძ 0021 ძაღლის ჯაჭვი 
25-03 ძ 0022 ძეგლი 
25-01 ძ 0023 ძელი [სამშენებლო] 
03-01 ძ 0024 ძეწკვი გასაღების რგოლისათვის 
10-07 ძ 0025 ძეწკვი (საათის–) 
11-01 ძ 0026 ძეწკვი [საიუველირო ნაკეთობა] 
11-01 ძ 0027 ძეწკვის წევრი [საიუველირო 

ნაკეთობა] 
01-04 ძ 0028 ძეხვი 
30-99 ძ 0029 ძვალი (ხელოვნური–) 

ძაღლისათვის 
11-01 ძ 0030 ძვირფასი ქვა 
25-02 ძ 0031 ძირი (ანძის–) 
25-02 ძ 0032 ძირი (ბოძის, დგარის, ანძის და 

მისთანათა–) 
02-04 ძ 0033 ძირი  (ორთოპედიული-) 
02-04 ძ 0034 ძირი  (ფეხსაცმლის–) 
15-03 ძ 0035 ძნასაკონი და სამკალი მანქანა 
09-06 ძ 0036 ძნის კონის შესაკრავი კანაფი, 

თოკი [ძნასაკრავი] 
15-01 ძ 0037 ძრავა 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

lasi/ 
qveklasi # nawarmis dasaxeleba 

13-01 ძ 0038 ძრავა (ელექტრული–) 
15-01 ძ 0039 ძრავა (ორთქლის–) 
15-01 ძ 0040 ძრავა (რეაქტიული–) 
15-01 ძ 0041 ძრავას ანთების რეგულატორი 
15-01 ძ 0042 ძრავას გამთბობი 
15-01 ძ 0043 ძრავას დგუში 
15-01 ძ 0044 ძრავას მაყუჩი 
15-01 ძ 0045 ძრავას  სარქველი 
12-11 ძ 0046 ძრავიანი ველოსიპედი 
24-04 ძ 0047 ძუძუსგან ბავშვის გადასაჩვევი 

მოწყობილობა 
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კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

08-03 წ 0001 წალდი 
06-04 წ 0002 წამლების კარადა 
30-99 წ 0003 წამლის მიცემის დროს 

გამოსაყენებელი ლაგამი 
ცხოველებისათვის 

09-01 წ 0004 წამლის შუშა 
04-02 წ 0005 წამწამების შესაღები ჯაგრისი 
04-02 წ 0006 წარბების შესაღები ჯაგრისი 
11-99 წ 0007 წარმოდგენის(-თვის) დეკორაცია 
19-06 წ 0008 წასამახვი მოწყობილობა 

ცარცისათვის 
19-02 წ 0009 წასაშლელი ელექტრული 

მოწყობილობა [საკანცელარიო] 
19-06 წ 0010 წასაშლელი შაბლონი 
05-04 წ 0011 წებოვანი ლენტი 
19-02 წ 0012 წებოვანი ლენტის მიმწოდი 

მოწყობილობა 
23-03 წ 0013 წევის რეგულატორი 

ბუხრისათვის 
23-03 წ 0014 წევის რეგულატორი [გათბობის] 
12-06 წ 0015 წევის ხრახნი (გემის–) 
10-07 წ 0016 წევრი (საათის სამაჯურის–) 
11-01 წ 0017 წევრი  (სამაჯურის–) 
08-01 წ 0018 წერაქვი 
08-01 წ 0019 წერაქვი (ქვასატეხი–) 
19-02 წ 0020 წერილების მომჭერი 
19-08 წ 0021 წერილის(–თვის) ბეჭედი 
07-06 წ 0022 წველი სასმელისათვის 
31-01 წ 0023 წვენის (ნაყოფის–) გამოსაწური, 

ელექტრული 
31-01 წ 0024 წვენის (ხილის–) ექსტრაქტორი 

[ელექტრული] 
07-04 წ 0025 წვენსაწური  (ხილის 

არაელექტრული -) 
[საყოფაცხოვრებო] 

28-04 წ 0026 წვერი (გაკეთებული–) 
02-07 წ 0027 წვივსაკრავი 
02-07 წ 0028 წვივსაკრავი გრძელი 

წინდისათვის 
02-07 წ 0029 წვივსაკრავის ქამარი 
02-07 წ 0030 წვივსაკრავი წინდებისათვის 
10-04 წ 0031 წვიმასაზომი 
23-05 წ 0032 წვრილი ნახშირი [სათბობი] 
19-02 წ 0033 წვრილმანი საგნების ყუთი 

[საკანცელარიო საკუთნო] 
10-04 წ 0034 წვრილსაწონი [სასწორისათვის] 
14-02 წ 0035 წიგნაკი (უბის–) ელექტრული 
19-99 წ 0036 წიგნაკი ჩანაწერებისათვის 
18-04 წ 0037 წიგნების ბლოკის ჩამოსაჭრელი 

მანქანა [საამკინძაო] 
06-04 წ 0038 წიგნების თარო 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

06-04 წ 0039 წიგნების კარადა 
19-04 წ 0040 წიგნი 
19-04 წ 0041 წიგნის გარეკანი 
19-04 წ 0042 წიგნის გარეყდა 
19-99 წ 0043 წიგნის სანიშნი 
06-06 წ 0044 წიგნის საჭერი 
02-04 წ 0045 წინა მხარე (ფეხსაცმლის–) 
26-06 წ 0046 წინა ფარა სატრანსპორტო 

საშუალებისათვის 
02-03 წ 0047 წინაფრა (თავსაბურავის–) 
02-03 წ 0048 წინაფრა (მზისგან დამცავი–) 
02-03 წ 0049 წინაფრა (მზისგან დამცავი–), 

თავსაბურავზე დამაგრებადი 
13-03 წ 0050 წინაღობა [ელექტრული] 
13-03 წ 0051 წინაღობათა წყობილა 

[ელექტრული] 
02-04 წ 0052 წინდა 
02-04 წ 0053 წინდა (დახურული-) 
02-04 წ 0054 წინდა (ორთოპედიული–) 
02-04 წ 0055 წინდა (სამედიცინო 

მაღალყელიანი–) 
11-05 წ 0056 წინდა (საშობაო–) 
15-06 წ 0057 წინდის საქსოვი დაზგა 
07-99 წ 0058 წინდის ჩასაცმელი სამარჯვი 
02-02 წ 0059 წინსაფარი [სამოსი] 
31-01 წ 0060 წისქვილი [საყოფაცხოვრებო] 
25-03 წ 0061 წისქვილი (ქარის–) 
31-01 წ 0062 წისქვილი (ყავის–), ელექტრული 

[საყოფაცხოვრებო] 
15-09 წ 0063 წისქვილი (ცემენტის 

დასამზადებელი–) 
03-01 წ 0064 წიწვოვანი ხის შესანახი ტომარა 
24-03 წ 0065 წკირი (ქირურგიული–) 
24-03 წ 0066 წკირი ხელოვნური 

კბილისათვის 
24-02 წ 0067 წნევის (სისხლის–) გასაზომი 

აპარატი 
10-05 წ 0068 წნელი წყლის ან მადნის 

მოსაძებნად 
16-05 წ 0069 წნეხი კინოფირის 

დასაწებებლად 
15-99 წ 0070 წნეხი (მაკულატურის–) 
31-01 წ 0071 წნეხი მშრალი ნამცხვრის 

დასამზადებლად 
15-09 წ 0072 წნეხი (საბეჭდი-) 
15-03 წ 0073 წნეხი (საკვების–) 
15-09 წ 0074 წნეხი (საპნის დასაყალიბებელი–)
15-09 წ 0075 წნეხი (საშტამპავი-) 
15-09 წ 0076 წნეხი საწვავის 

დაბრიკეტებისათვის 
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კლასი/ 

ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 
15-09 წ 0077 წნეხი (ქაღალდის დასამზადებე-

ლი, საპრიალებელი-) 
31-01 წ 0078 წნეხი ხილის ან ბოსტნეული-

სათვის [ელექტრული] 
15-09 წ 0079 წნეხი ჰიდრავლიკური 
22-05 წ 0080 წნული კალათი კიბოებისა და 

მისთანებისთვის 
06-02 წ 0081 წნული საწოლი ბავშვისათვის 
08-99 წ 0082 წრიაპები (მონტიორის–) 
21-02 წ 0083 წრიაპი ალპინისტისათვის 
23-02 წ 0084 წყალგადასაშვები 
23-02 წ 0085 წყალგასაშვები მილი 
25-03 წ 0086 წყალდასაწნეო კოშკი 
08-09 წ 0087 წყალსადინარის ღარის 

მოარშიება 
08-09 წ 0088 წყალსადინარი ღარის სამაგრი 
10-04 წ 0089 წყალსაზომი 
23-03 წ 0090 წყალსათბობი [გაზის] 
23-03 წ 0091 წყალსათბობი [ელექტრული] 
23-01 წ 0092 წყალსარინი მილი, კედლებში 

გამოსაყენებლის გარდა 
25-99 წ 0093 წყალსატევი ბაღისათვის 
11-02 წ 0094 წყალსატევი [დეკორატიული] 
11-99 წ 0095 წყალსატევი (დეკორატიული–) 

შენობის  შიდა 
მორთულობისათვის 

30-02 წ 0096 წყალსატევი თევზებისათვის 
23-01 წ 0097 წყალსაწმენდი 
02-02 წ 0098 წყალქვეშა ნადირობის(–თვის)  

იზოთერმული სამოსი 
12-06 წ 0099 წყალქვეშა ნავი 
29-02 წ 0100 წყალქვეშა ნავის დასატოვებელი 

მოწყობილობა 
22-01 წ 0101 წყალქვეშ სანადირო იარაღი 
22-01 წ 0102 წყალქვეშ სანადირო ჰარპუნიანი 

თოფი 
10-04 წ 0103 წყალშიგის (გემის–) გასაზომი 

მოწყობილობა 
25-02 წ 0104 წყალჩასადინარი თხრილის 

გისოსი 
25-02 წ 0105 წყალჩასადინარი ძაბრი 
25-02 წ 0106 წყალჩასადინარი ჭა 
23-02 წ 0107 წყალჩასაშვები 
23-02 წ 0108 წყალჩასაშვები ვატერკლოზისათ-

ვის [ჩასარეცხი  მოწყობილობა] 
23-02 წ 0109 წყალჩასაშვები მილი 

ბაკნისათვის 
15-05 წ 0110 წყლის გამოსაწოვი 

მოწყობილობა 
23-99 წ 0111 წყლის გამოსახდელი აპარატი 

 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

28-03 წ 0112 წყლის გამშხეფი პირის 
ღრუსათვის 

23-02 წ 0113 წყლის გამწმენდი დანადგარი 
23-03 წ 0114 წყლის გასაცხელებელი 

მოწყობილობა აბაზანისათვის 
10-04 წ 0115 წყლის დონის მაჩვენებელი 
10-05 წ 0116 წყლის დონის ნაკლებობის 

სიგნალიზატორი (ბოილერში-) 
07-01 წ 0117 წყლის დოქი 
21-02 წ 0118 წყლის თხილამური 
21-03 წ 0119 წყლის სასრიალო [ატრაქციონი] 
07-01 წ 0120 წყლის საცივარი 
10-04 წ 0121 წყლის სიხისტის გამზომი 

ხელსაწყო 
07-07 წ 0122 წყლის ტევადობა, ტილოსი და 

მისთანათა 
23-01 წ 0123 წყლის ფილტრი 
23-01 წ 0124 წყლის შესარბილებელი 

მოწყობილობა 
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კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

21-01 ჭ 0001 ჭადრაკი [თამაში] 
21-01 ჭ 0002 ჭადრაკის დაფა 
21-01 ჭ 0003 ჭადრაკის ფიგურა 
08-08 ჭ 0004 ჭანჭიკი 
08-08 ჭ 0005 ჭანჭიკი რგოლით 
08-08 ჭ 0006 ჭანჭიკი რკინიგზის 

შპალისათვის 
15-03 ჭ 0007 ჭარხლის ამოსაღები მანქანა 
25-02 ჭ 0008 ჭა (საჭვრეტი საკანალიზაციო–) 
26-05 ჭ 0009 ჭაღი 
08-05 ჭ 0010 ჭახრაკი (სადურგლო-) 
25-02 ჭ 0011 ჭერი 
25-02 ჭ 0012 ჭერი (კიდული–) 
26-06 ჭ 0013 ჭერის სანათი სატრანსპორტო 

საშუალებისათვის 
08-08 ჭ 0014 ჭილიბი გასახსნელი 
08-08 ჭ 0015 ჭილიბი (საბურავის–) 
08-08 ჭ 0016 ჭილიბყურა 
06-11 ჭ 0017 ჭილოფი (აბაზანის-) 
06-11 ჭ 0018 ჭილოფი (ავტომანქანის–) 
30-99 ჭ 0019 ჭილოფი ან სხვა საგებელი 

საჯინიბოსათვის 
24-04 ჭ 0020 ჭიპის სახვევი 
25-02 ჭ 0021 ჭის გისოსი (წყალჩასადინარი–) 
25-02 ჭ 0022 ჭის ხუფი 
07-01 ჭ 0023 ჭიქა 
07-01 ჭ 0024 ჭიქა ღვინის 
15-05 ჭ 0025 ჭიქების სარეცხი მანქანა 
07-99 ჭ 0026 ჭიქის (სასმელი–) დოზატორი 
25-02 ჭ 0027 ჭიშკარი 
25-02 ჭ 0028 ჭიშკარი (რაბის–) 
16-06 ჭ 0029 ჭოგრი 
12-12 ჭ 0030 ჭოჭინა 
22-03 ჭ 0031 ჭურვი 
22-03 ჭ 0032 ჭურვი (რეაქტიული–) 
07-01 ჭ 0033 ჭურჭელი ბოსტნეულისათვის 
07-01 ჭ 0034 ჭურჭელი გასაცხელებლად 
11-02 ჭ 0035 ჭურჭელი [დეკორატიული] 
07-01 ჭ 0036 ჭურჭელი [დეკორატიულის 

გარდა] 
07-01 ჭ 0037 ჭურჭელი (კერამიკული–) 
24-02 ჭ 0038 ჭურჭელი (მინის-) 

ლაბორატორიისათვის 
07-06 ჭ 0039 ჭურჭელი პერფორირებული 

თავსახურით 
07-06 ჭ 0040 ჭურჭელი სანელებლისათვის 
09-01 ჭ 0041 ჭურჭელი [საფუთავი] 
10-04 ჭ 0042 ჭურჭელი (საწყავი–) საყოფაც-

ხოვრებო საქმიანობისათვის 
07-01 ჭ 0043 ჭურჭელი 

ტკბილეულობისათვის 

 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

09-01 ჭ 0044 ჭურჭელი ფისის 
შესაგროვებლად 

07-02 ჭ 0045 ჭურჭელი (ღრმა–) თევზის 
შესაწვავად 

07-07 ჭ 0046 ჭურჭელი ყინულის 
კუბურებისათვის 

24-04 ჭ 0047 ჭურჭელი (შესადგმელი ღამის–) 
ავადმყოფებისათვის 

07-06 ჭ 0048 ჭურჭელი ძმრის და ზეთისათვის 
06-13 ჭ 0049 ჭურჭლის ასაღები რბილი 

საჭერი 
07-02 ჭ 0050 ჭურჭლის ასაღები სატაცი 
15-05 ჭ 0051 ჭურჭლის გასარეცხი მანქანის 

ჭურჭლის სათავსი 
04-01 ჭ 0052 ჭურჭლის გასარეცხი ჯაგრისი 
15-05 ჭ 0053 ჭურჭლის სათავსი ჭურჭლის 

სარეცხი მანქანისათვის 
15-05 ჭ 0054 ჭურჭლის სარეცხი [მანქანა] 
28-99 ჭ 0055 ჭურჭლის სარეცხი მანქანის 

დეზოდორანტი [ტაბლეტი] 
07-05 ჭ 0056 ჭურჭლის საშრობი 
07-06 ჭ 0057 ჭურჭლის ქვესადგამი 
06-13 ჭ 0058 ჭურჭლის ქვესადები, საფენი 
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კლასი/ 

ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 
05-05 ხ 0001 ხავერდი 
25-03 ხ 0002 ხაზების ანძა, ბოძი 

(ელექტროგადამცემი–) 
06-03 ხ 0003 ხაზვის მაგიდა 
19-06 ხ 0004 ხაზვის მრუდთარგი 
02-02 ხ 0005 ხალათი 
02-02 ხ 0006 ხალათი  (საბანაო–) 
02-02 ხ 0007 ხალათი (სამუშაო–) 
02-02 ხ 0008 ხალათი  (ქალის–) 
06-11 ხ 0009 ხალიჩა 
06-11 ხ 0010 ხალიჩა (აბაზანის-) 
06-11 ხ 0011 ხალიჩა (ავტომანქანის–) 
06-11 ხ 0012 ხალიჩა (იატაკის–) 
07-05 ხ 0013 ხალიჩის გასაბერტყი [ხელის] 
15-05 ხ 0014 ხალიჩის გასაწმენდი ვაკუუმური 

მტვერსასრუტი 
15-05 ხ 0015 ხალიჩის საწმენდი მანქანა 
07-03 ხ 0016 ხამანწკის ნიჟარის გასახსნელი 

საშუალება 
29-01 ხ 0017 ხანძარსაწინაღო მოწყობილობა 

და აღჭურვილობა 
29-01 ხ 0018 ხანძრის ჩასაქრობად 

განკუთვნილი რეზერვუარი 
29-01 ხ 0019 ხანძრის ჩასაქრობი ტუმბო 
25-04 ხ 0020 ხარაჩო (სამშენებლო–) და მისი 

ელემენტი 
25-04 ხ 0021 ხარაჩოს (სამშენებლო–) მილი 
08-99 ხ 0022 ხარიხა დასაჭრელად 
08-99 ხ 0023 ხარიხა (სამშენებლო-) 
21-02 ხ 0024 ხარიხა ტანვარჯიშისათვის 
10-05 ხ 0025 ხარჯის კონტროლის ხელსაწყო 
10-04 ხ 0026 ხარჯსაზომი 
22-06 ხ 0027 ხაფანგი ცხოველებისათვის 
07-04 ხ 0028 ხახვის საჭრელი, 

არაელექტრული 
31-01 ხ 0029 ხახვის საჭრელი, ელექტრული 
16-05 ხ 0030 ხედის მაძიებელი 

[ფოტოგრაფიული] 
19-06 ხ 0031 ხეზე ამოსაწვავი თერმოკაუტერი 
08-03 ხ 0032 ხეზის საჭრელი 
12-02 ხ 0033 ხელბარგის(–თვის) ხელის ურიკა 
08-07 ხ 0034 ხელბორკილი 
08-03 ხ 0035 ხელეჩო 
02-06 ხ 0036 ხელთათმანი 
02-06 ხ 0037 ხელთათმანი (ბოქსიორის–) 
02-06 ხ 0038 ხელთათმანი (დამცავი–)  

[საოჯახო, სამედიცინო და სხვა 
დანიშნულების] 

28-03 ხ 0039 ხელთათმანი მასაჟისათვის 
07-05 ხ 0040 ხელთათმანი მტვრის 

გადასაწმენდად 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

02-06 ხ 0041 ხელთათმანი (რენთგენოლოგის–)
02-06 ხ 0042 ხელთათმანი (სასიგნალო–) 
09-03 ხ 0043 ხელთათმანის კოლოფი 

[საფუთავი] 
30-99 ხ 0044 ხელთათმანი ცხოველების 

მოსავლელად 
28-03 ხ 0045 ხელთათმანი (ხეშეში–) 

დასაზელად 
24-02 ხ 0046 ხელით სამართავი სამედიცინო 

იარაღი 
28-03 ხ 0047 ხელის გასამშრალებელი 

მოწყობილობა 
28-03 ხ 0048 ხელის დასადები მანიკიურის 

დროს 
08-01 ხ 0049 ხელის დრელი 
12-16 ხ 0050 ხელის მუხრუჭის ბერკეტი 
12-02 ხ 0051 ხელის ურიკა, მაზიდა 
09-02 ხ 0052 ხელკასრი 
22-02 ხ 0053 ხელკეტი პოლიციელებისათვის 
12-01 ხ 0054 ხელნა (ოთხთვალას–) 
05-05 ხ 0055 ხელოვნური ბეწვი 
22-05 ხ 0056 ხელოვნური ბუზი სათევზაოდ 

[სატყუარა] 
22-05 ხ 0057 ხელოვნური თევზი ნემსკავით 

[სატყუარა] 
24-03 ხ 0058 ხელოვნური თვალი 
24-03 ხ 0059 ხელოვნური კბილი 
24-03 ხ 0060 ხელოვნური კიდური 
22-05 ხ 0061 ხელოვნური მწერი სათევზაოდ 

[სატყუარა] 
08-08 ხ 0062 ხელსაკიდის მინაწოვი 
03-01 ხ 0063 ხელსაქმის(–თვის) კალათა 
14-99 ხ 0064 ხელსაწყო (ელექტროვაკუუმური-)
24-02 ხ 0065 ხელსაწყო პირის ღრუს 

დასაცავად [სტომატოლოგიური] 
12-16 ხ 0066 ხელსაწყოს პანელი სატრანსპორ-

ტო საშუალებისათვის 
10-04 ხ 0067 ხელსაწყო ტერფის გასაზომად 
11-02 ხ 0068 ხელსახოცი  (ამოქარგული–) 

მაგიდისათვის 
06-13 ხ 0069 ხელსახოცი [მაგიდის საკუთნო] 
07-06 ხ 0070 ხელსახოცის რგოლი 
23-02 ხ 0071 ხელსახოცის სარიგებელი კარადა
07-06 ხ 0072 ხელსახოცის საჭერი 
23-02 ხ 0073 ხელსახოცის საჭერი 

[სანიტარული მოწყობილობა] 
24-04 ხ 0074 ხელსახოცი (ჰიგიენური–) 
19-01 ხ 0075 ხელფასის კონვერტი, პაკეტი 
03-03 ხ 0076 ხელჯოხი 
03-03 ხ 0077 ხელჯოხი (დასაკეცი–), 

დასაჯდომად გარდაქმნადი 
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კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

03-03 ხ 0078 ხელჯოხი (სასეირნო-) 
17-03 ხ 0079 ხემი მუსიკალური 

ინსტრუმენტისათვის 
08-05 ხ 0080 ხენჯის ან ხაშურის მოსაცილებე-

ლი იარაღი ორთქლის ქვაბებიდან
08-03 ხ 0081 ხერხი 
15-09 ხ 0082 ხერხი მექანიკური, 

სტაციონარული 
08-03 ხ 0083 ხერხი (მექანიკური–) [ხელის 

მართვით] 
08-05 ხ 0084 ხერხის მიმმართველი მერქნის 

გადასაჭრელად 
08-03 ხ 0085 ხერხის ტანი 
08-05 ხ 0086 ხერხის შაბლონი 
24-02 ხ 0087 ხერხი (ქირურგიული–) 
08-03 ხ 0088 ხერხი (ძვლის–) 
08-03 ხ 0089 ხერხი (ხელის–) 
08-03 ხ 0090 ხერხი (ჯაჭვური–) 
08-03 ხ 0091 ხერხუნა 
15-99 ხ 0092 ხესაქცევი მანქანა 
08-05 ხ 0093 ხე-ტყის ასაწევი სატაცი [იარაღი] 
15-09 ხ 0094 ხე–ტყის დამაქუცმაცებელი 

ჩარხი 
28-03 ხ 0095 ხეშეში ხელთათმანი 

დასაზელად 
07-05 ხ 0096 ხვეტია ფანჯრისათვის 
07-04 ხ 0097 ხვეტია ცომისათვის 
25-03 ხ 0098 ხიდი [სამოქალაქო მშენებლობა] 
10-06 ხ 0099 ხიდი (სასიგნალო–) 
25-03 ხ 0100 ხიდი (საქვეითო–) 
25-03 ხ 0101 ხიდის ბურჯი 
25-02 ხ 0102 ხიდის სანაპირო ბურჯი 
24-03 ხ 0103 ხიდი  [სტომატოლოგიური] 
25-03 ხ 0104 ხიდი (ტივტივა–) 
02-05 ხ 0105 ხილაბანდი 
01-02 ხ 0106 ხილი 
07-01 ხ 0107 ხილის გასარეცხი ჯამი 
31-01 ხ 0108 ხილის გასაფცქვნელი მანქანა, 

ელექტრული [სამრეწველო] 
07-01 ხ 0109 ხილის ვაზა 
07-04 ხ 0110 ხილის კურკის ამოსაღები 

საშუალება [საყოფაცხოვრებო] 
01-01 ხ 0111 ხილის ნაყინი 

 
 
 
 

31-01 ხ 0112 ხილის წვენების ექსტრაქტორი 
[ელექტრული] 

07-04 ხ 0113 ხილის წვენსაწური, არაელექ-
ტრული [საყოფაცხოვრებო] 

07-04 ხ 0114 ხილის  წვენსაწური, ხელის 
[საყოფაცხოვრებო] 

11-04 ხ 0115 ხილი (ხელოვნური–) 

 
 
 
 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

25-01 ხ 0116 ხიმინჯი 
25-02 ხ 0117 ხიმინჯის ბუდე 
25-02 ხ 0118 ხიმინჯის ძირი 
25-01 ხ 0119 ხიმინჯი (შპუნტიანი–) 
15-04 ხ 0120 ხიმინჯსასობი ურნალი 
25-02 ხ 0121 ხის დამცავი მოწყობილობა 
08-03 ხ 0122 ხის მოსაჭრელი იარაღი 
08-03 ხ 0123 ხის მოსაჭრელი მექანიზმი 

[ხელის მართვით] 
23-05 ხ 0124 ხის ნახშირი 
12-16 ხ 0125 ხისტი საბუქსირე კოჭი 

სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის 

06-02 ხ 0126 ხისტი საყრდენის მქონე ლეიბი 
08-03 ხ 0127 ხის ტოტის მოსაჭრელი იარაღი 
08-03 ხ 0128 ხის ტოტის მოსაჭრელი 

სამარჯვი 
22-03 ხ 0129 ხიფათის მანიშნებელი რაკეტა 
22-02 ხ 0130 ხიშტი 
22-02 ხ 0131 ხმალი 
14-01 ხ 0132 ხმამაღლამოლაპარაკე 
14-01 ხ 0133 ხმამაღლამოლაპარაკის 

დიაფრაგმა 
14-99 ხ 0134 ხმამაღლამოლაპარაკის 

მაფიქსირებელი საშუალება 
[კრონშტეინი] 

14-01 ხ 0135 ხმამაღლამოლაპარაკის რუპორი 
14-99 ხ 0136 ხმამაღლამოლაპარაკის 

ქვესადგამი 
10-02 ხ 0137 ხმოვან სიგნალიანი მაჯის საათი 
10-02 ხ 0138 ხმოვან სიგნალიანი ჯიბის საათი 
12-07 ხ 0139 ხომალდი (კოსმოსური–) 
25-99 ხ 0140 ხომალდის გემხარიხა 
07-01 ხ 0141 ხონჩა და მისთანანი 
09-03 ხ 0142 ხონჩა კვების პროდუქტების 

შესაფუთად 
08-05 ხ 0143 ხონჩა ოქროს ქვიშრობის 

გამოსარეცხად 
09-03 ხ 0144 ხონჩა ყვავილების შესაფუთად 
08-03 ხ 0145 ხორცის ასაჭრელი დანა 
07-04 ხ 0146 ხორცის დასაბეგვი ჩაქუჩი 
07-04 ხ 0147 ხორცის დასაკეპი ჯირკი 
08-08 ხ 0148 ხორცის კაკვი 
07-04 ხ 0149 ხორცის საკეპი მანქანა 
31-01 ხ 0150 ხორცის საჭრელი, ელექტრული 

[სამზარეულოსი] 
31-01 ხ 0151 ხორცის საჭრელი მანქანა 
07-04 ხ 0152 ხორცის ტენდერიზატორი 
08-08 ხ 0153 ხრახნი 

            



 

nawarmis anbanuri CamonaTvali        x 

 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

12-07 ხ 0154 ხრახნი (საჰაერო–) საფრენი 
აპარატისათვის 

08-05 ხ 0155 ხრახნსაჭრელი თავი 
15-09 ხ 0156 ხრახნსაჭრელი ჩარხი 
13-03 ხ 0157 ხუნდი (გადამყვანი-) 
13-03 ხ 0158 ხუნდი კაბელის შესაერთებლად 
12-16 ხ 0159 ხუნდი (მუხრუჭის–) სატრანს-

პორტო საშუალებისათვის 
30-08 ხ 0160 ხუნდი ცხოველებისათვის 
09-07 ხ 0161 ხუფი (ბოთლის–) 
25-02 ხ 0162 ხუფი (საკვამურის–) 
09-07 ხ 0163 ხუფი (საფრქვევი–) აეროზოლის 

კონტეინერისათვის 
07-01 ხ 0164 ხუფი ქილისათვის 
25-02 ხ 0165 ხუფი (ჭის,საძრომის–) 
09-07 ხ 0166 ხუფი (ჰერმეტული-) 

   

   

   

   

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 
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კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

04-02 ჯ 0001 ჯაგარი (კბილის ჯაგრისის–) 
15-05 ჯ 0002 ჯაგრისებიანი მანქანა 

(ფეხსაცმლის გასაწმენდი–) 
07-99 ჯ 0003 ჯაგრისების  საჭერი 
04-01 ჯ 0004 ჯაგრისი 
04-01 ჯ 0005 ჯაგრისი  ავეჯის გადასაწმენდად 

[ცოცხისმაგვარი] 
04-01 ჯ 0006 ჯაგრისი ბოთლების  

გასარეცხად 
04-01 ჯ 0007 ჯაგრისი გასაწმენდად 
04-02 ჯ 0008 ჯაგრისი (ელექტრული-), 

კბილის  ჯაგრისის გასაწმენდად 
04-02 ჯ 0009 ჯაგრისი (თმის–) 
04-02 ჯ 0010 ჯაგრისი (კბილთაშორისის-) 
04-02 ჯ 0011 ჯაგრისი (კოსმეტიკური–) 
04-03 ჯ 0012 ჯაგრისი მანქანისათვის 
12-16 ჯ 0013 ჯაგრისი (მინასაწმენდის–) 
04-01 ჯ 0014 ჯაგრისი  ნამცეცების 

გადასახვეტად 
04-01 ჯ 0015 ჯაგრისი სამრეცხაოსათვის 
03-01 ჯ 0016 ჯაგრისის(–თვის) ფუტლარი 
08-08 ჯ 0017 ჯაგრისის (საწმენდი–) 

შემაკავებელი საჭერი 
23-02 ჯ 0018 ჯაგრისის (ტუალეტის 

საწმენდი–) საჭერი 
04-01 ჯ 0019 ჯაგრისის (ხეშეში–)  სახელურ-

თან მისაერთებელი სამაგრი 
04-02 ჯ 0020 ჯაგრისი (ტანსაცმლის –) 
04-02 ჯ 0021 ჯაგრისი (ტუალეტის–) 
04-01 ჯ 0022 ჯაგრისი ტუალეტის 

ოთახისათვის 
04-02 ჯ 0023 ჯაგრისი (ფეხსაცმლის–) 
04-02 ჯ 0024 ჯაგრისი (ფრჩხილების–) 
04-01 ჯ 0025 ჯაგრისი ( შემწოვი-) 
04-02 ჯ 0026 ჯაგრისი წამწამების და წარბების 

შესაღებად 
04-01 ჯ 0027 ჯაგრისი (ჭურჭლის გასარეცხი–) 
04-01 ჯ 0028 ჯაგრისი (ხეშეში-) [გრძელი 

ტარით] 
12-13 ჯ 0029 ჯავშნიანი სატრანსპორტო 

საშუალება 
12-05 ჯ 0030 ჯალამბარი 
07-01 ჯ 0031 ჯამი 
11-02 ჯ 0032 ჯამი [დეკორატიული] 
30-03 ჯ 0033 ჯამი ძაღლისათვის 
07-01 ჯ 0034 ჯამი ხილის გასარეცხად 
01-01 ჯ 0035 ჯანჯაფილის თაფლაკვერი 
08-99 ჯ 0036 ჯაჭვი [ლითონის] 
24-02 ჯ 0037 ჯაჭვი (საქონლის დაბადების 

დროს გამოსაყენებელი–) 
 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

12-11 ჯ 0038 ჯაჭვის (ველოსიპედის–) 
დამჭიმი მოწყობილობა 

12-11 ჯ 0039 ჯაჭვის თვალი (ველოსიპედის ან 
მოტოციკლის–) 

08-08 ჯ 0040 ჯაჭვის მენჯისებრი რგოლი 
12-11 ჯ 0041 ჯაჭვის მიმმართველი ველოსიპე-

დის სიჩქარის ცვლილებისათვის 
22-99 ჯ 0042 ჯაჭვის პერანგი 
08-99 ჯ 0043 ჯაჭვის რგოლი 
12-11 ჯ 0044 ჯაჭვის რგოლი (ველოსიპედის 

ან მოტოციკლის–) 
12-05 ჯ 0045 ჯაჭვი (ტვირთამწის–) 
12-05 ჯ 0046 ჯაჭვი (ციცხვის–) [ამწევი 

მექანიზმის] 
30-04 ჯ 0047 ჯაჭვი ძაღლისათვის 
08-03 ჯ 0048 ჯაჭვური ხერხი 
02-02 ჯ 0049 ჯემპრი 
11-02 ჯ 0050 ჯვარცმა 
02-02 ჯ 0051 ჯიბე სამოსისათვის 
18-99 ჯ 0052 ჯიბის გამომთვლელი მანქანის 

ქვესადგარი [მაგიდაზე 
დასადგმელი] 

08-03 ჯ 0053 ჯიბის დანა 
10-02 ჯ 0054 ჯიბის საათი 
10-02 ჯ 0055 ჯიბის საათი ხმოვანი სიგნალით 
03-01 ჯ 0056 ჯიბის სავარცხლის ფუტლარი 
26-02 ჯ 0057 ჯიბის ფარანი 
02-02 ჯ 0058 ჯინსი 
07-04 ჯ 0059 ჯირკი ხორცის დასაკეპად 
25-03 ჯ 0060 ჯიხური [სატელეფონო] 
25-03 ჯ 0061 ჯიხური საღებავების 

მისაფრქვევად 
25-03 ჯ 0062 ჯიხური [საყარაულო] 
14-02 ჯ 0063 ჯოისტიკი კომპიუტერისათვის 
21-01 ჯ 0064 ჯოისტიკი სათამაშოსათვის 
22-05 ჯ 0065 ჯოხი (ანკესის–) 
21-02 ჯ 0066 ჯოხი (თხილამურის–) 
17-99 ჯ 0067 ჯოხი (სადირიჟორო–) 
19-07 ჯ 0068 ჯოხი საჩვენებელი 
30-05 ჯ 0069 ჯოხი (წამახვილებული–) 

ცხოველთა გასარეკად 
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კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

21-01 ჰ 0001 ჰაერბურთი (საბავშვო–) 
25-99 ჰ 0002 ჰაერგაუმტარი და წყალგაუმტა-

რი სატენი [მშენებლობა] 
28-99 ჰ 0003 ჰაერის გამწმენდი 

[ხელსაწყოსაგან განსხვავებული] 
23-04 ჰ 0004 ჰაერის კონდიციონერი 
23-04 ჰ 0005 ჰაერის მაკონდიცირებელი 

მოწყობილობა 
23-04 ჰ 0006 ჰაერის სადეზოდორაციო 

მოწყობილობა 
23-04 ჰ 0007 ჰაერის სასტერილიზაციო 

მოწყობილობა 
23-04 ჰ 0008 ჰაერის სატენიანებელი 
23-03 ჰ 0009 ჰაერის სატენიანებელი 

გათბობის რადიატორისათვის 
15-02 ჰ 0010 ჰაერმანაწილებელი სალტის 

დასატუმბავად 
12-16 ჰ 0011 ჰაერსაკრები გისოსი 

სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის 

23-04 ჰ 0012 ჰაერსაწმენდი 
17-03 ჰ 0013 ჰავაის გიტარა 
20-02 ჰ 0014 ჰალსტუხების გამოსაფენი 

სტენდი 
02-05 ჰ 0015 ჰალსტუხი 
02-07 ჰ 0016 ჰალსტუხის სამაგრი 
06-02 ჰ 0017 ჰამაკი 
21-02 ჰ 0018 ჰანტელი 
22-01 ჰ 0019 ჰარპუნი 
22-01 ჰ 0020 ჰარპუნიანი ზარბაზანი 
22-01 ჰ 0021 ჰარპუნიანი  თოფი 
22-01 ჰ 0022 ჰარპუნიანი თოფი წყალქვეშ 

ნადირობისათვის 
22-05 ჰ 0023 ჰარპუნი  სათევზაოდ 
22-01 ჰ 0024 ჰაუბიცა 
28-02 ჰ 0025 ჰემოსტატიკური ფანქარი 
09-07 ჰ 0026 ჰერმეტული ხუფი, საცობი 
24-04 ჰ 0027 ჰიგიენური ხელსახოცი 
10-04 ჰ 0028 ჰიგრომეტრი 
15-09 ჰ 0029 ჰიდრავლიკური წნეხი 
23-01 ჰ 0030 ჰიდრანტი 
23-01 ჰ 0031 ჰიდრანტი (სახანძრო–) 
25-03 ჰ 0032 ჰიდროელექტოსადგური 

[სამოქალაქო მშენებლობა] 
12-07 ჰ 0033 ჰიდროთვითმფრინავი [საფრენი 

აპარატი] 
10-05 ჰ 0034 ჰიდროსტატი 
10-05 ჰ 0035 ჰიდროფონი 
17-02 ჰ 0036 ჰობოი 
20-03 ჰ 0037 ჰოლოგრაფიული ნიშანი, 

მაჩვენებელი და მოწყობილობა 

 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 
17-02 ჰ 0038 ჰორნი 
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nawarmis CamonaTvali klasebis mixedviT 

 
კლასი 1.   კვების პროდუქტები 

 
   კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

   
01-01 პურ-ფუნთუშეული, ნამცხვრები, 

საკონდიტრო ნაწარმი, მაკარონის 
ნაწარმი და სხვ. მარცვლეულისა და 
ბურღულეულის პროდუქტები, 
კანფეტები, შოკოლადი, ნაყინი. 
 

 ა 0269 ატრია 
 ბ 0143 ბეზე 
 ბ 0183 ბისკვიტი 
 ბ 0342 ბურღულეულის პროდუქტები 
 გ 0051 გალეტი 
 ვ 0035 ვაფლის ჭიქა ნაყინისათვის 

[საჭმელი] 
 ვ 0066 ვერმიშელი 
 კ 0106 კანფეტი 
 კ 0138 კარამელი [კანფეტი] 
 კ 0279 კექსი 
 მ 0078 მაკარონი 
 მ 0079 მაკარონის ნაწარმი 
 მ 0144 მარცვლეულის პროდუქტები 
 ნ 0051 ნამცხვარი 
 ნ 0067 ნაფიცხარა 
 ნ 0077 ნაყინი 
 ნ 0080 ნაყინის(–თვის)  ვაფლის ჭიქა  

[საკვები] 
 ნ 0082 ნაყინი (ხილის–) 
 ო 0048 ორცხობილა 
 პ 0150 პრალინე 
 პ 0179 პური 
 პ 0188 პურ-ფუნთუშეული 
 რ 0083 რეზინი (საღეჭი–) 
 ს 0325 საკონდიტრო ნაწარმი 
 ს 0923 საღეჭი რეზინი 
 ს 1423 სპაგეტი 
 ტ 0144 ტკბილღვეზელა 
 ტ 0171 ტორტი 
 ფ 0326 ფხვიერი  ნამცხვარი 
 ღ 0026 ღვეზელი 
 ღ 0027 ღვეზელი ხილით ან მურაბით 
 შ 0038 შაქარყინული 
 შ 0115 შოკოლადი 
 შ 0116 შოკოლადის კანფეტი 
 ც 0064 ცომეული  [საკონდიტრო 

ნაწარმი] 
 ც 0073 ცუკატი 
 ხ 0111 ხილის ნაყინი 
 ჯ 0035 ჯანჯაფილის თაფლაკვერი 

 
 

   კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

   
01-02 ხილი და ბოსტნეული 

 
 ბ 0247 ბოსტნეული 
 ხ 0106 ხილი 

 
01-03 ყველი, კარაქი და მისი შემცვლელები,  

სხვა რძის  პროდუქტები 
 

 კ 0140 კარაქი და მისი შემცვლელები 
 მ 0128 მარგარინი 
 რ 0156 რძის პროდუქტები 
 ყ 0043 ყველეული 

 
01-04 ხორცისა და თევზის პროდუქტები 

 
 თ 0099 თევზის კატლეტი 
 კ 0236 კატლეტი (თევზის–) 
 ს 1420 სოსისი 
 ძ 0028 ძეხვი 

 
01-05 სარეზერვო ქვეკლასი 

 
01-06 საკვები ცხოველებისათვის 

 
 გ 0052 გალეტი ძაღლებისათვის 
 კ 0474 კოპტონი ცხოველებისათვის 
 მ 0137 მარილი მსხვილფეხა რქოსანი 

საქონლისა და ნადირისათვის 
 პ 0187 პური ფრინველებისათვის 
 ფ 0256 ფრინველების(–თვის)  პური 
 ც 0101 ცხოველების(–თვის)   კოპტონი 
 ძ 0015 ძაღლების(–თვის)  გალეტი 

 
01-99 სხვადასხვა 

 
 შ 0037 შაქარი 
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კლასი 2.   სამოსი  და  გალანტერეა 

 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

   
02-01 საცვლები, ქალის საცვლები, 

კორსეტები, ღამის საცვლები 
 

 ა 0162 ამოსაფენი ქსოვილი(ჩვილი 
ბავშვის–) 

 ა 0242 ასაკრავი (მუცლის–) 
 ბ 0030 ბავშვის მოკლე შარვალი 
 ბ 0034 ბავშვის სახვევი 
 ბ 0035 ბავშვის სახვევი (დამცავი-) 
 ბ 0038 ბავშვის უშესაკრავო პერანგი 
 ბ 0039 ბავშვის უშესაკრავო 

სახელოებიანი პერანგი 
 ბ 0113 ბარძაყის დამცავი საშუალება 

სპორტსმენებისათვის 
 ბ 0186 ბიუსტჰალტერი 
 გ 0280 გულისპირი 
 დ 0027 დამცავი საშუალება (ბარძაყის–) 

სპორტსმენებისათვის 
 კ 0401 კომბინაცია [საცვალი] 
 კ 0490 კორსეტი 
 კ 0491 კორსეტი ორთოპედიული 
 მ 0112 მანჟეტი (პერანგის–) 
 მ 0395 მოკლე შარვალი ( რეზინის–) 

ბავშვისათვის 
 მ 0538 მუცლის ასაკრავი 
 ნ 0125 ნიფხავი [საცვალი] 
 ო 0031 ორთოპედიული კორსეტი 
 პ 0054 პერანგი 
 პ 0055 პერანგი (ბავშვის უშესაკრავო–) 
 პ 0056 პერანგი (ბავშვის ღამის–) 
 პ 0059 პერანგი (მამაკაცის ღამის–) 
 პ 0060 პერანგის მანჟეტი 
 პ 0061 პერანგის საყელო 
 პ 0062 პერანგის სახელო 
 პ 0063 პერანგი (ქალის ღამის–) 
 პ 0077 პიჟამა 
 რ 0084 რეზინის მოკლე შარვალი 

ბავშვისათვის 
 ს 0449 სამოსი გასახდომად 
 ს 0929 საყელო (მოსახსნელი-) 
 ს 0930 საყელო (პერანგის–) 
 ს 1021 საცვალი ( ბავშვის  ქვედა–) 
 ს 1022 საცვალი ( მამაკაცის  ქვედა–) 
 ს 1023 საცვალი (ქალის–) 
 ს 1024 საცვალი ( ქალის ქვედა–) 
 ს 1025 საცვალი (ღამის–) 
 ს 1230 სახელოებიანი პერანგი (ბავშვის 

უშესაკრავო–) 

 
 
 
 
 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

   
 ს 1231 სახელო (პერანგის–) 
 ს 1273 სახვევი (ბავშვის–) 
 ს 1274 სახვევი (ბავშვის–), დამცავი 
 ტ 0201 ტრუსი 
 ტ 0202 ტრუსი (ბავშვის–) 
 ტ 0203 ტრუსი (მამაკაცის–) 
 ფ 0323 ფუფაიკა [საცვალი] 
 ქ 0012 ქამარი [საცვალი] 
 ქ 0103 ქვედა საცვალი (ბავშვის–) 
 ქ 0104 ქვედა საცვალი (მამაკაცის–) 
 ქ 0105 ქვედა საცვალი (ქალის–) 
 ქ 0107 ქვედატანი (ბავშვის–) 
 ქ 0109 ქვედატანი [საცვალი] 
 ღ 0004 ღამის პერანგი (ბავშვის–) 
 ღ 0005 ღამის პერანგი (მამაკაცის–) 
 ღ 0006 ღამის პერანგი (ქალის–) 
 ღ 0007 ღამის საცვალი 
 შ 0029 შარვალი (ბავშვის მოკლე–) 
 შ 0030 შარვალი (რეზინის მოკლე–) 

ბავშვისათვის 
 ჩ 0110 ჩვილი ბავშვის ამოსაფენი 

ქსოვილი 
 

02-02 ტანსაცმელი 
 

 ა 0188 ანაფორა 
 ბ 0199 ბლუზა 
 ბ 0200 ბოა [ყელსაბამი] 
 ბ 0233 ბოლერო 
 ბ 0289 ბრიჯი 
 გ 0254 გორჟეტი [ყელსაბამი] 
 დ 0172 დეზაქტივაციის(–თვის)  

ტანსაცმელი 
 ი 0034 იზოთერმული სამოსი  წყალქვეშ 

ნადირობისათვის 
 კ 0001 კაბა 
 კ 0315 კიმონო 
 კ 0331 კიტელი 
 კ 0496 კოსტიუმი 
 კ 0497 კოსტიუმი (მამაკაცის–) 
 კ 0499 კოსტიუმი  (საბანაო–) 
 კ 0500 კოსტიუმი (სავარჯიშო თბილი-) 
 კ 0501 კოსტიუმი (სათხილამურო-) 
 კ 0502 კოსტიუმი  (საყვინთავი–) 
 კ 0503 კოსტიუმი (ქალის–) 
 ლ 0001 ლაბადა 
 მ 0077 მაისური (ფეხბურთელის–) 
 მ 0111 მანჟეტი 
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კლასი 2.   სამოსი  და  გალანტერეა 

 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

   
 მ 0166 მატროსულა (ქალის–) 
 მ 0234 მეთევზის ჟაკეტი [მოქსოვილი] 
 მ 0462 მოსასხამი 
 მ 0483 მოქსოვილი ნაკეთობა 
 მ 0521 მუნდირი 
 ნ 0040 ნაკეთობა  (მოქსოვილი–) 
 პ 0010 პალანტინი 
 პ 0014 პალტო (ბავშვის–) 
 პ 0015 პალტო (მამაკაცის-) 
 პ 0051 პელერინა  [მოსასხამი] 
 პ 0053 პენუარი 
 პ 0057 პერანგი (დამაწყნარებელი-) 
 პ 0058 პერანგი თავისუფალი 

შეკერილობის 
 პ 0104 პიჯაკი 
 პ 0132 პონჩო 
 პ 0173 პულოვერი 
 ჟ 0003 ჟაკეტი 
 ჟ 0004 ჟაკეტი  მეთევზისათვის  

[მოქსოვილი] 
 ჟ 0018 ჟილეტი 
 ს 0047 საბალეტო  ქვედატანი 
 ს 0049 საბანაო  კოსტიუმი 
 ს 0050 საბანაო ტრუსი [სპორტული] 
 ს 0233 სათხილამურო კოსტიუმი 
 ს 0403 სამასკარადო ტანსაცმელი 
 ს 0446 სამოსი 
 ს 0447 სამოსი (ბეწვის–) 
 ს 0448 სამოსი გამთბობი, დათბუნების 

ელემენტებით 
 ს 0450 სამოსი  (მაშველის–) [წყალზე] 
 ს 0451 სამოსი (სამღვდელოების–) 
 ს 0452 სამოსი  (სანიტარული–) 
 ს 0453 სამოსი (ქირურგიული–) 
 ს 0454 სამოსი (ცეცხლგამძლე–) 
 ს 0476 სამუშაო შარვალი 
 ს 0477 სამუშაო ხალათი 
 ს 0483 სამღვდელოების სამოსი 
 ს 0495 სამხრე 
 ს 0557 სანიტარული სამოსი 
 ს 0928 საყელო 
 ს 0933 საყვინთავი კოსტიუმი 
 ს 1088 საწვიმარი [წყალგაუმტარი 

მოსასხამი] 
 ს 1339 სვიტერი 
 ს 1425 სპეცტანსაცმელი 
 ტ 0019 ტანვარჯიშის(–თვის)  

ტანსაცმელი 

 
 
 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

   
 ტ 0025 ტანსაცმელი 

დეზაქტივაციისათვის 
 ტ 0027 ტანსაცმელი (სავარჯიშო-) 
 ტ 0028 ტანსაცმელი (სამასკარადო–) 
 ტ 0029 ტანსაცმელი  (სამუშაო–) 
 ტ 0030 ტანსაცმელი ტანვარჯიშისათვის 
 ტ 0031 ტანსაცმელი (ფორმის–) 
 ტ 0099 ტენისურა 
 ტ 0148 ტოგა 
 ტ 0204 ტრუსი (საბანაო–) [სპორტული] 
 ფ 0215 ფორმის სამოსი 
 ქ 0002 ქალის კოსტიუმი 
 ქ 0106 ქვედატანი 
 ქ 0108 ქვედატანი (საბალეტო–) 
 ქ 0185 ქირურგიული სამოსი 
 ქ 0241 ქურთუკი 
 ქ 0242 ქურთუკი (თბილი–) 

კაპიუშონით 
 ქ 0243 ქურთუკი მატროსული 
 ქ 0244 ქურთუკი (სპორტული–) 
 ქ 0246 ქურქი 
 შ 0028 შარვალი 
 შ 0031 შარვალი (სამუშაო–) 
 შ 0120 შორტი 
 ც 0023 ცეცხლგამძლე სამოსი 
 წ 0059 წინსაფარი [სამოსი] 
 წ 0098 წყალქვეშა ნადირობის(–თვის)  

იზოთერმული სამოსი 
 ხ 0005 ხალათი 
 ხ 0006 ხალათი  (საბანაო–) 
 ხ 0007 ხალათი (სამუშაო–) 
 ხ 0008 ხალათი  (ქალის–) 
 ჯ 0049 ჯემპრი 
 ჯ 0051 ჯიბე სამოსისათვის 
 ჯ 0058 ჯინსი 

 
02-03 თავსაბურავები 

 
 ბ 0146 ბერეტი 
 დ 0023 დამცავი მუზარადი 
 დ 0034 დამცავი ჩაფხუტი 
 დ 0246 დოლბანდი 
 თ 0012 თავსაბურავზე დამაგრებული 

მზისგან დამცავი წინაფრა 
 თ 0013 თავსაბურავი 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          



 
nawarmis CamonaTvali klasebis mixedviT 

 
კლასი 2.   სამოსი  და  გალანტერეა 

 

 
კლასი/ 

ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

   
 თ 0014 თავსაბურავი (მწერის კბენისაგან 

დამცავი–) 
 თ 0015 თავსაბურავი (სამღვდელოების–) 
 თ 0017 თავსაბურავის წინაფრა 
 კ 0110 კაპიუშონი 
 კ 0111 კაპორი [თავსაბურავი] 
 კ 0276 კეპი 
 მ 0264 მზისგან დამცავი წინაფრა 
 მ 0474 მოტოციკლეტისტის ჩაფხუტის 

სპოილერი 
 მ 0515 მუზარადი (დამცავი–) 
 მ 0516 მუზარადი (სამხედრო–) 
 მ 0517 მუზარადი (საყვინთავი–) 
 მ 0518 მუზარადი (საშემდუღებლო–) 
 რ 0117 რკალურა [თავზე შემოსაკრავი] 
 ს 0051 საბანაო ქუდი 
 ს 0256 საკარნავალო ქუდი 
 ს 0493 სამხედრო მუზარადი 
 ს 0494 სამხედრო ჩაფხუტი 
 ს 0934 საყვინთავი მუზარადი 
 ს 1433 სპოილერი მოტოციკლეტისტის 

ჩაფხუტისათვის 
 ტ 0149 ტოკი [თავსაბურავი] 
 ფ 0074 ფართოფარფლებიანი ქუდი 
 ქ 0222 ქუდი 
 ქ 0223 ქუდი (საბანაო–) 
 ქ 0224 ქუდი საკარნავალო 
 ქ 0233 ქუდი (ქალის–) 
 ყ 0088 ყურსაფარი 
 ჩ 0013 ჩალმა 
 ჩ 0093 ჩაფხუტი (დამცავი–) 
 ჩ 0094 ჩაფხუტი (სამხედრო–) 
 ჩ 0096 ჩაფხუტი (საშემდუღებლო–) 
 ჩ 0101 ჩაჩი 
 წ 0047 წინაფრა (თავსაბურავის–) 
 წ 0048 წინაფრა (მზისგან დამცავი–) 
 წ 0049 წინაფრა (მზისგან დამცავი–), 

თავსაბურავზე დამაგრებადი 
 

02-04 ფეხსაცმელი,  წინდები,  მათ შორის 
მაღალყელიანი 
 

 ბ 0256 ბოტები 
 ბ 0354 ბუცი 
 გ 0060 გამაში 
 გ 0194 გეტრი 
 დ 0032 დამცავი ფეხსაცმელი 

 
კლასი/ 

ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

   
 კ 0090 კალოში 
 კ 0362 კოლგოტი 
 კ 0535 კრაგი 
 ლ 0019 ლანჩა (ფეხსაცმლის–) 
 მ 0196 მაშია 
 მ 0271 მთამსვლელის ფეხსაცმელი 
 მ 0394 მოკასინი 
 ო 0032 ორთოპედიული ფეხსაცმელი 
 ო 0033 ორთოპედიული ღაბაში 
 ო 0034 ორთოპედიული ძირი 
 ო 0035 ორთოპედიული წინდა 
 პ 0167 პროტექტორი, ფეხსაცმლის 

ქუსლის ნაწილის დასაცავად 
 ს 0044 საბავშვო ფეხსაცმელი 
 ს 0046 საბალეტო ფეხსაცმელი 
 ს 0075 საბო 
 ს 0423 სამედიცინო მაღალყელიანი 

წინდა 
 ს 0431 სამეჯლისო ფეხსაცმელი 
 ს 0478 სამუხლე 
 ს 0527 სანდალი 
 ს 1281 სახვევი წვივის 
 ს 1435 სპორტული ფეხსაცმელი 

[სპეციალური] 
 ს 1439 სრიალსაწინააღმდეგო 

პროტექტორი ფეხსაცმლისათვის 
[ლურსმნის გარეშე] 

 ტ 0193 ტრიკო 
 ფ 0089 ფაჩუჩი (ჩვილი ბავშვის-) 
 ფ 0105 ფეხსაცმელი 
 ფ 0106 ფეხსაცმელი გოლფისათვის 
 ფ 0107 ფეხსაცმელი (დაბალყელიანი-) 
 ფ 0108 ფეხსაცმელი (დამცავი-) 
 ფ 0109 ფეხსაცმელი (დახურული-) 
 ფ 0110 ფეხსაცმელი თხილამურებით 

ჩქაროსნული დაშვებისათვის 
 ფ 0111 ფეხსაცმელი (მთამსვლელის-) 
 ფ 0112 ფეხსაცმელი (ორთოპედიული–) 
 ფ 0113 ფეხსაცმელი (რბილი, უქუსლო–) 
 ფ 0114 ფეხსაცმელი (საბავშვო–) 
 ფ 0115 ფეხსაცმელი (სალაშქრო–) 
 ფ 0116 ფეხსაცმელი (სამეჯლისო–) 
 ფ 0117 ფეხსაცმელი (საშინაო–) 
 ფ 0118 ფეხსაცმელი სნოუბორდისათვის 
 ფ 0119 ფეხსაცმელი (სპორტული–) 

[სპეციალური] 
 ფ 0120 ფეხსაცმელი ტელემარკისათვის  
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კლასი 2.   სამოსი  და  გალანტერეა 

 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ფ 0121 ფეხსაცმელი (ყელიანი–) 
 ფ 0124 ფეხსაცმელი ხის ძირით 
 ფ 0130 ფეხსაცმლის ლანჩა 
 ფ 0140 ფეხსაცმლის ქუსლი 
 ფ 0141 ფეხსაცმლის ქუსლის ნაწილის 

დამცავი პროტექტორი 
 ფ 0146 ფეხსაცმლის ძირი 
 ფ 0148 ფეხსაცმლის წინა მხარე 
 ღ 0001 ღაბაში 
 ღ 0002 ღაბაში (ორთოპედიული–) 
 ჩ 0109 ჩექმა 
 ჩ 0111 ჩვილი ბავშვის ფაჩუჩი 
 ჩ 0125 ჩუსტი 
 ძ 0033 ძირი  (ორთოპედიული-) 
 ძ 0034 ძირი  (ფეხსაცმლის–) 
 წ 0045 წინა მხარე (ფეხსაცმლის–) 
 წ 0052 წინდა 
 წ 0053 წინდა (დახურული-) 
 წ 0054 წინდა (ორთოპედიული–) 
 წ 0055 წინდა (სამედიცინო 

მაღალყელიანი–) 
 

02-05 ჰალსტუხები, შარფები, თავსაფრები, 
ყელსახვევები და ცხვირსახოცები 
 

 ბ 0025 ბავშვის გულსაფარი 
 გ 0282 გულსაფარი (ბავშვის–) 
 თ 0019 თავსაფარი 
 ლ 0049 ლენტი (ორდენის–) 
 ლ 0054 ლენტი (ტანსაცმლის–) 
 ყ 0023 ყელსახვევი 
 შ 0007 შალი 
 შ 0034 შარფი [გრძელი] 
 შ 0035 შარფი [კვადრატული ფორმის] 
 ც 0095 ცხვირსახოცი 
 ხ 0105 ხილაბანდი 
 ჰ 0015 ჰალსტუხი 

 
02-06 ხელთათმანები 

 
 ბ 0264 ბოქსიორის ხელთათმანი 
 დ 0035 დამცავი ხელთათმანი [საოჯახო, 

სამედიცინო და სხვა 
დანიშნულების] 

 თ 0024 თათმანი 
 თ 0161 თითზე ჩამოსაცმელი 
 რ 0100 რენტგენოლოგის ხელთათმანი 
 ს 0690 სასიგნალო ხელთათმანი 
 ც 0002 ცალთითა 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

   
 ხ 0036 ხელთათმანი 
 ხ 0037 ხელთათმანი (ბოქსიორის–) 
 ხ 0038 ხელთათმანი (დამცავი–)  

[საოჯახო, სამედიცინო და სხვა 
დანიშნულების] 

 ხ 0041 ხელთათმანი (რენთგენოლოგის–)
 ხ 0042 ხელთათმანი (სასიგნალო–) 

 
02-07 გალანტერეა, სამოსის საკუთნო 

 
 ა 0289 აშურმა 
 ა 0290 აჭიმი [გალანტერეა] 
 ა 0291 აჭიმი [შარვლისა] 
 ბ 0036 ბავშვის სახვევის შესაკრავი 
 ბ 0056 ბალთა [გალანტერეა] 
 ბ 0066 ბალიში (ტანსაცმლის–) 

საობსორბციო [ოფლისათვის] 
 ბ 0067 ბალიში ქინძისთავებისათვის 
 ბ 0123 ბაფთის  სამაგრი 
 ბ 0187 ბიუსტჰალტერის მავთული 
 დ 0269 დუგმა [გალანტერეა] 
 ე 0001 “ელვა” შესაკრავი 
 ე 0002 “ელვა” შესაკრავი  

ფეხსაცმლისათვის 
 ე 0068 ეპოლეტი 
 ვ 0094 ვუალი 
 ვ 0095 ვუალის სამაგრი 
 ვ 0096 ვუალი (ქუდის–) 
 ზ 0032 ზონარი 
 ზ 0038 ზონრის სამაგრი [გალანტერეა] 
 კ 0242 კაუჭი (ფეხსაცმლის–) 
 კ 0250 კაშნეს სამაგრი 
 კ 0294 კვერცხი (ხის–) დასაკემსად 
 კ 0313 კილიტა [გალანტერეა] 
 კ 0314 კილო [გალანტერეა] 
 კ 0348 კნოპი [გალანტერეა] 
 კ 0532 კოჭი (ძაფის და ნართის–) 
 ლ 0053 ლენტის სამაგრი 
 ლ 0055 ლენტი (ქუდის–) 
 მ 0065 მავთული (ბიუსტჰალტერის-) 
 მ 0113 მანჟეტის საკინძი 
 მ 0160 მასრა (ძაფის და ნართის–) 
 მ 0172 მაქმანის საქსოვი ჩხირი 
 მ 0173 მაქო სათევზაო ბადის 

დასამზადებლად 
 მ 0211 მახათი [გალანტერეა] 
 მ 0333 მინის მძივი [გალანტერეა] 
 მ 0374 მნათი ქამარი [სამოსი] 

 
 
 
 

          



 
nawarmis CamonaTvali klasebis mixedviT 

 
კლასი 2.   სამოსი  და  გალანტერეა 

 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

   
 მ 0445 მორთულობა (ფეხსაცმლის–) 
 მ 0446 მორთულობა (ქამრის–) 
 ნ 0043 ნაკრტენი კაბების მოსართავად 
 ნ 0060 ნართის გორგლის საჭერი 
 ნ 0106 ნემსი [გალანტერეა] 
 ნ 0107 ნემსი დასარღვევად 
 ნ 0108 ნემსი (საკემსავი-) 
 ნ 0109 ნემსი (საკერავი-) 
 ნ 0111 ნემსი (სატრიკოტაჟო-) 
 ნ 0112 ნემსი (სახარაზო-) 
 ჟ 0001 ჟაბო 
 ს 0124 სადგისი ძაფის გასაყრელად 
 ს 0227 სათითე 
 ს 0320 საკინძი (მანჟეტის–) 
 ს 0364 სამაგრი (ბაფთის–) 
 ს 0366 სამაგრი (ზონრის–) 

[გალანტერეა] 
 ს 0370 სამაგრი (ლენტის–) 
 ს 0383 სამაგრი ( შარფის, კაშნეს-) 
 ს 0386 სამაგრი (ჰალსტუხის–) 
 ს 0496 სამხრეულები 
 ს 0656 სარჩული (ქუდის–) 
 ს 0667 სარჭი (ქუდის–) 
 ს 1145 საჭერი (ნართის  გორგლის–) 
 ს 1233 სახელოს  შემოსაკრავი 
 ს 1399 სიხისტის ელემენტი 

(ტანსაცმლის ქსოვილის–) 
 ს 1412 სოკო (ხის–) დასაკემსად 
 ტ 0032 ტანსაცმლის ბალიში, 

სააბსორბციო  [ოფლისათვის] 
 ფ 0125 ფეხსაცმლის “ელვა” შესაკრავი 
 ფ 0128 ფეხსაცმლის კაუჭი 
 ფ 0131 ფეხსაცმლის მორთულობა 
 ფ 0144 ფეხსაცმლის შესაკრავი 
 ქ 0009 ქამარი (მნათი–) [სამოსი] 
 ქ 0011 ქამარი [სამოსი] 
 ქ 0014 ქამრის მორთულობა 
 ქ 0025 ქარგა საქარგად და საკემსად  
 ქ 0176 ქინძისთავების(–თვის)  ბალიში 
 ქ 0177 ქინძისთავი [გალანტერეა] 
 ქ 0178 ქინძისთავი (ინგლისური–) 
 ქ 0180 ქინძისთავი (ქუდის–) 
 ქ 0181 ქინძისთავი (ჰალსტუხის–) 
 ქ 0226 ქუდის ვუალი 
 ქ 0229 ქუდის ლენტი 
 ქ 0230 ქუდის სარჩული 
 ქ 0231 ქუდის სარჭი 
 ქ 0232 ქუდის ქინძისთავი 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

   
 ღ 0035 ღილი [გალანტერეა] 
 ყ 0015 ყაითანი 
 ყ 0016 ყაისნაღი 
 ყ 0084 ყური (ფეხსაცმლის–) 
 შ 0036 შარფის სამაგრი 
 შ 0059 შემოსაკრავი (სახელოს-) 
 შ 0078 შესაკრავი (ბავშვის სახვევის–) 
 შ 0079 შესაკრავი [გალანტერეა] 
 შ 0085 შესაკრავი (ფეხსაცმლის–) 
 შ 0087 შესამოსი (ფეხსაცმლის–) 
 ჩ 0128 ჩხირი (მაქმანის საქსოვი–) 
 ჩ 0130 ჩხირი (წინდის მოსაქსოვი–) 
 ც 0069 ცოცია (“ელვა”  შესაკრავის–) 
 ძ 0011 ძაფის გასაყრელი 
 ძ 0012 ძაფის და ნართის კოჭი 
 ძ 0013 ძაფის და ნართის მასრა 
 წ 0027 წვივსაკრავი 
 წ 0028 წვივსაკრავი გრძელი 

წინდისათვის 
 წ 0029 წვივსაკრავის ქამარი 
 წ 0030 წვივსაკრავი წინდებისათვის 
 ჰ 0016 ჰალსტუხის სამაგრი 

 
02-99 სახვადასხვა 

 
 ი 0032 იდაყვის დამცავი 

სპორტსმენებისათვის 
 კ 0358 კოკეტი [ტანსაცმლის] 
 მ 0532 მუფთა [ტანსაცმელი] 
 ს 0479 სამუხლე (დამცავი-), 

სპორტსმენებისათვის 
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nawarmis CamonaTvali klasebis mixedviT 

 
კლასი 2.   სამოსი  და  გალანტერეა 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          



 
nawarmis CamonaTvali klasebis mixedviT 

 
კლასი 3.      სამგზავრო საკუთნო, ფუტლარები, ქოლგები და პირადი მოხმარების საგნები,    
                      რომლებიც არ შედის სხვა კლასებში 

 
  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

   
03-01 სამგზავრო ზანდუკები,  ჩემოდნები, 

პორტფელები,  ჩანთები,  გასაღების 
საჭერები,  სპეციალური  დანიშნულების 
ფუტლარები,  საფულეები  და  მისთ. 
 

 ა 0062 ავტოკალმის ფუტლარი 
 ა 0203 ანკესის შალითა 
 ა 0277 აფთიაქი (სამგზავრო-) 
 ბ 0127 ბაღის იარაღის ფუტლარი, ჩანთა 
 ბ 0181 ბინოკლის ფუტლარი 
 ბ 0258 ბოულინგის ბურთების 

გადასატანი ფუტლარი 
 ბ 0259 ბოულინგის ბურთების 

ფუტლარი 
 ბ 0284 ბრელოკი 
 ბ 0286 ბრელოკი (გასაღების–) 
 ბ 0303 ბუდე (პისტოლეტის–) 
 ბ 0304 ბუდე (რევოლვერის–) 
 ბ 0329 ბურთების (სათამაშო–) კოლოფი 
 ბ 0330 ბურთების (სათამაშო–) ყუთი 
 გ 0106 გარეკანი (პასპორტის–) 
 გ 0107 გარეკანი (პირადობის მოწმობის–)
 გ 0109 გარეკანი (ჩეკის წიგნაკის–) 
 გ 0138 გასაღების ბრელოკი 
 გ 0139 გასაღების რგოლი 
 გ 0140 გასაღების საჭერი 
 გ 0141 გასაღების ფუტლარი 
 გ 0245 გოლფის ყვანჭის ჩანთა 
 გ 0262 გრამფირფიტის ფუტლარი 
 დ 0070 დანის ქარქაში, ფუტლარი 
 დ 0220 დისკების კოლოფი 
 ე 0012 ეკრანის (საპროექციო–) 

ფუტლარი 
 ე 0047 ელექტროსაპარსის (ფუტლარი–) 
 ვ 0055 ველოსიპედის საკუთნოს 

დამცავი ფუტლარი 
 ვ 0073 ვიდეოკამერის ფუტლარი 
 ზ 0008 ზარდახშა 
 ზ 0010 ზარდახშა საიუველირო 

ნაკეთობებისათვის 
 ზ 0044 ზურგჩანთა 
 ზ 0045 ზურგჩანთა (სკოლის–) 
 ზ 0046 ზურგჩანთის კარკასი 
 ზ 0047 ზურგჩანთის სამხარიღლიე 

ქამარი 
 ი 0013 იარაღის (სამუშაო-) 

განსათავსებელი ქამარი 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

   
 ი 0015 იარაღის (სამუშაო-) ყუთი, 

ჩანთა, ფუტლარი 
 ი 0017 იარაღის ქარქაში 
 კ 0050 კალათა საყიდლებისათვის 
 კ 0052 კალათა ხელსაქმისათვის 
 კ 0190 კარტის (სათამაშო–) ფუტლარი 
 კ 0319 კინოკამერის ფუტლარი 
 კ 0364 კოლოფი 
 კ 0368 კოლოფი დისკეტებისათვის 
 კ 0377 კოლოფი (მონეტების–) 
 კ 0381 კოლოფი პიკნიკისათვის 
 კ 0383 კოლოფი სათამაშო 

ბურთისათვის 
 კ 0384 კოლოფი (საიუველირო 

ნაკეთობის–) 
 კ 0385 კოლოფი (საკერავი საკუთნოს–)  
 კ 0387 კოლოფი (სატუალეტო 

საკუთნოს–) 
 კ 0389 კოლოფი სახვევი 

მასალებისათვის [გარდა 
საფუთავის] 

 კ 0395 კოლოფი ფეხსაცმლის 
მოსავლელი საგნებისათვის  

 მ 0386 მობილური ტელეფონის 
ფუტლარი, შალითა 

 მ 0423 მონეტების კოლოფი 
 მ 0530 მუსიკალური ინსტრუმენტის 

ფუტლარი 
 ნ 0119 ნესესერი კოსმეტიკური 

საშუალებებისათვის 
 ნ 0120 ნესესერი (სატუალეტო 

საკუთნოს–) 
 ნ 0121 ნესესერი (საწერი საკუთნოს-) 
 ნ 0162 ნოტების პორტფელი, 

საქაღალდე 
 ო 0024 ორგანაიზერის (ელექტრონული–) 

ფუტლარი 
 პ 0045 პასპორტის გარეკანი 
 პ 0047 პატრონტაში 
 პ 0067 პიკნიკებისათვის (კოლოფი–) 
 პ 0068 პიკნიკებისათვის (ყუთი–) 
 პ 0071 პილულების გასაცემი კოლოფი 

[გარდა საფუთავის] 
 პ 0079 პირადობის მოწმობის გარეკანი 
 პ 0098 პისტოლეტის ბუდე 
 პ 0143 პორტმონე 
 პ 0146 პორტფელი 

 
 
 
 

         



 
nawarmis CamonaTvali klasebis mixedviT 

 
კლასი 3.      სამგზავრო საკუთნო, ფუტლარები, ქოლგები და პირადი მოხმარების საგნები,    
                      რომლებიც არ შედის სხვა კლასებში 

 
კლასი/ 

ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

   
 პ 0147 პორტფელი (ნოტების–) 
 რ 0021 რადიომიმღების ფუტლარი 
 რ 0023 რადიოს (ავტომობილის–) 

დამცავი ჩანთა 
 რ 0041 რგოლი (გასაღების–) 
 რ 0066 რედიკული [ჩანთა] 
 რ 0073 რევოლვერის ბუდე 
 ს 0186 საზომი ხელსაწყოს ფუტლარი 
 ს 0242 საისრე 
 ს 0245 საიუველირო ნაკეთობის 

კოლოფი, ზარდახშა 
 ს 0270 საკერავი მანქანის ფუტლარი 
 ს 0272 საკერავი საკუთნოს კოლოფი  
 ს 0273 საკერავი საკუთნოს ნესესერი 
 ს 0310 საკვოიაჟი 
 ს 0387 სამანიკიურო საკუთნოს 

ფუტლარი  
 ს 0393 სამართებლის (ფუტლარი–) 
 ს 0412 სამგზავრო ზანდუკი [ბარგი] 
 ს 0413 სამგზავრო ნესესერი  
 ს 0414 სამგზავრო ჩემოდანი, ჩანთა 
 ს 0421 სამედიცინო იარაღის ჩანთა, 

ფუტლარი 
 ს 0424 სამედიცინო (პირველადი–) 

დახმარების ჩანთა  
 ს 0490 სამხარიღლიე ქამარი, 

ზურგჩანთისათვის 
 ს 0491 სამხარიღლიე ქამარი 

ჩანთისათვის 
 ს 0492 სამხარიღლიე ჩანთა 
 ს 0501 სანადირო ჩანთა 
 ს 0694 სასკოლო ჩანთა 
 ს 0739 სატელეფონო აპარატის 

ფუტლარი 
 ს 0796 სატუალეტო საკუთნოს 

ნესესერი, ფუტლარი, კოლოფი 
 ს 0860 საფულე 
 ს 0890 საქაღალდე ნახატების და 

ნახაზებისათვის 
 ს 0891 საქაღალდე (ნოტების–) 
 ს 0939 საყიდლების ჩანთა 
 ს 1012 საჩოგბურთო ჩოგნის შალითა 
 ს 1072 საწერი მანქანის ფუტლარი 
 ს 1077 საწერი საკუთნოს ნესესერი 
 ს 1277 სახვევი მასალების კოლოფი, 

ყუთი, ფუტლარი [გარდა 
საფუთავის] 

 
 
 
 
 
 
 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

   
 ტ 0163 ტომარა (წიწვოვანი ხის 

შესანახი–) 
 ფ 0132 ფეხსაცმლის მოსავლელი 

საგნების ნესესერი 
 ფ 0136 ფეხსაცმლის ტომარა 
 ფ 0222 ფოტოაპარატის ფუტლარი 
 ფ 0271 ფულის შესანახი ქამარი 
 ფ 0293 ფუტლარი (ავტოკალმის–) 
 ფ 0294 ფუტლარი (ბაღის იარაღის–) 
 ფ 0295 ფუტლარი  (ბინოკლის–) 
 ფ 0296 ფუტლარი (ბოულინგის 

ბურთების-) 
 ფ 0297 ფუტლარი (გასაღების–) 
 ფ 0298 ფუტლარი (გრამფირფიტის–) 
 ფ 0299 ფუტლარი (დამცავი–) 

ველოსიპედის საკუთნოსათვის 
 ფ 0300 ფუტლარი (დანის–) 
 ფ 0302 ფუტლარი ელექტრონული 

ორგანაიზერისათვის 
 ფ 0303 ფუტლარი თხილამურებისათვის 

[ჩანთა} 
 ფ 0304 ფუტლარი (კინოკამერის, 

ფოტოაპარატის, ვიდეოკამერის-) 
 ფ 0306 ფუტლარი ლინზებისათვის 
 ფ 0307 ფუტლარი  მობილური 

ტელეფონისათვის 
 ფ 0308 ფუტლარი (მუსიკალური 

ინსტრუმენტის–) 
 ფ 0309 ფუტლარი (რადიომიმღების–) 
 ფ 0310 ფუტლარი (საზომი ხელსაწყოს–) 
 ფ 0311 ფუტლარი (სათამაშო კარტის–) 
 ფ 0312 ფუტლარი სათვალისათვის 
 ფ 0313 ფუტლარი (საკერავი მანქანის–) 
 ფ 0314 ფუტლარი 

სამართებლისათვის,ელექტროსა
პარსისათვის 

 ფ 0315 ფუტლარი სამედიცინო 
იარაღისათვის 

 ფ 0316 ფუტლარი (სამუშაო იარაღის–) 
 ფ 0317 ფუტლარი სატელეფონო 

აპარატის 
 ფ 0318 ფუტლარი (სატუალეტო 

საკუთნოს–) 
 ფ 0319 ფუტლარი (საწერი მანქანის–) 
 ფ 0320 ფუტლარი (ქოლგის–) 
 ფ 0321 ფუტლარი ჯაგრისისათვის 
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nawarmis CamonaTvali klasebis mixedviT 

 
კლასი 3.      სამგზავრო საკუთნო, ფუტლარები, ქოლგები და პირადი მოხმარების საგნები,    
                      რომლებიც არ შედის სხვა კლასებში 

 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

   
 ფ 0322 ფუტლარი ჯიბის 

სავარცხლისათვის 
 ქ 0004 ქალის ჩანთა 
 ქ 0007 ქამარი ინსტრუმენტებისათვის 
 ქ 0010 ქამარი მხარიღლივ 

ჩამოსაკიდებელი ჩანთისათვის 
 ქ 0034 ქარქაში (დანის–) 
 ქ 0035 ქარქაში (იარაღის–) 
 ქ 0206 ქოლგის შალითა, ფუტლარი 
 ქ 0228 ქუდის კოლოფი [გარდა 

საფუთავის] 
 ყ 0058 ყუთი 
 ყ 0063 ყუთი პიკნიკებისათვის 
 ყ 0065 ყუთი სათამაშო ბურთებისათვის 
 ყ 0066 ყუთი (სამუშაო იარაღის–) 
 ყ 0070 ყუთი სახვევი მასალებისათვის 

[გარდა საფუთავის] 
 ყ 0076 ყულაბა 
 შ 0009 შალითა ანკესისათვის 
 შ 0015 შალითა მობილური 

ტელეფონისათვის 
 შ 0020 შალითა საჩოგბურთო 

ჩოგნისათვის 
 შ 0022 შალითა (ქოლგის–) 
 ჩ 0044 ჩანთა (ბაღის იარაღის–) 
 ჩ 0045 ჩანთა (გოლფის ყვანჭების–) 
 ჩ 0047 ჩანთა დამცავი ავტომობილის 

რადიოსათვის 
 ჩ 0048 ჩანთა თოკისაგან, 

საყიდლებისათვის 
 ჩ 0049 ჩანთა (კინოკამერის-) 
 ჩ 0050 ჩანთა  პირველადი სამედიცინო 

დახმარებისათვის 
 ჩ 0051 ჩანთა (სამგზავრო–) 
 ჩ 0052 ჩანთა სამედიცინო 

იარაღისათვის 
 ჩ 0053 ჩანთა (სამეურნეო-) 
 ჩ 0054 ჩანთა (სამუშაო იარაღის–) 
 ჩ 0055 ჩანთა (სამხარიღლიე-) 
 ჩ 0056 ჩანთა (სანადირო–) 
 ჩ 0057 ჩანთა (სასკოლო–) 
 ჩ 0060 ჩანთა საყიდლებისათვის 
 ჩ 0061 ჩანთა (ქალის–) 
 ჩ 0063 ჩანთა წიგნებისათვის 

 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

   
 ჩ 0065 ჩანთის(-თვის) (ქამარი  

 

მხარიღლივ ჩამოსაკიდებელი–) 
 ჩ 0104 ჩემოდანი 
 ჩ 0105 ჩემოდანი (მცირე ზომის  

ბრტყელი-) 
 ჩ 0106 ჩემოდანი (სამგზავრო–) 
 ჩ 0107 ჩემოდანი (ტყავის, ხელის, 

ბრტყელი–) 
 ჩ 0108 ჩემოდანი წარმოდგენისათვის 
 ძ 0024 ძეწკვი გასაღების რგოლისათვის 
 წ 0064 წიწვოვანი ხის შესანახი ტომარა 
 ხ 0063 ხელსაქმის(–თვის) კალათა 
 ჯ 0016 ჯაგრისის(–თვის) ფუტლარი 
 ჯ 0056 ჯიბის სავარცხლის ფუტლარი 

 
03-02 სარეზერვო ქვეკლასი 

 
03-03 წვიმისა და მზის ქოლგები, ხელჯოხები 

 
 ბ 0133 ბაღის  (ქარისაგან დამცავი 

საშუალება–) 
 ბ 0322 ბუნიკი (ლითონის–), ქოლგის 

სახელურისათვის 
 ბ 0324 ბუნიკი (სასეირნო ხელჯოხის 

ლითონის–) 
 ბ 0326 ბუნიკი (ქოლგის ლითონის–) 
 ბ 0327 ბუნიკი (ყავარჯნის–) 
 მ 0268 მზის ქოლგა 
 მ 0269 მზის ქოლგა (მცირე ზომის–) 
 მ 0270 მზის ქოლგის ქვესადგამი 
 პ 0111 პლაჟის ან პარკის მცირე ზომის 

მზის ქოლგა 
 პ 0113 პლაჟის  ქარისაგან დამცავი 

საშუალება 
 ს 0235 საიდაყვე (ყავარჯნის–) 
 ს 0676 სასეირნო ხელჯოხი 
 ს 0677 სასეირნო ხელჯოხის ლითონის 

ბუნიკი 
 ს 1262 სახელური (ქოლგის–) 
 ქ 0027 ქარისაგან დამცავი საშუალება 

ბაღისათვის 
 ქ 0028 ქარისაგან დამცავი საშუალება 

პლაჟისათვის 
 ქ 0198 ქოლგა 
 ქ 0199 ქოლგა (მზის–) 
 ქ 0200 ქოლგა (მცირე ზომის მზის –) 

პლაჟის ან პარკებისათვის 

         



 
nawarmis CamonaTvali klasebis mixedviT 

 
კლასი 3.      სამგზავრო საკუთნო, ფუტლარები, ქოლგები და პირადი მოხმარების საგნები,    
                      რომლებიც არ შედის სხვა კლასებში 

 
კლასი/ 

ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

   
 ქ 0203 ქოლგის ლითონის ბუნიკი 
 ქ 0204 ქოლგის სახელური 
 ქ 0205 ქოლგის სრიალა ცალუღი 
 ღ 0016 ღერო  ქოლგისათვის 
 ყ 0003 ყავარჯენი ინვალიდებისა და 

ავადმყოფებისათვის 
 ყ 0004 ყავარჯნის ბუნიკი 
 ყ 0005 ყავარჯნის საიდაყვე 
 ც 0007 ცალუღი სრიალა ( ქოლგის–) 
 ხ 0076 ხელჯოხი 
 ხ 0077 ხელჯოხი (დასაკეცი–), 

დასაჯდომად გარდაქმნადი 
 ხ 0078 ხელჯოხი (სასეირნო-) 

 
03-04 მარაოები 

 
 მ 0126 მარაო 

 
03-99 სხვადასხვა 

 
 ბ 0024 ბავშვის გადასაყვანი 

მოწყობილობა 
 ბ 0102 ბარგის  გორგოლაჭი, ბორბალი 
 ბ 0238 ბორბალი ბარგისათვის 
 გ 0018 გადასაყვანი მოწყობილობა 

(ბავშვის–) 
 გ 0019 გადასაყვანი (ჩვილი ბავშვის–) 

მსუბუქი საწოლი 
 გ 0251 გორგოლაჭი ბარგისათვის 
 მ 0360 მისამართის საჭერი 

[ბარგისათვის] 
 ს 1107 საწოლი (მსუბუქი-), ჩვილი 

ბავშვის გადასაყვანად 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 
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nawarmis CamonaTvali klasebis mixedviT 

 
კლასი 3.      სამგზავრო საკუთნო, ფუტლარები, ქოლგები და პირადი მოხმარების საგნები,    
                      რომლებიც არ შედის სხვა კლასებში 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         



 
nawarmis CamonaTvali klasebis mixedviT 

 
კლასი 4.   ჯაგრისები და მისთანანი 

 
  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

  
04-01 ჯაგრისები და ცოცხები დასალაგებლად 

და გასაწმენდად 
  
 ა 0038 ავეჯის გადასაწმენდი ჯაგრისი 

[ცოცხისმაგვარი] 
 ბ 0316 ბუმბულის ცოცხი 
 მ 0512 მტვრის გადასაწმენდი ჯაგრისი 
 ნ 0050 ნამცეცების გადასახვეტი 

ჯაგრისი 
 ს 0461 სამრეცხაოს ჯაგრისი 
 ს 1245 სახელური  (გასაწმენდი 

ჯაგრისის-) 
 ს 1258 სახელურის ( ხეშეშ ჯაგრისთან-) 

მისაერთებელი სამარჯვი 
 ტ 0053 ტარი (ცოცხის-) 
 ტ 0206 ტუალეტის ოთახის (ჯაგრისი–) 
 შ 0070 შემწოვი ჯაგრისი 
 შ 0098 შვაბრა 
 ც 0070 ცოცხი 
 ც 0071 ცოცხი (ბუმბულის–) 
 ც 0072 ცოცხის ტარი 
 ჭ 0052 ჭურჭლის გასარეცხი ჯაგრისი 
 ჯ 0004 ჯაგრისი 
 ჯ 0005 ჯაგრისი  ავეჯის გადასაწმენდად 

[ცოცხისმაგვარი] 
 ჯ 0006 ჯაგრისი ბოთლების  

გასარეცხად 
 ჯ 0007 ჯაგრისი გასაწმენდად 
 ჯ 0014 ჯაგრისი  ნამცეცების 

გადასახვეტად 
 ჯ 0015 ჯაგრისი სამრეცხაოსათვის 
 ჯ 0019 ჯაგრისის (ხეშეში–)  

სახელურთან მისაერთებელი 
სამაგრი 

 ჯ 0022 ჯაგრისი ტუალეტის 
ოთახისათვის 

 ჯ 0025 ჯაგრისი ( შემწოვი-) 
 ჯ 0027 ჯაგრისი (ჭურჭლის გასარეცხი–) 
 ჯ 0028 ჯაგრისი (ხეშეში-) [გრძელი 

ტარით] 
 

04-02 ტუალეტის ჯაგრისები და ფუნჯები, 
ტანსაცმლის და ფეხსაცმლის საწმენდი 
ჯაგრისები 
 

 თ 0188 თმის ჯაგრისი 
 კ 0258 კბილის ჯაგრისი 
 კ 0260 კბილის ჯაგრისის (ელექტრული–) 

გასაწმენდი ჯაგრისი 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

   
 კ 0261 კბილის ჯაგრისის თავი 
 კ 0262 კბილის ჯაგრისის ჯაგარი 
 კ 0494 კოსმეტიკური ჯაგრისი 
 
 

ს 1259 სახელური (ტანსაცმლის 
ჯაგრისის–) 

 ს 1260 სახელური  (ტუალეტის 
ჯაგრისის–) 

 ტ 0041 ტანსაცმლის ჯაგრისი 
 ტ 0042 ტანსაცმლის ჯაგრისის 

სახელური 
 ტ 0211 ტუალეტის ჯაგრისი 
 ტ 0212 ტუალეტის ჯაგრისის სახელური 
 ფ 0149 ფეხსაცმლის ჯაგრისი 
 ფ 0266 ფრჩხილების ჯაგრისი 
 ფ 0277 ფუნჯი გასაპარსად 
 წ 0005 წამწამების შესაღები ჯაგრისი 
 წ 0006 წარბების შესაღები ჯაგრისი 
 ჯ 0001 ჯაგარი (კბილის ჯაგრისის–) 
 ჯ 0008 ჯაგრისი (ელექტრული-), 

კბილის  ჯაგრისის გასაწმენდად 
 ჯ 0009 ჯაგრისი (თმის–) 
 ჯ 0010 ჯაგრისი (კბილთაშორისის-) 
 ჯ 0011 ჯაგრისი (კოსმეტიკური–) 
 ჯ 0020 ჯაგრისი (ტანსაცმლის –) 
 ჯ 0021 ჯაგრისი (ტუალეტის–) 
 ჯ 0023 ჯაგრისი (ფეხსაცმლის–) 
 ჯ 0024 ჯაგრისი (ფრჩხილების–) 
 ჯ 0026 ჯაგრისი წამწამების და წარბების 

შესაღებად 
 

04-03 მანქანის ჯაგრისები 
 

 ჯ 0012 ჯაგრისი მანქანისათვის 
 

04-04 სახატავი ფუნჯები, საჭმლის 
დასამზადებლად გამოსაყენებელი 
პატარა ფუნჯები 
 

 კ 0570 კულინარული ფუნჯი 
 ს 1228 სახატავი ფუნჯის ტარი 
 ტ 0050 ტარი  (საჭმლის მომზადებისას 

გამოსაყენებელი ფუნჯის-) 
 ტ 0051 ტარი (სახატავი ფუნჯის–) 
 ფ 0278 ფუნჯი (კულინარული–) 
 ფ 0279 ფუნჯი (სახატავი-) 
 ფ 0280 ფუნჯის (საჭმლის მომზადებისას 

გამოსაყენებელი-) ტარი 

 
 
 
 
 
 
 
 

04-99 სხვადასხვა 
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nawarmis CamonaTvali klasebis mixedviT 

 
კლასი 4.   ჯაგრისები და მისთანანი 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         



 
nawarmis CamonaTvali klasebis mixedviT 

 
კლასი 5.   საფეიქრო გასაზომი ნაწარმი, ხელოვნური და ნატურალური ფურცლოვანი მასალები 
 

 
კლასი/ 

ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
05-01 ნართის ნაწარმი 

 
 ნ 0058 ნართი 
 ო 0055 ოქრომკედი საქარგავი 
 ძ 0010 ძაფი საფეიქრო 

 
05-02 მაქმანები 

 
 მ 0170 მაქმანი 

 
05-03 ნაქარგები 

 
 ნ 0069 ნაქარგი 

 
05-04 სხვადასხვა დანიშნულების ლენტები; 

სირმები და მისთანანი ნაწარმი 
დეკორატიული გაწყობისათვის 
 

 დ 0075 დარეზინებული ლენტი 
 დ 0184 დეკორატიული მოსართავი 
 ე 0015 ელასტიკური თასმა 
 ე 0016 ელასტიკური კიდე 
 ე 0017 ელასტიკური ლენტი 
 ზ 0033 ზონარი [დეკორატიული] 
 თ 0080 თასმა [დეკორატიული ] 
 ი 0024 იარლიყი (ქსოვილის–) 

ტანსაცმლისათვის 
 კ 0303 კიდე (ელასტიკური–) 
 კ 0304 კიდე (ტანსაცმლის–) 
 ლ 0045 ლენტი [დეკორატიული 

მოსართავი] 
 ლ 0058 ლენტი (წებოვანი–) 
 მ 0457 მოსართავი (დეკორატიული–) 
 მ 0459 მოსართავი (მოსახსნელი–) 

ტანსაცმლისათვის 
 პ 0130 პომპონი 
 ს 0236 საიზოლაციო ლენტი სადენისა 

და კაბელისათვის 
 ს 1385 სირმა 
 ტ 0035 ტანსაცმლის კიდე 
 ტ 0037 ტანსაცმლის მოსახსნელი 

მოსართავი 
 ფ 0245 ფოჩი (დეკორატიული-) 

[გალანტერეა] 
 ქ 0219 ქსოვილის იარლიყი 

ტანსაცმლისათვის 
 წ 0011 წებოვანი ლენტი 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
05-05 საფეიქრო ნაწარმი 

 
 ა 0018 აბრეშუმი 
 ა 0047 ავეჯის ქსოვილი 
 ბ 0020 ბადისებრი ქსოვილი 
 ბ 0076 ბამბაზია 
 ბ 0077 ბამბის თხელი ქსოვილი 
 ბ 0078 ბამბის ქსოვილი 
 ბ 0161 ბეწვი (ხელოვნური–) 
 ბ 0283 ბრეზენტი 
 ე 0019 ელასტიკური ქსოვილი 
 ვ 0045 ველვეტი 
 ზ 0025 ზეფირი [ქსოვილი] 
 კ 0542 კრეპი [ქსოვილი] 
 მ 0167 მაუდი 
 მ 0513 მუარი [ქსოვილი] 
 ნ 0001 ნაბადი 
 ნ 0071 ნაქსოვი ქსოვილი 
 პ 0121 პლუში 
 პ 0133 პოპლინი 
 ჟ 0002 ჟაკარდის ქსოვილი 
 ს 0237 საიზოლაციო ქსოვილი 
 ს 0641 სარჟი 
 ს 0820 საფეიქრო ტილო გამოსაჭრელად 
 ტ 0125 ტიკი [ქსოვილი] 
 ტ 0128 ტილო (საფუთავისათვის–) 
 ტ 0136 ტიული 
 ტ 0195 ტრიკოტაჟის ქსოვილი 
 ფ 0059 ფარდის ქსოვილი 
 ფ 0086 ფარჩა 
 ფ 0100 ფეტრი 
 ფ 0198 ფლანელი 
 ქ 0213 ქსოვილი 
 ქ 0214 ქსოვილი (ავეჯის–) 
 ქ 0215 ქსოვილი (გაფისული-) 
 ქ 0216 ქსოვილი (ნაქსოვი-) 
 ქ 0217 ქსოვილი (საიზოლაციო–) 
 ქ 0218 ქსოვილი (სახეებიანი–) 
 ჩ 0117 ჩითი 
 ხ 0001 ხავერდი 
 ხ 0055 ხელოვნური ბეწვი 

 
05-06 ხელოვნური ან ნატურალური 

ფურცლოვანი მასალები 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ა 0019 

 
 
 
 
 
 
 

აბსორბილი ქაღალდი 
საყოფაცხოვრებო 
მიზნებისათვის 

         



 
nawarmis CamonaTvali klasebis mixedviT 

 
კლასი 5.   საფეიქრო გასაზომი ნაწარმი, ხელოვნური და ნატურალური ფურცლოვანი მასალები 

 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ა 0151 ალუმინის ფოლგა 

საყოფაცხორებო 
 გ 0101 გაჟღენთილი ცხვირსახოცი          

( ქაღალდის–) 
 გ 0126 გასანთლული ქაღალდი 
 დ 0109 დასტა (ქაღალდის–) [ტუალეტის 

ქაღალდის ან ხელსახოცის] 
 ვ 0097 ვულკანიზებული ქაღალდი 
 ზ 0030 ზოლი (მერქნის–) 
 ზ 0041 ზუმფარიანი ქაღალდი 
 თ 0147 თვითმწებავი პლასტიკური 

ფოლგა 
 თ 0214 თხილამურების(-თვის) ხელოვ-

ნური დაღმართის ფენილი 
 კ 0114 კაჟიანი ქაღალდი 
 კ 0483 კორპის ქერქის ქაღალდი 
 ლ 0070 ლინოლეუმი 
 მ 0243 მერქნის ზოლი 
 მ 0340 მინის ფურცელი 
 პ 0114 პლასტიკური თვითმწებავი 

ფოლგა 
 რ 0148 რულონი (ქაღალდის–) 

[ტუალეტის ქაღალდის ან 
ხელსახოცის–] 

 ს 0435 სამზარეულოს  ქაღალდი  
რულონის სახით 

 ტ 0208 ტუალეტის ქაღალდი 
 ფ 0004 ფანერის  ფურცელი 
 ფ 0092 ფენილი (თხილამურების 

ხელოვნური დაღმართის–) 
 ფ 0094 ფენოვანი მასალა ქაღალდის, 

ლითონის ან პლასტიკისაგან 
 ფ 0205 ფოლგა (ალუმინის–) 

საყოფაცხოვრებო 
 ფ 0206 ფოლგა (პლასტიკური 

თვითმწებავი–) 
 ფ 0288 ფურცელი (ფანერის–) 
 ფ 0289 ფურცელი (შემოსახვევი 

მასალის–) 
 ფ 0291 ფურცელი( ხელოვნური ან 

ნატურალური  მასალის–) 
 ქ 0047 ქაღალდი  (გასანთლული–) 
 ქ 0049 ქაღალდი (ვულკანიზებული–) 
 ქ 0051 ქაღალდი (კაჟიანი–) 
 ქ 0052 ქაღალდი (კორპის ქერქის–) 
 ქ 0055 ქაღალდი (სამზარეულოს–) 

რულონის სახით 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ქ 0069 ქაღალდის ცხვირსახოცი 
 ქ 0071 ქაღალდი (ტუალეტის–) 
 ქ 0073 ქაღალდი შესაფუთად 
 შ 0064 შემოსახვევი მასალის ფურცელი 
 შ 0065 შემოსახვევი ქაღალდი 
 შ 0123 შპალერი (ქაღალდის-) 
 ც 0096 ცხვირსახოცი (ქაღალდის–) 
 ც 0105 ცხოველების ტყავი 

 
05-99 სხვადასხვა 

 
 ბ 0075 ბამბა 
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nawarmis CamonaTvali klasebis mixedviT 

 
კლასი 5.   საფეიქრო გასაზომი ნაწარმი, ხელოვნური და ნატურალური ფურცლოვანი მასალები 
 

 

   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         



 
nawarmis CamonaTvali klasebis mixedviT 

 
კლასი 6.   ავეჯეულობა 

 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

   
06-01  სკამები,  სავარძლები  და 

მსგავსი  დასაჯდომი  ავეჯი 
 

 ა 0065 ავტომანქანის დასაჯდომი 
ბავშვისათვის 

 ა 0161 ამოსადები ბალიში 
ბავშვისათვის 

 ბ 0026 ბავშვის დასაჯდომი 
(ავტომანქანის-) 

 ბ 0027 ბავშვის დასაჯდომი 
(ველოსიპედზე დასაყენებელი–) 

 ბ 0028 ბავშვის დასაჯდომი 
(მოტოციკლეტზე 
დასაყენებელი–) 

 ბ 0031 ბავშვის სავარძელი 
 ბ 0037 ბავშვის სკამი 
 ბ 0058 ბალიში (ამოსადები–)  

ბავშვისათვის 
 ბ 0129 ბაღის სავარძელი 
 ბ 0130 ბაღის სკამი 
 გ 0020 გადასახსნელი დასაჯდომი 
 დ 0079 დასაკეცი დასაჯდომი 
 დ 0099 დასაჯდომი [ავეჯი] 
 დ 0100 დასაჯდომი (გადასახსნელი–) 
 დ 0101 დასაჯდომი (დასაკეცი-) 
 დ 0102 დასაჯდომი (ველოსაპედზე 

დასაყენებელი, ბავშვის–) 
 დ 0103 დასაჯდომი მეთევზეებისათვის 
 დ 0104 დასაჯდომი (მოტოციკლეტზე 

დასაყენებელი ბავშვის–) 
 დ 0105 დასაჯდომი სატრანსპორტო 

საშუალებისათვის [უნაგირის 
გარდა] 

 დ 0106 დასაჯდომი (საუნის–) 
 დ 0215 დივანი 
 ზ 0042 ზურგი (სატრანსპორტო 

საშუალების დასაჯდომის–) 
 თ 0011 თავმისადები 

დასაჯდომისათვის 
 ო 0051 ოტომანი 
 პ 0190 პუფი [დასაჯდომი] 
 რ 0038 რბილი სავარძელი 
 ს 0154 სავარძელი 
 ს 0155 სავარძელი (ბავშვის–) 
 ს 0156 სავარძელი ბუხრის წინ 

დასადგმელი 
 ს 0159 სავარძელი (რბილი–) 
 ს 0160 სავარძელი (სტომატოლოგიური-) 

 
 
 
 
 
 
 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

   
 ს 0443 სამკლავური (დასაჯდომის–) 

სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის 

 ს 0564 საპარიკმახერო სავარძელი 
 ს 0658 სარწეველა [სავარძელი] 
 ს 0693 სასკოლო სკამი 
 ს 0775 სატრანსპორტო  საშუალების 

დასაჯდომის ზურგი 
 ს 0777 სატრანსპორტო საშუალების 

დასაჯდომი [უნაგირის გარდა] 
 ს 0809 საუნის სკამი 
 ს 1403 სკამი [ავეჯი] 
 ს 1404 სკამი (ბავშვის–) 
 ს 1405 სკამი ბუხრის წინ დასადგმელი 
 ს 1421 სოფა 
 ს 1478 სტომატოლოგიური სავარძელი 
 ტ 0006 ტაბურეტი [ავეჯი] 
 ტ 0065 ტახტი 
 ტ 0066 ტახტი  მასაჟისათვის 
 შ 0047 შეზლონგი 

 
06-02 საწოლები 

 
 ა 0118 აკვანი 
 ბ 0029 ბავშვის(-თვის) გადასატანი 

საწოლი 
 გ 0012 გადასატანი საწოლი 

ბავშვისათვის 
 ი 0057 ინვალიდის საწოლი 
 ლ 0040 ლეიბი (ხისტი საყრდენის მქონე–)
 ს 0005 საავადმყოფოს(-თვის) საწოლი 
 ს 0340 სალაშქრო  საწოლი 
 ს 1104 საწოლი 
 ს 1105 საწოლი (გადასატანი-) 

ბავშვისათვის 
 ს 1106 საწოლი ინვალიდისათვის 
 ს 1108 საწოლი (საავადმყოფოს-) 
 ს 1109 საწოლი (სალაშქრო–) 
 ს 1112 საწოლი (წნული–) ბავშვისათვის 
 წ 0081 წნული საწოლი ბავშვისათვის 
 ხ 0126 ხისტი საყრდენის მქონე ლეიბი 
 ჰ 0017 ჰამაკი 

 
06-03 მაგიდები  და  მისთანანი 

 
 ა 0032 ავადმყოფის  საწოლთან 

დასადგმელი მაგიდა 

 ბ 0042 ბავშვის შესახვევი მაგიდა 

 
 
 
 
 

         



 
nawarmis CamonaTvali klasebis mixedviT 

 
კლასი 6.   ავეჯეულობა 

 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

   
 გ 0021 გადასახსნელი მაგიდა 
 დ 0005 დაზგა [მაგიდა] 
 დ 0080 დასაკეცი მაგიდა 
 დ 0138 დახლი [მაგიდა] 
 ლ 0003 ლაბორატორიული მაგიდა 
 მ 0005 მაგიდა 
 მ 0006 მაგიდა (ავადმყოფის საწოლთან 

დასადგმელი–) 
 მ 0008 მაგიდა ბავშვის  შესახვევად 
 მ 0009 მაგიდა ბრიჯის სათამაშოდ 
 მ 0010 მაგიდა (გადასახსნელი–) 
 მ 0011 მაგიდა (დასაკეცი–) 
 მ 0013 მაგიდა კომპიუტერული 

ტერმინალისათვის 
 მ 0014 მაგიდა (ლაბორატორიული–) 
 მ 0015 მაგიდა მაგიდის 

ჩოგბურთისათვის 
 მ 0016 მაგიდა (მისადგმელი-) 
 მ 0017 მაგიდა (რადიომიმღების–) 
 მ 0018 მაგიდა სათამაშოდ 
 მ 0020 მაგიდა (სამუშაო–) ოჯახის 

საქმიანობისათვის 
 მ 0022 მაგიდა (სასკოლო-) 
 მ 0023 მაგიდა (საწერი-) 
 მ 0024 მაგიდა (საწოლთან მისადგმელი-)
 მ 0025 მაგიდა  (სუფრის გასაწყობი 

ბორბლებიანი-) 
 მ 0026 მაგიდა (ტელევიზორის–) 
 მ 0027 მაგიდა-ტუმბო 
 მ 0028 მაგიდა-ქვესადგამი 
 მ 0030 მაგიდა (ხაზვის–) 
 მ 0031 მაგიდების  (ერთმანეთში 

შესადგმელი-) კომპლექტი 
 მ 0244 მერხი (სასკოლო–) 
 ს 0072 საბილიარდო მაგიდა 
 ს 0335 საკურთხეველი 
 ს 0475 სამუშაო მაგიდა 
 ს 1067 საწერი მაგიდა 
 ს 1493 სუფრის გასაწყობი 

ბორბლებიანი მაგიდა 
 შ 0121 შპალერის  გამკვრელის მაგიდა 
 ხ 0003 ხაზვის მაგიდა 

 
06-04 ავეჯი დასაწყობად და შესანახად 

 
 ა 0034 ავეჯი გამოსაწევი უჯრებით 
 ა 0035 ავეჯი განყოფილებებით 

 
 
 
 
 
 
 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

   
 ა 0037 ავეჯი სააბაზანო ოთახისათვის 

[სანიტარული მოწყობილობის 
გარდა] 

 ა 0040 ავეჯი (სექციებიანი-) 
 ბ 0207 ბოთლების თარო [შესანახად] 
 ბ 0349 ბუფეტი (სამზარეულოს-) 
 გ 0104 გარდერობი 
 გ 0258 გრამფირფიტების დგარი 
 გ 0259 გრამფირფიტების კარადა 

გამოსაწევი უჯრებით 
 დ 0065 დანების დგარი 
 დ 0145 დგარი გრამფირფიტებისათვის 
 დ 0146 დგარი დანებისათვის 
 დ 0149 დგარი იარაღისათვის 
 დ 0150 დგარი კიისათვის 
 დ 0157 დგარი ჟურნალებისათვის 

[ავეჯი] 
 დ 0161 დგარი (სინჯარების–) 
 დ 0164 დგარი ქოლგებისათვის 
 დ 0166 დგარი ჩამწერი კასეტებისათვის 
 ე 0074 ეტაჟერი 
 ვ 0068 ვერცხლის ნაკეთობების კარადა 
 ვ 0086 ვიტრინა [ავეჯი] 
 ზ 0005 ზანდუკი [ავეჯი] 
 თ 0052 თარო [ავეჯი] 
 თ 0054 თარო  ბოთლებისათვის 

[შესანახად] 
 თ 0058 თარო პროსპექტებისათვის 
 თ 0059 თარო რელიგიური კულტის 

საგნებისათვის 
 თ 0061 თარო (სამუშაო იარაღის 

ჩამოსაკიდი–) 
 თ 0064 თარო (სინჯარების–) 
 თ 0065 თარო (ფეხსაცმლის-) 
 თ 0066 თარო (ქვაბების–) 
 თ 0067 თარო ყვავილებისათვის 
 თ 0068 თარო წიგნებისათვის 
 თ 0069 თარო ხილის და 

ბოსტნეულისათვის 
[არასადემონსტრაციო] 

 თ 0071 თარო (ჯიხურის–)  
გაზეთებისათვის 

 თ 0122 თეფშების ქვესადგამი [ავეჯი] 
 ი 0012 იარაღის დგარი [სასროლი] 
 ი 0014 იარაღის (სამუშაო-)კარადა 
 კ 0116 კარადა [ავეჯი] 
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კლასი 6.   ავეჯეულობა 

 
კლასი/ 

ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

   
 კ 0117 კარადა გამოსაწევი უჯრებით, 

გრამფირფიტებისათვის 
 კ 0118 კარადა ვერცხლის 

ნაკეთობებისათვის 
 კ 0120 კარადა (კედლის–) 

ჭურჭლისათვის 
 კ 0121 კარადა (მინის–) 
 კ 0122 კარადა მინის ჭურჭლისათვის 
 კ 0123 კარადა ნოტებისათვის 
 კ 0124 კარადა რელიგიური კულტის 

საგნებისათვის 
 კ 0125 კარადა სააბაზანო ოთახისათვის 
 კ 0126 კარადა საბუთებისათვის [ავეჯი] 
 კ 0127 კარადა საკანცელარიო 

ნივთებისათვის [ავეჯი] 
 კ 0128 კარადა სამზარეულოსათვის 
 კ 0129 კარადა სამუშაო 

იარაღებისათვის 
 კ 0131 კარადა (სურსათ-სანოვაგის-) 
 კ 0132 კარადა ტანსაცმლისათვის 
 კ 0191 კარტოთეკა [ავეჯი] 
 კ 0192 კარტოთეკა მბრუნავი 
 კ 0270 კედლის კარადა ჭურჭლისათვის 
 კ 0274 კედლის სეიფი 
 კ 0309 კიის დგარი 
 კ 0405 კომოდი 
 კ 0406 კომოდის გამოსაწევი უჯრა 
 მ 0032 მაგიდის  გამოსაწევი უჯრა 
 მ 0331 მინის კარადა 
 მ 0343 მინის ჭურჭლის კარადა 
 ნ 0161 ნოტების კარადა 
 ჟ 0020 ჟურნალების დგარი [ავეჯი] 
 რ 0092 რელიგიური კულტის 

საგნებისათვის (თარო–) 
 რ 0093 რელიგიური კულტის 

საგნებისათვის (კარადა–) 
 ს 0001 სააბაზანო ოთახის ავეჯი 

[სანიტარული მოწყობილობების 
გარდა] 

 ს 0003 სააბაზანო ოთახის კარადა 
 ს 0080 საბუთების(-თვის)  კარადა 

[ავეჯი] 
 ს 0193 სათავსი სურსათ-

სანოვაგისათვის  [ავეჯი] 
 ს 0251 საკანცელარიო ნივთების კარადა 
 ს 0315 საკიდი  ტანსაცმლის 
 ს 0434 სამზარეულოს კარადა 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

   
 ს 0474 სამუშაო იარაღის ჩამოსაკიდი 

თარო 
 ს 0678 სასეირნო ჯოხების დგარი 
 ს 1316 სეიფი 
 ს 1317 სეიფი (კედლის–) 
 ს 1326 სერვანტი 
 ს 1380 სინჯარების დგარი, ქვესადგამი, 

თარო, სტელაჟი 
 ს 1447 სტელაჟი 
 ს 1449 სტელაჟი (სინჯარების–) 
 ს 1490 სურსათ-სანოვაგის კარადა 
 ს 1491 სურსათ-სანოვაგის სათავსი 

[ავეჯი] 
 ტ 0034 ტანსაცმლის კარადა 
 უ 0063 უჯრა [ავეჯი] 
 უ 0065 უჯრა (გამოსაწევი-) კომოდის, 

მაგიდის 
 უ 0066 უჯრა (ფეხსაცმლის-) [ავეჯი] 
 ფ 0126 ფეხსაცმლის  თარო 
 ფ 0137 ფეხსაცმლის უჯრა [ავეჯი] 
 ფ 0138 ფეხსაცმლის ქვესადგამი [ავეჯი] 
 ქ 0082 ქვაბების თარო 
 ქ 0117 ქვესადგამი (გრამფირფიტების–) 
 ქ 0120 ქვესადგამი თეფშებისათვის 

[ავეჯი] 
 ქ 0133 ქვესადგამი (სინჯარების–) 
 ქ 0202 ქოლგის (დგარი–) 
 ყ 0074 ყუთი შორეული კავშირის 

აპარატურისათვის 
 შ 0119 შორეული კავშირის აპარატურის 

ყუთი 
 წ 0002 წამლების კარადა 
 წ 0038 წიგნების თარო 
 წ 0039 წიგნების კარადა 

 
06-05 კომბინირებული ავეჯი 

 
 ა 0036 ავეჯი (კომბინირებული-) 
 კ 0402 კომბინირებული ავეჯი 
 ტ 0205 ტუალეტის მაგიდა 

 
06-06 ავეჯის  დანარჩენი  საგნები  და  მათი 

დეტალები 
 

 ა 0039 ავეჯის გამოსაწევი უჯრა 
 ა 0044 ავეჯის სექცია 
 ა 0045 ავეჯის ფეხი 
 ა 0046 ავეჯის ფეხის ბუნიკი 
 ა 0120 აკვარიუმის ქვესადგამი 

         



 
nawarmis CamonaTvali klasebis mixedviT 

 
კლასი 6.   ავეჯეულობა 

 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

   
 ა 0186 ანალოი [ავეჯი] 
 ა 0240 არშია (დეკორატიული–) 

ავეჯისათვის 
 ბ 0107 ბარიერი (გადასაღობი–) 

ბავშვისათვის 
 ბ 0239 ბორბალი მცირე ზომისა,  

ავეჯისათვის 
 ბ 0240 ბორბალი მცირე ზომისა, 

გამოსაწევი უჯრისათვის 
 ბ 0319 ბუნიკი ავეჯის ფეხისათვის 
 გ 0017 გადასაღობი ბარიერი 

ბავშვისათვის 
 გ 0045 გათბობის რადიატორის 

ფუტლარი 
 გ 0075 გამოსაწევი უჯრის რელსი 
 გ 0144 გასაშლელი მაგიდის ფიცარი 
 გ 0249 გორგოლაჭი ავეჯისათვის 
 გ 0252 გორგოლაჭი გამოსაწევი 

უჯრისათვის 
 დ 0163 დგარი (ტანსაცმლის–) 
 დ 0180 დეკორატიული არშია 

ავეჯისათვის 
 დ 0181 დეკორატიული ზესადები 

ავეჯისათვის 
 ე 0004 ეკრანი (გათბობის რადიატორის–)
 ზ 0018 ზედა ტანსაცმლის ჩამოსაკიდი 

[ავეჯი] 
 კ 0014 კაბინა (მაღაზიის  მოლარის–)  

[ავეჯი] 
 კ 0017 კაბინა (სალარო აპარატის-) 
 კ 0023 კაბინა სწავლებისათვის 
 კ 0154 კარი ავეჯისათვის 
 კ 0163 კარის და ფანჯრის სიოს 

გადასაღობი ბარიერი 
ბავშვისათვის 

 კ 0182 კარკასი (საწოლის-) 
 კ 0223 კასრის ქვესადგამი 
 მ 0104 მანეჟი [ბავშვისათვის] 
 მ 0224 მაჯის საყრდენი 
 ნ 0164 ნოტების საჭერი 
 პ 0049 პედიკიურის გასაკეთებელი 

ფეხის ქვესადგამი 
 პ 0100 პიუპიტრი [ავეჯი] 
 პ 0101 პიუპიტრი ნოტებისათვის 
 პ 0191 პწკალა [ავეჯი] 
 რ 0094 რელსი გამოსაწევი უჯრისათვის 
 ს 0010 საათების ქვესადგამი 
 ს 0037 სააღსარებო კაბინა 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

   
 ს 0942 საყრდენი ავეჯისათვის 
 ს 0946 საყრდენი (მაჯის–) 
 ს 1110 საწოლის კარკასი [ავეჯი] 
 ს 1147 საჭერი (ნოტების–) 
 ს 1335 სექცია (ავეჯის-) 
 ს 1381 სიოს (კარის  და ფანჯრის–) 

გადასაღობი ბარიერი 
ბავშვისათვის 

 ს 1407 სკამის ან მისთანათა ფეხსადგამი 
 ს 1502 სწავლების კაბინა 
 ტ 0033 ტანსაცმლის დგარი  
 ტ 0039 ტანსაცმლის ჩამოსაკიდი [ავეჯი] 
 უ 0064 უჯრა (გამოსაწევი-) 

ავეჯისათვის 
 ფ 0102 ფეხი (ავეჯის–) 
 ფ 0104 ფეხსადგამი (სკამის და 

მისთანათა–) 
 ფ 0139 ფეხსაცმლის ქვესადგამი 

საწმენდი მიმმართველებით 
 ფ 0189 ფიცარი გასაშლელი 

მაგიდისათვის 
 ქ 0123 ქვესადგამი კასრისათვის 
 ქ 0131 ქვესადგამი (საათების–) 
 ქ 0140 ქვესადგამი ფეხისათვის, 

პედიკიურის გასაკეთებლად 
 ქ 0144 ქვესადგამი ყვავილებისათვის 

[ავეჯი] 
 ქ 0221 ქუდების ჩამოსაკიდი 
 ყ 0030 ყვავილების ქვესადგამი [ავეჯი] 
 შ 0105 შირმა [ავეჯი] 
 ჩ 0023 ჩამოსაკიდი ზედა 

ტანსაცმლისათვის [ავეჯი} 
 ჩ 0026 ჩამოსაკიდი ქუდებისათვის 
 ჩ 0064 ჩანთის  დასაკიდი დგარი 
 წ 0044 წიგნის საჭერი 

 
06-07 სარკეები და ჩარჩოები 

 
 დ 0182 დეკორატიული ზესადები 

სურათის ჩარჩოსათვის 
 კ 0273 კედლის სარკე 
 პ 0044 პასპარტუ 
 ს 0621 სარკე [ავეჯი] 
 ს 0626 სარკე (სამეთვალყურეო-) 

ქურდობისგან დასაცავად 
 ფ 0238 ფოტოსურათების ქვესადგამი 
 ქ 0239 ქურდობისაგან დასაცავი 

სამეთვალყურეო სარკე 
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კლასი 6.   ავეჯეულობა 

 
კლასი/ 

ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 
   

 ჩ 0069 ჩარჩო განცხადებისათვის 
 ჩ 0077 ჩარჩო ნახატების ან 

სარკეებისათვის 
 

06-08 ტანსაცმლის ჩამოსაკიდები 
 

 გ 0098 განბჯენი (ჩამოსაკიდის–) 
 ზ 0017 ზედა ტანსაცმლის  ჩამოსაკიდი 
 ტ 0040 ტანსაცმლის ჩამოსაკიდი 

მომჭერებით 
 ფ 0145 ფეხსაცმლის ჩამოსაკიდი 
 ქ 0110 ქვედატანის ჩამოსაკიდი 

მომჭერებით 
 შ 0032 შარვლის ჩამოსაკიდი–გამჭიმი 
 შ 0033 შარვლის ჩამოსაკიდი 

მომჭერებით 
 ჩ 0022 ჩამოსაკიდი-გამჭიმი  

შარვლისათვის 
 ჩ 0025 ჩამოსაკიდი (ტანსაცმლის–) 

მომჭერებით 
 

06-09 მატრასები და ბალიშები 
 

 ა 0187 ანატომიური ბალიში 
 ბ 0033 ბავშვის საცვლელი საფენი 
 ბ 0057 ბალიში 
 ბ 0059 ბალიში გათბობით 
 ბ 0060 ბალიში (გასაბერი-) 
 ბ 0061 ბალიში (დივნის–) 
 ბ 0064 ბალიში სატრანსპორტო 

საშუალებისათვის 
 გ 0063 გამთბობი საშუალების მქონე 

ბალიში 
 გ 0121 გასაბერი ლეიბი 
 ლ 0033 ლეიბი 
 ლ 0034 ლეიბი გასაბერი 
 ლ 0035 ლეიბი (საცვლელი-) 

ბავშვისათვის 
 ლ 0039 ლეიბი (ტურისტული-) 
 მ 0519 მუთაქა 
 მ 0533 მუფთა  ფეხების გასათბობად 

[ელექტრული ან 
არაელექტრული] 

 ს 1026 საცვლელი საფენი ბავშვისათვის 
 ტ 0235 ტურისტული ლეიბი 
 უ 0028 უნიტაზის დასაჯდომის ბალიში 

 
 
 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

   
06-10 ფარდები, შიდა შტორები 

 
 ა 0006 აბაზანის ფარდა 
 ბ 0054 ბალდახინი 
 კ 0172 კარის პორტიერი 
 ლ 0012 ლამბრეკენი [ქსოვილის] 
 მ 0470 მოსკიტებისსაწინააღმდეგო ბადე 

(ავეჯეულობა) 
 პ 0142 პორტიერის შესაკრავი 
 ჟ 0008 ჟალუზი [ოთახის] 
 ფ 0045 ფარდა 
 ფ 0050 ფარდების შესაკრავი 
 შ 0086 შესაკრავი შტორების, ფარდებისა 

და პორტიერებისათვის 
 შ 0154 შტორების შესაკრავი 
 შ 0157 შტორი [ოთახის] 

 
06-11 ხალიჩები,  ჭილოფები 

 
 ა 0009 აბაზანის ჭილოფი, ხალიჩა 
 ა 0066 ავტომანქანის ფარდაგი 
 ა 0067 ავტომანქანის ჭილოფი 
 ა 0226 არასრიალა ხალიჩა 
 ლ 0037 ლეიბი (სპორტული-) 
 ს 1434 სპორტული ლეიბი 
 ფ 0046 ფარდაგი 
 ფ 0047 ფარდაგი (ავტომანქანის–) 
 ფ 0048 ფარდაგი საწოლისპირა 
 ფ 0049 ფარდაგი (ფეხის საწმენდი–) 
 ჭ 0017 ჭილოფი (აბაზანის-) 
 ჭ 0018 ჭილოფი (ავტომანქანის–) 
 ხ 0009 ხალიჩა 
 ხ 0010 ხალიჩა (აბაზანის-) 
 ხ 0011 ხალიჩა (ავტომანქანის–) 
 ხ 0012 ხალიჩა (იატაკის–) 

 
06-12 გობელენები 

 
 გ 0236 გობელენი [ნაქარგი ან ნაქსოვი] 

 
06-13 საბნები და სხვა გადასაფარებლები, 

ლოგინის, სასადილო და სხვა საოჯახო 
თეთრეული 
 

 ა 0048 ავეჯის შალითა 
 ბ 0040 ბავშვის ფეხის თითების მუფთა 
 ბ 0065 ბალიშის პირი 
 გ 0014 გადასაფარებელი 

(დალიანდაგებული-) 
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კლასი 6.   ავეჯეულობა 

 
კლასი/ 

ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

   
 გ 0015 გადასაფარებელი (დივნის–) 
 დ 0216 დივნის გადასაფარებელი 
 დ 0217 დივნის შალითა 
 ზ 0026 ზეწარი 
 თ 0007 თავის დამცავი პირსახოცი 

სამასაჟო ტახტისათვის 
 თ 0105 თეთრეული საოჯახო 
 ლ 0038 ლეიბის შალითა 
 ლ 0080 ლოგინის გადასაფარებელი 
 მ 0168 მაუდის გადასაფარებელი 

სათამაშო მაგიდისათვის 
 მ 0531 მუფთა  ბავშვის ფეხის 

თითებისთვის 
 პ 0093 პირსახოცი 
 პ 0094 პირსახოცი თავის დასაცავად, 

სამასაჟო ტახტისათვის 
 ს 0053 საბანი 
 ს 0054 საბანი დალიანდაგებული 
 ს 0055 საბანი ელექტრო შემთბობით 
 ს 0103 საგები ავადმყოფისათვის 

[საავადმყოფოს საწოლზე] 
 ს 0200 სათამაშო მაგიდის მაუდის 

გადასაფარებელი 
 ს 0563 საოჯახო თეთრეული 
 ს 0776 სატრანსპორტო საშუალების 

დასაჯდომის შალითა 
 ს 0822 საფენი ჭურჭლისათვის 
 ს 1054 საძილე ტომარა 
 ს 1148 საჭერი (რბილი-)  ჭურჭლის 

ასაღებად 
 ს 1492 სუფრა 
 ტ 0159 ტომარა (საძილე-) 
 ქ 0154 ქვესადები ჭურჭლისათვის 
 შ 0008 შალითა ავეჯისათვის 
 შ 0011 შალითა (დივნის–) 
 შ 0014 შალითა ლეიბისათვის 
 შ 0017 შალითა სატრანსპორტო 

საშუალების დასაჯდომისათვის 
 შ 0021 შალითა ტანსაცმლისათვის 
 ჭ 0049 ჭურჭლის ასაღები რბილი 

საჭერი 
 ჭ 0058 ჭურჭლის ქვესადები, საფენი 
 ხ 0069 ხელსახოცი [მაგიდის საკუთნო] 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
06-99 სხვადასხვა 
  
 დ 0039 დამჭერი (საბნის-) [ჩარჩო 

ლოგინის საკუთნოს აწეულ 
მდგომარეობაში შესაკავებლად] 

 ზ 0028 ზეწრის დასამაგრებელი თასმა 
 თ 0081 თასმა ზეწრის დასამაგრებლად 
 ს 0038 საახალწლო ნაძვის ხის 

ქვესადგამი 
 ს 0074 საბნის დამჭერი [ჩარჩო 

ლოგინის საკუთნოს აწეულ 
მდგომარეობაში შესაკავებლად] 

 ქ 0132 ქვესადგამი (საახალწლო ნაძვის 
ხის–) 
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კლასი 6.   ავეჯეულობა 
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კლასი 7.   საოჯახო  ნივთები,  რომლებიც  არ  შედის  სხვა  კლასებში 

 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

  
07-01 ფაიფურისა და მინის ნაკეთობები, 

ჭურჭლეული და სხვა მსგავსი ნივთები 
 

 ბ 0212 ბოთლი (იზოთერმული-) 
 ბ 0214 ბოთლი საწოვარით 
 ბ 0230 ბოთლი ჩვილი ბავშვის 

კვებისათვის 
 ბ 0232 ბოკალი 
 ბ 0250 ბოსტნეულის(-თვის) ჭურჭელი 
 გ 0152 გასაცხელებელი ჭურჭელი 
 გ 0267 გრაფინი 
 დ 0130 დაფა ყველისათვის 
 დ 0259 დოქი [გარდა საფუთავის–] 
 დ 0260 დოქი (წყლის–) 
 ვ 0009 ვაზა 
 ვ 0012 ვაზა ტკბილეულისათვის 
 ვ 0014 ვაზა (ხილის–) 
 ვ 0043 ვედრო ყინულისათვის 
 ვ 0044 ვედრო შამპანურისათვის 
 თ 0027 თალფაქი (საკარაქის–) 
 თ 0030 თალფაქი (ყველის თეფშის–) 
 თ 0072 თასი 
 თ 0074 თასი თითების დასაბანად 
 თ 0076 თასი (ნაყინის–) 
 თ 0114 თერმოსი 
 თ 0123 თეფში 
 თ 0128 თეფში ყველისათვის 
 თ 0129 თეფში ხამანწკებისათვის 
 თ 0130 თეფში ხილისათვის 
 თ 0160 თითების დასაბანი თასი 
 თ 0164 თლაშო 
 თ 0211 თუნგი 
 ი 0033 იზოთერმული ბოთლი 
 ი 0035 იზოთერმული ქოთანი 
 კ 0278 კერამიკული ჭურჭელი 
 კ 0292 კვერცხის ქვესადგამი 
 კ 0451 კონსერვის მინის ქილა 
 ლ 0011 ლამბაქი 
 ლ 0016 ლანგარი ყვავილებისათვის 
 ლ 0017 ლანგარი ხამანწკებისათვის 
 ლ 0018 ლანგარი ხილისათვის 
 ლ 0088 ლუდის ტოლჩა 
 ს 0128 სადეგუსტაციო ჭიქა 

ღვინისათვის 
 ს 0254 საკარაქე 
 ს 0255 საკარაქის თალფაქი 
 ს 0657 სარძევე 
 ს 0670 სასალათე 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

   
 ს 0704 სასოუსე 
 ს 1030 საცივარი კარაქისათვის 
 ს 1031 საცივარი [საყოფაცხოვრებო] 
 ს 1032 საცივარი ღვინისათვის 
 ს 1033 საცივარი ხიზილალასათვის 
 ს 1090 საწვნე 
 ს 1103 საწოვარიანი ბოთლი 
 ს 1327 სერვიზი [სუფრის ჭურჭელი] 
 ს 1328 სერვიზი (ყავის–) 
 ს 1329 სერვიზი (ჩაის–) 
 ს 1378 სინი 
 ს 1386 სირჩა 
 ს 1393 სიფონი [გაზიანი წყლისათვის] 
 ს 1486 სურა 
 ტ 0075 ტევადობა ყინულისათვის 
 ტ 0150 ტოლჩა [გარდა საფუთავისა] 
 ტ 0151 ტოლჩა (თიხისა–) 

[განსაკუთრებით ლუდისათვის] 
 ტ 0152 ტოლჩა ლუდისათვის 
 ფ 0003 ფაიფურის ჭურჭელი 
 ფ 0150 ფიალა 
 ფ 0281 ფუჟერი 
 ქ 0167 ქილა [გარდა საფუთავისა] 
 ქ 0172 ქილა (კონსერვის მინის–) 
 ქ 0174 ქილის ხუფი 
 ქ 0190 ქოთანი (იზოთერმული–) 
 ქ 0191 ქოთანი (კერამიკული-) 
 ქ 0192 ქოთანი [საოჯახო] 
 ღ 0030 ღვინის სადეგუსტაციო ჭიქა 
 ყ 0001 ყავადანი 
 ყ 0013 ყავის სერვიზი 
 ყ 0045 ყველის თეფშის თალფაქი 
 ყ 0050 ყინულის ვედრო 
 ჩ 0003 ჩაიდანი ჩაის დასაყენებლად 
 ჩ 0008 ჩაის სერვიზი 
 წ 0117 წყლის დოქი 
 წ 0120 წყლის საცივარი 
 ჭ 0023 ჭიქა 
 ჭ 0024 ჭიქა ღვინის 
 ჭ 0033 ჭურჭელი ბოსტნეულისათვის 
 ჭ 0034 ჭურჭელი გასაცხელებლად 
 ჭ 0036 ჭურჭელი [დეკორატიულის 

გარდა] 
 ჭ 0037 ჭურჭელი (კერამიკული–) 
 ჭ 0043 ჭურჭელი 

ტკბილეულობისათვის 
 ხ 0107 ხილის გასარეცხი ჯამი 
 ხ 0109 ხილის ვაზა 
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კლასი 7.   საოჯახო  ნივთები,  რომლებიც  არ  შედის  სხვა  კლასებში 

 
კლასი/ 

ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ხ 0141 ხონჩა და მისთანანი 
 ხ 0164 ხუფი ქილისათვის 
 ჯ 0031 ჯამი 
 ჯ 0034 ჯამი ხილის გასარეცხად 

 
07-02 სამზარეულოს მოწყობილობები, 

საკუთნო და ტევადობები საჭმლის 
თბური დამზადებისათვის 
 

 ა 0223 აპარატი ყავის მარცვლის 
მოსახალად [საყოფაცხოვრებო] 

 ბ 0032 ბავშვის საკვების ბოთლის 
შემთბობი 

 ბ 0101 ბარბეკიუ 
 ბ 0119 ბატიბუტის მოსამზადებელი 

აპარატი 
 ბ 0227 ბოთლის შემთბობი 
 გ 0073 გამოსაცხობად განკუთვნილი 

ტაფა 
 გ 0096 გამხურებელი მაგიდაზე 

გამოსაყენებლად 
 გ 0097 გამხურებელი  (სითხეში 

ჩასაძირი–) 
 გ 0270 გრილი 
 გ 0271 გრილი [ელექტრული] 
 დ 0228 დისკო რძის გადმოსვლის 

საწინააღმდეგო ადუღებისას 
 ვ 0034 ვაფლის მოსამზადებელი ფორმა 
 თ 0103 თევზის შესაწვავი  ღრმა 

ჭურჭელი 
 თ 0229 თხილის მოსახალი საშუალება 
 კ 0145 კარდალა 
 კ 0356 კოვზი ქონის გადასავლებად 

ხორცის შეწვისას 
 კ 0568 კულინარული მოწყობილობა, 

საკუთნო და ტევადობა 
 კ 0569 კულინარული ნაკეთობების 

ფორმა 
 მ 0118 მანქანა ყავის მოსადუღებლად 
 მ 0180 მაყალი 
 მ 0278 მიკროტალღური ღუმელი 
 რ 0152 რძის ადუღებისას გადმოსვლის 

საწინააღმდეგო დისკო 
 ს 0437 სამზარეულოს ღუმელი 
 ს 0639 სარკმელი (სათვალთვალო-) 

სამზარეულოს ღუმლისათვის 
 ს 0703 სასოტე 
 ს 1182 საჭმლის მოსამზადებელი ქურა 
 ს 1235 სახელურიანი ტაფა 

 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

   
 ს 1261 სახელური (ქვაბის–) 
 ს 1301 სახურავი სამზარეულოს 

ჭურჭლისათვის 
 ს 1308 სახურებელი ელემენტი 

ღუმლისათვის 
 ს 1364 სითხეში ჩასაძირი გამხურებელი 
 ს 1431 სპირტურა [კერძის 

მოსამზადებლად] 
 ტ 0054 ტაფა 
 ტ 0055 ტაფა გამოსაცხობად 
 ტ 0056 ტაფა სახელურით 
 ტ 0173 ტოსტერი 
 ფ 0165 ფილტრი (ყავის-)  [გარდა 

მექანიკური ნაწილების] 
 ფ 0207 ფონდიუს ქოთანი 
 ფ 0209 ფორმა კულინარული 

ნაკეთობებისათვის 
 ფ 0212 ფორმა  ტკბილღვეზლის და სხვა 

საკონდიტრო ნაწარმის 
გამოსაცხობად 

 ფ 0283 ფურნაკი [საჭმლის 
მოსამზადებლად] 

 ქ 0083 ქვაბი 
 ქ 0087 ქვაბის სახელური 
 ქ 0089 ქვაბი (სწრაფად მოხარშვის–)   
 ქ 0155 ქვეში 
 ქ 0157 ქვეში [საყოფაცხოვრებო] 
 ქ 0193 ქოთანი  საჭმლის 

მოსამზადებლად [მათ შორის 
სალაშქროდ] 

 ქ 0194 ქოთანი( ფონდიუს–) 
 ქ 0235 ქურა (პორტატიული–) [საჭმლის 

მოსამზადებლად] 
 ქ 0236 ქურა სალაშქრო საჭმლის 

მოსამზადებლად 
 ქ 0237 ქურა საჭმლის მოსამზადებლად 
 ღ 0059 ღუმელი (სამზარეულოს–) 
 ღ 0062 ღუმლის (სამზარეულოს–) 

სათვალთვალო სარკმელი 
 ღ 0063 ღუმლის სახურებელი ელემენტი 
 ყ 0007 ყავის მადუღარა 
 ყ 0009 ყავის მარცვლების მოსახალი 

აპარატი [საყოფაცხოვრებო] 
 ყ 0010 ყავის მოსადუღებელი მანქანა 
 ყ 0014 ყავის ფილტრი 
 შ 0024 შამფური 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         



 
nawarmis CamonaTvali klasebis mixedviT 

 
კლასი 7.   საოჯახო  ნივთები,  რომლებიც  არ  შედის  სხვა  კლასებში 

 
კლასი/ 

ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

   
 შ 0055 შემთბობი ბავშვის საკვების 

ბოთლისათვის 
 შ 0056 შემთბობი ბოთლისათვის 
 ჩ 0001 ჩაიდანი (ელექტრული–) 
 ჩ 0002 ჩაიდანი (ლითონისა–) 
 ჩ 0006 ჩაის დასაყენებელი  საშუალება 
 ჩ 0009 ჩაის ფილტრი [მექანიზმის 

ნაწილების გარდა] 
 ჩ 0032 ჩამჩა [კულინარიული] 
 ც 0080 ცხაურა შესაწვავად 
 ჭ 0045 ჭურჭელი (ღრმა–) თევზის 

შესაწვავად 
 ჭ 0050 ჭურჭლის ასაღები სატაცი 

 
07-03 სუფრის  დანები,  ჩანგლები,  კოვზები 

 
 დ 0051 დანა (კარაქის–) 
 დ 0055 დანა (სუფრის-) 
 დ 0060 დანა (ყველის–) 
 დ 0069 დანის (სუფრის-) ტარის რგოლი 
 თ 0098 თევზის(-თვის) სუფრის 

საკუთნო 
 კ 0141 კარაქის დანა 
 კ 0352 კოვზი 
 რ 0046 რგოლი სუფრის დანის 

ტარისათვის 
 ს 0336 სალათის(-თვის) სუფრის 

საკუთნო 
 ს 1495 სუფრის საკუთნო თევზისათვის 
 ს 1496 სუფრის საკუთნო 

სალათისათვის 
 ტ 0052 ტარი სუფრის საკუთნოსათვის 
 ყ 0044 ყველის დანა 
 ჩ 0042 ჩანგალი [სუფრის] 
 ხ 0016 ხამანწკის ნიჟარის გასახსნელი 

საშუალება 
 

07-04 ხელის მოწყობილობები და 
ჭურჭლეული საჭმლისა  და სასმელის 
მოსამზადებლად 
 

 ბ 0248 ბოსტნეულის გასარეცხი კალათა 
 ბ 0251 ბოსტნეულის საშრობი 
 ბ 0252 ბოსტნეულის საჭრელი  

არაელექტრული 
[საყოფაცხოვრებო] 

 ბ 0254 ბოსტნეულის წვენსაწური, 
ხელის [საყოფაცხოვრებო] 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

   
 დ 0078 დასაკეპი (კომბოსტოს-) ხელის  

სამარჯვი [საყოფაცხოვრებო] 
 დ 0119 დაფა (მაგიდის–) პურის 

დასაჭრელად 
 დ 0122 დაფა პროდუქტის დასაჭრელად 

[სამზარეულოს] 
 დ 0123 დაფა პურის დასაჭრელად 
 ე 0065 ემულსიფიკატორი (კრემის, 

ნაღების-), არაელექტრული 
 თ 0102 თევზის ქერცლგასაცლელი 

საშუალება 
 თ 0212 თუშფალანგი 
 ი 0070 იოგურტის მოსამზადებელი 

საშუალება, ხელის 
 კ 0046 კალათა (ბოსტნეულის–) 
 კ 0199 კარტოფილის საჭრელი, 

არაელექტრული 
 კ 0291 კვერცხის საჭრელი 
 კ 0404 კომბოსტოს დასაკეპი  ხელის 

სამარჯვი [საყოფაცხოვრებო] 
 კ 0578 კურკის (ხილის–) ამოსაღები 

[საყოფაცხოვრებო] 
 მ 0033 მაგიდის დაფა (პურის 

დასაჭრელი–) 
 მ 0085 მაკრატელი ფრინველის 

დასაჭრელად 
 ნ 0084 ნაყოფის გულის მოსაცილებელი 

საშუალება [ხელის] 
 ნ 0124 ნივრის საჭყლეტი 
 ნ 0149 ნიჩაბი (კულინარული-) 
 პ 0157 პროდუქტის დასაჭრელი  

არაელექტრული მოწყობილობა 
[სამზარეულოს] 

 პ 0158 პროდუქტის დასაჭრელი დაფა 
[სამზარეულოს] 

 პ 0181 პურის დასაჭრელი დაფა 
 პ 0184 პურის საჭრელი 

[არაელექტრული] 
 ს 0115 საგორავი ცომისათვის 
 ს 0147 სადღვებელი 
 ს 0231 სათქვეფელა (სამზარეულოს–), 

არაელექტრული 
 ს 0232 სათქვეფელა [სამზარეულოს 

საკუთნო] 
 ს 0328 საკონდიტრო შპრიცი 
 ს 0337 სალათის საშრობი 
 ს 0463 სამსხვრეველა კულინარული 

[მანქანების გარდა] 
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კლასი 7.   საოჯახო  ნივთები,  რომლებიც  არ  შედის  სხვა  კლასებში 

 
კლასი/ 

ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 
   

 ს 0523 სანაყინე, არაელექტრული 
 ს 0525 სანაყი [საყოფაცხოვრებო] 
 ს 0590 სარევი (ხელის–) [სამზარეულოს] 
 ს 0699 სასმელის მოსამზადებელი 

საშუალება [ხელის] 
 ს 0863 საფქვავი არაელექტრული 

[საყოფაცხოვრებო] 
 ს 0865 საფქვავი მარცვლეულისათვის, 

არაელექტრული. 
 ს 0868 საფქვავი (ყავის–), 

არაელექტრული 
[საყოფაცხოვრებო] 

 ს 0869 საფცქვნელი (ბოსტნეულის და 
ხილის, ხელის-) 

 ს 0870 საფცქვნელი, ხელის 
[საყოფაცხოვრებო] 

 ს 0994 საშრობი სალათის ან 
ბოსტნეულისათვის 

 ს 1015 საცერი (სამზარეულოს–) 
 ს 1113 საწური (სამზარეულოს–) 
 ს 1186 საჭრელი (ბოსტნეულის–), 

არაელექტრული 
[საყოფაცხოვრებო] 

 ს 1190 საჭრელი (კარტოფილის-), 
არაელექტრული 

 ს 1191 საჭრელი (კვერცხის–) 
 ს 1195 საჭრელი ნამცხვრის და 

მისთანათა 
 ს 1196 საჭრელი (პურის–

)არაელექტრული 
 ს 1199 საჭრელი (ყველის–) 

არაელექტრული 
 ს 1203 საჭრელი (ხახვის–), 

არაელექტრული 
 ს 1265 სახეხელა [საყოფაცხოვრებო] 
 ტ 0097 ტენდერიზატორი (ხორცის–) 
 ფ 0214 ფორმა (ცომის ამოსაჭრელი-) 
 ფ 0216 ფორმის საჭრელი 
 ფ 0260 ფრინველის დასაჭრელი 

მაკრატელი 
 ქ 0038 ქაფქირი 
 ქ 0081 ქერცლსაცლელი (თევზის–) 

საშუალება 
 ყ 0012 ყავის საფქვავი არაელექტრული 

[საყოფაცხოვრებო] 
 ყ 0046 ყველის საჭრელი, 

არაელექტრული 
 ყ 0048 ყველის საჭრელი სამარჯვი 

 
 
 
 
 
 
 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

   
 შ 0130 შპრიცი (საკონდიტრო-) 
 ჩ 0007 ჩაის საწური 
 ჩ 0100 ჩაქუჩი ხორცის დასაბეგვად 
 ც 0049 ციტრუსების წვენსაწური 
 ც 0065 ცომის ამოსაჭრელი ფორმა 
 ც 0068 ცომის ხვეტია 
 წ 0025 წვენსაწური  (ხილის 

არაელექტრული -) 
[საყოფაცხოვრებო] 

 ხ 0028 ხახვის საჭრელი, 
არაელექტრული 

 ხ 0097 ხვეტია ცომისათვის 
 ხ 0110 ხილის კურკის ამოსაღები 

საშუალება [საყოფაცხოვრებო] 
 ხ 0113 ხილის წვენსაწური, 

არაელექტრული 
[საყოფაცხოვრებო] 

 ხ 0114 ხილის  წვენსაწური, ხელის 
[საყოფაცხოვრებო] 

 ხ 0146 ხორცის დასაბეგვი ჩაქუჩი 
 ხ 0147 ხორცის დასაკეპი ჯირკი 
 ხ 0149 ხორცის საკეპი მანქანა 
 ხ 0152 ხორცის ტენდერიზატორი 
 ჯ 0059 ჯირკი ხორცის დასაკეპად 

 
07-05 უთოები, სარეცხი, საწმენდი ან 

საშრობი მოწყობილობა 
 

 ა 0020 აბსორბციული საწმენდი 
საშუალება 

 ა 0283 აქანდაზი ნაგვისათვის 
 ა 0284 აქანდაზი ნამცეცებისათვის 
 ა 0285 აქანდაზი სამზარეულოს 

ნარჩენებისათვის 
 გ 0237 გობი სარეცხისათვის 
 ი 0029 იატაკის ტილო 
 კ 0245 კაფსული სარეცხი საშუალებით 
 მ 0225 მბრუნავი ტევადობა 

რეცხვისათვის 
 ნ 0049 ნამცეცების აქანდაზი 
 ნ 0122 ნეჭა ჭურჭლისათვის 
 ო 0043 ორთქლის  წარმომქმნელი 

უთოსათვის 
 პ 0096 პირსახოცის საშრობი 
 ს 0063 საბერტყი (ხალიჩის–) [ხელის] 
 ს 0152 სავარცხელი ცოცხისათვის, 

ჯაგრისისათვის 
 ს 0184 საზომი ტევედობა სარეცხი 

საშუალების დასამატებლად 
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კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ს 0376 სამაგრი (სარეცხის–) 
 ს 0605 სარეცხის გასავლები ტევადობა 
 ს 0606 სარეცხის გასარეცხი დაფა 
 ს 0607 სარეცხის გასაშრობი ჩარჩო 
 ს 0608 სარეცხის გასაწური საშუალების 

მქონე ტევადობა 
 ს 0609 სარეცხის თოკის საყრდენი 
 ს 0610 სარეცხის სამაგრი 
 ს 0611 სარეცხის საშრობი, მბრუნავი 
 ს 0802 საუთოებელი ფიცარი 
 ს 0803 საუთოებელი ფიცარი სახელოს 

დასაუთოებლად 
 ს 0804 საუთოებელი ფიცრის საფარი 
 ს 0817 საფარი საუთოებელი 

ფიცრისათვის 
 ს 0872 საფხეკი  
 ს 0950 საყრდენი სარეცხის თოკისათვის 
 ს 0993 საშრობი პირსახოცის 
 ს 0995 საშრობი სარეცხისათვის [ჩარჩო] 
 ს 0999 საშრობი (ჭურჭლის-) 
 ს 1097 საწმენდი სამარჯვი 

ფანჯრისათვის 
 ს 1162 საჭერი (უთოს–) 
 ს 1232 სახელოს საუთოებელი ფიცარი 
 ტ 0063 ტაშტი სარეცხისათვის 
 ტ 0067 ტევადობა (მბრუნავი–) 

რეცხვისათვის 
 ტ 0071 ტევადობა (საზომი–) სარეცხი 

საშუალების დასამატებლად 
 ტ 0072 ტევადობა სარეცხის გასავლებად 
 ტ 0073 ტევადობა სარეცხის გასარეცხად 
 ტ 0074 ტევადობა სარეცხის გასაწური 

საშუალებით 
 ტ 0126 ტილო  (იატაკის–) 
 ტ 0127 ტილო მტვრის გადასაწმენდად 
 ტ 0129 ტილო (საწმენდი-) 
 ტ 0131 ტილო  ფანჯრის გასაწმენდად 
 უ 0006 უთო 
 უ 0007 უთო (მძიმე–) 
 უ 0008 უთოს ორთქლის წარმოქმნელი 
 უ 0009 უთოს საჭერი 
 უ 0010 უთოს ფირფიტა 
 უ 0011 უთოს ქვესადგამი 
 ფ 0022 ფანჯრის გასაწმენდი ტილო 
 ფ 0029 ფანჯრის საწმენდი სამარჯვი 
 ფ 0032 ფანჯრის ხვეტია 
 ფ 0185 ფირფიტა უთოსათვის 
 ფ 0190 ფიცარი (საუთოებელი-) 

 
 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

   
 ქ 0139 ქვესადგამი უთოსათვის 
 ღ 0045 ღრუბელი [საყოფაცხოვრებო] 
 ც 0035 ცვილით და მისთანათი 

(თხევადი–) დაფარვის 
საშუალება [საყოფაცხოვრებო] 

 ჭ 0056 ჭურჭლის საშრობი 
 ხ 0013 ხალიჩის გასაბერტყი [ხელის] 
 ხ 0040 ხელთათმანი მტვრის 

გადასაწმენდად 
 ხ 0096 ხვეტია ფანჯრისათვის 

 
07-06 სხვა ჭურჭელი 

 
 ბ 0216 ბოთლის გასახსნელი 
 ბ 0217 ბოთლის დამჭერი [სუფრის 

საკუთნო] 
 ბ 0218 ბოთლის დგარი [სუფრის 

საკუთნო] 
 ბ 0220 ბოთლის  რგოლი 

ჩამოწვეთისაგან დასაცავად 
 გ 0158 გასახსნელი (ბოთლის–) 
 დ 0041 დამჭერი სიმინდის ტაროსათვის, 

დაფქვისას 
 დ 0042 დამჭერი სუფრის და 

მისთანათათვის 
 დ 0071 დანის ქვესადგამი 
 დ 0144 დგარი (ბოთლის–)  [სუფრის 

საკუთნო] 
 ვ 0038 ვედრო (სანაგვე-) 
 თ 0127 თეფშის შემთბობი 
 კ 0049 კალათა პურისათვის 
 კ 0289 კვერცხის თავის მოსაცილებელი 

სამარჯვი 
 კ 0290 კვერცხის თავის მოსახსნელი 

საჭრელი 
 კ 0355 კოვზის ქვესადგამი 
 ლ 0090 ლუდის ქაფქირი 
 მ 0189 მაშა საკონდიტრო 

ნაწარმისათვის 
 მ 0191 მაშა სპაგეტისათვის 
 მ 0194 მაშა ყინულისათვის 
 მ 0195 მაშა შაქრისათვის 
 მ 0238 მენიუს საჭერი ქვესადგამი 
 ნ 0052 ნამცხვრის საჭრელი 
 ნ 0053 ნამცხვრის ჩანგალი, ნიჩაბი 
 ნ 0068 ნაფიცხარას(-თვის) ქვესადგამი 
 ნ 0153 ნიჩაბი ნამცხვარისათვის 
 პ 0182 პურის კალათა 
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კლასი/ 

ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 
   

 რ 0050 რგოლი ხელსახოცისათვის 
 ს 0394 სამარილე 
 ს 0396 სამარჯვი კვერცხის თავის 

მოსახსნელად 
 ს 0419 სამდოგვე 
 ს 0497 სანაგვე ვედრო 
 ს 0529 სანელებლების ჭურჭელი 
 ს 0565 საპილპილე 
 ს 0589 სარევი შამპანიურისათვის 
 ს 0700 სასმელის წველი 
 ს 0755 სატეხი კაკლის, თხილის და 

მისთანანი 
 ს 0961 საშაქრე 
 ს 1165 საჭერი ქვესადგამი (მენიუს–) 
 ს 1172 საჭერი ხელსახოცისათვის 
 ს 1180 საჭიქე 
 ს 1194 საჭრელი (ნამცხვრის–) 
 ს 1321 სენდვიჩის ჩანგალი, ჩხირი 
 ს 1370 სიმინდის ტაროს დამჭერი 

დაფქვისას 
 ს 1494 სუფრის და მისთანათა დამჭერი 
 ტ 0068 ტევადობა პერფორირებული 

თავსახურით, ფხვიერი 
პროდუქტებისათვის 

 ქ 0039 ქაფქირი ლუდისათვის 
 ქ 0115 ქვესადგამი ბოთლისათვის 
 ქ 0118 ქვესადგამი  დანის, ჩანგლის და 

კოვზისათვის 
 ქ 0119 ქვესადგამი დოქისათვის 
 ქ 0130 ქვესადგამი  ნაფიცხარასათვის 
 ქ 0136 ქვესადგამი  [სუფრის საკუთნო] 
 ქ 0149 ქვესადგამი ძმრის და ზეთის 

გრაფინებისათვის 
 ქ 0150 ქვესადგამი ჭიქებისათვის 
 შ 0023 შალითა ჩაიდნისათვის 
 შ 0057 შემთბობი (თეფშის–) 
 შ 0155 შტორი 
 ჩ 0005 ჩაიდნის შალითა 
 ჩ 0028 ჩამოწვეთის საწინააღმდეგო 

რგოლი  ბოთლისათვის 
 ჩ 0029 ჩამოწვეთის საწინააღმდეგო 

საშუალება ჭურჭლის 
ყელისათვის 

 ჩ 0040 ჩანგალი ნამცხვრისათვის 
 ჩ 0041 ჩანგალი სენდვიჩისათვის 
 ჩ 0043 ჩანგლის ქვესადგამი 
 ჩ 0129 ჩხირი სენდვიჩისათვის 
 წ 0022 წველი სასმელისათვის 

 
 
 
 
 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

   
 ჭ 0039 ჭურჭელი პერფორირებული 

თავსახურით 
 ჭ 0040 ჭურჭელი სანელებლისათვის 
 ჭ 0048 ჭურჭელი ძმრის და ზეთისათვის 
 ჭ 0057 ჭურჭლის ქვესადგამი 
 ხ 0070 ხელსახოცის რგოლი 
 ხ 0072 ხელსახოცის საჭერი 

 
07-07 სხვა საყოფაცხოვრებო სათავსები 

 
 ბ 0019 ბადია 
 გ 0238 გოვზა 
 დ 0066 დანების  კოლოფი 
 ვ 0036 ვედრო ნახშირისათვის 
 ვ 0041 ვედრო [საყოფაცხოვრებო] 
 თ 0107 თეთრეულის  კალათა 
 ი 0040 იზოლირებული სათავსი 

[საყოფაცხოვრებო]  
 კ 0047 კალათა თეთრეულისათვის 
 კ 0367 კოლოფი დანებისათვის 
 კ 0386 კოლოფი სანელებლებისათვის 
 კ 0460 კონტეინერი პურისათვის 
 მ 0207 მაცივარში პროდუქტების 

შესანახი ტევადობა 
 ნ 0104 ნახშირის ვედრო 
 პ 0183 პურის კონტეინერი 
 ს 0190 სათავსი (იზოლირებული–) 

[საყოფაცხოვრებო] 
 ს 0194 სათავსი შეშისათვის 
 ს 0528 სანელებლების  კოლოფი 
 ტ 0069 ტევადობა (პროდუქტის 

შესანახი–) 
 ტ 0076 ტევადობა (წყლის–) ტილოს ან 

მსგავსთაგან 
 ყ 0052 ყინულის კუბურების ჭურჭელი 
 შ 0096 შეშის  სათავსი 
 წ 0122 წყლის ტევადობა, ტილოსი და 

მისთანათა 
 ჭ 0046 ჭურჭელი ყინულის 

კუბურებისათვის 
 

07-08 საკუთნო ბუხრისათვის 
 

 ა 0168 ამრეკლი (ბუხრის–) 
 ბ 0356 ბუხრის ეკრანი [ამრეკლი] 
 ბ 0357 ბუხრის  მაშა 
 ბ 0359 ბუხრის რკინის ქვესადგამი 

შეშისათვის 
 ბ 0360 ბუხრის საკუთნო 

         



 
nawarmis CamonaTvali klasebis mixedviT 

 
კლასი 7.   საოჯახო  ნივთები,  რომლებიც  არ  შედის  სხვა  კლასებში 

 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

   
 გ 0170 გელა [იარაღი] 
 კ 0051 კალათა შეშისათვის 
 მ 0185 მაშა ბუხრისათვის 
 ს 0062 საბერველი ცეცხლის 

გასაღვივებლად 
 ქ 0116 ქვესადგამი (ბუხრის რკინის–) 

შეშისათვის 
 ქ 0147 ქვესადგამი შეშისთვის [ბუხრის 

საკუთნო] 
 შ 0095 შეშის კალათა 
 შ 0097 შეშის ქვესადგამი [ბუხრის 

საკუთნო] 
 ც 0025 ცეცხლის გასაღვივებელი 

საბერველი 
 ც 0077 ცხაურა (ბუხრის–) 

[საყოფაცხოვრებო] 
 

07-99 სხვადასხვა 
 

 ბ 0228 ბოთლის შესავსები აპარატი 
[ხელის] 

 ბ 0336 ბურთულა (მაცივებელი–) 
 დ 0067 დანების საჭერი 
 დ 0237 დოზატორი მშრალი 

სუნამოსათვის [საფუთავი, 
საყოფაცხოვრებო] 

 დ 0239 დოზატორი სასმელი 
ჭიქისათვის 

 დ 0270 დუგმა ფეხსაცმლის, 
ხელთათმნის შესაკრავად 

 თ 0022 თავსახურის (ქოთნის და დოქის–
) საჭერი 

 კ 0353 კოვზი ნაყინისათვის 
 კ 0448 კონსერვის გასახსნელი 
 კ 0449 კონსერვის დანა 
 მ 0208 მაცივებელი პაკეტი, ბურთულა, 

ფილა, ღერო 
 მ 0555 მშრალი სუნამოს 

დოზატორი[საფუთავი, 
საყოფაცხოვრებო] 

 მ 0565 მცენარის (სატენიანებელი–) 
 ნ 0059 ნართის გორგლის დასახვევი 

სამარჯვი [ხელის] 
 ნ 0154 ნიჩაბი ნაყინისათვის 
 პ 0004 პაკეტი და მისთანანი 

(მაცივებელი–) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

   
 ს 0206 სათბურა (ბოთლის სახით 

შესრულებული-) 
 ს 0207 სათბურა (ლოგინის–) [არა 

ელექტრული] 
 ს 0400 სამარჯვი წინდის ჩასაცმელად 
 ს 0436 სამზარეულოს ქაღალდის 

რულონის საჭერი 
 ს 0530 სანთებელა (აირის-) 

ხელსაწყოებისათვის 
 ს 0701 სასმელი ჭიქის დოზატორი 
 ს 0745 სატენიანებელი (მცენარის-) 
 ს 0973 საშველი ფეხსაცმელის 

ჩასაცმელად 
 ს 1114 საწური (ტუბის–) 
 ს 1136 საჭერი (დანის–) 
 ს 1153 საჭერი სამზარეულოს 

ქაღალდის რულონისათვის 
 ს 1161 საჭერი (ტუბის-) 

[საყოფაცხოვრებო] 
 ს 1166 საჭერი (ქოთნის და დოქის 

თავსახურავის-) 
 ს 1173 საჭერი ჯაგრისებისათვის 
 ს 1176 საჭიმი ხელსაწყო (ფეხსაცმლის–) 
 ტ 0153 ტოლჩის საჭერი [ლანგარი 

ჩაღრმავებებით] 
 ტ 0214 ტუბის საწური 
 ტ 0215 ტუბის ქვესადგამი, საჭერი 

[საყოფაცხოვრებო] 
 ფ 0127 ფეხსაცმლის კალაპოტი 
 ფ 0158 ფილა (მაცივებელი–) 
 ქ 0088 ქვაბის ქვესადგამი 
 ქ 0138 ქვესადგამი ტუბისათვის 

[საყოფაცხოვრებო] 
 ქ 0142 ქვესადგამი (ქვაბის, ჩაიდნის-) 
 ღ 0012 ღერო (მაცივებელი–) 
 ჩ 0004 ჩაიდნის ქვესადგამი 
 ჩ 0034 ჩამჩა ქილისა და მისთანათათვის 
 ც 0027 ცეცხლის დასანთები საშუალება 
 ძ 0002 ძაბრი [საოჯახო ჭურჭელი] 
 წ 0058 წინდის ჩასაცმელი სამარჯვი 
 ჭ 0026 ჭიქის (სასმელი–) დოზატორი 
 ჯ 0003 ჯაგრისების  საჭერი 
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კლასი 8.    სამუშაო იარაღი და კავეული 

 

         

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

   
08-01 სამარჯვები  და  იარაღი  

ბურღვისათვის,  ფრეზვისათვის  ან 
მიწის  სამუშაოებისათვის 
 

 ა 0281 აქანდაზი (ბაღის–) 
 ბ 0105 ბარი 
 ბ 0110 ბარი (სადრენაჟე–) 
 ბ 0132 ბაღის ფიწალი 
 ბ 0339 ბურღი 
 ბ 0341 ბურღი [სამთო 

სამუშაოებისათვის] 
 დ 0263 დრელი 
 დ 0264 დრელი მშვილდისებრი 
 დ 0265 დრელი (ხელის–) 
 ზ 0023 ზენკერი (კონუსური–) 
 თ 0008 თავი (შიგსაჩარხი–) 
 თ 0189 თოვლასაღები ნიჩაბი 
 თ 0205 თოხი 
 ი 0006 იარაღი  კედლის გასაბურღად 
 ი 0008 იარაღი  მიწის 

სამუშაოებისათვის 
 ი 0009 იარაღი (საბურღი-) 
 კ 0269 კედლის გასაბურღი  იარაღი 
 კ 0403 კომბინირებული ბურღი-

საღრუვი 
 კ 0470 კონუსური ზენკერი 
 მ 0366 მიწის სამუშაოების იარაღი 
 მ 0552 მშვილდისებრი დრელი 
 ნ 0146 ნიჩაბი (თოვლასაღები–) 
 ნ 0152 ნიჩაბი [მიწის 

სამუშაოებისათვის} 
 ნ 0155 ნიჩაბი სადრენაჟე 
 პ 0065 პერფორატორი 
 ს 0091 საბურღი თავი [მჭრელი იარაღი] 
 ს 0092 საბურღი იარაღი 
 ს 0123 სადგისი 
 ს 0140 სადრენაჟე ბარი 
 ს 0142 სადრენაჟე ნიჩაბი 
 ს 0584 სარგავი სარი 
 ს 0812 საფართი 
 ს 0838 საფრეზავი მანქანა [ხილის] 
 ფ 0192 ფიწალი(ბაღის–) 
 ფ 0250 ფრეზბურღი [მჭრელი იარაღი] 
 ფ 0251 ფრეზი [მჭრელი იარაღი] 
 ქ 0036 ქარჩი [ხელის] 
 ყ 0057 ყინულსატეხი 
 შ 0103 შიგსაჩარხი თავი 
 ც 0036 ციბრუტი 
 წ 0018 წერაქვი 

 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

   
 წ 0019 წერაქვი (ქვასატეხი–) 
 ხ 0049 ხელის დრელი 

 
08-02 უროები და მსგავსი სამარჯვები და 

იარაღები 
 

 კ 0287 კვეჟო 
 კ 0579 კუტი (გრუნტის-)  [ხელის 

იარაღი] 
 კ 0580 კუტი [ხელის იარაღი] 
 პ 0018 პანელის გასასწორებელი  ურო 
 პ 0125 პნევმატური ურო 
 რ 0129 როდინის ქვა 
 ს 0457 სამოქლონავი ჩაქუჩი 
 უ 0054 ურო [იარაღი] 
 უ 0057 ურო პანელის  გასასწორებლად 
 უ 0058 ურო პნევმატიკური 
 უ 0059 ურო ფურცლოვან ლითონზე 

ჭდესა და შენატყლეჟის 
გასასწორებლად 

 უ 0060 ურო ქვისსამსხვრევი 
 ქ 0161 ქვისსამსხვრევი ურო 
 ჩ 0099 ჩაქუჩი (ხის-)  

 
08-03 მჭრელი სამარჯვები და სამუშაო 

იარაღი 
 

 ა 0146 ალმასი (მინის საჭრელი–) 
 ბ 0160 ბეწვა ხერხი 
 გ 0038 გაზონის შემოსაჭრელი 

საშუალება 
 გ 0134 გასაფხეკი  დანა 
 დ 0047 დანა გასაფხეკად 
 დ 0050 დანა (ელექტრული-) 
 დ 0052 დანა მცენარეებისათვის [ბაღის 

იარაღი] 
 დ 0053 დანა (სამზარეულოს–) 
 დ 0054 დანა (სანამყენე-) 
 დ 0057 დანა ქარქაშით 
 დ 0063 დანა ხორცის ასაჭრელად 
 დ 0064 დანა (ჯიბის–), დასაკეცი 
 ე 0051 ელექტრული დანის საჭერი 
 ზ 0039 ზონრის საჭრელი 
 თ 0156 თივასაჭრელი [დანა ხელის] 
 თ 0158 თივის დასაქუცმაცებელი 

[იარაღი] 
 ი 0007 იარაღი კორდის დასაჭრელად 
 ი 0021 იარაღი ხის მოსაჭრელად 
 კ 0478 კორდის დასაჭრელი იარაღი 
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  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

   
 მ 0080 მაკრატელი 
 მ 0083 მაკრატელი (მცენარის 

შესაჭრელი-) 
 მ 0084 მაკრატელი სხლტეს 

შესაჭრელად 
 მ 0199 მაჩეტე 
 მ 0249 მექანიზმი ხის მოსაჭრელად 

[ხელის მართვით] 
 მ 0256 მეღარე 
 მ 0314 მილსაჭრელი 
 მ 0337 მინის საჭრელი ალმასი 
 მ 0338 მინის საჭრისი 
 მ 0369 მკვნეტარა 
 მ 0558 მცენარეების(–თვის) დანა [ბაღის 

იარაღი] 
 ნ 0048 ნამგალი 
 ნ 0061 ნარიმანსაღები 
 პ 0085 პირი (რანდას-) [იარაღი] 
 რ 0032 რანდა 
 რ 0033 რანდას პირი [იარაღი] 
 ს 0113 საგლუვი [იარაღი] 
 ს 0307 საკვეთელა 
 ს 0401 სამარჯვი ხის ტოტის 

მოსაჭრელად 
 ს 0433 სამზარეულოს დანა 
 ს 0572 საპობელა 
 ს 0725 სასხლავი 
 ს 0756 სატეხი (მომრგვალო-) 
 ს 0757 სატეხი (ქვასათლელი-) 
 ს 1002 საშუალება გაზონის 

შემოსაჭრელად 
 ს 1140 საჭერი ელექტრული 

დანისათვის 
 ს 1189 საჭრელი (ზონრის, ხეზის–) 
 ს 1206 საჭრისი (მინის-) 
 ს 1319 სეკატორი მცენარის შესაჭრელად 
 ს 1417 სოლი (ხის გასაპობი-) 
 ტ 0022 ტანი (ხერხის–) 
 ფ 0099 ფესვსაჭრელი [ხელის] 
 ქ 0033 ქარქაშიანი დანა 
 ქ 0093 ქვასათლელი სატეხი 
 ღ 0043 ღოჯი 
 ც 0014 ცელი 
 ც 0074 ცული 
 წ 0001 წალდი 
 ხ 0032 ხეზის საჭრელი 
 ხ 0035 ხელეჩო 
 ხ 0081 ხერხი 

 
 
 
 
 
 
 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

   
 ხ 0083 ხერხი (მექანიკური–) [ხელის 

მართვით] 
 ხ 0085 ხერხის ტანი 
 ხ 0088 ხერხი (ძვლის–) 
 ხ 0089 ხერხი (ხელის–) 
 ხ 0090 ხერხი (ჯაჭვური–) 
 ხ 0091 ხერხუნა 
 ხ 0122 ხის მოსაჭრელი იარაღი 
 ხ 0123 ხის მოსაჭრელი მექანიზმი 

[ხელის მართვით] 
 ხ 0127 ხის ტოტის მოსაჭრელი იარაღი 
 ხ 0128 ხის ტოტის მოსაჭრელი 

სამარჯვი 
 ხ 0145 ხორცის ასაჭრელი დანა 
 ჯ 0048 ჯაჭვური ხერხი 
 ჯ 0053 ჯიბის დანა 

 
08-04 სახრახნისები, მსგავსი სამარჯვები და 

იარაღი 
 

 ს 1292 სახრახნისი 
 

08-05 სხვა სამარჯვები და იარაღი 
 

 ა 0017 აბრაზიული ფირფიტის საჭერი 
 ა 0163 ამოსაღები იარაღი (შტიფტის–) 
 ა 0244 ასალესად განკუთვნილი სახეხი 

ქარგოლი [ხელის იარაღი] 
 ა 0257 ასაწყობად განკუთვნილი სახეხი 

ქარგოლი[ხელის იარაღი] 
 ბ 0005 ბაგირის გადასაბმელი 

საშუალება 
 ბ 0006 ბაგირის განმაცალკევებელი 

საშუალება 
 ბ 0053 ბალახის, თივის  სატაცი 

სამარჯვი (ცელზე 
განლაგებული–) 

 ბ 0136 ბაწარი მოსანიშნი 
 ბ 0137 ბაწარი მოსანიშნი მცენარეების 

დასარგავად 
 ბ 0152 ბერკეტი (სამონტაჟო–) 
 ბ 0178 ბილეთის კომპოსტერი 
 ბ 0265 ბოყვი 
 ბ 0292 ბრტყელტუჩა 
 ბ 0293 ბრტყელტუჩა 

(ელექტრიკოსების-) 
 ბ 0294 ბრტყელტუჩა (მესაათის–) 
 გ 0007 გადასაბრუნებელი კაკვი 
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  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 გ 0033 გაზი [სამუშაო იარაღი] 
 გ 0034 გაზკბილა 
 გ 0035 გაზკბილა (მესაათის–) 
 გ 0088 გამშხეფი საცმი  სარწყავისათვის 
 გ 0111 გარესახრახნი 
 გ 0122 გასალხობი საშუალება 
 გ 0137 გასაღები (მილის–) 
 გ 0153 გასაწმენდი იარაღი (ლითონის 

მილის–) 
 გ 0154 გასაწმენდი სამარჯვი (მილის–) 
 გ 0213 გირაგი 
 გ 0214 გირაგის ტუჩი 
 გ 0268 გრდემლი 
 გ 0269 გრდემლის ცხვირი  ნაწიბურის 

დასამუშავებლად 
 დ 0011 დამბაჩა ლურსმნებისათვის 
 დ 0012 დამბაჩა (შეკუმშული ჰაერით 

ჟანგის  მოსაცილებელი–) 
 დ 0043 დამჭიმი (მავთულის–) 

მოწყობილობა [იარაღი] 
 დ 0068 დანის სალესი 
 დ 0081 დასაკლავი საშუალება 

(ცხოველის–) 
 დ 0094 დასაწებებელი  მომჭერი 
 დ 0178 დეკორატიულად მოსართავი 

ტომსიკა (საკონდიტრო 
ნაწარმის-)   

 დ 0230 დისკო სახეხი ჩარხისათვის 
 ვ 0031 ვარცლი სამშენებლო 

დუღაბისათვის 
 ზ 0040 ზუმფარას დასამაგრებელი 

საშუალება 
 თ 0009 თავი (ხრახნსაჭრელი-) 
 თ 0091 თეგ–ჩაქუჩი 
 თ 0118 თერმოშედუღების აპარატი 
 თ 0193 თოვლსაწმენდი გუთანი 
 თ 0194 თოვლსაწმენდი [ხელის] 
 ი 0010 იარაღი (საკუთხვილე-) 
 ი 0027 იატაკის საფხეკი 
 ი 0037 იზოლაციის (სადენის–) 

მოსაცილებელი იარაღი 
 კ 0029 კავით დასამაგრებელი იარაღი [ 

საკანცელარიოს გარდა] 
 კ 0039 კაკვი 
 კ 0041 კაკვი გადასაბრუნებლად 
 კ 0044 კაკვი (კანჯოს–) 

 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 კ 0071 კალაპოტი ფეხსაცმლის 

დასამზადებლად 
 კ 0072 კალაპოტი ფეხსაცმლის 

შესაკეთებლად [მეწაღის] 
 კ 0074 კალატოზის ქაფჩა, ნიჩაბი 
 კ 0109 კანჯოს კაკვი 
 კ 0221 კასრის საფხეკი 
 კ 0425 კომპოსტერი (ბილეთის–) 
 კ 0453 კონსისტენტური საზეთის 

შპრიცი [ხელით მართვადი] 
 კ 0473 კოპრით გაპრიალებისთვის 

განკუთვნილი სამარჯვი 
 ლ 0060 ლენტური ხერხის სალესი 

მოწყობილობა 
 ლ 0061 ლენტურ-სახეხი მოწყობილობა 

[ხელით მართვადი] 
 ლ 0064 ლითონის მილის გასაწმენდი 

იარაღი 
 ლ 0066 ლილვაკი (საღებავის–) 
 ლ 0089 ლუდის ტუმბო 
 ლ 0097 ლურსმანსაძრობი 
 ლ 0098 ლურსმნის  დამბაჩა 
 მ 0004 მაგდებელა [იარაღი] 
 მ 0050 მაგოფრირებელი (მილის–) 

იარაღი 
 მ 0068 მავთულის დამჭიმი 

მოწყობილობა [იარაღი] 
 მ 0081 მაკრატელი (ბერკეტული ხელის-)
 მ 0088 მაკრატელი (ხელის ბერკეტული-)
 მ 0145 მარცვლეულის სეპარატორი 

[ხელის იარაღი] 
 მ 0147 მარწუხი 
 მ 0148 მარწუხი  (ელექტრიკოსების-) 
 მ 0149 მარწუხი მინის 

დამზადებისათვის 
 მ 0184 მაშა 
 მ 0186 მაშა  ელექტრიკოსების 
 მ 0188 მაშა  მინის დამზადებისათვის 
 მ 0241 მეპურის ნიჩაბი 
 მ 0242 მერქნის გადასაჭრელად (ხერხის 

მიმმართველი–) 
 მ 0245 მესაათის  ბრტყელტუჩა, 

გაზკბილა 
 მ 0300 მილის გასაღები 
 მ 0301 მილის გასაწმენდი სამარჯვი 
 მ 0304 მილის მოსაჭიმი იარაღი 
 მ 0313 მილსაფართოებელი 
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  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 მ 0330 მინის დასამზადებელი მაშა, 

მარწუხი 
 მ 0354 მისალესი იარაღი 
 მ 0402 მომჭერი დასაწებებლად 
 მ 0451 მოსანიშნი ბაწარი 
 მ 0452 მოსანიშნი ბაწარი მცენარეების 

დასარგავად 
 მ 0453 მოსანიშნი იარაღი 
 მ 0456 მოსარგებად განკუთვნილი 

სახეხი ქარგოლი [ხელის იარაღი] 
 მ 0466 მოსაჭიმი (მილის–) იარაღი 
 მ 0557 მცენარეების დასარგავად 

(მოსანიშნი ბაწარი–) 
 ნ 0085 ნაყოფის მოსაკრეფი საშუალება 
 ნ 0092 ნაწიბურის დასამუშავებელი 

გრდემლის ცხვირი 
 ნ 0147 ნიჩაბი (კალატოზის–) 
 ნ 0150 ნიჩაბი (მეპურის–) 
 ნ 0156 ნიჩაბი (სამონტაჟო–) 

საბურავისათვის 
 ო 0041 ორთქლის ქვაბში ხენჯის ან 

ხაშურის მოსაცილებელი იარაღი 
 ო 0046 ორტარი 
 პ 0073 პინცეტი [იარაღი] 
 პ 0180 პურის გამოსაცხობი ფორმა 
 ჟ 0016 ჟანგის  შეკუმშული ჰაერით 

მოსაცილებელი დამბაჩა 
 რ 0037 რაშპილი [იარაღი] 
 რ 0086 რეისმუსი 
 ს 0045 საბათქაშე ქაფჩა 
 ს 0085 საბურავის გასაბერი ტუმბო 

[ხელის] 
 ს 0087 საბურავის სამონტაჟო ბერკეტი 
 ს 0088 საბურავის სამონტაჟო ნიჩაბი 
 ს 0137 სადენის იზილაციის 

მოსაცილებელი იარაღი 
 ს 0144 სადურგლო იარაღი 
 ს 0145 სადურგლო ჭახრაკი 
 ს 0175 საზეთური 
 ს 0176 საზეთური (ხელის–) 
 ს 0261 საკაწრელა 
 ს 0326 საკონდიტრო ნაწარმის 

(ტომსიკა-) დეკორატიული 
მორთვისათვის 

 ს 0334 საკუთხვილე იარაღი 
 ს 0344 სალესი (დანის–) 
 ს 0345 სალესი მოწყობილობა ლენტური 

ხერხისათვის 

 
 
 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ს 0346 სალესი (სამართებლის პირის-) 
 ს 0347 სალესი ქვა 
 ს 0348 სალესი ღვედი 
 ს 0350 სალესი ძელაკი 
 ს 0392 სამართებლის პირის სალესი 
 ს 0397 სამარჯვი  კოპრით 

გაპრიალებისათვის 
 ს 0399 სამარჯვი ქუდისთვის ფორმის 

მისანიჭებლად 
 ს 0471 სამსხმელო ციცხვი 
 ს 0484 სამშენებლო დუღაბის ვარცლი 
 ს 0549 სანთურა საშემდუღებლო 
 ს 0652 სარჩილავი 
 ს 0653 სარჩილი ლამპა 
 ს 0654 სარჩილი მილაკი 
 ს 0660 სარწყავი 
 ს 0661 სარწყავის გამშხეფი საცმი 
 ს 0706 სასოფლო-სამეურნეო სატკეპნი 

[ხელით მართვით] 
 ს 0707 სასოფლო - სამეურნეო 

საფრქვეველა [ხელის] 
 ს 0732 სატაცი ხე-ტყის ასაწევად 

[იარაღი] 
 ს 0807 საუნაში ცხელ ქვებზე წყლის 

დასასხმელი ჩამჩა 
 ს 0842 საფრქვეველა დამბაჩა 

საღებავისათვის 
 ს 0844 საფრქვეველა ლაქისათვის  [ 

გარდა აეროზოლის ბალონის] 
 ს 0845 საფრქვეველა (სასოფლო-

სამეურნეო-) [ხელის] 
 ს 0871 საფხეკელა [ხელის იარაღი] 
 ს 0873 საფხეკი (იატაკის–) 
 ს 0874 საფხეკი (კასრის-) 
 ს 0876 საფხეკი საღებავის 

მოსაცილებლად 
 ს 0878 საფხეკი (ყინულის-) 
 ს 0880 საფხეკი [ხელის იარაღი] 
 ს 0916 საღებავი ლილვაკის ცხაურა 
 ს 0918 საღებავის დასატანი ლილვაკი 
 ს 0920 საღებავის მოსაცილებელი 

საფხეკი 
 ს 0921 საღებავის საფრქვეველი დამბაჩა 
 ს 0922 საღებავის  საფრქვეველი, 

სამშენებლო 
 ს 0927 საყევარი 
 ს 0965 საშემდუღებლო სანთურა 
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  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ს 1003 საშუალება ზუმფარის 

დასამაგრებლად 
 ს 1004 საშუალება ნაყოფის მოსაკრეფად 
 ს 1017 საცერი [ხელის იარაღი] 
 ს 1127 საჭერი (აბრაზიული ფირფიტის–)
 ს 1216 სახაზავი სამოწმებელი 
 ს 1267 სახეხი იარაღი 
 ს 1268 სახეხი ქარგოლი ასალესად, 

მოსარგებად, ასაწყობად [ხელის 
იარაღი] 

 ს 1272 სახეხი ჩარხის დისკო 
 ს 1283 სახვრეტელა [იარაღი] 
 ს 1324 სეპარატორი 

მარცვლეულისათვის  [ხელის 
იარაღი] 

 ს 1414 სოლი 
 ტ 0166 ტომსიკა საკონდიტრო  ნაწარმის 

დეკორატიული მორთვისათვის 
 ტ 0216 ტუმბო გასაბერი ნავის, კანჯოს 

და ლეიბისათვის 
 ტ 0217 ტუმბო ლუდისათვის 
 ტ 0219 ტუმბო საბურავის გასაბერად 

[ხელის] 
 ტ 0239 ტუჩი (გირაგის–) 
 ტ 0243 ტყავის გლემურძის ასაცლელი 

სამარჯვი 
 ფ 0142 ფეხსაცმლის ყურის 

დასამაგრებელი იარაღი 
 ფ 0143 ფეხსაცმლის შესაკეთებელი 

კალაპოტი [მეწაღის] 
 ფ 0156 ფითხი [ხელის იარაღი] 
 ფ 0193 ფიწალი [გარდა ბაღისა,იარაღი] 
 ფ 0194 ფიწალი ნაკელისათვის 
 ფ 0210 ფორმა პურის გამოსაცხობად 
 ფ 0247 ფოცხი [ხელის იარაღი] 
 ქ 0022 ქანჩის გასაღები 
 ქ 0040 ქაფჩა (კალატოზის–) 
 ქ 0041 ქაფჩა (საბათქაშე-) 
 ქ 0094 ქვა (სალესი–) 
 ქ 0187 ქლიბი (აბრაზიული-) 
 ქ 0225 ქუდის გასაპეწიანებელი 

სამარჯვი 
 ქ 0227 ქუდისთვის ფორმის 

მისანიჭებელი სამარჯვი 
 ღ 0020 ღვედი (სალესი–) 
 ღ 0046 ღრუსატეხი [იარაღი] 
 ყ 0019 ყალიბი [ქუდის] 
 ყ 0054 ყინულის საფხეკი 

 
 
 
 
 
 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ყ 0054 ყინულის საფხეკი 
 შ 0002 შაბლონი (ხერხის-) 
 შ 0122 შპალერის მოსახსნელი 
 შ 0129 შპრიცი კონსისტენტური 

საზეთისათვის [ხელით 
მართვადი] 

 შ 0153 შტიფტის ამოსაღები იარაღი 
 ჩ 0035 ჩამჩა წყლის დასასხმელად ცხელ 

ქვებზე საუნაში 
 ც 0013 ცელზე დამაგრებელი ბალახის, 

თივის სატაცი სამარჯვი 
 ც 0060 ციცხვი (სამსხმელო-) 
 ც 0075 ცხავი [იარაღი] 
 ც 0079 ცხაურა საღებავი 

ლილვაკისათვის 
 ც 0109 ცხოველის დასაკლავი 

საშუალება 
 ც 0114 ცხრილი [იარაღი] 
 ძ 0003 ძალაყინი [იარაღი] 
 ჭ 0010 ჭახრაკი (სადურგლო-) 
 ხ 0080 ხენჯის ან ხაშურის 

მოსაცილებელი იარაღი 
ორთქლის ქვაბებიდან 

 ხ 0084 ხერხის მიმმართველი მერქნის 
გადასაჭრელად 

 ხ 0086 ხერხის შაბლონი 
 ხ 0093 ხე-ტყის ასაწევი სატაცი [იარაღი] 
 ხ 0143 ხონჩა ოქროს ქვიშრობის 

გამოსარეცხად 
 ხ 0155 ხრახნსაჭრელი თავი 

 
08-06 სახელურები,  კნოპები  და  კარის 

ანჯამები 
 

 ა 0043 ავეჯის სახელური 
 ა 0213 ანჯამა (კარის–) 
 ა 0214 ანჯამა (სახსრიანი-) 
 ა 0215 ანჯამა (ფანჯრის–) 
 ა 0254 ასაწევი ფანჯრის სახელური 
 დ 0096 დასაჭერი ღილაკი 
 ზ 0016 ზარის ზონარი 
 ზ 0034 ზონარი ზარისათვის 
 ზ 0036 ზონარი ფარდის გამოსაწევად 
 კ 0159 კარის ბურთისებრი სახელური 
 კ 0177 კარის სახელური 
 კ 0557 კუბოს სახელური 
 ს 0041 საბავშვო გადასატანი ლოგინის 

სახელური 
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  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ს 0780 სატრანსპორტო საშუალების 

კარის სახელური 
 ს 1234 სახელური ავეჯისათვის 
 ს 1237 სახელური ასაწევი 

ფანჯრისათვის 
 ს 1238 სახელური ბრტყელი ჩემოდნის, 

პორტფელის და მისთანათა 
 ს 1239 სახელური (ბურთისებრი-) 

გამოსაწევი უჯრის 
 ს 1244 სახელური  (გამოსაწევი უჯრის-) 
 ს 1248 სახელური (კარის–) 
 ს 1249 სახელური (კარის ბურთისებრი-) 
 ს 1250 სახელური (კუბოს-) 
 ს 1252 სახელური (საბავშვო გადასატანი 

ლოგინის-) 
 ს 1255 სახელური (სატრანსპორტო 

საშუალების კარის-) 
 უ 0067 უჯრის (გამოსაწევი–) 

ბურთისებრი სახელური 
 უ 0068 უჯრის (გამოსაწევი–) სახელური 
 ფ 0051 ფარდის გამოსაწევი ზონარი 
 ღ 0034 ღილაკი (დასაჭერი–) 

 
08-07 ჩამკეტი ან დამხურავი 

მოწყობილობები 
 

 ა 0253 ასაწევი ჟალუზის საკვალთი 
 ბ 0242 ბორბლის ჩამკეტი 
 ბ 0244 ბორკილი 
 ბ 0261 ბოქლომი 
 ბ 0262 ბოქლომი (ბაგირის ტიპის 

კიდული-) ველოსიპედისათვის 
 ბ 0263 ბოქლომი (ბაგირის ტიპის 

კიდული-) მოტოციკლისათვის 
 ბ 0291 ბრტყელი საკვალთი [საკეტი] 
 გ 0094 გამხსნელი საშუალება (კარის–) 

[ელექტრული] 
 გ 0135 გასაღები 
 გ 0136 გასაღები ელექტრული 

კონტაქტისათვის 
 გ 0164 გატაცების (მოტოციკლის–

)აღსაკვეთი დგარი 
 დ 0074 დარაბის რაზა 
 დ 0152 დგარი მოტოციკლის გატაცების 

აღსაკვეთად 
 ვ 0051 ველოსიპედის ბაგირის ტიპის 

კიდული ბოქლომი 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ვ 0052 ველოსიპედის გატაცების 

აღსაკვეთი საკეტი 
 ზ 0006 ზანდუკის საკეტი 
 ზ 0011 ზარდახშის საკეტი 
 კ 0160 კარის გამხსნელი საშუალება 

[ელექტრული] 
 კ 0164 კარის ზამბარის მუხრუჭი 
 კ 0168 კარის მაბლოკირებელი 

შუასადები ქურდობისაგან 
დასაცავად 

 კ 0173 კარის საგდულის საკვალთი 
 კ 0174 კარის საკეტი სატრანსპორტო 

საშუალებისათვის 
 კ 0175 კარის საკვალთი 
 კ 0179 კარის ჩამკეტი 
 კ 0183 კარკასი ქალის ჩანთისათვის 
 კ 0238 კაუჭი კარისათვის 
 კ 0345 კლიტე 
 კ 0346 კლიტეს საკვალთი 
 კ 0393 კოლოფის საკეტი 
 მ 0476 მოტოციკლის ბაგირის ტიპის 

კიდული ბოქლომი 
 მ 0477 მოტოციკლის გატაცების 

აღსაკვეთი დგარი 
 მ 0541 მუხრუჭი კარის ზამბარისათვის 
 პ 0145 პორტსიგარის საკეტი 
 ჟ 0010 ჟალუზის (ასაწევი–) საკვალთი 
 რ 0026 რაზა დარაბისათვის 
 რ 0071 რევერსული მექანიზმის მქონე 

საკეტი 
 ს 0274 საკეტელა 
 ს 0275 საკეტი 
 ს 0278 საკეტი  ველოსიპედის 

გატაცების აღსაკვეთად 
 ს 0279 საკეტი კარისათვის 
 ს 0280 საკეტი პორტსიგარისათვის 
 ს 0281 საკეტი რევერსიული 

მექანიზმით 
 ს 0285 საკეტი (საფულის, ქალის ჩანთის 

და მისთანათა-) 
 ს 0289 საკეტი 

(უჯრის,ზარდახშის,ზანდუკის, 
კოლოფის-) 

 ს 0290 საკვალთი 
 ს 0291 საკვალთი ასაწევი 

ჟალუზისათვის 
 ს 0292 საკვალთი (ბრტყელი-) [საკეტი] 
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  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ს 0293 საკვალთი გამოსაწევი 

უჯრისათვის 
 ს 0294 საკვალთი კარისათვის 
 ს 0295 საკვალთი კარის ან ფანჯრის 

სადგულისათვის 
 ს 0296 საკვალთი კლიტისათვის 
 ს 0378 სამაგრი სატვირთო 

ავტომობილის ჩამტვირთი 
ფანჯრისათვის 

 ს 0764 სატვირთო ავტომობილის 
ჩასატვირთი ფანჯრის სამაგრი 

 ს 0772 სატრანსპორტო საშუალებების 
კარის საკეტი 

 ს 0861 საფულის შესაკრავი, საკეტი 
 ს 1126 საჭერი 
 ტ 0244 ტყავის ნაკეთობის შესაკრავი 
 უ 0069 უჯრის საკეტი 
 ფ 0027 ფანჯრის საგდულის საკვალთი 
 ფ 0031 ფანჯრის ჩამკეტი საშუალება 
 ქ 0005 ქალის ჩანთის კარკასი 
 ქ 0006 ქალის ჩანთის შესაკრავი, საკეტი 
 ქ 0238 ქურდობისაგან დამცავი კარის 

მაბლოკირებელი შუასადები 
 შ 0082 შესაკრავი (საფულის, ქალის 

ჩანთის და მისთანათა-) 
 შ 0083 შესაკრავი ტყავის 

ნაკეთობისათვის 
 შ 0127 შპინგალეტი [ფანჯრის 

საკვალთი] 
 შ 0160 შუასადები (კარის 

მაბლოკირებელი–) 
ქურდობისაგან  დასაცავად 

 ჩ 0018 ჩამკეტი საშუალება კარის და 
ფანჯრისათვის 

 ხ 0034 ხელბორკილი 
 

08-08 სამაგრი, საყრდენი ან სამონტაჟო 
სამარჯვები, რომლებიც არ შედის სხვა 
კლასებში 
 

 ა 0114 აირსადენის მოსაჭიმი ჩარჩიკი 
 ა 0196 ანკერჭანჭიკი 
 ბ 0007 ბაგირის მომჭერი 

[არაელექტრული] 
 ბ 0044 ბაიდარის კედლის თარო 
 ბ 0280 ბოჯგი (მისაბმელი-) 
 გ 0105 გარდერობის  საკიდარი 

ჰალსტუხებისათვის 
 გ 0142 გასაღების ჩამოსაკიდი დაფა 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 გ 0161 გასახსნელი ჭილიბი 
 დ 0114 დაფა გასაღების ჩამოსაკიდად 
 დ 0159 დგარი საფოსტო ყუთისათვის 
 დ 0165 დგარი შლანგისათვის 
 დ 0235 დიუბელი 
 ე 0057 ელექტრული სადენების 

სამაჯური 
 ზ 0001 ზამბარა (თეფშა–) 
 თ 0023 თავფართო ლურსმანი 
 თ 0056 თარო (კედლის–) 

ბაიდარისათვის 
 თ 0057 თარო (კედლის–) 

თხილამურებისათვის 
 თ 0120 თეფშა ზამბარა 
 თ 0126 თეფშის დასაკიდი კაკვი 
 თ 0215 თხილამურების კედლის თარო 
 კ 0003 კაბელების  შესაერთებელი 

მომჭერი 
 კ 0010 კაბელის შესაერთებელი 

მომჭერი 
 კ 0028 კავი ელექტრული სადენისათვის 
 კ 0030 კავი კოლოფისათვის, 

ყუთისათვის 
 კ 0031 კავი მილსადენის დასაკიდად 
 კ 0032 კავი (სამაგრი–) 
 კ 0033 კავი სახურავის დასამაგრებლად 
 კ 0035 კავი ქამრისათვის 
 კ 0042 კაკვი დასაკიდად 
 კ 0043 კაკვი თეფშის დასაკიდად 
 კ 0045 კაკვი ხორცისათვის 
 კ 0133 კარადის ჩამოსაკიდი საშუალება 
 კ 0185 კარნიზის (ფარდის–) 

კრონშტეინი 
 კ 0237 კაუჭი დამცავი საშუალებით 
 კ 0239 კაუჭი (ლითონის–) [ზოგადი 

დანიშნულების] 
 კ 0240 კაუჭი  (ტანსაცმლის საკიდარის–)
 კ 0241 კაუჭი ფარდის ჩამოსაკიდად 
 კ 0349 კნოპი (საკანცელარიო-) 
 კ 0350 კნოპი (სამხაზველო-) 
 კ 0469 კონტრქანჩი 
 კ 0504 კოტა 
 კ 0506 კოტა ფეხსაცმლისათვის [გარდა 

მთამსვლელის ფეხსაცმლის] 
 კ 0551 კრონშტეინი სატრანსპორტო 

საშუალების 
რადიომიმღებისათვის 

 კ 0552 კრონშტეინი (ფარდის კარნიზის-) 
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  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 კ 0566 კუთხოვანა საწოლისათვის 
 ლ 0095 ლურსმანი 
 ლ 0096 ლურსმანი (თავფართო–) 
 მ 0055 მაერთებელი ელემენტი 

შხაპისათვის 
 მ 0124 მანჭვალი 
 მ 0305 მილის სამაჯური 
 მ 0306 მილის ცალუღი, მომჭერი 
 მ 0312 მილსადენის დასაკიდი კავი 
 მ 0399 მომჭერი (ბაგირის–) 

[არაელექტრული] 
 მ 0408 მომჭერი კაბელების  

შესაერთებლად 
 მ 0414 მომჭერი  შლანგის და 

მილებისათვის 
 მ 0435 მორბედი ფარდისათვის 
 მ 0480 მოქლონი 
 მ 0559 მცენარეების საყრდენი 
 რ 0009 რადიატორის (ცენტრალური 

გათბობის სისტემის–) საყრდენი 
 რ 0019 რადიომიმღების 

(სატრანსპორტო საშუალების–) 
საჭერი 

 რ 0043 რგოლი (მანჯისებრი–) 
ჯაჭვისათვის 

 რ 0047 რგოლი ფარდისათვის 
 ს 0250 საკანცელარიო კნოპი 
 ს 0262 საკედლე მიმმართველი [სამაგრი 

მოწყობილობა] 
 ს 0311 საკიდარი (გარდერობის-) 

ჰალსტუხების 
 ს 0316 საკიდი ფარდის  
 ს 0369 სამაგრი კავი 
 ს 0374 სამაგრი (სამანქანო  ღვედის-) 
 ს 0375 სამაგრი სანათის ჭერზე 

დასამაგრებლად 
 ს 0377 სამაგრი სარკის 
   
 ს 0379 სამაგრი სტელაჟისათვის 
 ს 0380 სამაგრი სურათის ჩარჩოსათვის 
 ს 0381 სამაგრი ფარდისათვის 
 ს 0384 სამაგრი შხაპისათვის 
 ს 0405 სამაჯური ელექტრული 

სადენისათვის 
 ს 0406 სამაჯური მილისათვის 
 ს 0489 სამხაზველო კნოპი 
 ს 0517 სანათის სამაგრი ჭერზე 

დასამაგრებლად 

 
 
 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ს 0619 სარი მცენარეების 

დასამაგრებლად 
 ს 0636 სარკის სამაგრი 
 ს 0664 სარჭი 
 ს 0837 საფოსტო ყუთის დგარი 
 ს 0932 საყელური ჭანჭიკისათვის 
 ს 0954 საყრდენი ყვავილების ან 

მცენარეებისათვის 
 ს 0955 საყრდენი ცენტრლური 

გათბობის სისტემის 
რადიატორისათვის 

 ს 1111 საწოლის კუთხოვანა 
 ს 1156 საჭერი სატრანსპორტო 

საშუალების მიმღებისათვის 
 ს 1159 საჭერი საწმენდი ჯაგრისის 

შესაკავებლად 
 ს 1170 საჭერი შხაპისათვის 
 ს 1304 სახურავის დასამაგრებელი კავი 
 ს 1411 სოგმანი 
 ს 1450 სტელაჟის სამაგრი 
 ს 1488 სურათის ჩარჩოს სამაგრი 
 ტ 0038 ტანსაცმლის საკიდრის კაუჭი 
 ფ 0055 ფარდის მორბედი 
 ფ 0056 ფარდის რგოლი 
 ფ 0057 ფარდის საკიდი 
 ფ 0058 ფარდის სამაგრი 
 ფ 0060 ფარდის ჩამოსაკიდი კაუჭი 
 ფ 0129 ფეხსაცმლის კოტა [გარდა 

მთამსვლელის ფეხსაცმლის] 
 ქ 0013 ქამრის კავი 
 ქ 0021 ქანჩი 
 ქ 0024 ქანჩ-ყურა 
 ქ 0078 ქერქეჭელა (ღუზის–) 
 ღ 0023 ღვედის (სამანქანო–)  სამაგრი 
 ღ 0049 ღუზის ქერქეჭელა 
 ყ 0028 ყვავილების საყრდენი 
 შ 0111 შლანგის დგარი 
 შ 0113 შლანგის ცალუღი, მომჭერი 
 შ 0125 შპალის (რკინიგზის–) ჭანჭიკი 
 შ 0152 შტიფტი 
 შ 0168 შურუპი 
 შ 0180 შხაპის მაერთებელი ელემენტი 
 შ 0181 შხაპის სამაგრი 
 შ 0182 შხაპის საჭერი 
 ჩ 0024 ჩამოსაკიდი საშუალება 

კარადისათვის 
 ჩ 0067 ჩარჩიკი (მოსაჭიმი–) 

აირსადენისათვის 
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  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ც 0006 ცალუღი მცენარისათვის 
 ც 0008 ცალუღი შლანგის და 

მილებისათვის 
 ჭ 0004 ჭანჭიკი 
 ჭ 0005 ჭანჭიკი რგოლით 
 ჭ 0006 ჭანჭიკი რკინიგზის 

შპალისათვის 
 ჭ 0014 ჭილიბი გასახსნელი 
 ჭ 0015 ჭილიბი (საბურავის–) 
 ჭ 0016 ჭილიბყურა 
 ხ 0062 ხელსაკიდის მინაწოვი 
 ხ 0148 ხორცის კაკვი 
 ხ 0153 ხრახნი 
 ჯ 0017 ჯაგრისის (საწმენდი–) 

შემაკავებელი საჭერი 
 ჯ 0040 ჯაჭვის მენჯისებრი რგოლი 

 
08-09 მეტალის  არმატურა,  კარების, 

ფანჯრების,  ავეჯის  კანტის 
შემოსავლებები  და  მსგავსი  ნაწარმი 
 

 ა 0041 ავეჯის მოარშიება 
 ა 0042 ავეჯის სამაგრი 
 კ 0169 კარის მოარშიება 
 კ 0170 კარის ნომრების პანელი 
 კ 0176 კარის სამაგრი დეტალი 
 კ 0178 კარის შემზღუდველი 
 კ 0555 კუბოს მოსართავი ელემენტი 
 მ 0376 მოარშიება ავეჯისათვის 
 მ 0377 მოარშიება (კარის–) 
 მ 0378 მოარშიება [ლითონის] 
 მ 0379 მოარშიება ფანჯრისათვის 
 მ 0380 მოარშიება წყალსადინარი 

ღარისათვის 
 მ 0458 მოსართავი (კუბოს–) ელემენტი 
 ნ 0159 ნომრების პანელი კარისათვის 
 რ 0130 როზეტი საკეტისათვის 
 ს 0286 საკეტის  როზეტი 
 ს 0288 საკეტის ფურნიტურა 
 ს 0365 სამაგრი დეტალი კარისათვის 
 ს 0372 სამაგრი ნაწილი ავეჯისათვის 
 ს 0373 სამაგრი ნაწილი ფანჯრისათვის 
 ს 0385 სამაგრი წყალსადინარი 

ღარისათვის 
 ფ 0024 ფანჯრის მოარშიება 
 ფ 0028 ფანჯრის სამაგრი ნაწილი 
 ფ 0030 ფანჯრის შემზღუდველი 
 ფ 0284 ფურნიტურა საკეტისათვის 
 ფ 0285 ფურნიტურა ფანჯრისათვის 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 შ 0053 შემზღუდველი (კარის–) 
 შ 0054 შემზღუდველი (ფანჯრის-) 
 წ 0087 წყალსადინარის ღარის 

მოარშიება 
 წ 0088 წყალსადინარი ღარის სამაგრი 

 
08-10 ველოსიპედების  და  მოტოციკლეტების 

დგარები 
 

 დ 0147 დგარი ველოსიპედისათვის 
 დ 0151 დგარი მოტოციკლისათვის 
 ვ 0053 ველოსიპედის დგარი 
 ვ 0056 ველოსიპედის სარემონტო 

სტენდი 
 მ 0473 მოტოციკლეტის სარემონტო 

სტენდი 
 მ 0478 მოტოციკლის დგარი 
 ს 1452 სტენდი ველოსიპედის 

რემონტისათვის 
 ს 1454 სტენდი მოტოციკლის 

რემონტისათვის 
 

08-99 სხვადასხვა 
 

 ა 0160 ამორტიზატორი 
(შემზღუდველი–) საწოლის, 
ურიკის, კარის 

 ბ 0008 ბაგირის შესანახი დოლი, კოჭა 
 ბ 0255 ბოსტნის საფრთხობელა 

[მოძრავი ნაწილებით] 
 ბ 0298 ბუგელის საწეველა 
 გ 0196 გვარლი (ბოუდენის–) 
 გ 0197 გვარლის შესანახი დოლი, კოჭა 
 გ 0198 გვარლი ტვირთის 

დასამაგრებლად 
 გ 0221 გისოსი 
 დ 0031 დამცავი ფენილი ავეჯისათვის 
 დ 0045 დამჭიმი საშუალება 
 დ 0247 დოლი ბაგირის, თოკის, 

გვარლის შესანახად 
 დ 0249 დოლი ელექტრული 

სადენისათვის 
 დ 0250 დოლი (კაბელის-) 
 დ 0251 დოლი ლითონის ლენტისათვის 
 დ 0255 დოლი შლანგისათვის 
 ე 0002 ეკლიანი მავთული 
 ე 0028 ელექტროდი (საშემდუღებლო–) 
 ე 0058 ელექტრული სადენის დოლი, 

კოჭა 
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  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 თ 0199 თოკის შესანახი დოლი, კოჭა 
 თ 0213 თხილამურების გასასანთლავი 

ქვესადგამი 
 ი 0026 იატაკის ავეჯის 

ზემოქმედებისაგან დამცავი 
საშუალება 

 კ 0007 კაბელის დოლი 
 კ 0161 კარის  (გასაწევი–) მიმმართველი 
 კ 0186 კარნიზი (ფარდის–) 
 კ 0514 კოჭა ბაგირის, თოკის, გვარლის 

შესანახად 
 კ 0515 კოჭა ელექტრული 

სადენისათვის 
 კ 0517 კოჭა (კაბელის-) 
 კ 0519 კოჭა ლითონის ლენტისათვის 
 კ 0525 კოჭა შლანგისათვის 
 ლ 0052 ლენტის (ლითონის–) დოლი, 

კოჭა 
 მ 0040 მაგნიტი (მუდმივი–) 
 მ 0066 მავთული (ეკლიანი–) 
 მ 0067 მავთული (ლითონის–) 

[არაიზოლირებული] 
 მ 0317 მიმმართველი გასაწევი 

კარისათვის 
 მ 0318 მიმმართველი ფარდისათვის 
 მ 0433 მონტიორის წრიაპები 
 მ 0448 მორი შეშის დასაჩეხად 
 ნ 0024 ნავის საყრდენი, განლაგებული 

სანაპიროზე 
 რ 0051 რგოლი (ჯაჭვის–) 
 ს 0877 საფხეკი (ფეხსაცმლის–) 
 ს 0948 საყრდენი ნავისათვის 

განლაგებული სანაპიროზე 
 ს 0962 საშემდუღებლო ელექტროდი 
 ს 1061 საწეველა (ბუგელის–) 
 ფ 0053 ფარდის კარნიზი 
 ფ 0054 ფარდის მიმმართველი 
 ფ 0134 ფეხსაცმლის საფხეკი 
 ქ 0121 ქვესადგამი თხილამურების 

გასასანთლად 
 შ 0112 შლანგის დოლი, კოჭა 
 წ 0082 წრიაპები (მონტიორის–) 
 ხ 0022 ხარიხა დასაჭრელად 
 ხ 0023 ხარიხა (სამშენებლო-) 
 ჯ 0036 ჯაჭვი [ლითონის] 
 ჯ 0043 ჯაჭვის რგოლი 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

   
 თ 0199 თოკის შესანახი დოლი, კოჭა 
 თ 0213 თხილამურების გასასანთლავი 

ქვესადგამი 
 ი 0026 იატაკის ავეჯის 

ზემოქმედებისაგან დამცავი 
საშუალება 

 კ 0007 კაბელის დოლი 
 კ 0161 კარის  (გასაწევი–) მიმმართველი 
 კ 0186 კარნიზი (ფარდის–) 
 კ 0514 კოჭა ბაგირის, თოკის, გვარლის 

შესანახად 
 კ 0515 კოჭა ელექტრული 

სადენისათვის 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

კ 0517 კოჭა (კაბელის-) 
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კლასი 9.    ტარა,  საფუთავები  და  კონტეინერები,  რომლებიც  გამოიყენება  საქონლის  
                    ტრანსპორტირების  ან  შენახვისათვის 
 

 
  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
09-01 ბოთლები, ფლაკონები, ქილები, 

ბოცები, შემოწნული ბოცები და 
ჭურჭელი დინამიკური მანაწილებელი 
საშუალებებით 
 

 ა 0027 აერეოზოლის ბალონი 
 ა 0107 აირის (გათხევადებული ან 

მყარი-) ტევადობა 
 ა 0108 აირის (გათხევადებული–) 

ბალონი სანთებელასათვის 
 ბ 0070 ბალონი (აეროზოლის-) 
 ბ 0071 ბალონი (გათხევადებული 

აირის-) სანთებელასათვის 
 ბ 0072 ბალონი (დეზედორანტის–) 
 ბ 0073 ბალონი (ინსექტიციდების-) 
 ბ 0210 ბოთლი 
 ბ 0211 ბოთლი [გოგრისაგან] 
 ბ 0213 ბოთლი კოსმეტიკური 

საშუალებისათვის 
 ბ 0222 ბოთლის სარტყელი 
 ბ 0226 ბოთლის შალითა 
 ბ 0266 ბოცა (შემოწნული-) 
 ბ 0267 ბოცა (შემოწნული-) მჟავასათვის 
 დ 0174 დეზოდორანტის ბალონი 
 თ 0115 თერმოსი მოგზაურისათვის 
 ი 0061 ინსექტიციდების ბალონი 
 ლ 0085 ლუდის ბოთლი 
 მ 0075 მათარა მოგზაურებისათვის 
 ს 0532 სანთებელას(-თვის) 

გათხევადებული აირის ბალონი 
 ს 0643 სარტყელი (ბოთლის-) 
 ს 0859 საფუთავი ჭურჭელი - ჭიქა, თასი 

და მისთანანი 
 ფ 0186 ფისის შესაგროვებელი ჭურჭელი 
 ფ 0197 ფლაკონი კოსმეტიკური 

საშუალებისათვის 
 ფ 0204 ფოლადის ბალონი შეკუმშული 

აირისათვის 
 შ 0010 შალითა (ბოთლის-) 
 შ 0048 შეკუმშული აირის ფოლადის 

ბალონი 
 შ 0066 შემოწნული ბოცა 
 შ 0175 შუშა (წამლის-) 
 წ 0004 წამლის შუშა 
 ჭ 0041 ჭურჭელი [საფუთავი] 
 ჭ 0044 ჭურჭელი ფისის 

შესაგროვებლად 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
09-02 შესანახი ბიდონები, თუნუქის ქილები 

და კასრები 
 

 ა 0051 ავზი 
 ა 0055 ავზი (ღვინის-) 
 ბ 0175 ბიდონი 
 ბ 0176 ბიდონი (თუნუქის–) [შესანახად] 
 კ 0101 კანისტრა 
 კ 0216 კასრი (დიდი–) 
 კ 0217 კასრი (ლუდის დიდი–) 
 კ 0224 კასრი [ტევადობა] 
 კ 0225 კასრი (ღვინის დიდი–)  
 რ 0135 როფი 
 ქ 0075 ქაშაყის(-თვის) კასრი 
 ქ 0169 ქილა (თუნუქის–) [შესანახად] 
 ღ 0028 ღვინის ავზი 
 ღ 0029 ღვინის როფი 
 ღ 0031 ღვინის ცისტერნა 
 ყ 0075 ყუთი ჭურჭლის შესანახად 
 ც 0046 ცისტერნა 
 ხ 0052 ხელკასრი 

 
09-03 კოლოფები, ყუთები, კონტეინერები,  

თუნუქის კონსერვის ქილები ან ქილები 
 

 ა 0013 აბების გამცემი [საფუთავი] 
 ა 0248 ასანთის კოლოფი 
 ბ 0209 ბოთლების ცხაურა 

[ტრანსპორტირებისათვის] 
 ბ 0225 ბოთლის საჭერი 

[ტრანსპორტირებისათვის] 
 გ 0013 გადასატანი (ქვესადგამი–) 

ყვავილის ქოთნების ან 
მცენარეებისათვის 

 გ 0089 გამცემი (აბის–) [საფუთავი] 
 გ 0090 გამცემი( ტაბლეტის–) 

[საფუთავი] 
 დ 0135 დაშაქრული ხილის კოლოფი 
 ე 0069 ერთჯერადი კოლოფი 

ყვავილების ან 
მცენარეებისათვის 

 ე 0070 ერთჯერადი ქოთანი ყვავილების 
ან მცენარეებისათვის 

 თ 0016 თავსაბურავის კოლოფი 
[საფუთავი] 
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  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 თ 0070 თარო (ხმელეთზე ან წყალზე 

ტვირთის გადასაზიდი 
კონტეინერის–) 

 კ 0286 კვების პროდუქტების საფუთავი 
 კ 0288 კვერცხების მუყაოს კოლოფი 
 კ 0327 კინოფირის შესანახი კოლოფი 
 კ 0365 კოლოფი (ასანთის–) 
 კ 0369 კოლოფი (ერთჯერადი–) 

ყვავილების ან 
მცენარეებისათვის 

 კ 0370 კოლოფი (თავსაბურავის–) 
[საფუთავი] 

 კ 0372 კოლოფი (კინოფირის შესანახი–) 
 კ 0374 კოლოფი კოსმეტიკისათვის 
 კ 0376 კოლოფი (მარილის–) 

[საფუთავი] 
 კ 0379 კოლოფი (მუყაოს–) 

კვერცხებისათვის 
 კ 0380 კოლოფი (მუყაოს–) [საფუთავი] 
 კ 0388 კოლოფი (საფუთავი–) 
 კ 0391 კოლოფი (სიგარეტის–) 

[საფუთავი] 
 კ 0398 კოლოფი (შესანახი–) 
 კ 0399 კოლოფი (ხელთათმანის–) 

[საფუთავი] 
 კ 0426 კომპოსტის გადასაზიდი 

კონტეინერი 
 კ 0450 კონსერვის თუნუქის ქილა  
 კ 0452 კონსერვის ქილა 
 კ 0458 კონტეინერი  (კომპოსტის 

გადასაზიდი–) 
 კ 0459 კონტეინერი (ოთხწახნაგა-) 
 კ 0461 კონტეინერი (სატვირთო–) 
 კ 0463 კონტეინერის ტიხარი 
 კ 0464 კონტეინერის შუასადები 
 კ 0465 კონტეინერის (ხმელეთზე ან 

წყალზე ტვირთის გადასაზიდი–) 
თარო 

 მ 0138 მარილის  კოლოფი [საფუთავი] 
 მ 0534 მუყაოს კოლოფი [საფუთავი] 
 მ 0535 მუყაოს პაკეტი ქაღალდის 

ასანთებით 
 მ 0536 მუყაოს ყუთი [საფუთავი] 
 ო 0008 ოთხწახნაგა კონტეინერი 
 პ 0138 პორტატიული რეზერვუარი მცე-

ნარეების ვეგეტატიური გამრავ-
ლებისა და აღმოცენებისათვის 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 რ 0013 რადიოაქტიური პროდუქტები-

სათვის (ტევადობა–) 
 რ 0078 რეზერვუარი (პორტატიული-)  

მცენარეების ვეგეტატიური 
გამრავლებისა და 
აღმოცენებისათვის 

 რ 0132 რომბისებური კოლოფი 
 რ 0155 რძის ოთხწახნაგა მუყაოს 

კოლოფის საჭერი  
 ს 0035 საარჩევნო ურნა 
 ს 0765 სატვირთო კონტეინერი 
 ს 0849 საფუთავი აბებისათვის, 

ტაბლეტებისათვის 
 ს 0850 საფუთავი კვების 

პროდუქტებისათვის 
 ს 0851 საფუთავი კოლოფი 
 ს 0857 საფუთავი ყუთი 
 ს 1133 საჭერი (ბოთლის–) 

[ტრანსპორტირებისათვის] 
 ს 1149 საჭერი რძის ოთხწახნაგა მუყაოს 

კოლოფებისათვის 
 ს 1348 სიგარეტის კოლოფი [საფუთავი] 
 ტ 0001 ტაბლეტების გამცემი 

[საფუთავი] 
 ტ 0070 ტევადობა რადიოაქტიური 

პროდუქტებისათვის 
 ტ 0140 ტიხარი კონტეინერისათვის 
 უ 0052 ურნა (საარჩევნო–) 
 ქ 0146 ქვესადგამი ყვავილის ქოთნების 

ან მცენარეების (გადასატანი–) 
 ქ 0170 ქილა (კონსერვის–) 
 ქ 0171 ქილა (კონსერვის თუნუქის-) 
 ქ 0189 ქოთანი (ერთჯერადი–) 

ყვავილების ან 
მცენარეებისათვის 

 ყ 0032 ყვავილების შესაფუთი ხონჩა 
 ყ 0061 ყუთი (მუყაოს–) [საფუთავი] 
 ყ 0068 ყუთი [საფუთავი] 
 შ 0039 შაქარყინულის კოლოფი 
 შ 0161 შუასადები (კონტეინერის–) 
 ც 0076 ცხაურა (ბოთლის–) 

[ტრანსპორტირებისათვის] 
 ხ 0043 ხელთათმანის კოლოფი 

[საფუთავი] 
 ხ 0142 ხონჩა კვების პროდუქტების 

შესაფუთად 
 ხ 0144 ხონჩა ყვავილების შესაფუთად 
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  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
09-04 სახურავიანი კალათები, კალათები და 

ცხრილა ტარა 
 

 კ 0056 კალათი [საფუთავი] 
 კ 0058 კალათი სახურავით 
 კ 0059 კალათის სახელური 
 კ 0061 კალათი (ყურძნის მოსაკრეფი–) 
 ს 1247 სახელური (კალათის–) 
 ყ 0090 ყურძნის საკრეფი კალათი 
 ც 0110 ცხრილა ტარა 

 
09-05 ტომრები, პაკეტები, ტუბები და 

კაფსულები 
 

 ა 0167 ამპულა [საფუთავი] 
 ბ 0353 ბუშტოვანი საფუთავი 
 გ 0261 გრამფირფიტის კონვერტი 
 კ 0246 კაფსული [საფუთავი] 
 კ 0248 კაფსული ფარმაცევტული 

პრეპარატისათვის 
 კ 0413 კომპაქტდისკის კონვერტი 
 კ 0442 კონვერტი (გრამფირფიტის–) 
 კ 0443 კონვერტი (კომპაქტდისკის–) 
 მ 0427 მონეტის მილისებრი ჩასაწყობი 

[საფუთავი] 
 ნ 0013 ნაგვის პარკი 
 ნ 0015 ნაგვის ტომარა 
 ნ 0063 ნარჩენების პარკი 
 ნ 0065 ნარჩენების ტომარა 
 ნ 0081 ნაყინის ძაბრისებრი ქაღალდის 

პარკი [საფუთავი] 
 პ 0006 პაკეტი [საფუთავი] 
 პ 0007 პაკეტი–საშე [საფუთავი] 
 პ 0008 პაკეტი [ჩაის ან ყავისათვის] 
 პ 0035 პარკი (ნაგვის–) 
 პ 0036 პარკი ნარჩენებისათვის 
 პ 0037 პარკი (პატარა–) [საფუთავი] 
 პ 0038 პარკი [საფუთავი] 
 პ 0041 პარკი (ქაღალდის–) 
 პ 0042 პარკი (ძაბრისებრი–) [საფუთავი] 
 ს 0854 საფუთავი პარკი 
 ს 0855 საფუთავი ტომარა 
 ს 0858 საფუთავი ჩანთა 
 ტ 0154 ტომარა (ნაგვის–) 

 
 
 
 
 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ტ 0155 ტომარა ნარჩენებისათვის 
 ტ 0156 ტომარა (პატარა–) [საფუთავი] 
 ტ 0157 ტომარა საფოსტო 

კორესპონდენციისათვის 
 ტ 0158 ტომარა [საფუთავი] 
 ტ 0160 ტომარა (ქაღალდის-) 
 ტ 0161 ტომარა  (ყინულის კუბების 

დასამზადებელი–) 
 ტ 0162 ტომარა [ჩაის ან ყავისათვის] 
 ტ 0213 ტუბი [საფუთავი] 
 ქ 0070 ქაღალდის ძაბრისებრი პარკი 

ნაყინისათვის [საფუთავი] 
 ჩ 0058 ჩანთა საფოსტო 

კორესპონდენციისათვის 
 ჩ 0059 ჩანთა [საფუთავი] 
 ჩ 0062 ჩანთა (ქაღალდის-) 
 ჩ 0092 ჩასაწყობი (მილისებრი–) 

მონეტებისათვის [საფუთავი] 
 

09-06 თოკები, ბაგირები და საგვერგვე 
მასალები 
 

 ბ 0004 ბაგირი 
 ბ 0135 ბაწარი და მისთანანი 
 გ 0200 გვერგვი 
 გ 0201 გვერგვი (კასრის–) 
 თ 0085 თასმა [სასარაჯო ნაწარმის 

გამოკლებით] 
 თ 0086 თასმა (ტვირთის გადასაზიდი ან 

ტრანსპორტირებისათვის 
განკუთვნილი-) 

 თ 0106 თეთრეულის თოკი 
 თ 0195 თოკი 
 თ 0197 თოკი თეთრეულისათვის 
 თ 0200 თოკი (ტვირთის გადასაზიდი ან 

ტრანსპორტირებისათვის 
განკუთვნილი-) 

 თ 0201 თოკი ძნის კონის შესაკრავად 
[ძნასაკონი] 

 კ 0098 კანაფი მცენარეების შესაკრავად 
 კ 0219 კასრის გვერგვი 
 კ 0220 კასრის სალტე 
 მ 0561 მცენარეების შესაკრავი კანაფი 
 ს 0104 საგვერგვე მასალა 
 ს 0353 სალტე (კასრის–) 
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  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ტ 0113 ტვირთის გადასაზიდი ან 

ტრანსპორტირებისათვის 
განკუთვნილი თასმა 

 ტ 0114 ტვირთის გადასაზიდი ან 
ტრანსპორტირებისათვის 
განკუთვნილი თოკი 

 ტ 0115 ტვირთის გადასაზიდი 
ანტრანსპორტირებისათვის 
განკუთვნილი ღვედი 

 ღ 0021 ღვედი [სასარაჯო ნაწარმის 
გამოკლებით] 

 ღ 0024 ღვედი (ტვირთის გადასაზიდი 
ან ტრანსპორტირებისათვის 
განკუთვნილი-) 

 შ 0080 შესაკრავი მასალა 
 ძ 0036 ძნის კონის შესაკრავი კანაფი, 

თოკი [ძნასაკრავი] 
 

09-07 დასახური  საშუალებები და სამარჯვები 
 

 ა 0028 აეროზოლის ბალონის საკეტი 
 ა 0029 აეროზოლის ბალონის სარქველი 
 ბ 0166 ბეჭედი საფუთი 

კონტეინერისათვის 
 ბ 0221 ბოთლის საკეტი 
 ბ 0223 ბოთლის საცობი 
 ბ 0224 ბოთლის საცობის მიუზლე 
 ბ 0229 ბოთლის ხუფი 
 გ 0083 გამფრქვევი მოწყობილობის 

მქონე საცობი 
 გ 0248 გორგლის (შალის–) შემოსაჭერი 
 დ 0098 დასახური  საშუალება [მომჭერი] 

საფუთავისათვის 
 თ 0025 თალფაქი ბოთლისათვის 
 თ 0029 თალფაქი (საფრქვევი–) 

აეროზოლის ტევადობისათვის 
 თ 0031 თალფაქი შესასხურებლით 
 კ 0222 კასრის საცობი 
 კ 0462 კონტეინერის (საფუთი–) 

მამჭიდროებელი 
 მ 0100 მანაწილებლის მქონე საცობი 
 მ 0362 მიუზლე (ბოთლის საცობის–) 
 მ 0403 მომჭერი [დასახური საშუალება] 

საფუთავებისათვის 
 ო 0012 ონკანი [კასრისათვის] 
 პ 0120 პლომბი (ტყვიის–) 

კონტეინერისათვის 

 
 
 
 
 
 
 
 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ს 0276 საკეტი (აეროზოლის ბალონის–) 
 ს 0277 საკეტი (ბოთლის-) 
 ს 0284 საკეტი საფუთავისათვის 
 ს 0645 სარქველი (აეროზოლის 

ბალონის–) 
 ს 0847 საფრქვევი ხუფი, თალფაქი 

აეროზოლის კონტეინერისათვის 
 ს 1037 საცობი (ბოთლის–) 
 ს 1038 საცობი გამფრქვევი 

მოწყობილობით 
 ს 1039 საცობი (კასრის–) 
 ს 1040 საცობი მანაწილებლით 
 ს 1041 საცობი (საწყავი–) 
 ს 1044 საცობი (ქერქის–) 
 ს 1046 საცობი შიგთავსის გასაცემად 
 ს 1048 საცობი ჩამოსასხმელი 

საშუალებით 
 ს 1049 საცობი ჰერმეტული 
 ს 1117 საწყავი საცობი 
 ს 1309 სახუფი საშუალება სათავსისა და 

მისთანათათვის 
 ტ 0248 ტყვიის პლომბი [საფუთავი 

კონტეინერისათვის] 
 ფ 0276 ფუნჯი (ბოთლის ხუფში 

მოთავსებული–) 
 ქ 0079 ქერქის საცობი 
 შ 0063 შემოსაჭერი (შალის შულოს,  

გორგლის–) 
 შ 0093 შესასხურებლით (თალფაქი–) 
 შ 0166 შულოს (შალის–) შემოსაჭერი 
 ჩ 0027 ჩამოსასხმელი საშუალების 

მქონე საცობი 
 ხ 0161 ხუფი (ბოთლის–) 
 ხ 0163 ხუფი (საფრქვევი–) აეროზოლის 

კონტეინერისათვის 
 ხ 0166 ხუფი (ჰერმეტული-) 
 ჰ 0026 ჰერმეტული ხუფი, საცობი 

 
09-08 ქვეშები  და  ბაქნები ორკაპა 

სატვირთველებისათვის 
 

 ბ 0124 ბაქანი ორკაპა 
ავტოსატვირთველისათვის 

 ბ 0125 ბაქანი ორკაპა 
სატვირთველისათვის 

 დ 0156 დგარი პლატფორმის, ქვეშის 
 ო 0045 ორკაპა სატვირთველის ბაქანი, 

ქვეში 

            



 
nawarmis CamonaTvali klasebis mixedviT 

 
კლასი 9.    ტარა,  საფუთავები  და  კონტეინერები,  რომლებიც  გამოიყენება  საქონლის  
                    ტრანსპორტირების  ან  შენახვისათვის 
 

 
  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 პ 0117 პლატფორმის დგარი 
 ქ 0156 ქვეში ორკაპა 

სატვირთველისათვის 
 ქ 0158 ქვეშის დგარი 

 
09-09 კონტეინერები  ნაგვისა, 

ნარჩენებისათვის და დგარები მათთვის 
 

 ბ 0041 ბავშვის ქოთანი 
 გ 0008 გადასამუშავებელი (ნარჩენების–) 

მოწყობილობა 
 დ 0153 დგარი ნაგვის 

კონტეინერისათვის 
 დ 0154 დგარი ნაგვის ტომრისათვის 
 დ 0155 დგარი ნაგვის 

ტრანსპორტიორისათვის 
 ვ 0039 ვედრო (სანიტარული-) 
 კ 0055 კალათი ზედმეტი, უსარგებლო 

ქაღალდებისათვის 
 მ 0089 მაკულატურის კონტეინერი 
 ნ 0010 ნაგვის კონტეინერი 
 ნ 0011 ნაგვის კონტეინერის დგარი 
 ნ 0012 ნაგვის კონტეინერის ქვესადგამი 
 ნ 0014 ნაგვის რეზერვუარი, ტარა, 

სათავსი 
 ნ 0016 ნაგვის ტომრის ქვესადგამი, 

დგარი, საჭერი 
 ნ 0017 ნაგვის ტრანსპორტიორის დგარი 
 ნ 0018 ნაგვის ურნა 
 ნ 0062 ნარჩენების გადასამუშავებელი 

მოწყობილობა 
 ნ 0064 ნარჩენების რეზერვუარი, ტარა, 

სათავსი 
 ნ 0087 ნაცრის(თვის-) ბუნკერი 
 ნ 0088 ნაცრის(თვის-) სათავსი 
 რ 0076 რეზერვუარი (ნაგვის-) 
 რ 0077 რეზერვუარი (ნარჩენების-) 
 ს 0191 სათავსი (ნაგვის-) 
 ს 0192 სათავსი (ნარჩენების-) 
 ს 0499 სანაგვე ყუთი 
 ს 0555 სანიტარული ვედრო 
 ს 0862 საფურთხებელი 
 ს 1099 საწნეხი მანქანა 

[ნარჩენებისათვის] 
 ს 1144 საჭერი ნაგვის ტომრისათვის 
 ს 1183 საჭმლის ნარჩენებისათვის 

(კონტეინერი–) 
 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ტ 0043 ტარა (ნაგვის-) 
 ტ 0044 ტარა (ნარჩენების-) 
 ტ 0179 ტრანსპორტიორი ნაგვისათვის 
 უ 0051 ურნა ნაგვისათვის 
 ქ 0042 ქაღალდების (ზედმეტი, 

უსარგებლო–) კალათი 
 ქ 0128 ქვესადგამი ნაგვის 

კონტეინერისათვის 
 ქ 0129 ქვესადგამი ნაგვის ტომრისათვის
 ღ 0008 ღამის ქოთანი 
 ყ 0062 ყუთი (ნაგვის–) 

 
09-99 სხვადასხვა 

 
 დ 0021 დამცავი კუთხოვანა 

საფუთავისათვის 
 დ 0028 დამცავი საშუალება (დამდნარი 

ნაყინის წვეთებისაგან–) 
 დ 0076 დარტყმის შთამნთქმელი მასალა 

საფუთავისათვის 
 დ 0111 დასტის, პაკეტის,ამანათის  

გადასატანი სახელური 
 ვ 0042 ვედროს სახელური 
 კ 0565 კუთხოვანა (დამცავი–) 

საფუთავებისათვის 
 ნ 0078 ნაყინის (დამდნარი–)  

წვეთებისაგან  დამცავი 
მოწყობილობა 

 ს 0848 საფუთავების დამცავი 
კუთხოვანა 

 ს 0853 საფუთავი მასალა [დარტყმის 
შთამნთქავი] 

 ს 1240 სახელური (გადასატანი 
ამანათის–) 

 ს 1241 სახელური (გადასატანი დასტის–)
 ს 1242 სახელური (გადასატანი პაკეტის –)
 ს 1246 სახელური (ვედროს–) 
 ს 1253 სახელური (სამეურნეო ჩანთის–) 
 ს 1256 სახელური (საღებავის 

გასაფრქვევი აეროზოლის-) 
 შ 0163 შუასადები ტაბლეტების 

კოლოფისათვის, ყუთისათვის 
 ჩ 0066 ჩანთის (სამეურნეო–) სახელური 
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nawarmis CamonaTvali klasebis mixedviT 

 
კლასი 9.    ტარა,  საფუთავები  და  კონტეინერები,  რომლებიც  გამოიყენება  საქონლის  
                    ტრანსპორტირების  ან  შენახვისათვის 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            



 
nawarmis CamonaTvali klasebis mixedviT 

 
კლასი 10.   საათები, საზომი, საკონტროლო და სხვა სასიგნალო ხელსაწყოები და იარაღები 

 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
10-01 კედლის, კოშკურას, მაგიდის საათები 

და მაღვიძარები 
 

 ა 0266 ასტრონომიული საათი 
 გ 0189 გეოგრაფიული საათი 
 კ 0272 კედლის საათი 
 კ 0511 კოშკურა საათი 
 მ 0036 მაგიდის საათი 
 მ 0179 მაღვიძარა 
 რ 0062 რეგულატორი (საათის–) 
 ს 0011 საათი (ასტრონომიული-) 
 ს 0012 საათი (გეოგრაფიული–) 
 ს 0013 საათი (კედლის–) 
 ს 0014 საათი (კოშკურა–) 
 ს 0015 საათი (მაგიდის–) 

 
10-02 მაჯის და ჯიბის საათები 

 
 კ 0571 კულონი (საათი–) 
 მ 0221 მაჯის საათი 
 მ 0223 მაჯის საათი ხმოვანი სიგნალით 
 ქ 0208 ქრონოგრაფი [საათი] 
 ხ 0137 ხმოვან სიგნალიანი მაჯის საათი 
 ხ 0138 ხმოვან სიგნალიანი ჯიბის საათი 
 ჯ 0054 ჯიბის საათი 
 ჯ 0055 ჯიბის საათი ხმოვანი სიგნალით 

 
10-03 დროის საზომი სხვა ხელსაწყოები 

 
 მ 0246 მეტრონომი 
 მ 0266 მზის საათი 
 მ 0503 მრიცხველი (სატარიფო–) 

ავტომობილების 
სადგომისათვის 

 მ 0504 მრიცხველი (ქრონომეტრული–) 
 ტ 0008 ტაიმერი [ავტომატური] 
 ქ 0164 ქვიშის საათი 
 ქ 0165 ქვიშის საათი [კვერცხის 

მოსახარშად] 
 ქ 0209 ქრონომეტრი 
 ქ 0210 ქრონომეტრული მრიცხველი 

 
10-04 სხვა საზომი იარაღები, ხელსაწყოები 

და მოწყობილობები 
 

 ა 0030 აერომეტრი 
 ა 0112 აირმრიცხველი 
 ა 0124 აკუმეტრი 

 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ა 0128 აკუმულატორის დამუხტვის 

ინდიკატორი 
 ა 0132 აკუსტიკური საზომი ხელსაწყო 
 ა 0142 ალიდადა [გეოდეზიის] 
 ა 0150 ალტიმეტრი 
 ა 0166 ამპერმეტრი 
 ა 0185 ანალიზური სასწორი 
 ა 0191 ანემომეტრი 
 ა 0241 ასაგეგმი ინსტრუმენტი 
 ა 0256 ასაწონი მოწყობილობა და 

ხელსაწყო 
 ა 0287 აქსელერომეტრი 
 ბ 0112 ბარომეტრი 
 ბ 0188 ბიჯსაზომი 
 ბ 0295 ბრუნთა მრიცხველი 
 ბ 0345 ბუსოლი 
 ბ 0346 ბუტირომეტრი 
 გ 0028 გავლილი მანძილის მრიცხველი 
 გ 0053 გალვანომეტრი 
 გ 0176 გემის ლაგი 
 გ 0182 გემის წყალშიგის გასაზომი 

მოწყობილობა 
 გ 0191 გეოდეზიური იარაღი და 

ხელსაწყო 
 გ 0210 გზის მოსანიშნი სამარჯვი 
 გ 0247 გონიომეტრი 
 დ 0014 დამუხტვის ინდიკატორი 

(აკუმულატორის–) 
 დ 0193 დენსიმეტრი 
 დ 0218 დინამომეტრი 
 დ 0240 დოზირების (კვების 

პროდუქტების–) ხელსაწყო 
 ე 0001 ებულიომეტრი 
 ე 0055 ელექტრული მრიცხველი 
 ე 0086 ექოლოტო 
 ვ 0022 ვაკუუმმეტრი 
 ვ 0029 ვარიომეტრი 
 ვ 0033 ვატმეტრი 
 ვ 0083 ვისკოზიმეტრი 
 ვ 0093 ვოლტმეტრი 
 თ 0049 თარაზო (სპირტიანი–) 
 თ 0079 თასი (საწყავი–) 
 თ 0109 თეოდოლიტი 
 თ 0113 თერმომეტრი [მათ შორის 

სამედიცინოც] 
 ი 0044 ინდიკატორი (აკუმულატორის 

დამუხტვის–) 
 ი 0058 ინკლინომეტრი 

        



 
nawarmis CamonaTvali klasebis mixedviT 

 
კლასი 10.   საათები, საზომი, საკონტროლო და სხვა სასიგნალო ხელსაწყოები და იარაღები 

 
  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 კ 0082 კალიბრი 
 კ 0083 კალიბრი სოფლის მეურნეობის 

პროდუქტებისათვის 
 კ 0089 კალორიმეტრი 
 კ 0137 კარაკინი 
 კ 0206 კარტუშკა (კომპასის–) 
 კ 0344 კლინომეტრი 
 კ 0354 კოვზი (საწყავი–) 
 კ 0407 კომპარატორი 
 კ 0408 კომპასი (საზღვაო–) 
 კ 0409 კომპასი (სანავიგაციო–) 
 კ 0410 კომპასის კარტუშკა 
 კ 0479 კორესპონდენციის ასაწონი 

სასწორი 
 ლ 0009 ლაგი (გემის–) 
 ლ 0023 ლარტყა (სანიველირე–) 

[გეოდეზიისათვის] 
 ლ 0032 ლაქტომეტრი 
 ლ 0050 ლენტი (საზომი-) 
 ლ 0083 ლოტი 
 ლ 0100 ლუქსმეტრი 
 მ 0109 მანომეტრი 
 მ 0110 მანომეტრი (სალტის-) 
 მ 0121 მანძილის გასაზომი ხელსაწყო 
 მ 0123 მანძილსაზომი 
 მ 0203 მაჩვენებელი (წყლის დონის–) 
 მ 0228 მგზავრობის საფასურის 

სარეგისტრაციო მოწყობილობა 
 მ 0229 მგზავრობის საფასურის ჩამწერი 

მოწყობილობა 
 მ 0275 მიკრომეტრი 
 მ 0291 მილიამპერმეტრი 
 მ 0368 მკერავის(-თვის) სამარჯვი 

[ზომების ასაღები] 
 მ 0500 მრიცხველი (გავლილი მანძილის–)
 მ 0502 მრიცხველი (ელექტრული-) 
 ნ 0160 ნონიუსი 
 ო 0004 ოდომეტრი 
 ო 0010 ომმეტრი 
 ო 0056 ოქტანტი 
 პ 0090 პირომეტრი 
 პ 0108 პლანიმეტრი 
 პ 0127 პოლარიმეტრი 
 რ 0016 რადიომეტრი 
 რ 0079 რეზერვუარის ტევადობის 

გასაზომი ხელსაწყო 
 რ 0146 რულეტი (საზომი–) 

 
 
 
 

 რ 0147 რულეტის ბუდე 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ს 0179 საზომი ინსტრუმენტი [დროის 

საზომის  გარდა] 
 ს 0180 საზომი ლენტი 
 ს 0181 საზომი ლენტის ბუდე 
 ს 0182 საზომი რულეტი 
 ს 0183 საზომი (სრიალის–) 
 ს 0188 საზღვაო კომპასი 
 ს 0361 სალტის მანომეტრი 
 ს 0398 სამარჯვი მკერავისათვის 

[ზომების ასაღები] 
 ს 0458 სამოწმებელი ფილა 
 ს 0552 სანიველირე ლარტყა 

[გეოდეზიისათვის] 
 ს 0586 სარეგისტრაციო მოწყობილობა 

(მგზავრობის საფასურის–) 
 ს 0720 სასწორი 
 ს 0721 სასწორი (ადამიანის ასაწონი–) 
 ს 0722 სასწორი (ანალიზური–) 
 ს 0723 სასწორი კორესპონდენციის 

ასაწონად 
 ს 0724 სასწორი (ლაბორატორიული-) 
 ს 0737 სატელეფონო ანგარიშის ჩამწერი 

მოწყობილობა 
 ს 1018 საცეცი (ულტრაბგერითი–) 
 ს 1084 საწვავის ხარჯის ინდიკატორი 

სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის 

 ს 1086 საწვეთელა [სამედიცინო ან 
ლაბორატორიულის გარდა] 

 ს 1115 საწყავი თასი 
 ს 1116 საწყავი კოვზი 
 ს 1118 საწყავი ფინჯანი 
 ს 1119 საწყავი ჭურჭელი 

საყოფაცხოვრებო 
საქმიანობისათვის 

 ს 1181 საჭმლის მომზადების დროს 
გამოსაყენებელი  ინდიკატორი 
[სამზარეულოსათვის] 

 ს 1214 სახაზავი (საზომი–) 
 ს 1314 სეისმოგრაფი 
 ს 1315 სეისმომეტრი 
 ს 1334 სექსტანტი 
 ს 1419 სონომეტრი   
 ს 1424 სპექტროფოტომეტრი 
 ს 1426 სპიდომეტრი 
 ს 1429 სპირტიანი თარაზო 
 ს 1430 სპირტსაზომი 

         lokarnos klasifikacia _ merve redaqcia 189
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კლასი 10.   საათები, საზომი, საკონტროლო და სხვა სასიგნალო ხელსაწყოები და იარაღები 

 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ს 1438 სრიალის საზომი 
 ტ 0013 ტალღასაზომი 
 ტ 0057 ტაქეომეტრი 
 ტ 0060 ტაქსომეტრი 
 ტ 0064 ტახომეტრი 
 ტ 0077 ტევადობის (რეზერვუარის–) 

გასაზომი ხელსაწყო 
 ტ 0079 ტელემეტრიული ხელსაწყო 
 ტ 0094 ტემპერატურის მაჩვენებელი 
 ტ 0095 ტემპერატურული გადამწოდი 
 ტ 0106 ტერფის გასაზომი ხელსაწყო 
 ტ 0133 ტიპომეტრი 
 უ 0016 ულტრაბგერითი საცეცი 
 ფ 0159 ფილა (სამოწმებელი–) 
 ფ 0169 ფინჯანი (საწყავი–) 
 შ 0100 შვეულა 
 შ 0101 შვეულა (ტყვიის–) [საშახტო] 
 შ 0102 შიგსაზომი 
 შ 0145 შტანგენფარგალი 
 ჩ 0037 ჩამწერი მოწყობილობა 

(მგზავრობის საფასურის–) 
 ჩ 0038 ჩამწერი მოწყობილობა 

(სატელეფონო ანგარიშის–) 
 ც 0003 ცალსასწორი 
 ც 0004 ცალსაწონი ზამბარიანი 
 წ 0031 წვიმასაზომი 
 წ 0034 წვრილსაწონი [სასწორისათვის] 
 წ 0089 წყალსაზომი 
 წ 0103 წყალშიგის (გემის–) გასაზომი 

მოწყობილობა 
 წ 0115 წყლის დონის მაჩვენებელი 
 წ 0121 წყლის სიხისტის გამზომი 

ხელსაწყო 
 ჭ 0042 ჭურჭელი (საწყავი–) 

საყოფაცხოვრებო 
საქმიანობისათვის 

 ხ 0026 ხარჯსაზომი 
 ხ 0067 ხელსაწყო ტერფის გასაზომად 
 ჰ 0028 ჰიგრომეტრი 

 
10-05 იარაღები, ხელსაწყოები და მოწყობი-

ლობები შესამოწმებლად უსაფრთხო–
ებისათვის ან გამოსაცდელად 
 

 ა 0102 აზარტულ თამაშებში ფსონის 
მოსახევი ტალონის 
შესამოწმებელი მოწყობილობა 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ა 0113 აირმსაზღვრელი 
 ა 0144 ალის თერმული რეგულატორი 
 ბ 0022 ბავშვზე სათვალთვალო 

ხელსაწყო 
 ბ 0231 ბოილერის რეგულატორი 
 გ 0001 გადაადგილების გადამწოდი 
 გ 0005 გადამწოდი (გადაადგილების-) 
 გ 0042 გათბობის დანადგარის 

რეგულატორი 
 გ 0072 გამოსაცდელი ხელსაწყო 
 გ 0079 გამოსხივების ინდიკატორი 
 გ 0169 გეიგერ–მიულერის მრიცხველი 
 გ 0190 გეოდეზიური დანაყოფებიანი 

ლარტყა 
 გ 0192 გეოდეზიური ლარტყა 
 გ 0206 გზაჯვარედინზე დასაყენებელი 

სარკე 
 გ 0219 გიროსკოპი (საავიაციო და 

სანავიგაციო-) 
 დ 0029 დამცავი სიგნალიზაცია 
 დ 0189 დენადი გარემოს შესამოწმებელი 

ხელსაწყო 
 დ 0197 დეტექტორი (სიცრუის–) 
 დ 0204 დიაგნოსტიკური მოწყობილობა, 

მედიცინაში ან ლაბორატორიაში 
გამოსაყენებლის გარდა 

 ვ 0027 ვარდნის (პარაშუტით–) 
რეგულატორი 

 თ 0116 თერმოსტატი 
 თ 0119 თერმული რეგულატორი (ალის–)
 ი 0045 ინდიკატორი (გამოსხივების–) 
 ი 0046 ინდიკატორი (კვამლის 

აღმოსაჩენი–) 
 ი 0047 ინდიკატორი (მადნის 

არსებობის–) 
 ი 0048 ინდიკატორი (მგრგვინავი 

აირის–) 
 ი 0049 ინდიკატორი (ტენიანობის–) 
 ი 0050 ინდიკატორი (ყალბი ფულის–) 
 კ 0281 კვამლის აღმოსაჩენი 

ინდიკატორი 
 კ 0293 კვერცხის შესამოწმებელი სანათი 
 კ 0468 კონტროლის (შემავლის–) 

მოწყობილობა 
 ლ 0022 ლარტყა (გეოდეზიური–) 
 ლ 0026 ლარტყა (ტაქომეტრული–) 
 მ 0053 მადნის არსებობის ინდიკატორი 
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კლასი 10.   საათები, საზომი, საკონტროლო და სხვა სასიგნალო ხელსაწყოები და იარაღები 

 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 მ 0129 მარეგულირებელი მოწყობილო-

ბა სატრანსპორტო საშუალების 
ფარისათვის 

 მ 0136 მართვის ფოტოელემენტი 
 მ 0226 მგვრგვინავი აირის ინდიკატორი 
 მ 0258 მეხსარიდი 
 მ 0484 მოყინვის, დათრთვილვის 

ინდიკატორი [ელექტრული] 
 მ 0489 მოწყობილობა (დიაგნოსტი-

კური–) მედიცინაში ან ლაბორა-
ტორიაში გამოსაყენებლის გარდა 

 მ 0492 მოწყობილობა პარაშუტით     
ვარდნის პროცესის 
რეგულირებისათვის 

 მ 0501 მრიცხველი (გეიგერ–მიულერის–)
 მ 0545 მუხრუჭის გამოსაცდელი 

მოწყობილობა 
 ო 0049 ოსცილოგრაფი 
 ო 0050 ოსცილოსკოპი 
 პ 0031 პარაშუტით ვარდნის 

რეგულატორი 
 რ 0057 რეგულატორი (ბოილერის–) 
 რ 0058 რეგულატორი (გათბობის 

დანადგარის–) 
 რ 0060 რეგულატორი (პარაშუტით 

ვარდნის–) 
 ს 0330 საკონტროლო ხელსაწყო 
 ს 0511 სანათი (კვერცხის 

შესამოწმებელი–) 
 ს 0580 სარადარე დანადგარი 
 ს 0623 სარკე (გზაჯვარედინზე 

დასაყენებელი–) 
 ს 1223 სახანძრო სიგნალიზაცია 
 ს 1360 სიგნალიზატორი ბოილერში 

წყლის დონის ნაკლებობის 
 ს 1361 სიგნალიზაცია (დამცავი–) 
 ს 1362 სიგნალიზაცია (სახანძრო–) 
 ს 1363 სიგნალიზაცია  ქურდობის 

აღსაკვეთად 
 ს 1398 სიცრუის დეტექტორი 
 ტ 0007 ტაიმერი 
 ტ 0058 ტაქომეტრული ლარტყა 
 ტ 0098 ტენიანობის ინდიკატორი 
 ფ 0084 ფარის (სატრანსპორტო საშუა-

ლების–) მარეგულირებელი 
მოწყობილობა 

 ფ 0228 ფოტოელემენტი (მართვის–) 
 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ფ 0232 ფოტომეტრი [საკონტროლო 

მოწყობილობა] 
 ქ 0019 ქანქარა ბერკეტი ქვენიადაგის 

წყლების მოსაძებნად 
 ქ 0220 ქსოვილის შესამოწმებელი 

მოწყობილობა 
 ქ 0240 ქურდობის აღსაკვეთი 

სიგნალიზაცია 
 ღ 0013 ღერომეხსარიდი 
 ყ 0017 ყალბი ფულის დეტექტორი 
 შ 0050 შემავლის კონტროლის 

მოწყობილობა 
 შ 0088 შესამოწმებელი (კვერცხის–) 

სანათი 
 შ 0089 შესამოწმებელი მოწყობილობა 

(ქსოვილის–) 
 წ 0068 წნელი წყლის ან მადნის 

მოსაძებნად 
 წ 0116 წყლის დონის ნაკლებობის 

სიგნალიზატორი (ბოილერში-) 
 ხ 0025 ხარჯის კონტროლის ხელსაწყო 
 ჰ 0034 ჰიდროსტატი 
 ჰ 0035 ჰიდროფონი 

 
10-06 სასიგნალო ხელსაწყოები და 

მოწყობილობები 
 

 ა 0033 ავარიის საწინააღმდეგო 
სასიგნალო მოწყობილობა 

 ა 0059 ავტობუსის გაჩერების 
მაჩვენებელი ბოძი 

 ა 0169 ამრეკლი (კატადიოპტრიკული-) 
 ა 0170 ამრეკლი შემოსაკრავი 

ფეხისათვის 
 ა 0276 აუზის გამყოფი ტიხარი ცურვაში 

შეჯიბრებისას 
 ბ 0338 ბურუსში გამოსაყენებელი 

სასიგნალო მოწყობილობა 
 გ 0059 გამაფრთხილებელი სირენა 
 გ 0085 გამყოფი ტიხარი (აუზის–) 

ცურვაში შეჯიბრებისას 
 გ 0208 გზის მაჩვენებელი 
 გ 0209 გზის მოსანიშნი მოწყობილობა 
 დ 0229 დისკო (სარკინიგზო სასიგნალო–)
 ზ 0012 ზარი (ელექტრული-) 
 ზ 0014 ზარი (სასიგნალო-) 
 კ 0147 კარების სასიგნალო 

მოწყობილობა 
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კლასი 10.   საათები, საზომი, საკონტროლო და სხვა სასიგნალო ხელსაწყოები და იარაღები 

 
  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 კ 0181 კარის ჩაქუჩი 
 კ 0228 კატადიოპტრიკული ამრეკლი 
 მ 0200 მაჩვენებელი ბოძი (ავტობუსის 

გაჩერების–) 
 მ 0202 მაჩვენებელი (საგზაო–) 
 მ 0372 მნათი საგზაო ნიშანი 
 მ 0454 მოსანიშნი მოწყობილობა (გზის–

) 
 მ 0455 მოსანიშნი (სათხილამურო 

ტრასის–) 
 ნ 0034 ნათურა (სასიგნალო–) 
 ნ 0137 ნიშანი (ავტომობილის საავარიო 

გაჩერების–) 
 ნ 0139 ნიშანი (საგზაო–) 
 ს 0007 საავარიო გაჩერების ნიშანი 

(ავტომობილის–) 
 ს 0107 საგზაო ნიშანი 
 ს 0108 საგზაო ნიშანი (მნათი–) 
 ს 0111 საგზაო ქვა 
 ს 0234 სათხილამურო ტრასის 

მოსანიშნი 
 ს 0395 სამარკიორო ქერქეჭელა 
 ს 0633 სარკინიგზო სასიგნალო დისკო 
 ს 0634 სარკინიგზო სასიგნალო 

მოწყობილობა [სტაციონარული] 
 ს 0679 სასიგნალო ზარი 
 ს 0681 სასიგნალო მოწყობილობა 

(ავარიის საწინააღმდეგო–) 
 ს 0682 სასიგნალო მოწყობილობა 

(ბურუსში გამოსაყენებელი–) 
 ს 0683 სასიგნალო მოწყობილობა 

(კარების–) 
 ს 0684 სასიგნალო ნათურა 
 ს 0687 სასიგნალო (სარკინიგზო–) 

მოწყობილობა [სტაციონარული] 
 ს 0688 სასიგნალო საყვირი  
 ს 0691 სასიგნალო ხიდი 
 ს 0711 სასტვენი 
 ს 0713 სასტვენი ძაღლებისათვის 
 ს 0790 სატრანსპორტო საშუალების 

სირენა 
 ს 0937 საყვირი (სასიგნალო–)  
 ს 1320 სემაფორი 
 ს 1382 სირენა 
 ს 1383 სირენა (გამაფრთხილებელი–) 
 ს 1384 სირენა (სატრანსპორტო 

საშუალების–) 
 ფ 0201 ფლუგერი 

 
 
 
 
 
 
 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ქ 0076 ქერქეჭელა (სამარკიორო–) 
 შ 0058 შემოსაკრავი (ამრეკლი–) 

ფეხისათვის 
 შ 0169 შუქნიშანი 
 შ 0171 შუქურა 
 შ 0172 შუქურა [საავიაციო, 

სანავიგაციო] 
 ჩ 0097 ჩაქუჩი აუქციონისტისათვის 
 ჩ 0098 ჩაქუჩი (კარის–) 
 ძ 0016 ძაღლების(-თვის) სასტვენი 
 ხ 0099 ხიდი (სასიგნალო–) 

 
10-07 კორპუსები, ციფერბლატები, ისრები და 

სხვა დეტალები და საკუთნოები, 
საზომი, შესამოწმებელი და 
სასიგნალო ხელსაწყოებისათვის 
 

 ბ 0159 ბეწვა ზამბარა (საათის–) 
 ბ 0305 ბუდე  (საათის ქვის–) 
 დ 0253 დოლი (საათის მოსამართი 

ზამბარის–) 
 ზ 0002 ზამბარა (საათის–) 
 თ 0005 თავი (მოსამართი–) საათისათვის 
 თ 0084 თასმა (მაჯის საათის–) 
 ი 0073 ისარი (ინდიკატორული 

ხელსაწყოს–) 
 ი 0076 ისარი (ციფერბლატის–) 
 კ 0488 კორპუსი (საათის–) 
 კ 0489 კორპუსი (საათის მექანიზმის–) 
 მ 0222 მაჯის საათის თასმა 
 მ 0323 მინა (საათის–) 
 მ 0449 მოსამართი თავი საათისათვის 
 მ 0450 მოსამართი მექანიზმი (საათის–) 
 პ 0149 პოჭოჭიკი (საათის–) 
 ს 0016 საათის ზამბარა 
 ს 0017 საათის თასმის შესაკრავი 
 ს 0018 საათის თასმის წევრი 
 ს 0019 საათის კორპუსი 
 ს 0020 საათის კორპუსის სახსარი 
 ს 0021 საათის მექანიზმის კორპუსი 
 ს 0022 საათის მინა 
 ს 0023 საათის მოსამართი მექანიზმი 
 ს 0024 საათის სამაჯური 
 ს 0025 საათის სარტყამი მექანიზმი 
 ს 0026 საათის ფერსო 
 ს 0027 საათის ციფერბლატი 
 ს 0028 საათის ძეწკვი 
 ს 0029 საათის (ჯიბის–) საკიდი 
 ს 0149 სავალი მექანიზმი (საათის–) 

        



 
nawarmis CamonaTvali klasebis mixedviT 

 
კლასი 10.   საათები, საზომი, საკონტროლო და სხვა სასიგნალო ხელსაწყოები და იარაღები 

 
  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ს 0282 საკეტი (საათის სამაჯურის–) 
 ს 0317 საკიდი (ჯიბის საათის–) 
 ს 0407 სამაჯური (საათის–) 
 ს 0408 სამაჯურის (საათის–) საკეტი 
 ს 0409 სამაჯურის (საათის–) წევრი 
 ს 0642 სარტყამი მექნიზმი (საათის–) 
 ს 0726 სასხლეტი მექანიზმი (საათის–) 
 ს 1293 სახსარი საათის კორპუსისათვის 
 ფ 0097 ფერსო (საათის–) 
 ქ 0020 ქანქარა (საათის–) 
 ქ 0092 ქვა (საათის მექანიზმის–) 
 ქ 0160 ქვის ბუდე (საათის–) 
 შ 0081 შესაკრავი (საათის თასმის–) 
 ც 0050 ციფერბლატი (საათის–) 
 ც 0051 ციფერბლატი საზომი, 

საკონტროლო და სასიგნალო 
ხელსაწყოებისათვის 

 ც 0052 ციფერბლატის ისარი 
 ძ 0025 ძეწკვი (საათის–) 
 წ 0016 წევრი (საათის სამაჯურის–) 

 
10-99 სხვადასხვა 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 
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კლასი 10.   საათები, საზომი, საკონტროლო და სხვა სასიგნალო ხელსაწყოები და იარაღები 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        



 
nawarmis CamonaTvali klasebis mixedviT 

 
კლასი 11.   სამკაულები 

 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
11-01 საიუველირო ნაკეთობანი 
 ა 0145 ალმასი 
 ბ 0162 ბეჭედი 
 ბ 0163 ბეჭედი (თვლიანი–) 
 ბ 0164 ბეჭედი (ნიშნობის–) 
 ბ 0285 ბრელოკი 
 ბ 0287 ბრილიანტი 
 გ 0171 გემა 
 გ 0281 გულსაბნევი [საიუველირო 

ნაკეთობა] 
 დ 0206 დიადემა 
 თ 0149 თვლიანი ბეჭედი 
 თ 0174 თმის მომჭერი [საიუველირო 

ნაკეთობა] 
 თ 0180 თმის სამაგრი [საიუველირო 

ნაკეთობა] 
 თ 0187 თმის ჩხირი [საიუველირო 

ნაკეთობა] 
 კ 0347 კლიფსი [საიუველირო 

ნაკეთობა] 
 კ 0543 კრიალოსანი 
 კ 0572 კულონი [საიუველირო 

ნაკეთობა] 
 მ 0127 მარგალიტი 
 მ 0233 მედალიონი 
 მ 0406 მომჭერი (თმის–) [საიუველირო 

ნაკეთობა] 
 ნ 0144 ნიშნობის ბეჭედი 
 რ 0091 რელიგიური კულტის ნივთი 

[საიუველირო ნაკეთობა] 
 ს 0243 საიუველირო კომპლექტი 
 ს 0244 საიუველირო ნაკეთობა 
 ს 0367 სამაგრი (თმის–) [საიუველირო 

ნაკეთობა] 
 ს 0404 სამაჯური 
 ს 0410 სამაჯურის წევრი 
 ს 0956 საყურე 
 ს 0957 საყურე (ჩამოსაკიდი–) 
 ს 1416 სოლიტერი [საიუველირო 

ნაკეთობა] 
 ქ 0100 ქვა (ძვირფასი–) 
 ყ 0022 ყელსაბამი 
 ძ 0026 ძეწკვი [საიუველირო ნაკეთობა] 
 ძ 0027 ძეწკვის წევრი [საიუველირო 

ნაკეთობა] 
 ძ 0030 ძვირფასი ქვა 
 წ 0017 წევრი  (სამაჯურის–) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
11-02 სამშვენისები, მაგიდის, ბუხრის და 

კედლის მორთულობები, ყვავილის 
ვაზები, ქოთნები 
 

 ა 0121 აკვარიუმი ყვავილებისათვის 
 ბ 0104 ბარელიეფი 
 ბ 0358 ბუხრის მორთულობა 
 დ 0133 დაფის (მაგნიტური–) მაგნიტი 
 დ 0183 დეკორატიული კალათი 
 ვ 0010 ვაზა [დეკორატიული] 
 ვ 0011 ვაზა (მაგიდის–) 
 ვ 0013 ვაზა (ყვავილის–) 
 თ 0073 თასი [დეკორატიული] 
 კ 0054 კალათი (დეკორატიული–) 
 კ 0060 კალათი ყვავილის ქოთნისათვის 
 კ 0251 კაშპო 
 კ 0271 კედლის მორთულობა 
 კ 0277 კერამიკული ნაკეთობა 
 მ 0034 მაგიდის(-თვის) ამოქარგული 

ხელსახოცი 
 მ 0035 მაგიდის მორთულობა 
 მ 0038 მაგნიტი 
 მ 0039 მაგნიტი მაგნიტური 

დაფისათვის 
 მ 0334 მინის ნაკეთობა 

[დეკორატიული] 
 მ 0392 მოზაიკა 
 მ 0439 მორთულობა (ბუხრის–) 
 მ 0440 მორთულობა (კედლის–) 
 მ 0441 მორთულობა (მაგიდის–) 
 პ 0154 პრიზი 
 ს 0488 სამშვენისი 
 ს 0978 საშობაო ბაგას ფიგურა 
 ს 1167 საჭერი (ყვავილის–) 
 ს 1168 საჭერი ყვავილის დეკორატიული 

გაფორმებისათვის 
 ს 1445 სტატუეტი 
 ფ 0002 ფაიფურის ნაკეთობა 

[დეკორატიული] 
 ფ 0153 ფიგურა (საშობაო–) ბაგასათვის 
 ფ 0167 ფინჯანი [დეკორატიული] 
 ქ 0015 ქანდაკება 
 ქ 0016 ქანდაკება (აბსტრაქტული–) 

მოძრავი დეტალებით  
 ქ 0074 ქაშანურის ნაკეთობა 

[დეკორატიული] 
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კლასი 11.   სამკაულები 

 
  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ქ 0145 ქვესადგამი ყვავილების  

დეკორატიული 
გაფორმებისათვის 

 ქ 0195 ქოთანი (ყვავილის–) 
 ქ 0196 ქოთნის (ყვავილის–) შალითა 
 ქ 0197 ქოთნის (ყვავილის–) ჩასადები 
 ყ 0026 ყვავილების დეკორატიული 

გაფორმებისათვის (საჭერი–) 
 ყ 0027 ყვავილების დეკორატიული 

გაფორმებისათვის (ქვესადგამი–) 
 ყ 0033 ყვავილის აკვარიუმი 
 ყ 0034 ყვავილის ვაზა 
 ყ 0035 ყვავილის საჭერი 
 ყ 0036 ყვავილის ქოთანი 
 ყ 0037 ყვავილის ქოთნის კალათი 
 ყ 0038 ყვავილის ყუთი [შენობაში 

მოსათავსებელი] 
 წ 0094 წყალსატევი [დეკორატიული] 
 ჭ 0035 ჭურჭელი [დეკორატიული] 
 ხ 0068 ხელსახოცი  (ამოქარგული–) 

მაგიდისათვის 
 ჯ 0032 ჯამი [დეკორატიული] 
 ჯ 0050 ჯვარცმა 

 
11-03 მედლები, ორდენები, განმასხვავებელი 

ნიშნები, ნიშნები 
 

 კ 0357 კოკარდა 
 მ 0232 მედალი 
 ნ 0140 ნიშანი (საიდენტიფიკაციო–) 
 ნ 0141 ნიშანი (სამკერდე–) 
 ნ 0142 ნიშანი წინასაარჩევნო 

კამპანიისათვის 
 ო 0029 ორდენი 
 ქ 0179 ქინძისთავი სამკერდე 

ნიშნისათვის 
 

11-04 ხელოვნური ყვავილები, მცენარეები, 
ხილი 
 

 გ 0204 გვირგვინი (სამგლოვიარო-) 
 გ 0205 გვირგვინი (ხელოვნური–) 
 გ 0218 გირლანდა (ხელოვნური 

ყვავილების ან ფოთლების–) 
 ი 0042 იმიტაცია (მცენარეულის–) 
 მ 0461 მოსართავი [ყვავილებისაგან] 
 მ 0563 მცენარეულის იმიტაცია 
 მ 0564 მცენარე (ხელოვნური–) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ნ 0089 ნაძვის ხე (საშობაო–) 

[ხელოვნური] 
 ს 0416 სამგლოვიარო გვირგვინი 
 ს 0980 საშობაო ნაძვის ხე [ხელოვნური] 
 ტ 0174 ტოტი (ხელოვნური ბუჩქნარის-) 
 ფ 0203 ფოთოლი (ხელოვნური –) 
 ყ 0024 ყვავილებით გაკეთებული 

მოსართავი 
 ყ 0039 ყვავილი (ხელოვნური–) 
 ხ 0115 ხილი (ხელოვნური–) 

 
11-05 დროშები, სადღესასწაულო 

მორთულობა 
 ა 0134 ალამი 
 ბ 0002 ბაგა (საშობაო–) 
 ბ 0045 ბაირაღი 
 გ 0193 გერბი 
 გ 0216 გირლანდა 
 დ 0186 დეკორატიული სფერო მანქანის 

რადიოანტენისათვის 
 დ 0267 დროშა 
 დ 0268 დროშა (სამკუთხა პატარა–) 
 ე 0064 ემბლემა 
 ვ 0077 ვიმპელი 
 მ 0443 მორთულობა (სადღესასწაულო–) 
 მ 0444 მორთულობა (საშობაო  ნაძვის 

ხის–) 
 რ 0010 რადიოანტენის (მანქანის–) 

დეკორატიული სფერო 
 ს 0146 სადღესასწაულო მორთულობა 
 ს 0543 სანთლის (საშობაო ნაძვის ხის–) 

საჭერი 
 ს 0977 საშობაო ბაგა 
 ს 0981 საშობაო ნაძვის ხის მორთულობა 
 ს 0983 საშობაო წინდა 
 ს 1158 საჭერი (საშობაო ნაძვის ხის 

სანთლის–) 
 ს 1497 სფერო (დეკორატიული–) 

მანქანის რადიოანტენისთვის 
 ტ 0045 ტარი (ალმის–) 
 ტ 0046 ტარი (ბაირაღის–) 
 ტ 0047 ტარი (დროშის–) 
 ტ 0178 ტრანსპარანტი 
 ფ 0075 ფარი (გერბის–) 
 ფ 0195 ფლაგშტოკი 
 წ 0056 წინდა (საშობაო–) 
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კლასი 11.   სამკაულები 

 
  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
11-99 სხვადასხვა 

 
 დ 0187 დეკორაცია წარმოდგენისათვის 
 თ 0090 თეატრის დეკორაცია 
 ს 0902 საქორწილო თაიგულის საჭერი 
 ს 1157 საჭერი (საქორწილო თაიგულის-)
 შ 0003 შადრევანი (დეკორატიული–) 

შენობის შიდა 
მორთულობისათვის 

 წ 0007 წარმოდგენის(-თვის) დეკორაცია 
 წ 0095 წყალსატევი (დეკორატიული–) 

შენობის  შიდა 
მორთულობისათვის 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 

 
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
   
   
   
   
   
   

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
11-99 სხვადასხვა 

 
 დ 0187 დეკორაცია წარმოდგენისათვის 
 თ 0090 თეატრის დეკორაცია 
 ს 0902 საქორწილო თაიგულის საჭერი 
 ს 1157 საჭერი (საქორწილო თაიგულის-)
 შ 0003 შადრევანი (დეკორატიული–) 

შენობის შიდა 
მორთულობისათვის 

 წ 0007 წარმოდგენის(-თვის) დეკორაცია 
 წ 0095 წყალსატევი (დეკორატიული–) 

შენობის  შიდა 
მორთულობისათვის 
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კლასი 11.   სამკაულები 
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კლასი 12.   სატრანსპორტო  და  ამწევი  საშუალებები  

 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

   
12-01 საჭაპანო ტრანსპორტი 

 
 ე 0079 ეტლი (ერთადგილიანი–) 
 ო 0007 ოთხთვალას ხელნა, რვილი 
 რ 0111 რვილი (ოთხთვალას–) 
 ს 1121 საჭაპანო ტრანსპორტი 
 უ 0033 ურიკა (გადაბრუნების 

შესაძლებლობის მქონე–) 
 ხ 0054 ხელნა (ოთხთვალას–) 

 
12-02 ხელის ურიკები, მაზიდები 

 
 ბ 0131 ბაღის ურიკა 
 ბ 0241 ბორბლებიანი პლატფორმა 
 გ 0092 გამწმენდი  საშუალების მქონე 

ურიკა 
 გ 0183 გემის წყალში ჩასაშვები ურიკა 
 გ 0242 გოლფის ურიკა 
 ვ 0002 ვაგონი (თვითსაცლელი–) 
 მ 0071 მაზიდა 
 მ 0072 მაზიდა (ხელის–) 
 პ 0115 პლატფორმა (ბორბლებიანი–) 
 ს 0938 საყიდლების ურიკა 
 უ 0030 ურიკა 
 უ 0032 ურიკა (ბაღის–) 
 უ 0034 ურიკა გამყიდველისათვის, 

მოძრავი ვაჭრობის დროს 
 უ 0035 ურიკა (გამწმენდი საშუალების 

მქონე-) 
 უ 0036 ურიკა (გემის წყალში ჩასაშვები–) 
 უ 0037 ურიკა (გოლფის–) 
 უ 0039 ურიკა (თვითსაცლელი–) 
 უ 0040 ურიკა (კერძის მისატანი–) 
 უ 0041 ურიკა (ორთვალა–) 
 უ 0042 ურიკა [პლატფორმა 

ბორბლებზე] 
 უ 0044 ურიკა (სამედიცინო–) 
 უ 0047 ურიკა საყიდლებისათვის 
 უ 0048 ურიკა (ხელის-) 
 უ 0049 ურიკა (ხელის–) 

ხელბარგისათვის 
 ხ 0033 ხელბარგის(–თვის) ხელის ურიკა 
 ხ 0051 ხელის ურიკა, მაზიდა 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

   
12-03 ლოკომოტივები, მოძრავი 

შემადგენლობა სარკინიგზო  და სხვა 
სარელსო სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის 
 

 ბ 0103 ბარგის თარო (რკინიგზის 
სამგზავრო ვაგონის-) 

 ბ 0347 ბუფერი [რკინიგზის ვაგონის 
ნაწილი] 

 ბ 0351 ბუქსი რკინიგზის ვაგონისათვის 
 გ 0114 გარმონის ტიპის ტამბური 

[რკინიგზის სამგზავრო ვაგონის 
გადaსაბმელი] 

 გ 0202 გვერდითი საფეხური რკინიგზის 
ვაგონისათვის 

 დ 0199 დეფლექტორი (ნაპერწკლის–)  
ლოკომოტივისათვის 

 დ 0262 დრეზინა 
 ვ 0001 ვაგონეტი (შახტის–) 
 ვ 0003 ვაგონი რეფრიჟერატორი 

[რკინიგზის] 
 ვ 0004 ვაგონი (სამგზავრო–) რკინიგზის 
 ვ 0005 ვაგონი (სატვირთო–) რკინიგზის 
 ვ 0006 ვაგონის (რკინიგზის–) 

პლატფორმა 
 ვ 0007 ვაგონი (ფუნიკულიორის–) 
 ვ 0008 ვაგონი–ცისტერნა [სარკინიგზო] 
 თ 0053 თარო (ბარგის–) რკინიგზის 

სამგზავრო ვაგონისათვის 
 თ 0132 თვალი  რელსიანი 

სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის 

 კ 0157 კარი (რკინიგზის ვაგონის–) 
 კ 0487 კორპუსი (რკინიგზის ვაგონის–) 
 ლ 0081 ლოკომოტივი 
 მ 0432 მონორელსიანი რკინიგზა 

[სატრანსპორტო საშუალება] 
 ნ 0056 ნაპერწკლის დეფლექტორი 

ლოკომოტივისათვის 
 ო 0039 ორთქლის რეგულატორი 

ლოკომოტივისათვის 
 პ 0116 პლატფორმა (რკინიგზის 

ვაგონის–) 
 რ 0059 რეგულატორი (ორთქლის–) 

ლოკომოტივისათვის 
 რ 0122 რკინიგზის ვაგონის კარი 
 რ 0123 რკინიგზის ვაგონის კორპუსი 
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კლასი 12.   სატრანსპორტო  და  ამწევი  საშუალებები 

 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

   
 რ 0124 რკინიგზის მოძრავი 

შემადგენლობა 
 რ 0126 რკინიგზის სამგზავრო ვაგონი 
 რ 0127 რკინიგზის სატვირთო ვაგონი 
 ს 0297 საკვამური (ლოკომოტივის–) 
 ს 0314 საკიდი (რკინიგზის სამგზავრო 

ვაგონის-) 
 ს 0897 საქვიშე (ლოკომოტივის ან 

ტრამვაის–) 
 ტ 0014 ტამბური (გარმონის ტიპის–) 

[რკინიგზის სამგზავრო ვაგონის 
გადასაბმელი] 

 ტ 0096 ტენდერი 
 ტ 0176 ტრამვაის ვაგონი 
 უ 0043 ურიკა რკინიგზაზე ტექნიკური 

მომსახურებისათვის 
 უ 0046 ურიკა (სარკინიგზო–) 
 ფ 0273 ფუნიკულორი 
 ფ 0274 ფუნიკულორის ვაგონი 
 შ 0046 შახტის ვაგონეტი 

 
12-04 ტელფერული კიდული გზები, 

სავარძლიანი საწეველები, 
სათხილამურო გზების საწეველები 
 

 კ 0016 კაბინა (საბაგირო გზის–) 
 კ 0026 კაბინა (ფუნიკულიორის–) 
 მ 0393 მოთხილამურის საწეველა 
 ს 0039 საბაგირო გზა (ტელფერული–) 
 ს 0040 საბაგირო გზის კაბინა 
 ს 0161 სავარძლიანი საწეველა 
 ს 1062 საწეველა მოთხილამურისათვის 
 ს 1063 საწეველა (სავარძლიანი–) 
 ტ 0093 ტელფერული საბაგირო გზა 
 ფ 0275 ფუნიკულორის კაბინა 

 
12-05 ამწევი მოწყობილობები 

დასატვირთად ან 
ტრანსპორტირებისათვის 
 

 ა 0096 ავტოსატვირთველი 
 ა 0176 ამწე 
 ა 0177 ამწე (ელექტრომაგნიტური–) 
 ა 0180 ამწე (მცურავი–) 
 ა 0181 ამწე (პორტალური–) 
 ა 0182 ამწე (ჯოჯგინა–) 
 ა 0183 ამწის კოშკი 
 ა 0251 ასაწევი მოწყობილობა 

(ინვალიდის–) 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

   
 ა 0252 ასაწევი მოწყობილობა 

(ცხოველების–) 
 ბ 0193 ბლოკი (ტვირთამწე-) 
 გ 0178 გემის (პატარა ზომის–) კარჭაპის 

კოჭი 
 დ 0195 დერიკ–ამწე [ბურღვისათვის] 
 დ 0258 დომკრატი 
 ე 0020 ელევატორი 
 ე 0033 ელექტრომაგნიტური ამწე 
 ე 0072 ესკალატორი 
 ი 0053 ინვალიდის ასაწევი 

მოწყობილობა 
 კ 0011 კაბესტანი 
 კ 0013 კაბინა (ლიფტის-) 
 კ 0210 კარჭაპის კოჭი პატარა ზომის 

გემისათვის 
 კ 0436 კონვეიერი (ლენტური–) 
 კ 0437 კონვეიერი [მოწყობილობა] 
 კ 0438 კონვეიერის ლენტი 
 კ 0439 კონვეიერის მზიდი ელემენტი 
 კ 0508 კოშკი (ამწის–) 
 ლ 0047 ლენტი (კონვეიერის–) 
 ლ 0057 ლენტი (ციცხვიანი 

ელევატორის–) 
 ლ 0059 ლენტური კონვეიერი 
 ლ 0075 ლიფტი 
 ლ 0076 ლიფტი (სატვირთო–) 
 ლ 0077 ლიფტის კაბინა 
 მ 0261 მზიდი ელემენტი (კონვეიერის–) 
 მ 0486 მოძრავი ტროტუარი 
 მ 0570 მცურავი ამწე 
 ნ 0041 ნაკელის სატვირთველი 
 ო 0030 ორთითა სატვირთველი 
 პ 0128 პოლისპასტი 
 ს 0759 სატვირთავ–გასატვირთავი 

მოწყობილობა 
 ს 0761 სატვირთველი (ნაკელის–) 
 ს 1060 საწეველა 
 ს 1064 საწეველა (სატვირთო–) 
 ს 1065 საწეველა სატრანსპორტო 

საშუალებისათვის 
 ტ 0011 ტალი 
 ტ 0110 ტვირთამწის ციცხვი 
 ტ 0111 ტვირთამწის ჯაჭვი 
 ტ 0200 ტროტუარი (მოძრავი–) 
 უ 0038 ურიკა (თვითმავალი–) ტვირთის 

ტრანსპორტირებისათვის  
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კლასი 12.   სატრანსპორტო  და  ამწევი  საშუალებები  

 
  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

   
 ღ 0048 ღუზასაწევი 
 ც 0057 ციცხვიანი ელევატორის ლენტი 
 ც 0061 ციცხვის ჯაჭვი [ამწე მექანიზმის] 
 ც 0062 ციცხვი (ტვირთამწის–) 
 ც 0097 ცხოველების ასაწევი 

მოწყობილობა 
 ჯ 0030 ჯალამბარი 
 ჯ 0045 ჯაჭვი (ტვირთამწის–) 
 ჯ 0046 ჯაჭვი (ციცხვის–) [ამწევი 

მექანიზმის] 
 

12-06 გემები, ნავები და სხვა მცურავი 
საშუალებები 
 

 ა 0210 ანძა (გემის–) 
 ა 0279 აფრიანი გემი 
 ბ 0111 ბარკასი 
 ბ 0121 ბატისკაფი 
 ბ 0237 ბორანი 
 ბ 0257 ბოტი 
 გ 0172 გემი 
 გ 0173 გემის ანძა 
 გ 0174 გემის დანაშენი 
 გ 0175 გემის კილი 
 გ 0179 გემის (პატარა ზომის–) კორპუსი 
 გ 0180 გემის ტაკელაჟი 
 გ 0181 გემის ტრაპი 
 გ 0233 გლისერი [მოტორიანი ნავი] 
 დ 0061 დანაშენი (გემის–) 
 დ 0241 დოკი (მცურავი–) 
 თ 0036 თამასა (სამაგრი–) პატარა ზომის 

გემისათვის 
 თ 0133 თვალი (სანიჩბავი–) [გემის 

წევისათვის] 
 ი 0001 იალქანი (აფრიანი გემის–) 
 ი 0031 იახტა 
 კ 0104 კანოე 
 კ 0107 კანჯო 
 კ 0108 კანჯო (მაშველი–) 
 კ 0230 კატამარანი 
 კ 0232 კატარღა 
 კ 0311 კილი (გამოსაწევი–) საზღვაო 
 კ 0312 კილი (გემის–) 
 კ 0486 კორპუსი (პატარა ზომის გემის–) 
 მ 0230 მებუქსირე გემი 
 მ 0571 მცურავი დოკი 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ნ 0022 ნავი 
 ნ 0023 ნავი (მოტორიანი–) 
 ნ 0145 ნიჩაბი 
 ნ 0148 ნიჩაბი კანოესათვის 
 ო 0047 ორჩხომელი 
 პ 0131 პონტონი 
 ს 0073 საბიჯელა (გემის–) 
 ს 0559 სანიჩბავი თვალი [გემის 

წევისათვის] 
 ს 0971 საშველი ტივი [გასაბერი] 
 ს 1123 საჭე (გემის–) 
 ტ 0009 ტაკელაჟი (გემის–) 
 ტ 0012 ტალრეპი  
 ტ 0023 ტანკერი [გემი] 
 ტ 0118 ტივი 
 ტ 0119 ტივი (საშველი–) [გასაბერი] 
 ტ 0185 ტრაპი (გემის–) 
 ტ 0186 ტრაულერი 
 ტ 0191 ტრეილერული გემი 
 ტ 0196 ტრიმარანი 
 ქ 0077 ქერქეჭელა (სანავიგაციო–) 
 ყ 0056 ყინულმტეხი 

 წ 0015 წევის ხრახნი (გემის–) 
 წ 0099 წყალქვეშა ნავი 

 
12-07 თვითმფრინავები და სხვა საფრენი და 

კოსმოსური აპარატები 
 

 ა 0031 აეროსტატი 
 ა 0095 ავტოჟირი 
 დ 0219 დირიჟაბლი 
 ვ 0067 ვერტმფრენი 
 თ 0146 თვითმფრინავი 
 კ 0495 კოსმოსური ხომალდი 
 პ 0106 პლანერი [საფრენი აპარატი] 
 ს 0840 საფრენი აპარატი 
 ს 1174 საჭე საფრენი აპარატისათვის 
 ს 1442 სტაბილიზატორი [საფრენი 

აპარატის] 
 ხ 0139 ხომალდი (კოსმოსური–) 
 ხ 0154 ხრახნი (საჰაერო–) საფრენი 

აპარატისათვის 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ჰ 0033 ჰიდროთვითმფრინავი [საფრენი 
აპარატი] 
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კლასი 12.   სატრანსპორტო  და  ამწევი  საშუალებები 

 
  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
12-08 მსუბუქი და სატვირთო 

ავტომობილები, ავტობუსები 
 

 ა 0057 ავტობუსი 
 ა 0058 ავტობუსი (საქალაქთაშორისო–) 
 ა 0076 ავტომობილი 
 ა 0078 ავტომობილი ელექტრული 

ამძრავით 
 ა 0082 ავტომობილი (ნაგვის 

გადასაზიდი–) 
 ა 0084 ავტომობილი (სარბოლი–) 
 ა 0085 ავტომობილი (სასწრაფო 

დახმარების–) 
 ა 0093 ავტომობილი–ცისტერნა 
 ა 0099 ავტოფურგონი მაცივარი 

დანადგარით [საგზაო] 
 ა 0100 ავტოფურგონი (სატვირთო–) 
 კ 0189 კარტი [სპორტული 

ავტომობილი] 
 კ 0233 კატაფალკი 
 მ 0508 მსუბუქი ავტომობილი 
 მ 0509 მსუბუქი ავტომობილის ძარა 
 ნ 0008 ნაგვის გადასაზიდი სატვირთო 

ავტომობილი 
 რ 0109 რეფრიჟერატორი (ავტომობილი–) 

სატვირთო 
 ს 0582 სარბოლი ავტომობილი 
 ს 0760 სატვირთავი ფიცარნაგი 

(სატვირთო ავტომობილის–) 
 ს 0762 სატვირთო ავტომობილი 
 ს 0763 სატვირთო ავტომობილის 

სატვირთავი ფიცარნაგი 
 ს 0793 სატრანსპორტო საშუალების  

ძარა 
 ტ 0198 ტროლეიბუსი 
 ძ 0004 ძარა (მსუბუქი ავტომობილის–) 
 ძ 0005 ძარა (სატრანსპორტო 

საშუალების–) 
 ძ 0006 ძარას (გადასახსნელი–) ზედა 

ნაწილი მსუბუქი 
ავტომობილისათვის [სახურავი] 
 

12-09 საწევარები, ტრაქტორები 
 

 ს 1059 საწევარი 
 ტ 0189 ტრაქტორი 

 
 
 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
12-10 მისაბმელები საგზაო სატრანსპორტო 

საშუალებისათვის 
 

 მ 0345 მისაბმელი გადასაადგილებელი 
ბორბლებიანი სახლი 

 მ 0348 მისაბმელი საგზაო  
სატრანსპორტო საშუალება 

 მ 0349 მისაბმელი საცხოვრებელი 
კემპინგისათვის 

 მ 0351 მისაბმელი ფურგონი 
(მოგზაურების საცხოვრებელი–) 

 მ 0387 მოგზაურების საცხოვრებელი 
მისაბმელი ფურგონი 

 ს 0106 საგზაო მისაბმელი 
სატრანსპორტო საშუალება 

 ფ 0282 ფურგონი (მისაბმელი–) 
მოგზაურების საცხოვრებლად 
 

12-11 ველოსიპედები და მოტოციკლები 
 

 ა 0053 ავზი (საწვავის–) 
მოტოციკლისათვის 

 ა 0054 ავზის (მოტოციკლის საწვავის–) 
სახურავი 

 ა 0147 ალმის, ვიმპელის საჭერი 
ველოსიპედის ან 
მოტოციკლისათვის 

 ა 0174 ამძრავის დამცავი საშუალება  
ველოსიპედისათვის 

 ბ 0149 ბერკეტი (გადაცემათა 
გადართვის–) ველოსიპედის ან 
მოტოციკლისათვის 

 ბ 0151 ბერკეტი (მუხრუჭის–) 
ველოსიპედის ან 
მოტოციკლისათვის 

 გ 0024 გადაცემათა გადართვის ბერკეტი 
(ველოსიპედის ან მოტოციკლის–)

 გ 0027 გადაცემათა კოლოფი 
(ველოსიპედის ან მოტოციკლის–)

 დ 0044 დამჭიმი მოწყობილობა 
ველოსიპედის ჯაჭვისათვის 

 დ 0107 დასაჯდომის (ველოსიპედის ან 
მოტოციკლის–) შალითა 

 დ 0148 დგარი (ველოსიპედის ან 
მოტოციკლის გამოსაწევი-) 

 ე 0082 ეტლი (მოტოციკლის–) 
 ვ 0030 ვარსკვლავა (ველოსიპედის ან 

მოტოციკლის–) 
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კლასი 12.   სატრანსპორტო  და  ამწევი  საშუალებები  

 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ვ 0046 ველოსიპედი 
 ვ 0049 ველოსიპედი (სამთვლიანი–) 

[სათამაშოს გარდა] 
 ვ 0050 ველოსიპედის ამძრავის დამცავი 

საშუალება 
 ვ 0054 ველოსიპედის მისაბმელი 
 ვ 0057 ველოსიპედის სიჩქარის 

ცვლილების ჯაჭვის 
მიმმართველი 

 ვ 0059 ველოსიპედი (ძრავიანი–) 
 თ 0142 თვალი (ჯაჭვის–) ველოსიპედის 

ან მოტოციკლისათვის 
 კ 0550 კრონშტეინი ველოსიპედის ან 

მოტოციკლის ფარისათვის 
 მ 0152 მარხილი (მექანიკური–) 
 მ 0250 მექანიკური მარხილი 
 მ 0346 მისაბმელი (ველოსიპედის–) 
 მ 0404 მომჭერი (ველოსიპედის 

სატერფულის–) 
 მ 0434 მოპედი 
 მ 0472 მოტოროლერი 
 მ 0475 მოტოციკლი 
 მ 0479 მოტოციკლის საწვავის ავზის 

სახურავი 
 მ 0507 მრუდხარა (სატერფულის–)  

ველოსიპედის ან 
მოტოციკლისათვის 

 მ 0543 მუხრუჭის ბერკეტი 
(ველოსიპედის ან მოტოციკლის–)

 ს 0059 საბარგული ველოსიპედის ან 
მოტოციკლისათვის 

 ს 0751 სატერფული (ველოსიპედის–) 
 ს 0754 სატერფულის მომჭერი  

(ველოსიპედის–) 
 ს 1007 საშხეფარი  (ველოსიპედის ან 

მოტოციკლის–) 
 ს 1081 საწვავის ავზი (მოტოციკლის–) 
 ს 1125 საჭე (ველოსიპედის ან 

მოტოციკლის–) 
 ს 1128 საჭერი (ალმის, ვიმპელის–) 

ველოსიპედის  ან 
მოტოციკლისათვის 

 ს 1179 საჭის სახელური 
 ს 1257 სახელური (საჭის–) 
 ს 1300 სახურავი (მოტოციკლის 

საწვავის ავზის-) 
 უ 0019 უნაგირი (ველოსიპედის ან 

მოტოციკლის–) 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ფ 0083 ფარის  (ველოსიპედის ან 

მოტოციკლის–) კრონშტეინი 
 შ 0012 შალითა (ველოსიპედის ან 

მოტოციკლის დასაჯდომის–) 
 ჩ 0039 ჩანგალი ველოსიპედის ან 

მოტოციკლისათვის 
 ჩ 0071 ჩარჩო (ველოსიპედის ან 

მოტოციკლის–) 
 ც 0001 ცალთვალა ველოსიპედი 
 ძ 0046 ძრავიანი ველოსიპედი 
 ჯ 0038 ჯაჭვის (ველოსიპედის–) 

დამჭიმი მოწყობილობა 
 ჯ 0039 ჯაჭვის თვალი (ველოსიპედის ან 

მოტოციკლის–) 
 ჯ 0041 ჯაჭვის მიმმართველი 

ველოსიპედის სიჩქარის 
ცვლილებისათვის 

 ჯ 0044 ჯაჭვის რგოლი (ველოსიპედის 
ან მოტოციკლის–) 
 

12-12 საბავშვო ეტლები, ინვალიდის 
სავარძლები, საკაცეები 
 

 ე 0081 ეტლი (ინვალიდის–) 
 ე 0083 ეტლი (მსუბუქი საბავშვო-) 
 ე 0084 ეტლი (საბავშვო–) 
 ვ 0047 ველოსიპედი (ოთხთვალა–) 
 თ 0148 თვლებიანი სკამი 
 ი 0054 ინვალიდის ეტლი 
 ი 0055 ინვალიდის სავარძელი 
 ი 0056 ინვალიდის სასიარულო ჩარჩო 
 კ 0280 კვადროციკლი 
 ს 0042 საბავშვო ეტლი 
 ს 0043 საბავშვო ეტლის სატალახე ფარი 
 ს 0157 სავარძელი (თვლებიანი–) 
 ს 0158 სავარძელი (ინვალიდის–) 
 ს 0259 საკაცე დაჭრილისათვის 
 ს 0260 საკაცე (თვლებიანი–) 
 ს 0417 სამგლოვიარო დროგი თვლებით 
 ს 1254 სახელური (სასიარულო ჩარჩოს–)
 ს 1406 სკამი (თვლებიანი–) 
 ფ 0080 ფარი (სატალახე–) საბავშვო 

ეტლისათვის 
 ჩ 0072 ჩარჩო (თვლებიანი სკამის–) 
 ჩ 0073 ჩარჩო (ინვალიდის სასიარულო–)
 ჩ 0082 ჩარჩოს (სასიარულო–) 

სახელური 
 ჭ 0030 ჭოჭინა 
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  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
12-13 სპეციალური დანიშნულების 

სატრანსპორტო საშუალებანი 
 

 ა 0079 ავტომობილი (თოვლის 
გასაწმენდი–) 

 ა 0080 ავტომობილი თხევადი სასუქის 
გადასაზიდად 

 ა 0081 ავტომობილი (მსუბუქი–) 
რბოლის სათვალთვალო ბაქნით 

 ა 0083 ავტომობილი (სავაჭრო–) 
 ა 0086 ავტომობილი (სახანძრო–) 
 ა 0091 ავტომობილი (ტექნიკური 

დახმარების–) 
 ა 0092 ავტომობილი ქუჩის 

მოსარწყავად 
 ბ 0126 ბაქნიანი მსუბუქი ავტომობილი 

(რბოლის სათვალთვალო–) 
 გ 0243 გოლფის ურიკა ამძრავით 
 დ 0088 დასასუფთავებელი 

სატრანსპორტო საშუალება 
(ქუჩის–) 

 თ 0191 თოვლის გასაფანტი 
სატრანსპორტო საშუალება 

 თ 0192 თოვლსაწმენდი [ავტომობილი] 
 ნ 0039 ნათხილამურევის გასაკვალავი 

მოწყობილობა 
 რ 0040 რბოლის სათვალთვალო 

ბაქნიანი მსუბუქი ავტომობილი 
 ს 0432 სამზარეულო (სალაშქრო–) 

[გადაადგილებადი] 
 ს 0716 სასუქის (თხევადი–) 

გადასაზიდი ავტომობილი 
 ს 0770 სატრანსპორტო საშუალება 

(ჯავშნიანი–) 
 ს 1222 სახანძრო ავტომობილი 
 ტ 0024 ტანკი 
 ტ 0107 ტექნიკური დახმარების 

ავტომობილი 
 უ 0031 ურიკა ამძრავით, გოლფისათვის 
 ქ 0247 ქუჩის დასასუფთავებელი 

სატრანსპოტო საშუალება 
 ყ 0049 ყინულგენერატორი (საციგურაო 

მოედნის–) [ავტომობილი] 
 ჯ 0029 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ჯავშნიანი სატრანსპორტო 
საშუალება 
 
 
 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
12-14 სხვა სატრანსპორტო საშუალებანი 

 
 ა 0077 ავტომობილი–ამფიბია 

 ა 0280 აფრიანი მარხილი 
 ბ 0205 ბობსლეი 
 მ 0150 მარხილი 
 მ 0151 მარხილი (აფრიანი–) 
 ს 0771 სატრანსპორტო საშუალება 

ჰაერის ბალიშზე 
 ს 0975 საშველი ციგა 
 ს 1409 სკუტერი [ყინულისათვის] 
 ტ 0147 ტობოგანი [სატრანსპორტო 

საშუალება] 
 ც 0037 ციგა 
 ც 0038 ციგა [თვითმავალი] 
 ც 0039 ციგა–თხილამური 
 ც 0040 ციგა (საშველი–) 
 ც 0041 ციგა  ხე–ტყის  გადასაზიდად  

 
12-15 სალტეები და სრიალის საწინააღმდეგო 

ჯაჭვები სატრანსპორტო 
საშუალებებისათვის 
 

 ვ 0065 ვენტილი (სალტის–) 
სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის 

 კ 0094 კამერა (პნევმატიკური სალტის–) 
 კ 0505 კოტა (სალტის–) 
 პ 0123 პნევმატიკური სალტის კამერა 
 პ 0124 პნევმატიკური სალტის კამერის 

ვენტილის ხუფი 
 პ 0166 პროტექტორი (სალტის–) 
 ს 0354 სალტე (პნევმატიკური–) 
 ს 0355 სალტე (პნევმატიკური–) 

სატრანსპორტო საშუალების 
თვლისათვის 

 ს 0358 სალტის ვენტილი 
(სატრანსპორტო საშუალების–) 

 ს 0359 სალტის კამერის ვენტილის 
ხუფი (პნევმატიკური–) 

 ს 0360 სალტის კოტა 
 ს 0362 სალტის პროტექტორი 
 ს 0363 სალტის სარჭი 
 ს 0666 სარჭი (სალტის–) 
 ს 1440 სრიალსაწინაღო ჯაჭვი 
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კლასი 12.   სატრანსპორტო  და  ამწევი  საშუალებები  

 
  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
12-16 სატრანსპორტო საშუალებების 

ნაწილები, მოწყობილობები და 
დამხმარე მოწყობილობები, რომლებიც 
არ განეკუთვნება სხვა კლასებს ან 
ქვეკლასებს 
 

 ა 0089 ავტომობილის სპოილერი 
 ა 0159 ამორტიზატორი (საკიდრის–) 

საგზაო  სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის 

 ა 0231 არმატურა (დეკორატიული–) 
სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის 

 ა 0232 არმატურა (სატრანსპორტო 
საშუალების კაპოტის–) 

 ა 0233 არმატურა (უკანა ხედის სარკის–) 
 ა 0246 ასამუშავებელი სახელური 

[სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის] 

 ა 0286 აქსელერატორის სატერფული 
(სატრანპორტო საშუალების–) 

 ბ 0080 ბამპერი სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის 

 ბ 0148 ბერკეტი (გადაცემათა 
გადართვის–) 

 ბ 0150 ბერკეტი (მინასაწმენდის–) 
 ბ 0153 ბერკეტის (გადაცემათა 

გადართვის–) სახელური 
 ბ 0154 ბერკეტი ( ხელის მუხრუჭის–) 
 ბ 0323 ბუნიკი (მუხრუჭის–) 

სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის 

 ბ 0328 ბურთ–ბალიშა მცირე ზომის 
გემისათვის 

 ბ 0350 ბუქსირის კაკვი სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის 

 გ 0023 გადაცემათა გადართვის ბერკეტი 
 გ 0025 გადაცემათა გადართვის 

ბერკეტის სახელური 
 გ 0062 გამთბობი სატრანსპორტო 

საშუალებისათვის 
 გ 0069 გამოსაბოლქვი მილი 
 გ 0177 გემის (მცირე ზომის–) ბურთ–

ბალიშა 
 გ 0224 გისოსი (რადიატორის–) 

სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის 

 გ 0230 გისოსი (ჰაერსაკრები–) სატრანს-
პორტო საშუალებისათვის 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 დ 0179 დეკორატიული არმატურა 

სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის 

 დ 0185 დეკორატიული ნაწიბური 
(სატრანსპორტო საშუალების–) 

 ე 0014 ეკრანი (ქარსარიდი–) 
სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის 

 ზ 0003 ზამბარა (საკიდრის-) საგზაო 
სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის 

 თ 0028 თალფაქი სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის 

 თ 0134 თვალი (სატრანსპორტო 
საშუალების–) 

 თ 0135 თვალი სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის [სარელსო 
სატრანსპორტო საშუალების 
გარდა] 

 თ 0136 თვალი (საჭის–) 
 თ 0138 თვალისმომჭრელი სინათლის 

საწინააღმდეგო მოწყობილობა 
სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის 

 თ 0139 თვალისმომჭრელი სინათლის 
საწინააღმდეგო საქარე მინა 

 თ 0150 თვლის მანა (სატრანსპორტო 
საშუალების–) 

 თ 0151 თვლის მორგვი (სატრანსპორტო 
საშუალების–) 

 თ 0153 თვლის ფერსო სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის 

 თ 0216 თხილამურების საჭერი 
სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის 

 ი 0041 ილუმინატორი 
 კ 0019 კაბინა სატრანსპოტო 

საშუალებისათვის 
 კ 0025 კაბინა (ტრაქტორის–) 
 კ 0040 კაკვი (ბუქსირის–) 

სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის 

 კ 0112 კაპოტი (სატრანსპორტო 
საშუალების–) 

 კ 0113 კაპოტის (სატრანსპორტო 
საშუალების–) არმატურა 

 კ 0158 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

კარი (სატრანსპორტო 
საშუალების–) 
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კლასი 12.   სატრანსპორტო  და  ამწევი  საშუალებები 

 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 კ 0162 კარის დამცავი საშუალება 

სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის 

 ლ 0056 ლენტი (ჩამიწების–)  
სატრანსპორტო საშუალების 
სტატიკური ელექტრობის 
საწინააღმდეგო 

 მ 0003 მაბალანსირებელი ტვირთი 
სატრანსპორტო საშუალების 
თვლისათვის 

 მ 0095 მანა (თვლის–) სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის 

 მ 0267 მზისსაწინაღო საჩეხი 
სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის 

 მ 0292 მილი (გამოსაბოლქვი–) 
 მ 0302 მილისი (საჰაერო ხრახნის–) 

[სატრანსპორტო საშუალების] 
 მ 0325 მინასაწმენდის ბერკეტი 
 მ 0326 მინასაწმენდის ჯაგრისი 
 მ 0328 მინა (ქარსარიდი–) 

სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის 

 მ 0347 მისაბმელი მოწყობილობა  
სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის 

 მ 0350 მისაბმელის რვილი 
სატრანსპორტო საშუალების 

 მ 0437 მორგვი (სატრანსპორტო 
საშუალების თვლის–) 

 მ 0438 მორგვის (თვლის–) ხუფი 
 მ 0442 მორთულობა (რადიატორის 

სახურავის–) 
 მ 0540 მუხლუხი მუხლუხა 

სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის 

 მ 0542 მუხრუჭი სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის 

 მ 0544 მუხრუჭის ბუნიკი 
(სატრანსპორტო საშუალების–) 

 მ 0546 მუხრუჭის ხუნდი 
სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის 

 მ 0567 მცველი (კარის–) სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის 

 ნ 0091 ნაწიბური (დეკორატიული–) 
სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის 

  კლასი/ 
ქვეკლასი

# ნაწარმის დასახელება 

 
 პ 0020 პანელი (ხელსაწყოს–) 

სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის 

 რ 0004 რადიატორი სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის 

 რ 0005 რადიატორის (სატრანსპორტო 
საშუალების–) გისოსი 

 რ 0006 რადიატორის (სატრანსპორტო 
საშუალების–) სახურავი 

 რ 0007 რადიატორის (სატრანსპორტო 
საშუალების–) შალითა 

 რ 0008 რადიატორის სახურავის  
მორთულობა 

 რ 0112 რვილი (სატრანსპორტო 
საშუალების მისაბმელის-) 

 ს 0060 საბარგული სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის 
[ველოსიპედებისა და 
მოტოციკლების გარდა] 

 ს 0086 საბურავის თვლის შალითა 
[სატრანსპორტო საშუალების] 

 ს 0096 საბუქსირე (ხისტი–) კოჭი 
 ს 0109 საგზაო სატრანსპორტო 

საშუალების საკიდრის 
ამორტიზატორი 

 ს 0312 საკიდარი საგზაო 
სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის 

 ს 0318 საკიდრის ამორტიზატორი 
(საგზაო სატრანსპორტო 
საშუალების-) 

 ს 0319 საკიდრის ზამბარა (საგზაო 
სატრანსპორტო საშუალების-) 

 ს 0411 სამგზავრო განყოფილება 
(სატრანსპორტო საშუალების-) 

 ს 0627 სარკე (უკანა ხედის–) 
 ს 0637 სარკის (უკანა ხედის–) სახურავი 
 ს 0750 სატერფული (აქსელერატორის–) 

სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის 

 ს 0773 სატრანსპორტო საშუალების 
გადასაბმელი მოწყობილობა 

 ს 0774 სატრანსპორტო საშუალების 
გამთბობი 

 ს 0778 სატრანსპორტო საშუალების 
თვალი 

 ს 0779 სატრანსპორტო საშუალების 
თვლის ფერსო 
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კლასი 12.   სატრანსპორტო  და  ამწევი  საშუალებები  

 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ს 0783 სატრანსპორტო საშუალების 

საბარგული [ველოსიპედებისა 
და მოტოციკლების გარდა] 

 ს 0784 სატრანსპორტო საშუალების 
სამგზავრო განყოფილება 

 ს 0792 სატრანსპორტო საშუალების 
ფრთა 

 ს 0825 საფეხური  საგზაო 
სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის 

 ს 0889 საქარე მინა (თვალისმომჭრელი 
სინათლის საწინააღმდეგო–) 

 ს 1008 საშხეფარი სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის 

 ს 1010 საჩეხი (მზისსაწინაღო– ) 
სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის 

 ს 1142 საჭერი (თხილამურების–) 
სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის 

 ს 1178 საჭის თვალი 
 ს 1236 სახელური (ასამუშავებელი–) 

[სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის] 

 ს 1243 სახელური (გადაცემათა 
გადართვის ბერკეტის–) 

 ს 1302 სახურავი სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის 

 ს 1303 სახურავი (სატრანსპორტო 
საშუალების  რადიატორის–) 

 ს 1306 სახურავი (უკანა ხედის სარკის–) 
 ს 1313 საჰაერო ხრახნის მილისი 

[სატრანსპორტო საშუალების] 
 ს 1375 სინათლის (თვალისმომჭრელი–) 

საწინააღმდეგო მოწყობილობა 
სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის 

 ს 1415 სოლი [სატრანსპორტო 
საშუალების თვითნებური 
მოძრაობის აღსაკვეთად] 

 ს 1432 სპოილერი (ავტომობილის–) 
 ტ 0112 ტვირთი (მაბალანსირებელი–) 

სატრანსპორტო საშუალების 
თვლისათვის 

 ტ 0190 ტრაქტორის კაბინა 
 უ 0013 უკანა ხედის სარკე 
 უ 0014 უკანა ხედის სარკის არმატურა 

 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ფ 0096 ფერსო (თვლის–) სატრანსპორტო 

საშუალებისათვის 
 ფ 0253 ფრთა (სატრანსპორტო 

საშუალების–) 
 ქ 0030 ქარსარიდი ეკრანი 

სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის 

 ქ 0031 ქარსარიდი მინა სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის 

 ქ 0032 ქარსაფარი [სატრანსპორტო 
საშუალების] 

 ღ 0047 ღუზა [სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის] 

 შ 0016 შალითა (საბურავის თვლის–) 
[სატრანსპორტო საშუალების] 

 შ 0018 შალითა (სატრანსპორტო 
საშუალების რადიატორის–) 

 შ 0019 შალითა სატრანსპოტო 
საშუალებისათვის 

 ჩ 0017 ჩამიწების ლენტი (სტატიკური 
ელექტრობის საწინააღმდეგო–) 
სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის 

 ხ 0050 ხელის მუხრუჭის ბერკეტი 
 ხ 0066 ხელსაწყოს პანელი 

სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის 

 ხ 0125 ხისტი საბუქსირე კოჭი 
სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის 

 ხ 0159 ხუნდი (მუხრუჭის–) 
სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის 

 ჯ 0013 ჯაგრისი (მინასაწმენდის–) 
 ჰ 0011 ჰაერსაკრები გისოსი 

სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის 
 

12-99  სხვადასვა 
 

 გ 0155 გასაწმენდი საშუალება (ზეთის 
დონის მაჩვენებლის–) 

 გ 0163 გატაცებასაწინაღო საშუალება 
 ზ 0021 ზეთის დონის მაჩვენებლის 

გასაწმენდი საშუალება 
 ი 0075 ისარი (სარკინიგზო–) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ი 0077 ისრის გადამყვანი (სარკინიგზო–)
 

          



 
nawarmis CamonaTvali klasebis mixedviT 

 
კლასი 12.   სატრანსპორტო  და  ამწევი  საშუალებები 

 
  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 კ 0231 კატაპულტა საფრენი 

აპარატისათვის 
 რ 0097 რელსის პირაპირი 
 ს 0076 საბრუნი წრე (სარკინიგზო–) 
 ს 0631 სარკინიგზო  ისრის გადამყვანი 
 ს 0632 სარკინიგზო საბრუნი წრე 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 კ 0231 კატაპულტა საფრენი 

აპარატისათვის 
 რ 0097 რელსის პირაპირი 
 ს 0076 საბრუნი წრე (სარკინიგზო–) 
 ს 0631 სარკინიგზო  ისრის გადამყვანი 
 ს 0632 სარკინიგზო საბრუნი წრე 
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კლასი 12.   სატრანსპორტო  და  ამწევი  საშუალებები  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          



 
nawarmis CamonaTvali klasebis mixedviT 

 
კლასი 13.   მოწყობილობები  ელექტრული  ენერგიის  მისაღებად,  გასანაწილებლად  და  
                     გარდასაქმნელად 

 
  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

   
13-01 გენერატორები და ძრავები 

 
 გ 0185 გენერატორი (ელექტრული–) 
 გ 0186 გენერატორი (მუდმივი დენის–) 
 მ 0514 მუდმივი დენის გენერატორი 
 რ 0133 როტორი (ელექტროძრავის  და 

გენერატორის–) 
 ს 1443 სტატორი (ელექტროძრავის და 

გენერატორის–) 
 ძ 0038 ძრავა (ელექტრული–) 

 
13-02 ტრანსფორმატორები, გამმართველები, 

ბატარეები და აკუმულატორები 
 

 ა 0125 აკუმულატორთა ბატარეა 
 ა 0126 აკუმულატორი (ელექტრული-) 
 ა 0127 აკუმულატორის გისოსი 
 ა 0129 აკუმულატორის დასამუხტი 

ხელსაწყო 
 ა 0130 აკუმულატორის ფირფიტა 
 ა 0131 აკუმულატორის ქილა 
 ა 0178 ამწევი და დამწევი 

ტრანსფორმატორი 
 ა 0192 ანთების კოჭა ძრავასათვის 
 ბ 0114 ბატარეა (ელექტრული–) 
 ბ 0115 ბატარეა (მშრალი გალვანური 

ელემენტების-) 
 ბ 0116 ბატარეის დასამუხტი ხელსაწყოს 

კორპუსი 
 ბ 0117 ბატარეის ყუთი პორტატიული 

ტელეფონისათვის 
 გ 0065 გამმართველი (დენის–) 
 გ 0222 გისოსი (აკუმულატორის–) 
 დ 0036 დამწევი და ამწევი 

ტრანსფორმატორი 
 დ 0082 დასამუხტი ხელსაწყო 

(აკუმულატორის–) 
 დ 0083 დასამუხტი ხელსაწყოს კორპუსი 

(ბატარეის–) 
 დ 0190 დენის გამმართველი 
 დ 0191 დენის გასატარებელი 

მოწყობილობა (საქონლისათვის 
განკუთვნილ ღობეში–) 

 ე 0061 ელექტრული ხელსაწყო 
(ტელეფონის დასამუხტი-) 

 თ 0144 თვითინდუქციის კოჭა 
 კ 0284 კვების ბლოკი (უნივერსალური–)
 კ 0512 კოჭა (ანთების–) ძრავისათვის 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 კ 0516 კოჭა (თვითინდუქციის–) 
 კ 0520 კოჭა (საინდუქციო–) 
 მ 0553 მშრალი  გალვანური 

ელემენტების ბატარეა 
 რ 0064 რეგულატორი (ძაბვის–) 
 ს 0239 საინდუქციო კოჭა 
 ს 0900 საქონლის(-თვის) განკუთვნილი 

ღობეში დენის გასატარებელი 
მოწყობილობა 

 ტ 0089 ტელეფონის დასამუხტი 
ელექტრული ხელსაწყო 

 ტ 0091 ტელეფონის (პორტატიული–) 
ბატარეის ყუთი 

 ტ 0182 ტრანსფორმატორი 
 ტ 0183 ტრანსფორმატორი ამწევი და 

დამწევი 
 ფ 0173 ფირფიტა (აკუმულატორის–) 
 ქ 0166 ქილა (აკუმულატორის–) 
 ძ 0001 ძაბვის რეგულატორი 

 
13-03 მოწყობილობები ელექტრული 

ენერგიის განაწილების ან 
რეგულირებისათვის 
 

 ა 0157 ამომრთველი (ავტომატური–) 
 ა 0230 არმატურა (დეკორატიული–) 

ელექტრული ამომრთველისა და 
შტეფსელის როზეტისათვის 

 ბ 0321 ბუნიკი (კაბელის–) 
 გ 0002 გადამრთველი [ელექტრული] 
 გ 0003 გადამრთველი (ორი 

მიმართულებით–) 
[ელექტრული] 

 გ 0004 გადამრთველის (ელექტრული–) 
სახურავი 

 გ 0080 გამტარი (ელექტრული–) 
 გ 0081 გამტარი (იზოლირებული 

ელექტრული–) 
 გ 0119 გარსი ელექტრული 

სადენებისათვის 
 დ 0120 დაფა (მანაწილებელი–) 

[ელექტრული] 
 დ 0192 დენსართმევი (სრიალა ზედა 

რკალური–) ელმავლისათვის 
 ე 0027 ელექტროდი 
 ე 0029 ელექტროენერგიის 

რეგულირების მოწყობილობა 
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კლასი 13.   მოწყობილობები  ელექტრული  ენერგიის  მისაღებად,  გასანაწილებლად  და  
                     გარდასაქმნელად 

 
  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ე 0050 ელექტრული გამტარი 

(იზოლირებული–) 
 ვ 0016 ვაზნა დნობადი მცველისათვის 
 ვ 0018 ვაზნა [ელექტრული] 
 ი 0036 იზოლატორი [ელექტრული] 
 ი 0038 იზოლირებული ელექტრული 

გამტარი 
 კ 0002 კაბელგაყვანილობა 

[ელექტრული] 
 კ 0004 კაბელი (ელექტრული–) 
 კ 0005 კაბელის ბლოკური მაერთებელი 
 კ 0006 კაბელის ბუნიკი 
 კ 0009 კაბელის მომჭერი [ელექტრული] 
 კ 0342 კლემა [ელექტრული] 
 კ 0343 კლემა (მცველის–) 

[ელექტრული] 
 კ 0375 კოლოფი (მანაწილებელი–) 

[ელექტრული] 
 კ 0433 კონდენსატორი 
 კ 0456 კონტაქტის პოლუსი 

[მაგალითად, ტრამვაისათვის] 
 კ 0457 კონტაქტური მწყვეტარა 
 მ 0056 მაერთებელი [ელექტრული] 
 მ 0057 მაერთებელი (კაბელის 

ბლოკური–) 
 მ 0062 მაერთებელი შტეფსელი 
 მ 0063 მაერთებელი (შტეფსელური–) 

თანაღერძული კაბელებისათვის 
 მ 0097 მანაწილებელი კოლოფი 

[ელექტრული] 
 მ 0098 მანაწილებელი  მოწყობილობა 

(ელექტროენერგიის–) 
 მ 0099 მანაწილებელი ფარი 

ელექტრული შეერთებებისათვის 
 მ 0133 მართვის პულტი [ელექტრული] 
 მ 0197 მაშტოებელი კოლოფი 

[ელექტრული] 
 მ 0409 მომჭერი (კაბელის–) 

[ელექტრული] 
 მ 0566 მცველი [ელექტრული] 
 მ 0569 მცველის კლემა [ელექტრული] 
 მ 0575 მწყვეტარა (კონტაქტური–) 
 ნ 0135 ნიშანდებული იზოლირებული 

ელექტრული გამტარი 
 ნ 0136 ნიშანდებული ცოკოლი 

[ელექტრული] 
 პ 0017 პანელი (საკომუტაციო–) 

 
 
 
 
 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 პ 0022 პანტოგრაფი ელმავლის ან 

ტრამვაისათვის 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 პ 0129 პოლუსი (კონტაქტის–) 
[მაგალითად ტრამვაისათვის] 

 პ 0148 პოტენციომეტრი 
 რ 0067 რედუქტორი [ელექტრული] 
 რ 0089 რელე [ელექტრული] 
 რ 0095 რელსი (ელექტრიფიცირებული–) 

სინათლის ლაქის წყაროს 
დასაყენებლად 

 რ 0101 რეოსტატი 
 რ 0102 რეოსტატი (სინათლის ძალის 

მარეგულირებელი-) 
 ს 0329 საკონტაქტო შტეფსელი 
 ს 0816 საფარი (საიზოლაციო–) 

ელექტროსადენებისათვის 
 ს 1297 სახურავი (დამცავი–)  

ელექტრული შტეფსელის 
როზეტისათვის 

 ს 1298 სახურავი (ელექტრული 
გადამრთველის–) 

 ს 1376 სინათლის ლაქის წყაროს 
დასაყენებელი 
ელექტრიფიცირებული რელსი 

 ს 1377 სინათლის ძალის 
მარეგულირებელი რეოსტატი 

 ს 1437 სრიალა ზედა რკალური 
დენსართმევი  ელმავლისათვის 

 ს 1441 სტაბილიზატორი [ელექტრული] 
 ფ 0077 ფარი (მანაწილებელი–) 

ელექტრული შეერთებებისათვის 
 შ 0049 შემაერთებელი დეტალი 

საკონტაქტო ბუდისათვის 
 შ 0148 შტეფსელი (მაერთებელი–) 
 შ 0149 შტეფსელის როზეტი 

[ელექტრული] 
 შ 0150 შტეფსელის როზეტის 

(ელექტრული–) დამცავი 
სახურავი 

 შ 0151 შტეფსელური მაერთებელი 
თანაღერძული კაბელებისათვის 

 ჩ 0030 ჩამრაზი 
 ც 0063 ცოკოლი (ნიშანდებული–) 

[ელექტრული] 
 წ 0050 წინაღობა [ელექტრული] 

 

           



 
nawarmis CamonaTvali klasebis mixedviT 

 
კლასი 13.   მოწყობილობები  ელექტრული  ენერგიის  მისაღებად,  გასანაწილებლად  და  
                     გარდასაქმნელად 

 
  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 წ 0051 წინაღობათა წყობილა 

[ელექტრული] 
 ხ 0157 ხუნდი (გადამყვანი-) 
 ხ 0158 ხუნდი კაბელის შესაერთებლად 

 
13-99 სხვადასხვა 

 
 ე 0022 ელემენტი [ელექტრული] 
 ე 0023 ელემენტი (მზის ბატარეის–) 
 ე 0032 ელექტრომაგნიტი 
 მ 0262 მზის ბატარეის ელემენტი 

   
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 
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კლასი 13.   მოწყობილობები  ელექტრული  ენერგიის  მისაღებად,  გასანაწილებლად  და  
                     გარდასაქმნელად 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           



 
nawarmis CamonaTvali klasebis mixedviT 

 
კლასი 14.   ინფორმაციის  ჩამწერი,  გადამცემი  და  დამამუშავებელი  მოწყობილობა 

 
  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
14-01 ხმის ან გამოსახულების ჩამწერი ან 

აღმდგენი (გასამეორებელი) 
მოწყობილობა 
 

 ა 0094 ავტომოპასუხე (სატელეფონო–) 
 ა 0270 აუდიო/ვიდეო აპარატი ხმის ან 

გამოსახულების 
აღწარმოებისათვის 

 ა 0271 აუდიოვიზუალური აპარატი 
სწავლებისათვის 

 გ 0257 გრამოფონი 
 გ 0260 გრამფირფიტის გამოცვლის 

მექანიზმი 
 დ 0214 დიაფრაგმა 

ხმამაღლამოლაპარაკისათვის 
 დ 0236 დიქტოფონი 
 ე 0048 ელექტროფონი 
 ვ 0074 ვიდეომაგნიტოფონი 
 ლ 0010 ლაზერული დისკური 

მაგნიტოფონი 
 მ 0041 მაგნიტოფონი 
 მ 0042 მაგნიტოფონი (კასეტური–) 
 მ 0043 მაგნიტოფონი (კასეტური 

პორტატიული-) 
 მ 0247 მექანიზმი გრამფირფიტის 

გამოსაცვლელად 
 მ 0283 მიკროფონი [გარდა ტელეფონში 

გამოსაყენებლისა] 
 მ 0525 მუსიკალური ავტომატი 
 ნ 0114 ნემსი ფირფიტასაკრავისათვის 
 პ 0134 პორტატიული კასეტური 

მაგნიტოფონი 
 რ 0015 რადიომაუწყებლობის ან 

ჩანაწერის კონტროლისთვის 
განკუთვნილი  თავის 
ტელეფონი 

 რ 0025 რადიოტელეფონი თავზე 
გასაკეთებელი 

 რ 0150 რუპორი 
ხმამაღლამოლაპარაკისათვის 

 ს 0736 სატელეფონო ავტომოპასუხე 
 ს 0958 საყურისი 
 ს 1501 სწავლების აუდიოვიზუალური 

აპარატი 
 ტ 0085 ტელეფონი (თავზე 

გასაკეთებელი-) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ტ 0086 ტელეფონი (თავის-), განკუთვნი-

ლი რადიომაუწყებლობის ან  
ჩანაწერის კონტროლისათვის 

 ტ 0167 ტონარმი 
ფირფიტასაკრავისათვის 

 ფ 0178 ფირფიტასაბრუნი 
ფირფიტასაკრავისათვის 

 ფ 0179 ფირფიტასაკრავი 
 ფ 0180 ფირფიტასაკრავის ნემსი 
 ფ 0181 ფირფიტასაკრავის ტონარმი 
 ფ 0182 ფირფიტასაკრავის 

ფირფიტსაბრუნი 
 ფ 0199 ფლეერი (ციფრული 

უნივერსალური დისკური–) 
[DVD ფლეერი] 

 ფ 0208 ფონოგრაფი 
 ჩ 0036 ჩამწერი მოწყობილობა 

მაგნიტური ოპტიკური 
დისკოსათვის 

 ც 0055 ციფრული უნივერსალური 
დისკური ფლეერი [DVD 
ფლეერი] 

 ხ 0132 ხმამაღლამოლაპარაკე 
 ხ 0133 ხმამაღლამოლაპარაკის 

დიაფრაგმა 
 ხ 0135 ხმამაღლამოლაპარაკის რუპორი 

 
14-02 მონაცემთა დამამუშავებელი 

მოწყობილობა, მათ შორის 
პერიფერიული მოწყობილობები 
 

 ა 0156 ამომკითხავი მოწყობილობა 
[მონაცემთა დამუშავება] 

 ბ 0096 ბარათის პერფორატორი 
[მონაცემთა დამუშავება] 

 ბ 0140 ბგერათსაიზოლაციო გარსაცმი 
(პრინტერის-) 

 გ 0115 გარსაცმი (ბგერათსაიზოლაციო-) 
პრინტერისათვის 

 გ 0264 გრაფიკთამგები 
კომპიუტერისათვის 

 დ 0223 დისკის (მყარი–) მაგნიტოფონი 
 დ 0226 დისკომაბრუნი 
 დ 0244 დოკუმენტების მახარისხებელი  

მანქანა [მონაცემთა დამუშავება] 
 ე 0005 ეკრანი (დამცავი–) 

კომპიუტერისათვის 
 ე 0010 ეკრანი (სენსორული–) 

 

         



 
nawarmis CamonaTvali klasebis mixedviT 

 
კლასი 14.   ინფორმაციის ჩამწერი,  გადამცემი  და  დამამუშავებელი  მოწყობილობა 

 
  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ე 0011 ეკრანის მქონე ტერმინალი 

ინტერნეტში  შესაღწევად 
 ე 0054 ელექტრული მოწყობილობა 

(მაგნიტური ბარათის 
ამომკითხავი–) 

 ე 0060 ელექტრული უბის წიგნაკი 
 ი 0064 ინტერფეისი (კომპიუტერის–) 
 კ 0204 კარტრიჯი ტონერით 

კომპიუტერული 
პრინტერისათვის 

 კ 0333 კლავიატურა მონაცემების 
დამამუშავებელი 
მოწყობილობისათვის 

 კ 0335 კლავიატურა საბარათო 
პერფორატორისათვის 

 კ 0415 კომპიუტერი 
 კ 0416 კომპიუტერი (პორტატიული-) 
 კ 0417 კომპიუტერის გრაფიკთამგები 
 კ 0418 კომპიუტერის დამცავი ეკრანი 
 კ 0419 კომპიუტერის(-თვის) საბეჭდი 

მოწყობილობა 
 კ 0420 კომპიუტერის ინტერფეისი 
 კ 0421 კომპიუტერის კორპუსი 
 კ 0422 კომპიუტერის მანიპულატორი  
 კ 0423 კომპიუტერის ტერმინალი 
 მ 0044 მაგნიტოფონი 

კომპაქტდისკებისათვის 
[მონაცემთა დამუშავება] 

 მ 0046 მაგნიტური ბარათის 
ამომკითხავი ელექტრული 
მოწყობილობა 

 მ 0107 მანიპულატორი (კომპიუტერის-) 
 მ 0155 მასკანირებელი მოწყობილობა 

[მონაცემთა დამუშავება] 
 მ 0156 მასკანირებელი მოწყობილობა 

პერფობარათისათვის 
 მ 0212 მახარისხებელი 

(დოკუმენტების–)მანქანა 
[მონაცემთა დამუშავება] 

 მ 0274 მიკროკომპიუტერი 
 მ 0418 მონაცემთა გადაცემის  

მოწყობილობა [მონაცემთა 
დამუშავება] 

 მ 0429 მონიტორი [მონაცემთა 
დამუშავება] 

 მ 0491 მოწყობილობა მონაცემთა 
გადაცემისათვის [მონაცემთა 
დამუშავება] 

 
 
 
 
 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 მ 0520 მულტიმედიური კავშირის 

ტერმინალი 
 პ 0136 პორტატიული კომპიუტერი 
 ს 0058 საბარათო პერფორატორის 

კლავიატურა 
 ს 0069 საბეჭდი მოწყობილობა 

კომპიუტერისათვის 
 ს 0241 საინფორმაციო მონაცემების 

დამუშავების მოწყობილობა 
 ს 1322 სენსორული ეკრანი 
 ტ 0005 ტაბულატორი 

პერფობარათისათვის 
 ტ 0104 ტერმინალი (ეკრანის მქონე–) 

ინტერნეტში შესაღწევად 
 ტ 0105 ტერმინალი (კომპიუტერის–) 
 შ 0159 შტრიხკოდის ამომკითხავი 

მოწყობილობა 
 წ 0035 წიგნაკი (უბის–) ელექტრული 
 ჯ 0063 ჯოისტიკი კომპიუტერისათვის 

 
14-03 კავშირგაბმულობის, დისტანციური 

მართვის მოწყობილობები და 
რადიოგამაძლიერებლები 
 

 ა 0205 ანტენა რადიომიმღებისათვის 
 ა 0206 ანტენა სატელევიზიო 
 ა 0207 ანტენა სატრანსპორტო 

საშუალებისათვის 
 ა 0208 ანტენა (ჩარჩოსებრი–) [რადიო 

და სატელევიზიო] 
 ბ 0142 ბგერის მაძლიერებელი 
 ბ 0275 ბოძი ტელეფონით სასწრაფო  

გამოძახებისათვის [ქუჩაში] 
 გ 0086 გამშიფრავი (სატელევიზიო-)  
 გ 0103 გარდამქმნელი (რადიო და 

ვიდეო სიხშირის–) 
 გ 0117 გარსაცმი (ბგერათსაიზოლაციო–) 

ტელეტაიპისათვის 
 გ 0118 გარსაცმი  (ბგერათსაიზოლაციო-) 

ტელეფონისათვის 
 დ 0196 დეტექტორი (ელექტრომაგნიტუ-

რი ტალღების-) 
 დ 0231 დისკო ტელეფონისათვის 
 დ 0234 დისტანციური მართვის პულტი 

[უმავთულო] 
 ე 0003 ეკრანი გადიდებული 

სატელევიზიო გამოსახულებით 
 ე 0013 ეკრანი ტელეფონისათვის 
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nawarmis CamonaTvali klasebis mixedviT 

 
კლასი 14.   ინფორმაციის  ჩამწერი,  გადამცემი  და  დამამუშავებელი  მოწყობილობა 

 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ე 0034 ელექტრომაგნიტური ტალღების 

დეტექტორი 
 ვ 0075 ვიდეოსატელეფონო კავშირის 

აპარატი 
 ვ 0076 ვიდეოტელეფონი 
 თ 0048 თანამგზავრული მიმღები 

ხელსაწყო 

 კ 0037 კავშირგაბმულობის 
მოწყობილობა 

 კ 0431 კომუტატორი 
(სატელეკომუნიკაციო–) 

 კ 0484 კორპუსი მობილური 
ტელეფონისათვის 

 კ 0523 კოჭა ფიჭისებრი რადიო 
აპარატისათვის 

 მ 0091 მამეორებელი (სატელეგრაფო–) 
 მ 0210 მაძლიერებელი (ბგერის–) 
 მ 0231 მეგაფონი 
 მ 0279 მიკროტელეფონი 
 მ 0284 მიკროფონი სატელეფონო 

აპარატისათვის 
 მ 0319 მიმღები ხელსაწყო 

(თანამგზავრული–) 
 მ 0320 მიმღები ხელსაწყო 

(სატელეფონო–) 
 მ 0385 მობილური ტელეფონის 

კორპუსი 
 მ 0389 მოდემი 
 მ 0390 მოდემი (უმავთულო–) 
 მ 0495 მოწყობილობა (სალაპარაკო-) 
 პ 0050 პეიჯერი (ციფრული–) 
 პ 0139 პორტატიული ტელეფონი 
 პ 0141 პორტატიული   ხელსაწყო 

(რადიოკავშირის-) 
 რ 0014 რადიო და ვიდეო სიხშირის 

გარდამქმნელი 
 რ 0017 რადიომიმღები 
 რ 0018 რადიომიმღები სატრანსპორტო 

საშუალებებისათვის 
 რ 0020 რადიომიმღების სკალა 
 რ 0022 რადიოპელენგატორი 
 რ 0024 რადიოტელეფონი 
 რ 0090 რელე სატელეფონო ან 

სატელეგრაფო 
 რ 0149 რუპორი 
 ს 0110 საგზაო ტელეფონი სასწრაფო 

გამოძახებისათვის 

 
 
 
 
 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ს 0126 სადგური (სატელეფონო–) 
 ს 0238 საინდიკაციო პანელი 

[სატელეფონო გამოძახება] 
 ს 0339 სალაპარაკო ყურმილი 
 ს 0733 სატელეგრაფო აპარატი 
 ს 0735 სატელევიზიო ხელსაწყო 
 ს 0738 სატელეფონო აპარატი 
 ს 0740 სატელეფონო დისკო 
 ს 0741 სატელეფონო მიმღები ხელსაწყო 
 ს 0742 სატელეფონო რელე 
 ს 0743 სატელეფონო სადგური 
 ს 0818 საფაქსიმილე აპარატი 
 ს 0959 საყურისიანი და მიკროფონიანი 

ჩაფხუტი 
 ს 1401 სკალა რადიომიმღებისათვის 
 ტ 0080 ტელეპრინტერი 
 ტ 0083 ტელეტაიპი 
 ტ 0084 ტელეფონი 
 ტ 0087 ტელეფონი (პორტატიული–) 
 ტ 0088 ტელეფონი (საგზაო–) სასწრაფო 

გამოძახებისათვის 
 ტ 0231 ტუნერი (უმავთულო-) 
 უ 0018 უმავთულო მოდემი 
 ფ 0240 ფოტოტელეგრაფი 
 ყ 0085 ყურმილი (მიკროტელეფონის–) 
 ყ 0086 ყურმილი სალაპარაკო 
 ყ 0087 ყურმილი სატელეფონო 

აპარატისათვის 
 ჩ 0080 ჩარჩოსებრი ანტენა [რადიო და 

სატელევიზიო] 
 ჩ 0095 ჩაფხუტი საყურისით და 

მიკროფონოთ 
 ც 0054 ციფრული პეიჯერი 

 
14-04 ინტერფეისები და პიქტოგრამები 

 
 გ 0266 გრაფიკული ინტერფეისი  

[გამოსახულების განლაგება 
კომპიუტერის ეკრანზე] 

 ი 0063 ინტერფეისი (გრაფიკული–) 
[გამოსახულების განლაგება 
კომპიუტერის ეკრანზე] 

 პ 0103 პიქტოგრამა 
[კომპიუტერისათვის] 
 
 
 

         



 
nawarmis CamonaTvali klasebis mixedviT 

 
კლასი 14.   ინფორმაციის ჩამწერი,  გადამცემი  და  დამამუშავებელი  მოწყობილობა 

 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
14-99  სხვადასხვა 

 
 გ 0099 განმამაგნიტებელი ხელსაწყო 
 დ 0033 დამცავი ფილტრი ინფორმაციის 

ვიზუალური ასახვის 
მოწყობილობისათვის 

 დ 0222 დისკი (მოქნილი-) 
 ე 0030 ელექტროვაკუუმური ხელსაწყო 
 ი 0066 ინფორმაციის ვიზუალური 

ასახვის მოწყობილობის დამცავი 
ფილტრი 

 კ 0213 კასეტი მაგნიტური 
ლენტისათვის 

 კ 0373 კოლოფი კომპაქტდისკისათვის 
[საფუთავი] 

 კ 0411 კომპაქტდისკი 
 კ 0412 კომპაქტდისკის კოლოფი 

[საფუთავის] 
 კ 0424 კომპიუტერული 

მანიპულატორის   ქვესადები 
 ლ 0048 ლენტი მაგნიტური 
 მ 0047 მაგნიტური ლენტი 
 მ 0048 მაგნიტური ლენტის კასეტი 
 მ 0169 მაფიქსირებელი საშუალება 

[კრონშტეინი] 
ხმამაღლამოლაპარაკისათვის 

 პ 0178 პულტის საჭერი (დისტანციური 
მართვის–) 

 ს 0734 სატელევიზიო მიმღების 
საყრდენი 

 ს 0945 საყრდენი კომპიუტერული 
ტერმინალისათვის 

 ს 0951 საყრდენი სატელევიზიო 
მიმღებისათვის 

 ს 1139 საჭერი დისტანციური მართვის 
პულტისათვის 

 ტ 0092 ტელეფონის ქვესადგამი 
 ფ 0227 ფოტოდიოდი 
 ქ 0137 ქვესადგამი ტელეფონისათვის 
 ქ 0151 ქვესადგამი 

ხმამაღლამოლაპარაკისათვის 
 ქ 0152 ქვესადები კომპიუტერული 

მანიპულატორისათვის  
[მაუსისათვის] 

 ხ 0064 ხელსაწყო (ელექტროვაკუუმური -)
 ხ 0134 ხმამაღლამოლაპარაკის 

მაფიქსირებელი საშუალება 
[კრონშტეინი] 

 
 
 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ხ 0136 ხმამაღლამოლაპარაკის 

ქვესადგამი 
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nawarmis CamonaTvali klasebis mixedviT 

 
კლასი 14.   ინფორმაციის  ჩამწერი,  გადამცემი  და  დამამუშავებელი  მოწყობილობა 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         



 
nawarmis CamonaTvali klasebis mixedviT 

 
კლასი 15.   მანქანები, რომლებიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს 

 
კლასი/ 

ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
15-01 ძრავები 

 
 ა 0022 აგრეგატი (მანქანის–) 
 ა 0155 ამნთები სანთელი ძრავასათვის 
 გ 0026 გადაცემათა კოლოფი 
 გ 0064 გამთბობი (ძრავას–) 
 გ 0068 გამონაბოლქვი აირის მაყუჩი 
 დ 0168 დგუში (ძრავას–) 
 კ 0144 კარბურატორი (ძრავას–) 
 კ 0366 კოლოფი (გადაცემათა–) 
 მ 0120 მანქანის აგრეგატი 
 მ 0181 მაყუჩი (გამონაბოლქვი აირის–) 
 მ 0183 მაყუჩი ძრავასათვის 
 ო 0038 ორთქლის მანქანა 
 ო 0042 ორთქლის ძრავა 
 რ 0052 რეაქტიული ძრავა 
 რ 0056 რეგულატორი (ანთების–) 

ძრავასათვის 
 რ 0134 როტორი (ტურბინის-) 
 ს 0536 სანთელი (ამნთები–) 

ძრავასათვის 
 ს 0650 სარქველი (ძრავას–) 
 ს 1444 სტატორი (ტურბინის-) 
 ტ 0232 ტურბინა 
 ტ 0233 ტურბინის როტორი 
 ტ 0234 ტურბინის სტატორი 
 ც 0044 ცილინდრი (ძრავას–) 
 ძ 0037 ძრავა 
 ძ 0039 ძრავა (ორთქლის–) 
 ძ 0040 ძრავა (რეაქტიული–) 
 ძ 0041 ძრავას ანთების რეგულატორი 
 ძ 0042 ძრავას გამთბობი 
 ძ 0043 ძრავას დგუში 
 ძ 0044 ძრავას მაყუჩი 
 ძ 0045 ძრავას  სარქველი 

 
15-02 ტუმბოები და კომპრესორები 

 
 ვ 0023 ვაკუუმტუმბო 
 კ 0428 კომპრესორი 
 კ 0429 კომპრესორი  

კონდენსატორისათვის 
 კ 0430 კომპრესორი 

(ლაბორატორიული-) 
 კ 0434 კონდენსატორის კომპრესორი 
 ლ 0002 ლაბორატორიული კომპრესორი 
 პ 0083 პირდაპირ მოქმედი ტუმბო 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ს 0357 სალტის დასატუმბი 

ჰაერმანაწილებელი 
 ს 0896 საქვაბეს მკვებავი ტუმბო 
 ს 1083 საწვავის საჭირხნი ტუმბო 
 ს 1177 საჭირხნი ტუმბო 

კონსისტენტური საზეთისათვის 
[მოწყობილობა] 

 ტ 0218 ტუმბო (პირდაპირ მოქმედი–) 
 ტ 0220 ტუმბო სალტის დასატუმბად 

[მოწყობილობა] 
 ტ 0221 ტუმბო (საქვაბის მკვებავი–) 
 ტ 0223 ტუმბო (საწვავის საჭირხნი–) 
 ტ 0224 ტუმბო (საჭირხნი–) 

კონსისტენტური საზეთისათვის 
[მოწყობილობა] 

 ტ 0225 ტუმბო (სითხის–) 
 ტ 0226 ტუმბო (შემწოვი და საჭირხნი–) 

მარილის ხსნარისათვის 
 ტ 0227 ტუმბო (ცენტრალური გათბობის–)
 ტ 0228 ტუმბო (ცენტრიდანული-) 
 ტ 0230 ტუმბო (ჰაერის–) 

ლაბორატორიული 
 შ 0068 შემწოვი და საჭირხნი ტუმბო 

მარილის ხსნარისათვის 
 ც 0017 ცენტრალური გათბობის ტუმბო 
 ც 0021 ცენტრიდანული ტუმბო 
 ჰ 0010 ჰაერმანაწილებელი სალტის 

დასატუმბავად 
 

15-03 სასოფლო–სამეურნეო მანქანები 
 

 გ 0037 გაზონის საფხვიერებელი 
 გ 0039 გაზონსაკრეჭი 
 გ 0040 გაზონსაჭრელი რობოტი 
 გ 0082 გამფანტავი (კირის–) [სასოფლო–

სამეურნეო] 
 გ 0277 გუთანი 
 გ 0278 გუთნის სახნისის დანა, საკვეთი, 

პირი 
 დ 0048 დანა (გუთნის სახნისის–) 
 დ 0062 დანა (ჩალასაჭრელის–) 
 ვ 0061 ვენახის გუთანი 
 თ 0155 თივასაბრუნელა [მანქანა] 
 თ 0157 თივასაჭრელი [მანქანა] 
 თ 0159 თივის მოსახვეტი [მანქანა] 
 კ 0201 კარტოფილსათხრელი [მანქანა] 
 კ 0330 კირის გამფანტავი [სასოფლო–

სამეურნეო] 
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nawarmis CamonaTvali klasebis mixedviT 

 
კლასი 15.   მანქანები, რომლებიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს 

 
კლასი/ 

ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 კ 0573 კულტივატორი მექანიკური 

ამძრავით 
 მ 0116 მანქანა (მარცვალსაწმენდი–) 
 მ 0142 მარცვალსაშრობი [მანქანა] 
 მ 0143 მარცვალსაწმენდი მანქანა 
 მ 0146 მარცვლეულის ქვებისგან 

გასასუფთავებელი მანქანა 
 მ 0560 მცენარეების ქიმიურად 

დასამუშავებელი მანქანა 
 ნ 0042 ნაკელმოსაბნევი 
 ო 0044 ორთქლური საშრობი 

[სასოფლო–სამეურნეო] 
 პ 0084 პირი (გუთნის სახნისის–) 
 პ 0089 პირი (ჩალასაჭრელის–) 
 რ 0128 რობოტი გაზონსაკრეჭი 
 ს 0214 სათესელა 
 ს 0215 სათესელა (მწკრივული–) 
 ს 0226 სათიბელა [სასოფლო–

სამეურნეო] 
 ს 0304 საკვების წნეხი 
 ს 0308 საკვეთი (გუთნის სახნისის–) 
 ს 0309 საკვეთი (ჩალასაჭრელის–) 
 ს 0352 სალეწი მანქანა 
 ს 0388 სამარგლი მანქანა 
 ს 0442 სამკალი და ძნასაკონი მანქანა 
 ს 0583 სარგავი მანქანა 
 ს 0705 სასოფლო–სამეურნეო მანქანა 
 ს 0717 სასუქის საფანტავი 
 ს 0768 სატკეპნი (ნიადაგის–) [მანქანა] 
 ს 0811 საფანტავი (სასუქის–) 
 ს 0881 საფხვიერებელი (გაზონის–) 
 ს 0882 საფხვიერებელი კულტივატორი 

[სასოფლო–სამეურნეო] 
 ს 0883 საფხვიერებელი მანქანა 
 ს 0992 საშრობი (ორთქლური–) 

[სასოფლო–სამეურნეო] 
 ს 1056 საძირკვავი მანქანა 
 ს 1087 საწველი მანქანა 
 ს 1291 სახნისი (გუთნის–) 
 ს 1310 საჯგუთი [მანქანა] 
 ფ 0087 ფარცხი [სასოფლო–სამეურნეო 

მანქანა] 
 ფ 0098 ფესვსაჭრელი [მანქანა] 
 ფ 0246 ფოჩსაჭრელი მანქანა 

 ფ 0272 ფუმიგატორი მცენარეების 
ტექნოლოგიური 
დამუშავებისათვის 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ქ 0101 ქვებისაგან გასასუფთავებელი 

მანქანა (მარცვლეულის–) 
 ქ 0175 ქიმიური დამუშავების 

(მცენარეების–) მანქანა 
 ჩ 0010 ჩალასაკონი მანქანა 
 ჩ 0011 ჩალასაჭრელი 
 ჩ 0012 ჩალასაჭრელის დანა, საკვეთი, 

პირი 
 ძ 0035 ძნასაკონი და სამკალი მანქანა 
 წ 0073 წნეხი (საკვების–) 
 ჭ 0007 ჭარხლის ამოსაღები მანქანა 

 
15-04 სამშენებლო მანქანები 

 
 ბ 0157 ბეტონსარევი 
 ბ 0313 ბულდოზერი 
 გ 0211 გზის სატკეპნი [ძრავიანი] 
 გ 0276 გუდრონატორი 
 დ 0261 დრაგა 
 ე 0087 ექსკავატორი 
 ე 0088 ექსკავატორის ციცხვი 
 ვ 0070 ვიბრატორი [სამშენებლო] 
 მ 0364 მიწახაპია 
 მ 0365 მიწახაპია იარაღის ციცხვი 
 მ 0550 მშენებლობის (სამოქალაქო–) 

მანქანა 
 ნ 0151 ნიჩაბი (მექანიკური–) 
 ს 0093 საბურღი მანქანა [სამშენებლო] 
 ს 0105 საგზაო მანქანა 
 ს 0485 სამშენებლო მანქანა 
 ს 0588 სარევი მანქანა [სამშენებლო] 
 ს 0767 სატკეპნი (გზის-) [ძრავიანი] 
 უ 0050 ურნალი (ხიმინჯსასობი-) 
 ც 0058 ციცხვი (ექსკავატორის–) 
 ც 0059 ციცხვი (მიწახაპია იარაღის–) 
 ხ 0120 ხიმინჯსასობი ურნალი 

 
15-05 სარეცხი, საწმენდი და საშრობი 

მანქანები 
 

 ა 0056 ავსების ინდიკატორი ვაკუ-
უმური მტვერსასრუტისათვის 

 ა 0064 ავტომანქანის გასარეცხი 
მოწყობილობა 

 ბ 0215 ბოთლის გასარეცხი მანქანა 
 გ 0128 გასარეცხი მოწყობილობა 

(ავტომანქანის–) 

 
 
 
 
 
 
 
 

        



 
nawarmis CamonaTvali klasebis mixedviT 

 
კლასი 15.   მანქანები, რომლებიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს 

 
კლასი/ 

ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 გ 0156 გასაწური (ცენტრიდანული–) 

მანქანა 
 ვ 0024 ვაკუუმური  მტვერსასრუტის 

ავსების ინდიკატორი 
 ვ 0025 ვაკუუმური მტვერსასრუტი 

[საოჯახო ან საყოფაცხოვრებო] 
 ვ 0026 ვაკუუმური მტვერსასრუტი 

(ხალიჩის გასაწმენდი-) 
 თ 0108 თეთრეულის საშრობი [მანქანა] 
 ი 0028 იატაკის საწმენდი მანქანა 
 ი 0030 იატაკსაპრიალებელი, 

ელექტრული 
 ი 0043 ინდიკატორი (ავსების–) 

ვაკუუმური 
მტვერსასრუტისათვის 

 კ 0095 კამერა (საშრობი–) 
 კ 0130 კარადა (საშრობი–) 
 კ 0218 კასრის გასარეცხი მანქანა 
 მ 0177 მაღალდაწნევიანი საწმენდელი 
 მ 0510 მტვერსასრუტი (ვაკუუმური–) 

[საოჯახო ან საყოფაცხოვრებო] 
 ს 0114 საგორავი თეთრეულის 

დასაუთოებლად 
 ს 0219 სათვალთვალო ფანჯარა 

სარეცხი მანქანისათვის 
 ს 0248 საკანალიზაციო კოლექტორის 

საწმენდი მანქანა 
 ს 0460 სამრეცხაოს საშრობი მანქანა 
 ს 0574 საპრიალებელი მანქანა 

(ფეხსაცმლის–) 
 ს 0598 სარეცხი მანქანა 
 ს 0599 სარეცხი მანქანა (კასრის–) 
 ს 0600 სარეცხი მანქანა 

სამრეცხაოსათვის 
 ს 0601 სარეცხი მანქანა ჭიქებისათვის 
 ს 0602 სარეცხი მანქანის სათვალთვალო 

ფანჯარა 
 ს 0603 სარეცხი მოწყობილობა 

სამრეცხაოსათვის 
 ს 0801 საუთოებელი მანქანა 
 ს 0985 საშრობი (თეთრეულის–) 

[მანქანა] 
 ს 0987 საშრობი კამერა 
 ს 0988 საშრობი კარადა 
 ს 0990 საშრობი მანქანა 

 
 
 
 
 
 
 

 ს 0991 საშრობი მანქანა 
სამრეცხაოსათვის 

  კლასი/ 
ქვეკლასი

# ნაწარმის დასახელება 

 
 ს 1051 საცურაო აუზის ავტომატური 

საწმენდელი 
 ს 1091 საწმენდელი (ავტომატური–) 

საცურაო აუზისათვის 
 ს 1092 საწმენდელი (იატაკის–) მანქანა 
 ს 1093 საწმენდელი  

(მაღალდაწნევიანი–) 
 ს 1094 საწმენდელის ზედა ნაწილი 

[ჯაგრისების ჩათვლით] 
 ს 1095 საწმენდი მანქანა 

(საკანალიზაციო კოლექტორის–) 
 ს 1096 საწმენდი მანქანა (ხალიჩის–)  
 ფ 0133 ფეხსაცმლის საპრიალებელი 

მანქანა 
 ფ 0135 ფეხსაცმლის საწმენდი მანქანა 
 ც 0019 ცენტრიდანული გასაწური 

მანქანა 
 წ 0110 წყლის გამოსაწოვი 

მოწყობილობა 
 ჭ 0025 ჭიქების სარეცხი მანქანა 
 ჭ 0051 ჭურჭლის გასარეცხი მანქანის 

ჭურჭლის სათავსი 
 ჭ 0053 ჭურჭლის სათავსი ჭურჭლის 

სარეცხი მანქანისათვის 
 ჭ 0054 ჭურჭლის სარეცხი [მანქანა] 
 ხ 0014 ხალიჩის გასაწმენდი ვაკუუმური 

მტვერსასრუტი 
 ხ 0015 ხალიჩის საწმენდი მანქანა 
 ჯ 0002 ჯაგრისებიანი მანქანა 

(ფეხსაცმლის გასაწმენდი–) 
 

15-06 საფეიქრო, საკერავი, საქსოვი და 
საქარგავი მანქანები, მათი 
განუყოფელი ნაწილებითურთ 
 

 ა 0165 ამოსახვევი მანქანა 
 ბ 0202 ბობინა (საკერავი მანქანის–) 
 ბ 0203 ბობინა (სართავი მანქანის–) 
 ბ 0234 ბოლოების შემოსაკერი მანქანა 
 ბ 0279 ბოჭკოს მაცალკევებელი 
 დ 0007 დაზგა (საფეიქრო-) 
 დ 0008 დაზგა (საქარგავი–) 
 დ 0009 დაზგა (საქსოვი–) 
 დ 0010 დაზგა (წინდის საქსოვი–) 
 დ 0167 დგიმის თვალი 
 თ 0162 თითისტარი 
 კ 0069 კალანდრი (გორგოლაჭიანი-) 

[საფეიქრო] 
 კ 0521 კოჭა (საკერავი მანქანის–) 
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nawarmis CamonaTvali klasebis mixedviT 

 
კლასი 15.   მანქანები, რომლებიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს 

 
  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 კ 0522 კოჭა (სართავი მანქანის–) 
 მ 0019 მაგიდა (საკერავი მანქანის–) 
 მ 0117 მანქანა (საგრეხი–) 
 მ 0157 მასრა (საკერავი მანქანის–) 
 მ 0158 მასრა (სართავი მანქანის–) 
 მ 0171 მაქმანის საქსოვი დაზგა 
 მ 0174 მაქო (საკერავი მანქანის–) 
 მ 0175 მაქო (საქსოვი დაზგის–) 
 მ 0248 მექანიზმი (საგრეხი–) 
 ს 0116 საგრეხი მანქანა 
 ს 0117 საგრეხი მექანიზმი 
 ს 0151 სავარცხელი [საფეიქრო] 
 ს 0263 საკემსავი მანქანა 
 ს 0265 საკერავი მანქანა 
 ს 0266 საკერავი მანქანის ბობინა, კოჭა, 

მასრა 
 ს 0267 საკერავი მანქანის მაგიდა 
 ს 0268 საკერავი მანქანის მაქო 
 ს 0269 საკერავი მანქანის სატერფული 
 ს 0612 სართავი მანქანა 
 ს 0613 სართავი მანქანის ბობინა, კოჭა, 

მასრა 
 ს 0614 სართავი ჯარა 
 ს 0747 სატენიანებელი (ძაფის–) 

[სართავი] 
 ს 0753 სატერფული საკერავი 

მანქანისათვის 
 ს 0819 საფეიქრო დაზგა 
 ს 0887 საქარგავი დაზგა 
 ს 0888 საქარგავი მანქანა 
 ს 0903 საქსელი მანქანა 
 ს 0904 საქსოვი დაზგა 
 ს 0905 საქსოვი დაზგა (მაქმანის–) 
 ს 0906 საქსოვი დაზგა (ტიულის–) 
 ს 0907 საქსოვი დაზგა (ტრიკოტაჟის–) 
 ს 0908 საქსოვი დაზგის მაქო 
 ს 0909 საქსოვი მანქანა 

 ს 1005 საშულოვე საფეიქრო 
მანქანისათვის 

 ს 1192 საჭრელი მანქანა (საფეიქრო 
მასალის-) 

 ს 1280 სახვევი (ჩამონაჭრის–) მანქანა 
 ტ 0137 ტიულის საქსოვი დაზგა 
 ტ 0194 ტრიკოტაჟის საქსოვი დაზგა 
 ღ 0036 ღილის კილოს ამოსახვევი 

მანქანა 
 შ 0062 შემოსაქსოვი მანქანა [საფეიქრო] 
 ჩ 0021 ჩამონაჭრის სახვევი მანქანა 

 
 
 
 
 
 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ძ 0008 ძაფების სატენიანებელი 

[სართავი] 
 წ 0057 წინდის საქსოვი დაზგა 

 
15-07 მაცივარი მანქანები და დანადგარები 

 
 დ 0139 დახლი–მაცივარი (სავაჭრო-) 
 კ 0146 კარები (მაცივრის–) 
 მ 0205 მაცივარი 
 მ 0209 მაცივრის კარები 
 ს 0940 საყინულე კამერა 
 ს 1029 საცივარი დანადგარი 
 ყ 0055 ყინულის საწარმოებელი 

მოწყობილობა და აპარატი 
 

15-08 სარეზერვო ქვეკლასი 
 

15-09 ჩარხები, სახეხი და სამსხმელო 
მოწყობილობა 
 

 ა 0016 აბრაზიული იარაღით 
დამამუშავებელი ჩარხი 

 ა 0025 აგურის და კრამიტის საყალიბო 
მანქანა 

 ა 0026 ადიდა ჩარხი მავთულისათვის 
 ა 0164 ამოსაჭრელი ჩარხი 
 ბ 0156 ბეტონის(თვის-) ყალიბი  

[სამშენებლო] 
 ბ 0296 ბრძმედის ჩამტვირთავი 

მოწყობილობა 
 დ 0056 დანაფარის (ლითონური–) 

დასადები მოწყობილობა 
ელექტროლიზური დალექვით 

 დ 0124 დაფა (საადიდვო–) 
ლითონისათვის 

 დ 0143 დგანი (საგლინი–) 
ლითონისათვის 

 დ 0245 დოლაბი 
 ე 0031 ელექტროლიზური დალექვით 

ლითონური დანაფარის 
დასადები მოწყობილობა 

 თ 0131 თვალაკი ლითონის ადიდვით 
დამუშავებისათვის 

 კ 0070 კალანდრი (ქაღალდის 
საწარმოებელი–) 

 კ 0264 კბილსამრგვალებელი ჩარხი 
 კ 0537 კრამიტის და აგურის საყალიბო 

მანქანა 
 ლ 0062 ლენტურ–ხერხიანი ჩარხი 

        



 
nawarmis CamonaTvali klasebis mixedviT 

 
კლასი 15.   მანქანები, რომლებიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს 

 
  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ლ 0063 ლითონდასამუშავებელი ჩარხი 
 ლ 0065 ლითონის ცივად დამუშავების 

ჩარხი 
 ლ 0093 ლულის (შაშხანის–) შიგსაჩარხი, 

საბურღი და დასაკუთხი ჩარხი 
 მ 0134 მართვის პულტი 

(ლითონსაჭრელი ჩარხის-) 
 მ 0206 მაცივარი სამსხმელო 

წარმოებისათვის 
 მ 0254 მექანიკური ურო 
 მ 0303 მილის მოსაღუნი ჩარხი 
 მ 0481 მოქლონსარანდი ჩარხი 
 მ 0499 მრგვალი ხერხი [ჩარხი] 
 ნ 0027 ნაზოლის მოსახსნელი ჩარხი 
 ნ 0093 ნაწიბურის დასამუშავებელი 

მანქანა (ტყავის–) 
 ნ 0094 ნაწიბურის მოსამრგვალებელი 

ჩარხი 
 ო 0023 ოპტიკური ხელსაწყოების 

დასამზადებელი სახარატო 
ჩარხი 

 პ 0175 პულტი (ლითონსაჭრელი 
ჩარხის მართვის-) 

 ს 0004 საადიდვო დაფა ფოლადისათვის
 ს 0095 საბურღი ჩარხი [ქანის საბურღის 

გარდა] 
 ს 0112 საგლინი  დგანი ლითონისათვის 
 ს 0119 სადაღავი მანქანა 

ლითონისათვის 
 ს 0187 საზუსტებელი ჩარხი 

[მექანიკური] 
 ს 0212 სათეგე წნეხი 
 ს 0349 სალესი ჩარხი 
 ს 0428 სამეთუნეო  ქარგოლი 
 ს 0456 სამოქლონავი მანქანა 
 ს 0466 სამსხვრევი [სამრეწველო] 
 ს 0467 სამსხვრევი ჩარხი [სამრეწველო] 
 ს 0470 სამსხმელო ურიკა 
 ს 0472 სამსხმელო წარმოების მაცივარი 
 ს 0569 საპნის დასაყალიბებელი წნეხი 
 ს 0575 საპრიალებელი ჩარხი 

ლითონისათვის 
 ს 0576 საპრიალებელი წნეხი ქაღალდის 

დასამზადებლად 
 ს 0581 სარანდი ჩარხი 
 ს 0758 სატეხი ჩარხი 
 ს 0839 საფრეზავი 

ჩარხი,სტაციონარული 

 
 
 
 
 
 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ს 0924 საღუნი ჩარხი 
 ს 0925 საღუნი წნეხი 
 ს 0926 საყალიბო მანქანა (აგურისა და 

კრამიტის–) 
 ს 0963 საშემდუღებლო მანქანა 
 ს 0964 საშემდუღებლო მანქანა 

თერმოპლასტიკური 
მასალისათვის 

 ს 1001 საშტამპავი წნეხი 
 ს 1043 საცობის (ქერქის–) 

დასამზადებელი მანქანა 
 ს 1082 საწვავის დასაბრიკეტებელი 

პრესი 
 ს 1124 საჭედი წნეხი 
 ს 1184 საჭოლი ჩარხი 
 ს 1185 საჭრელი ან სახერხი მანქანა 

(ქვის–) 
 ს 1226 სახარატო ჩარხი 

[ლითონსაჭრელი ჩარხი] 
 ს 1227 სახარატო ჩარხის უკანა ვეგი 
 ს 1266 სახეხი ან საჭრელი მანქანა (ქვის–)
 ს 1270 სახეხი ჩარხი 
 ს 1271 სახეხი ჩარხი ასალესად, 

შესასწორებლად, მოსარგებად 
 ს 1286 სახვრეტი წნეხი [სამრეწველო] 
 ს 1368 სილაჭავლური მანქანა 
 უ 0012 უკანა ვეგი (სახარატო ჩარხის–) 
 უ 0045 ურიკა (სამსხმელო–) 
 უ 0056 ურო (მექანიკური–) 
 ფ 0286 ფურცელგადასაკეცი ჩარხი 
 ქ 0023 ქანჩსაჭრელი ჩარხი 
 ქ 0068 ქაღალდის საწარმოებელი 

კალანდრი 
 ქ 0080 ქერქის საცობის დასამზადებელი 

მანქანა 
 ქ 0162 ქვის საჭრელი ან სახერხი ჩარხი 
 ყ 0018 ყალიბი ბეტონისათვის 

[სამშენებლო] 
 შ 0045 შაშხანის ლულის შიგსაჩარხი, 

საბურღი და დასაკუთხი ჩარხი 
 შ 0061 შემოსაქლიბი ჩარხი 
 შ 0104 შიგსაჩარხი ჩარხი 
 ჩ 0019 ჩამომსხმელი მანქანა 
 ჩ 0031 ჩამტვირთავი მოწყობილობა 

ბრძმედისათვის 
 ჩ 0085 ჩარხი (მილის მოსაღუნი–) 
 ჩ 0086 ჩარხი [ხის და ლითონის 

დასამუშავებელი] 
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კლასი 15.   მანქანები, რომლებიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს 

 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ც 0016 ცემენტის დასამზადებელი 

წისქვილი 
 წ 0063 წისქვილი (ცემენტის 

დასამზადებელი–) 
 წ 0072 წნეხი (საბეჭდი-) 
 წ 0074 წნეხი (საპნის დასაყალიბებელი–)
 წ 0075 წნეხი (საშტამპავი-) 
 წ 0076 წნეხი საწვავის 

დაბრიკეტებისათვის 
 წ 0077 წნეხი (ქაღალდის 

დასამზადებელი, 
საპრიალებელი-) 

 წ 0079 წნეხი ჰიდრავლიკური 
 ხ 0082 ხერხი მექანიკური, 

სტაციონარული 
 ხ 0094 ხე–ტყის დამაქუცმაცებელი 

ჩარხი 
 ხ 0156 ხრახნსაჭრელი ჩარხი 
 ჰ 0029 ჰიდრავლიკური წნეხი 

 
15-99 სხვადასხვა 

 
 ა 0175 ამძრავი ღვედი [მანქანის] 
 ა 0179 ამწევი მანქანა (საშახტო–) 
 ა 0255 ასაწონი და შესავსები მანქანა 

(ტომრების-) 
 ბ 0147 ბერკეტი (გადართვის–) 

დანადგარისათვის 
 ბ 0219 ბოთლის თავსაცობი მანქანა 
 ბ 0337 ბურთულა საკისარი 
 გ 0006 გადართვის ბერკეტი 

დანადგარისათვის  

 გ 0066 გამომყოფი (ზეთის–) ჩამდინარი 
წყლისათვის [მანქანა] 

 გ 0067 გამომყოფი (სითხის და 
ორთქლის-) 

 გ 0150 გასაცრელი და შემრევი მანქანა 
(თამბაქოს–) 

 გ 0275 გრუნტის საბურღი დანადგარი 
 ზ 0019 ზეთგამომყოფი ჩამდინარი 

წყლისათვის [მანქანა] 
 თ 0020 თავსაცობი მანქანა (ბოთლის–) 
 თ 0046 თამბაქოს შესარევი და 

გასაცრელი მანქანა 
 თ 0152 თვლის (სატრანსპორტო 

საშუალების–) მაბალანსირებელი 
მანქანა 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 კ 0073 კალაპოტი ფეხსაცმლის 

წარმოებისათვის [მანქანის 
ნაწილი] 

 ლ 0036 ლეიბის დასამზადებელი ჩარხი 
 ლ 0099 ლურსმნის ჩასასობი მანქანა 
 მ 0002 მაბალანსირებელი მანქანა 

(სატრანსპორტო საშუალების–) 
 მ 0051 მადანსამსხვრეველა 
 მ 0054 მადნის სეპარატორი 
 მ 0090 მაკულატურის წნეხი 
 მ 0108 მანიპულირების 

(რადიოაქტიური მასალით 
მექანიკური–) მექანიზმი 

 მ 0119 მანქანა ცხოველების [რომლებიც 
საჭმელად არ გამოიყენება] 
გასატყავებლად  

 მ 0164 მატრასის დასამზადებელი 
ჩარხი 

 ო 0037 ორთქლის და სითხის გამყოფი 
 პ 0039 პარკის შემვსები მანქანა 
 პ 0066 პერფორატორი [მანქანა] 
 რ 0012 რადიოაქტიური მასალით 

მექანიკური მანიპულირების 
მექანიზმი 

 ს 0090 საბურღი დანადგარი (გრუნტის–)
 ს 0094 საბურღი ჩარხი მყარი 

ქანებისათვის 
 ს 0174 სავულკანიზაციო ქვაბი 
 ს 0321 საკისარი (ბურთულა-) 
 ს 0356 სალტის (ავტომანქანის–) 

ასაწყობი მოწყობილობა 
 ს 0462 სამსხვრეველა 
 ს 0464 სამსხვრეველა (მადნის–) 
 ს 0597 სარემონტო სტენდი (სატრანს-

პორტო საშუალების ძარის–) 
 ს 0794 სატრანსპორტო საშუალების 

ძარის სარემონტო სტენდი 
 ს 0852 საფუთავი მანქანა 
 ს 1042 საცობის დასაცობი მანქანა 
 ს 1323 სეპარატორი (მადნის–) 
 ს 1346 სიგარეტის დამამზადებელი 

მანქანა 
 ს 1365 სითხის და ორთქლის გამყოფი 
 ს 1462 სტენდი (სარემონტო–) 

სატრანსპორტო საშუალების 
ძარისათვის 

 ტ 0164 ტომრების შესაკვრელი მანქანა 
 ტ 0165 ტომრის შემვსები მანქანა 

        



 
nawarmis CamonaTvali klasebis mixedviT 

 
კლასი 15.   მანქანები, რომლებიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს 

 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ფ 0147 ფეხსაცმლის წარმოებისათვის 

(კალაპოტი–) [მანქანის ნაწილი] 
 ქ 0086 ქვაბი (სავულკანიზაციო–) 
 ღ 0019 ღვედი (ამძრავი–) 

[მანქანისათვის] 
 ღ 0022 ღვედის დასამზადებელი მანქანა 
 შ 0052 შემვსები (ტომრის ან პარკის–) 

მანქანა 
 შ 0067 შემრევი, სამრეწველო 
 შ 0092 შესარევი და გასაცრელი მანქანა 

(თამბაქოს–) 
 ჩ 0016 ჩამდინარი წყლიდან 

(ზეთგამომყოფი-) [მანქანა] 
 ჩ 0020 ჩამომსხმელი მანქანა 

ბოთლებისათვის 
 ჩ 0084 ჩარხი მატრასის 

დასამზადებლად 
 ც 0103 ცხოველების [რომლებიც 

საჭმელად არ გამოიყენება] 
გასატყავებელი მანქანა 

 წ 0070 წნეხი (მაკულატურის–) 
 ხ 0092 ხესაქცევი მანქანა 

   
   
   
   
   
   
   
   

 ს 0464 სამსხვრეველა (მადნის–) 
 ს 0597 სარემონტო სტენდი (სატრანს-

პორტო საშუალების ძარის–) 
 ს 0794 სატრანსპორტო საშუალების 

ძარის სარემონტო სტენდი 
 ს 0852 საფუთავი მანქანა 
 ს 1042 საცობის დასაცობი მანქანა 
 ს 1323 სეპარატორი (მადნის–) 
 ს 1346 სიგარეტის დამამზადებელი 

მანქანა 
 ს 1365 სითხის და ორთქლის გამყოფი 
 ს 1462 სტენდი (სარემონტო–) 

სატრანსპორტო საშუალების 
ძარისათვის 

 ტ 0164 ტომრების შესაკვრელი მანქანა 
 ტ 0165 ტომრის შემვსები მანქანა 
 ფ 0147 ფეხსაცმლის წარმოებისათვის 

(კალაპოტი–) [მანქანის ნაწილი] 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ქ 0086 ქვაბი (სავულკანიზაციო–) 
 ღ 0019 ღვედი (ამძრავი–) 

[მანქანისათვის] 
 ღ 0022 ღვედის დასამზადებელი მანქანა 
 შ 0052 შემვსები (ტომრის ან პარკის–) 

მანქანა 
 შ 0067 შემრევი, სამრეწველო 
 შ 0092 შესარევი და გასაცრელი მანქანა 

(თამბაქოს–) 
 ჩ 0016 ჩამდინარი წყლიდან 

(ზეთგამომყოფი-) [მანქანა] 
 ჩ 0020 ჩამომსხმელი მანქანა 

ბოთლებისათვის 
 ჩ 0084 ჩარხი მატრასის 

დასამზადებლად 
 ც 0103 ცხოველების [რომლებიც 

საჭმელად არ გამოიყენება] 
გასატყავებელი მანქანა 

 წ 0070 წნეხი (მაკულატურის–) 
 ხ 0092 ხესაქცევი მანქანა 

   
   
   
   
   
   
   
   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

lokarnos klasifikacia _ merve redaqcia            220



 
nawarmis CamonaTvali klasebis mixedviT 

 
კლასი 15.   მანქანები, რომლებიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        



 
nawarmis CamonaTvali klasebis mixedviT 

 
კლასი 16.  ფოტო  და  კინოაპარატურა,  ოპტიკური  ხელსაწყოები  

 

          

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
16-01 ფოტოაპარატები და კინოკამერები 

 
 დ 0213 დიაფრაგმა [ფოტოგრაფიული] 
 კ 0097 კამკორდერი 
 კ 0317 კინოგადასაღები აპარატურა 
 კ 0318 კინოკამერა 
 ო 0003 ობტიურატორი 

[ფოტოგრაფიული] 
 ტ 0078 ტელეკამერა 
 ფ 0221 ფოტოაპარატი 
 ფ 0229 ფოტოკამერა [ციფრული] 

 
16-02 საპროექციო და ფოტონეგატივებისა 

და დიაპოზიტივების გასასინჯი 
აპარატები 
 

 ა 0218 აპარატი (კინოსაპროექციო–) 
 დ 0211 დიაპროექტორი 
 კ 0321 კინოსაპროექციო აპარატი 
 კ 0323 კინოფირის ან ფოტონეგატივის 

გასასინჯი აპარატი 
 კ 0351 კოდოსკოპი 
 ს 0577 საპროექციო აპარატი 

(დიაპოზიტივის–) 
 ფ 0234 ფოტონეგატივის ან კინოფირის 

გასასინჯი აპარატი 
 

16-03 ფოტოპირგადასაღები 
მოწყობილობები და 
ფოტოგამადიდებლები 
 

 ა 0219 აპარატი  (მიკროფილმის 
გასასინჯი–) 

 კ 0203 კარტრიჯი საოფისე 
პირგადასაღები 
მოწყობილობებისათვის 

 მ 0281 მიკროფილმების გასასინჯი 
აპარატი 

 მ 0285 მიკროფოტოპირგადასაღები 
აპარატი 

 პ 0156 პრინტერი [ფოტოგადასაღები] 
 ფ 0223 ფოტოგამადიდებელი 
 ფ 0236 ფოტოპირგადასაღები აპარატი 
 ფ 0241 ფოტოტელეგრაფიული აპარატი 
 ქ 0141 ქვესადგამი 

ფოტოგამადიდებლისათვის 
 შ 0170 შუქპირგადასაღები აპარატი 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
16-04 გამოსამჟღავნებელი მოწყობილობა 

 
 ა 0003 აბაზანა (გამოსამჟღავნებელი-) 

ფოტოგრაფიისათვის [ტევადობა] 
 ა 0049 ავზაკი კინოფირის 

გამოსამჟღავნებლად 
 გ 0070 გამოსამჟღავნებელი აბაზანა  

ფოტოგრაფიისათვის [ტევადობა] 
 კ 0324 კინოფირის გასამჟღავნებელი 

აპარატურა და ინვენტარი 
 ფ 0231 ფოტომასალების 

გამოსამჟღავნებელი 
მოწყობილობა 
 

16-05 დამხმარე მოწყობილობები 
 

 ა 0153 ამნთები მოწყობილობა 
[ფოტოგრაფიული] 

 ა 0154 ამნთები ნათურა 
ფოტოგრაფიისათვის 

 ბ 0201 ბობინა კინოპროექტორისათვის 
 ბ 0204 ბობინა ფოტოფირისათვის 
 დ 0208 დიაპოზიტივის კასეტი 
 დ 0209 დიაპოზიტივის საჭერი 
 დ 0210 დიაპოზიტივის ჩარჩო 
 დ 0233 დისტანციური მართვის 

მოწყობილობა (დიაპოზიტივი–) 
[უმავთულოს გარდა] 

 ე 0007 ეკრანი (საპროექციო-) 
 ე 0090 ექსპოზიციის ცხრილი 

[ფოტოგრაფიული] 
 ე 0091 ექსპონომეტრი 
 კ 0211 კასეტი (დიაპოზიტივის–) 
 კ 0212 კასეტი (კინოფირის–) 
 კ 0214 კასეტი მიკროფილმისათვის 
 კ 0215 კასეტი (ფოტოფირის–) 
 კ 0249 კაშე ბეჭდვისათვის 

[ფოტოგრაფიული] 
 კ 0320 კინოპროექტორის კოჭა, ბობინა 
 კ 0322 კინოფირი 
 კ 0325 კინოფირის დასაწებებელი წნეხი 
 კ 0326 კინოფირის კასეტი 
 კ 0518 კოჭა კინოპროექტორისათვის 
 კ 0524 კოჭა ფოტოფირისათვის 
 კ 0567 კუთხოვანა (ფოტოსურათის 

დასამაგრებელი–) 
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  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 მ 0130 მართვის მოწყობილობა 

(დიაპოზიტივის დისტანციური–) 
[უმავთულოს გარდა] 

 მ 0282 მიკროფილმის კასეტი 
 მ 0537 მუყაოს ჩარჩო [ფოტოგრაფიის] 
 ს 0065 საბეჭდი კაშე 
 ს 0287 საკეტის სასხლეტი 

[ფოტოგრაფიული] 
 ს 0482 სამფეხი აპარატისათვის 

[ფოტოგრაფიული] 
 ს 0578 საპროექციო ეკრანი 
 ს 0728 სასხლეტი (საკეტის–) 

[ფოტოგრაფიული] 
 ს 0953 საყრდენი ფოტო და კინო 

კამერისათვის 
 ს 1138 საჭერი (დიაპოზიტივის–) 
 ტ 0135 ტიტრების შესაყვანი 

მოწყობილობა ფილმებისათვის 
 ფ 0220 ფოტო ან კინოკამერის საყრდენი 
 ფ 0233 ფოტომეტრი (ფოტოგრაფიული-) 
 ფ 0239 ფოტოსურათის დასამაგრებელი 

კუთხოვანა 
 ფ 0242 ფოტოფირი 
 ფ 0243 ფოტოფირის კასეტი 
 ფ 0244 ფოტოფირის კოჭა, ბობინა 
 შ 0173 შუქფილტრი [ფოტოგრაფიული] 
 ჩ 0070 ჩარჩო (დიაპოზიტივის–) 
 ჩ 0076 ჩარჩო (მუყაოს–) 

[ფოტოგრაფიის] 
 ც 0113 ცხრილი (ექსპოზიციის–) 

[ფოტოგრაფიული] 
 წ 0069 წნეხი კინოფირის 

დასაწებებლად 
 ხ 0030 ხედის მაძიებელი 

[ფოტოგრაფიული] 
 

16-06 ოპტიკური ხელსაწყოები 
 

 გ 0057 გამადიდებელი მინა 
 დ 0026 დამცავი სათვალე 
 დ 0271 დურბინდი 
 დ 0272 დურბინდი (საველე–) 
 დ 0273 დურბინდი (სათეატრო–) 
 ზ 0049 ზღუდარი სათვალის 

ჩარჩოსათვის 
 თ 0140 თვალის მოჭრის საწინააღმდეგო 

სათვალე 

 

 კ 0148 კარების საჭვრეტელი 

 
 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ლ 0069 ლინზა (ოპტიკური-) 
 ლ 0094 ლუპა 
 მ 0263 მზისგან დამცავი სათვალე 
 მ 0277 მიკროსკოპი 
 მ 0336 მინის სამაგრი 
 მ 0431 მონოკლი 
 ო 0001 ობიექტივი 
 ო 0021 ოპტიკური სარკე 
 ო 0022 ოპტიკური ხელსაწყოები, 

რომლებიც არ შედის სხვა 
კლასებსა და ქვეკლასებში 

 პ 0052 პენსნე 
 პ 0064 პერისკოპი 
 პ 0155 პრიზმა [ოპტიკური] 
 რ 0108 რეფრაქტორი 
 რ 0116 რკალი (სათვალის ჩარჩოს–) 
 ს 0168 საველე დურბინდი 
 ს 0211 სათეატრო დურბინდი 
 ს 0216 სათვალე 
 ს 0217 სათვალე (დამცავი–) 
 ს 0218 სათვალე (თვალის მოჭრის 

საწინააღმდეგო–) 
 ს 0221 სათვალის მინა 
 ს 0222 სათვალის სახსარი 
 ს 0223 სათვალის ჩარჩო 
 ს 0224 სათვალის ჩარჩოს ზღუდარი 
 ს 0225 სათვალის ჩარჩოს რკალი 
 ს 0371 სამაგრი მინისათვის 
 ს 0439 სამიზნე (ტელესკოპური–) 

ცეცხლსასროლი იარაღისათვის 
 ს 0440 სამიზნე (ქვემეხის–) 
 ს 0625 სარკე (ოპტიკური-) 
 ს 1175 საჭვრეტელი (კარების–) 
 ს 1294 სახსარი (სათვალის–) 
 ს 1471 სტერეოსკოპი 
 ტ 0081 ტელესკოპი 
 ტ 0082 ტელესკოპური სამიზნე 

ცეცხლსასროლი იარაღისათვის 
 ქ 0114 ქვემეხის სამიზნე 
 ჩ 0079 ჩარჩო (სათვალის–) 
 ჭ 0029 ჭოგრი 

 
16-99 სხვადასხვა 

 
 მ 0324 მინა სასაგნო 
 ს 0668 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

სასაგნო მინა 
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კლასი 17.  მუსიკალური ინსტრუმენტები  

 
  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
17-01 კლავიშიანი  მუსიკალური 

ინსტრუმენტები 
 

 ა 0123 აკორდეონი 
 გ 0113 გარმონი 
 დ 0177 დეკა (ფორტეპიანოს–) 
 კ 0334 კლავიატურა მუსიკალური 

ინსტრუმენტისათვის 
 კ 0336 კლავიშიანი ინსტრუმენტი 
 კ 0337 კლავიში მუსიკალური 

ინსტრუმენტისათვის 
 კ 0472 კონცერტინო 
 მ 0255 მექანიკური ფორტეპიანო 
 მ 0295 მილი (ორგანის–) 
 მ 0528 მუსიკალური ინსტრუმენტის 

კლავიში 
 მ 0529 მუსიკალური ინსტრუმენტის 

სატერფული 
 ო 0025 ორგანი 
 ო 0026 ორგანის მილი 
 ო 0027 ორგანის რეგისტრი 
 რ 0055 რეგისტრი (ორგანის–) 
 ს 0752 სატერფული (მუსიკალური 

ინსტრუმენტის–) 
 ფ 0187 ფისჰარმონია 
 ფ 0217 ფორტეპიანო 
 ფ 0218 ფორტეპიანო (მექანიკური–) 
 ფ 0219 ფორტეპიანოს დეკა 

 
17-02 სასულე მუსიკალური ინსტრუმენტები 

 
 ბ 0310 ბუკი (მონადირის–) 
 ბ 0311 ბუკი [მუსიკალური 

ინსტრუმენტი] 
 ე 0067 ენა მუსიკალური 

ინსტრუმენტისათვის [ნაწილი] 
 კ 0341 კლარნეტი 
 კ 0481 კორნეტი [მუსიკალური 

ინსტრუმენტი] 
 მ 0417 მონადირის ბუკი 
 მ 0527 მუსიკალური ინსტრუმენტი 

(სასულე–) 
 ო 0009 ოკარინა 
 ო 0028 ორგანი (ტუჩის–) 
 პ 0069 პიკოლო 
 რ 0151 რქის ნესტვი [მუსიკალური 

ინსტრუმენტი] 
 ს 0338 სალამური 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ს 0680 სასიგნალო მილი 
 ს 0714 სასულე მუსიკალური 

ინსტრუმენტი 
 ს 0910 საქსოფონი 
 ს 0936 საყვირი [მუსიკალური 

ინსტრუმენტი] 
 ს 1475 სტვირი 
 ტ 0199 ტრომბონი 
 ტ 0240 ტუჩის გარმონი 
 ტ 0241 ტუჩის ორგანი 
 ფ 0001 ფაგოტი 
 ფ 0200 ფლეიტა 
 ჰ 0036 ჰობოი 
 ჰ 0038 ჰორნი 

 
17-03 სიმებიანი მუსიკალური 

ინსტრუმენტები 
 

 ა 0236 არფა 
 ბ 0052 ბალალაიკა 
 ბ 0087 ბანჯო 
 გ 0232 გიტარა 
 ვ 0079 ვიოლინო 
 ვ 0080 ვიოლინოს სანიკაპე 
 ვ 0081 ვიოლონჩელი  
 კ 0466 კონტრაბასი 
 მ 0101 მანდოლინა 
 ს 0553 სანიკაპე ვიოლინოსათვის 
 ს 1369 სიმებიანი მუსიკალური 

ინსტრუმენტი 
 ს 1371 სიმის მოსაჭერი კოჭი სიმებიანი 

მუსიკალური 
ინსტრუმენტისათვის 

 ც 0045 ციმბალი 
 ც 0048 ციტრა 
 ხ 0079 ხემი მუსიკალური 

ინსტრუმენტისათვის 
 ჰ 0013 ჰავაის გიტარა 

 
17-04 დასარტყამი მუსიკალური საკრავები 

 
 გ 0246 გონგი 
 დ 0086 დასარტყამი საკრავი 
 დ 0132 დაფდაფი 
 დ 0248 დოლი (დიდი–) [მუსიკალური 

ინსტრუმენტი] 
 დ 0252 დოლი [მუსიკალური 

ინსტრუმენტი] 
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კლასი 17.  მუსიკალური ინსტრუმენტები 

 
  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
17-01 კლავიშიანი  მუსიკალური 

ინსტრუმენტები 
 დ 0254 დოლის (თურქული–) ჯოხები 
 ზ 0007 ზანზალაკი [მუსიკალური 

ინსტრუმენტი] 
 ზ 0013 ზარი [მუსიკალური 

ინსტრუმენტი] 
 თ 0121 თეფშები [მუსიკალური 

ინსტრუმენტი] 
 კ 0155 კარილიონი 
 კ 0226 კასტანეტი 
 კ 0576 კურანტი 
 მ 0125 მარაკასი 
 მ 0139 მარიმბა 
 ჟ 0022 ჟღარუნა [მუსიკალური 

ინსტრუმენტი] 
 ს 0444 სამკუთხა [მუსიკალური 

ინსტრუმენტი] 
 ტ 0015 ტამბურინი 
 ქ 0211 ქსილოფონი 

 
17-05 მექანიკური მუსიკალური 

ინსტრუმენტები 
 

 ა 0239 არღანი 
 ზ 0009 ზარდახშა (მუსიკალური-) 
 კ 0084 კალიოპა [მუსიკალური 

ინსტრუმენტი] 
 მ 0251 მექანიკური მომღერალი ჩიტი 
 მ 0252 მექანიკური მუსიკალური 

ინსტრუმენტი 
 მ 0398 მომღერალი ჩიტი (მექანიკური–) 
 მ 0526 მუსიკალური ზარდახშა 
 ჩ 0120 ჩიტი (მექანიკური მომღერალი–) 

 
17-99 სხვადასხვა 

 
 ა 0259 ასაწყობი სასტვენი 

(მუსიკალური ინსტრუმენტის–) 
 დ 0188 დემპფერი მუსიკალური 

ინსტრუმენტისათვის 
 კ 0096 კამერტონი 
 ს 0138 სადირიჟორო ჯოხი 
 ს 0712 სასტვენი (მუსიკალური 

ინსტრუმენტის ასაწყობი–) 
 ს 1489 სურდინა მუსიკალური 

ინსტრუმენტისათვის 
 ჯ 0067 ჯოხი (სადირიჟორო–) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 
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კლასი 17.  მუსიკალური ინსტრუმენტები  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          



 
nawarmis CamonaTvali klasebis mixedviT 

 
კლასი 18. საწარმოო და საოფისე მოწყობილობებეი  

 
  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
18-01 საწერი და საანგარიშო მანქანები 

 
 ა 0220 აპარატი (საკასო–) 
 ა 0228 არითმომეტრი 
 ბ 0184 ბიულეტენების ან ხმების  

დამთვლელი (საარჩევნო–) 
მოწყობილობა 

 კ 0086 კალკულატორი [კომპიუტერის 
გარდა] 

 კ 0338 კლავიში (საწერი მანქანის–) 
 ლ 0051 ლენტი (საწერი მანქანის–) 
 ლ 0068 ლილვაკი (საწერი მანქანის–) 
 მ 0493 მოწყობილობა (საარჩევნო 

ბიულეტენების ან ხმების 
დამთვლელი–) 

 ნ 0158 ნომოგრამა 
 პ 0174 პულტი ეკრანით 

დასადასტურებლად და 
გადასახდელად [კომპიუტერის 
გარდა] 

 ს 0034 საარჩევნო ბიულეტენების ან 
ხმების დამთვლელი 
მოწყობილობა 

 ს 0097 საბუღალტრო მანქანა 
 ს 0257 საკასო აპარატი 
 ს 1068 საწერი მანქანა 
 ს 1069 საწერი მანქანის კლავიში 
 ს 1070 საწერი მანქანის ლენტი 
 ს 1071 საწერი მანქანის ლილვაკი 
 ს 1467 სტენოგრაფიული მანქანა 
 ს 1469 სტენოტიპი [საოფისე მანქანა] 
 ქ 0066 ქაღალდის მიმმართველი საწერი 

მანქანისათვის 
 ჩ 0103 ჩეკის გამოსაწერი მოწყობილობა 

 
18-02 საბეჭდი მანქანები 

 
 ბ 0139 ბგერათსაზოლაციო გარსაცმი 

საბეჭდი მანქანისათვის 
 გ 0116 გარსაცმი (ბგერათსაიზოლაციო–) 

საბეჭდი მანქანისათვის 
 დ 0006 დაზგა (საბეჭდი–) 
 დ 0091 დასაფრანკი მანქანა 
 კ 0205 კარტრიჯი ტონერით საბეჭდი 

მანქანისათვის 
 ლ 0067 ლილვაკი (საღებავის–) საბეჭდი 

მანქანისათვის 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  კლასი/ 
ქვეკლასი

# ნაწარმის დასახელება 

 
 მ 0141 მარკის გასაუქმებელი 

მოწყობილობა 
 მ 0316 მიმეოგრაფი 
 მ 0357 მისამართის მიმკუთვნებელი 

მანქანა 
 მ 0358 მისამართის მიმკუთვნებელი 

მანქანის ფირფიტა 
 მ 0359 მისამართის მიმკუთვნებელი 

საბეჭდი ფორმა 
 ო 0054 ოფსეტური საბეჭდი მანქანა 
 პ 0081 პირგადასაღები მანქანა [საოფისე 

მოწყობილობა] 
 ს 0064 საბეჭდი დაზგა 
 ს 0066 საბეჭდი მანქანა 
 ს 0067 საბეჭდი მანქანა (ოფსეტური–) 
 ს 0070 საბეჭდი ფორმა (მისამართის 

მიმკუთვნებელი–) 
 ს 0459 სამრავლებელი აპარატი 
 ს 0708 სასტამბო მანქანა 
 ს 0915 საღებავი ლილვაკი საბეჭდი 

მანქანისათვის 
 ს 0917 საღებავის აპარატი საბეჭდი 

მანქანისათვის 
 ს 1472 სტერეოტიპის დასამზადებელი 

მანქანა და მოწყობილობა 
 ტ 0116 ტვიფრის დასასმელი მანქანა 
 ტ 0132 ტიპოგრაფიული საამწყობო 

მანქანა 
 ფ 0176 ფირფიტა (მისამართის 

მიმკუთვნებელი მანქანის–) 
 შ 0141 შრიფტსამსხმელო მანქანა 
 შ 0147 შტემპელის დასასმელი მანქანა 

 
18-03 სასტამბო შრიფტები 

 
 ა 0260 ასოები სატრანსპორტო 

საშუალების სანომრო 
ნიშნებისათვის 

 ლ 0073 ლიტერი პოლიგრაფიული 
 მ 0165 მატრიცა (საბეჭდი–) 
 მ 0375 მნათი შრიფტი 
 მ 0430 მონოგრამა 
 ს 0068 საბეჭდი მატრიცა 
 ს 0709 სასტამბო შრიფტი 
 ს 1073 საწერი მანქანის შრიფტი 
 ს 1481 სუბტიტრის შრიფტი [ფილმის] 
 ფ 0171 ფირნიშის შრიფტი 
 შ 0136 შრიფტი (მნათი–) 
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კლასი 18. საწარმოო და საოფისე მოწყობილობებეი 

 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 შ 0137 შრიფტი (სასტამბო–) 
 შ 0138 შრიფტი საწერი მანქანისათვის 
 შ 0139 შრიფტი სუბტიტრისათვის 

[ფილმის] 
 შ 0140 შრიფტი ფირნიშისათვის 
 ც 0053 ციფრები სატრანსპორტო 

საშუალების სანომრო 
ნიშნებისათვის 
 

18-04 საამკინძაო მანქანები, საკერავი 
მანქანები კავებით დასამაგრებლად, 
ქაღალდსაჭრელი მანქანები საამკინძაო 
სამუშაოებისათვის 
 

 გ 0159 გასახსნელი მანქანა ან 
მოწყობილობა (კონვერტის–) 

 გ 0212 გილიოტინა [საამკინძაო] 
 დ 0084 დასანარიმანდებელი მანქანა 

ასაკინძად 
 კ 0444 კონვერტის გასახსნელი მანქანა 

და მოწყობილობა 
 კ 0445 კონვერტის დასაწებებელი 

მანქანა და მოწყობილობა 
 მ 0069 მავთულ–საკერავი მანქანა 

[საამკინძაო] 
 ს 0246 საკაზმავი მანქანა [სასტამბო] 
 ს 0271 საკერავი მაქანა [საამკინძაო] 
 ს 1198 საჭრელი (ქაღალდის–) მანქანა ან 

მოწყობილობა 
 წ 0037 წიგნების ბლოკის ჩამოსაჭრელი 

მანქანა [საამკინძაო] 
 

18-99 სხვადასხვა 
 

 ა 0261 ასოთასაწყობი სალარო 
[სასტამბო] 

 ა 0262 ასოთასაწყობი ჩარჩო [სასტამბო] 
 გ 0125 გასანადგურებელი მანქანა 

(დოკუმენტების–) 
 დ 0242 დოკუმენტების 

გასანადგურებელი მანქანა 
 დ 0243 დოკუმენტების მახარისხებელი 

მანქანა [ინფორმაციის 
მომძიებელი მანქანის გარდა] 

 ე 0077 ეტიკეტის დასაწებებელი მანქანა 
 მ 0007 მაგიდა (ასოთსაამწყობო-) 

[სასტამბო] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  კლასი/ 
ქვეკლასი

# ნაწარმის დასახელება 

 
 მ 0012 მაგიდაზე დასადგმელი ჯიბის 

გამომთვლელი მანქანის 
ქვესადგარი 

 მ 0213 მახარისხებელი მანქანა 
(დოკუმენტების–) [ინფორმაციის 
მომძიებელი მანქანის გარდა] 

 მ 0214 მახარისხებელი მანქანა 
(ქაღალდის–) 

 ს 0030 საამწყობო მაგიდა [სასტამბო] 
 ქ 0065 ქაღალდის მახარისხებელი 

მანქანა 
 ჩ 0068 ჩარჩო (ასოთსაამწყობო–) 

[სასტამბო] 
 ჯ 0052 ჯიბის გამომთვლელი მანქანის 

ქვესადგარი [მაგიდაზე 
დასადგმელი] 
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კლასი 18. საწარმოო და საოფისე მოწყობილობებეი  

 

 

          



 
nawarmis CamonaTvali klasebis mixedviT 

 
კლასი 19.   საკანცელარიო და საკანტორო საკუთნო და სამარჯვები, მასალები და საკუთნო  
                     მხატვრული შემოქმედებისა და სწავლებისათვის 

 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
19-01 საწერი ქაღალდები, კორესპონდენციის 

და საუწყებო ბარათები 
 

 ბ 0095 ბარათი (საფოსტო დახურული–) 
 ბ 0098 ბარათი (ღია–) 

შეტყობინებისათვის 
[მაგალითად მისალოცი, 
სამგლოვიარო, საქორწილო] 

 გ 0032 გაზეთის ქაღალდი 
 გ 0168 გეგმის, პროექტის 

(არქიტექტურული–) ქაღალდი 
 დ 0025 დამცავი ნიშნების მქონე 

ქაღალდი 
 კ 0085 კალკის ქაღალდი 
 კ 0441 კონვერტი 
 კ 0446 კონვერტი ხელფასისათვის 
 მ 0355 მისალოცი ბარათი 
 მ 0578 მხატვრული საფოსტო ღია 

ბარათი 
 პ 0009 პაკეტი ხელფასისათვის 
 პ 0082 პირგადასაღები ქაღალდი 
 პ 0160 პროექტის, გეგმის 

(არქიტექტურული–) ქაღალდი 
 ს 0071 საბეჭდი ქაღალდი 
 ს 0415 სამგლოვიარო ბარათი 
 ს 0830 საფოსტო ბარათი 

(ილუსტრირებული–) 
 ს 0831 საფოსტო დახურული ბარათი 
 ს 0834 საფოსტო ქაღალდი 
 ს 0835 საფოსტო ღია ბარათი 
 ს 0856 საფუთავი ქაღალდი ნაბეჭდი 

საფოსტო გზავნილისათვის 
 ს 1078 საწერი ქაღალდი 
 ს 1218 სახაზავი ქაღალდი 
 ს 1229 სახატავი ქაღალდი 
 ფ 0226 ფოტოგრაფიული ქაღალდი 
 ქ 0045 ქაღალდი ავიაწერილისათვის 
 ქ 0046 ქაღალდი არქიტექტურული 

გეგმისათვის, პროექტისათვის 
 ქ 0048 ქაღალდი დამცავი ნიშნებით 
 ქ 0050 ქაღალდი (კალკის–) 
 ქ 0053 ქაღალდი (პირგადასაღები–) 
 ქ 0054 ქაღალდი (საბეჭდი–) 
 ქ 0058 ქაღალდი (საწერი, საფოსტო–) 
 ქ 0059 ქაღალდი (სახაზავი–) 
 ქ 0060 ქაღალდი (სახატავი–) 
 ქ 0072 ქაღალდი (ფოტოგრაფიული-) 

 
 
 
 
 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ღ 0032 ღია ბარათი (მხატვრული–) 

საფოსტო 
 ღ 0033 ღია ბარათი შეტყობინებისათვის 

[მაგალითად მისალოცი, 
სამგლოვიარო, საქორწილო] 

 ხ 0075 ხელფასის კონვერტი, პაკეტი 
 

19-02 საკანტორო საკუთნოები 
 

 ა 0216 აპარატი (ბანკნოტების 
გასასწორებელი–) 

 ა 0217 აპარატი (ბანკნოტების 
დასათვლელი–) 

 ა 0282 აქანდაზი მონეტებისათვის 
 ბ 0084 ბანკნოტების დასათვლელი 

აპარატი 
 ბ 0085 ბანკნოტების მომჭერი 
 ბ 0086 ბანკნოტის გასასწორებელი 

აპარატი 
 ბ 0088 ბარათების (სადარბაზო–) საჭერი 
 ბ 0165 ბეჭედი (საკანცელარიო) 
 ბ 0196 ბლოკნოტის საჭერი 
 ბ 0197 ბლოკნოტის (სტენოგრაფიული–) 

ქვესადგამი 
 გ 0131 გასაუქმებელი შტემპელი 

(საფოსტო მარკის-)  
 დ 0013 დამდგენი (ტელეფონის ნომრის–)
 დ 0017 დამყოფი (კარტოთეკის–) 
 დ 0046 დამხარისხებელი  (მონეტების–) 

მოწყობილობა 
 დ 0058 დანა (ქაღალდის საჭრელი–) 
 დ 0077 დასათარიღებელი და 

დასანომრი მოწყობილობა, 
საკანცელარიო 

 დ 0085 დასანომრი შტამპი 
 დ 0238 დოზატორი საკორექტურო 

სითხისათვის 
 ე 0018 ელასტიკური ლენტი 

[საკანცელარიო] 
 ზ 0004 ზამბარული მომჭერი 

საქაღალდეებისათვის 
 თ 0124 თეფში (მონეტების–) 
 კ 0034 კავის მოსახსნელი მოწყობილობა 
 კ 0048 კალათა კორესპონდენციისათვის 
 კ 0119 კარადა (კარტოთეკის–) 

[მოძრავი] 
 კ 0195 კარტოთეკის დამყოფი 

 
 
 
 

          



 
nawarmis CamonaTvali klasebis mixedviT 

 
კლასი 19.   საკანცელარიო და საკანტორო საკუთნო და სამარჯვები, მასალები და საკუთნო  
                     მხატვრული შემოქმედებისა და სწავლებისათვის 

 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 კ 0196 კარტოთეკის კარადა [მოძრავი] 
 კ 0197 კარტოთეკის (საკიდი–) პაკეტი 
 კ 0198 კარტოთეკის ფირფიტა 
 კ 0378 კოლოფი მონეტების 

დასათვლელად 
 კ 0382 კოლოფი საბუთების 

[საკანცელარიო] 
 კ 0396 კოლოფი ფულისათვის 
 კ 0397 კოლოფი ქაღალდის 

სამაგრებისათვის 
 კ 0480 კორესპონდენციის(-თვის) 

კალათა 
 ლ 0046 ლენტი (ელასტიკური–) 

საკანცელარიო 
 მ 0321 მიმწოდი (წებოვანი ლენტის–) 

მოწყობილობა 
 მ 0400 მომჭერი ბანკნოტებისათვის 
 მ 0410 მომჭერი ნახატებისათვის, 

ნახაზებისათვის 
 მ 0412 მომჭერი ქაღალდებისათვის 
 მ 0416 მომჭერი წერილებისათვის 
 მ 0419 მონეტების აქანდაზი 
 მ 0420 მონეტების დამხარისხებელი 

მოწყობილობა 
 მ 0421 მონეტების დასათვლელი 

კოლოფი 
 მ 0422 მონეტების თეფში 
 მ 0424 მონეტების სვეტებად დასაწყობი 

მოწყობილობა 
 მ 0425 მონეტების ყუთი 
 ნ 0097 ნახაზების მომჭერი 
 ნ 0098 ნახაზების საჭერი 
 ნ 0100 ნახატების მომჭერი 
 ნ 0101 ნახატების საჭერი 
 პ 0005 პაკეტი საკიდი 

კარტოთეკისათვის 
 პ 0153 პრესპაპიე 
 რ 0085 რეზინის შტამპი 
 ს 0082 საბუთების შესანახი კოლოფი 

[საკანცელარიო] 
 ს 0083 საბუთების შესანახი ხონჩა, 

კალათი 
 ს 0249 საკანცელარიო ბეჭედი 
 ს 0252 საკანცელარიო სახვრეტელა 
 ს 0253 საკანცელარიო სტეპლერი 
 ს 0313 საკიდი კარტოთეკის პაკეტი 
 ს 0382 სამაგრი (ქაღალდების-) 

 
 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ს 0746 სატენიანებელი [საკანცელარიო 

მოწყობილობა] 
 ს 0766 სატვიფრი მოწყობილობა 

(ხელით სამართავი–) 
 ს 1132 საჭერი (ბლოკნოტის-) 
 ს 1146 საჭერი (ნახატების, ნახაზების–) 
 ს 1152 საჭერი (სავიზიტო ბარათების–) 

[საკანცელარიო მოწყობილობა] 
 ს 1164 საჭერი (ქაღალდების სამაგრის–) 
 ს 1169 საჭერი შტემპელისათვის 

[ბეჭედი] 
 ს 1284 სახვრეტელა [საკანცელარიო] 
 ს 1285 სახვრეტი შტამპი 
 ს 1337 სვეტებად დასაწყობი 

(მონეტების–) მოწყობილობა 
 ს 1466 სტენოგრაფიული ბლოკნოტის 

ქვესადგამი 
 ს 1468 სტენოგრაფიული ქაღალდების 

ქვესადგამი 
 ს 1470 სტეპლერი (საკანცელარიო–) 
 ტ 0090 ტელეფონის ნომრის დამდგენი 
 ტ 0187 ტრაფარეტი [საკანცელარიო] 
 ფ 0269 ფულის კოლოფი 
 ფ 0270 ფულის მომჭერი 
 ქ 0043 ქაღალდების მომჭერი 
 ქ 0044 ქაღალდების სამაგრი 
 ქ 0067 ქაღალდის სამაგრების კოლოფი 
 ქ 0134 ქვესადგამი (სტენოგრაფიული 

ბლოკნოტის–) 
 ქ 0135 ქვესადგამი (სტენოგრაფიული 

ქაღალდების-) 
 შ 0142 შტამპი (რეზინის–) 
 შ 0143 შტამპი (სახვრეტი–) 
 შ 0146 შტემპელი (საფოსტო მარკის 

გასაუქმებელი–)  
 წ 0009 წასაშლელი ელექტრული 

მოწყობილობა [საკანცელარიო] 
 წ 0012 წებოვანი ლენტის მიმწოდი 

მოწყობილობა 
 წ 0020 წერილების მომჭერი 
 წ 0033 წვრილმანი საგნების ყუთი 

[საკანცელარიო საკუთნო] 
 

19-03 კალენდრები 
 

 გ 0016 გადასაფურცლი კალენდარი 
 კ 0077 კალენდარი (გადასაფურცლი–) 
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nawarmis CamonaTvali klasebis mixedviT 

 
კლასი 19.   საკანცელარიო და საკანტორო საკუთნო და სამარჯვები, მასალები და საკუთნო  
                     მხატვრული შემოქმედებისა და სწავლებისათვის 

 
  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 კ 0078 კალენდარი (მოსახევი–) 
 კ 0079 კალენდარი [სარეკლამო] 
 კ 0080 კალენდრის (გადასაფურცლი –) 

ქვესადგამი 
 კ 0081 კალენდრის (მაგიდის მოსახევი–) 

ქვესადგამი 
 ქ 0125 ქვესადგამი მაგიდის მოსახევი 

კალენდრისათვის 
 

19-04 წიგნები და მისთანანი 
 ა 0136 ალბომი (საფოსტო მარკების–) 
 ა 0139 ალბომი (სხვადასხვა 

დანიშნულების–) [მარკების, 
ფოტოსურათების, ბარათების] 

 ა 0141 ალბომი (ფოტოსურათების–) 
 ა 0158 ამონაჭრების (გაზეთიდან, 

ჟურნალიდან–) ჩასაწებებელი 
ალბომი 

 ბ 0089 ბარათების (ღია–) ალბომი 
 ბ 0097 ბარათის (სავიზიტო–) ჩასადები 
 ბ 0194 ბლოკნოტი 
 ბ 0195 ბლოკნოტი (ბრიჯის ანგარიშის–) 
 ბ 0198 ბლოკნოტი (სტენოგრაფიული-) 
 ბ 0290 ბრიჯის ანგარიშის ბლოკნოტი 
 ბ 0312 ბუკლეტი 
 გ 0108 გარეკანი საბუთებისათვის 
 გ 0110 გარეკანი (წიგნის–) 
 გ 0112 გარეყდა (წიგნის–) 
 დ 0221 დისკეტის ფუტლარი 
 დ 0274 დღიური 
 კ 0076 კალენდარი 
 კ 0229 კატალოგი 
 კ 0414 კომპაქტდისკის ფუტლარი 
 მ 0356 მისამართების წიგნი 
 ნ 0163 ნოტების რვეული 
 პ 0152 პრეისკურანტი 
 ჟ 0021 ჟურნალი 
 რ 0049 რგოლი (ყდის–) 
 რ 0070 რეესტრი 
 ს 0036 სააღრიცხვო წიგნი 
 ს 0079 საბუთების გარეკანი 
 ს 0081 საბუთების საქაღალდე 
 ს 0098 საბუღალტრო წიგნი 
 ს 0833 საფოსტო მარკების ალბომი 
 ს 0892 საქაღალდე (საბუთების-) 

 
 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ს 0893 საქაღალდე [საკანცელარიო] 
 ს 1465 სტენოგრაფიული ბლოკნოტი 
 ს 1503 სწრაფჩამკერი (საკანცელარიო–) 
 უ 0001 უბის წიგნაკი 
 უ 0002 უბის წიგნაკი–კალენდარი 
 ფ 0237 ფოტოსურათების ალბომი 
 ფ 0301 ფუტლარი (დისკეტას-) 
 ფ 0305 ფუტლარი კომპაქტდისკის 
 ყ 0020 ყდა [წიგნის] 
 ყ 0021 ყდის რგოლი 
 ჩ 0088 ჩასადები სავიზიტო 

ბარათებისათვის 
 წ 0040 წიგნი 
 წ 0041 წიგნის გარეკანი 
 წ 0042 წიგნის გარეყდა 
19-05 სარეზერვო ქვეკლასი 

 
19-06 მასალები და ინსტრუმენტები ხელით 

საწერად, ხაზვის, ხატვის, ზეთის 
საღებავებით ხატვის, გრავირების და 
სხვა მხატვრული შემოქმედებისათვის 
 

 ა 0060 ავტოკალამი 
 ა 0061 ავტოკალამი (ბურთულიანი–) 
 ა 0075 ავტომატური ფანქარი 
 გ 0160 გასახსნელი (საღებავების–) თასი 

მხატვრებისათვის 
 გ 0273 გრიფელის დაფა 
 გ 0274 გრიფელის წასამახვი 

მოწყობილობა [ფანქრის] 
 დ 0097 დასახაზი (მრუდი წირის–) 

მოწყობილობა 
 დ 0115 დაფა (გრიფელის–) 
 დ 0127 დაფა (საკლასო–) 
 დ 0129 დაფა (სახაზავი-) [მაგიდისგან 

განსხვავებული] 
 ე 0063 ელიფსოგრაფი 
 თ 0006 თავი (სახაზავი ხელსაწყოს–) 
 თ 0078 თასი (საღებავების გასახსნელი–) 

მხატვრებისათვის 
 თ 0112 თერმოკაუტერი (ხეზე 

ამოსაწვავი–) 
 კ 0065 კალამი (ავტოკალმის–) 
 კ 0066 კალამი (თვითმწერის–) 
 კ 0067 კალამი (მუდმივი–) 
 კ 0068 კალამი (სახაზავი–) 
 კ 0087 კალმისტრის სადგარი 

 
 
 
 
 
 
 

          



 
nawarmis CamonaTvali klasebis mixedviT 

 
კლასი 19.   საკანცელარიო და საკანტორო საკუთნო და სამარჯვები, მასალები და საკუთნო  
                     მხატვრული შემოქმედებისა და სწავლებისათვის 

 
  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 კ 0088 კალმისტრის საჭერი 
 კ 0394 კოლოფი ფანქრების 
 კ 0559 კუთხედი მეიარაღისათვის 
 კ 0561 კუთხედი (სახაზავი–) 
 კ 0562 კუთხედი ჭრისთვის 
 კ 0563 კუთხესაზომი 
 კ 0564 კუთხესაზომი ტრანსპორტირით 
 მ 0159 მასრა (სახაზავი ტუშის–) 
 მ 0235 მეიარაღის კუთხედი 
 მ 0396 მოლბერტი 
 მ 0505 მრუდთარგი (ხაზვის–) 
 მ 0506 მრუდი წირის დასახაზი 

მოწყობილობა 
 მ 0577 მხატვრის პალიტრა 
 ნ 0090 ნაწერის (დაფაზე–) წასაშლელი 

საშუალება 
 პ 0011 პალიტრა( მხატვრის-) 
 პ 0023 პანტოგრაფი ხაზვისათვის 
 რ 0087 რეისფედერი 
 ს 0120 სადგარი (კალმისტრის–) 
 ს 0185 საზომი ფარგალი 
 ს 0228 სათლელი (ფანქრის–) 
 ს 0247 საკალმე 
 ს 0323 საკლასო დაფა 
 ს 0324 საკლასო დაფაზე ნაწერის 

წასაშლელი  საშუალება 
 ს 0429 სამელნე 
 ს 0894 საქაღალდე (საშრობი 

ქაღალდის–) 
 ს 0913 საღებავების გასახსნელი თასი 
 ს 0914 საღებავების ყუთი 

მხატვრისათვის 
 ს 0976 საშლელი 
 ს 0996 საშრობი ქაღალდი 
 ს 0997 საშრობი ქაღალდის  საქაღალდე 
 ს 1027 საცვლელი ღერო ბურთულიანი 

კალმისტრის 
 ს 1066 საწერი ან მოსანიშნი ცარცი 
 ს 1074 საწერი მოწყობილობა 
 ს 1079 საწერი ქაღალდის საქაღალდე 
 ს 1080 საწერკალამი 
 ს 1163 საჭერი (ფანქრის–) 
 ს 1171 საჭერი (ცარცის–) 
 ს 1207 საჭრისი საგრავირო 
 ს 1208 საჭრისი (საგრავირო–) 

ელექტრული 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ს 1209 სახაზავი დაფა [მაგიდისგან 

განსხვავებული] 
 ს 1210 სახაზავი იარაღი 
 ს 1211 სახაზავი კალამი 
 ს 1212 სახაზავი კუთხედი 
 ს 1215 სახაზავი (საკანცელარიო–) 
 ს 1217 სახაზავი ფარგალი 
 ს 1219 სახაზავი ხაზვისათვის 
 ს 1220 სახაზავი ხელსაწყო 
 ს 1221 სახაზავი ხელსაწყოს თავი 
 ტ 0130 ტილოს დასაჭიმი ქვეჩარჩო 

მხატვრისათვის 
 ტ 0180 ტრანსპორტირი [მათ შორის 

საზღვაო] 
 ტ 0188 ტრაფარეტი [ხაზვის] 
 ტ 0238 ტუშის (სახაზავი–) მასრა 
 ფ 0005 ფანქარი 
 ფ 0006 ფანქარი (ავტომატური–) 
 ფ 0010 ფანქარი (ფერადი–) 
 ფ 0012 ფანქრების ყუთი, კოლოფი 
 ფ 0013 ფანქრის სათლელი 
 ფ 0014 ფანქრის საჭერი 
 ფ 0044 ფარგალი ხაზვისათვის 
 ქ 0057 ქაღალდი (საშრობი–) 
 ქ 0122 ქვესადგამი კალმისტრისათვის 
 ქ 0159 ქვეჩარჩო (ტილოს დასაჭიმი–) 

მხატვრებისათვის 
 ღ 0014 ღერო (საცვლელი-) 

ბურთულიანი კალმისტრის 
 ყ 0069 ყუთი (საღებავების–) 

მხატვრისათვის 
 ყ 0072 ყუთი ფანქრებისათვის 
 შ 0001 შაბლონი წასაშლელად 
 ც 0010 ცარცი საწერად ან მოსანიშნად 
 ც 0011 ცარცის საჭერი 
 ც 0012 ცარცის წასამახვი მოწყობილობა 
 წ 0008 წასამახვი მოწყობილობა 

ცარცისათვის 
 წ 0010 წასაშლელი შაბლონი 
 ხ 0004 ხაზვის მრუდთარგი 
 ხ 0031 ხეზე ამოსაწვავი თერმოკაუტერი 

 
19-07 სასწავლო მასალები 

 
 ა 0264 ასტრონომიული გლობუსი 
 ა 0265 ასტრონომიული რუკა 
 ა 0267 ატლასი 
 გ 0167 გეგმა (ქალაქის–) 
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კლასი 19.   საკანცელარიო და საკანტორო საკუთნო და სამარჯვები, მასალები და საკუთნო  
                     მხატვრული შემოქმედებისა და სწავლებისათვის 

 
  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 გ 0188 გეოგრაფიული რუკა 
 გ 0207 გზების რუკა 
 გ 0234 გლობუსი (ასტრონომიული–) 
 გ 0235 გლობუსი (დედამიწის–) 
 დ 0169 დედამიწის გლობუსი 
 პ 0021 პანორამული პლანშეტი 

[ღირსშესანიშნაობების] 
 პ 0107 პლანეტარიუმი 
 პ 0109 პლანისფერო (სანავიგაციო–) 
 რ 0138 რუკა (ასტრონომიული–) 
 რ 0139 რუკა (გეოგრაფიული–) 
 რ 0140 რუკა (გზების–) 
 რ 0143 რუკა (მსოფლიოს ორი 

ნახევარსფეროს–) 
 ს 0502 სანავიგაციო პლანისფერო 
 ს 0718 სასწავლო მასალა 
 ს 0719 სასწავლო მოწყობილობა 

[თვალსაჩინო ხელსაწყოების 
გარდა] 

 ს 1011 საჩვენებელი ჯოხი 
 ქ 0001 ქალაქის გეგმა 
 ჯ 0068 ჯოხი საჩვენებელი 

 
19-08 ნაბეჭდი პროდუქციის სხვა სახეობები 

 
 ა 0088 ავტომობილის სადგომის(-თვის) 

დისკო 
 ა 0137 ალბომის ნაბეჭდი თაბახი 
 ა 0138 ალბომის ფურცელი საფოსტო 

მარკებისათვის 
 ა 0190 ანგარიშსწორების ცხრილი 
 ა 0237 არქიტექტურული გეგმა, ნახაზი, 

პროექტი 
 ა 0278 აფიშა (სარეკლამო–) 
 ბ 0090 ბარათი ( დაუსწრებლობის 

რეგისტრაციის–) 
 ბ 0091 ბარათი კარტოთეკისათვის 
 ბ 0092 ბარათი (მიკროპროცესორული–) 
 ბ 0093 ბარათი (სავიზიტო–) 
 ბ 0094 ბარათი (საკრედიტო–) 
 ბ 0099 ბარათი (შვებულების 

შესამოწმებელი–) 
 ბ 0167 ბეჭედი წერილისათვის 
 ბ 0179 ბილეთი (შესასვლელი–) 
 ბ 0189 ბლანკი (ლატარიის–) [ნაბეჭდი] 
 ბ 0190 ბლანკი [ნაბეჭდი] 
 გ 0077 გამოსაჭრელი თარგი 
 გ 0100 განრიგი 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 გ 0165 გეგმა (არქიტექტურული–) 
 გ 0166 გეგმა (ტოპოგრაფიული–) 
 გ 0256 გრავიურა 
 გ 0265 გრაფიკი 
 დ 0002 დაბალანსების ცხრილი 
 დ 0110 დასტა, შეკრულა (სამედიცინო 

რეცეპტების–) 
 დ 0112 დაუსწრებლობის რეგისტრაციის 

ბარათი 
 დ 0205 დიაგრამა 
 დ 0224 დისკო ავტომობილების 

სადგომისათვის 
 ე 0075 ეტიკეტი 
 თ 0002 თაბახი (ალბომის ნაბეჭდი–) 
 თ 0003 თაბახი (ნაბეჭდი–) 

სარეგისტრაციო 
ჟურნალისათვის, საბუღალტრო 
წიგნისათვის 

 თ 0050 თარგი (გამოსაჭრელი–) 
 თ 0051 თარგი კერვისათვის 
 ი 0022 იარლიყი 
 კ 0194 კარტოთეკის ბარათი 
 ლ 0030 ლატარიის ბლანკი [ნაბეჭდი] 
 მ 0045 მაგნიტური ბარათი 
 მ 0122 მანძილის მაჩვენებელი 

ფირფიტა 
 მ 0201 მაჩვენებელი (მენსტრუალური 

ციკლის–) 
 მ 0239 მენსტრუალური ციკლის 

მაჩვენებელი 
 მ 0276 მიკროპროცესორული ბარათი 
 მ 0487 მოწმობა (პირადობის-) 
 ნ 0002 ნაბეჭდი ბლანკი 
 ნ 0003 ნაბეჭდი მასალა, მათ შორის 

სარეკლამო 
 ნ 0070 ნაქარგის ნიმუში 
 ნ 0099 ნახაზი (არქიტექტურული–) 
 პ 0078 პირადობის მოწმობა 
 პ 0105 პლაკატი (სარეკლამო-) 
 პ 0159 პროექტი (არქიტექტურული–) 
 პ 0165 პროსპექტი 
 რ 0110 რეცეპტების (სამედიცინო–) 

დასტა 
 რ 0121 რკინიგზის განრიგი 
 ს 0057 საბანკო ჩეკი 
 ს 0099 საბუღალტრო წიგნის ნაბეჭდი 

თაბახი 
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კლასი 19.   საკანცელარიო და საკანტორო საკუთნო და სამარჯვები, მასალები და საკუთნო  
                     მხატვრული შემოქმედებისა და სწავლებისათვის 

 
  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ს 0173 სავიზიტო ბარათი 
 ს 0264 საკერავი თარგი 
 ს 0331 საკრედიტო ბარათი 
 ს 0425 სამედიცინო რეცეპტების დასტა 
 ს 0561 სანოტო ქაღალდი 
 ს 0587 სარეგისტრაციო ჟურნალის 

ნაბეჭდი თაბახი 
 ს 0591 სარეკლამო აფიშა 
 ს 0595 სარეკლამო პლაკატი 
 ს 0596 სარეკლამო (ჩართული–) 

ფურცელი 
 ს 0832 საფოსტო მარკებისათვის 

(ალბომის ფურცელი–) 
 ს 1122 საჭდე 
 ს 1484 სუნელ–სანელებლების 

გამოყენების ცხრილი 
 ს 1487 სურათი (გადასაყვანი–) 
 ტ 0168 ტოპოგრაფიული გეგმა 
 ფ 0175 ფირფიტა (მანძილის 

მაჩვენებელი–) 
 ფ 0290 ფურცელი (ჩართული 

სარეკლამო–) 
 ქ 0056 ქაღალდი (სანოტო-) 
 შ 0090 შესამოწმებელი (შვებულების–) 

ბარათი 
 შ 0091 შესამოწმებელი ცხრილი 

ოკულისტისათვის 
 შ 0099 შვებულების შესამოწმებელი 

ბარათი 
 ჩ 0102 ჩეკი (საბანკო–) 
 ც 0111 ცხრილი (ანგარიშსწორების–) 
 ც 0112 ცხრილი (დაბალანსების–) 
 ც 0115 ცხრილი (სუნელ–სანელებლების 

გამოყენების–) 
 ც 0116 ცხრილი (შესამოწმებელი–) 

ოკულისტისათვის 
 წ 0021 წერილის(–თვის) ბეჭედი 

 
19-99 სხვადასხვა 

 
 ა 0140 ალბომის ჯიბიანი ფურცელი 
 გ 0030 გაზეთების საჭერი [წასაკითხად] 
 გ 0203 გვერდის გადასაფურცლი 

საშუალება 
 ე 0076 ეტიკეტის დასამაგრებელი 

თასმა, ზონარი 
 ზ 0031 ზოლი (ყდის–) [საამკინძაო საქმე 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ზ 0035 ზონარი (იარლიყების, 

ეტიკეტების დასამაგრებელი–) 
 თ 0083 თასმა (იარლიყის, ეტიკეტების 

დასამაგრებელი–) 
 ი 0023 იარლიყის დასამაგრებელი 

თასმა, ზონარი 
 კ 0193 კარტოთეკა (მონეტების 

შესანახი–) 
კოლექციონერებისათვის 

 კ 0328 კინოფირის შესანახი ჩართული 
ფურცელი 

 კ 0440 კონვერტერი (ვალუტის–) 
 ლ 0079 ლოგარითმული სახაზავი 
 მ 0049 მაგნიტური ტაბლო 
 მ 0426 მონეტების შესანახი კართოტეკა 

კოლექციონერებისათვის 
 ნ 0105 ნეგატივის შესანახი ჩართული 

ფურცელი 
 რ 0144 რუკის (გეოგრაფიული–) საჭერი 

[სასწავლო მასალა] 
 ს 0031 საანგარიშე [დისკური] 
 ს 0558 სანიშნი (წიგნის–) 
 ს 0895 საქაღალდე 

ფოტონეგატივისათვის 
 ს 1135 საჭერი  (გაზეთების–) 

[წასაკითხად] 
 ს 1213 სახაზავი (ლოგარითმული–) 
 ფ 0235 ფოტონეგატივის საქაღალდე 
 ფ 0267 ფსონის საკონტროლო 

ტალონების შესამოწმებელი 
მოწყობილობა 

 ფ 0287 ფურცელი (ალბომის ჯიბიანი-) 
 წ 0036 წიგნაკი ჩანაწერებისათვის 
 წ 0043 წიგნის სანიშნი 
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კლასი 19.   საკანცელარიო და საკანტორო საკუთნო და სამარჯვები, მასალები და საკუთნო  
                     მხატვრული შემოქმედებისა და სწავლებისათვის 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          



 
nawarmis CamonaTvali klasebis mixedviT 

 
კლასი 20.   სავაჭრო  და  სარეკლამო  მოწყობილობები,  მაჩვენებელი  ნიშნები 

 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
20-01 სავაჭრო ავტომატები 

 
 ა 0070 ავტომატი   ვაფლისჭიქიანი 

ნაყინის გასაყიდად 
 ა 0071 ავტომატი სასმელის გასაყიდად 
 ა 0072 ავტომატი სიგარეტის გასაყიდად 
 ა 0073 ავტომატი ტკბილეულის 

გასაყიდად 
 ა 0074 ავტომატი ტრანსპორტის 

ბილეთების გასაყიდად 
 ა 0222 აპარატი ფულის 

დასახურდავებლად 
 მ 0135 მართვის პულტი (სავაჭრო 

ავტომატის-) 
 მ 0428 მონეტის ჩაშვებით მომუშავე 

სავაჭრო აპარატი 
 ნ 0079 ნაყინის (ვაფლისჭიქიანი–) 

გასაყიდი ავტომატი 
 პ 0177 პულტი  (სავაჭრო ავტომატის 

მართვის-) 
 ს 0056 საბანკო ავტომატი 
 ს 0164 სავაჭრო ავტომატი 
 ს 0165 სავაჭრო ავტომატი (მონეტის 

ჩაშვებით მომუშავე–) 
 ს 0696 სასმელის გასაყიდი ავტომატი 
 ს 1345 სიგარეტის გასაყიდი ავტომატი 
 ტ 0142 ტკბილეულის გასაყიდი 

ავტომატი 
 ტ 0181 ტრანსპორტის ბილეთების 

გასაყიდი ავტომატი 
 ფ 0268 ფულის დასახურდავებელი 

აპარატი 
 

20-02  სავაჭრო და საგამოფენო 
მოწყობილობები 
 

 ბ 0138 ბაწრის გასაცემი მოწყობილობა 
 ბ 0145 ბენზინტუმბო [მომსახურების 

სადგურის] 
 ბ 0185 ბიუსტი მკერავთათვის, სადემონ-

სტრაციოდ ან მოსაზომებლად 
 ბ 0206 ბოთლების გამოსაფენი სტენდი 
 გ 0145 გასაცემი მოწყობილობა 

(გასახვევი ქაღალდის–) 
 გ 0146 გასაცემი მოწყობილობა (კანაფის, 

ბაწრის, თოკის და მისთანათა–) 
 გ 0148 გასაცემი მოწყობილობა (პარკის, 

ჩანთის და მისთანათა-) 
[საფუთავის] 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 გ 0272 გრიმის ელფერების რუკა 
 დ 0140 დახლი (სადემონსტრაციო–) [ღია 

ცის ქვეშ მოწყობილი] 
 დ 0141 დახლი საფოსტო 

ბარათებისათვის 
 დ 0142 დახლი  (ღია ცის ქვეშ 

მოწყობილი–) 
 ვ 0085 ვიტრინა 
 ვ 0087 ვიტრინა კოჭის ძაფების 

გამოსაფენად 
 ვ 0088 ვიტრინა საათების გამოსაფენად 
 ვ 0089 ვიტრინა (სადემონსტრაციო–) 

[ღია ცის ქვეშ მოწყობილი] 
 ვ 0090 ვიტრინა საწერი საკუთნოსათვის 
 ვ 0091 ვიტრინა ყვავილებისა და 

მცენარეების გასაყიდად 
 თ 0055 თაროედი (სავაჭრო–) 
 თ 0062 თარო საფოსტო ბარათებისათვის 
 თ 0063 თარო საქონლის გამოსაფენად 
 თ 0182 თმის საღებავის ელფერების 

რუკა 
 თ 0198 თოკის გასაცემი მოწყობილობა 
 ი 0065 ინფორმაციის ამსახველი 

მოწყობილობა 
 კ 0099 კანაფის გასაცემი მოწყობილობა 
 კ 0531 კოჭის ძაფების გამოსაფენი 

ვიტრინა 
 მ 0102 მანეკენი 
 მ 0103 მანეკენი მკერავებისათვის 
 მ 0259 მზა ტანსაცმლის სტენდი 
 მ 0556 მცენარეების (გასაყიდი–) 

გამოსაფენი მოწყობილობა 
 ჟ 0019 ჟურნალების გამოსაფენი 

სტენდი 
 რ 0141 რუკა (გრიმის ელფერების–) 
 რ 0142 რუკა (თმის საღებავის 

ელფერების–) 
 ს 0008 საათების გამოსაფენი ვიტრინა 
 ს 0009 საათების გამოსაფენი სტენდი 
 ს 0121 სადგარი საფოსტო 

ბარათებისათვის 
 ს 0134 სადემონსტაციო ვიტრინა, 

სტენდი, დახლი [ღია ცის ქვეშ 
მოწყობილი] 

 ს 0135 სადემონსტრაციო მოწყობილობა 
 ს 0136 სადემონსტრაციო სტენდი 
 ს 0166 
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nawarmis CamonaTvali klasebis mixedviT 

 

კლასი 20.   სავაჭრო  და  სარეკლამო  მოწყობილობები,  მაჩვენებელი  ნიშნები 
 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ს 0829 საფოსტო ბარათების გამოსაფენი 

თარო, დახლი,სადგარი და 
მისთანანი 

 ს 0898 საქონლის გამოსაფენი თარო, 
სტელაჟი და მისთანანი 

 ს 1075 საწერი საკუთნოს გამოსაფენი 
ვიტრინა 

 ს 1076 საწერი საკუთნოს გამოსაფენი 
სტენდი 

 ს 1448 სტელაჟი საქონლის 
გამოსაფენად  

 ს 1451 სტენდი ბოთლების, 
ფლაკონებისა და მისთანათა 
გამოსაფენად 

 ს 1453 სტენდი მზა ტანსაცმლისათვის 
 ს 1455 სტენდი ნიმუშების გამოსაფენად 
 ს 1456 სტენდი ჟურნალების 

გამოსაფენად 
 ს 1457 სტენდი საათების გამოსაფენად 
 ს 1458 სტენდი (სადემონსტრაციო–) 
 ს 1459 სტენდი (სადემონსტრაციო–) 

[ღია ცის ქვეშ მოწყობილი] 
 ს 1460 სტენდი (სავაჭრო–) 
 ს 1463 სტენდი ქალის ქუდებისათვის 
 ს 1464 სტენდი (ჰალსტუხების 

გამოსაფენი–) 
 ტ 0036 ტანსაცმლის (მზა–) სტენდი 
 ტ 0222 ტუმბო საწვავისათვის 

[მომსახურების სადგურის] 
 ფ 0196 ფლაკონების გამოსაფენი 

სტენდი 
 ქ 0003 ქალის ქუდების გამოსაფენი 

სტენდი 
 ქ 0061 ქაღალდის (გასახვევი–) გასაცემი 

მოწყობილობა 
 ქ 0212 ქსოვილების გასაცემი 

ცილინდრი, ლილვი, 
გორგოლაჭი [მაღაზიაში] 

 ყ 0025 ყვავილების (გასაყიდი–) 
გამოსაფენი მოწყობილობა 

 ძ 0007 ძაფების (კოჭის–) გამოსაფენი 
ვიტრინა 

 ჰ 0014 ჰალსტუხების გამოსაფენი 
სტენდი 
 
 
 
 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
20-03 ფირნიშები, მაჩვენებელი ნიშნები  და 

სარეკლამო მოწყობილობები 
 

 ა 0193 ანიმაციური სარეკლამო 
მოწყობილობა 

 ბ 0269 ბოძი განცხადებებისათვის 
 ბ 0270 ბოძი და მისთანანი 

რეკლამისათვის 
 გ 0009 გადასასვლელის ნიშანი 

ქვეითად მოსიარულეებისათვის 
 დ 0113 დაფა განცხადებებისათვის 
 დ 0121 დაფა (მემორიალური–) 
 დ 0125 დაფა (საინფორმაციო–) 
 დ 0126 დაფა (საინფორმაციო–) 

თამაშებისათვის 
 დ 0128 დაფა (სარეკლამო–) 
 დ 0158 დგარი რეკლამისათვის 
 ე 0008 ეკრანი (სარეკლამო–) 
 ე 0039 ელექტრონული დაფა 

განცხადებისათვის 
 ე 0078 ეტიკეტის (სარეკლამო-) საჭერი 
 მ 0236 მემორიალური დაფა 
 მ 0397 მომნიშვნელი (სასაზღვრო–) 

სამონადირეო და სათევზაო 
ნაკრძალებისათვის 

 ნ 0044 ნაკრძალის (სამონადირეო და 
სათევზაო–) სასაზღვრო 
მომნიშვნელი 

 პ 0102 პიქტოგრამა 
 რ 0054 რეგისტრაციის აღმნიშვნელი 

ფირფიტა სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის 

 ს 0084 საბუთი (სატრანსპორტო 
საშუალების მფლობელობის–) 

 ს 0560 სანომრე ნიშანი სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის 

 ს 0592 სარეკლამო ბოძი და მისთანანი 
 ს 0593 სარეკლამო ბოძი და მისთანანი 

საპარიკმახეროებისათვის 
 ს 0594 სარეკლამო მოწყობილობა 

[შუქგამომსხივარი ან 
შუქგამოუსხივარი, მოძრავი ან 
სტატიკური] 

 ს 0685 სასიგნალო ნიშანი 
სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის 

 ს 0781 სატრანსპორტო საშუალების 
მფლობელობის საბუთი 

 
 

         



 
nawarmis CamonaTvali klasebis mixedviT 

 
კლასი 20.   სავაჭრო  და  სარეკლამო  მოწყობილობები,  მაჩვენებელი  ნიშნები 

 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ს 0782 სატრანსპორტო საშუალების 

რეგისტრაციის აღმნიშვნელი 
ფირფიტა 

 ს 0786 სატრანსპორტო საშუალების 
სანომრე ნიშანი 

 ს 0787 სატრანსპორტო საშუალების 
სასიგნალო ნიშანი 

 ს 0789 სატრანსპორტო საშუალების 
სახელმწიფო საკუთრების 
აღმნიშვნელი ფირფიტა 

 ს 1155 საჭერი სარეკლამო 
ეტიკეტისათვის 

 ს 1461 სტენდი (საინფორმაციო–) 
 ტ 0003 ტაბლო (საინფორმაციო–) 
 ტ 0004 ტაბლო (საინფორმაციო–) 

თამაშებისათვის 
 ტ 0059 ტაქსის ფირნიში 
 ფ 0079 ფარი (სარეკლამო–) 
 ფ 0170 ფირნიში [მაგალითად, 

მექანიკური, მნათი] 
 ფ 0172 ფირნიში ტაქსისათვის 
 ფ 0174 ფირფიტა კარებისათვის, 

სახელის მისათითებლად 
 ფ 0183 ფირფიტა (სატრანსპორტო 

საშუალების სახელმწიფო 
საკუთრების აღმნიშვნელი–) 

 ფ 0184 ფირფიტა სახელის 
მისათითებლად 

 ქ 0111 ქვეითად მოსიარულეთა 
გადასასვლელის ნიშანი 

 ჰ 0037 ჰოლოგრაფიული ნიშანი, 
მაჩვენებელი და მოწყობილობა 

20-99 სხვადასხვა 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  კლასი/ 
ქვეკლასი

# ნაწარმის დასახელება 
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კლასი 20.   სავაჭრო  და  სარეკლამო  მოწყობილობები,  მაჩვენებელი  ნიშნები 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         



 
nawarmis CamonaTvali klasebis mixedviT 

 
კლასი 21.   თამაშები,  სათამაშოები,  კარვები  და  სასპორტო  საქონელი 

 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
21-01 თამაშები და სათამაშოები 

 
 ა 0097 ავტოსტრადა [სათამაშო] 
 ა 0258 ასაწყობი ნახატი 
 ბ 0168 ბზრიალა [სათამაშო] 
 ბ 0180 ბილიარდი (ელექტრონული–) 
 გ 0239 გოლფი (მაგიდის–) 
 გ 0240 გოლფის (მინიატურული–) 

მოედანი და დაბრკოლებები 
 დ 0117 დაფა თამაშებისათვის 
 დ 0118 დაფა კრიბიჯისათვის 
 დ 0131 დაფა (ჭადრაკის–) 
 დ 0201 დიაბოლო [სათამაშო] 
 დ 0232 დისტანციურად მართვადი 

სათამაშო 
 დ 0257 დომინო [თამაში] 
 ე 0038 ელექტრონული ბილიარდი 
 ე 0040 ელექტრონული თამაშის 

მართვის პულტი 
 ე 0041 ელექტრონული სათამაშო 
 ე 0042 ელექტრონული სათამაშო 

მოწყობილობა 
 ე 0080 ეტლი თოჯინისათვის 
 ვ 0037 ვედრო [სათამაშო] 
 ვ 0048 ველოსიპედი (სამთვლიანი–) 

[სათამაშო] 
 თ 0004 თავი (თოჯინის–) 
 თ 0018 თავსატეხი [სათამაშო] 
 თ 0039 თამაში (ელექტრონული–) 
 თ 0040 თამაში, მათ შორის, 

საგანმანათლებლო 
 თ 0075 თასი კამათლებისათვის 
 თ 0145 თვითმგორავი [სათამაშო] 
 თ 0206 თოჯინა 
 თ 0207 თოჯინა თოჯინების 

თეატრისათვის 
 თ 0208 თოჯინა (ქაღალდის–) 
 თ 0209 თოჯინის თავი 
 თ 0210 თოჯინის ტანსაცმელი 
 ი 0074 ისარი [სათამაშო] 
 კ 0053 კალათბურთი [სათამაშო] 
 კ 0075 კალეიდოსკოპი [სათამაშო] 
 კ 0091 კამათელი თამაშებისათვის 
 კ 0188 კარტი (სათამაშო–) 
 კ 0202 კარტრიჯი (სათამაშო–) 

ელექტრონული თამაშებისა და 
ელექტრონული სათამაშო 
მოწყობილობებისათვის  

 
 
 
 
 
 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 კ 0308 კიი 
 კ 0310 კიის ქვესადგამი 
 კ 0454 კონსტრუქტორი (საბავშვო–) 
 კ 0528 კოჭი თამაშისათვის 
 კ 0544 კრიბიჯის დაფა 
 კ 0553 კუბი [სათამაშო] 
 ლ 0084 ლოტო [თამაში] 
 მ 0132 მართვის პულტი 

ელექტრონული თამაშისათვის 
 მ 0140 მარიონეტი 
 მ 0253 მექანიკური სათამაშო 
 მ 0272 მთვლელი მოწყობილობა 

თამაშებისათვის 
 მ 0273 მთვლელი (ქულების–) 

თამაშებისათვის 
 მ 0289 მილაკი საპნის ბუშტების 

გასაშვებად 
 მ 0388 მოდელი (მასშტაბური–) 
 მ 0391 მოედანი და დაბრკოლებები 

მინიატურული გოლფისათვის 
 ნ 0102 ნახატი (ასაწყობი–) 
 ო 0058 ოჩოფეხი 
 პ 0003 პაიკი [ჭადრაკის] 
 პ 0176 პულტი (მართვის–) 

ელექტრონული თამაშისათვის 
 ჟ 0017 ჟეტონი თამაშებისათვის 
 რ 0039 რბილი სათამაშო 
 რ 0145 რულეტი [თამაში] 
 ს 0195 სათამაშო 
 ს 0196 სათამაშო დისტანციური 

მართვით 
 ს 0197 სათამაშო (ელექტრონული-) 
 ს 0198 სათამაშო ისარი 
 ს 0199 სათამაშო კამათლით 
 ს 0201 სათამაშო (რბილი, ფაფუკი–) 
 ს 0568 საპნის ბუშტების გასაშვები 

მილაკი 
 ს 0659 სარწეველა ცხენი [სათამაშო] 
 ს 0769 სატრანსპორტო საშუალება 

[სათამაშო] 
 ს 1295 სახტუნელა 
 ს 1331 სერსო [სათამაშო] 
 ტ 0026 ტანსაცმელი თოჯინისათვის 
 ტ 0124 ტიკინა 
 ფ 0088 ფაფუკი სათამაშო 
 ფ 0151 ფიგურა დაფაზე სათამაშოდ 
 ფ 0152 ფიგურა [სათამაშო] 
 ფ 0249 ფრანი [სათამაშო] 

        



 
nawarmis CamonaTvali klasebis mixedviT 

 
კლასი 21.   თამაშები,  სათამაშოები,  კარვები  და  სასპორტო  საქონელი 

 
  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ქ 0063 ქაღალდის თოჯინა 
 ქ 0124 ქვესადგამი კიისათვის 
 ყ 0060 ყუთი გამომხტომი ფიგურით 
 ყ 0071 ყუთი სიურპრიზით 
 შ 0042 შაში [თამაში] 
 შ 0043 შაშის დაფა 
 შ 0165 შუბი (სასროლი–) [სათამაშო] 
 ჩ 0126 ჩხარუნა [სათამაშო] 
 ც 0009 ცარცი კიისათვის 
 ც 0084 ცხენი [სათამაშო] 
 ც 0088 ცხენი (სარწეველა–) [სათამაშო] 
 ჭ 0001 ჭადრაკი [თამაში] 
 ჭ 0002 ჭადრაკის დაფა 
 ჭ 0003 ჭადრაკის ფიგურა 
 ჯ 0064 ჯოისტიკი სათამაშოსათვის 
 ჰ 0001 ჰაერბურთი (საბავშვო–) 

 
21-02 სავარჯიშო და სასპორტო იარაღი და 

მოწყობილობა 
 

 ა 0148 ალპინისტის წრიაპი 
 ა 0274 აუზი (საბანაო–) [გადასატანი] 
 ბ 0021 ბადრო [სპორტული] 
 ბ 0108 ბარიერი დოღისათვის 
 ბ 0109 ბარიერი  რბენისათვის 
 ბ 0122 ბატუტი 
 ბ 0144 ბეისბოლის საცემელა 
 ბ 0260 ბოულინგის კეგლი 
 ბ 0320 ბუნიკი (თხილამურის დამცავი–) 
 ბ 0331 ბურთიანი ჰოკეის ყვანჭი 
 ბ 0332 ბურთი (მცირე ზომის-) თამაშე-

ბისათვის [მაგალითად, ბილიარ-
დის, საბავშვო თამაშებისათვის] 

 ბ 0333 ბურთი [სათამაშო] 
 ბ 0334 ბურთი (სასპორტო-) 

[მაგალითად, ფეხბურთის] 
 ბ 0335 ბურთის (გასაბერი–) სარქველი 
 გ 0215 გირი 
 გ 0241 გოლფის პალო 
 გ 0244 გოლფის ყვანჭი 
 გ 0250 გორგოლაჭიანი ციგურა 
 დ 0020 დამცავი ბუნიკი 

თხილამურისათვის 
 დ 0116 დაფა ვინდსერფინგისათვის 
 დ 0225 დისკო თხილამურის 

ჯოხისათვის 
 დ 0227 დისკო (მფრინავი–) [სათამაშო] 
 ე 0073 ესპანდერი 

 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ვ 0060 ველოტრენაჟორი 

[სტაციონარული] 
 ვ 0078 ვინდსერფინგის დაფა 
 ვ 0092 ვოლანი 
 თ 0082 თასმა თხილამურის 

ჯოხისათვის 
 თ 0190 თოვლზე სასიარულო საშუალება
 თ 0196 თოკი ალპინისტებისათვის 
 თ 0217 თხილამური 
 თ 0218 თხილამური ( გორგოლაჭიანი-) 
 თ 0219 თხილამურის დამცავი ბუნიკი 
 თ 0220 თხილამურის კანტი 
 თ 0221 თხილამურის სამაგრი და მისი 

ნაწილები 
 თ 0222 თხილამურის სამაგრის მომჭერი 

ქუსლისათვის 
 თ 0223 თხილამურის ქვედა, სასრიალო 

ნაწილი 
 თ 0224 თხილამურის ჯოხი 
 თ 0225 თხილამურის ჯოხის დისკო 
 თ 0226 თხილამურის ჯოხის თასმა 
 თ 0227 თხილამურის ჯოხის ტარი 
 თ 0228 თხილამური (წყლის–) 
 კ 0105 კანტი (თხილამურის–) 
 კ 0266 კეგლი [თამაში] 
 კ 0267 კეგლის ბურთი 
 კ 0268 კეგლის თამაშის საკუთნო 
 კ 0498 კოსტიუმი მყვინთავებისათვის 
 კ 0545 კრიკეტის ბურთი 
 კ 0546 კრიკეტის საცემელა 
 კ 0547 კროკეტი 
 კ 0548 კროკეტის ბურთი 
 კ 0549 კროკეტის ჩაქუჩი 
 კ 0575 კუნთების  განსავითარებელი 

მოწყობილობა 
 ლ 0028 ლასტი ცურვისათვის 
 მ 0037 მაგიდის ჩოგბურთის საკუთნო 

[გარდა მაგიდისა] 
 მ 0407 მომჭერი (თხილამურის 

სამაგრის–) ქუსლისათვის 
 მ 0415 მომჭერი (ცხვირის–)  

მოცურავეებისათვის 
 მ 0436 მორბენალი ბილიკი [სავარჯიშო 

მოწყობილობა] 
 მ 0488 მოწყობილობა ათლეტიკისათვის 
 მ 0549 მყვინთავის კოსტიუმი 
 ნ 0126 ნიღაბი აკვალანგისტებისათვის 
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nawarmis CamonaTvali klasebis mixedviT 

 
კლასი 21.   თამაშები,  სათამაშოები,  კარვები  და  სასპორტო  საქონელი 

 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ნ 0132 ნიღაბი (საფარიკაო–) 
 ნ 0138 ნიშანი ბურთისათვის [გოლფში] 
 ნ 0157 ნიჩბის მოსმაში სავარჯიშო 

მოწყობილობა 
 პ 0029 პარაპლანი 
 პ 0110 პლაჟზე სათამაშო რგოლი 
 რ 0044 რგოლი პლაჟზე სათამაშოდ 
 ს 0048 საბანაო აუზი [გადასატანი] 
 ს 0162 სავარჯიშო მოწყობილობა და 

იარაღი 
 ს 0368 სამაგრი თხილამურის და მისი 

ნაწილები 
 ს 0646 სარქველი (გასაბერი ბურთის–) 
 ს 0731 სატანვარჯიშო მოწყობილობა და 

იარაღი 
 ს 0814 საფარი თხილამურის ქვედა, 

სასრიალო ნაწილისათვის 
 ს 0815 საფარიკაო ნიღაბი 
 ს 1013 საცემელა ბეისბოლისთვის 
 ს 1052 საცურაო ლასტი 
 ს 1332 სერფინგის დაფა 
 ს 1408 სკეიტბორდი 
 ს 1410 სნოუბორდი 
 ს 1436 სპორტული ფეხსაცმლის საძირე 

წვეტები 
 ტ 0048 ტარი (თხილამურის ჯოხის–) 
 ტ 0177 ტრამპლინი 
 ტ 0184 ტრაპეცია ("საფრენი"-) 
 ფ 0155 ფიზკულტურის(–თვის) 

მოწყობილობა 
 ქ 0102 ქვედა, სასრიალო ნაწილი 

(თხილამურის–) 
 ღ 0018 ღერძი [სასპორტო] 
 ყ 0040 ყვანჭი  ბურთიანი ჰოკეისათვის 
 ყ 0041 ყვანჭი (გოლფის–) 
 ყ 0042 ყვანჭი  ყინულის ჰოკეისათვის 
 შ 0006 შაიბა ყინულის ჰოკეისათვის 
 შ 0013 შალითა თხილამურის 

ბოლოებისათვის 
 შ 0144 შტანგა ათლეტისათვის 
 ჩ 0122 ჩოგანი თამაშებისათვის 
 ც 0042 ციგურა (გორგოლაჭიანი-) 
 ც 0043 ციგურა ყინულზე სასრიალოდ 
 ც 0094 ცხვირის მომჭერი 

მოცურავეებისათვის 
 წ 0083 წრიაპი ალპინისტისათვის 
 წ 0118 წყლის თხილამური 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ხ 0024 ხარიხა ტანვარჯიშისათვის 
 ჯ 0066 ჯოხი (თხილამურის–) 
 ჰ 0018 ჰანტელი 

 
21-03 სხვა საგნები გართობისათვის 

 
 ა 0069 ავტომატი აზარტული 

თამაშებისათვის 
 ა 0103 აზარტული თამაშების ავტომატი 
 ა 0116 აიწონა–დაიწონა 
 ა 0152 ამერიკული მთები [ატრაქციონი] 
 ა 0268 ატრაქციონი 
 ბ 0043 ბაზრობის სარკე 
 ბ 0051 ბალაგანი ბაზრობისათვის 
 გ 0124 გასამხიარულებელი და 

გასართობი მოწყობილობა და 
საკუთნო 

 გ 0129 გასართობი და 
გასამხიარულებელი 
მოწყობილობა და საკუთნო 

 ე 0094 ეშმაკის ბორბალი [ატრაქციონი] 
 კ 0207 კარუსელი 
 კ 0208 კარუსელი ბაზრობისათვის 
 კ 0209 კარუსელი საბავშვო სათამაშო 

მოედნისათვის 
 კ 0471 კონფეტი 
 ლ 0044 ლენტი [გასართობი] 
 მ 0163 მატარებელი ღია ვაგონებით, 

პარკში, გამოფენაზე და ა.შ. 
სამოძრაოდ 

 ნ 0006 ნაგებობა ღია ცის ქვეშ 
თამაშებისათვის 

 ნ 0130 ნიღაბი (სამასკარადო–) 
 რ 0120 რკინიგზა [ატრაქციონი] 
 ს 0402 სამასკარადო ნიღაბი 
 ს 0622 სარკე ბაზრობისათვის 
 ს 0885 საქანელა 
 ს 0886 საქანელა ბავშვებისათვის 
 ს 1330 სერპანტინი [გასართობი] 
 ტ 0020 ტანვარჯიშის იარაღი 

ბავშვებისათვის [სათამაშო 
მოწყობილობა] 

 ტ 0134 ტირი  (ბაზრობის–) 
 ტ 0146 ტობოგანი [ატრაქციონი] 
 ფ 0090 ფეიერვერკი [გასართობი] 
 ქ 0062 ქაღალდის ვიმპელი 

[გასართობი] 
 ქ 0163 ქვიშის მოედანი [გასართობი] 

 
 
 
 

        



 
nawarmis CamonaTvali klasebis mixedviT 

 
კლასი 21.   თამაშები,  სათამაშოები,  კარვები  და  სასპორტო  საქონელი 

 
  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ყ 0053 ყინულის მთები ან ბილიკები 

[ატრაქციონი] 
 ჩ 0081 ჩარჩოსებრი კონსტრუქცია 

საძრომიალოდ [გასართობი] 
 ც 0056 ციცაბო ფერდობები 

[ატრაქციონი] 
 წ 0119 წყლის სასრიალო [ატრაქციონი] 

 
21-04 კარვები და მათი საკუთნო 

 
 ვ 0021 ვაკისი (კარვის–) 
 კ 0134 კარავი 
 კ 0149 კარვის ვაკისი 
 კ 0150 კარვის ლატანი 
 კ 0151 კარვის პალო 
 კ 0152 კარვის საკუთნო 
 ლ 0029 ლატანი  (კარვის–) 
 პ 0012 პალო (კარვის–) 
 ს 0333 საკუთნო (კარვის–) 
 ტ 0101 ტენტი (შაპიტოს–) [ცირკის 

გუმბათი] 
 შ 0026 შაპიტოს ტენტი [ცირკის  

გუმბათი] 
 

21-99 სხვადასხვა 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 
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კლასი 21.   თამაშები,  სათამაშოები,  კარვები  და  სასპორტო  საქონელი 
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კლასი 22.    იარაღი, პიროტექნიკური ნაწარმი, სანადირო, სათევზაო და მავნე მწერების 

გასანადგურებელი მოწყობილობები 
 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
22-01 სასროლი იარაღი 

 
 ა 0068 ავტომატი 
 ა 0227 არბალეტი 
 გ 0058 გამაფრთხილებელი იარაღი 

(ბოროტმოქმედთა–) 
 დ 0256 დოლი (ცეცხლსასროლი 

იარაღის-) 
 ვ 0020 ვაზნის მჭიდე (ცეცხლსასროლი 

იარაღის-) 
 თ 0087 თასმა (ცეცხლსასროლი 

იარაღის–) 
 ი 0002 იარაღი ბოროტმოქმედთა 

გასაფრთხილებლად 
 ი 0019 იარაღი წყალქვეშ 

ნადირობისათვის 
 კ 0115 კარაბინი 
 კ 0432 კონდახი (ცეცხლსასროლი 

იარაღის-) 
 ლ 0031 ლაფეტი  ქვემეხისათვის 
 ლ 0092 ლულა (ცეცხლსასროლი 

იარაღის-) 
 მ 0182 მაყუჩი (ცეცხლსასროლი 

იარაღის-) 
 მ 0551 მშვილდი [სასროლი] 
 პ 0097 პისტოლეტი 
 პ 0122 პნევმატიკური იარაღი 
 რ 0072 რევოლვერი 
 ს 0122 სადგარი (ცეცხლსასროლი 

იარაღის–) 
 ს 0500 სანადირო (საფანტიანი–) თოფის 

ფარი 
 ს 0727 სასხლეტი მექანიზმი 

ცეცხლსასროლი იარაღისათვის 
 ს 0810 საფალიე ნაწილი 

(ცეცხლსასროლი იარაღის–) 
 ს 1333 სეტყვასაწინააღმდეგო ქვემეხი 
 ტ 0247 ტყვიამფრქვევი 
 ფ 0081 ფარი საფანტიანი სანადირო 

თოფისათვის 
 ქ 0112 ქვემეხი 
 ქ 0113 ქვემეხი (სეტყვასაწინააღმდეგო–) 
 შ 0044 შაშხანა 
 შ 0167 შურდული 
 ც 0029 ცეცხლსასროლი იარაღი 
 ც 0030 ცეცხლსასროლი იარაღის ვაზნის 

მჭიდე 
 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ც 0031 ცეცხლსასროლი იარაღის ლულა 
 ც 0032 ცეცხლსასროლი იარაღის 

საფალიე ნაწილი 
 წ 0101 წყალქვეშ სანადირო იარაღი 
 წ 0102 წყალქვეშ სანადირო ჰარპუნიანი 

თოფი 
 ჰ 0019 ჰარპუნი 
 ჰ 0020 ჰარპუნიანი ზარბაზანი 
 ჰ 0021 ჰარპუნიანი  თოფი 
 ჰ 0022 ჰარპუნიანი თოფი წყალქვეშ 

ნადირობისათვის 
 ჰ 0024 ჰაუბიცა 

 
22-02 სხვადასხვა იარაღი 

 
 ბ 0317 ბუმერანგი 
 ბ 0325 ბუნიკი (საფარიკაო რაპირას–) 
 გ 0253 გორდა 
 დ 0136 დაშნა 
 ი 0005 იარაღი, თასმაზე მხარიღლივ ან 

წელზე ჩამოკიდებულად 
სატარებელი 

 კ 0227 კასტეტი 
 მ 0220 მახვილი 
 რ 0034 რაპირა (საფარიკაო–) 
 რ 0035 რაპირას (საფარიკაო–) ბუნიკი 
 ც 0033 ცეცხლსატყორცნი 
 ხ 0053 ხელკეტი პოლიციელებისათვის 
 ხ 0130 ხიშტი 
 ხ 0131 ხმალი 

 
22-03 საბრძოლო მასალები, რაკეტები და 

პიროტექნიკური ნაწარმი 
 

 ა 0172 ამფეთქი მოწყობილობა 
 ბ 0177 ბიკფორდის შნური 
 ბ 0235 ბომბი 
 გ 0263 გრანატა 
 დ 0198 დეტონატორი 
 ვ 0015 ვაზნა 
 ვ 0019 ვაზნა (ფუჭი–) 
 თ 0203 თოფის ტყვია 
 ი 0072 ისარი 
 კ 0243 კაფსულ–დეტონატორი 
 კ 0244 კაფსული საბრძოლო 

მასალებისათვის 
 კ 0526 კოჭი (ასაფეთქებელი–) 
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კლასი 22.    იარაღი, პიროტექნიკური ნაწარმი, სანადირო, სათევზაო და მავნე მწერების 

გასანადგურებელი მოწყობილობები 
 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 მ 0198 მაშხალა (პიროტექნიკური–) 
 მ 0204 მაჩქარებელი (რაკეტის–) 
 ნ 0074 ნაღმი 
 ნ 0075 ნაღმი (მაგნიტური–) 
 ნ 0076 ნაღმი (წყალზე მოტივტივე ან 

წყალქვეშა–) 
 პ 0091 პიროტექნიკური ნაკეთობა 
 რ 0027 რაკეტა (მართვადი–) 
 რ 0028 რაკეტა [პიროტექნიკური ან 

რეაქტიული] 
 რ 0029 რაკეტა (სასიგნალო–) 
 რ 0030 რაკეტა ხიფათის მისანიშნებლად 
 რ 0031 რაკეტის მაჩქარებელი 
 ს 0077 საბრძოლო მასალა 
 ს 0078 საბრძოლო მასალის კაფსულა 
 ს 0686 სასიგნალო რაკეტა 
 ტ 0170 ტორპედო 
 ტ 0245 ტყვია 
 ტ 0246 ტყვია (თოფის–) 
 ფ 0324 ფუჭი ვაზნა 
 ყ 0077 ყუმბარა 
 ყ 0078 ყუმბარა (მართვადი–) 
 შ 0114 შნური (ბიკფორდის–) 
 ჭ 0031 ჭურვი 
 ჭ 0032 ჭურვი (რეაქტიული–) 
 ხ 0129 ხიფათის მანიშნებელი რაკეტა 

 
22-04 სამიზნეები და დამხმარე 

მოწყობილობები მათთვის 
 

 გ 0143 გასაშვები დანადგარი (მფრინავი 
სამიზნის-) 

 თ 0125 თეფში სასროლად [მფრინავი 
სამიზნე] 

 მ 0547 მფრინავი სამიზნის გასაშვები 
დანადგარი 

 ს 0438 სამიზნე 
 

22-05 სანადირო და სათევზაო 
მოწყობილობები 
 

 ა 0197 ანკესი 
 ა 0198 ანკესის დამჭერი 
 ა 0199 ანკესის კოჭის სამუხრუჭე 

მოწყობილობა 
 ა 0200 ანკესის  მკედი 
 ა 0201 ანკესის მკედის(–თვის) კოჭა 
 ა 0202 ანკესის საყრდენი 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ა 0204 ანკესის ჯოხი 
 ბ 0011 ბადე (კრევეტების დასაჭერი–) 
 ბ 0014 ბადე სათევზაოდ 
 ბ 0017 ბადე ქრცვინების ან 

კურდღლების დასაჭერად 
 ბ 0297 ბრჭყვიალა სატყუარა 
 ბ 0309 ბუზი (ხელოვნური–) თევზის 

დასაჭერად 
 გ 0199 გველთევზების და მისთანათა 

დასაჭერი წნული კალათი 
 ვ 0040 ვედრო სატყუარებისათვის 
 თ 0093 თევზის დასაჭერი ბადე 
 თ 0094 თევზის დასაჭერი სატყუარა 
 თ 0095 თევზის დასაჭერი სატყუარას 

საჭერი 
 თ 0096 თევზის დასაჭერი შუბი 
 თ 0097 თევზის დასაჭერი ჰარპუნი 
 თ 0100 თევზის მოსაცილებელი 

საშუალება  (ნემსკავიდან–) 
 თ 0104 თევზი (ხელოვნური–) ნემსკავით 

[სატყუარა] 
 კ 0062 კალათი (წნული–) კიბოებისა და 

მისთანებისათვის 
 კ 0063 კალათი (წნული–) კიბოების, 

გველთევზების და მისთანათა 
დასაჭერად 

 კ 0064 კალათი (წნული–) კრევეტების 
დასაჭერად 

 კ 0302 კიბოების და მისთანათა 
დასაჭერი წნული კალათი 

 კ 0513 კოჭა ანკესის მკედისათვის 
 კ 0539 კრევეტების დასაჭერი  ბადე 
 კ 0540 კრევეტების დასაჭერი წნული 

კალათი 
 მ 0217 მახე (მოტივტივე–) თევზის 

დასაჭერად 
 მ 0367 მკედი (ანკესის–) 
 მ 0471 მოტივტივე მახე თევზის 

დასაჭერად 
 მ 0494 მოწყობილობა (სათევზაო–) 
 მ 0574 მწერი (ხელოვნური–) [სატყუარა] 
 ნ 0115 ნემსკავი 
 ნ 0116 ნემსკავიანი ხელოვნური თევზი 

[სატყუარა] 
 ნ 0117 ნემსკავიდან თევზის 

მოსაცილებელი საშუალება 
 ს 0213 სათევზაო მოწყობილობა 

         



 
nawarmis CamonaTvali klasebis mixedviT 

 
კლასი 22.    იარაღი, პიროტექნიკური ნაწარმი, სანადირო, სათევზაო და მავნე მწერების 

გასანადგურებელი მოწყობილობები 
 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ს 0481 სამუხრუჭე მოწყობილობა 

(ანკესის კოჭას-) 
 ს 0797 სატყუარა (ბრჭყვიალა–) 
 ს 0798 სატყუარა თევზის დასაჭერად 
 ს 0799 სატყუარა ნადირობისათვის 
 ს 0800 სატყუარას (თევზსაჭერი–) 

საჭერი 
 ს 1055 საძირავი სათევზაოდ 
 ს 1129 საჭერი ანკესისათვის 
 ს 1141 საჭერი თევზსაჭერი 

სატყუარასათვის 
 ს 1427 სპინინგი 
 ტ 0121 ტივტივა სათევზაოდ 
 ტ 0175 ტრალი 
 ფ 0259 ფრინველი–სატყუარა 
 შ 0164 შუბი სათევზაოდ 
 ჩ 0033 ჩამჩა სატყუარებისათვის 
 ჩ 0121 ჩოგანბადე თევზის დასაჭერად 
 წ 0080 წნული კალათი კიბოებისა და 

მისთანებისთვის 
 ხ 0056 ხელოვნური ბუზი სათევზაოდ 

[სატყუარა] 
 ხ 0057 ხელოვნური თევზი ნემსკავით 

[სატყუარა] 
 ხ 0061 ხელოვნური მწერი სათევზაოდ 

[სატყუარა] 
 ჯ 0065 ჯოხი (ანკესის–) 
 ჰ 0023 ჰარპუნი  სათევზაოდ 

 
22-06 ხაფანგები, მავნე მწერების 

გასანადგურებელი მოწყობილობები 
 

 ბ 0012 ბადე (მწერების ან ფრინველების 
დასაჭერი–) 

 ბ 0307 ბუზის საკლავი 
 ბ 0308 ბუზის საკლავი წებვადი 

ქაღალდის საჭერი 
 ე 0053 ელექტრული მახე 

მწერებისათვის 
 ვ 0082 ვირთხის დასაჭერი ხაფანგი 
 ი 0062 ინსექტიციდების საფრქვეველა  

[აეროზოლური ბალონებისა და 
სასოფლო–სამეურნეო 
საფრქვეველების გამოკლებით] 

 კ 0038 კაკანათი ცხოველებისათვის 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 მ 0070 მავნებლების გასანადგურებელი 

მახე და მოწყობილობა 
 მ 0216 მახე და მოწყობილობა 

მავნებლების გასანადგურებლად 
 მ 0218 მახე მწერებისათვის 
 მ 0219 მახე ცხოველებისათვის 
 მ 0539 მუხლუხების დასაჭერი ფარანი 
 მ 0572 მწერების  დასაჭერი ბადე 
 მ 0573 მწერების მახე 
 ს 0189 სათაგური 
 ს 0322 საკლავი (ბუზის–) 
 ს 0630 სარკიანი მახე 

ტოროლებისათვის 
 ს 0843 საფრქვეველა ინსექტიციდები-

სათვის [აეროზოლური ბალო-
ნებისა და სასოფლო–სამეურნეო 
საფრქვევლების გამოკლებით] 

 ს 1134 საჭერი ბუზის საკლავი წებვადი 
ქაღალდისათვის 

 ტ 0169 ტოროლების(–თვის) სარკიანი 
მახე 

 ფ 0036 ფარანი მუხლუხების დასაჭერად 
 ფ 0255 ფრინველების დასაჭერი ბადე 
 ჩ 0123 ჩრჩილების გასანადგურებელი 

საშუალება 
 ც 0100 ცხოველების(-თვის) კაკანათი 
 ც 0102 ცხოველების(-თვის) მახე 
 ც 0108 ცხოველების ხაფანგი 
 ხ 0027 ხაფანგი ცხოველებისათვის 

 
22-99 სხვადასხვა 

 
 ა 0021 აბჯარი 
 ბ 0018 ბადე შესანიღბად 
 ფ 0033 ფარავანი 
 ფ 0078 ფარი [საბრძოლო 

აღჭურვილობა] 
 ჯ 0042 ჯაჭვის პერანგი 
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კლასი 22.    იარაღი, პიროტექნიკური ნაწარმი, სანადირო, სათევზაო და მავნე მწერების 

გასანადგურებელი მოწყობილობები 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         



 
nawarmis CamonaTvali klasebis mixedviT 

 
კლასი 23.   სითხეებისა  და  აირების  მანაწილებელი,  სანიტარული,  გათბობის,  სავენტილაციო 
                     და  ჰაერის  კონდიცირების  მოწყობილობები,  მყარი სათბობი 

 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
23-01 სითხეებისა და აირების მანაწილებელი 

მოწყობილობები 
 

 ა 0105 აირბალონის მაერთებელი 
საშუალება 

 ა 0106 აირების მანაწილებელი 
მოწყობილობა 

 ა 0111 აირმომარაგების მოწყობილობა 
 ბ 0015 ბადე (საფილტრავი–) შემწოვი 

მილებისათვის 
 ბ 0049 ბაკნის(–თვის) გამშხეფი 
 ბ 0302 ბუდე (ონკანის–) 
 გ 0010 გადასასვლელი ქურო მილების 

შესაერთებლად 
 გ 0087 გამშხეფი ბაკნისათვის 
 გ 0223 გისოსი (გამოსაშვები მილის 

საგდულიანი–) 
 ვ 0064 ვენტილი 
 თ 0117 თერმოსტატიკური შემრევი 
 კ 0340 კლაკნილა [მოწყობილობის 

ნაწილი] 
 კ 0485 კორპუსი (ონკანის–) 
 მ 0058 მაერთებელი მამჭიდროებლით 

მილებისა და ფირფიტებისათვის 
 მ 0059 მაერთებელი მილებისათვის 
 მ 0060 მაერთებელი (მოქნილი–) 

მილსადენის სისტემისათვის 
 მ 0061 მაერთებელი საშუალება 

აირბალონისათვის 
 მ 0092 მამჭიდროებელი რგოლი 

მილებისა და 
მილსადენებისათვის 

 მ 0094 მამჭიდროებლიანი მაერთებელი 
მილებისა და ფირფიტებისათვის 

 მ 0290 მილი 
 მ 0307 მილი (ღუმლის–) 
 მ 0308 მილი (ცემენტის ან ბეტონის–) 
 მ 0310 მილი (წყალსადინარი–) 
 მ 0482 მოქნილი მილსადენის სისტემის 

მაერთებელი 
 მ 0568 მცველი სარქველი 

რეზერვუარისათვის 
 ო 0011 ონკანი 
 ო 0013 ონკანის ბუდე 
 ო 0014 ონკანის კორპუსი 
 ო 0015 ონკანის სარეგულირებელი 

სახელური 
 
 
 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ო 0016 ონკანის საცმი წყლის გაშხეფის 

თავიდან ასაცილებლად 
 ო 0017 ონკანის (წყალსადენის–)  

სახელური 
 ო 0018 ონკანი (შემრევი–) 
 ო 0020 ონკანი (წყალსადენის–) 
 რ 0042 რგოლი (მამჭიდროებელი ან 

მაერთებელი–) მილებისა და 
მილსადენისათვის 

 რ 0063 რეგულატორი (სითხის ხარჯის–) 
 რ 0065 რეგულატორი 

(ჰიდროამოღების–) 
 რ 0068 რედუქციული სარქველი გაზის 

წნევის რეგულირებისათვის 
 რ 0069 რედუქციული სარქველი 

[მილგაყვანილობის არმატურა] 
 რ 0074 რეზერვუარი აირისებრი ან 

თხევადი ნივთიერებებისათვის 
 რ 0075 რეზერვუარი თხევადი 

საწვავისათვის 
 რ 0081 რეზერვუარი შხაპისათვის 
 ს 0100 საგდულიანი გისოსი 

გამოსაშვები მილისათვის 
 ს 0283 საკეტი (სარქვლის–) 
 ს 0351 სალექარი 
 ს 0647 სარქველი (მილსადენის–) 
 ს 0648 სარქველი (მცველი–) 

რეზერვუარისათვის 
 ს 0651 სარქვლის საკეტი 
 ს 0662 სარწყავი შლანგის საქშენი 
 ს 0729 სასხურებელი მდელოების ან 

გაზონების მოსარწყავად 
 ს 0826 საფილტრავი ბადე შემწოვი 

მილებისათვის 
 ს 0911 საქშენი სარწყავი შლანგისათვის 
 ს 0912 საქშენი სახანძრო შლანგისათვის 
 ს 1034 საცმი (ონკანის–) წყლის 

გაშხეფის თავიდან 
ასაცილებლად 

 ს 1035 საცმი რეცხვისათვის 
 ს 1089 საწვიმებელი დანადგარი 
 ს 1224 სახანძრო შლანგი 
 ს 1225 სახანძრო შლანგის საქშენი 
 ს 1251 სახელური (ონკანის 

სარეგულირებელი–) 
 ს 1263 სახელური წყალსადენის ონკანის
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nawarmis CamonaTvali klasebis mixedviT 

 
კლასი 23.   სითხეებისა  და  აირების  მანაწილებელი,  სანიტარული,  გათბობის,  სავენტილაციო 
                     და  ჰაერის  კონდიცირების  მოწყობილობები,  მყარი სათბობი 

 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ს 1366 სითხის მანაწილებელი 

მოწყობილობა 
 ს 1367 სითხის სადეკანტაციო სიფონი 
 ს 1397 სიფონი სითხის 

დეკანტაციისათვის 
 ფ 0166 ფილტრი (წყლის–) 
 ქ 0245 ქურო (გადასასვლელი–) 

მილების შესაერთებლად 
 ღ 0010 ღარი (წყალსადინარი–) 
 ღ 0061 ღუმლის მილი 
 შ 0004 შადრევანი სასმელი წყლისათვის 
 შ 0005 შადრევანი [ქუჩის] 
 შ 0108 შლამსალექარი 
 შ 0109 შლანგი 
 შ 0110 შლანგი (სახანძრო–) 
 შ 0162 შუასადები (მამჭიდროებელი–) 

მილებისა და 
მილსადენებისათვის 

 შ 0177 შხაპის(–თვის) რეზერვუარი 
 წ 0092 წყალსარინი მილი, კედლებში 

გამოსაყენებლის გარდა 
 წ 0097 წყალსაწმენდი 
 წ 0123 წყლის ფილტრი 
 წ 0124 წყლის შესარბილებელი 

მოწყობილობა 
 ჰ 0030 ჰიდრანტი 
 ჰ 0031 ჰიდრანტი (სახანძრო–) 

 
23-02 სანიტარული მოწყობილობები 

 
 ა 0001 აბაზანა 
 ა 0002 აბაზანა ბავშვისათვის 
 ა 0004 აბაზანა (დასაჯდომი-) 
 ა 0010 აბანოს მოწყობილობა (ცხელი 

ჰაერის–) 
 ა 0011 აბანოს (ორთქლის–) 

მოწყობილობა 
 ა 0050 ავზაკი ჩასარეცხად 
 ა 0052 ავზი დასაბანად 
 ა 0273 აუზი კანალიზაციის ქსელში 

ჩამდინარე წყლის გასაწმენდად  
 ბ 0009 ბადე ბაკნისათვის 
 ბ 0023 ბავშვის აბაზანა 
 ბ 0046 ბაკანი 
 ბ 0048 ბაკნის ბადე 
 ბ 0050 ბაკნის წყალჩასაშვები მილი 
 ბ 0174 ბიდე 

 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 გ 0091 გამწმენდი დანადგარი (წყლის–) 
 დ 0049 დანადგარი წყლის გასაწმენდად 
 დ 0108 დასაჯდომი უნიტაზისათვის 
 დ 0175 დეზოდორანტის საჭერი 

[სანიტარული 
მოწყობილობისათვის] 

 ვ 0032 ვატერკლოზეტი 
 თ 0060 თარო სააბაზანო ოთახისათვის 

[გარდა ავეჯისა] 
 ი 0039 იზოლირებული ნაკვეთური 

[რელაქსაციისათვის] 
 კ 0012 კაბინა (თურქული აბანოს–), 

გადასატანი 
 კ 0022 კაბინა საშხაპე 
 მ 0311 მილი (წყალჩასაშვები–) 

ბაკნისათვის 
 მ 0344 მინის ჭურჭლის (სააბაზანო 

ოთახის–) საჭერი 
 მ 0496 მოწყობილობა ცხელი ჰაერის 

აბანოსათვის 
 ო 0036 ორთქლის აბანოს მოწყობილობა 
 ო 0053 ოფლის გამოსაყოფი 

მოწყობილობა [არა სამედიცინო] 
 პ 0092 პირსაბანი 
 პ 0095 პირსახოცის სარიგებელი კარადა 
 პ 0099 პისუარი [საზოგადოებრივი 

ტუალეტის] 
 რ 0136 როფი დასაბანად 
 ს 0002 სააბაზანო ოთახის თარო [გარდა 

ავეჯისა] 
 ს 0133 სადეკანტაციო მოწყობილობა 

(ჩამდინარე წყლის–) 
 ს 0498 სანაგვე ორმო  
 ს 0554 სანიტარული ბლოკი [მათ 

შორის, საავადმყოფოსათვის] 
 ს 0556 სანიტარული მოწყობილობა 
 ს 0566 საპირფარეშო 
 ს 0570 საპნის სარიგებელი 

მოწყობილობა 
 ს 0571 საპნის საჭერი 
 ს 0616 სარიგებელი კარადა 

(პირსახოცის, ხელსახოცის–) 
 ს 0617 სარიგებელი (საპნის-) 

მოწყობილობა 
 ს 0618 სარიგებელი  (ტუალეტის 

ქაღალდის–) მოწყობილობა 
 

         



 
nawarmis CamonaTvali klasebis mixedviT 

 
კლასი 23.   სითხეებისა  და  აირების  მანაწილებელი,  სანიტარული,  გათბობის,  სავენტილაციო 
                     და  ჰაერის  კონდიცირების  მოწყობილობები,  მყარი სათბობი 

 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ს 0635 სარკის (სააბაზანო ოთახის–) 

საჭერი 
 ს 0674 სასაპნე 
 ს 0805 საუნა 
 ს 1006 საშხაპე კაბინა 
 ს 1009 საშხეფი  საცმი შხაპისათვის 
 ს 1047 საცობი ჩამდინარე წყლის 

მიმღებისათვის, მაგ. აბაზანის, 
ბაკნის და მისთანებისათვის 

 ს 1137 საჭერი დეზოდორანტისათვის 
[სანიტარული 
მოწყობილობისათვის] 

 ს 1150 საჭერი სააბაზანო ოთახის მინის 
ჭურჭლისათვის 

 ს 1151 საჭერი სააბაზანო ოთახის 
სარკისათვის 

 ს 1154 საჭერი საპნისათვის 
 ს 1160 საჭერი (ტუალეტის საწმენდი 

ჯაგრისის–) 
 ს 1307 სახურავი (უნიტაზზე 

დასაჯდომის-) 
 ს 1395 სიფონი(საკანალიზაციო მილის–)
 ს 1396 სიფონი სანიტარული 

მოწყობილობისათვის 
 ტ 0062 ტაშტი პირის დასაბანად 
 ტ 0120 ტივტივა ვატერკლოზეტის 

წყალჩასაშვებისათვის 
 ტ 0122 ტივტივა ტუალეტის 

წყალჩასაშვებისათვის 
 ტ 0207 ტუალეტის საწმენდი ჯაგრისის 

საჭერი 
 ტ 0209 ტუალეტის ქაღალდის 

სარიგებელი მოწყობილობა 
 ტ 0210 ტუალეტის ქაღალდის საჭერი 
 უ 0023 უნიტაზზე ბავშვის დასაჯდომი 
 უ 0024 უნიტაზზე ბავშვის დასაჯდომის 

საჭერი 
 უ 0025 უნიტაზზე დასაჯდომი 
 უ 0026 უნიტაზზე დასაჯდომის 

სახურავი 
 უ 0027 უნიტაზი 
 შ 0176 შხაპი 
 შ 0178 შხაპის(–თვის) საშხეფი საცმი 
 შ 0179 შხაპის კაბინა 
 შ 0183 შხაპის ქვესადგამი 
 ჩ 0014 ჩამდინარე წყლის მიმღები 

კლასი/ 
ქვეკლასი

# ნაწარმის დასახელება 

 
 ჩ 0015 ჩამდინარე წყლის სადეკანტაციო 

მოწყობილობა 
 ჩ 0089 ჩასადენი ჭა 
 ჩ 0090 ჩასარეცხი ავზაკი 
 ჩ 0091 ჩასარეცხი სისტემა 

ტუალეტისათვის 
 ც 0082 ცხელი ჰაერის აბანოს 

მოწყობილობა 
 წ 0084 წყალგადასაშვები 
 წ 0085 წყალგასაშვები მილი 
 წ 0107 წყალჩასაშვები 
 წ 0108 წყალჩასაშვები 

ვატერკლოზისათვის [ჩასარეცხი 
მოწყობილობა] 

 წ 0109 წყალჩასაშვები მილი 
ბაკნისათვის 

 წ 0113 წყლის გამწმენდი დანადგარი 
 ხ 0071 ხელსახოცის სარიგებელი 

კარადა 
 ხ 0073 ხელსახოცის საჭერი 

[სანიტარული მოწყობილობა] 
 ჯ 0018 ჯაგრისის (ტუალეტის 

საწმენდი–) საჭერი 
 

23-03 გათბობის მოწყობილობები 
 

 ა 0007 აბაზანის წყლის გასაცხელებელი 
მოწყობილობა 

 ა 0008 აბაზანის წყლის გასაცხელებელი 
მოწყობილობის მართვის პანელი 

 ა 0024 აგურის და კრამიტის 
გამოსაწვავი ღუმელი 

 ა 0109 აირის სანთურის მაალებელი 
 ა 0110 აირის სანთურის ფრქვევანა 
 ა 0171 ამრეკლი (ცეცხლის ალის–) 

ზეთით გათბობის 
სისტემებისათვის 

 ბ 0182 ბირთვული რეაქტორი 
 ბ 0355 ბუხარი (ოთახის–) 
 ბ 0361 ბუხრის წევის რეგულატორი 
 გ 0041 გაზქურა 
 გ 0043 გათბობის მოწყობილობა 
 გ 0044 გათბობის მოწყობილობა 

მეცხოველეობასა და 
მემცენარეობაში 
გამოსაყენებლად 

 გ 0046 გათბობის ქვაბი 
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nawarmis CamonaTvali klasebis mixedviT 

 
კლასი 23.   სითხეებისა  და  აირების  მანაწილებელი,  სანიტარული,  გათბობის,  სავენტილაციო 
                     და  ჰაერის  კონდიცირების  მოწყობილობები,  მყარი სათბობი 

 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 გ 0187 გენერატორი (ცხელი ჰაერის–)  
 ე 0049 ელექტროღუმელი (სადნობი–) 
 თ 0032 თამასა გათბობის 

მოწყობილობისათვის 
 თ 0163 თიხის ნაწარმის გამოსაწვავი 

ღუმელი 
 თ 0202 თორნე 
 ი 0067 ინფრაწითელი გამოსხივების 

ნათურა, გასათბობად 
 კ 0282 კვამლსადენი (ღუმლის–) 
 კ 0363 კოლექტორი (მზის ენერგიის–) 
 კ 0447 კონვექტორი 
 მ 0001 მაალებელი  აირის 

სანთურისათვის 
 მ 0131 მართვის პანელი აბაზანის 

წყლის გასაცხელებელი 
მოწყობილობისათვის 

 მ 0237 მემცენარეობაში გამოსაყენებელი 
გათბობის მოწყობილობა 

 მ 0257 მეცხოველეობაში 
გამოსაყენებელი გათბობის 
მოწყობილობა 

 მ 0265 მზის ენერგიის კოლექტორი 
 მ 0309 მილი (ცენტრალური გათბობის 

შემშვები–) 
 მ 0327 მინასახარში ღუმელი 
 ნ 0031 ნათურა ინფრაწითელი 

გამოსხივებით, გასათბობად 
 ო 0019 ონკანი (წყალგამოსაშვები–) 

გათბობის რადიატორისთვის 
 ო 0040 ორთქლის ქვაბი გათბობისათვის 
 პ 0189 პურ–ფუნთუშეულის საცხობი 

ღუმელი [ფურნე] 
 რ 0003 რადიატორი გათბობისათვის 
 რ 0053 რეაქტორი (ბირთვული–) 
 რ 0088 რეკუპერატორი (თბური–) 
 ს 0139 სადნობი ღუმელი 

[ელექტრული] 
 ს 0526 სანაცრე ცხაურა 
 ს 0546 სანთურა 
 ს 0547 სანთურა (ბუნზენის–) 
 ს 0550 სანთურა [სახურებელი] 
 ს 0551 სანთურის (აირის–) მაალებელი 
 ს 0808 საუნის სახურებელი 

მოწყობილობა 
 ს 1019 საცეცხლე 

 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ფ 0101 ფეხების ელექტრული 

გამათბობელი 
 ფ 0262 ფრქვევანა აირის 

სანთურისათვის 
 ქ 0084 ქვაბი (გათბობის–) 
 ქ 0085 ქვაბი (ორთქლის–) 

გათბობისათვის 
 ქ 0234 ქურა 
 ღ 0050 ღუმელი 
 ღ 0051 ღუმელი აგურის და კრამიტის 

გამოსაწვავად 
 ღ 0052 ღუმელი გასათბობად 
 ღ 0053 ღუმელი თიხის ნაწარმის 

გამოსაწვავად 
 ღ 0054 ღუმელი (მინასახარში–) 
 ღ 0056 ღუმელი (ნახშირის თავღია-) 
 ღ 0057 ღუმელი პურ–ფუნთუშეულის 

საცხობად [ფურნე] 
 ღ 0058 ღუმელი (სადნობი–) 

[ელექტრული] 
 ღ 0060 ღუმელი [სამრეწველო] 
 ც 0018 ცენტრალური გათბობის 

შემშვები მილი 
 ც 0024 ცეცხლის ალის ამრეკლი ზეთით 

გათბობის სისტემისათვის 
 ც 0028 ცეცხლრიკის ცხაურა 
 ც 0078 ცხაურა (სანაცრე–) 
 ც 0081 ცხაურა (ცეცხლრიკის–) 
 ც 0083 ცხელი ჰაერის გენერატორი  
 წ 0013 წევის რეგულატორი 

ბუხრისათვის 
 წ 0014 წევის რეგულატორი [გათბობის] 
 წ 0090 წყალსათბობი [გაზის] 
 წ 0091 წყალსათბობი [ელექტრული] 
 წ 0114 წყლის გასაცხელებელი 

მოწყობილობა აბაზანისათვის 
 ჰ 0009 ჰაერის სატენიანებელი 

გათბობის რადიატორისათვის 
 

23-04 მოწყობილობები ჰაერის 
ვენტილაციისა და კონდიცირებისათვის 
 

 გ 0093 გამწოვი კარადა 
 ვ 0062 ვენტილატორი 
 ვ 0063 ვენტილატორის ფრთა 
 კ 0283 კვამლსაწოვი მოწყობილობა 
 კ 0435 კონდიციონერი (ჰაერის–) 

 
 
 
 
 

         



 
nawarmis CamonaTvali klasebis mixedviT 

 
კლასი 23.   სითხეებისა  და  აირების  მანაწილებელი,  სანიტარული,  გათბობის,  სავენტილაციო 
                     და  ჰაერის  კონდიცირების  მოწყობილობები,  მყარი სათბობი 

 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 მ 0490 მოწყობილობა კვამლის 

გასაწოვად 
 მ 0497 მოწყობილობა ჰაერის 

სტერილიზაციისათვის 
 ს 0132 სადეზოდორაციო (ჰაერის-) 

მოწყობილობა  
 ს 0169 სავენტილაციო არხი 
 ს 0170 სავენტილაციო გისოსი 
 ს 0172 სავენტილაციო სარქველი 
 ს 0649 სარქველი (სავენტილაციო–) 
 ს 0748 სატენიანებელი (ჰაერის–) 
 ს 1312 საჰაერო ნახვრეტი 
 ფ 0252 ფრთა (ვენტილატორის–) 
 ჰ 0004 ჰაერის კონდიციონერი 
 ჰ 0005 ჰაერის მაკონდიცირებელი 

მოწყობილობა 
 ჰ 0006 ჰაერის სადეზოდორაციო 

მოწყობილობა 
 ჰ 0007 ჰაერის სასტერილიზაციო 

მოწყობილობა 
 ჰ 0008 ჰაერის სატენიანებელი 
 ჰ 0012 ჰაერსაწმენდი 

 
23-05 მყარი სათბობი 

 
 დ 0003 დაბრიკეტებული ნახშირი 
 მ 0548 მყარი სათბობი 
 ნ 0103 ნახშირი 
 ს 0204 სათბობი [ბრიკეტი] 
 ს 0205 სათბობი (მყარი–) 
 ც 0026 ცეცხლის გასაჩაღებელი სათბობი 
 წ 0032 წვრილი ნახშირი [სათბობი] 
 ხ 0124 ხის ნახშირი 

 
23-99 სხვადასხვა 

 
 ა 0224 აპარატი წყლის გამოსახდელად 
 ნ 0007 ნაგვის ან სხვა ნარჩენების 

დასაწვავი ღუმელი ან საცეცხლე 
 ს 1020 საცეცხლე ნაგვის ან სხვა 

ნარჩენების დასაწვავად 
 ღ 0055 ღუმელი ნაგვის ან სხვა 

ნარჩენების დასაწვავად 
 წ 0111 წყლის გამოსახდელი აპარატი 

   
   
   
  

 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 
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nawarmis CamonaTvali klasebis mixedviT 

 
კლასი 23.   სითხეებისა  და  აირების  მანაწილებელი,  სანიტარული,  გათბობის,  სავენტილაციო 
                     და  ჰაერის  კონდიცირების  მოწყობილობები,  მყარი სათბობი 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         



 
nawarmis CamonaTvali klasebis mixedviT 

 
კლასი 24.   სამედიცინო  და  ლაბორატორიული  მოწყობილობები 

 
  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
24-01 აპარატები  და მოწყობილობები 

ექიმების, კლინიკებისა და 
ლაბორატორიებისათვის 
 

 ა 0063 ავტოკლავი [სამედიცინო] 
 ა 0173 ამჩქარებელი (ნაწილაკების–) 
 ა 0250 ასაღები და გადასასხმელი 

ხელსაწყო (სისხლის–) 
 ა 0263 ასპირატორი ნერწყვისათვის 

[სტომატოლოგიური] 
 ა 0272 აუდიომეტრი 
 ბ 0340 ბურღი (კბილის–)  

[სტომატოლოგიური] 
 დ 0089 დასასხივებელი აპარატი 
 დ 0137 დაძაბულობის მოსახსნელი 

აპარატურა [სამედიცინო] 
 დ 0202 დიაგნოსტიკის(–თვის) აპარატი 

და მოწყობილობა,  სამედიცინო 
ან ლაბორატორიული 

 დ 0207 დიათერმიის აპარატი 
 დ 0212 დიაფრაგმა (კუმშვადი–) 

[რენტგენის აპარატის] 
 ე 0085 ექიმის(–თვის) სტაციონარული 

მოწყობილობა და აპარატი 
 ვ 0071 ვიბრატორი 

(სტომატოლოგიური–) 
 თ 0110 თერმოთერაპიის აპარატი 
 ი 0051 ინვალიდების სავარჯიშო 

მოწყობილობა 
 ი 0059 ინკუბატორი 

ახალშობილებისათვის 
 კ 0093 კამერა დეზინფექციისა და 

სტერილიზაცისათვის 
 კ 0136 კარავი (ჟანგბადის–) 
 კ 0254 კბილის ბურღი  

[სტომატოლოგიური] 
 ლ 0006 ლაბორატორიული 

სტაციონარული მოწყობილობა 
და აპარატი 

 მ 0021 მაგიდა (საოპერაციო–) 
 მ 0161 მას–სპექტოგრაფი 
 მ 0280 მიკროტომი 
 მ 0286 მიკროჩარხი (სახარატო–) 

კბილისა და ძვლის 
ქირურგიისათვის, გადასატანი 

 მ 0296 მილი (რენტგენის სხივების–) 
 მ 0579 მხედველობის შესამოწმებელი 

მოწყობილობა და ხელსაწყო 
 ნ 0095 ნაწილაკების ამჩქარებელი 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ნ 0118 ნერწყვის ასპირატორი 

[სტომატოლოგიური] 
 ნ 0127 ნიღაბი ანესთეზიისათვის 
 ო 0005 ოზონატორი (სამედიცინო–) 
 ო 0052 ოფლგამოსაყოფი აპარატურა 

(სამედიცინო–) 
 პ 0126 პნევმოთორაქსის(–თვის) 

ჩასაბერი ხელსაწყო 
 პ 0171 პულვერიზატორი 

სტომატოლოგის 
 ჟ 0014 ჟანგბადის კარავი 
 რ 0099 რენტგენის სხივების 

წარმომქმნელი მოწყობილობა 
 ს 0006 საავადმყოფოს სტაციონარული 

მოწყობილობა და აპარატი 
 ს 0032 საანესთეზიო აპარატი 
 ს 0033 საანესთეზიო ნიღაბი 
 ს 0129 სადეზინფექციო  კამერა 
 ს 0131 სადეზინფექციო მოწყობილობა 

შენობებისათვის 
 ს 0163 სავარჯიშო მოწყობილობა 

ინვალიდებისათვის 
 ს 0427 სამედიცინო (სტაციონარული–) 

მოწყობილობა და აპარატი 
 ს 0445 სამკურნალო (სინათლით–) 

აპარატი 
 ს 0562 საოპერაციო მაგიდა 
 ს 0585 სარეანიმაციო აპარატურა 
 ს 0710 სასტერილიზაციო კამერა 
 ს 1372 სინათლით სამკურნალო 

აპარატი 
 ს 1387 სისხლის ანალიზის(–თვის) 

ხელსაწყო 
 ს 1388 სისხლის ასაღები და 

გადასასხმელი ხელსაწყო 
 ს 1428 სპირომეტრი, სამედიცინო 
 ს 1473 სტერილიზატორი, სამედიცინო 
 ს 1477 სტომატოლოგიური 

მოწყობილობა [სტაციონარული] 
 უ 0029 ურეტეროტომიის აპარატი 
 ფ 0154 ფიზიოთერაპიის აპარატი 
 ქ 0182 ქირურგიის სახარატო 

მიკროჩარხი (კბილისა და 
ძვლის–) [გადასატანი] 

 ქ 0207 ქრომატოგრაფი 
 ჩ 0087 ჩასაბერი ხელსაწყო 

პნევმოთორაქსისათვის 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         



 
nawarmis CamonaTvali klasebis mixedviT 

 
კლასი 24.   სამედიცინო  და  ლაბორატორიული  მოწყობილობები 

 
  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
24-02 სამედიცინო იარაღები, ხელსაწყოები 

და იარაღები ლაბორატორიებისათვის 
 

 ა 0184 ანალიზის(–თვის) ლენტი, 
სამედიცინო ან 
ლაბორატორიული 

 ბ 0208 ბოთლების სარეცხი ხელსაწყო 
[ლაბორატორიისათვის] 

 გ 0076 გამოსაწური (რძის–) ხელსაწყო 
მეძუძური დედებისათვის 

 გ 0162 გასტროსკოპი 
 გ 0255 გრადუირებული მინის 

ჭურჭელი 
 დ 0059 დანა (ქირურგიული–) 
 დ 0203 დიაგნოსტიკის(–თვის) 

სამედიცინო ან 
ლაბორატორიული იარაღი და 
საკუთნო 

 ე 0071 ერითროციტების (სისხლის–) 
დალექვის სიჩქარის 
გამოსათვლელი მოწყობილობა 

 ე 0092 ექსტრაქტორი (კბილის–) 
 ზ 0037 ზონდი (სამედიცინო–) 
 თ 0111 თერმოკაუტერი (სამედიცინო–) 
 ი 0003 იარაღი და საკუთნო 

(სამედიცინო ან 
ლაბორატორიული–)  
დიაგნოსტიკისათვის 

 ი 0004 იარაღი და ხელსაწყო 
ლაბორატორიისათვის (ხელით 
სამართავი–) 

 ი 0011 იარაღი (სამედიცინო–) 
 ი 0016 იარაღი (სტომატოლოგიური–) 
 ი 0018 იარაღი (ქირურგიული–) 
 ი 0020 იარაღი (ხელით სამართავი 

სამედიცინო–) 
 კ 0103 კანიულა საინიექციო 

შპრიცისათვის 
 კ 0255 კბილის ექსტრაქტორი 
 კ 0332 კიურეტი [სამედიცინო] 
 კ 0339 კლაკნილა (მაცივებელი–) 

[ლაბორატორიისათვის] 
 ლ 0004 ლაბორატორიული მინის 

ჭურჭელი 
 ლ 0005 ლაბორატორიული სიფონი 
 ლ 0020 ლანცეტი 
 ლ 0021 ლარინგოსკოპი 
 ლ 0043 ლენტი ანალიზისათვის, სამედი-

ცინო ან ლაბორატორიული 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ლ 0082 ლორწოს ნაცხის ასაღები 

ტამპონი 
 მ 0087 მაკრატელი (ქირურგიული–) 
 მ 0192 მაშა (სტომატოლოგიური–) 
 მ 0193 მაშა (ქირურგიული–) 
 მ 0341 მინის ჭურჭელი 

(გრადუირებული–) 
 მ 0342 მინის ჭურჭელი 

ლაბორატორიისათვის 
 მ 0411 მომჭერი (სისხლის დინების 

შესაჩერებელი–) 
 მ 0413 მომჭერი (ქირურგიული–) 
 ნ 0110 ნემსი (სამედიცინო–) 
 ნ 0113 ნემსის საჩხვლეტი  ხელსაწყო 

ნემსით თერაპიისათვის 
 ნ 0129 ნიღაბი ჟანგბადისათვის 
 პ 0074 პინცეტი (სტომატოლოგიური–) 
 პ 0075 პინცეტი (ქირურგიული–) 
 პ 0076 პიპეტი 
 პ 0087 პირის ღრუს დასაცავი ხელსაწყო 

[სტომატოლოგიური] 
 ჟ 0015 ჟანგბადის ნიღაბი 
 რ 0104 რეტორტა 
 რ 0105 რეტრაქტორი 
 რ 0153 რძის გამოსაწური ხელსაწყო 

მეძუძური დედებისათვის 
 ს 0240 საინიექციო სამედიცინო 

მოწყობილობა 
 ს 0258 საკასტრაციო იარაღი 
 ს 0420 სამედიცინო თერმოკაუტერი 
 ს 0426 სამედიცინო საინიექციო 

მოწყობილობა 
 ს 0522 სანაყი [ლაბორატორიისათვის] 
 ს 0624 სარკე ექიმებისა და 

სტომატოლოგებისათვის 
 ს 0813 საფართოებელი [სამედიცინო 

იარაღი] 
 ს 0899 საქონლის დაბადების დროს 

გამოსაყენებელი ჯაჭვი 
 ს 1036 საცმი (შპრიცის–) 
 ს 1085 საწვეთელა სამედიცინო ან 

ლაბორატორიული 
მიზნებისათვის 

 ს 1269 სახეხი ქარგოლი 
(სტომატოლოგიური–) 

 ს 1379 სინჯარა ანალიზებისათვის 
 ს 1389 სისხლის დინების შესაჩერებელი 

მომჭერი 
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კლასი 24.   სამედიცინო  და  ლაბორატორიული  მოწყობილობები 

 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ს 1390 სისხლის ერითროციტების 

დალექვის სიჩქარის 
გამოსათვლელი მოწყობილობა 

 ს 1391 სისხლის სინჯის ასაღები 
ხელსაწყო 

 ს 1392 სისხლის წნევის გასაზომი 
აპარატი 

 ს 1394 სიფონი ლაბორატორიისათვის 
 ს 1402 სკალპელი 
 ს 1474 სტეტოსკოპი 
 ს 1476 სტომატოლოგიური იარაღი 
 ს 1498 სფიგმომეტრი 
 ტ 0016 ტამპონი ლორწოს ნაცხის 

ასაღებად 
 ტ 0117 ტიგელი [ლაბორატორიისათვის] 
 ტ 0192 ტრეპანი [ქირურგიული] 
 ტ 0197 ტროაკარი 
 უ 0055 ურომეტრი 
 ქ 0026 ქარგოლი (სტომატოლოგიური 

სახეხი–) 
 ქ 0184 ქირურგიული იარაღი 
 ყ 0082 ყურის საწმენდი იარაღი 

[სამედიცინო] 
 ყ 0083 ყურის შპრიცი 
 შ 0126 შპატელი (სტომატოლოგიური–) 
 შ 0128 შპრიცი კანქვეშ ინიექციისათვის 
 შ 0131 შპრიცი (სამედიცინო–) 
 შ 0132 შპრიცის საცმი 
 შ 0133 შპრიცი ყურისათვის 
 ც 0047 ცისტოსკოპი 
 წ 0067 წნევის (სისხლის–) გასაზომი 

აპარატი 
 ჭ 0038 ჭურჭელი (მინის-) 

ლაბორატორიისათვის 
 ხ 0046 ხელით სამართავი სამედიცინო 

იარაღი 
 ხ 0065 ხელსაწყო პირის ღრუს 

დასაცავად [სტომატოლოგიური] 
 ხ 0087 ხერხი (ქირურგიული–) 
 ჯ 0037 ჯაჭვი (საქონლის დაბადების 

დროს გამოსაყენებელი–) 
 

24-03 პროთეზები 
 

 თ 0141 თვალი (ხელოვნური–) 
 კ 0256 კბილის პროთეზის 

დასამაგრებელი მოწყობილობა 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 კ 0257 კბილის პროთეზი 

[სტომატოლოგიური] 
 კ 0263 კბილი (ხელოვნური–) 
 კ 0307 კიდური (ხელოვნური–) 
 პ 0161 პროთეზი 
 ღ 0015 ღერო (ქირურგიული–) 
 ღ 0017 ღერო ხელოვნური კბილისათვის 
 წ 0065 წკირი (ქირურგიული–) 
 წ 0066 წკირი ხელოვნური 

კბილისათვის 
 ხ 0058 ხელოვნური თვალი 
 ხ 0059 ხელოვნური კბილი 
 ხ 0060 ხელოვნური კიდური 
 ხ 0103 ხიდი  [სტომატოლოგიური] 

 
24-04 სახვევი მასალები, ავადმყოფის 

მოსავლელი საგნები 
 

 ა 0234 არტაშანი დაზიანებული 
კიდურებისათვის 

 ა 0235 არტაშანი [ქირურგიული] 
 ბ 0063 ბალიში მენჯის დასაყრდნობად 
 ბ 0081 ბანდაჟი 
 ბ 0082 ბანდაჟი თიაქრისათვის 
 ბ 0083 ბანდაჟი (ქირურგიული–) 
 ბ 0352 ბუშტი ყინულისათვის 

[სამედიცინო] 
 გ 0157 გასაჭრელი მოწყობილობა 

(თაბაშირის სახვევის–) 
 დ 0040 დამჭერი სახვევი  
 თ 0001 თაბაშირის სახვევის გასაჭრელი 

მოწყობილობა 
 თ 0154 თიაქრის ბანდაჟი 
 ი 0052 ინვალიდების საკვები 

მოწყობილობა 
 ი 0068 ინჰალატორი 
 ი 0071 ირიგატორი [სამედიცინო] 
 კ 0253 კბილების რკალი 
 კ 0427 კომპრესი (სამედიცინო–) 
 კ 0476 კოჟრის სალბუნი 
 კ 0507 კოტოში [სამედიცინო] 
 კ 0530 კოჭის(-თვის) რბილი ქვესაგები 

[სამედიცინო] 
 კ 0534 კოჭ–წვივის სახსრის 

ორთოპედიული საყრდენი და 
სამაგრი საშუალება 

 ლ 0041 ლეიკოპლასტირი 

         



 
nawarmis CamonaTvali klasebis mixedviT 

 
კლასი 24.   სამედიცინო  და  ლაბორატორიული  მოწყობილობები 

 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ლ 0042 ლეიკოპლასტირის გასაჭრელი 

მოწყობილობა 
 მ 0240 მენჯის დასაყრდნობი ბალიში 
 მ 0288 მილაკი (სამედიცინო 

სადრენაჟე–) 
 ო 0057 ოყნის გასაკეთებელი 

სამედიცინო მოწყობილობა 
 პ 0151 პრეზერვატივი 
 პ 0170 პულვერიზატორი (სამედიცინო–

) [გარდა აეროზოლური 
ფლაკონისა] 

 რ 0045 რგოლი საშვილოსნოსათვის 
 რ 0115 რკალი კბილებისათვის 
 ს 0130 სადეზინფექციო მოწყობილობა, 

სამედიცინო 
 ს 0302 საკვები მოწყობილობა 

ინვალიდებისათვის 
 ს 0341 სალბუნი კოჟრისათვის 
 ს 0342 სალბუნი (მისაკვრელი–)  

[სამედიცინო] 
 ს 0343 სალბუნი რევმატიზმის, 

იშიაზის, რადიკულიტის 
სამკურნალოდ 

 ს 0422 სამედიცინო კომპრესი 
 ს 0730 სასხური სწორნაწლავში 

შეშხაპუნებისა და ოყნისათვის 
 ს 0821 საფენი (შემწოვი–), 

მენსტრუაციის დროს 
გამოსაყენებელი 

 ს 0944 საყრდენი და სამაგრი საშუალება 
კოჭ–წვივის სახსრისათვის, 
ორთოპედიული 

 ს 1045 საცობი ყურის 
 ს 1100 საწოვარა 
 ს 1101 საწოვარა (მატყუარა-) ჩვილის  
 ს 1275 სახვევი (დამჭერი–)  
 ს 1276 სახვევი მასალა 
 ს 1278 სახვევი [ქირურგიული] 
 ს 1279 სახვევი (შემწოვი–) 
 ს 1282 სახვევი (ჭიპის–) 
 ს 1485 სუპინატორი (ორთოპედიული–) 
 ტ 0017 ტამპონი ყურის დასაცობად 
 ტ 0018 ტამპონი (ჰიგიენური–) 

მენსტრუაციის დროს 
გამოსაყენებელი 

 ქ 0153 ქვესადები (რბილი–) 
კოჭისათვის [სამედიცინო] 

 ქ 0173 ქილა (სამედიცინო–) 

 
 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ქ 0183 ქირურგიული ბანდაჟი 
 ღ 0009 ღამის ჭურჭელი (შესადგმელი-) 

ავადმყოფებისათვის  
 ყ 0051 ყინულის(–თვის) ბუშტი 

[სამედიცინო] 
 ყ 0080 ყურის დასაცობი 
 ყ 0081 ყურის დასაცობი ტამპონი 
 შ 0027 შარდმიმღები 
 შ 0069 შემწოვი სახვევი 
 ძ 0047 ძუძუსგან ბავშვის გადასაჩვევი 

მოწყობილობა 
 ჭ 0020 ჭიპის სახვევი 
 ჭ 0047 ჭურჭელი (შესადგმელი ღამის–) 

ავადმყოფებისათვის 
 ხ 0074 ხელსახოცი (ჰიგიენური–) 
 ჰ 0027 ჰიგიენური ხელსახოცი 

 
24-99 სხვადასხვა 

 
 ა 0221 აპარატი (სასმენი–) 

სმენადაქვეითებულებისათვის 
 ს 0702 სასმენი აპარატი 

სმენადაქვეითებულებისათვის 
 ს 1143 საჭერი კბილის საწმენდი 

ძაფისათვის 
 ძ 0014 ძაფის საჭერი (კბილის 

საწმენდი–) 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

         lokarnos klasifikacia _ merve redaqcia 251



 
nawarmis CamonaTvali klasebis mixedviT 

 
კლასი 24.   სამედიცინო  და  ლაბორატორიული  მოწყობილობები 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         



 
nawarmis CamonaTvali klasebis mixedviT 

 
კლასი 25.   სამშენებლო  მოწყობილობები  და  კონსტრუქციული  ელემენტები 

 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
25-01 სამშენებლო მასალები 

 
 ა 0023 აგური 
 ა 0133 აკუსტიკური სამშენებლო 

ელემენტი 
 ა 0194 ანკერული ელემენტი 

[სამშენებლო] 
 ა 0238 არქიტექტურული ელემენტი 
 ა 0243 ასაკრავი ფიცარი 
 ბ 0118 ბატენსი [სახუროო] 
 ბ 0141 ბგერათსაიზოლაციო 

სამშენებლო მასალა 
 ბ 0155 ბეტონის დასაარმატურებელი 

ღერო 
 ბ 0191 ბლოკი (სამშენებლო–) 
 ბ 0243 ბორდიურის ქვა გაზონისა და 

ყვავილნარისათვის 
 ბ 0273 ბოძი, სვეტი და მისთანანი 

ღობისათვის 
 გ 0022 გადასახური სამშენებლო მასალა 
 გ 0036 გაზონის და ყვავილნარის 

ბორდიურის ქვა 
 დ 0001 დაარმატურებული მინა 
 დ 0072 დაპროფილებული სამშენებლო 

ქვა 
 დ 0266 დრენაჟის მილი კედლისათვის 
 ე 0021 ელემენტი (არქიტექტურული–) 
 ე 0024 ელემენტი (სამშენებლო 

აკუსტიკური–) 
 ე 0043 ელექტროსადენების 

მანაწილებელი დაფა 
 ზ 0024 ზესადები (პირაპირა–) 

[სარელსო] 
 ზ 0027 ზეწარი [სამშენებლო] 
 თ 0037 თამასა [სახუროო] 
 კ 0008 კაბელის(–თვის) მილი 
 კ 0027 კადონი 
 კ 0455 კონსტრუქციული ელემენტი 

[კუთხოვანი პროფილი] 
 კ 0482 კორპის ფურცლოვანი მასალა 

[სამშენებლო] 
 კ 0527 კოჭი (გრძივი–) 
 კ 0529 კოჭი [სამშენებლო] 
 კ 0533 კოჭური წამწე 
 კ 0536 კრამიტი 
 კ 0558 კუთხედი [L–სებრი პროფილი] 
 კ 0560 კუთხედი [სამშენებლო] 
 ლ 0025 ლარტყა [სახუროო] 

 
 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ლ 0027 ლარტყულა 
 ლ 0071 ლირსი 
 მ 0096 მანაწილებელი დაფა 

ელექტროსადენებისათვის 
 მ 0294 მილი კაბელისათვის 
 მ 0322 მინა (დაარმატურებული–) 
 ნ 0123 ნივნივი 
 პ 0013 პალო, მარგილი და მისთანანი 

შემოსაღობად 
 პ 0016 პანელი (დეკორატიული–) 

[სამშენებლო] 
 პ 0019 პანელი შემოსაფიცრად 

[სამშენებლო] 
 პ 0080 პირაპირა ზესადები [სარელსო] 
 პ 0119 პლინთუსი 
 რ 0096 რელსი (რკინიგზის–) 
 რ 0113 რიგელი 
 რ 0125 რკინიგზის რელსი 
 ს 0441 სამიჯნო ქვა 
 ს 0486 სამშენებლო მასალა 
 ს 0487 სამშენებლო ქვა 
 ს 0943 საყრდენი ბიგი და მისთანანი 
 ს 1305 სახურავის ფილა 
 ს 1418 სოლყავარი 
 ტ 0145 ტკეჩი 
 ტ 0237 ტუფის ქვა 
 ფ 0157 ფილა (კერამიკული 

სამშენებლო–) 
 ფ 0160 ფილა [სამშენებლო] 
 ფ 0161 ფილა (სახურავის–) 
 ფ 0188 ფიცარი (ასაკრავი–) 
 ფ 0191 ფიცარი [სახუროო] 
 ფ 0292 ფურცლოვანი (კორპის-) მასალა 

[სამშენებლო] 
 ქ 0091 ქვა (ბორდიურის–) 

ტროტუარისათვის 
 ქ 0095 ქვა (სამიჯნო–) 
 ქ 0096 ქვა (სამშენებლო–) 
 ქ 0097 ქვა (ტუფის–) 
 ქ 0098 ქვაფენილის ქვა 
 ქ 0099 ქვა ქვაფენილისათვის 
 ღ 0011 ღერო ბეტონის 

დასაარმატურებლად 
 ღ 0040 ღობის ბოძი, სვეტი და 

მისთანანი 
 ყ 0002 ყავარი 
 შ 0060 შემოსაფიცრი მასალა 

[სამშენებლო] 

 

         



 
nawarmis CamonaTvali klasebis mixedviT 

 
კლასი 25.   სამშენებლო  მოწყობილობები  და  კონსტრუქციული  ელემენტები 

 
  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 შ 0074 შენობა–ნაგებობის ანკერული 

ელემენტი 
 შ 0094 შესაღობი პალო,მარგილი და 

მისთანანი 
 შ 0106 შიფერი [სამშენებლო] 
 შ 0124 შპალი 
 შ 0134 შპუნტიანი ფიცარი 
 შ 0135 შპუნტიანი ხიმინჯი 
 ც 0022 ცეცხლგამძლე მასალა 
 ძ 0023 ძელი [სამშენებლო] 
 ხ 0116 ხიმინჯი 
 ხ 0119 ხიმინჯი (შპუნტიანი–) 

 
25-02 წინასწარ დამზადებული ან წინასწარ  

აწყობილი სამშენებლო ელემენტები 
 

 ა 0098 ავტოსტრადის ღობე 
 ა 0212 ანძის ძირი 
 ა 0225 აჟურული ტიხარი 
 ბ 0074 ბალუსტრადა 
 ბ 0106 ბარიერი 
 ბ 0169 ბიგი (მაღაროს–) 
 ბ 0274 ბოძის ძირი 
 ბ 0277 ბოძი [შენობის] 
 ბ 0300 ბუდე ანძის, დგარის, ხიმინჯის 

და მისთანებისათვის 
 ბ 0344 ბურჯი (ხიდის სანაპირო–) 
 გ 0225 გისოსი სათბურისათვის 
 გ 0227 გისოსის ( სადრენაჟე–) დამცავი 

მოწყობილობა 
 გ 0228 გისოსი [შენობის ელემენტი] 
 გ 0229 გისოსი  წყალჩასადინარი 

ჭისათვის 
 გ 0231 გისოსოვანი კონსტრუქცია 
 გ 0283 გუმბათი 
 გ 0284 გუმბათის სანათი 
 დ 0073 დარაბა მაღაზიისათვის 
 დ 0087 დასასვენებელი ადგილის 

ზღუდე, ღობე [ღია ცის ქვეშ] 
 დ 0160 დგარის ბუდე 
 დ 0162 დგარის ძირი 
 დ 0200 დეფლექტორი  

საკვამურისათვის 
 ე 0006 ეკრანი სათბურისათვის 
 ვ 0084 ვიტრაჟიანი ფანჯარა 
 ზ 0048 ზღუდარი კარის ან 

ფანჯრისათვის 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ზ 0050 ზღუდე ღია ცის ქვეშ 

დასასვენებელი ადგილისათვის 
 თ 0021 თავსახური (სათვალიერებელი 

ლიუკის–) 
 თ 0033 თამასა (კარის–) 
 თ 0035 თამასა ჟალუზის, შტორისათვის 
 თ 0038 თამასის (ფარდის, ჟალუზის–) 

სარეგულირებელი 
მოწყობილობა 

 ი 0025 იატაკი 
 კ 0092 კამარა 
 კ 0153 კარი 
 კ 0156 კარი (ლიფტის–) 
 კ 0165 კარის ზღრუბლი 
 კ 0166 კარის თამასა 
 კ 0167 კარის ლირსი 
 კ 0171 კარის პანელი 
 კ 0180 კარის ჩარჩო 
 კ 0184 კარკასი [შენობის] 
 კ 0187 კარნიზი [შენობის] 
 კ 0275 კედლის ტიხარი 
 კ 0306 კიდული ჭერი 
 კ 0509 კოშკი [შენობის] 
 კ 0538 კრამიტის სახურავი 
 ლ 0072 ლირსი (კარის–) 
 ლ 0074 ლიუკი (საკანალიზაციო–) 
 ლ 0078 ლიფტის კარი 
 მ 0114 მანსარდის ფანჯარა 
 მ 0176 მაღაზიის ჟალუზი, დარაბა 
 მ 0178 მაღაროს ბიგი 
 მ 0339 მინის სახურავი 
 მ 0381 მოაჯირი 
 მ 0383 მოაჯირის დგარი 
 მ 0384 მოაჯირის სახელური 
 ნ 0004 ნაგავსატარი 
 ო 0006 ოთახი–სეიფი 
 პ 0028 პარაპეტი 
 პ 0034 პარკეტი 
 ჟ 0005 ჟალუზი [გარედან 

დასაყენებელი] 
 ჟ 0006 ჟალუზი და მისთანანი 

სათბურისათვის 
 ჟ 0007 ჟალუზი მაღაზიისათვის 
 ჟ 0009 ჟალუზი (სავენტილაციო–) 
 ჟ 0011 

 
 
 
 
 

 

ჟალუზის თამასა 
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კლასი 25.   სამშენებლო  მოწყობილობები  და  კონსტრუქციული  ელემენტები 

 
  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ჟ 0012 ჟალუზის თამასის სარეგუ-

ლირებელი მოწყობილობა 
 ჟ 0013 ჟალუზი (ფანჯრის–) [გარედან 

დასაყენებელი] 
 რ 0002 რაბის ჭიშკარი 
 რ 0036 რაფა (ფანჯრის–) 
 რ 0080 რეზერვუარი [ქვის ან აგურის] 
 რ 0114 რიკული 
 ს 0101 საგდულიანი ფანჯარა 
 ს 0141 სადრენაჟე გისოსის დამცავი 

მოწყობილობა 
 ს 0171 სავენტილაციო ჟალუზი 
 ს 0209 სათბურის გისოსი, ეკრანი, 

ჟალუზი და მისთანანი 
 ს 0210 სათბურის ჩარჩო [მებაღეობის] 
 ს 0220 სათვალიერებელი ლიუკის 

თავსახური 
 ს 0298 საკვამურის დეფლექტორი 
 ს 0299 საკვამურის  ქოლგა 
 ს 0300 საკვამურის ხუფი 
 ს 0301 საკვამური (შენობის-) 
 ს 0430 სამერცხული 
 ს 0508 სანათი გუმბათისათვის 
 ს 0615 სართულთშორისი გადახურვა 
 ს 0620 სარინი [ფანჯრის გარე რაფა] 
 ს 0638 სარკმელი 
 ს 1057 საძრომი (საკანალიზაციო–) 
 ს 1058 საძრომის ხუფი 
 ს 1296 სახურავი 
 ს 1299 სახურავი (მინის–) 
 ს 1318 სეიფი (ოთახის–) 
 ს 1338 სვეტი [შენობის] 
 ტ 0100 ტენტი 
 ტ 0138 ტიხარი (აჟურული–) 
 ტ 0139 ტიხარი (კედლის–) 
 ტ 0141 ტიხარი [სამშენებლო] 
 ტ 0236 ტურნიკეტი 
 ფ 0015 ფანჯარა 
 ფ 0016 ფანჯარა (მანსარდის–) 
 ფ 0017 ფანჯარა (მარაოსებრი–), კარს 

ზემოთ 
 ფ 0018 ფანჯარა (ორსაგდულიანი–) 
 ფ 0019 ფანჯარა (საგდულიანი–) 
 ფ 0020 ფანჯრის ალათა 
 ფ 0021 ფანჯრის გარე ალათა 
 ფ 0025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ფანჯრის ჟალუზი 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ფ 0026 ფანჯრის ჟალუზი, გარედან 

დასაყენებელი 

 ფ 0052 ფარდის  თამასის სარეგულირე-
ბელი მოწყობილობა 

 
 
 
 
 

 ფ 0064 ფარდული კარებისათვის 
 ფ 0091 ფენილი 
 ფ 0093 ფენილი (საგზაო–) 
 ფ 0095 ფერადმინიანი ფანჯარა 
 ფ 0248 ფრამუგა 
 ქ 0143 ქვესადგამი ყვავილებისათვის 

[აგურის ან ქვისა] 
 ქ 0201 ქოლგა (საკვამურის–) 
 ღ 0037 ღობე ავტოსტრადისათვის 
 ღ 0038 ღობე და მისთანანი 
 ღ 0039 ღობე ღია ცის ქვეშ 

დასასვენებელი 
ადგილებისათვის 

 ღ 0041 ღობურა  თოვლისათვის 
[სახურავის] 

 ღ 0042 ღობურა (საავარიო–) გზისათვის 
 ყ 0029 ყვავილების ქვესადგამი [აგურის 

ან ქვის] 
 ყ 0031 ყვავილების ყუთი [სახლგარეთ 

მოსათავსებელი] 
 ყ 0073 ყუთი ყვავილებისათვის 

[სახლგარეთ მოსათავსებელი] 
 შ 0075 შენობის ელემენტი [აწყობილი ან 

წინასწარ დამზადებული] 
 შ 0107 შლაგბაუმი 
 შ 0156 შტორი [გარედან დასაყენებელი] 
 შ 0158 შტორის თამასა 
 ჩ 0074 ჩარჩო (კარის–) 
 ჩ 0078 ჩარჩო  სათბურისათვის 

[მებაღეობის] 
 ჩ 0083 ჩარჩო (ფანჯრის–) 
 ძ 0031 ძირი (ანძის–) 
 ძ 0032 ძირი (ბოძის, დგარის, ანძის და 

მისთანათა–) 
 წ 0104 წყალჩასადინარი თხრილის 

გისოსი 
 წ 0105 წყალჩასადინარი ძაბრი 
 წ 0106 წყალჩასადინარი ჭა 
 ჭ 0008 ჭა (საჭვრეტი საკანალიზაციო–) 
 ჭ 0011 ჭერი 
 ჭ 0012 ჭერი (კიდული–) 
 ჭ 0021 ჭის გისოსი (წყალჩასადინარი–) 
 ჭ 0022 ჭის ხუფი 
 ჭ 0027 ჭიშკარი 
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კლასი 25.   სამშენებლო  მოწყობილობები  და  კონსტრუქციული  ელემენტები 

 
  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ჭ 0028 ჭიშკარი (რაბის–) 
 ხ 0102 ხიდის სანაპირო ბურჯი 
 ხ 0117 ხიმინჯის ბუდე 
 ხ 0118 ხიმინჯის ძირი 
 ხ 0121 ხის დამცავი მოწყობილობა 
 ხ 0162 ხუფი (საკვამურის–) 
 ხ 0165 ხუფი (ჭის,საძრომის–) 

 
25-03 სახლები, გარაჟები და სხვა ნაგებობები 

 
 ა 0090 ავტომობილის ფარდული 
 ა 0104 აივანი 
 ა 0122 აკლდამა 
 ა 0189 ანგარი 
 ა 0211 ანძა ელექტროგადამცემი 

ხაზებისათვის 
 ა 0275 აუზი (საცურაო–) 

[სტაციონარული] 
 ბ 0003 ბაგა [ძროხის] 
 ბ 0100 ბარაკი 
 ბ 0158 ბეღელი 
 ბ 0236 ბომბსაფარი 
 ბ 0246 ბოსელი 
 ბ 0271 ბოძი ელეტროგადამცემი 

ხაზებისათვის 
 ბ 0281 ბოჯგი (ნავმისადგომის–) 
 ბ 0318 ბუნგალო 
 ბ 0343 ბურჯი (ხიდის-) 
 გ 0029 გაზგოლდერი 
 გ 0031 გაზეთების ყუთი 
 გ 0102 გარაჟი 
 გ 0120 გასაბერი კარავი, პავილიონი 
 გ 0123 გასამართი სადგური 
 დ 0194 დეპო [ნაგებობა] 
 ე 0025 ელექტროგადამცემი ხაზების 

ანძა 
 ე 0026 ელექტროგადამცემი ხაზების 

ბოძი 
 თ 0010 თავლა 
 თ 0089 თეატრალური სცენა 
 კ 0015 კაბინა (პლაჟის–) 
 კ 0018 კაბინა [სატელეფონო] 
 კ 0020 კაბინა საღებავების 

მისაფრქვევად 
 კ 0021 კაბინა [საყარაულო] 
 კ 0024 კაბინა ტანისამოსის 

გადასაცმელად 
 კ 0135 

 
 
 
 
 
 
 

კარავი (გასაბერი–) 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 კ 0139 კარაპანი 
 კ 0252 კაშხალი [არხის] 
 კ 0305 კიდული საბაგირო გზის 

საყრდენი 

 
 

 კ 0329 კიოსკი 
 კ 0400 კოლუმბარიუმი 
 კ 0510 კოშკი (წყალდასაწნეო–) 
 მ 0064 მავზოლეუმი 
 მ 0227 მგზავრებისთვის განკუთვნილი 

ფარდული 
 მ 0260 მზიდი ბაგირის საყრდენი 
 მ 0329 მინიატურული შენობა 

[სათამაშოსაგან განსხვავებული] 
 მ 0332 მინის კონსტრუქცია მცენარეთა 

დასაცავად 
 მ 0562 მცენარეთა დასაცავი მინის ან 

ცელოფნის კონსტრუქცია 
 ნ 0005 ნაგებობა საგზაო ან სხვა 

გადასახადის შესაგროვებლად 
 ნ 0009 ნაგვის კონტეინერების 

ფარდული 
 ნ 0019 ნავების და მისთანათა შესანახი 

ფარდული 
 ნ 0026 ნავმისადგომის ბოჯგი 
 ნ 0047 ნალია 
 ნ 0143 ნიში ტელეფონისათვის 
 პ 0001 პავილიონი (გასაბერი–) 
 პ 0002 პავილიონი [ნაგებობა] 
 პ 0070 პილონი 
 პ 0112 პლაჟის კაბინა 
 რ 0001 რაბი [არხის] 
 რ 0011 რადიოანძა 
 ს 0127 სადგური ტექნიკური 

მომსახურებისათვის 
 ს 0167 სავაჭრო ფარდული 
 ს 0202 სათამაშო სახლი ბავშვებისათვის 
 ს 0208 სათბური 
 ს 0640 სარკოფაგი 
 ს 0692 სასილოსე 
 ს 0744 სატელეფონო ჯიხური, კაბინა 
 ს 0828 საფლავის ფილა, ქვა 
 ს 0836 საფოსტო ყუთი 
 ს 0884 საქათმე 
 ს 0919 საღებავის მისაფრქვევი კაბინა, 

ჯიხური 
 ს 0941 საყრდენი 
 ს 0947 საყრდენი მზიდი ბაგირისათვის 
 ს 1028 საციგურაო ნაგებობა 
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კლასი 25.   სამშენებლო  მოწყობილობები  და  კონსტრუქციული  ელემენტები 

 
  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ს 1120 საწყობი (გადახურული–) 
 ს 1288 სახლი 
 ს 1289 სახლი (სააგარაკო–) 
 ს 1290 სახლი სათამაშოდ, 

ბავშვებისათვის 
 ს 1336 სექციური ფარდული 
 ს 1413 სოლარიუმი 
 ს 1499 სცენა (თეატრალური–) 
 ტ 0010 ტალავერი 
 ტ 0021 ტანისამოსის გადასაცმელი 

კაბინა 
 ტ 0103 ტერასა 
 ტ 0108 ტექნიკური მომსახურების 

სადგური 
 ტ 0109 ტექნიკური მომსახურების 

სადგურის ფარდული 
 ტ 0123 ტივტივა ხიდი 
 ფ 0061 ფარდული 
 ფ 0062 ფარდული ავტომობილისათვის 
 ფ 0063 ფარდული ველოსიპედისათვის 
 ფ 0065 ფარდული მგზავრებისათვის 
 ფ 0066 ფარდული ნაგვის 

კონტეინერებისათვის 
 ფ 0067 ფარდული ნავების და 

მისთანათა შესანახად 
 ფ 0068 ფარდული (სავაჭრო–) 
 ფ 0069 ფარდული (საყარაულო–) 
 ფ 0070 ფარდული (სექციური–) 
 ფ 0071 ფარდული ტექნიკური 

მომსახურების სადგურისათვის 
 ფ 0072 ფარდული ცხოველებისათვის 
 ფ 0073 ფარეხი [ცხვრის] 
 ქ 0029 ქარის წიქვილი 
 ყ 0059 ყუთი გაზეთებისათვის 
 ყ 0067 ყუთი (საფოსტო–) 
 შ 0071 შენობა 
 შ 0072 შენობა  (მინიატურული–) 

[სათამაშოსაგან განსხვავებული] 
 შ 0073 შენობა–ნაგებობა [გადასატანი] 
 შ 0174 შუშაბანდი 
 ც 0015 ცელოფნის კონსტრუქცია 

მცენარეთა დასაცავად 
 ძ 0022 ძეგლი 
 წ 0061 წისქვილი (ქარის–) 
 წ 0086 წყალდასაწნეო კოშკი 
 ხ 0002 ხაზების ანძა, ბოძი 

(ელექტროგადამცემი–) 
 ხ 0098 ხიდი [სამოქალაქო მშენებლობა] 

 
 
 
 
 
 
 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ხ 0100 ხიდი (საქვეითო–) 
 ხ 0101 ხიდის ბურჯი 
 ხ 0104 ხიდი (ტივტივა–) 

 

 ჯ 0060 ჯიხური [სატელეფონო] 
 ჯ 0061 ჯიხური საღებავების 

მისაფრქვევად 
 ჯ 0062 ჯიხური [საყარაულო] 
 ჰ 0032 ჰიდროელექტოსადგური 

[სამოქალაქო მშენებლობა] 
 

25-04 კიბის საფეხურები, კიბეები და 
სამშენებლო ხარაჩოები 
 

 კ 0295 კიბე 
 კ 0296 კიბე მისადგამი 
 კ 0297 კიბე (პორტატიული–) 

სამეთვალყუროდ 
 კ 0298 კიბე–ტაბურეტი 
 კ 0299 კიბის (მისადგამი–) ფეხი 
 კ 0300 კიბის საფეხური 
 კ 0301 კიბის უჯრედი 
 მ 0297 მილი სამშენებლო ხარაჩოსათვის 
 მ 0353 მისადგამი კიბე 
 მ 0382 მოაჯირი (კიბის–) 
 პ 0135 პორტატიული კიბე, 

სამეთვალყუროდ 
 ს 0824 საფეხური (კიბის–) 
 ფ 0103 ფეხი (მისადგამი კიბის–) 
 ხ 0020 ხარაჩო (სამშენებლო–) და მისი 

ელემენტი 
 ხ 0021 ხარაჩოს (სამშენებლო–) მილი 

 
25-99 სხვადასხვა 

 
 ბ 0055 ბალდახინი [მაგ. საკურთხევლის 

ან სამეფო ტახტისათვის] 
 ბ 0134 ბაღის წყალსატევი 
 ბ 0348 ბუფერი სავაგონო ჩიხისათვის 
 გ 0184 გემხარიხა ხომალდისათვის 
 თ 0034 თამასა კარ–ფანჯრებისათვის 
 ლ 0024 ლარტყა (საჭვრიტულის–) 
 მ 0093 მამჭიდროებელი ფანჯრისა და 

კარისათვის, გამჭოლი ქარის 
თავიდან ასაცილებლად 

 მ 0576 მხატვრის(–თვის)  ქვესადგამი 
 ს 0749 სატენი (წყალგაუმტარი და 

ჰაერგაუმტარი–) [მშენებლობა] 
 
 

         



 
nawarmis CamonaTvali klasebis mixedviT 

 
კლასი 25.   სამშენებლო  მოწყობილობები  და  კონსტრუქციული  ელემენტები 

 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ფ 0023 ფანჯრის და კარის 

მამჭიდროებელი გამჭოლი ქარის 
თავიდან ასაცილებლად 

 ფ 0082 ფარი (საქარე–) [მცენარეთა 
დასაცავად] 

 ქ 0127 ქვესადგამი მხატვრისათვის 
 წ 0093 წყალსატევი ბაღისათვის 
 ხ 0140 ხომალდის გემხარიხა 
 ჰ 0002 ჰაერგაუმტარი და 

წყალგაუმტარი სატენი 
[მშენებლობა] 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ქ 0127 ქვესადგამი მხატვრისათვის 
 წ 0093 წყალსატევი ბაღისათვის 
 ხ 0140 ხომალდის გემხარიხა 
 ჰ 0002 ჰაერგაუმტარი და 

წყალგაუმტარი სატენი 
[მშენებლობა] 
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კლასი 25.   სამშენებლო  მოწყობილობები  და  კონსტრუქციული  ელემენტები 
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კლასი 26.   სანათი  ხელსაწყოები  და  მოწყობილობები 

 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
26-01 სასანთლეები, შანდლები, 

კანდელაბრები 
 

 კ 0100 კანდელაბრი 
 რ 0131 როზეტი (სასანთლის–) 
 ს 0542 სანთლის (ბაღის გასანათებელი–) 

საჭერი 
 ს 0544 სანთლის საჭერი 
 ს 0671 სასანთლე 
 ს 0672 სასანთლე საფლავისათვის 
 ს 0827 საფლავის სანთელი 
 ს 1131 საჭერი (ბაღის გასანათებელი 

სანთლის–) 
 შ 0025 შანდალი 

 
26-02 გადასატანი სანათები, ჯიბისა და სხვა 

ფარნები 
 

 გ 0011 გადასატანი სანათი 
 დ 0018 დამცავბადიანი გადასატანი 

სანათი 
 ნ 0028 ნათურა (დაბალძაბვიანი–) 
 პ 0140 პორტატიული ფარანი 
 ს 0506 სანათი (გადასატანი–) 
 ს 0507 სანათი (გადასატანი–) დამცავი 

ბადით 
 ს 0512 სანათი მეშახტისათვის 
 ს 0520 სანათი (შუბლის-) [მაგ. 

მეშახტეებისა და 
სპელეოლოგებისათვის] 

 ფ 0035 ფარანი (ელექტრული–) 
 ფ 0037 ფარანი (პორტატიული–) 
 ფ 0041 ფარანი (ჩინური–) 
 ფ 0042 ფარანი (ჯიბის–) 
 ჯ 0057 ჯიბის ფარანი 

 
26-03 საზოგადოებრივი ადგილების 

გასანათებელი მოწყობილობები 
 

 ბ 0128 ბაღის, პარკის და მისთანათა 
გასანათებელი სანათი 

 ბ 0276 ბოძი ქუჩის ფარნისათვის 
 პ 0162 პროჟექტორი 
 პ 0163 პროჟექტორი (მისანათებელი–) 
 პ 0164 პროჟექტორი (საძებნი–) 
 ს 0178 საზოგადოებრივი ადგილის 

გასანათებელი მოწყობილობა 
 ს 0505 სანათი ბაღის, პარკის და 

მისთანათა გასანათებლად 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ს 0509 სანათი და სხვა ხელსაწყო სცენის 

გასანათებლად 
 ს 0513 სანათი მოწყობილობა 

საზოგადოებრივი 
ადგილებისათვის 

 ს 1422 სოფიტი 
 ს 1500 სცენის გასანათებელი სანათი და 

სხვა ხელსაწყო 
 ფ 0040 ფარანი (ქუჩის–) 
 ქ 0248 ქუჩის ფარანი 

 
26-04 სინათლის წყაროები, ელექტრული ან 

სხვაგვარი 
 

 ბ 0013 ბადე ნათურისათვის 
 გ 0217 გირლანდა (მნათი-) 
 ე 0036 ელექტრონათურის ვარვარის 

ძაფი 
 ე 0037 ელექტრონათურის კოლბა, მილი 
 ე 0056 ელექტრული ნათურა 
 ე 0062 ელექტული სანთელი 
 ვ 0028 ვარვარის ძაფი 

(ელექტრონათურის-) 
 ზ 0022 ზეთის ლამპა 
 კ 0359 კოლბა ელექტონათურისათვის 
 კ 0360 კოლბა სანათი ხელსაწყოსათვის 
 კ 0361 კოლბა სასიგნალო 

ხელსაწყოსათვის 
 ლ 0013 ლამპა (ზეთის, ნავთის-) 
 ლ 0015 ლამპის პატრუქი 
 მ 0287 მილაკი (მნათი-) 

[გასანათებლად] 
 მ 0293 მილი ელექტრონათურისათვის 
 მ 0298 მილი სანათი ხელსაწყოსათვის 
 მ 0299 მილი სასიგნალო 

ხელსაწყოსათვის 
 მ 0371 მნათი ვარსკვლავი 

ფანჯრებისათვის [საშობაო 
მორთულობა] 

 მ 0373 მნათი ფირფიტა [გასანათებლად] 
 ნ 0020 ნავთის ლამპა 
 ნ 0029 ნათურა (ელექტრული–) 
 ნ 0030 ნათურა (ელექტრული, საშობაო–)
 ნ 0032 ნათურა (ნატრიუმის-) 
 ნ 0033 ნათურა (რკალური–) 
 ნ 0035 ნათურა სუსტი ანთებით 
 ნ 0036 ნათურა (ფლუორესცენციური–) 
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კლასი 26.   სანათი  ხელსაწყოები  და  მოწყობილობები 

 
კლასი/ 

ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ნ 0037 ნათურა 

ფოტოლაბორატორიისათვის 
 ნ 0038 ნათურა (ჰალოგენური–) 
 ნ 0066 ნატრიუმის ნათურა 
 პ 0048 პატრუქი (ლამპის–) 
 რ 0118 რკალური ნათურა 
 ს 0535 სანთელი 
 ს 0537 სანთელი ბაღისა და 

პარკისათვის 
 ს 0538 სანთელი (ელექტრული–) 
 ს 0539 სანთელი საშობაო ნაძვის 

ხისათვის 
 ს 0541 სანთელი (ცვილის–) 
 ს 0548 სანთურა [სანათი] 
 ს 0979 საშობაო ელექტრონათურა 
 ს 0982 საშობაო ნაძვის ხის სანთელი 
 ფ 0177 ფირფიტა (მნათი–) 

[გასანათებლად] 
 ფ 0202 ფლუორესცენციური ნათურა 
 ფ 0230 ფოტოლაბორატორიის ნათურა 
 ძ 0009 ძაფი (ელექტონათურის 

ვარვარის-) 
 

26-05 სანათები,  ტორშერები, ჭაღები, არმა-
ტურა მაგიდის და ჭერის სანათებისათ-
ვის, აბაჟურები, რეფლექტორები,  
სანათები ფოტოგრაფიისა და 
კინემატოგრაფიისათვის 
 

 ა 0012 აბაჟური [სანათი] 
 ა 0229 არმატურა (ბრის–) 
 ბ 0282 ბრა 
 ბ 0288 ბრის არმატურა 
 გ 0061 გამბნევი (სინათლის–) 
 გ 0226 გისოსი სინათლის განსაბნევად 
 კ 0316 კინემატოგრაფიისა და 

ფოტოგრაფიის(–თვის) სანათი 
[განსხვავებული 
ელვასანათისაგან] 

 ლ 0014 ლამპარი 
 მ 0335 მინის ნაკეთობა სანათისათვის 
 პ 0118 პლაფონი სანათისათვის 
 რ 0106 რეფლექტორი [სანათი] 
 რ 0107 რეფლექტორი ფოტოგრაფიისა 

და კინემატოგრაფიისათვის 
 ს 0504 სანათი 
 ს 0510 სანათი–ეტალონი 
 ს 0515 სანათი (სამედიცინო-) 

[გასანათებელი] 

 
 
 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ს 0516 სანათის დასაკიდი არმატურა 
 ს 0518 სანათის საყრდენი 
 ს 0519 სანათი ფოტოგრაფიისა და 

კინემატოგრაფიისათვის 
[განსხვავებული 
ელვასანათისაგან] 

 ს 0521 სანათი (ჭერის–) 
 ს 0949 საყრდენი (სანათის–) 
 ს 0952 საყრდენი სტუდიის სანათი 

ხელსაწყოსათვის 
 ს 1373 სინათლის გამბნევი 
 ს 1374 სინათლის განსაბნევი გისოსი 
 ს 1480 სტუდიის სანათი ხელსაწყოს 

საყრდენი 
 ტ 0172 ტორშერი 
 ფ 0224 ფოტოგრაფიისა და 

კინემატოგრაფიის(-თვის) 
რეფლექტორი 

 ფ 0225 ფოტოგრაფიისა და 
კინემატოგრაფიის(-თვის) 
სანათი [განსხვავებული 
ელვასანათისაგან] 

 ღ 0003 ღამის ლამპა [სანათი] 
 ჩ 0118 ჩირაღდანი 
 ჭ 0009 ჭაღი 

 
26-06 მნათი მოწყობილობები 

სატრანსპორტო საშუალებებისათვის 
 

 ვ 0058 ველოსიპედის ფარა 
 მ 0315 მიმართულების მაჩვენებელი 

სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის 

 მ 0498 მოხვევის მაჩვენებელი 
სატრანსპორტო 
საშუალებებისათვის 

 ს 0503 სანავიგაციო ფარანი  
სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის 

 ს 0514 სანათი მოწყობილობა 
სატრანსპორტო 
საშუალებებისათვის 

 ს 0689 სასიგნალო შუქურა 
სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის 

 ს 0785 სატრანსპორტო საშუალების 
სანავიგაციო ფარანი 

 ს 0788 სატრანსპორტო საშუალების 
სასიგნალო შუქურა 

         



 
nawarmis CamonaTvali klasebis mixedviT 

 
კლასი 26.   სანათი  ხელსაწყოები  და  მოწყობილობები 

 
კლასი/ 

ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ს 0791 სატრანსპორტო საშუალების 

ფარა, ფარანი და მისთანანი 
 ს 0795 სატრანსპორტო საშუალების 

წინა ფარა 
 ფ 0034 ფარა (ველოსიპედის–) 
 ფ 0038 ფარანი (სანავიგაციო–) 

სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის 

 ფ 0039 ფარანი სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის 

 ფ 0043 ფარა სატრანსპორტო 
საშუალებებისათვის 

 წ 0046 წინა ფარა სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის 

 ჭ 0013 ჭერის სანათი სატრანსპორტო 
საშუალებისათვის 
 

26-99 სხვადასხვა 
 

 ე 0035 ელექტრონათურის ვაზნა 
 ვ 0017 ვაზნა (ელექტრონათურის–) 
 მ 0190 მაშა სანთლის ნამწვის 

მოსაცილებლად 
 მ 0447 მორის იმიტაცია, მნათი 

[ბუხრისათვის] 
 რ 0061 რეგულატორი (რკალური 

ნათურის–) 
 რ 0119 რკალური ნათურის 

რეგულატორი 
 ს 0545 სანთლის ჩასაქრობი 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 
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კლასი 26.   სანათი  ხელსაწყოები  და  მოწყობილობები 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         



 
nawarmis CamonaTvali klasebis mixedviT 

 
კლასი 27.   თამბაქოს  ნაწარმი  და  მოსაწევი  საკუთნო 

 
  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
27-01 თამბაქო, სიგარები და სიგარეტები 

 
 თ 0041 თამბაქო 
 თ 0042 თამბაქო (საღეჭი-) 
 პ 0026 პაპიროსი 
 ს 1340 სიგარა 
 ს 1344 სიგარეტი 
 ს 1351 სიგარეტის ფილტრი 
 ს 1352 სიგარეტის ფილტრიანი წვერი 
 ს 1356 სიგარილო 
 ს 1358 სიგარის ფილტრიანი წვერი 
 ს 1359 სიგარის წვერი 
 ფ 0162 ფილტრიანი წვერი (სიგარის–) 
 ფ 0164 ფილტრი (სიგარეტის–) 

 
27-02 ჩიბუხები, მუნდშტუკები სიგარებისა და 

სიგარეტებისათვის 
 

 მ 0522 მუნდშტუკი (სიგარეტის–) 
 მ 0523 მუნდშტუკი (სიგარის–) 
 მ 0524 მუნდშტუკი (ჩიბუხის–) 
 ნ 0057 ნარგილე 
 პ 0027 პაპიროსის მუნდშტუკი 
 ს 1349 სიგარეტის მუნდშტუკი 
 ჩ 0112 ჩიბუხი 
 ჩ 0113 ჩიბუხის მუნდშტუკი 

 
27-03 საფერფლეები 

 
 ს 0823 საფერფლე 

 
27-04 ასანთები 

 
 ა 0247 ასანთი 

 
27-05 სანთებლები 

 
 ა 0087 ავტომობილის ელექტრული 

სანთებელა 
 ს 0531 სანთებელა (ელექტრული–) 

ავტომობილისათვის 
 ს 0533 სანთებელა სიგარეტისათვის 
 ს 1350 სიგარეტის სანთებელა 

 
27-06 პორტსიგარები, კოლოფები სიგარებისა 

და სიგარეტებისათვის, ქისები და 
ქილები თამბაქოსათვის 
 

 თ 0043 თამბაქოს კოლოფი 
 თ 0044 თამბაქოს ქილა 

 
 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 თ 0045 თამბაქოს ქისა 
 კ 0371 კოლოფი თამბაქოსათვის 
 კ 0390 კოლოფი სიგარების 
 კ 0392 კოლოფი სიგარეტის 

ქაღალდისათვის 
 პ 0144 პორტსიგარი სიგარებისათვის, 

სიგარეტებისათვის 
 ს 0089 საბურნუთე 
 ს 0229 სათუთუნე 
 ს 1341 სიგარების კოლოფი 
 ს 1342 სიგარების პორტსიგარი 
 ს 1343 სიგარეტების პორტსიგარი 
 ს 1354 სიგარეტის ქაღალდის კოლოფი 
 ქ 0168 ქილა თამბაქოსათვის 
 ქ 0186 ქისა თამბაქოსათვის 

 
27-99 სხვადასხვა 

 
 ა 0249 ასანთის საჭერი  
 თ 0047 თამბაქოს ჩასატენი 
 მ 0468 მოსაჭრელი მოწყობილობა 

(სიგარის ბოლოების–) 
 პ 0137 პორტატიული მოწყობილობა 

სიგარეტის დასახვევად 
 ს 0534 სანთებელას საჭერი 
 ს 0879 საფხეკი (ჩიბუხის–) 
 ს 1098 საწმენდი (ჩიბუხის–) 
 ს 1130 საჭერი (ასანთის–)  
 ს 1347 სიგარეტის დასახვევი 

პორტატიული მოწყობილობა 
 ს 1353 სიგარეტის ქაღალდი 
 ს 1355 სიგარეტის ჩასაქრობი 

მოწყობილობა 
 ს 1357 სიგარის ბოლოების მოსაჭრელი 

მოწყობილობა 
 ქ 0064 ქაღალდი სიგარეტისათვის 
 ქ 0148 ქვესადგამი ჩიბუხისთვის 
 ჩ 0114 ჩიბუხის საფხეკი 
 ჩ 0115 ჩიბუხის საწმენდი 
 ჩ 0116 ჩიბუხის ქვესადგამი 
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კლასი 27.   თამბაქოს  ნაწარმი  და  მოსაწევი  საკუთნო 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         



 
nawarmis CamonaTvali klasebis mixedviT 

 
კლასი 28.    ფარმაცევტული  და  კოსმეტიკური  საშუალებები,  საკუთნო  და  მოწყობილობები  
                      ტუალეტისათვის 

 
  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
28-01 ფარმაცევტული საშუალებები 

 
 ა 0015 აბი (ფარმაცევტული–) 
 კ 0247 კაფსული (ფარმაცევტული–) 
 კ 0467 კონტრაცეპტივი 
 ო 0002 ობლატი (ფარმაცევტული–) 
 ს 0540 სანთელი (ფარმაცევტული–) 

[სუპოზიტორი] 
 ტ 0002 ტაბლეტი (ფარმაცევტული–) 
 ფ 0085 ფარმაცევტული აბი, ტაბლეტი 

 
28-02 კოსმეტიკური საშუალებები 

 
 ბ 0306 ბუდე ტუჩების საცხისათვის 
 თ 0137 თვალის კონტურის მოსახაზი 

საშუალება 
 კ 0102 კანის შემკვრელი ფანქარი 
 კ 0493 კოსმეტიკური ფანქარი 
 მ 0052 მადეზოდორირებელი ფანქარი 
 ს 0573 საპონი 
 ტ 0242 ტუჩის პომადა 
 ფ 0007 ფანქარი (კანის შემკვრელი–) 
 ფ 0008 ფანქარი (კოსმეტიკური-) 
 ფ 0009 ფანქარი (მადეზოდორირებელი–)
 ფ 0011 ფანქარი (ჰემოსტატიკური–) 
 ჰ 0025 ჰემოსტატიკური ფანქარი 

 
28-03 ტუალეტის საკუთნო და კოსმეტიკური 

კაბინეტის მოწყობილობები 
 

 ა 0209 ანტიცელულიტური ხელსაწყო 
 ბ 0010 ბადე თმისათვის 
 ბ 0062 ბალიში ვიბრომასაჟისათვის 
 ბ 0079 ბამბის ჩხირი თავის 

მოსაწესრიგებლად 
 ბ 0171 ბიგუდი 
 ბ 0172 ბიგუდი თმის გრძელვადიანი 

დახვევისათვის 
 ბ 0173 ბიგუდის მომჭერი თმის ცხლად 

დახვევისათვის 
 ბ 0314 ბუმბულა პუდრის წასასმელად 
 გ 0084 გამფრქვევი (სუნამოს–) 
 გ 0095 გამხურებელი (თმის დასახვევი 

საშუალების–) 
 გ 0127 გასაპრიალებელი ხელსაწყო 

(ფრჩხილების–) 
 გ 0147 გასაცემი მოწყობილობა 

(კოსმეტიკური საშუალების–) 

 
 
 
 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 გ 0149 გასაცემი მოწყობილობა 

(სამართებლის პირის–) 
 დ 0037 დამჭერი 

ელექტროსაპარსისათვის 
[კვლავდასატენი დამჭერის 
ჩათვლით] 

 დ 0038 დამჭერი კბილის ელექტროჯაგ-
რისისათვის [კვლავდასატენი 
დამჭერის ჩათვლით] 

 დ 0093 დასაყრდნობი (მანიკურის დროს 
ხელის–) 

 ე 0044 ელექტროსაპარსი 
 ე 0045 ელექტროსაპარსის დამჭერი 

[კვლავდასატენი დამჭერის 
ჩათვლით] 

 ე 0046 ელექტროსაპარსის თავი 
 ე 0052 ელექტრული კბილის ჯაგრისის 

დამჭერი [კვლავდასატენი 
დამჭერის ჩათვლით] 

 ვ 0069 ვიბრატორი მასაჟისთვის 
 ვ 0072 ვიბრომასაჟის ბალიში 
 თ 0026 თალფაქი (თმის საშრობი 

აპარატის–) 
 თ 0077 თასი პარსვისთვის 
 თ 0166 თმის ამოსაღები პინცეტი 
 თ 0167 თმის ბადე 
 თ 0168 თმის გრძელვადიანი დახვევის 

საშუალება 
 თ 0169 თმის დასაბანი ტაშტი 
 თ 0170 თმის დასახვევი მაშა 
 თ 0171 თმის დასახვევი მომჭერი 
 თ 0172 თმის დასახვევი საშუალების 

გამხურებელი 
 თ 0173 თმის დასახვევი ხელსაწყო 
 თ 0175 თმის მოსაცილებელი აპარატი 
 თ 0177 თმის საკრეჭი 
 თ 0178 თმის საკრეჭი მანქანა 
 თ 0179 თმის სამაგრი 
 თ 0181 თმის სარჭი, ჩხირი 
 თ 0183 თმის საშრობი 
 თ 0184 თმის საშრობი აპარატის 

თალფაქი 
 თ 0185 თმის საშრობი მოწყობილობის 

თალფაქი 
 თ 0186 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

თმის შესაკრავი [საიუველირო 
ნაწარმის გარდა] 
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კლასი 28.    ფარმაცევტული  და  კოსმეტიკური  საშუალებები,  საკუთნო  და  მოწყობილობები  
                      ტუალეტისათვის 

 
  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 კ 0259 კბილის ჯაგრისი (ელექტრული–) 

[ხელსაწყო] 
 კ 0265 კბილსაჩიჩქნი 
 კ 0492 კოსმეტიკური საშუალებების 

გასაცემი მოწყობილობა 
 მ 0073 მაზოლის მოსაფხეკი 
 მ 0074 მაზოლის მოსაჭრელი 
 მ 0082 მაკრატელი (თმის საკრეჭი–) 
 მ 0086 მაკრატელი ფრჩხილებისათვის 
 მ 0105 მანიკურის დროს ხელის 

დასადები 
 მ 0106 მანიკურის საკუთნოს 

ქვესადგამი 
 მ 0115 მანქანა (თმის საკრეჭი–) 
 მ 0153 მასაჟის ხელთათმანი 
 მ 0154 მასაჟის ხელსაწყო 
 მ 0187 მაშა თმის დასახვევად 
 მ 0370 მკვნეტარა (კოსმეტიკური–) 
 მ 0401 მომჭერი (ბიგუდის–), თმის 

ცხლად დახვევისათვის 
 მ 0405 მომჭერი თმის დასახვევად 
 მ 0463 მოსასხამი (ჰიგიენური–) 

[საპარიკმახეროსათვის] 
 მ 0467 მოსაჭრელი (მაზოლის–) 
 ნ 0054 ნაოჭების საწინააღმდეგო ნიღაბი 

[კოსმეტიკური პროდუქტი] 
 ნ 0055 ნაოჭების საწინააღმდეგო 

ხელსაწყო 
 ნ 0128 ნიღაბი (ნაოჭების 

საწინააღმდეგო–) [კოსმეტიკური 
პროდუქტი] 

 პ 0024 პაპილოტი 
 პ 0025 პაპილოტი (ქაღალდის–) 

[საპარიკმახეროებისათვის] 
 პ 0033 პარიკმახერის პულვერიზატორი 
 პ 0043 პარსვის (–თვის) თასი, ფინჯანი 
 პ 0072 პინცეტი  (თმის ამოსაღები-) 
 პ 0086 პირი (სამართებლის–) 
 პ 0088 პირის ღრუს (–თვის) წყლის 

გამშხეფი 
 პ 0168 პუდრის წასასმელი ბუმბულა 
 პ 0169 პულვერიზატორი პარიკმახერის 
 პ 0172 პულვერიზატორი (სუნამოს 

საპკური–) [საფუთავის გარეშე] 
 ს 0052 საბანაო ღრუბელი 
 ს 0150 სავარცხელი 
 ს 0332 საკრეჭი (თმის–) 

 
 
 
 
 
 
 
 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ს 0389 სამართებელი 
 ს 0390 სამართებლის პირი 
 ს 0391 სამართებლის პირის გასაცემი 

მოწყობილობა 
 ს 0579 საპუდრე 
 ს 0628 სარკე ქალის ხელჩანთისათვის 
 ს 0629 სარკე (ხელში დასაჭერი–) 
 ს 0665 სარჭი თმის 
 ს 0875 საფხეკი (მაზოლის–) 
 ს 0986 საშრობი (თმის–) 
 ს 1000 საშრობი (ხელის–) 
 ს 1482 სუნამოს გამფრქვევი 
 ს 1483 სუნამოს საპკური 

პულვერიზატორი [საფუთავის 
გარეშე] 

 ტ 0061 ტაშტი თმის დასაბანად 
 უ 0017 ულტრაიისფერი გამოსხივების 

ლამპა 
 ფ 0168 ფინჯანი პარსვისათვის 
 ფ 0263 ფრჩხილების გასაპრიალებელი 

ხელსაწყო 
 ფ 0264 ფრჩხილების მაკრატელი 
 ფ 0265 ფრჩხილების ქლიბი 
 ქ 0126 ქვესადგამი მანიკიურის 

საკუთნოსათვის 
 ქ 0188 ქლიბი ფრჩხილების 
 ღ 0044 ღრუბელი [ბანაობისათვის] 
 ყ 0079 ყურის გასახვრეტი 

მოწყობილობა 
 ჩ 0127 ჩხირი თმისათვის 
 წ 0112 წყლის გამშხეფი პირის 

ღრუსათვის 
 ხ 0039 ხელთათმანი მასაჟისათვის 
 ხ 0045 ხელთათმანი (ხეშეში–) 

დასაზელად 
 ხ 0047 ხელის გასამშრალებელი 

მოწყობილობა 
 ხ 0048 ხელის დასადები მანიკიურის 

დროს 
 ხ 0095 ხეშეში ხელთათმანი 

დასაზელად 
 

28-04 პარიკები, გაკეთებული თმა, წვერი და 
ულვაში 
 

 გ 0047 გაკეთებული თმა 
 გ 0048 გაკეთებული თმა, წვერი და 

ულვაში 

          



 
nawarmis CamonaTvali klasebis mixedviT 

 
კლასი 28.    ფარმაცევტული  და  კოსმეტიკური  საშუალებები,  საკუთნო  და  მოწყობილობები  
                      ტუალეტისათვის 

 
  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 გ 0049 გაკეთებული ულვაში 
 გ 0050 გაკეთებული წვერი 
 თ 0165 თმა (გაკეთებული–) 
 თ 0176 თმის ნაწნავი [გაკეთებული] 
 კ 0574 კულული (თმის–) [გაკეთებული] 
 ნ 0096 ნაწნავი (თმის–) 
 პ 0032 პარიკი 
 უ 0015 ულვაში (გაკეთებული–) 
 წ 0026 წვერი (გაკეთებული–) 

 
28-99 სხვადასხვა 

 
 ბ 0192 ბლოკი (სარეცხი საშუალების–) 
 დ 0176 დეზოდორანტი [ტაბლეტი] 

ჭურჭლის სარეცხი 
მანქანისათვის 

 ზ 0043 ზურგის მოსაფხანი 
 მ 0464 მოსაფხანი (ზურგის–) 
 ს 0604 სარეცხი საშუალების ბლოკი 
 ჭ 0055 ჭურჭლის სარეცხი მანქანის 

დეზოდორანტი [ტაბლეტი] 
 ჰ 0003 ჰაერის გამწმენდი 

[ხელსაწყოსაგან განსხვავებული] 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

lokarnos klasifikacia _ merve redaqcia         264



 
nawarmis CamonaTvali klasebis mixedviT 

 
კლასი 28.    ფარმაცევტული  და  კოსმეტიკური  საშუალებები,  საკუთნო  და  მოწყობილობები  
                      ტუალეტისათვის 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          



 
nawarmis CamonaTvali klasebis mixedviT 

 
კლასი 29.   ხანძარსაწინაღო,  უბედური შემთხვევის  თავიდან  ასაცილებელი  ან  საშველი  
                     მოწყობილობები და აღჭურვილობა 

 
  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
29-01 ხანძარსაწინაღო მოწყობილობები და 

აღჭურვილობა 
 

 ა 0149 ალსაქრობი 
 რ 0082 რეზერვუარი ხანძრის 

ჩასაქრობად 
 ს 0846 საფრქვეველა (ქაფის–) 

[ხანძარსაწინაღო] 
 ს 1014 საცემელა [სახანძრო] 
 ტ 0229 ტუმბო ხანძრის ჩასაქრობად 
 ქ 0037 ქაფის საფრქვეველი 

[ხანძარსაწინაღო] 
 ც 0034 ცეცხლსაქრობი 
 ხ 0017 ხანძარსაწინაღო მოწყობილობა 

და აღჭურვილობა 
 ხ 0018 ხანძრის ჩასაქრობად 

განკუთვნილი რეზერვუარი 
 ხ 0019 ხანძრის ჩასაქრობი ტუმბო 

 
29-02 უბედური შემთხვევის თავიდან ასაცი-

ლებელი ან საშველი მოწყობილობები 
და აღჭურვილობა, რომლებიც არ 
განეკუთვნება სხვა კლასებს 
 

 ა 0115 აირწინაღი 
 ბ 0016 ბადე (საშველი–) 
 დ 0004 დაბრკოლება (მოცურავე–) 

ნავთობპროდუქტებით 
დაბინძურების თავიდან 
ასაცილებლად 

 დ 0019 დამცავი აკაზმულობა 
 დ 0022 დამცავი მოწყობილობა 

(რენტგენის სხივებისაგან–) 
 დ 0024 დამცავი ნიღაბი სახისათვის 
 დ 0030 დამცავი ფარი ასაფეთქებელი 

სამუშაოების ჩატარებისას 
 დ 0090 დასატოვებელი მოწყობილობა 

(წყალქვეშა ნავის–) 
 დ 0134 დაქანება (საშველი–) 
 ე 0009 ეკრანი სახის დასაცავად 
 ზ 0015 ზარი (საყვინთი-) 
 მ 0485 მოცურავე დაბრკოლება 

ნავთობპროდუქტებით 
დაბინძურების თავიდან 
ასაცილებლად 

 მ 0511 მტვერსაწინააღმდეგო  ფილტრი 
ცხვირისათვის 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ნ 0021 ნავთობპროდუქტებით 

დაბინძურების თავიდან 
ასაცილებელი მოცურავე 
დაბრკოლება 

 ნ 0131 ნიღაბი სასუნთქი გზების 
დასაცავად 

 ნ 0133 ნიღაბი  (სახის დამცავი-) 
 ნ 0134 ნიღაბი შემდუღებლისათვის 
 პ 0030 პარაშუტი 
 რ 0098 რენტგენის სხივებისაგან 

დამცავი მოწყობილობა 
 რ 0103 რესპირატორი 
 ს 0644 სარტყელი (საშველი–) 
 ს 0715 სასუნთქი ორგანოების დამცავი 

ნიღაბი 
 ს 0935 საყვინთი ზარი 
 ს 0966 საშველი ბადე 
 ს 0967 საშველი დაქანება 
 ს 0968 საშველი ჟილეტი 
 ს 0969 საშველი რგოლი 
 ს 0970 საშველი სარტყელი 
 ს 0972 საშველი ტომარა მგზავრების 

ტრანსპორტირებისათვის, 
ავარიის შემთხვევაში 

 ს 0974 საშველი ქერქეჭელა 
 ს 1287 სახის დამცავი ეკრანი 
 უ 0061 უსაფრთხოების ქამარი 

სატრანსპორტო საშუალების 
სავარძლისათვის 

 ფ 0076 ფარი (დამცავი–) ასაფეთქებელი 
სამუშაოების ჩატარებისას 

 ფ 0163 ფილტრი 
(მტვერსაწინააღმდეგო–) 
ცხვირისათვის 

 ქ 0008 ქამარი (მისაბმელი–) 
უსაფრთხოებისათვის 

 შ 0051 შემდუღებლის ნიღაბი 
 წ 0100 წყალქვეშა ნავის დასატოვებელი 

მოწყობილობა 
 

29-99 სხვადასხვა 
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nawarmis CamonaTvali klasebis mixedviT 

 
კლასი 29.   ხანძარსაწინაღო,  უბედური შემთხვევის  თავიდან  ასაცილებელი  ან  საშველი  
                     მოწყობილობები და აღჭურვილობა 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         



 
nawarmis CamonaTvali klasebis mixedviT 

 
კლასი 30.   საგნები  და  მოწყობილობები  ცხოველების  შესანახად  და  მათ  მოსავლელად   

 
  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
30-01 სამოსი ცხოველებისათვის 

 
 ა 0245 ასალი ცხენისათვის 
 ბ 0069 ბალიში ცხოველებისთვის 
 ს 0455 სამოსი ცხოველებისათვის 
 ს 0480 სამუხლე ცხენისათვის 
 ს 0960 საყურისი ცხენისათვის 
 ფ 0122 ფეხსაცმელი ცხენისათვის 

[ჩლიქების დამცავი] 
 ფ 0123 ფეხსაცმელი ძაღლისათვის 
 ჩ 0124 ჩული ცხოველებისათვის 
 ც 0090 ცხენის სამუხლე 
 ც 0091 ცხენის საყურისი 
 ც 0093 ცხენის ფეხსაცმელი [ჩლიქების 

დამცავი] 
 ც 0098 ცხოველების ბალიში 
 ც 0104 ცხოველების სამოსი 
 ც 0107 ცხოველების ჩული 
 ძ 0019 ძაღლის ფეხსაცმელი 

 
30-02 ბაკები, გალიები, ძაღლის სადგომები 

და სხვა მსგავსი ნაშენები 
 

 ა 0119 აკვარიუმი 
 ბ 0047 ბაკი ცხოველებისათვის 
 ბ 0268 ბოცვრების გალია 
 ბ 0301 ბუდე დედა ფუტკრის 

გამოსაზრდელად 
 გ 0054 გალია ბოცვრებისათვის 
 გ 0055 გალია ფრინველებისათვის 
 გ 0056 გალია ცხოველებისათვის 
 დ 0170 დედა ფუტკრის გამოსაზრდელი 

ბუდე 
 დ 0171 დედა ფუტკრის(–თვის) ჩარჩო–

მახე 
 თ 0092 თევზების(–თვის) წყალსატევი 
 ს 0125 სადგომი (ძაღლის–) 
 ს 0841 საფრინველე 
 ს 0984 საშოშიე 
 ს 1400 სკა 
 ტ 0102 ტერარიუმი 
 ფ 0258 ფრინველების შესამწყვდევი 

მოწყობილობა 
 ჩ 0075 ჩარჩო–მახე დედა 

ფუტკრისათვის 
 ძ 0017 ძაღლის სადგომი 
 წ 0096 წყალსატევი თევზებისათვის 

 
 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
30-03 საკვებურები და სარწყულებლები 

 
 ბ 0001 ბაგა მსხვილფეხა საქონლის 

საკვებისათვის 
 გ 0195 გეჯა წყლის დასალევად 
 გ 0220 გისოსებიანი საკვებური 

ცხოველთა გამოსაკვებად 
 თ 0204 თოფრა [ცხენისათვის] 
 მ 0029 მაგიდა ჩიტების გამოსაკვებად 
 ს 0305 საკვებური 
 ს 0306 საკვებური (გისოსებიანი–) 

ცხოველთა გამოსაკვებად 
 ს 0663 სარწყულებელი 
 ს 0901 საქონლის (მსხვილფეხა–) ბაგა 
 ს 1102 საწოვარა სარწყულებლისათვის 
 ქ 0090 ქვაბი ძაღლისათვის 
 ჩ 0119 ჩიტების გამოსაკვები მაგიდა 
 ძ 0020 ძაღლის ჯამი, ქვაბი 
 ჯ 0033 ჯამი ძაღლისათვის 

 
30-04 სასარაჯო ნაწარმი 

 
 ა 0014 აბზინდა, ბალთა ცხენის 

აკაზმულობისათვის 
 ა 0101 ავშარა 
 ა 0117 აკაზმულობა (ცხენის–) 
 ა 0143 ალიკაპი 
 ა 0288 აღვირი [აკაზმულობა] 
 ბ 0068 ბალიში (ცხენის აკაზმულობის–) 
 თ 0088 თასმა ცხოველებისათვის 
 თ 0143 თვალსაფარი ცხენისათვის 
 კ 0036 კავი (ცხენის აკაზმულობის–) 
 კ 0477 კორდა ცხენისათვის 
 ლ 0007 ლაგამი ცხენისათვის 
 მ 0460 მოსართავი (უნაგირის–) 
 ს 0061 საბელი ცხოველებისათვის 
 ს 0118 სადავე [აკაზმულობა] 
 ს 0143 სადრუნჩე 
 ს 0673 სასაპალნე უნაგირი 
 ს 0675 სასარაჯო ნაწარმი 
 ს 0806 საუნაგირე საპალნე 
 ს 0931 საყელური ცხოველებისათვის 
 უ 0003 უზანგი 
 უ 0004 უზანგის ქამარი 
 უ 0005 უზანგის ქამრის შესაკრავი 
 უ 0020 უნაგირის ტახტა, კოტა 
 უ 0021 უნაგირის უკანა ტახტა 
 უ 0022 უნაგირი ცხენისათვის 
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კლასი 30.   საგნები  და  მოწყობილობები  ცხოველების  შესანახად  და  მათ  მოსავლელად   

 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 
 
 უ 0062 უღელი [აკაზმულობა] 
 ღ 0025 ღვედი (ცხენის აკაზმულობის–) 
 შ 0084 შესაკრავი (უზანგის, ავჟანდის 

ქამრის–) 
 ც 0005 ცალუღი [აკაზმულობა] 
 ც 0085 ცხენის აკაზმულობა 
 ც 0086 ცხენის აკაზმულობის აბზინდა, 

ბალთა 
 ც 0087 ცხენის აკაზმულობის ღვედი 
 ც 0089 ცხენის თვალსაფარი 
 ც 0092 ცხენის უნაგირი 
 ძ 0021 ძაღლის ჯაჭვი 
 ჯ 0047 ჯაჭვი ძაღლისათვის 

 
30-05 მათრახები და სტრეკალები 

 
 დ 0173 დეზი 
 მ 0076 მათრახი ცხოველებისათვის 
 ს 1446 სტეკი ცხოველებისათვის 
 ს 1479 სტრეკალი 
 ტ 0049 ტარი (მხედრის მათრახის–) 
 შ 0118 შოლტი ცხოველებისათვის 
 ჯ 0069 ჯოხი (წამახვილებული–) 

ცხოველთა გასარეკად 
 

30-06 საგებლები ცხოველებისათვის და 
ბუდეები 
 

 ბ 0299 ბუდე 
 კ 0057 კალათი (საძილე–) შინაური 

ცხოველებისათვის 
 ს 0102 საგებელი ცხოველებისათვის 
 ს 1053 საძილე კალათი შინაური 

ცხოველებისათვის 
 

30-07 ქანდრები და სხვა სამარჯვები 
გალიებისათვის 
 

 ა 0005 აბაზანა ფრინველებისათვის 
 ფ 0254 ფრინველების აბაზანა 
 ქ 0017 ქანდარა ფრინველებისათვის 
 ქ 0018 ქანდარა შინაური 

ფრინველებისათვის 
 
 
 
 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
30-08 დამღის დასასმელი  მოწყობილობები, 

დამღები, ხუნდები და ბორკილები 
 

 ბ 0245 ბორკილი ცხოველებისათვის 
 დ 0015 დამღა [ცხოველებისათვის] 
 დ 0016 დამღის დასასმელი 

მოწყობილობები 
ცხოველებისათვის 

 რ 0048 რგოლი ფრინველებისათვის 
 ფ 0257 ფრინველების(–თვის) რგოლი 
 ხ 0160 ხუნდი ცხოველებისათვის 

 
30-09 მისაბმელი ბოძები 

 
 ა 0195 ანკერული მოწყობილობა 

ცხოველების დასაბმელად 
 ბ 0170 ბიგი ცხოველების მისაბმელად 
 ბ 0278 ბოძი ცხოველების მისაბმელად 
 მ 0352 მისაბმელი (ცხოველების–) ბოძი 

და მისთანანი 
 ც 0099 ცხოველების დასაბმელი 

ანკერული მოწყობილობა 
 

30-99 სხვადასხვა 
 

 ა 0292 ახლადგამოჩეკილი 
ფრინველების გასათბობი 
მოწყობილობა  

 ბ 0272 ბოძი (საჩხაპნი–) და მისთანანი, 
კატებისათვის 

 დ 0095 დასაჭერი (კატის–)  საშუალება 
 ე 0089 ექსკრემენტის (ცხოველების–) 

მოსაცილებელი მოწყობილობა 
 ი 0060 ინკუბატორი კვერცხებისათვის 
 კ 0234 კატის დასაჭერი საშუალება 
 კ 0235 კატის საჩხაპნი ბოძი და 

მისთანანი 
 ლ 0008 ლაგამი ცხოველებისათვის 

(წამლის მიცემის დროს 
გამოსაყენებელი–) 

 ნ 0025 ნავი ჩაღრმავებით, შინაური 
ცხოველების გადასაყვანად 

 ნ 0046 ნალი 
 ს 0153 სავარცხელი ძაღლისათვის 
 ს 0203 სათამაშო ცხოველებისათვის 
 ს 0473 სამურველი 
 ს 0567 საპირფარეშოს დასაჯდომი 

ფიცარი ცხოველებისათვის 

          



 
nawarmis CamonaTvali klasebis mixedviT 

 
კლასი 30.   საგნები  და  მოწყობილობები  ცხოველების  შესანახად  და  მათ  მოსავლელად   

 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ს 1311 საჯინიბოს ჭილოფი ან სხვა 

საგებელი 
 ც 0106 ცხოველების (შინაური–) 

გადასაყვანი ჩაღრმავებიანი ნავი 
 ძ 0018 ძაღლის სავარცხელი 
 ძ 0029 ძვალი (ხელოვნური–) 

ძაღლისათვის 
 წ 0003 წამლის მიცემის დროს 

გამოსაყენებელი ლაგამი 
ცხოველებისათვის 

 ჭ 0019 ჭილოფი ან სხვა საგებელი 
საჯინიბოსათვის 

 ხ 0044 ხელთათმანი ცხოველების 
მოსავლელად 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 
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  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
31-01 საჭმლის ან სასმელების 

მოსამზადებელი მანქანები და 
აპარატები, რომლებიც არ მიეკუთვნება 
სხვა კლასებს 

 ა 0135 ალაოს გასასუფთავებელი 
მანქანა 

 ბ 0120 ბატიბუტის მოსამზადებელი 
მანქანა 

 ბ 0249 ბოსტნეულის გასაფცქვნელი 
მანქანა, ელექტრული 
[სამრეწველო] 

 ბ 0253 ბოსტნეულის საჭრელი, 
ელექტრული [საყოფაცხოვრებო] 

 ბ 0315 ბუმბულის (შინაური 
ფრინველის–) მოსაცილებელი 
[მანქანა] 

 გ 0071 გამოსაშიგნი და საჭრელი 
(თევზის–) მანქანა 

 გ 0074 გამოსაცხობი აპარატი 
 გ 0078 გამოსახდელი (სასმელების–) 

აპარატი 
 გ 0130 გასასუფთავებელი (ალაოს–) 

მანქანა 
 გ 0132 გასაფცქვნელი (ბოსტნეულის–) 

მანქანა, ელექტრული 
[სამრეწველო] 

 გ 0133 გასაფცქვნელი (ხილის–) მანქანა, 
ელექტრული [სამრეწველო] 

 გ 0151 გასაცრელი მანქანა, ელექტრული
 გ 0279 გულის (ვაშლის–) ამოსაღები 

[მანქანა] 
 დ 0092 დასაქუცმაცებელი (ყურძნის–) 

მანქანა 
 ე 0059 ელექტრული სახეხელა 
 ე 0066 ემულსიფიკატორი (ნაღების, 

კრემის–) ელექტრული 
 ე 0093 ექსტრაქტორი (ხილის წვენის–) 

[ელექტრული] 
 ზ 0020 ზეთის გამოსაწური წნეხი, 

ელექტრული 
 თ 0101 თევზის საჭრელი და 

გამოსაშიგნი მანქანა 
 ი 0069 იოგურტის დასამზადებელი 

მოწყობილობა, ელექტრული 
 კ 0142 კარაქის სადღვები [მანქანა] 
 კ 0143 კარაქის საშრობი მანქანა 
 კ 0200 კარტოფილის (შესაწვავი–) 

საჭრელი, ელექტრული 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 კ 0285 კვების მრეწველობის მანქანა 
 კ 0475 კოპტონსაღერღი 
 კ 0541 კრემის ემულსიფიკატორი, 

ელექტრული 
 კ 0577 კურკის (ნაყოფის–) 

მოსაცილებელი მანქანა ან 
მოწყობილობა [ელექტრული] 

 ლ 0086 ლუდის როფი [დუღილისათვის] 
 ლ 0087 ლუდის ტკბილის 

დასამზადებელი მოწყობილობა 
 ლ 0091 ლუდის ჩამოსასხმელი დგარი 
 მ 0162 მასტიკატორი (საკვების–) 
 მ 0215 მახარისხებელი (ფქვილის–) 

[მანქანა] 
 მ 0363 მიქსერი, ელექტრული 

[სამზარეულოსი] 
 მ 0465 მოსაცილებელი (ნაყოფის 

კურკის–) მანქანა ან 
მოწყობილობა [ელექტრული] 

 მ 0469 მოსახალი აპარატი (ყავის 
მარცვლების–) ელექტრული 

 მ 0554 მშრალი ნამცხვრის 
დასამზადებელი წნეხი 

 ნ 0072 ნაღების ემულსიფიკატორი, 
ელექტრული 

 ნ 0073 ნაღების (რძის–) სეპარატორი, 
ელექტრული 

 ნ 0083 ნაყოფიდან კურკის 
მოსაცილებელი მანქანა ან 
მოწყობილობა, [ელექტრული] 

 ნ 0086 ნაყოფის წვენის გასაწური, 
ელექტრული 

 პ 0046 პატარა ნაჭრებად საჭრელი 
მანქანა [საყოფაცხოვრებო] 

 პ 0185 პურის საჭრელი მანქანა, 
ელექტრული 

 პ 0186 პურის ფორმა [მანქანის ნაწილი] 
 რ 0137 როფი (ლუდის ასადუღებელი–) 
 რ 0154 რძის ნაღების სეპარატორი, 

ელექტრული 
 რ 0157 რძის ცენტრიდანული 

სეპარატორი, ელექტრული 
 რ 0158 რძის წარმოების მანქანა 
 ს 0148 სადღვები (კარაქის–) [მანქანა] 
 ს 0177 საზელი (ცომის–) მანქანა 
 ს 0230 სათქვეფელა, 

ელექტრული[სამზარეულოს] 
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  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ს 0303 საკვების მასტიკატორი 

 ს 0327 საკონდიტრო ნაწარმის ფორმა 
[მანქანის ნაწილი] 

 ს 0465 სამსხვრევი მანქანა 
(სამზარეულოში 
გამოსაყენებელი–) 

 ს 0468 სამსხვრევი წისქვილი შაქრის 
ლერწმისათვის 

 ს 0469 სამსხვრევ–საფქვავი (ყავის–) 
[საყოფაცხოვრებო] 

 ს 0524 სანაყინე, ელექტრული 
 ს 0695 სასმელის გამოსახდელი აპარატი 
 ს 0697 სასმელის მოსამზადებელი 

მანქანა ან მოწყობილობა 
[ელექტრული] 

 ს 0698 სასმელის მოსამზადებელი 
სამრეწველო მანქანა 

 ს 0864 საფქვავი მანქანა [ფქვილის] 
 ს 0866 საფქვავის საცრელი მანქანა  
 ს 0867 საფქვავი (ფქვილის-) მანქანის 

საცერი  
 ს 0989 საშრობი  (კარაქის–) მანქანა 
 ს 0998 საშრობი (შაქრის–) 
 ს 1016 საცერი ( ფქვილის საფქვავი 

მანქანის-)  
 ს 1050 საცრელი (საფქვავის–) მანქანა 
 ს 1187 საჭრელი და გამოსაშიგნი მანქანა 

(თევზის–) 
 ს 1188 საჭრელი ელექტრული 

[სამზარეულოს] 
 ს 1193 საჭრელი (მცენარის ნაყოფის–) 

მანქანა 
 ს 1197 საჭრელი (პურის–) მანქანა, 

ელექტრული 
 ს 1200 საჭრელი (ყველის–) 

ელექტრული 
 ს 1201 საჭრელი (შესაწვავი 

კარტოფილის–) ელექტრული 
 ს 1202 საჭრელი (ცომის–) მანქანა 
 ს 1204 საჭრელი (ხახვის–), ელექტრული 
 ს 1205 საჭრელი (ხორცის–) მანქანა 
 ს 1264 სახეხელა (ელექტრული–) 
 ს 1325 სეპარატორი (რძის 

ცენტრიდანული–) ელექტრული 
 ტ 0143 ტკბილის (ლუდის–) 

დასამზადებელი მოწყობილობა 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ფ 0211 ფორმა (პურის–) [მანქანის 

ნაწილი] 

 
 

 ფ 0213 ფორმა, შოკოლადის და სხვა 
საკონდიტრო  ნაწარმისათვის 
[მანქანის ნაწილი] 

 ფ 0261 ფრინველის (შინაური–) 
ბუმბულის მოსაცილებელი 
[მანქანა] 

 ფ 0325 ფქვილის მახარისხებელი 
[მანქანა] 

 ყ 0006 ყავის აპარატი, სახლში 
გამოსაყენებლის გარდა 

 ყ 0008 ყავის მარცვლების მოსახალი 
აპარატი, ელექტრული 

 ყ 0011 ყავის სამსხვრევ–საფქვავი 
[საყოფაცხოვრებო] 

 ყ 0047 ყველის საჭრელი, ელექტრული 
 ყ 0089 ყურძნის დასაქუცმაცებელი 

მანქანა 
 ყ 0091 ყურძნის წნეხი, ელექტრული 
 შ 0040 შაქრის ლერწმის სამსხვრევი 

წისქვილი 
 შ 0041 შაქრის საშრობი 
 შ 0117 შოკოლადის ნაწარმის ფორმა 

[მანქანის ნაწილი] 
 ც 0020 ცენტრიდანული (რძის–) 

სეპარატორი, ელექტრული 
 ც 0066 ცომის საზელი მანქანა 
 ც 0067 ცომის საჭრელი მანქანა 
 წ 0023 წვენის (ნაყოფის–) გამოსაწური, 

ელექტრული 
 წ 0024 წვენის (ხილის–) ექსტრაქტორი 

[ელექტრული] 
 წ 0060 წისქვილი [საყოფაცხოვრებო] 
 წ 0062 წისქვილი (ყავის–), ელექტრული 

[საყოფაცხოვრებო] 
 წ 0071 წნეხი მშრალი ნამცხვრის 

დასამზადებლად 
 წ 0078 წნეხი ხილის ან 

ბოსტნეულისათვის 
[ელექტრული] 

 ხ 0029 ხახვის საჭრელი, ელექტრული 
 ხ 0108 ხილის გასაფცქვნელი მანქანა, 

ელექტრული [სამრეწველო] 
 ხ 0112 ხილის წვენების ექსტრაქტორი 

[ელექტრული] 
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  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
 ხ 0150 ხორცის საჭრელი, ელექტრული 

[სამზარეულოსი] 
 ხ 0151 ხორცის საჭრელი მანქანა 

 
 
 
 
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 
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კლასი 99.   სხვადასხვა 

 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
99-01 სხვადასხვა 

 
 ზ 0029 ზოდი [ოქროსი, ვერცხლის] 
 კ 0554 კუბო 
 კ 0556 კუბოს სარჩული 
 მ 0361 მისასხურებელი (ნაკურთხი 

წყლის–) 
 ნ 0045 ნაკურთხი წყლის 

მისასხურებელი 
 ს 0418 სამგლოვიარო ურნა 
 ს 0655 სარჩული (კუბოს–) 
 ს 0669 სასაკმევლე 
 უ 0053 ურნა (სამგლოვიარო–) 
 ყ 0064 ყუთი რელიგიური 

მიზნებისათვის შეწირულობის 
შესაგროვებლად 

 შ 0076 შესაგროვებელი (რელიგიური 
მიზნებისათვის შეწირულობის–) 
ყუთი 

 შ 0077 შესაგროვებელი (რელიგიური 
მიზნებისათვის შეწირულობის–) 
ჩანთა და მისთანანი 

 ჩ 0046 ჩანთა და მისთანანი 
რელიგიური მიზნებისათვის 
შეწირულობის შესაგროვებლად 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  კლასი/ 
ქვეკლასი # ნაწარმის დასახელება 

 
99-01 სხვადასხვა 
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