
Class  Basic 

Number 

1   010001 

KA_2017 EN_2017 

 

აალების პრეპარატები (ქიმიური დანამატები ძრავ combusting preparations [chemical additives to motor 

 

1   010002 

 

1   010003 

 
 
 
 

1   010004 

ას საწვავისათვის) 

მწებავი ნივთიერებები (სამრეწველო 

დანიშნულების) 

დასაკონსერვებლად გამოსაყენებელი მარილი, 

საკვების მომზადებისას გამოსაყენებლის გარდა 
 
 

 
დამხმარე სითხეები (აბრაზივებთან 

გამოსაყენებელი) 

fuel] 

adhesives for industrial purposes 
 

salt for preserving, other than for foodstuffs 

 
 
 
 

auxiliary fluids for use with abrasives 

1   010005   დამაჩქარებლები (ვულკანიზაციის) vulcanisation  accelerators 

1   010006 
 

 
1   010006 

ქაფსაწინააღმდეგო  ხსნარები  (აკუმულატორებში 

გამოსაყენებელი) 
 
 

ქაფსაწინააღმდეგო  ხსნარები  (აკუმულატორებში 

გამოსაყენებელი) 

anti-frothing solutions for accumulators 
 

 
anti-frothing solutions for batteries 

 
1   010007   აცეტატი (ქიმიური) acetates  [chemicals]* 

1  010008  ცელულოზის აცეტატი, დაუმუშავებელი acetate of cellulose, unprocessed 
 

1   010009   ბაქტერიოლოგიური პრეპარატები (აცეტიფიკაციის bacteriological preparations for acetification 

) 

1   010010   ძმარმჟავას ანჰიდრიდი acetic  anhydride 

1   010011   აცეტონი acetone 

1   010012   აცეტილინი acetylene 

1   010013   ტეტრაქლორეთანი acetylene  tetrachloride 

1   010014   მჟავა acids* 

1   010015   კონდენსაციის ქიმიური პრეპარატები chemical  condensation  preparations 
 

1  010016  მჟავამედეგი ქიმიური შედგენილობები acid proof chemical compositions 

 

1    010017    საბოლოო დამუშავების პრეპარატები 

(ფოლადის) 

finishing preparations for use in the manufacture of steel 

1   010018   აქტინიუმი actinium 

1   010019   ბურღვის ხსნარის ქიმიური დანამატები additives, chemical, to drilling muds 
 

1  010019  ბურღვის ხსნარის ქიმიური დანამატები chemical additives to drilling muds 

1   010020   ქიმიური დანამატები (ძრავას საწვავის) additives, chemical, to motor fuel 

1   010020   ქიმიური დანამატები (ძრავას საწვავის) chemical additives to motor fuel 

1   010021 

 

1   010021 

გაზოლინის (ბენზინის) გამწმენდი დანამატები 

 

გაზოლინის  გამწმენდი დანამატები 

detergent additives to gasoline [petrol] 

 

detergent additives to petrol [gasoline] 

1  010021  გაზოლინის [ბენზინის] გამწმენდი დანამატები detergent additives to gasoline 
 

1   010022   მწებავი შედგენილობები (ქირურგიული სახვევი 

მასალის) 

adhesive preparations for surgical bandages 

1   010023   დამარბილებელი ნივთიერებები (წყლის) water-softening   preparations 

 

1   010024   გუმფისი სამრეწველო მიზნებისათვის (ტრაგაკანტ 

ის 

gum tragacanth for industrial purposes 

1   010025   აქტივირებული ნახშირბადი activated  carbon 

1   010025   აქტივირებული ნახშირი activated  charcoal 

1   010026   აეროზოლებში გამოსაყენებელი გადამტანი აირებ propellant gases for aerosols 

ი 

1    010027    მასუსტებლები (ფოტოგრაფიაში გამოსაყენებელი 

) 

reducing agents for use in photography 

1   010028   წებო (აფიშის გასაკრავი) adhesives for billposting 

1   010029   აგარ- აგარი agar-agar 

1  010030  ბეტონის აგლუტინაციის ნივთიერებები agglutinants  for  concrete 



1   010031   სასოფლო— agricultural chemicals, except fungicides, herbicides, 
სამეურნეო ქიმიკატები, ფუნგიციდების, ჰერბიციდე insecticides and parasiticides 

ბის, ინსექტიციდების, პარაზიტიციდებისა და სარე 

ველების გასანადგურებელი საშუალებების გარდა 

 
1   010032 

 

1   010033 

სალტეს კამერის შესაკეთებელი შედგენილობები 
 

 
ცილა (ცხოველური ან მცენარეული, 

დაუმუშავებელი) 

compositions for repairing inner tubes of tires [tyres] 

albumin [animal or vegetable, raw material] 

1   010034   იოდოვანი ცილა iodised  albumen 

1   010035   ცილა (ალაოს) malt albumen 

1   010036   ალბუმინის ქაღალდი albumenized  paper 

1   010037   ტუტეები alkalies 

1   010038   მწვავე ტუტეები caustic  alkali 

1   010039   ლითონები (ტუტემიწა) alkaline-earth  metals 

1   010040   სპირტი alcohol* 

1   010041   ეთილის სპირტი ethyl alcohol 

1   010042   ალდეჰიდები aldehydes* 

1   010043   ზღვის წყალმცენარეები [სასუქი] seaweeds  [fertilizers] 

1   010044   დასაკონსერვებელი ქიმიური ნივთიერებები (საკვე chemical substances for preserving foodstuffs 

ბის 

1    010045    ლითონების ლეგირების გასაადვილებელი 

ქიმიური პრეპარატები 

chemical preparations for facilitating the alloying of 

metals 

 
1   010046   თიხამიწა alumina 

1   010047   ალუმინის შაბი aluminium  alum 

1   010048   ალუმინის ჰიდრატი aluminium   hydrate 

1   010049   ალუმინის სილიკატები aluminium  silicate 

1   010050   ალუმინის ქლორიდი aluminium  chloride 

1   010051   ალუმინის იოდიდი aluminium  iodide 

1   010052   შაბი alum 

1  010053  ნიადაგის გასანოყიერებელი ქიმიკატები soil conditioning preparations 
 

1   010054   ამერიციუმი americium 

1  010055  სახამებელი, სამრეწველო დანიშნულების starch for industrial purposes 
 

1   010056 
 

 
 

1   010056 

გამათხელებელი ქიმიური ნივთიერებები 

(სახამებლის)[გაუწებოების   საშუალებები] 

 
გამათხელებელი ქიმიური ნივთიერებები 

(სახამებლის)[გაუწებოების   საშუალებები] 

starch-liquifying chemicals [ungluing agents] 

 
 
 

ungluing agents [chemical preparations for liquifying 

starch] 

 

1   010057   ნიშადური sal ammoniac 

1   010058   ნიშადურის სპირტი spirits  of  salt 

1   010060   ამიაკის მარილები ammoniacal salts 

1   010061   ამიაკი ammonia* 

1   010062 

1   010063 

ამონიუმის ალდეჰიდი 

ალუმინ—ამონიუმის შაბი 

ammonium aldehyde 

ammonia alum 

1   010064   ამილაცეტატი amyl acetate 

1   010065   ამილის სპირტი amyl  alcohol 

1   010066   უწყლო ამიაკი anhydrous  ammonia 

1   010067   ანჰიდრიდები anhydrides 

1   010068   ნახშირი (ცხოველური) animal charcoal 

1   010069   ცხოველური ცილა [დაუმუშავებელი] animal albumen  [raw  material] 

1   010070   ანტრანილმჟავა anthranilic  acid 

1  010071  შიგაწვის ძრავას საწვავის ანტიდეტონატორები anti-knock substances for internal combustion engines 
 

1   010072   ანტიფრიზები antifreeze 

1   010073   მინადუღის, ხაშურის საწინააღმდეგო 
პრეპარატები 

anti-incrustants 

1   010074   სტიბიუმი antimony 

1   010075   სტიბიუმის ოქსიდი antimony  oxide 

1   010076   სტიბიუმის სულფიდი antimony  sulfide 

1   010077   აპრეტები საფეიქრო მრეწველობისათვის size for use in the textile industry 
 

1  010078  გუმფისი სამრეწველო მიზნებისათვის gum arabic for industrial purposes 

 

1   010079 

 

1   010079 

 

1   010079 



ხის 

მყნობისათვ

ის 

გამოსაყენე

ბელი 

წებოვანი 

ნივთიერებე

ბი 

ხის 

შემოსახვევ

ი მწებავი 

შედგენილო

ბები 
 

 
მწებავი 

შედგენილ

ობები (ხის 

მყნობისას 

გამოსაყენე

ბელი) 

glutinous tree-grafting 

preparations glutinous 

preparations for tree-banding 

glutinous preparations for tree-

grafting 



1    010079    მწებავი შედგენილობები (ხის მყნობისას 

გამოსაყენებელი) 
glutinous tree-banding preparations 

1  010080  საგოზავები (ხის ბზარის) [მეტყევეობა] tree cavity fillers [forestry] 

 

1    010081    ვერცხლის მარილის ხსნარები 

მოვერცხლვისათვის 

silver salt solutions for silvering 

1   010082   არგონი argon 

1   010083   ტყვიის არსენატი lead arsenate 

1   010084   დარიშხანი arsenic 

1   010085   დარიშხანოვანი მჟავები arsenious acid 

1   010086   ასტატინი astatine 

1   010087   საწვავი (ატომური რეაქტორის) fuel for atomic piles 

1   010089 
 

 
1   010089 

ძრავის 

ნამწვის მოსაცილებელი ქიმიური პრეპარატები 

 

ნამწვის მოსაცილებელი ქიმიური პრეპარატები 

(ძრავას) 

engine-decarbonising chemicals 
 

 
chemical preparations for decarbonising engines 

1  010090  თვითტონირებადი ქაღალდი [ფოტოგრაფია] self-toning paper [photography] 

1  010091  ქსოვილის ფერის გამახალისებელი ქიმიკატები    textile-brightening  chemicals 

1   010092   აზოტი nitrogen 

1   010093   აზოტის ოქსიდი nitrous  oxide 

1   010094   აზოტოვანი სასუქი nitrogenous  fertilisers 

1   010095   აზოტმჟავა nitric acid 

1   010096   ენოლოგიური oenological bactericides [chemical preparations for use 

ბაქტერიციდები (ქიმიური პრეპარატები მეღვინეობ in wine making] 

ისათვის) 

1  010097  სამაგრი ხსნარები [ფიქსაჟი, ფოტოგრაფია] fixing baths [photography] 

 

1   010098   გალვანიზების ხსნარები galvanizing  baths 

1   010098   გალვანიზების ხსნარები baths for galvanizing 

1  010099  მატონირებელი ხსნარები [ფოტოგრაფია] toning baths [photography] 
 

1   010100   ნატრიუმის კარბონატი soda ash 

1   010101   ბარიუმი barium 

1   010102   ბარიუმის ოქსიდი baryta 

1   010103   ბარიუმის ქაღალდი [ფოტოგრაფია] baryta  paper 

1   010104   ბარიუმის ნაერთები barium  compounds 

1   010105   წინდის 

თვლის ჩავარდნის საწინააღმდეგო  ნივთიერებები 
substances for preventing runs in stockings 

 

1   010106   ფუძეები [ქიმიური ნივთიერებები] bases  [chemical  preparations] 

1   010107   მინანქრის დასამზადებელი ქიმიკატები, გარდა პი chemicals, except pigments, for the manufacture of 

გმენტური საღებავებისა enamel 
 

1   010108   ბოქსიტები bauxite 

1   010109   ბენტონიტი bentonite 

1   010110   ბენზოლის რიგის მჟავები benzene-based   acids 

1   010111   ბენზოლის წარმოებულები benzene  derivatives 

1   010112   ბენზომჟავა benzoic acid 

1   010113   ორთობენზომჟავას სულფამიდი benzoic  sulfimide 

1   010114   საქარინი saccharin 

1   010115   ბერკლიუმი berkelium 

1   010116   ბეტონის ასაქაფებელი ქიმიური ნივთიერებები concrete-aeration    chemicals 
 

1    010117    ბეტონის დამცავი საშუალებები, გარდა 

საღებავებისა და ზეთებისა 

concrete preservatives, except paints and oils 

1   010118   კალის დიქლორიდი bichloride of tin 

1   010119   კალიუმის ბიქრომატი bichromate of potassium 

1   010120   ნატრიუმის ბიქრომატი bichromate  of  soda 

1   010121   ლუდის გამაკამკამებელი პრეპარატები და 
კონსერვანტები 

beer-clarifying and preserving agents 

1   010122   ბიოქიმიური კატალიზატორები biochemical  catalysts 

1   010123   დიოქსალატი (კალიუმის) potassium dioxalate 

1   010124   მანგანუმის დიოქსიდი manganese  dioxide 

1   010125   ბისმუტი bismuth 

1   010126   ბისმუტის ფუძე-გალატი basic gallate of bismuth 



1   010127 
 

1   010127 

დამტენიანებლები  (გათეთრებისას 

გამოსაყენებელი) 

დამტენიანებლები  (გათეთრებისას 

გამოსაყენებელი) 

moistening [wetting] preparations for use in bleaching 
 

wetting preparations for use in bleaching 

1   010128   მათეთრებლები (ცვილის) wax-bleaching chemicals 



1   010130   მერქანი (მთრიმლავი) tan-wood 

1   010131   ხის სპირტი wood alcohol 

1   010132   მასა (ხის) wood pulp 

1   010133   ფისქვეშა წყალი [ხის ძმარი] wood vinegar [pyroligneous acid] 

1   010133   ფისქვეშა წყალი [ხის ძმარი] pyroligneous acid [wood vinegar] 

1   010134   ბორაკი borax 

1  010135  ბორმჟავა, სამრეწველო დანიშნულების boric acid for industrial purposes 
 

1   010136   ბურღვის ხსნარები drilling  muds 

1   010137   მყარი სარჩილავები brazing preparations 

1    010138    კონდენსაციის თავიდან ასაცილებელი 

პრეპარატები 
condensation-preventing chemicals 

1   010139   კატეხუ [მთრიმლავი ექსტრაქტი] catechu 

1   010140   კაინიტი kainite 

1  010141  კალციუმის შემცველი აზოტოვანი სასუქები calcium  cyanamide  [fertilizer] 
 

1   010142   კალიფორნიუმი californium 

1   010143   პლასტიფიკატორები plasticizers 

1   010145   კაუჩუკის დამცავები rubber  preservatives 

1   010146   კარბონატები carbonates 

1   010147   მაგნიუმის კარბონატი magnesium  carbonate 

1   010148   ნახშირბადი carbon 

1   010149   ნახშირბადის დისულფიდი carbon  disulfide 

1   010150   ნახშირმჟავა carbonic acid 

1   010151   კარბიდები carbide 

1   010152   კალციუმკარბიდი calcium carbide 

1  010153  კასიოპიუმი [ლუტეციუმი] lutetium  [cassiopium] 

1   010153   კასიოპიუმი [ლუტეციუმი] cassiopium   [lutetium] 

1   010154   კატალიზატორები catalysts 

1   010155   ცელულოზა cellulose 

1   010156   მასა (ქაღალდის) paper pulp 

1   010157   ვისკოზა viscose 

1  010158  კარბიურიზატორები [მეტალურგია] cement  [metallurgy] 

1   010159   ფერმიუმი fermium 

1   010160   კერამიკის ჭიქური ceramic glazings 

1   010161   ცერიუმი cerium 

1   010162   იშვიათ მიწათა ლითონების მარილები salts  from  rare  earth  metals 
 

1   010163   ცეზიუმი caesium 

1   010164   კეტონები ketones 

1   010165   ნახშირის პრეპარატები (ცხოველური) animal carbon preparations 
 

1   010166   ნახშირი  ფილტრებისათვის carbon for filters 

1   010167   ნახშირი (ძვლის), ცხოველური bone charcoal 

1   010168   ნახშირი (სისხლის) blood charcoal 

1   010169   ნახშირის ეკონომიურად ხარჯვის პრეპარატები coal  saving  preparations 
 

1   010170   ფეცსაცმლის წებო cement for footwear 

1   010171   კალციუმის აცეტატი lime  acetate 

1   010172   კალციუმკარბონატი lime carbonate 

1   010173   ქლორკირი lime chloride 

1   010174   გამწმენდი ქიმიკატები (საკვამურისა და ბუხრის) chimney cleaners, chemical 
 

1   010175   გამახალისებელი ქიმიკატები (ტყავის) leather-renovating   chemicals 

1  010176  სამრეწველო დანიშნულების ქიმიკატები industrial  chemicals 

1   010177 

 
 
 
 

1   010178 

 
სამეცნიერო დანიშნულების ქიმიური 

პრეპარატები, სამედიცინო ან ვეტერინარული 

დანიშნულებისა გარდა 
 
 

რეაქტივები (ქიმიური), სამედიცინო 

დანიშნულების გარდა 

 
chemical preparations for scientific purposes, other than 

for medical or veterinary use 
 
 

 
chemical reagents, other than for medical or veterinary 

purposes 

1   010179   ბირთვული რეაქტორის შემნელებლები moderating materials for nuclear reactors 

 

1   010180   გამხლეჩები (ქიმიური) fissionable chemical elements 

1    010181    ლაბორატორიული ანალიზისას გამოსაყენებელი 

ქიმიური პრეპარატები, სამედიცინო ან 
ვეტერინარული დანიშნულების გარდა 

chemical substances for analyses in laboratories, other 

than for medical or veterinary purposes 



1    010181    ლაბორატორიული ანალიზისას გამოსაყენებელი 

ქიმიური პრეპარატები, სამედიცინო ან 
ვეტერინარული დანიშნულების გარდა 

chemical preparations for analyses in laboratories, other 

than for medical or veterinary purposes 

 
 

1   010182   ქლორატები chlorates 

1   010183   ქლორი chlorine 

1   010184   ქლორჰიდრატები hydrochlorates 

1   010185   მარილმჟავა hydrochloric acid 

1   010186   ქოლმჟავა cholic acid 

1   010187   ქრომატები chromates 

1   010188   ქრომის შაბი [მწვანე შაბი] chrome alum 

1   010189   ქრომის ოქსიდი chromium  oxide 

1   010190   ქრომის მარილები chrome salts 

1   010191   ქრომმჟავა chromic acid 

1   010192   მასტიკა (ტყავის) mastic for leather 

1   010193 

1   010193 

მასტიკა (საბურავების) 

მასტიკა (სალტეების) 

cement for pneumatic tires [tyres] 

mastic for tires [tyres] 

1   010193   მასტიკა (საბურავების) mastic for tires 

1   010193   მასტიკა (საბურავების) mastic for tyres 

1   010194   წებო გატეხილი ნივთებისათვის cement for mending broken articles 

1     010195    ცემენტისათვის წყალშეუღწევობის მიმნიჭებელი პ 
რეპარატები,  საღებავების  გარდა 

cement-waterproofing chemicals, except paints 

 
1   010196   დამცავი საშუალებები (ცემენტის), საღებავებისა cement preservatives, except paints and oils და 

ზეთების გარდა 

1   010197   ჰიდრავლიკური სისტემის სითხეები fluids for hydraulic circuits 

1  010197  სითხეები (ჰიდრავლიკური სისტემის) liquids for hydraulic circuits 
 

1    010198    ცვილის საგოზავი (ხის მყნობისას 

გამოსაყენებელი - 

grafting wax for trees 

1  010199  ლიმონმჟავა, სამრეწველო დანიშნულების citric acid for industrial purposes 

1   010200   ბადაგის გამაკამკამებელი პრეპარატები must-fining   preparations 

1   010202   დასაგრუნტი აპრეტები size for finishing and priming 

1   010203   შპალერის გასაკრავი წებო adhesives for  wallpaper 

1   010203   შპალერის გასაკრავი წებო adhesives for paperhanging 

1   010205   გამაკამკამებლები (ღვინის) wine finings 

1   010206   კოლოდიუმი collodion* 

1   010207 
 

1   010207 

ლითონის შესაფერადებელი მარილები 
 

ლითონის შესაფერადებელი მარილები 

salts for coloring [colouring] metal 
 

salts for coloring metal 

 

1   010207   ლითონის შესაფერადებელი მარილები salts for colouring metal 

1  010208  დამარბილებლები (ტყავის) [ზეთების გარდა] bate for dressing skins 

1  010208  დამარბილებლები (ტყავის) [ზეთების გარდა] dressing, except oils, for skins 

 

1   010209 

 

1   010210 

 

1   010211 

დამცავი ნივთიერებები (ყვავილების ჭკნობისაგან 

) 

ფარმაცევტული  პრეპარატების 

დასაკონსერვებელი  ნივთიერებები 

ფოტოგრაფიიში გამოსაყენებელი ქიმიური 

პრეპარატები 

flower preservatives 

 

preservatives for use in the pharmaceutical industry 

chemical preparations for use in photography 

1  010212  შუქმგრძნობიარე ქსოვილი ფოტოგრაფიისათვის   sensitized cloth for photography 

 

1   010213   ფოტოფირფიტები photosensitive plates 

1   010214   კოროზიული პრეპარატები corrosive  preparations 

1   010215   გამოსაყვანი პრეპარატები (ტყავის) currying preparations for leather 

1  010216   გამოსაყვანი პრეპარატები (ტყავეულის) currying preparations for skins 
 

1   010219   ღვინის მჟავას მჟავა ქვა, ქიმიური 

გამოყენებისთვის 

cream of tartar for chemical purposes 

1   010220   კროტონალდეჰიდი crotonic aldehyde 

1   010221   კრიოგენული პრეპარატები cryogenic  preparations 



1   010222   წებოები ტყავისათვის leather  glues 

1  010223  გამოსაყვანი ქიმიური ნივთიერებები (ტყავის) leather-dressing  chemicals 
 

 

1   010224   გამჟღენთი ქიმიკატები (ტყავის -) leather-impregnating chemicals 

1   010225   ლურჯი აჯასპი blue  vitriol 

1   010225   შაბიამანი (ლურჯი აჯასპი) copper  sulfate [blue vitriol] 



1   010226   კიურიუმი curium 

1   010227   ციანოტიპიის ხსნარები solutions  for  cyanotyping 

1   010228   ციანიდები cyanides [prussiates] 

1   010228   ციანიდები prussiates 

1   010229   ფეროციანიდები ferrocyanides 

1   010230   ციმოლი cymene 

1   010231 
 

 
1   010231 

განცხიმვის პრეპარატები სამრეწველო 

პროცესებში გამოსაყენებლად 
 
 

განცხიმვის პრეპარატები სამრეწველო 

პროცესებში გამოსაყენებლად 

degreasing preparations for use in manufacturing 

processes 
 
 

grease-removing preparations for use in manufacturing 

processes 

 
1  010232  გამაცალკევებელი და ასაძრობი პრეპარატები separating and unsticking [ungluing] preparations 

1  010232  გამაცალკევებელი და ასაძრობი პრეპარატები ungluing preparations 

1  010232  გამაცალკევებელი და ასაძრობი პრეპარატები unsticking and separating preparations 

 

1    010233    ზეთის გამაცალკევებელი და დამშლელი 

ქიმიკატები 

oil-separating chemicals 

1   010234   გაუწებოების პრეპარატები degumming   preparations 

1   010234   გაუწებოების პრეპარატები gum solvents 

1   010236   დეფოლიანტები defoliants 

1   010237 
 

1   010237 

 

1   010238 

საყალიბე ფორმებზე წასასმელი ანტიადჰეზიური 

შედგენილობები 

საყალიბე ფორმებზე წასასმელი ანტიადჰეზიური 

შედგენილობები 

გამქრქალებისას გამოსაყენებელი ნივთიერებები 

mold-release preparations 
 

mould-release preparations 

polish removing substances 

1  010238  გამქრქალებისას გამოსაყენებელი ნივთიერებები  substances for removing polish 

 

1   010239   გამაუწყლოებელი  პრეპარატები  სამრეწველო 

მიზნებისათვის 

dehydrating preparations for industrial purposes 

1   010240   ხაშურწინაღები disincrustants 

1 010241 დეტერგენტები სამრეწველო მიზნებისათვის detergents for use in manufacturing processes 
 

1   010242   დექსტრინი (აპრეტი) dextrin  [size] 

1    010243    დიაგნოსტიკური პრეპარატები, სამედიცინო ან 
ვეტერინარული დანიშნულების გარდა 

diagnostic preparations, other than for medical or 

veterinary purposes 

 
1  010244  დიასტაზა, სამრეწველო დანიშნულების diastase for industrial purposes 

 

1   010245   დიაზიკოპირების ქაღალდი diazo paper 

1  010246  გრამფირფიტების აღმდგენი პრეპარატები renovating preparations for phonograph records 
 

1   010247   გამოხდილი წყალი distilled water 

1  010248  დოლომიტი, სამრეწველო დანიშნულების dolomite for industrial purposes 
 

 

1   010249   ლითონის საწრთობი პრეპარატები metal  hardening  preparations 

1   010250   დისპროზიუმი dysprosium 

1   010251 
 

 
1   010251 

გადამუხტვისას გამოსაყენებელი შემჟავებული 

წყალი  (აკუმულატორის) 
 
 

გადამუხტვისას გამოსაყენებელი შემჟავებული 

წყალი  (აკუმულატორის) 

acidulated water for recharging accumulators 
 

 
acidulated water for recharging batteries 

 
1  010252  გლიცერინი, სამრეწველო დანიშნულების glycerine for industrial purposes 

 

1   010253   მძიმე წყალი heavy  water 

1   010254   დამწმენდი პრეპარატები purification  preparations 

1   010254   დამწმენდი პრეპარატები clarification   preparations 

1  010255  იონმიმომცვლელები [ქიმიური ნივთიერებები] ion  exchangers  [chemicals] 
 

1   010256   ფოტოფეთქის პრეპარატები flashlight  preparations 

1   010257 
 

1   010259 
 

 
 

1   010260 

 

1   010261 

საწვავის ეკონომიურად ხარჯვის ხელშემწყობი 

პრეპარატები 

ინდიკატორის ქაღალდი,  სამედიცინო და ვეტერინარული 

დანიშნულების გარდა 
 
 



ანტისტატი

კები, 

საყოფაცხოვ

რებო 

დანიშნულე

ბის გარდა 

გალვანურ

ი 

ელემენტი

ს მარილები 

fuel-saving preparations 

 
reagent paper, other than for medical or 

veterinary purposes 
 
 

antistatic preparations, other than for 

household purposes 

salts for galvanic cells 

1   010261   გალვანური ელემენტის მარილები salts for galvanic batteries 



1   010262   ემალის გასამუქებელი პრეპარატები opacifiers for enamel 

1   010263   მინის გასამუქებელი პრეპარატები opacifiers for glass 

1   010265   ემალის შესაფერადებელი ქიმიკატები enamel-staining  chemicals 
 

1   010267   ფოტოემულსიები photographic emulsions 

1   010268   ემულგატორები emulsifiers 

1  010269  ფოტოფირფიტები (შუქმგრძნობიარე) sensitized photographic plates 

1  010270  შლიხტვისას გამოსაყენებელი პრეპარატები sizing  preparations 

1   010271   სასოფლო-სამეურნეო სასუქი fertilizers 

1   010271   სასოფლო-სამეურნეო სასუქი 

1   010272 
 

1   010273 

ფერმენტული  პრეპარატები,  სამრეწველო 

დანიშნულების 

ენზიმები, ფერმენტები,   სამრეწველო 

დანიშნულების 

enzyme preparations for industrial purposes 
 

enzymes for industrial purposes 

1   010274   ეპოქსიდური ფისები, დაუმუშავებელი epoxy  resins,  unprocessed 

 

1   010275   აირების გამწმენდი პრეპარატები gas purifying preparations 

1  010275  გამწმენდი პრეპარატები (აირის) preparations for the purification of gas 

1   010276   ერბიუმი erbium 

1   010277   ძმარმჟავა spirits of vinegar [dilute acetic acid] 

1   010278   ინდიკატორის ქაღალდი test paper, chemical 

1   010279   რთული ეთერი esters* 

1   010280   ეთანი ethane 

1   010281   მარტივი ეთერი ethers* 

1   010282   ეთილის ეთერი ethyl  ether 

1   010283   გლიკოლების მარტივი ეთერი glycol ether 

1   010284   ეთილის ეთერი [მარტივი] methyl  ether 

1   010285   გოგირდოვანი ეთერი sulfuric ether 

1    010286    დალაქავების საწინააღმდეგო ქიმიკატები 

(ქსოვილის) 
stain-preventing chemicals for use on fabrics 

1   010287   ევროპიუმი europium 

1   010288   ცეცხლმქრობი შედგენილობები fire  extinguishing  compositions 

1   010289   ფქვილი (სამრეწველო დანიშნულების) flour for industrial purposes 
 

1   010290   რკინის მარილები iron salts 

1  010291  ფერმენტები ქიმიური მიზნებისათვის ferments for chemical purposes 
 

1  010292  ფეროტიპული ფოტოფირფიტები ferrotype plates [photography] 

1   010293   სასუქი fertilizing  preparations 

1   010294   ცეცხლმედეგი შედგენილობები fireproofing   preparations 

1   010295   კუთხვილის მოჭრისას გამოსაყენებელი შედგენილ compositions for threading 

ობები 

1   010296 
 

1   010297 

მფილტრავი პრეპარატები სასმელების 

წარმოებისათვის 

გამხლეჩი ნივთიერებები (ბირთვული ენერგიის 
მისაღები) 

filtering preparations for the beverages industry 
 

fissionable material for nuclear energy 

1  010298  სამაგრი ხსნარები [ფიქსაჟი, ფოტოგრაფია] fixing solutions [photography] 

 

1  010299  ფხვნილი გოგირდი ქიმიური მიზნებისათვის flowers of sulfur for chemical purposes 

1  010301  გამამყარებელი ნივთიერებები (კირქვის) limestone hardening substances 

1   010302   ფთორი fluorine 

1   010303   ფთორის ნაერთები fluorspar  compounds 

1   010304   ფთორწყალბადმჟავა hydrofluoric acid 

1   010305   გრაფიტი სამრეწველო მიზნებისათვის graphite for industrial purposes 
 

1  010306  ყალიბის დასამზადებელი 

შემკვრელი  ნივთიერებები 

foundry binding substances 

1   010307 
 

1   010307 

 

1   010307 

სამსხმელო ფორმების დასამზადებელი საყალიბე foundry molding [moulding] preparations 

მასალები 

სამსხმელო ფორმების დასამზადებელი საყალიბე foundry molding preparations 

მასალები 

სამსხმელო ფორმების დასამზადებელი საყალიბე  foundry moulding preparations 

მასალა 

1  010308  ინსექტიციდების ქიმიური დანამატები additives, chemical, to insecticides 
 

1  010308  ინსექტიციდების ქიმიური დანამატები chemical additives to insecticides 



1  010309  ფუნგიციდების ქიმიური დანამატები additives, chemical, to fungicides 



1  010309  ფუნგიციდების ქიმიური დანამატები chemical additives to fungicides 
 

1   010310   ჭიანჭველამჟავა formic acid 

1  010311  ფორმალდეჰიდი ქიმიური მიზნებისათვის formic aldehyde for chemical purposes 
 

1    010312    თელვისას გამოსაყენებელი პრეპარატები საფეიქ 

რო მრეწველობისათვის 

fulling preparations for use in the textile industry 

1   010313   თელვისას გამოსაყენებელი პრეპარატები fulling  preparations 

 

1   010314   ფრანციუმი francium 

1   010315   სამუხრუჭე სითხეები brake  fluid 

1  010316  ლამპის მური სამრეწველო მიზნებისათვის lamp black for industrial purposes 

1   010317   ხორცის შესაბოლი ქიმიური პრეპარატები chemical preparations for smoking meat 

1   010318   გადოლინიუმი gadolinium 

1   010319   გალი (სამელნე) gallnuts 

1   010320   გალმჟავა მელნის დამზადებისათვის gallic acid for the manufacture of ink 

1   010321   გალიუმი gallium 
1   010322   ფოტოქაღალდი photographic paper 

1   010323   გალთრიმლმჟავა gallotannic acid 

1   010324   გალვანიზების პრეპარატები galvanizing  preparations 

1   010325   გამბირი gambier 

1    010326    დამცავი აირები (შედუღებისას გამოსაყენებელი 

) 

protective gases for welding 

1  010328  მყარი აირები, სამრეწველო დანიშნულების solidified gases for industrial purposes 
 

1  010329  ჟელატინი ფოტოგრაფიაში გამოსაყენებლად gelatine for photographic purposes 

1  010330  ჟელატინი, სამრეწველო დანიშნულების gelatine for industrial purposes 

1   010331   ქვამარილი rock salt 

1   010332   აირშთამნთქმელები (ქიმიურად აქტიური ნივთიერ getters [chemically active substances] 

ებები) 

1  010333  მშრალი ყინული [ნახშირბადის დიოქსიდი] dry ice [carbon dioxide] 
 

1   010334   ჩიტის წებო [ბუნებრივი, სამრეწველო 

დანიშნულების] 

birdlime 

1   010335   გლუკოზიდები glucosides 

1   010336   გლიცერიდები glycerides 

1   010337   გლიკოლები glycol 

1   010339   მათეთრებლები (ცხიმის) fat-bleaching chemicals 

1   010340   ცხიმოვანი მჟავები fatty acids 

1  010341  მასტიკა (ხეების მყნობისას გამოსაყენებელი) grafting mastic for trees 
 

1   010342   გუანო guano 

1  010343  გურიუნბალზამი ლაკების დასამზადებლად balm of gurjun [gurjon, gurjan] for making varnish 
 

1   010344   ჰელიუმი helium 

1   010345   ჰოლმიუმი holmium 

1 010346 ხილის დამწიფების დამაჩქარებელი ჰორმონები   hormones for hastening the ripening of fruit 
 

1    010347    მებაღეობა-   მებოსტნეობაში  გამოსაყენებელი 

ქიმიური ნივთიერებები, ფუნგიციდების, 

ჰერბიციდების, ინსექტიციდების და 

პარაზიტიციდებისათვის განკუთვნილის გარდა 

horticultural chemicals, except fungicides, herbicides, 

insecticides and parasiticides 

 

 
1   010348   საკვების შესანახი ზეთები oils for the preservation of food 

1   010349   ტყავის დამზადებისას  გამოსაყენებელი 
დასამუშავებელი ზეთები 

oils for preparing leather in the course of manufacture 

 
1 010350 ტყავის სათრიმლავი ზეთები oils for tanning leather 

1 010351 დისპერგატორები (ნავთობის) petroleum dispersants 

1 010352 დისპერგატორები  (ზეთის) oil dispersants 

1 010353 გამაუფერულებლები (ზეთის) oil-bleaching chemicals 

1 010354 გამწმენდი ქიმიკატები (ზეთის) oil-purifying chemicals 

1 010355 ჰუმუსი humus 

1 010356 ჰიდრატები hydrates 



1 010357 ნახშირწყლები carbonic hydrates 

1 010358 ჰიდრაზინი hydrazine 

1 010359 წყალბადი hydrogen 

1 010360 ნატრიუმის ჰიპოქლორიტი hypochlorite of soda 



1   010361   ჰიპოსულფიტები hyposulfites 

1     010362    ქსოვილისათვის  წყალშეუღწევადობის 
მიმნიჭებელი ქიმიკატები 

textile-waterproofing  chemicals 

 
1  010363  გამჟღენთი ქიმიკატები (ქსოვილის) textile-impregnating  chemicals 

1     010364    ტყავისათვის წყალშეუღწევადობის მიმნიჭებელი 
ქიმიკატები 

leather-waterproofing  chemicals 

1   010365   იოდი ქიმიური მიზნებისათვის iodine for chemical purposes 

1   010366   იოდის მარილები iodised salts 

1   010367   ქვეიოდმჟავა iodic acid 

1   010368   იოდი სამრეწველო მიზნებისათვის iodine for industrial purposes 

1  010369  იზოტოპები სამრეწველო მიზნებისათვის isotopes for industrial purposes 
 

1   010370   კაოლინი kaolin 

1   010370   კაოლინი [თეთრი თიხა] china clay 

1   010370   კაოლინი [თეთრი თიხა] china slip 

1   010371   დიატომიტი kieselgur 

1   010372   კრიპტონი krypton 

1   010373   რძემჟავა lactic acid 

1  010374  რძის ფერმენტები, ქიმიური დანიშნულების milk ferments for chemical purposes 
 

1   010375   ლანთანი lanthanum 

1   010377   ლინზების გამქრქალებისაგან დამცავი პრეპარატე preparations for preventing the tarnishing of lenses 

ბი 

1   010378   ლითიუმის ოქსიდი lithia [lithium oxide] 

1   010379   ლითიუმი lithium 

1   010380 
 

1   010381 

ქვის წყობის დამცავი საშუალებები, საღებავებისა 

და ზეთების გარდა 

დამცავი საშუალებები (აგურის წყობის), 

საღებავებისა და ზეთების გარდა 

masonry preservatives, except paints and oils 
 

brickwork preservatives, except paints and oils 

 
1   010382   მაგნეზიტები magnesite 

1   010383   მაგნიუმის ქლორიდი magnesium  chloride 

1   010384   მანგანატები manganate 

1  010385  მანგრის ხის ქერქი სამრეწველო მიზნების mangrove bark for industrial purposes 

1   010386   გასამქრქალებელი ქიმიკატები (მინის) glass-frosting  chemicals 

1   010387   ვერცხლისწყალი mercury 

1   010388   ვერცხლისწყლის მარილები mercury  salts 

1   010389   ვერცხლისწყლის ოქსიდი mercuric  oxide 

1   010390   მეტალოიდები metalloids 

1    010391    მარილები (ძვირფასი ლითონების), 

სამრეწველო დანიშნულების 
salts of precious metals for industrial purposes 

1   010393   ლითონის მოშვებისას [გამოწვა] გამოსაყენებელი metal annealing preparations 

პრეპარატები 

1   010394   მეთანი methane 

1   010395 
 

1   010396 

ჭრაქისაგან დამცავი ქიმიური პრეპარატები 
 

არაორგანული მჟავები 

chemical preparations to prevent mildew 
 

mineral acids 

1   010397   მარილები, სამრეწველო დანიშნულების salts for industrial purposes 
 

1  010398  დამტენიანებლები (ღებვისას გამოსაყენებელი) moistening [wetting] preparations for use in dyeing  1 

010398  დამტენიანებლები (ღებვისას გამოსაყენებელი) wetting preparations for use in dyeing 

1   010399   ნაფტალინი naphthalene 

1   010400   ნეოდიმი neodymium 

1   010401   ნეონი neon 

1   010402   ნეპტუნი neptunium 

1  010403  ნეიტრალიზატორები (ტოქსიკური აირების) toxic gas neutralizers 
 

1   010404   ბუგრის [გუდაფშუტას] საწინააღმდეგო ქიმიური პრ chemical preparations for protection against wheat blight 

ეპარატები [smut] 

1   010404   ბუგრის [გუდაფშუტას] საწინააღმდეგო ქიმიური პრ chemical preparations to prevent wheat smut 

ეპარატები 

1   010405   ურანი uranium  nitrate 

1   010406   ბეჭდვის შუქმგრძნობიარე ფირფიტები (ოფსეტური sensitized plates for offset printing 

) 

1   010407   ოლეინმჟავა oleic acid 



1   010408   ოლივინი (არაორგანული სილიკატი) olivine  [silicate  mineral] 

1   010409   ოქროს მარილები gold salts 

1   010410   მჟაუნმჟავა კალიუმის მარილი sorrel salt 



 

1 010411 ოქსალატები oxalates 

1 010412 მჟაუნმჟავა oxalic acid 

1 010413 ჟანგბადი oxygen 

1 010414 სამრეწველო დანიშნულების წყალბადის ზეჟანგი hydrogen peroxide for industrial purposes 

1 010415 პალადიუმის ქლორიდები palladium chloride 

1 010416 გვარჯილიანი ქაღალდი nitrate paper 

1 010417 ფოტომეტრიული  ქაღალდი photometric paper 

1 010418 შუქმგრძნობიარე ქაღალდი sensitized paper 

1 010419 ლაკმუსის ქაღალდი litmus paper 

1 010420 პექტინი [ფოტოგრაფია] pectin [photography] 

1 010421 ნატრიუმის პერბორატები perborate of soda 

1 010422 პერკარბონატები percarbonates 

1 010423 პერქლორატები perchlorates 

1 010424 პერსულფატი persulfates 

1 010425 პეროქსიმონოგოგირდმჟავა persulfuric acid 

1 010426 კარბოლმჟავა, სამრეწველო დანიშნულების phenol for industrial purposes 

1 010427 ფოსფატები [სასუქი] phosphates [fertilisers] 

1 010428 წიდები [სასუქები] slag [fertilisers] 

1 010429 ფოსფატიდები phosphatides 

1 010430 ფოსფორი phosphorus 

1 010431 სუპერფოსფატი [სასუქი] superphosphates [fertilisers] 

1 010432 შუქპირგადასაღები ქაღალდი blueprint paper 

1 010433 ფოსფორმჟავა phosphoric acid 

1 010434 ქსოვილები   (შუქპირგადასაღები) blueprint cloth 

1 010435 ფოტოსამჟღავნები photographic developers 

1 010436 ფოტოსენსიბილიზატორები photographic sensitizers 

1 010437 პიკრინმჟავა picric acid 

1 010438 პლასტმასები, დაუმუშავებელი plastics, unprocessed 

1 010439 პლასტიზოლები plastisols 

1 010440 ტყვიის აცეტატი lead acetate 

1 010441 ტყვიის ოქსიდი lead oxide 

1 010442 პლუტონიუმი plutonium 

1 010443 პოლონიუმი polonium 

1 010444 კარტოფილის ფქვილი, სამრეწველო 

დანიშნულების 
potato flour for industrial purposes 

1 010445 კოჭობები (ტორფის) მებაღეობა- 

მებოსტნეობისათვის 
peat pots for horticulture 

1 010446 პოტაში potash 

1 010447 კალიუმი potassium 

1 010448 წყლიანი პოტაში potash water 

1 010449 პრაზეოდიმი praseodymium 

1 010450 პრომეთიუმი promethium 

1 010451 პროტაქტინიუმი protactinium 

1 010452 პროტეინები, დაუმუშავებელი protein [raw material] 

1 010453 პიროგალმჟავა pyrogallic acid 

1 010454 კვებრახო, სამრეწველო  დანიშნულების quebracho for industrial purposes 

1 010455 სინთეზური ფისები, დაუმუშავებელი synthetic resins, unprocessed 

1 010456 რადიაქტიური ელემენტები, სამედიცინო 

დანიშნულების 

radioactive elements for scientific purposes 

1 010457 რადონი radon 

1 010458 რადიუმი, სამრეწველო დანიშნულების radium for scientific purposes 

1 010459 მაცივებელი აგენტები refrigerants 

1 010460 თანმდევი პროდუქტები (პურეული 

მარცვლოვნების გადამუშავებისას  მიღებული), 

სამრეწველო დანიშნულების 

by-products of the processing of cereals for industrial 

purposes 

1 010461 ფისები (აკრილის), დაუმუშავებელი acrylic resins, unprocessed 

1 010463 რენიუმი rhenium 

1 010464 რენტგენის ფირები, შუქმგრძნობიარე და 

არაექსპონირებული 
X-ray films, sensitized but not exposed 

1 010465 საბურავების შესაკეთებელი შედგენილობები compositions for repairing tires [tyres] 

1 010465 საბურავების შესაკეთებელი შედგენილობები tire repairing compositions 

1 010465 საბურავების შესაკეთებელი შედგენილობები tyre repairing compositions 



1   010466   რუბიდიუმი rubidium 

1   010467   საყალიბე ქვიშა foundry sand 

1   010468   სალიცილმჟავა salicylic acid 

1   010469   გვარჯილები saltpeter 

1   010469   გვარჯილები salpetre 

1   010470   სამარიუმი samarium 

1   010471   თამბაქოს  არომატიზაციისას  გამოსაყენებელი 
სოუსები 

sauce for preparing tobacco 

1   010472   საპონი [ლითონური], სამრეწველო დანიშნულების soap [metallic] for industrial purposes 

 

1   010473   სკანდიუმი scandium 

1   010474   სებაცინმჟავა sebacic acid 

1   010475   მარილები [ქიმიური პრეპარატები] salts  [chemical  preparations] 

1  010476   მარილი, დაუმუშავებელი [ნედლეული] salt, raw 
 

1   010477   ქრომოვანი მარილები chromic salts 

1   010478   მარილები [სასუქი] salts  [fertilisers] 

1   010479   სელენი selenium 

1   010480   თესლეულის დამცავი ნივთიერებები seed preserving substances 

1   010481   სილიკატები silicates 
1   010483   სილიციუმი silicon 

1   010484   სილიკონები silicones 

1   010485   ნატრიუმი sodium 

1   010486   სულფიდები sulfides 

1   010487   სარჩილავი ქიმიკატები welding  chemicals 

1   010487   სარჩილავი ქიმიკატები soldering  chemicals 

1   010488   კალცინირებული სოდა calcined soda 

1  010489  კაუსტიკები, სამრეწველო დანიშნულების caustics for industrial purposes 
 

1   010490   კაუსტიკური სოდა, სამრეწველო დანიშნულების caustic  soda  for  industrial  purposes 

1  010491  ნატრიუმისმარილები(ქიმიური პრეპარატები) sodium salts [chemical compounds] 

1   010493   გოგირდი sulfur 

1  010494  ბისმუტის სუბნიტრატი ქიმიური მიზნებისათვის bismuth  subnitrate  for  chemical  purposes 
 

1   010495   ბარიტები barytes 

1  010496   შპინელი (არაორგანული ოქსიდი) spinel [oxide mineral] 

1   010497   სტეარინმჟავა stearic acid 

1   010498   სტრონციუმი strontium 

1   010499 
 

1   010500 
 

 
 

1   010500 

მური,  სამრეწველო  და  სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების 

აკუმულატორის 

დესულფატირებისას გამოსაყენებელი სითხეები 
 

 
ელექტრული აკუმულატორების 

დესულფატირებისას გამოსაყენებელი სითხეები 

soot for industrial or agricultural purposes 
 

liquids for removing sulfates from accumulators 

liquids for removing sulfates from batteries 

 

1   010501   სულფონ მჟავა sulfonic acids 

1   010502   გოგირდოვანმჟავა sulfurous acid 

1   010503   გოგირდმჟავა sulfuric acid 

1   010504   თუთუბო [მთრიმლავი ნივთიერება] sumac for use in tanning 

1    010505    მეტყევეობაში  გამოსაყენებელი  ქიმიკატები, 

ფუნგიციდების, ჰერბიციდების, ინსექტიციდებისა 
და პარაზიტიციდების გარდა 

chemicals for use in forestry, except fungicides, 

herbicides, insecticides and parasiticides 

 
1   010506   ტალკი [მაგნიუმის სილიკატი] talc  [magnesium  silicate] 

1   010507   მთრიმლავი ქერქეული tan 

1   010508   ტანინი tannin 

1   010509   მთრიმლავი ნივთიერებები tanning  substances 

1   010510   კალციუმის მარილები calcium salts 

1   010511   თრიმლმჟავა tannic acid 

1  010512  ტაპიოკას ფქვილი, სამრეწველო დანიშნულების tapioca flour for industrial purposes 

1  010514  ღვინის ქვა, ფარმაცევტული დანიშნულების გარდა tartar, other than for pharmaceutical purposes 

1   010515   ღვინომჟავა tartaric  acid 

1   010516   ტექნეციუმი technetium 

1   010517   ტელური tellurium 

1  010518  ზედაპირულაქტიური ნივთიერებები surface-active chemical agents 

1  010518  ზედაპირულაქტიური ნივთიერებები tensio-active  agents 
1   010519   თერბიუმი terbium 



1   010521   მინის შესაფერადებელი ქიმიკატები glass-staining  chemicals 



1   010522   მინის გამქრქალებისაგან დამცავი პრეპარატები preparations for preventing the tarnishing of glass 

 
1   010523   გამქრქალების თავიდან ასაცილებელი ქიმიკატები anti-tarnishing chemicals for windows 

(ფანჯრის მინის) 

 

1   010524   ნიადაგი მცენარეების გასაზრდელად soil for growing 

1   010525   სათელი თიხა საფეიქრო მრეწველობისათვის fuller's earth for use in the textile industry 
 

1   010526   იშვიათ მიწათა ელემენტები rare earths 

1   010527   შავმიწა loam 

1   010528   ტეტრაქლორმეთანი carbon tetrachloride 

1   010529   ტეტრაქლორიდები tetrachlorides 

1   010530 
 

1   010530 

დამტენიანებლები  (საფეიქრო 
მრეწველობისათვის 

დამტენიანებლები  (საფეიქრო 

მრეწველობისათვის 

moistening [wetting] preparations for use in the textile 
industry 

wetting preparations for use in the textile industry 

1   010532   თალიუმი thallium 

1   010533   თიოკარბონილიდი thiocarbanilide 

1   010534   თულიუმი thulium 

1   010535   თორიუმი thorium 

1    010536    დიოქსიდი (ტიტანის), სამრეწველო 
დანიშნულების 

titanium dioxide for industrial purposes 

1   010537   ტიტანიტები titanite 

1   010538   ტოლუოლი toluene 

1   010538   ტოლუოლი toluol 

1   010539   ტორფი [სასუქი] peat  [fertiliser] 

1   010540   დამცავი საშუალებები (კრამიტის), საღებავებისა preservatives for tiles, except paints and oils და 
ზეთების გარდა 

1   010541   ვოლფრამის მჟავა tungstic acid 

1   010542   ურანი uranium 

1   010543   ურანის ოქსიდი uranium  oxide 

1   010544   თხევადი მინა [ხსნადი] water glass [soluble glass] 

1    010545    ხორცის დამარბილებლები, სამრეწველო 
დანიშნულების 

meat tenderizers for industrial purposes 

1  010546  ყურძნის დაზიანებისაგან დამცავი პრეპარატები vine disease preventing chemicals 

 

1   010547   ღვინის სპირტი vinic alcohol 

1  010548  მატონირებელი მარილები [ფოტოგრაფია] toning salts [photography] 
 

1   010549   ვულკანიზაციის პრეპარატები vulcanising  preparations 

1   010550   ბარიუმის კარბონატი [ვიტერიტი] witherite 

1   010551   ქსენონი xenon 

1   010552   იტერბიუმი ytterbium 

1   010553   იტრიუმი yttrium 

1   010554   ქლორიდები chlorides 

1   010555   სულფატები sulfates 

1   010556   ცირკონიუმის დიოქსიდი zirconia 

1   010557   საკვების მომზადების დამაჩქარებელი პრეპარატე preparations for stimulating cooking for industrial 

ბი, სამრეწველო დანიშნულების purposes 
 

1   010558 

 

1   010558 

ტუტე (აქროლადი) [ამიაკი], სამრეწველო 

დანიშნულების 

ტუტე (აქროლადი) [ამიაკი], სამრეწველო 

დანიშნულების 

ammonia [volatile alkali] for industrial purposes 

volatile alkali [ammonia] for industrial purposes 

1  010559  ტუტე ლითონების იოდიდი alkaline iodides for industrial purposes 

1   010560   ლითონები (ტუტე) alkaline   metals 

1   010561   მარილები (ტუტე ლითონების) salts  of  alkaline  metals 

1   010562   ალკალოიდები alkaloids* 

1  010564  ალგინატები სამრეწველო მიზნებისთვის alginates for industrial purposes 
 

1   010565 

1   010566 

ალუმინის აცეტატი 

სახამებელი ბუბკო [წებო], საკანცელარიო და 

aluminium acetate* 

starch paste [adhesive], other than for stationery or 

საყოფაცხოვრებო დანიშნულების წებოების გარდა household purposes 
 

1   010567   ალუმინის მარილები ammonium  salts 

1   010568   ცხოველური ნახშირი animal carbon 

1   010569 

1   010570 
 

 
1   010570 

აზოტმჟავა ვერცხლი 

სამრეწველო  დანიშნულების შეფერილობის 

გამახალისებელი  ქიმიკატები 



 
გამახალის

ებელი 

ქიმიკატები 

(შეფერილ

ობის -), 

სამრეწველ

ო 

დანიშნულე

ბის 

silver nitrate 

color- [colour-] brightening chemicals for 

industrial purposes 

 

color-brightening chemicals for industrial 

purposes 



1   010570 
 

 
1   010571 

გამახალისებელი ქიმიკატები (შეფერილობის -), 

სამრეწველო დანიშნულების 

 
გაღივების საწინააღმდეგო პრეპარატები 

(ბოსტნეულის თესლის) 

colour-brightening chemicals for industrial purposes 
 

 
anti-sprouting preparations for vegetables 

 

1   010572   ნიტრატები nitrates 

1   010573 
 

1   010574 

კედლის მოსაპირკეთებელი ფილების მისაკრავი 

წებო 

ბარიუმის სულფატი 

adhesives for wall tiles 
 

barium sulfate 

1   010575   საღებავების დასამზადებელი ქიმიური პრეპარატე chemicals for the manufacture of paints 

ბი 

1   010576   მეთილბენზოლი methyl benzol 

1   010577   მეთილბენზოლი methyl benzene 

1  010578  ნატრიუმის ბიკარბონატი ქიმიური მიზნებისათვის  bicarbonate of soda for chemical purposes 
 

1   010579 
 

 
 

1   010580 

 

1   010580 

ბიოლოგიური პრეპარატები, სამედიცინო ან 
ვეტერინარული დანიშნულების გარდა 

 
 

გამაუფერულებელი  პრეპარატები  სამრეწველო 

მიზნებისათვის 

გამაუფერულებელი  პრეპარატები  სამრეწველო 

მიზნებისათვის 

biological preparations, other than for medical or 
veterinary purposes 

 
 

bleaching preparations [decolorants] for industrial 

purposes 

decolorants for industrial purposes 

1  010581  ფირები (შუქმგრძნობიარე), არაექსპონირებული sensitized films, unexposed 

1  010582  ხის სპირტის გამოხდის პროდუქტები preparations of the distillation of wood alcohol 

1   010583   მყარი რჩილვის ფლუსები brazing fluxes 

1   010584   ფლუსები (შედუღების) soldering  fluxes 

1   010585   ბრომი ქიმიური მიზნებისათვის bromine for chemical purposes 

1    010586    ანთრაცენის ქლორირებული ზეთი მცენარეთა 
დასაცავად 

carbolineum for the protection of plants 

1   010587   კოაგულანტები flocculants 

1   010588   ლეციტინი [ნედლეული] lecithin [raw material] 

1   010589   სუბსტრატები ნიადაგის გარეშე გასაზრდელად 

[სოფლის მეურნეობა] 
substrates for soil-free growing [agriculture] 

 

1   010590   ცელულოზის რთული ეთერები cellulose esters for industrial purposes 

1   010591   კაზეინი, სამრეწველო დანიშნულების casein for industrial purposes 
 

1   010592   ცელულოზის წარმოებულები [ქიმიური 

ნივთიერებები] 

cellulose derivatives [chemicals] 

1   010593   ცელულოზის მარტივი ეთერები cellulose ethers for industrial purposes 

1   010594 
 

 
1   010595 

 

 
 

1   010596 

ბაქტერიული პრეპარატები, სამედიცინო და 

ვეტერინარული დანიშნულების გარდა 
 
 

ბაქტერიოლოგიური პრეპარატები,  სამედიცინო 

და ვეტერინარული დანიშნულების გარდა 
 
 

მიკროორგანიზმების კულტურები გარდა 

სამედიცინო და ვეტერინარული დანიშნულებისა 

bacterial preparations, other than for medical and 

veterinary use 
 
 

bacteriological preparations, other than for medical and 

veterinary use 
 
 

cultures of microorganisms, other than for medical and 

veterinary use 

 
1  010597  სამრეწველო დანიშნულების აირის მური carbon black for industrial purposes 

 

1   010598 

 

1   010598 

შუქმგრძნობიარე  კინოფირები, 

არაექსპონირებული 

კინოფირები (შუქნგრძნობიარე), 

არაექსპონირებული 

cinematographic films, sensitized but not exposed 

cinematographic film, sensitized but not exposed 

1  010599  კობალტის ოქსიდი, სამრეწველო დანიშნულების   cobalt oxide for industrial purposes 
 

1  010600  ბუნებრივი წებო, სამრეწველო დანიშნულების glue for industrial purposes 

1  010601  გამოყვანილი ტყავის დასამუშავებელი ზეთები oils for currying leather 

1  010602  კრეოზოტი ქიმიური მიზნებისათვის creosote for chemical purposes 



1   010603   გრამფირფიტების  დასამზადებელი 
შედგენილობები 

compositions for the manufacture of phonograph records 

1  010604  ცხიმის დამშლელი ნივთიერებები preparations for the separation of greases 

1   010605   დისპერსია (პლასტმასის) dispersions of plastics 

1   010606   გამხსნელები (ლაკის) solvents for varnishes 

1    010607    დამატკბობლები (ხელოვნური)[ქიმიური 

პრეპარატები] 
artificial sweeteners [chemical preparations] 

1   010608   წყლის გამწმენდი ქიმიკატები water-purifying   chemicals 



1   010609 
 

1   010610 

დამარბილებლები (ტყავის), სამრეწველო 

დანიშნულების 

მფილტრავი მასალა [დაუმუშავებელი 

პლასტმასები] 

emollients for industrial purposes 
 

filtering materials [unprocessed plastics] 

1  010611  მფილტრავი მასალა [ქიმიური ნივთიერებები] filtering materials [chemical preparations] 

 

1    010612    მფილტრავი მასალა  [არაორგანული 

ნივთიერებები] 

filtering materials [mineral substances] 

1   010613   მფილტრავი მასალა [მცენარეული ნივთიერებები] filtering materials [vegetable substances] 

1  010614  გლუკოზა, სამრეწველო დანიშნულების glucose for industrial purposes 

1   010615   წებოვანა [ბუნებრივი წებო] საკანცელარიო ან gluten [glue], other than for stationery or household 

საყოფაცხოვრებო დანიშნულების წებოების გარდა purposes 
 

1  010616  ბუნებრივი წებო, სამრეწველო დანიშნულების gums [adhesives] for industrial purposes 

 

1   010617 
 

 
 

1   010618 

დატენიანებისაგან დამცავი პრეპარატები ქვის 
წყობისათვის,  საღებავების  გარდა 

 
 

თევზის წებო, საკანცელარიო, საკვები და 

საყოფაცხოვრებო წებოების გარდა 

damp-proofing chemicals, except paints, for masonry 

 
 
 

isinglass, other than for stationery, household or 

alimentary purposes 

 
1   010619   ლუდის კონსერვანტები beer preserving agents 

1  010620  ზეთის შთამნთქმელი სინთეზური მასალები synthetic materials for absorbing oil 
 

1  010621  კერამიკული ნაწილაკები (მფილტრავი) ceramic materials in particulate form, for use as filtering 

media 

1   010622   კომპოსტი compost 

1   010631   ტექნიკური კერამიკული ნაწარმის დასამზადებელი compositions for the manufacture of technical ceramics 

შედგენილობები 

1   010632   დიატომური მიწა diatomaceous  earth 

1   010633   ამომჭმელები ლითონებისათვის mordants for metals 

1   010634   ზრდის მარეგულირებელი პრეპარატები (მცენარის plant growth regulating preparations 

) 

1   010635   მინადუღის, ხაშურის მოსაცილებელი 

პრეპარატები,  საყოფაცხოვრებო  დანიშნულების 
გარდა 

descaling preparations, other than for household 

purposes 

 
1  010636  ზღვის წყალი, სამრეწველო დანიშნულებისთვის seawater for industrial purposes 

 

1   010637   მიკროელემენტების შემცველი პრეპარატები 

მცენარეებისათვის 

preparations of trace elements for plants 

1   010638   ქაფური, სამრეწველო დანიშნულების camphor, for industrial purposes 

1  010639  ქიმიური ინტენსიფიკატორები ქაღალდისათვის chemical intensifiers for paper 

 
1   010640   ქიმიური ინტენსიფიკატორები კაუჩუკისათვის, 

რეზინისათვის 

chemical intensifiers for rubber 

1   010641   ნეშომპალა humus top dressing 

1  010642  მაგნიტური სითხეები სამრეწველო მიზნებისათვის magnetic fluid for industrial purposes 

1   010643   საჭეამძრავში გამოსაყენებელი სითხე power steering fluid 

1   010644   სითხე (ტრანსმისიის) transmission  fluid 

1   010645 
 

 
1   010646 

 

 
 

1   010647 

საზეთ-მაცივებელი ემულსიის ადუღების 

საწინააღმდეგო პრეპარატები (ძრავას) 
 
 

გამოწვისას გამოსაყენებელი კერამიკული 

დანამატები [გრანულები და ფხვნილები] 
 
 

გასაცივებელი შედგენილობები (სატრანსპორტო 

საშუალებების  ძრავების) 

anti-boil preparations for engine coolants 
 
 
 

ceramic compositions for sintering [granules and 

powders] 

 

coolants for vehicle engines 

 
1   010648   რადიატორების გამწმენდი ქიმიკატები radiator  flushing  chemicals 

 



1   010649   მასტიკა (ავტომობილის ძარის) fillers for automobile bodies 

1   010649   მასტიკა (ავტომობილის ძარის) automobile body  fillers 

1   010649   მასტიკა (ავტომობილის ძარის) car body fillers 

1   010649   მასტიკა (ავტომობილის ძარის) fillers for car bodies 

1    010650    ელექტროფორეზის ჟელე, სამედიცინო ან 

ვეტერინარული დანიშნულების გარდა 
electrophoresis gels 



1   010651   მინის ჩასასმელი საგოზავები glaziers' putty 

1    010652    აფუებული თიხა მცენარეების ჰიდროპონური 
გაზრდისათვის  (სუბსტრატი) 

expanded clay for hydroponic plant growing [substrate] 

 
1   010653   შპალერის ასაძრობი პრეპარატები wallpaper  removing  preparations 

1   010654   დანამატები (ზეთის ქიმიური) chemical additives for oils 

1   010655   ზეთის მასტიკა [საგოზავი] oil  cement  [putty] 

1   010656 
 

 
1   010657 

მარცვლეულის  გენი  სასოფლო—სამეურნეო 

დანიშნულების 
 
 

ღეროვანი უჯრედი,  სამედიცინო და 

ვეტერინარული დანიშნულების გარდა 

genes of seeds for agricultural production 
 

 
stem cells, other than for medical or veterinary purposes 

 
1   010658   ბიოლოგიური ქსოვილის კულტურები, სამედიცინო biological tissue cultures, other than for medical or 

და ვეტერინარული დანიშნულების გარდა veterinary    purposes 
 

 
 

1  010659  თევზის ფქვილის სასუქები                                 fish meal fertilizers 

1   010660   საკვებ მრეწველობაში გამოსაყენებელი ენზიმების enzyme preparations for the food industry 

პრეპარატები 

 

1  010661  საკვებ მრეწველობაში გამოსაყენებელი ენზიმები  enzymes for the food industry 

1  010662  გლუკოზა, სამრეწველო დანიშნულების                glucose for the food industry 

1  010663  ლეტიცინი კვების მრეწველობისთვის                   lecithin for the food industry 

1  010664  ლეტიცინი სამრეწველო მიზნებისთვის                 lecithin for industrial purposes 
 

 

1  010665  ფექტინიკვების მრეწველობისთვის                    pectin for the food industry 

1  010666  პექტინი,სამრეწველო დანიშნულების                 pectin for industrial purposes 
 

1 010667 სამრეწველო დანიშნულების ღვინის მჟავას ქვა    cream of tartar for the food industry 

 

1   010668 

 

1   010669 

ღვინის მჟავას მჟავა ქვა, სამრეწველო 

მიზნებისთვის 

საკვებ მრეწველობაში გამოსაყენებელი 

ალგინატები 

cream of tartar for industrial purposes 

alginates for the food industry 

1   010670   წებოვანა, ხის მრეწველობისთვის gluten for the food industry 

1   010671   სამრეწველო დანიშნულების წებოვანა gluten for industrial purposes 
 

1   010672   საკვებ მრეწველობაში გამოსაყენებელი ლაქტოზა lactose for the food industry 

1  010673  ლაქტოზა, სამრეწველო მიზნებისათვის lactose for industrial purposes 

1   010674   ლაქტოზა (ნედლეული) lactose  [raw  material] 

1    010675    საკვებ მრეწველობაში გამოსაყენებელი რძის 

ფერმენტები 
milk ferments for the food industry 

1  010676  სამრეწველო დანიშნულების რძის ფერმენტები milk ferments for industrial purposes 
 

1   010677   კაზეინი, კვების ინდუსტრიაში casein for the food industry 

1   010678   ნიშადურის სპირტი sal ammoniac spirits 

1  010679  ქიმიკატები პიგმენტური საღებავებისათვის chemicals for the manufacture of pigments 
 

1    010680    მიკროორგანიზმების პრეპარატები, სამედიცინო 

და ვეტერინარული დანიშნულების გარდა 

preparations of microorganisms, other than for medical 

and veterinary use 

 
1   010681   ჰუმუსი potting   soil 

1   010682   ლითონის მოშვებისას [გამოწვა] გამოსაყენებელი metal tempering preparations 

პრეპარატები 

1  010683  სამრეწველო დანიშნულების გლუტამინის მჟავა glutamic acid for industrial purposes 
 

1   010684 

 

1   010685 

სამრეწველო  ფარმაცევტიკაში  გამოსაყენებელი 

ჩაის ექსტრაქტები 

საკვებ მრეწველობაში გამოსაყენებელი ჩაის 

ექსტრაქტები 

tea extracts for use in the manufacture of 

pharmaceuticals 

tea extracts for the food industry 

1   010686   ორგანული დიგესტატი (სასუქი) organic  digestate  [fertilizer] 

1   010687   ჩაის ექსტრაქტები, სამრეწველო მიზნებისათვის კოსმეტიკაში  გამოსაყენებლად 



tea extracts for use in the manufacture of cosmetics 

 
1  010688  კოლაგენი, სამრეწველო მიზნებისათვის collagen for industrial purposes 

1   010689   სილიკონ კარბიდი (ნედლეული) silicon carbide [raw material] 



1   010690   ადიუვანტი, სამედიცინო და ვეტერინარული 

დანიშნულების გარდა 
adjuvants, other than for medical or veterinary purposes 

 
1  010691  ვიტამინები საკვები დანამატების დასამზადებლად vitamins for use in the manufacture of food supplements 

1  010692  ვიტამინები კვების მრეწველობისთვის vitamins for the food industry 

1  010693  ანტიოქსიდანტები სამრეწველო მიზნებისთვის antioxidants for use in manufacture 

 

1   010694   ანტიოქსიდანტები, კოსმეტიკაში გამოსაყენებელი  antioxidants for use in the manufacture of cosmetics 

 

1   010695 

 

1   010696 

ანტიოქსიდანტები,  ფარმაცევტიკაში 

გამოსაყენებელი 

საკვები დანამატებში გამოსაყენებელი 

ანტიოქსიდანტები 

antioxidants for use in the manufacture of 
pharmaceuticals 

antioxidants for use in the manufacture of food 
supplements 

1  010697  მრეწველობაში გამოსაყენებელი პროტეინები proteins for use in manufacture 

 

1   010698   კვების დანამატებში გამოსაყენებელი პროტეინები proteins for use in the manufacture of food supplements 

 

1   010699   კვების  მრეწველობაში  გამოსაყენებელი 

პროტეინები 

proteins for the food industry 

1   010700   ამონიუმის ნიტრატი ammonium  nitrate 

1 010701 ვიტამინები ფარმაცევტიკაში გამოსაყენებელი vitamins for use in the manufacture of pharmaceuticals 

1 010702  ვიტამინები კოსმეტიკაში გამოსაყენებელი vitamins for use in the manufacture of cosmetics 

2   020001   საღებავები paints* 

2   020002   ამომჭმელები mordants* 

2   020003   ლაკები varnishes* 

2   020004   საღებრები (სასმელის) colorants for beverages 

2   020005   საკვები საღებრები food dyes 

2   020005   საკვები საღებრები food colorants 

2   020006   ალიზარინის საღებრები alizarine dyes 

2   020007   ალუმინის საღებავები aluminium  paints 

2    020008    ფხვნილი (მხატვრული ბეჭდვისა და სამხატვრო- 
დეკორატიული დანიშნულების ალუმინის) 

aluminium powder for painting 

 
2   020009   აზბესტის საღებავები asbestos paints 

2   020010   ანტიკოროზიული პრეპარატები anti-corrosive   preparations 

2  020011  ფიქსატორები (აკვარელის საღებავების) fixatives for watercolors [watercolours] 

2   020011   ფიქსატორები (აკვარელის საღებავების) fixatives  for  watercolors 

2   020011   ფიქსატორები (აკვარელის საღებავების) fixatives  for  watercolours 

2   020014   ვერცხლის პასტა silver paste 

2   020015   ემულსია (ვერცხლის) [პიგმენტები] silver  emulsions  [pigments] 

2   020016   მოვერცხვლის ფხვნილები silvering  powders 

2   020017   იაპონური ლაკი [შავი] black japan 

2   020018   აურამინი auramine 

2   020019   ბაქტერიციდული საღებავები bactericidal  paints 

2    020020    საფითხნი [შიგა გამოყვანისას გამოსაყენებელი 
შედგენილობები] 

badigeon 

2  020021  ლენტები (ანტიკოროზიული) anti-corrosive bands 

2   020022   ბალზამი (კანადის) Canada balsam 

2   020023   კარაქის საღებრები colorants for butter 

2   020024   ლუდის საღებრები colorants for beer 

2   020025   ბიტუმის ლაკი bitumen  varnish 

2  020026  საფარები მერქნისათვის [საღებავები] wood coatings [paints] 
 

2   020027   მერქნის ამომჭმელები wood mordants 

2   020028   მერქნის საჟღენთისი wood stains 

2   020029   სიენა [საღებავი] sienna earth 

2   020031   მობრინჯაოების ლაკები bronzing  lacquers 

2  020032  სამხატვრო დანიშნულების ბრინჯაოს ფხვნილი bronze powder for painting 
 

2   020033   საღებრები (ტყავის) ink for leather 

2   020034   კარამელი [საკვები საღებრები] caramel [food colorant] 

2  020035  კარამელიზებული ალაო [საკვები საღებარი] malt caramel [food colorant] 
 



2  020036 მოგუდრონებული მუყაოს საფარები (საღებავები) coatings for roofing felt [paints] 



2 020036 მოგუდრონებული მუყაოს საფარები [საღებავი]   coatings for tarred felt [paints] 
 

2   020037   კერამიკული ნაწარმის საღებავები ceramic paints 

2   020038   თეთრა (ტყვიის) white lead 

2   020039   აირის მური (პიგმენტი) carbon  black  [pigment] 

2   020040 
 

 

2   020040 

დამცავი გრუნტი (სატრანსპორტო საშუალებების 

ჩარჩოებისა და შასის) 
 
 

დამცავი გრუნტი (სატრანსპორტო საშუალებების 

ჩარჩოებისა და შასის) 

undercoating for vehicle chassis 
 

 

undersealing for vehicle chassis 

 
2   020041   ფეხასცმლის საღებრები shoe dyes 

2   020042   კირის წვენი lime wash 

2  020043  ტიპოგრაფიული პასტები [საღებავი] printers' pastes [ink]  

2   020044   კობალტის ოქსიდი [საღებარი] cobalt oxide [colorant] 
2   020045   ბუჟღენდი [კარმინი] cochineal  carmine 

2   020046   კანიფოლი colophony 

2   020047   საღებავები colorants* 

2   020047   საღებრები dyestuffs 

2   020048   საღებრები (ალაოს) malt colorants 

2   020049   დამცავი შედგენილობები (მერქნის) wood  preservatives 
 

2   020050   კოპალი [მცენარეული ფისი] copal 

2   020052   ანილინის საღებავები aniline dyes 

2   020053   განმზავებლები (საღებავის) thinners for paints 

2   020054   განმზავებლები (ლაკის) thinners for lacquers 

2   020055   საღებავის შემავსებლები thickeners for paints 

2   020056   კრეოზოტი მერქნის დასაცავად creosote for wood preservation 

2   020057   ტყავის ამომჭმელები mordants for leather 

2   020057   ტყავის ამომჭმელები stains for leather 

2   020058   საღებავები dyes* 

2   020059   პიგმენტები pigments 

2   020060   ქურქუმა [საღებარი] turmeric   [colorant] 

2  020061  ნატურალური ფისები, დაუმუშავებელი natural resins, raw 

2   020062   წებოვანი საღებავები distempers 

2   020064   ემალი [ლაკები] enamels [varnishes] 

2   020065   ემალის სარებავები enamels for painting 

2   020065   ემალის საღებავები enamel paints 

2   020066   საღებავები (ტიპოგრაფიული) printing  ink 

2   020067   დასადაღი საღებავები (ცხოველების) marking ink for animals 
 

2    020068    სიკატივები [საღებავის გასაშრობი 

კატალიზატორები] 

siccatives [drying agents] for paints 

2   020069   საღებრები (ტყავეულის) ink for skin-dressing 

2   020070   საფარები [საღებავები] coatings [paints] 

2   020072   ფიქსატორები [ლაკები] fixatives  [varnishes] 

2   020073   ლამპის მური [პიგმენტი] lamp  black  [pigment] 

2   020074   ფუსტინი [საღებარი] yellowwood   [colorant] 

2   020075   ჭიქური [საღებავები, ლაკები] glazes [paints, lacquers] 

2   020076   გუმიგუტი ხატვისთვის gamboge  for  painting 

2   020077   შელაქი gum-lac 

2   020077   შელაქი shellac 

2   020078   გუმფისი gum resins 

2 020079 საზეთები (ანტიკოროზიული კონსისტენტური) anti-rust  greases 
 

2   020080   კლიშეს საღებავები engraving  ink 

2   020081   თუთიის ჟანგი [პიგმენტი] zinc oxide [pigment] 

2 020082   მერქნის დამცავი ზეთები oils for the preservation  of  wood 

2   020082   ზეთები (მერქნის დამცავი) 
2   020083   ზეთები (ანტიკოროზიული) anti-rust  oils 

2   020085   საღებავები (ცეცხლმედეგი) fireproof  paints 

2   020086   ინდიგო [საღებარი] indigo  [colorant] 

2  020087  საღებავების აგლუტინაციის პრეპარატები binding preparations for paints 

2  020087  საღებავების აგლუტინაციის პრეპარატები agglutinants  for  paints 

2   020088   ლიქიორის საღებრები colorants for liqueurs 

2   020089   მურდასანგი (ტყვიის) litharge 

2   020089   მურდასანგი (ტყვიის) orange lead 

2    020090    ლითონების ფხვნილი, მხატვრული ბეჭდვისა და 

სამხატვრო-დეკორატიული დანიშნულების 

metals in powder form for use in painting, decorating, 

printing and art 



2   020091   მასტიკები [ნატურალური ფისები] mastic  [natural  resin] 

2   020092 
 

 
2   020093 

ლითონის კილიტა, მხატვრული ბეჭდვისა და 

სამხატვრო-დეკორატიული დანიშნულების 
 
 

გამქრქალებისაგან დამცავი პრეპატარები 

ლითონებისათვის 

metal foil for use in painting, decorating, printing and art 
 

 
anti-tarnishing preparations for metals 

2  020094  დამცავი პრეპარატები ლითონებისათვის protective preparations for  metals 

 

2   020095   სურინჯი minium 

2   020095   სურინჯი red  lead 

2   020096   სააღდგომო კვერცხის შესაღები ქაღალდი paper for dyeing Easter eggs 
 

2  020098  ანატო (ხის საღებრების ექსტრაქტები) annatto  [dyestuff] 

2  020098  ანატო (ხის საღებრების ექსტრაქტები) annotto  [dyestuff] 

2   020099   ზაფრანა [საღებარი] saffron  [colorant] 

2   020100   სანდარაკი sandarac 

2   020101   მური [საღებარი] soot [colorant] 

2   020102   თუთუბო ლაკებისათვის sumac for varnishes 

2   020106   დიოქსიდი (ტიტანის) [პიგმენტი] titanium  dioxide  [pigment] 

2   020107   ჟანგისაგან დამცავი შედგენილობები anti-rust  preparations 
2   020108   საგრუნტავები primers 

2   020110   შესათეთრებელი ხსნარები whitewash 

2   020111   მერქნის საღებავი dyewood 

2    020111    მერქნის საღებრები 

2   020111   მერქნის საღებრები dye-wood 

2   020112   მერქნის საღებავი ექსტრაქტები dyewood  extracts 

2   020112   მერქნის საღებავი ექსტრაქტები wood dyestuffs 

2  020113  კარბონილი [ (მერქნის დამცავი საშუალება] carbonyl [wood preservative] 
 

2   020114   კოპალის ლაკი copal varnish 

2   020115   ლაკები lacquers 

2   020121 
 

 

2   020121 

საღებავები [ტონერები] (ფოტოპირის გადასაღები  toners [ink] for photocopiers 

აპარატებისა და მანქანების) 

 
საღებავები [ტონერები] (ფოტოპირის გადასაღები  ink [toner] for photocopiers 

აპარატებისა და მანქანების) 

 

2  020122  დაბინძურების საწინააღმდეგო საღებავები anti-fouling  paints 
 

 
2   020123   პრინტერების კარტრიჯის საღებარები [ტონერები] toner cartridges, filled, for printers and photocopiers 

(ფოტოპირის გადასაღები აპარატებისა და) 

 
 

2    020124    სკიპიდარი, ბელეკონი [საღებავის 

განმზავებლები] 

turpentine [thinner for paints] 

2  020125  გადაადგილებადი სახატავი ნაწიბურები repositionable  paint  patches 

2  020126  სამხატვრო დანიშნულების აკვარელის საღებავები watercolor paints for use in art 

2  020126  სამხატვრო დანიშნულების აკვარელის საღებავები watercolour paints for use in art 

2  020127  სამხატვრო დანიშნულების ზეთის საღებავები oil paints for use in art 

2   020128   საკვებში გამოსაყენებელი საღებავები edible  inks 

2  020129  კარტრიჯის საღებავები, პრინტერებისთვის edible ink cartridges, filled, for printers 

3  030001  წებოები (ხელოვნური თმის დასამაგრებელი) adhesives for affixing false hair 

3   030002   სახეხი ქვები smoothing  stones 

3   030003   სალესი პრეპარატები grinding  preparations 

3   030003   სალესი პრეპარატები sharpening  preparations 

3   030005   საპარსი ჩხირები (შემკვრელი) shaving stones [astringents] 

3   030006   ნუშის ზეთი almond oil 

3   030007   ნუშის საპონი almond soap 

3   030008   ამბრი (პარფიუმერია) amber  [perfume] 

3   030009   სარეცხისათვის ბზინვარების მიმნიჭებელი 
პრეპარატები 

starch glaze for laundry purposes 

3   030010   სახამებელი [აპრეტი] laundry starch 

3 030010   სახამებელი [აპრეტი] starch for laundry purposes 



3   030011   კროკუსი [აბრაზიული მასალა] polishing  rouge 

3   030011   კროკუსი [აბრაზიული მასალა] jewellers'  rouge 



3   030012   საპნები soap* 

3  030013  საპნები (ქსოვილის ფერის გამახალისებელი) soap for brightening textile 
 

3   030014   თეთრეულის ლილა laundry blueing 

3   030015   ბადიანის ესენცია badian essence 

3   030016   აბაზანის კოსმეტიკური პრეპარატები cosmetic preparations for baths 

3   030017   საპარსი საპნები shaving soap 

3   030018   ტუჩის საცხი lipsticks 

3   030019   კოსმეტიკური ბამბის ტამპონები cotton sticks for cosmetic purposes 

3  030019  ბამბის ტამპონიანი კოსმეტიკური ჩხირები cotton swabs for cosmetic purposes 

3   030020   კოსმეტიკური ნიღბები beauty masks 

3   030021   ბერგამოტის ზეთი bergamot  oil 

3   030022   შესათეთრებელი ცარცი whiting 

3   030023   კანის მათეთრებელი კრემები skin whitening creams 

3   030023   კრემები (სახის კანის მათეთრებელი) cream for whitening the skin 

3   030025   გასაფერმკრთალებელი პრეპარატები (ტყავის)   leather bleaching preparations 3 

030026   მათეთრებელი მარილები bleaching  salts 

3   030027   მათეთრებელი სოდა bleaching soda 

3    030028    მათეთრებელი პრეპარატები (სარეცხის 
საშუალება) 

laundry bleach 

3  030028  მათეთრებელი პრეპარატები [სარეცხი საშუალება] laundry bleaching preparations 

 

3   030029   ბზინვარების მიმნიჭებელი პრეპარატები 

(სარეცხისათვის) 

laundry glaze 

3   030030   სურნელოვანი ხე scented wood 

3    030031    პირის ღრუს სავლებები, სამედიცინო 
დანიშნულების გარდა 

mouthwashes, not for medical purposes 

3   030032   ლაკი (ფრჩხილების) nail polish 

3   030032   ლაკი (ფრჩხილების) nail varnish 

3   030033   მაკიაჟის საშუალებები make-up  preparations 

3   030034   თმის ლოსიონები hair  lotions* 

3   030035   ლითონკარბიდები [აბრაზივები] carbides of metal [abrasives] 

3   030036   სილიციუმკარბიდი [აბრაზივი] silicon  carbide [abrasive] 
3   030037   კედრის ეთერზეთები essential oils of cedarwood 

3   030038   ვულკანური ნაცარი წმენდისათვის volcanic ash for cleaning 

3   030039   ფეხსაცმლის საცხი shoe cream 

3   030040   თმის საღებავები hair dyes 

3   030040   თმის საღებავები hair  colorants 

3   030041   დასახვევი პრეპარატები (თმის) hair waving preparations 

3  030041  დასახვევი პრეპარატები (თმის) waving preparations for the hair 

3   030042   წამწამები (ხელოვნური) false eyelashes 

3  030043  წამწამების კოსმეტიკური საშუალებები cosmetic preparations for eyelashes 
 

3   030044   გაკრიალების პრეპარატები furbishing preparations 

3   030045   გასაპრიალებელი პრეპარატები polishing preparations 

3   030046   ფეხსაცმლის ცვილი shoe wax 

3   030047 
 

3   030048 

ავეჯისა და იატაკის გასაპრიალებელი 
საშუალებები 

ბრწყინვალების მიმნიჭებელი  პრეპარატები 

[საპრიალებელი] 

polish for furniture and flooring 
 

shining preparations [polish] 

3   030049   ხარაზის ცვილი shoemakers'  wax 

3   030050   ცვილი (ხარაზის) cobblers' wax 

3   030051   თეთრეულის ცვილი laundry wax 

3   030052   ულვაშის ცვილი mustache wax 

3   030052   ულვაშის ცვილი moustache wax 

3   030053   იატაკის ცვილი wax for parquet floors 

3  030053  იატაკის ცვილი 
3   030054   გასაპრიალებელი ცვილი polishing wax 

3   030055   თერძის ცვილი tailors' wax 

3   030056   ლიმონის ეთერზეთები essential oils of lemon 

3   030058   ოდეკოლონი eau de Cologne 

3   030060   საღებრები ტუალეტში ჩამდინარე წყლისათვის colorants  for  toilet  purposes 
 

3   030061 

 

3   030061 

დამცავი შედგენილობები (ტყავის) 

[გასაპრიალებელი საშუალებები] 

დამცავი შედგენილობები (ტყავის) 

[გასაპრიალებელი საშუალებები] 

preservatives for leather [polishes] 

leather preservatives [polishes] 



3   030062   კორუნდი [აბრაზივი] corundum  [abrasive] 

3  030063  კოსმეტიკური საშუალებები ცხოველებისათვის cosmetics for animals 



3   030064   კოსმეტიკური ნაკრები cosmetic  kits 

3   030065   კოსმეტიკური საშუალებები cosmetics 

3   030066   ბამბა, კოსმეტიკური cotton wool for cosmetic purposes 

3   030067   გამწმენდი ცარცი cleaning chalk 

3   030068   ლაქების ამოსაყვანი საშუალებები stain  removers 

3   030069   კოსმეტიკური ფანქრები cosmetic pencils 

3   030070   გასაპრიალებელი პასტები polishing creams 

3   030071   კოსმეტიკური კრემები cosmetic  creams 

3   030072   გამწმენდი სოდა washing soda, for cleaning 

3  030073  პასტები (სამართებლის სალესი ღვედების) pastes for razor strops 

3   030074   საცხები (ტყავის) creams for leather 

3   030074   საცხები (ტყავის) waxes for leather 

3    030075    სარეცხი  საშუალებები  [დეტერგენტები], 

სამრეწველო და სამედიცინო დანიშნულების 
გარდა 

detergents, other than for use in manufacturing 
operations and for medical purposes 

3   030076   გამწმენდი ხსნარები scouring  solutions 

3   030077   განცხიმვის საშუალებები, სამრეწველო 

დანიშნულების გარდა 

degreasers, other than for use in manufacturing 

processes 

3   030078   მაკიაჟის მოსაცილებელი პრეპარატები make-up  removing  preparations 

 

3   030079   კბილის პასტები, ფხვნილები dentifrices* 

3   030081   მინადუღის, ხაშურის მოსაცილებელი 
პრეპარატები,  საყოფაცხოვრებო  დანიშნულების 

descaling preparations for household purposes 

 
3   030082   ალმასის მტვერი([აბრაზივი) diamantine   [abrasive] 

3  030083  ანტისტატიკები საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის  antistatic preparations for household purposes 
 

3   030084   ზუმფარის ქაღალდი emery paper 

3   030085   ლაკის მოსაცილებელი პრეპარატები lacquer-removing   preparations 

3   030086   ზუმფარის ტილო emery  cloth 

3  030087  საღებავის მოსაცილებელი პრეპარატები color-removing preparations 
 

3  030087  საღებავის მოსაცილებელი პრეპარატები colour-removing preparations 
 

 

3   030088   ლაკის მოსაცილებელი პრეპარატები varnish-removing   preparations 

3  030089  კალიუმის ჰიდროქლორიდი (ჟაველის წყალი) Javelle water 

3  030089  კალიუმის ჰიდროქლორიდი [ჟაველის წყალი] potassium  hypochloride 

3   030090   ლავანდის წყალი lavender  water 

3   030091   სურნელოვანი წყალი scented  water 

3   030092   ტუალეტის წყალი toilet  water 

3   030093   საპნის ხის ქერქი რეცხვისათვის quillaia bark for washing 

3   030094   ზუმფარა emery 

3   030095   საკმეველი incense 

3    030096    დეპილაციის [თმის მოსაცილებელი] საშუალებები  depilatory preparations 
 

3  030096  დეპილაციის [თმის მოსაცილებელი] საშუალებები depilatories 

 

3  030097  ცვილი-დეპილატორი (თმის მოსაშორებელი) depilatory  wax 

 

3   030098   სარეცხის ჩასალბობი პრეპარატები laundry  soaking  preparations 

3   030098   სარეცხის ჩასალბობი პრეპარატები preparations for soaking laundry 

3   030099   ეთერის ესენციები ethereal essences 
3   030100   ეთერზეთები essential oils 

3   030100   ეთერზეთები ethereal oils 

3   030101   ექსტრაქტები (ყვავილების) [პარფიუმერია] extracts  of  flowers  [perfumes] 
 

3   030102   მაკიაჟი make-up 

3   030104   გამწმენდი პრეპარატები cleaning  preparations 

3   030105   ყვავილის სუნამოს ფუძეები bases for flower perfumes 

3  030106  სადეზინფექციო საშუალებები (პარფიუმერია) fumigation  preparations  [perfumes] 
 

3   030107 

 

3   030107 

საკონდიტრო არომატული ნივთიერებები 

(ეთერზეთები) 

საკონდიტრო არომატული ნივთიერებები 

[ეთერზეთები] 

cake flavorings [essential oils] 

cake flavourings [essential oils] 

3   030108   გაულტერიის ზეთი gaultheria  oil 

3   030109   ვაზელინი, კოსმეტიკური petroleum jelly for cosmetic purposes 



3   030110   გერანიოლი geraniol 

3  030111  ცხიმები კოსმეტიკური მიზნებისათვის greases for cosmetic purposes 



3  030112  წყალბადის ზეჟანგი კოსმეტიკური მიზნებისათვის  hydrogen peroxide for cosmetic purposes 
 

3   030113   ჰელიოტროპინი heliotropine 

3   030114   კოსმეტიკური ზეთები oils for cosmetic purposes 

3   030115   ჟასმინის ზეთი jasmine  oil 

3   030116   ლავანდის ზეთი lavender oil 

3   030117   გამწმენდი ზეთები oils for cleaning purposes 

3     030118    ზეთები სუნამოსა და არომატული 

საშუალებებისათვის 
oils for perfumes and scents 

3   030119   ვარდის ზეთი rose oil 

3   030120   ტუალეტის ზეთები oils for toilet purposes 

3   030121   იონონი [პარფიუმერია] ionone  [perfumery] 

3   030122   კოსმეტიკური ლოსიონები lotions for cosmetic purposes 

3   030123   რძე (ტუალეტის) cleansing milk for toilet purposes 

3  030124  მათეთრებელი პრეპარატები [სარეცხი საშუალება] laundry preparations 
 

3   030125   ჰიგიენური საშუალებები [პარფიუმერია, 

კოსმეტიკა, ტუალეტის საკუთვნი] 

toiletry preparations* 

 

3   030126   საქარე მინების გასაწმენდი სითხეები windshield cleaning liquids 

3   030126   საქარე მინების გასაწმენდი სითხეები windscreen cleaning liquids 

3   030127   პეწის მიმცემი პრეპარატები [გასახამებელი] smoothing   preparations   [starching] 

 

3   030128   პიტნის ესენცია [ეთერზეთები] mint essence [essential oil] 

3   030129   პიტნა პარფიუმერიისათვის mint  for  perfumery 

3  030131  წარბების კოსმეტიკური საშუალებები eyebrow  cosmetics 

3   030132   მუშკი musk  [perfumery] 

3    030133    გამანეიტრალებელი საშუალებები (თმის 
პერმანენტული  დახვევისას  გამოსაყენებელი) 

neutralizers for permanent waving 

 
3   030134   შამპუნები shampoos* 

3   030135   სუნამოები perfumes 

3   030136   ფრჩხილები (ხელოვნური) false nails 

3   030137   ფრჩხილების მოსავლელი პრეპარატები nail care preparations 
 

 

3  030138  შპალერის გასაწმენდი პრეპარატები wallpaper cleaning preparations 

3   030139   გასაპრიალებელი ქაღალდი polishing paper 
3   030140   მინის ზუმფარა sandpaper 

3   030140   მინის ზუმფარა glass paper 

3   030141   პარფიუმერია perfumery 

3  030142  კანის მოსავლელი კოსმეტიკური საშუალებები cosmetic preparations for skin care 

3   030143   საპნები (ფეხის გაოფლიანების საწინააღმდეგო) soap for foot perspiration 

3   030144   გასაპრიალებელი ძელაკები polishing stones 

3   030145   პემზა pumice stone 

3 030146   კოსმეტიკური საცხები pomades for cosmetic purposes 

3   030147   კოსმეტიკური პუდრი make-up powder 

3   030148   საპარსი პრეპარატები shaving  preparations 

3   030149   დეზოდორანტები (საპონი) deodorant soap 

3   030150   თეთრეულისათვის სურნელის მიმნიჭებელი 
არომატული ნივთიერებები [საშე] 

sachets for perfuming linen 

 
3   030151   საფროლი safrol 

3   030152   ნაჭერი საპონი cakes of toilet soap 

3   030152   ნაჭერი საპონი cakes of soap 

3   030153   ნატრიუმის თუთქი soda  lye 

3   030154   ფანქრები (წარბების) eyebrow pencils 

3   030155   ტალკი [ტუალეტის საშუალება] talcum powder, for toilet use 

3   030156   კოსმეტიკური საღებავები cosmetic dyes 

3   030157   სკიპიდარი განცხიმვისათვის turpentine  for  degreasing 

3   030158   სკიპიდრის ზეთი განცხიმვისათვის oil of turpentine for degreasing 

3   030159   ტერპენები [ეთეზეთები] terpenes [essential oils] 
3   030160   აბრაზიული ტილო abrasive  cloth 

3   030160   აბრაზიული ქაღალდი sandcloth 

3   030161   მინის აბრაზივიანი ზუმფარის ტილო glass cloth [abrasive cloth] 
 



3   030162   გაოფლიანების საწინააღმდეგო ტუალეტის 

საშუალებები 

antiperspirants [toiletries] 



3 030180 ადამიანებისთვის ან ცხოველებისთვის 
განკუთვნილი დეოდორანტები 

3 030181 
 

დეკორატიული გადასაყვანი ნახატები 

კოსმეტიკური მიზნებისათვის 

3 030191 
 

შემკვრელი ნივთიერებები კოსმეტიკური 

მიზნებისათვის 

3 030192 გაუფერულების საშუალებები კოსმეტიკური 

მიზნებისათვის 

3 030193 დამარბილებლები  რეცხვისათვის (ქსოვილის) 

3 030194 კბილის პროთეზის გამწმენდი პრეპარატები 

3 030195 ჩასადენი მილების გამწმენდი პრეპარატები 

3 030196 შამპუნები (შინაური ცხოველების) 

 

3   030163   გაოფლიანების საწინააღმდეგო საპონი antiperspirant  soap 
 

 

3   030164   დიატომური მიწა [საპრიალებელი] tripoli stone for polishing 

3   030165   აბრაზივები abrasives* 

3   030166   აბრაზიული ქაღალდი abrasive paper 

3   030167 
 

3   030167 

ნიშადურის სპირტი [სარეცხი საშუალება, 

დეტერგენტი] 

ნიშადურის სპირტი [სარეცხი საშუალება, 

დეტერგენტი] 

ammonia [volatile alkali] [detergent] 
 

volatile alkali [ammonia] [detergent] 

3  030168  ალუმინის შაბი (შემკვრელი ნივთიერება) alum stones [astringents] 
 

 

3   030169   ნუშის კოსმეტიკური რძე almond milk for cosmetic purposes 

3   030170   ჟანგის მოსაცილებელი პრეპარატები rust  removing  preparations 

3  030171  მზის სხივებისაგან დამცავი საშუალებები sun-tanning  preparations  [cosmetics] 
 

3  030172  არომატული ნივთიერებები (ეთერზეთები) aromatics  [essential  oils] 

 

3   030173 
 

 
 

3   030173 
 

 
 

3   030174 

სასმელების დასამზადებელი არომატული 

ნივთიერებები [ეთერზეთები] 
 
 

სასმელების დასამზადებელი არომატული 

ნივთიერებები [ეთერზეთები] 
 
 

სარეცხი საშუალება გამახალისებელი ქიმიური 

პრეპარატები (ფერების) 

flavorings for beverages [essential oils] 

flavourings for beverages [essential oils] 

 

 
color- [colour-] brightening chemicals for household 

purposes [laundry] 

3   030174   გამახალისებელი ქიმიური პრეპარატები (ფერების color-brightening chemicals for household purposes 

) [სარეცხი საშუალება] [laundry] 
 

3   030174   გამახალისებელი ქიმიური პრეპარატები (ფერების colour-brightening chemicals for household purposes 

) [სარეცხი საშუალება] [laundry] 

 

3   030175   აბაზანის მარილი, სამედიცინო დანიშნულების 

გარდა 

bath salts, not for medical purposes 

3   030176   წვერ-ულვაშის საღებავები beard dyes 

3   030177  გასახდომი  კოსმეტიკური პრეპარატები cosmetic preparations for slimming purposes 
 

3  030178  ხელოვნური წამწამების მისამაგრებელი წებო adhesives for affixing false eyelashes 

3   030179   საღებავის მოსაცილებელი პრეპარატები paint  stripping  preparations 

deodorants for human beings or for animals 

decorative transfers for cosmetic purposes 

 

astringents for cosmetic purposes 
 

 
bleaching preparations [decolorants] for cosmetic 

purposes 

fabric softeners for laundry use 

 

preparations for cleaning dentures 

 

preparations for unblocking drain pipes 

 
 
 
 

3   030197 

 

3   030198 

 

3   030199 

 
 

 
კოსმეტიკური ლოსიონით გაჟღენთილი 

ხელსახოცები 

გასაპრიალებელი პრეპარატები (კბილის 

პროთეზის) 

მწებავი ნივთიერებები კოსმეტიკური 

მიზნებისათვის 

shampoos for pets [non-medicated grooming 

preparations] 

tissues impregnated with cosmetic lotions 

 

denture polishes 

 

adhesives for cosmetic purposes 

3   030200   პარსვის შემდეგ გამოსაყენებელი ლოსიონები after-shave   lotions 

 

3   030201   თმის ლაკი hair spray 



3   030202   ტუში [წამწამებისა და წარბების საღებავი] mascara 
 

3  030203  ყვავილებისა და ბალახის არომატული ნარევი potpourris   [fragrances] 

 

3  030204  სუნთქვის გამახალისებელი აეროზოლები breath freshening sprays 



3   030205   მშრალი წმენდის პრეპარატები dry-cleaning  preparations 

3   030206 
 

 
3   030207 

 

3   030208 

 

3   030209 

იატაკის ცვილის  მოსაცილებელი  პრეპარატები 

[გამწმენდი საშუალებები] 
 
 

გასრიალების თავიდან ასაცილებელი იატაკის 

ცვილი 

გასრიალების თავიდან ასაცილებელი იატაკის 

სითხეები 

შეკუმშული ჰაერის ბალონები (დალაგებისა და 

დასუფთავებისას  გამოსაყენებელი) 

floor wax removers [scouring preparations] 
 

 
non-slipping wax for floors non- 

slipping liquids for floors 

canned pressurized air for cleaning and dusting purposes 

 
3   030210   გელები (კბილების გასათეთრებელი) dental bleaching gels 

 

3   030211 
 

 
 

3   030212 

 

3   030212 

სარეცხი საშუალებებით გაჟღენთილი ნაჭრები 
დალაგებისათვის 

 
 

ფოთლებისათვის  ბრწყინვალების მიმნიჭებელი 

პრეპარატები 

ფოთლებისათვის  ბრწყინვალების მიმნიჭებელი 

პრეპარატები 

cloths impregnated with a detergent for cleaning 
 

 
 

preparations to make the leaves of plants shiny 

preparations to make shiny the leaves of plants 

3   030213   საკმევლის ჩხირები joss  sticks 

3  030214  საშრობები ჭურჭლისსარეცხი მანქანებისათვის drying agents for dishwashing machines 

3   030215   ჰაერის არომატიზირებელი პრეპარატები air  fragrancing  preparations 

3   030216   სუნთქვის გამახალისებელი ლენტი breath  freshening  strips 

3  030217  დეოდორანტები შინაური ცხოველებისათვის deodorants for pets 
 

3   030218 

 
 
 
 

3   030219 

 

3   030220 

გამოსარეცხი საშუალებები სანიტარული 

მოხმარებისათვის და დეზოდორანტები პირადი 

მოხმარებისათვის 
 
 

ალოე ვერას პრეპარატები კოსმეტიკური 

დანიშნულებისათვის 

მასაჟის გელი, სამედიცინო 

დანიშნულების გარდა 

douching preparations for personal sanitary or deodorant 

purposes [toiletries] 
 
 
 

aloe vera preparations for cosmetic purposes 

massage gels, other than for medical purposes 

3   030221   ტუჩის მბზინავი საცხი lip  glosses 

3   030222   ბალზამები გარდა მედიცინური დანი 
შნულებისათვის 

balms, other than for medical purposes 

3   030223   ფხვიერი შამპუნები dry shampoos* 

3   030224   ფრჩხილების მხატვრული სტიკერები nail art stickers 

3   030225   მზის სხივებისაგან დამცავი საშუალებები sunscreen    preparations 

3   030226   ციტრუსის ეთერზეთები essential  oils  of  citron 

3   030227   ინა (თმის საღებავი) henna [cosmetic dye] 

3   030228   ფეხსაცმლის საცხი shoe polish 

3   030229   ტუჩის საცხის ჩასადები lipstick cases 

3  030230   არასამედიცინო აბაზანის საშუალებები bath preparations, not for medical purposes 
 

3   030231   თმის კონდენციონერი hair  conditioners 

3   030232   თმის გასასწორებელი საშუალებები hair  straightening  preparations 

3   030233 
 

3   030234 

მაკიაჟის მოსაშორებლით გაჟღენთილი 

ხელსახოცები 

კოსმეტიკაში გამოსაყენებელი კოლაგენის 

პრეპარატები 

tissues impregnated with make-up removing preparations 
 

collagen preparations for cosmetic purposes 

3   030235   კბილის გამათეთრებელი ლენტები teeth  whitening  strips 

3  030236  არომატული ნივთიერებები (ეთერზეთები) food flavorings [essential oils] 

3  030236  არომატული ნივთიერებები (ეთერზეთები) food flavourings [essential oils] 

4   040001   ფუტკრის ცვილი beeswax 

4   040002   ეთილის სპირტი (მეთილირებული) methylated    spirit 
 

4   040003   სპირტი [საწვავი] alcohol [fuel] 

4   040004   სპირტზე დამზადებული საწვავი fuel with an alcoholic base 

4   040005   ქაღალდის კვარები (ცეცხლის გასაჩაღებელი) paper spills for lighting 

4   040006   კვარები (ცეცხლის გასაჩაღებელი მერქნის) wood spills for lighting 



4   040007   ცეცხლის დასანთები სახმელებლები firelighters 

4   040008   ანთრაციტი anthracite 



4    040009    ღვედების ასრიალების [ბუქსაობის] 

საწინააღმდეგო  საშუალებები 
non-slipping preparations for belts 

4   040010   ნაძვისხის სანთლები                                               Christmas tree candles 

4   040011   იარაღის კონსისტენტური საზეთები                       grease for arms [weapons] 

4 040012   მტვრის შემკვრელი შედგენილობები dust binding compositions for sweeping 

4   040013   შეშა firewood 
4   040014   ხის ნახშირი [საწვავი]                                                   charcoal [fuel] 

4   040015   სანთლები (სანათი)                                             candles 

4   040015   სანთლები (სანათი)                                              tapers 

4   040016   ქვანახშირის ბრიკეტები                                          coal briquettes 

4   040017   ტორფის ბრიკეტები (საწვავი) peat  briquettes  [fuel] 

4  040017  ტორფის ბრიკეტები [საწვავი] 

4   040018   ბრიკეტები (მერქნის)                                        wood briquettes 

4   040019   საწვავის ბრიკეტები                                                  combustible briquettes 

4   040020   კარბიურირებული წვადი ნარევები                        vaporized fuel mixtures 

4   040021   კარნაუბულის ცვილი                                              carnauba wax 

4   040022   ცერეზინი                                                                  ceresine 

4   040023   ქვანახშირი                                                           coal 

4   040024   ტორფი [საწვავი]                                                   peat [fuel] 

4   040025   საწვავი                                                                  fuel 

4   040026   ფეხსაცმლის ცხიმები                                               grease for footwear 

4   040027   ცვილი [ნედლეული]                                             wax [raw material] 

4   040028   ცვილი ღვედებისათვის                                           belting wax 

4   040029   სანათი ცვილი                                                       illuminating wax 

4   040030   ტექნიკური ცვილი                                                industrial wax 

4   040031   კოქსი                                                                    coke 

4   040032   მინერალური საწვავი                                              mineral fuel 

4  040033  კონსისტენტური საპოხები ღვედებისათვის           grease for belts 
 

4   040034   საპოხი ცხიმები (ტყავის)                                      grease for leather 

4   040035   ტექნიკური ცხიმები                                                 industrial grease 

4    040036    ზეთები ფორმიდან ამოღების გასაადვილებლად 

[სამშენებლო  სამუშაოები] 
oils for releasing form work [building] 

 

4   040037   მყარი ცხიმები tallow 

4  040038  მტვრის მოსაცილებელი შედგენილობები dust  removing  preparations 
 

4   040039   სანათი ცხიმები illuminating grease 

4   040040   სანათი აირი gas for lighting 

4   040041   სანათი საწვავი lighting fuel 

4   040042   საპოხი ზეთები lubricating oil 

4   040043   ბენზინი petrol 

4   040044   ეთერი (ნავთობის) petroleum ether 

4   040045   ლიგროინი ligroin 

4   040046   პატრუქები სანთლებისათვის wicks for candles 

4 040047   ვაზელინი, ტექნიკური petroleum jelly for industrial purposes 

4   040048   გაზოილი diesel oil 

4   040048   გაზოილი gas oil 

4   040049   საწვავი აირი fuel gas 

4   040050   ნავთობის აირი oil-gas 

4   040051   გაზოლინი gasoline 

4   040052   გრაფიტი (საპოხი) lubricating graphite 

4   040053   ქვანახშირის ფისის ზეთი coal tar oil 

4   040054   ქვანახშირის ზეთი coal naphtha 

4   040055   ზეთები (ქვის ან აგურის წყობის დამაცავი) oils  for  the  preservation  of  masonry 
 

4   040056   დამტენიანებელი ზეთები moistening  oil 

4   040057   თევზის ქონი, ტექნიკური fish oil, not edible 

4   040058   სოიის ზეთი სამზარეულოს ჭურჭლისათვის (მიწვის soya bean oil preparations for non-stick treatment of 

თავიდან ასაცილებელი) cooking  utensils 
 

4   040059   ნავთი kerosene 

4   040060   კონსისტენტური საზეთები lubricating  grease 

4   040061   ლამპის პატრუქები lamp wicks 

4   040062   მურა ნახშირი lignite 

4   040063   საზეთი მასალები lubricants 

4   040064   მაზუთი mazut 

4  040065  შალგის ზეთი სამრეწველო მიზნებისათვის rape oil for industrial purposes 
 

4   040066   ნედლი ნავთობი [ნაფტა] naphtha 

4  040067  ძვლის ზეთი სამრეწველო მიზნებისათვის bone oil for industrial purposes 
 

4   040068   ოლეინი oleine 



4   040069   ქანცვილი [ოზოკერიტი] ozocerite  [ozokerite] 

4   040070   პარაფინი paraffin 

4  040071   ნავთობი, ნედლი ან გადამუშავებული petroleum, raw or refined 
 

4   040072   ქვანახშირის მტვერი [საწვავი] coal dust [fuel] 

4   040073   სტეარინი stearine 

4   040074   ლანოლინი [ცხიმოფლი, მატყლის ცხიმი] lanolin 
 

4   040074   ლანოლინი [ცხიმოფლი, მატყლის ცხიმი] wool grease 

4  040075  მზესუმზირის ზეთი სამრეწველო მიზნებისათვის sunflower  oil  for  industrial  purposes 

4   040076   ღამის ლამპები [სანთლები] nightlights [candles] 

4  040079  მტვრის შემკვრელი შედგენილობები dust laying compositions 

4   040080   ზეთი ქსოვილებისათვის textile oil 
4   040081   ძრავას საწვავი carburants 

4   040081   ძრავას საწვავი motor fuel 

4   040084   საწვავი ზეთი fuel oil 

4   040084   საწვავი ზეთი combustible  oil 

4  040085  ძრავას საწვავის არაქიმიური დანამატები additives, non-chemical, to motor fuel 

4   040086   დამცავი ზეთები და ცხიმები (ტყავის) greases for the preservation of leather 

4   040087   ტექნიკური ზეთები industrial  oil 

4   040088   მყარი აირები [საწვავი] solidified gases [fuel] 

4  040089  აბუსალათინის ზეთი სამრეწველო მიზნებისათვის  castor oil for industrial purposes 
 

 

4   040090   ტყავის დამცავი ზეთები და ცხიმები oils for the preservation of leather 

4   040101   საზეთ-მაცივებელი სითხეები cutting  fluids 
4   040102   ზეთები (საღებავის) oils for paints 

4   040103   გენერატორის აირი producer gas 

4   040104   ძრავას ზეთი motor oil 

4   040105   სანთლები (სურნელოვანი –) perfumed  candles 

4   040106   ელექტროენერგია electrical energy 

4   040107   ეთანოლი (საწვავი) ethanol  [fuel] 

4   040108   აბედი tinder 

4   040109   მტვრის შემწოვი შემადგენლობები dust absorbing compositions 

4   040110   ბენზინი benzine 

4   040111   ბიომასის საწვავი biomass fuel 

5  050001  სტომატოლოგიური აბრაზიული მასალა dental  abrasives 
 

5   050002   აკონიტინი aconitine 

5   050003   კბილის პროთეზის წებო adhesives for dentures 

5   050005   ჰაერის გამწმენდი პრეპარატები air  purifying  preparations 

5   050006 
 

5   050007 

ცილოვანი საკვები პროდუქტები სამედიცინო 

მიზნებისათვის 

ცილოვანი  პრეპარატები  სამედიცინო 

მიზნებისათვის 

albuminous foodstuffs for medical purposes 
 

albuminous preparations for medical purposes 

5   050008   სამედიცინო სპირტი medicinal  alcohol 

5  050009  ალდეჰიდები ფარმაცევტული მიზნებისათვის aldehydes for pharmaceutical purposes 
 

5   050010   ძვირფასი ლითონების შენადნობები 

სტომატოლოგიური მიზნებისათვის 

alloys of precious metals for dental purposes 

5   050012   სტომატოლოგიური ამალგამა dental amalgams 

5   050013   სახამებელი დიეტური ან ფარმაცევტული 
მიზნებისათვის 

starch for dietetic or pharmaceutical purposes 

5   050017   ანესთეზიის საშუალებები anaesthetics 

5  050018  კამის ზეთი სამედიცინო მიზნებისათვის dill oil for medical purposes 
 

5   050019   ლეიკოპლასტირი adhesive plasters 

5   050019   ლეიკოპლასტირი sticking plasters 

5  050020  ანგოსტურას ქერქი სამედიცინო მიზნებისათვის angostura bark for medical purposes 
 

5    050021    მავნე ცხოველების გასანადგურებელი 

პრეპარატები 

preparations for destroying noxious animals 

5   050022   ასთმური ჩაი asthmatic tea 

5   050023   მოყინვის  საწინააღმდეგო  მალამოები 
ფარმაცევტული მიზნებისათვის 

frostbite salve for pharmaceutical purposes 

 



5   050025   ჰემოროის სამკურნალო პრეპარატები hemorrhoid   preparations 

5   050025   ჰემოროის სამკურნალო პრეპარატები haemorrhoid  preparations 



5  050026  სახლის სოკოს გასანადგურებელი საშუალებები preparations for destroying dry rot fungus 
 

 

5   050028   ჩრჩილისაგან დამცავი პრეპარატები mothproofing   preparations 

5  050029  პარაზიტების საწინააღმდეგო პრეპარატები antiparasitic   preparations 

5   050030   ანტისეპტიკური საშუალებები antiseptics 

5   050031   ბამბა, ანტისეპტიკური antiseptic  cotton 

5  050032  დიურეზის საწინააღმდეგო პრეპარატები anti-uric  preparations 
 

5   050033   მეჭეჭების სამკურნალო ფანქრები wart pencils 

5   050034   ბამბა, ასეპტიკური aseptic  cotton 

5   050035   ბუზსაჭერი წებოვანი ქაღალდი fly catching paper 

5  050036  ბაქტერიული კულტურების მკვებავი არე media for bacteriological cultures 
 

5  050036  ბაქტერიული კულტურების საკვები არე bouillons for bacteriological cultures 

5  050036  ბაქტერიული კულტურების საკვები არე bacteriological  culture  mediums 

5 050037   ბაქტერიოლოგიური პრეპარატები სამედიცინო და bacteriological preparations for medical and veterinary 

ვეტერინარული მიზნებისათვის use 
 

5   050038   ბაქტერიული შხამები bacterial poisons 

5   050039   ბაქტერიული პრეპარატები სამედიცინო და 
ვეტერინარული მიზნებისათვის 

bacterial preparations for medical and veterinary use 

 
5   050040   ფეხის კოჟრის საწინააღმდეგო რგოლები corn rings for the feet 

 

5  050041  სამედიცინო დანიშნულების აბაზანის პრეპარატები bath preparations for medical purposes 

5  050042  მარილები (მინერალური წყლის აბაზანების) salts for mineral water baths 

5   050043   ჟანგბადის აბაზანები oxygen baths 

5  050044  ზღვის წყალი სამკურნალო აბაზანებისათვის sea water for medicinal bathing 
 

5   050045   აბაზანის თერაპიული პრეპარატები therapeutic preparations for the bath 

5   050046   ბალზამის პრეპარატები სამედიცინო 
მიზნებისათვის 

balsamic preparations for medical purposes 

5   050049   სახვევი ბანდები bandages for dressings 

5  050050  ბალზამი სამედიცინო მიზნებისათვის balms for medical purposes 
 

5   050051   მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის დასაბანი 

საშუალებები 

cattle washes [insecticides] 

5   050052   ბიოციდები biocides 

5   050053   ბისმუტის პრეპარატები ფარმაცევტული 

მიზნებისათვის 
bismuth preparations for pharmaceutical purposes 

5   050054   ტყვიის საფენები lead water 

5   050054   ტყვიის საფენები Goulard water 

5   050055   ინსექტიციდები insecticides 

5  050056  ხის ნახშირი ფარმაცევტული მიზნებისათვის charcoal for pharmaceutical purposes 
 

5   050057   კანფეტები, სამკურნალო candy,  medicated 

5   050058   სამკურნალო ტალახი medicinal  mud 

5   050058   სამედიცინო ნალექი (ტალახი) medicinal sediment [mud] 

5   050059   ტალახი (სამკურნალო) mud for baths 

5  050061  დამწვრობის დასამუშავებელი პრეპარატები preparations for the treatment of burns 
 

5   050062   კაშუ [აკაციის, პალმის წვენი] ფარმაცევტული 

მიზნებისათვის 

cachou for pharmaceutical purposes 

5   050063   ძვლის კოჟრების სამკურნალო პრეპარატები preparations  for  callouses 

 

5   050064   კალომელი calomel  [fungicide] 

5   050065   ესპანურას ფხვნილი powder of cantharides 

5  050066  რეზინი სტომატოლოგიური მიზნებისათვის rubber for dental purposes 
 

5   050067   სიროფები, ვაჟინები ფარმაცევტული 

მიზნებისათვის 

syrups for pharmaceutical purposes 

5   050068   კაფსულები მედიკამენტებისათვის capsules  for  medicines 



5   050069   ფარმაცევტული პრეპარატები pharmaceutical   preparations 

5   050070   სახვევები ცხელი საფენებისათვის poultices 

5  050071  ქამრები ქალის ჰიგიენური საფენებისათვის belts for sanitary napkins [towels] 
 

 

5   050072   ბამბა, სამედიცინო wadding for medical purposes 

5  050073   ნაძენძი სამედიცინო მიზნებისათვის lint for medical purposes 



5   050074   კირის პრეპარატები ფარმაცევტული 

მიზნებისათვის 
lime-based pharmaceutical preparations 

5   050075   ძაღლების დასაბანი საშუალებები dog washes [insecticides] 

5   050076   რეპელენტები (ძაღლების) repellents for dogs 

5   050077   ქიმიურ-ფარმაცევტული პრეპარატები chemico-pharmaceutical preparations 

5 050079 ქლორალჰიდრატი ფარმაცევტული მიზნებისათვის hydrated chloral for pharmaceutical purposes 

5   050080   ქლოროფორმი chloroform 

5   050081   სიგარეტები თამბაქოს გარეშე სამედიცინო 

მიზნებისათვის 
tobacco-free cigarettes for medical purposes 

5   050082   სტომატოლოგიური ცემენტი dental  cements 

5   050083   ჩლიქების ცემენტი (ცხოველთა) cement for animal hooves 

5   050084 
 

5   050084 

საყალიბე ცვილი  სტომატოლოგიური 

მიზნებისათვის 

საყალიბე  ცვილი  სტომატოლოგიური 

მიზნებისათვის 

molding wax for dentists 
 

moulding wax for dentists 

5   050085   საკმევი სანთლები fumigating sticks 

5   050085   საკმევი სანთლები fumigating  pastilles 

5   050086   კოკაინი cocaine 

5   050087   პარაზიტების საწინააღმდეგო საყელურები 
ცხოველებისათვის 

antiparasitic collars for animals 

5   050088   თვალის საფენი collyrium 

5   050089   კომპრესები compresses 

5   050090   ვიტამინის პრეპარატები vitamin   preparations* 

5    050091    გამტარები (ელექტროკარდიოგრაფის 
ელექტროდების  ქიმიური) 

chemical conductors for electrocardiograph electrodes 

 
5  050092  კონდურანგოს ქერქი სამედიცინო მიზნებისათვის  condurango bark for medical purposes 

5   050093   შეკრულობის საწინააღმდეგო წამლები medicines  for  alleviating  constipation 

5   050094   კონტაქტური ლინზების ხსნარები solutions for contact lenses 

5   050094   კონტაქტური ლინზების ხსნარები solutions for use with contact lenses 

5   050095   ქიმიური კონტრაცეპტივები chemical  contraceptives 

5   050096   კონტრასტული რადიოლოგიური ნივთიერებები 
სამედიცინო მიზნებისათვის 

radiological contrast substances for medical purposes 

 
5   050098   კოჟრის მოსაცილებელი პრეპარატები corn remedies 

 

5   050099   ბამბა, სამედიცინო cotton for medical purposes 

5   050100   მზით დამწვრობის საწინააღმდეგო პრეპარატები 

ფარმაცევტული მიზნებისათვის 
pharmaceutical preparations for treating sunburn 

 

5   050102   კაუსტიკური ფანქრები caustic pencils 

5   050103   მოყინვის სამკურნალო პრეპარატები chilblain  preparations 

5   050104   ჰემოსტატიკური ფანქრები hemostatic  pencils 
5   050104   ჰემოსტატიკური ფანქრები haemostatic  pencils 

5   050105   კროტონის ქერქი croton bark 

5   050106   კურარე curare 

5   050107   ვაქცინები vaccines 

5  050108  სარეცხი საშუალებები სამედიცინო მიზნებისათვის detergents for medical purposes 
 

5   050109   სამკურნალო მცენარეების ნახარშები 

ფარმაცევტული მიზნებისათვის 

decoctions for pharmaceutical purposes 

5   050110   კბილის დასაბჟენი მასალები teeth filling material 

5   050111   კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასალა dental   impression   materials 
 

5   050112   კბილის ლაკები dental  lacquer 

5   050113   კბილის მასტიკა dental  mastics 

5   050114   სახვევი მასალა, სამედიცინო dressings,  medical 

5   050115   ფაიფური კბილის პროთეზებისათვის porcelain for dental prostheses 

5   050116   კბილის ამოჭრის გასაადვილებელი პრეპარატები  preparations to facilitate teething 

5   050117   სისხლის გასაწმენდი საშუალებები depuratives 



5   050118 
 

5   050119 

მადეზინფიცირებელი საშუალებები ჰიგიენური 

მიზნებისათვის 

დეოდორანტები, რომელიც არ არის 

განკუთვნილი ადამიანებისთვის და 

ცხოველებისთვის 

disinfectants for hygiene purposes 
 

deodorants, other than for human beings or for animals 

5  050120  თაგვების გასანადგურებელი პრეპარატები preparations for destroying mice 



5   050121 სამედიცინო დანიშნულების დიაბეტური პური   diabetic bread adapted for medical use 
 

5   050122   საჭმლის მონელების ხელშემწყობი საშუალებები 

ფარმაცევტული მიზნებისათვის 

digestives for pharmaceutical purposes 

 
5   050123   დიგიტალინი digitalin 

5   050124   ტკივილგამაყუჩებელი საშუალებები analgesics 

5   050125   მედიკამენტები drugs for medical purposes 

5  050126  მედიკამენტებიანი ყუთები, პორტატიული medicine cases, portable, filled 
 

5  050127  მაგნეზია ფარმაცევტული მიზნებისათვის magnesia for pharmaceutical purposes 

 

5  050128  მელისას წყალი ფარმაცევტული მიზნებისათვის melissa water for pharmaceutical purposes 

5  050129  მინერალური წყლები სამედიცინო მიზნებისათვის  mineral waters for medical purposes 

5   050130   მარილები (მინერალური წყლის) mineral water salts 

5   050131   თერმული წყლები thermal  water 

5   050132   ხის ქერქი ფარმაცევტული მიზნებისათვის barks  for  pharmaceutical  purposes 
 

5  050133  ელექსირები [ფარმაცევტული პრეპარატები] elixirs  [pharmaceutical  preparations] 

 

5   050134   ლეიკოპლასტირის მოსაცილებელი გამხსნელები  solvents for removing adhesive plasters 

5  050135  სპოროვანების საწინააღმდეგო პრეპარატები anticryptogamic preparations 

 
5    050136    ტამპონები (ჭრილობის შეხორცებისას 

გამოსაყენებელი) 

vulnerary sponges 

5  050137   მარილები სამედიცინო მიზნებისათვის salts for medical purposes 

5  050138  რთული ეთერები ფარმაცევტული მიზნებისათვის  esters for pharmaceutical purposes 

5   050139   მარტივი ეთერები ფარმაცევტული მიზნებისათვის   ethers for pharmaceutical purposes 

5   050140   სახვევი მასალა (ქირურგიული) surgical  dressings 

5   050141   ევკალიპტის ნაყენი ფარმაცევტული 
მიზნებისათვის 

eucalyptol for pharmaceutical purposes 

5  050142  ევკალიპტი ფარმაცევტული მიზნებისათვის eucalyptus for pharmaceutical purposes 

 

5   050143   საფაღარათო საშუალებები purgatives 

5   050143   საფაღარათო საშუალებები evacuants 

5  050144  ფქვილი ფარმაცევტული მიზნებისათვის flour for pharmaceutical purposes 

5  050144  ფქვილი ფარმაცევტული მიზნებისათვის meal for pharmaceutical purposes 

5   050145   რძის ფხვნილი ბავშვთა კვებისათვის lacteal flour for babies 

5   050146   სიცხის დამწევი საშუალებები febrifuges 

5   050147   კამა სამედიცინო მიზნებისათვის fennel for medical purposes 

5   050148   ნაყენები (სამკურნალო) medicinal  infusions 

5   050149   სამკურნალო ჩაი medicinal  tea 

5   050150   თევზის ქონი cod liver oil 

5   050151   ფუნგიციდები fungicides 

5   050152   ნერვული სისტემის გასამაგრებელი საშუალებები  nervines 

5  050153  გვაიაკოლი ფარმაცევტული მიზნებისათვის guaiacol for pharmaceutical purposes 

5   050154   ჭიის წამლები vermifuges 

5   050154   ჭიის წამლები anthelmintics 

5   050155   სახვევი დოლბანდი gauze for dressings 

5   050156   საფაღარათო საშუალებები laxatives 

5  050157  ჟელატინი სამედიცინო მიზნებისათვის gelatine for medical purposes 

5  050158  ნაღველა ფარმაცევტული მიზნებისათვის gentian for pharmaceutical purposes 

5   050159   ბაქტერიციდები germicides 

5   050160   გლიცეროფოსფატები glycerophosphates 

5  050161  რეზინი სამედიცინო მიზნებისათვის gum for medical purposes 

5  050162  სელის ზეთი სამედიცინო მიზნებისათვის linseed for pharmaceutical purposes 
 

5  050162  სელის თესლი ფარმაცევტული მიზნებისათვის flaxseed for pharmaceutical purposes 



5   050163   საცხები სამედიცინო მიზნებისათვის greases for medical purposes 



5  050164  საცხები ვეტერინარული მიზნებისათვის greases for veterinary purposes 
 

5   050165   წველის დროს გამოსაყენებელი საცხები milking  grease 

 

5     050166    ქიმიური პრეპარატები ორსულობის 

დიაგნოსტიკისათვის 

chemical preparations for the diagnosis of pregnancy 

5   050167   ზეთები (სამკურნალო) medicinal oils 

5   050168   ჰემატოგენი hematogen 

5   050168   ჰემატოგენი haematogen 

5   050169   ჰემოგლობინი hemoglobin 

5   050169   ჰემოგლობინი haemoglobin 

5   050170   ბალახები (სამკურნალო) medicinal herbs 

5  050171  ჰორმონები სამედიცინო მიზნებისათვის hormones for medical purposes 

5  050172  მდოგვის ზეთი სამედიცინო მიზნებისათვის mustard oil for medical purposes 

5   050174   ჰიდრასტინი hydrastine 

5   050175   ჰიდრასტინინი hydrastinine 

5   050176   ბამბა, ჰიგროსკოპიული absorbent  cotton 

5   050176   ბამბა, ჰიგროსკოპიული absorbent  wadding 

5   050177   სპერმა (ხელოვნური განაყოფიერების) semen for artificial insemination 
 

5   050178   რეპელენტები insect repellents 

5   050179   იოდის ნაყენი tincture of iodine 

5  050180  პეპტონები ფარმაცევტული მიზნებისათვის peptones for pharmaceutical purposes 
 

5   050181   იოდოფორმი iodoform 

5 050182  ირლანდიური ხავსი სამედიცინო მიზნებისათვის Irish moss for medical purposes 
 

5   050183   იალაპა jalap 

5   050184   უნაბი, სამკურნალო jujube,  medicated 

5  050185  ძირტკბილა ფარმაცევტული მიზნებისათვის liquorice for pharmaceutical purposes 
 

5  050186  თამბაქოს ექსტრაქტები [ინსექტიციდები] tobacco  extracts  [insecticides] 

 

5  050187  რძის ფერმენტები ფარმაცევტული მიზნებისათვის  milk ferments for pharmaceutical purposes 

 

5    050188    ალაოს რძის სასმელები სამედიცინო 

მიზნებისათვის 

malted milk beverages for medical purposes 

5   050189   ცხოველების დასაბანი საშუალებები animal washes [insecticides] 

5  050190  სელის საკვები სამედიცინო მიზნებისათვის linseed meal for pharmaceutical purposes 
 

5   050190   სელის თესლის ფქვილი ფარმაცევტული 

მიზნებისათვის 

flaxseed meal for pharmaceutical purposes 

5  050191  ლოსიონები ფარმაცევტული მიზნებისათვის lotions for pharmaceutical purposes 

 

5  050192  ლაქტოზა ფარმაცევტული მიზნებისათვის lactose for pharmaceutical purposes 

 

5   050192  რძის შაქარი ფარმაცევტული მიზნებისათვის milk sugar for pharmaceutical purposes 

5   050193   ჭუპრების გასანადგურებელი პრეპარატები  larvae exterminating preparations 

5   050194   საფუარი ფარმაცევტული მიზნებისათვის  yeast for pharmaceutical purposes 

5   050195   ლოკოკინების გასანადგურებელი პრეპარატები slug exterminating preparations 

5   050196   მალამოები liniments 

5  050197  ლუპულინი ფარმაცევტული მიზნებისათვის lupulin for pharmaceutical purposes 
 

5   050198   საღეჭი რეზინი სამედიცინო მიზნებისათვის chewing gum for medical purposes 

5  050199  მანგრის ხის ქერქი ფარმაცევტული მიზნებისათვის mangrove bark for pharmaceutical purposes 

5   050200   ქვედა საცვალიჰიგიენური sanitary  panties 

5   050200   ქალის ჰიგიენური ქვედა საცვალი menstruation  knickers 

5   050200   ქალის ჰიგიენური ქვედა საცვალი sanitary  knickers 
5   050200   ქალის ჰიგიენური ქვედა საცვალი sanitary pants 

5   050201   პიტნა ფარმაცევტული მიზნებისათვის mint for pharmaceutical purposes 
 

5  050202  ჭრაქის საწინააღმდეგო ქიმიური პრეპარატები chemical preparations to treat mildew 



5   050203   ალაო ფარმაცევტული მიზნებისათვის malt for pharmaceutical purposes 



5   050204 
 

5   050204 

 

5   050204 

 

5   050205 

მავნე მცენარეეების გასანადგურებელი 

პრეპარატები 

მავნე მცენარეეების გასანადგურებელი 

პრეპარატები P 

მავნე მცენარეეების გასანადგურებელი 

პრეპარატები P 

გოგირდის ჩხირები (მადეზინფიცირებელი 

საშუალებები) 

herbicides 
 

preparations for destroying noxious plants 

weedkillers 

sulfur sticks [disinfectants] 

 

5  050207  პომადები სამედიცინო მიზნებისათვის pomades for medical purposes 

5  050208  ნაყენები სამედიცინო მიზნებისათვის tinctures for medical purposes 

5   050209   შრატები serums 

5   050210   მენთოლი menthol 

5   050211   ვერცხლისწყლის მალამოები mercurial  ointments 

5  050212  მიკროორგანიზმების საკვები ნივთიერებები nutritive  substances  for  microorganisms 
 

5     050213    მიკროორგანიზმების კულტურები სამედიცინო და 

ვეტერინარული მიზნებისათვის 

cultures of microorganisms for medical or veterinary use 

 
5  050214  კარამელი ფარმაცევტული მიზნებისათვის pastilles for pharmaceutical purposes 

5  050214  კარამელი ფარმაცევტული მიზნებისათვის lozenges for pharmaceutical purposes 

5   050216   ვირთაგვების საწამლავი rat poison 

5   050217   ბუზსაჭერები (წებოვანი) fly glue 

5   050217   ბუზსაჭერები (წებოვანი) fly catching adhesives 

5  050218  ბუზების გასანადგურებელი პრეპარატები fly  destroying  preparations 
 

5  050219  მდოგვი ფარმაცევტული მიზნებისათვის mustard for pharmaceutical purposes 

5  050220  ლოსიონები ვეტერინარული მიზნებისათვის lotions for veterinary purposes 

5   050221 

 

5   050222 

 
 
 
 

5   050222 

ალუჩის ხის ქერქი ფარმაცევტული მიზნებისათვის 
 

 
ხორბლის გუდაფშუტათი დაავადებული 

მარცვლოვნების დასამუშავებელი ქიმიური 

პრეპარატები 
 
 

ხორბლის გუდაფშუტათი დაავადებული 

მარცვლოვნების დასამუშავებელი ქიმიური 

პრეპარატები 

myrobalan bark for pharmaceutical purposes 

chemical preparations to treat wheat blight [smut] 

 

 
 
 

chemical preparations to treat wheat smut 

 
5   050223   ნარკოტიკები narcotics 

5   050224   საყნოსავი მარილები smelling  salts 

5  050225  მალამოები ფარმაცევტული მიზნებისათვის ointments for pharmaceutical purposes 
 

5   050226   ოპიუმის პრეპარატები opiates 

5   050227   ოპიუმი opium 

5   050228   ოპოდელდოკი opodeldoc 

5   050229   ორგანოთერაპიის პრეპარატები opotherapy preparations 

5   050229   ორგანოთერაპიის პრეპარატები organotherapy preparations 

5  050230   სტომატოლოგიური ამალგამები dental amalgams of gold 

5  050231  პექტინები ფარმაცევტული მიზნებისათვის pectin for pharmaceutical purposes 
 

5   050232   მენსტრუალური ტამპონები sanitary  tampons 

5   050232   ჰიგიენური ტამპონები menstruation  tampons 

5   050233   მენსტრუალური საფენები sanitary pads 

5   050233   მენსტრუალური საფენები menstruation  bandages 

5   050234   პირსახოცები (ჰიგიენური) sanitary  towels 

5   050234   პირსახოცები (ჰიგიენური) sanitary  napkins 

5  050236  ფენოლი ფარმაცევტული მიზნებისათვის phenol for pharmaceutical purposes 
 

5   050237   ქაღალდი მდოგვის სალბუნებისათვის paper for mustard plasters 

5   050237   ქაღალდი მდოგვის სალბუნებისათვის paper for mustard poultices 

5  050238  პარაზიტების გასანადგურებელი საშუალებები parasiticides 



5   050239   კანის მოსავლელი ფარმაცევტული პრეპარატები   pharmaceutical preparations for skin care 



5  050240  მცენარეული ჩაი სამედიცინო მიზნებისათვის herbal teas for medicinal purposes 
 

5    050241    ფარმაცევტული პრეპარატები (ქერტლის 

საწინააღმდეგო) 

pharmaceutical preparations for treating dandruff 

5  050242  პეპსინები ფარმაცევტული მიზნებისათვის pepsins for pharmaceutical purposes 

5  050243  კაფსულები ფარმაცევტული მიზნებისათვის cachets for pharmaceutical purposes 

 
5   050244   პირველი სამედიცინო დახმარების ნაკრებები, 

პორტატიული 

first-aid boxes, filled 

5  050245  ფოსფატები ფარმაცევტული მიზნებისათვის phosphates for pharmaceutical purposes 

 

5   050246 
 

 
 

5   050247 

ფილოქსერას  საწინააღმდეგოდ  დასამუშავებული 

ქიმიური პრეპარატები 

 
გაოფლიანების საწინააღმდეგო საშუალებები 

(ფეხის) 

chemical preparations for treating phylloxera 
 

 
 

remedies for foot perspiration 

5   050248   პლაზმა (სისხლის) blood plasma 

5   050249   შხამები poisons 

5   050251   კალიუმის მარილები სამედიცინო მიზნებისათვის    potassium salts for medical purposes 
 

5   050252   პირეტრუმის ფხვნილი pyrethrum powder 

5  050253   კვებრახო სამედიცინო მიზნებისათვის quebracho for medical purposes 
 

5  050254   სინამაქი სამედიცინო მიზნებისათვის quassia for medical purposes 

 

5  050255  ქინაქინას ხის ქერქი სამედიცინო მიზნებისათვის quinquina for medical purposes 

5  050255  ქინაქინას ხის ქერქი სამედიცინო მიზნებისათვის cinchona for medical purposes 

5   050256   ქინაქინა სამედიცინო მიზნებისათვის quinine for medical purposes 

5  050257  ქინოლინი სამედიცინო მიზნებისათვის chinoline for medical purposes 

 

5   050258   რადიოაქტიური ნივთიერებები სამედიცინო 

მიზნებისათვის 

radioactive substances for medical purposes 

5  050259  რადიუმი სამედიცინო მიზნებისათვის radium for medical purposes 

 

5   050260   სამკურნალო ფესვები, ძირხვენები medicinal  roots 

5  050261  რევანდის ფესვები ფარმაცევტული მიზნებისათვის rhubarb roots for pharmaceutical purposes 
 

5   050262 

 

5   050263 

მატონიზებელი საშუალებები [სამკურნალო 
პრეპარატები] 

აზოტმჟავა ბისმუტის   ფუძემარილი 

ფარმაცევტული   მიზნებისათვის 

tonics [medicines] 

 

bismuth subnitrate for pharmaceutical purposes 

5  050264  სარსაპარილა სამედიცინო მიზნებისათვის sarsaparilla for medical purposes 

5   050265   სისხლი სამედიცინო მიზნებისათვის blood for medical purposes 

5  050266  წურბლები სამედიცინო მიზნებისათვის leeches for medical purposes 

 

5   050267   მხრის ქირურგიული სახვევები scapulars for surgical purposes 

5   050268   ტრანკვილიზატორები sedatives 

5   050268   ტრანკვილიზატორები tranquillizers 

5  050269  ჭვავის რქა ფარმაცევტული მიზნებისათვის ergot for pharmaceutical purposes 
 

5   050270   სეროთერაპიის მედიკამენტები serotherapeutic  medicines 

5   050271   მდოგვის საფენები mustard  plasters 

5   050271   მდოგვის საფენები mustard  poultices 

5   050272   ნიადაგის სტერილიზაციის პრეპარატები soil-sterilising     preparations 
 

5   050273   საძილე საშუალებები soporifics 

5   050274   ნატრიუმის მარილები სამედიცინო მიზნებისათვის  sodium salts for medical purposes 
 

5   050275   სტერილიზაციის პრეპარატები sterilising  preparations 

5   050276   სტრიქნინი strychnine 

5   050277   შემკვრელი საშუალებები styptic  preparations 



5   050278   შაქარი სამედიცინო მიზნებისათვის sugar for medical purposes 

5   050279   მედიცინაში გამოსაყენებელი სულფამიდური 

პრეპარატები 
sulfonamides [medicines] 

5   050280   სამედიცინო სანთლები suppositories 

5  050281  ღვინის ქვა ფარმაცევტული მიზნებისათვის tartar for pharmaceutical purposes 



5  050282  სკიპიდარი ფარმაცევტული მიზნებისათვის turpentine  for  pharmaceutical  purposes 
 

5 050283 სკიპიდრის ზეთი ფარმაცევტული მიზნებისათვის   oil of turpentine for pharmaceutical purposes 

5  050284  ტიმოლი ფარმაცევტული მიზნებისათვის thymol for pharmaceutical purposes 

5  050285  ოფლდენის საწინააღმდეგო საშუალებები remedies for  perspiration 

 

5   050286 
 

 
 

5   050286 

ჩრჩილისაგან დამცავი საშუალებებით 

გაჟღენთილი ქაღალდი 
 
 

ჩრჩილისაგან დამცავი საშუალებებით 

გაჟღენთილი  ქაღალდი 

mothproofing paper 

mothproof paper 

 

5   050287   ვეტერინარული პრეპარატები veterinary   preparations 

5   050288   ვაზის დაავადების სამკურნალო ქიმიური 

პრეპარატები 
vine disease treating chemicals 

5  050289  პარაზიტების გასანადგურებელი პრეპარატები      vermin destroying preparations 

 

5   050290   ჩირქგროვის პრეპარატები                                      vesicants 

5  050291  აცეტატები ფარმაცევტული მიზნებისათვის            acetates for pharmaceutical purposes 
 

5   050292   მჟავები ფარმაცევტული მიზნებისათვის                acids for pharmaceutical purposes 
 

 

5   050294   ლენტები (სამედიცინო მწებავი)                  adhesive tapes for medical purposes 5 050294   

ლენტები (სამედიცინო მწებავი)                     adhesive bands for medical purposes  5 050296  

ალკალოიდები სამედიცინო მიზნებისათვის          alkaloids for medical purposes 
 

5    050297   დიეტური საკვები პროდუქტი სამედიცინო 

მიზნებისათვის 

dietetic foods adapted for medical purposes 

5   050298   ბავშვთა კვება food for babies 

5  050299  ალუმინის აცეტატი ფარმაცევტული მიზნებისათვის aluminium acetate for pharmaceutical purposes 
 

5  050300  ნუშის რძე ფარმაცევტული მიზნებისათვის almond milk for pharmaceutical purposes 

5  050301  მზით დამწვრობის საწინააღმდეგო მალამოები sunburn  ointments 

5   050302 

 

5   050303 

 
წყლის აბაზანების მარილები სამედიცინო 

მიზნებისთვის 

ძირტკბილას ჩხირები ფარმაცევტული 

მიზნებისათვის 

bath salts for medical purposes 

 

stick liquorice for pharmaceutical purposes 

5  050304  სასმელი სოდა ფარმაცევტული მიზნებისათვის bicarbonate of soda for pharmaceutical purposes 

 

5   050305   ბიოლოგიური პრეპარატები სამედიცინო 

მიზნებისათვის 

biological preparations for medical purposes 

5  050306  ბრომი ფარმაცევტული მიზნებისათვის bromine for pharmaceutical purposes 

 

5  050307  დიეტური სასმელები სამედიცინო მიზნებისათვის   dietetic beverages adapted for medical purposes 

5  050308  ქაფურის ზეთი სამედიცინო მიზნებისათვის camphor oil for medical purposes 

5  050309   ქაფური სამედიცინო მიზნებისათვის camphor for medical purposes 

5  050310  შაქარყინული სამედიცინო მიზნებისათვის candy for medical purposes 

 
5    050311    კარბოლინი [პარაზიტების საწინააღმდეგო 

საშუალება] 

carbolineum [parasiticide] 

5   050312   ალგიციდები algicides 

5  050313  ლეციტინი სამედიცინო მიზნებისათვის lecithin for medical purposes 
 

 

5   050314   აირები სამედიცინო მიზნებისათვის gases for medical purposes 

5  050315  ჰიგიენური საფენები ტრუსებისათვის panty  liners  [sanitary] 
 

5  050316  დედარძე ფარმაცევტული მიზნებისათვის royal jelly for pharmaceutical purposes 

 



5   050317 

 

5   050318 

გასახდომად განკუთვნილი  სამედიცინო 

პრეპარატები 

ცელულოზის რთული ეთერები ფარმაცევტული 

მიზნებისათვის 

medical preparations for slimming purposes 

cellulose esters for pharmaceutical purposes 

5  050319  კაუსტიკები ფარმაცევტული მიზნებისათვის caustics for pharmaceutical purposes 

 

5   050320   ცელულოზის მარტივი ეთერები ფარმაცევტული 

მიზნებისათვის 

cellulose ethers for pharmaceutical purposes 



5   050321 
 

 
5   050323 

მარცვლოვნების დამუშავებისას მიღებული 

თანაპროდუქტები სამედიცინო მიზნებისათვის 
 
 

ქიმიური პრეპარატები ფარმაცევტული 

მიზნებისათვის 

by-products of the processing of cereals for dietetic or 

medical purposes 

 

chemical preparations for pharmaceutical purposes 

5  050324  კოლოდიუმი ფარმაცევტული მიზნებისათვის collodion for pharmaceutical purposes 

 

5   050325   ღვინის მჟავას მჟავა ქვა ფარმაცევტული 

მიზნებისათვის 

cream of tartar for pharmaceutical purposes 

5  050326  კრეოზოტი ფარმაცევტული მიზნებისათვის creosote for pharmaceutical purposes 

5 050327 მედიკამენტები სტომატოლოგიური მიზნებისათვის medicines for dental purposes   

5   050328   მედიკამენტები ადამიანებისათვის medicines for human purposes 

5 050329 მედიკამენტები ვეტერინარული მიზნებისათვის medicines for veterinary purposes 
 

5   050330   დიაგნოსტიკური პრეპარატები სამედიცინო 

მიზნებისათვის 

diagnostic preparations for medical purposes 

5  050331  გლიცერინი სამედიცინო მიზნებისათვის glycerine for medical purposes 

 

5   050332   მიქსტურები medicinal  drinks 

5  050333  ფერმენტები ფარმაცევტული მიზნებისათვის ferments for pharmaceutical purposes 
 

5  050334  გოგირდის ფხვნილი სამედიცინო მიზნებისთვის flowers of sulfur for pharmaceutical purposes 

5  050335  ფორმალდეჰიდი ფარმაცევტული მიზნებისათვის   formic aldehyde for pharmaceutical purposes 

5   050336 

 

5   050337 

ბალახები სამედიცინო მიზნებისათვის (მოსაწევი 

) 

ფუმიგაციის პრეპარატები სამედიცინო 

მიზნებისათვის 

smoking herbs for medical purposes 

fumigation preparations for medical purposes 

5  050338  გალმჟავა ფარმაცევტული მიზნებისათვის gallic acid for pharmaceutical purposes 

 

5  050339  ვაზელინი სამედიცინო მიზნებისათვის petroleum jelly for medical purposes 

5  050340  გლუკოზა სამედიცინო მიზნებისათვის glucose for medical purposes 

5  050341  გუმიგუტი სამედიცინო მიზნებისათვის gamboge for medical purposes 

 

5  050342  გურიუნბალზამი სამედიცინო მიზნებისათვის gurjun [gurjon, gurjan] balsam for medical purposes 

5   050343   სვიას ექსტრაქტები ფარმაცევტული მიზნებისათვის extracts of hops for pharmaceutical purposes 

5 050344 აბუსალათინის ზეთი სამედიცინო მიზნებისათვის  castor oil for medical purposes 

 

5 050345 წყალბადის ზეჟანგი სამედიცინო მიზნებისათვის   hydrogen peroxide for medical purposes 

5  050346  იოდი ფარმაცევტული მიზნებისათვის iodine for pharmaceutical purposes 

5  050347  იოდიდები ფარმაცევტული მიზნებისათვის iodides for pharmaceutical purposes 

 

5   050348   ტუტე ლითონების იოდიდები ფარმაცევტული 

მიზნებისათვის 

alkaline iodides for pharmaceutical purposes 

5  050349  იზოტოპები სამედიცინო მიზნებისათვის isotopes for medical purposes 

 

5   050350 

 

5   050351 
 

 
 

5   050351 

 

5   050361 

დიეტური  ნივთიერებები  სამედიცინო 

მიზნებისათვის 

საფენები შარდის ან განავლის შეუკავებლობით 

დაავადებულთათვის 
 
 

შეუკავებლობით დაავადებულთა ჰიგიენური 

საფენები 

ბიოლოგიური  პრეპარატები  ვეტერინარული 

მიზნებისათვის 

dietetic substances adapted for medical use 

diapers for incontinents 

 
 

napkins for incontinents 

 

biological preparations for veterinary purposes 

5  050362  ქიმიური პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის chemical preparations for medical purposes 



 

5   050363 

 

5   050364 

ქიმიური პრეპარატები ვეტერინარული 

მიზნებისათვის 

რეაქტივებისამედიცინო   ანვეტერინარული 

მიზნებისათვის (ქიმიური) 

chemical preparations for veterinary purposes 

chemical reagents for medical or veterinary purposes 

 

5   050365   გამწმენდი პრეპარატები (კონტაქტური ლინზების - contact lens cleaning preparations 

) 



5  050366  დიასტაზა სამედიცინო მიზნებისათვის diastase for medical purposes 
 

5   050367   დიეტური ბოჭკო dietary  fiber 

5   050367   დიეტური ბოჭკო dietary  fibre 

5  050368  ფერმენტები სამედიცინო მიზნებისათვის enzymes for medical purposes 
 

5  050369  ფერმენტები ვეტერინარული მიზნებისათვის enzymes for veterinary purposes 

 

5   050370 

 

5   050371 

 

5   050372 

 

5   050373 
 

 
 

5   050374 

 

5   050375 

ფერმენტული პრეპარატები სამედიცინო 

მიზნებისათვის 

ფერმენტული პრეპარატები ვეტერინარული 

მიზნებისათვის 

ქვედა საცვალი (შეუკავებლობით დაავადებულთა 

), შემწოვი 

სიკატივები   [გამომშრობი ნივთიერებები] 

სამედიცინო მიზნებისათვის 
 
 

სამკურნალო ლოსიონებით გაჟღენთილი 

ხელსახოცები 

მიკროელემენტების შემცველი პრეპარატები 

ადამიანისა და ცხოველებისათვის 

enzyme preparations for medical purposes 

enzyme preparations for veterinary purposes 

pants, absorbent, for incontinents 

siccatives [drying agents] for medical purposes 
 

 
 

tissues impregnated with pharmaceutical lotions 

preparations of trace elements for human and animal use 

 
5  050376  ამინომჟავები სამედიცინო მიზნებისათვის amino acids for medical purposes 

 

5  050377  ამინომჟავები ვეტერინარული მიზნებისათვის amino acids for veterinary purposes 

 

5   050378   ბალიშები (ძუძუთი კვებისას გამოსაყენებელი 

პატარა) 

breast-nursing pads 

5   050379   კედრის ქერქი [რეპელენტი] cedar wood for use as an insect repellent 

5     050380    მადეზინფიცირებელი საშუალებები ქიმიური 
ტუალეტებისათვის 

disinfectants for chemical toilets 

5 050381 თევზის ფქვილი ფარმაცევტული მიზნებისათვის   fish meal for pharmaceutical purposes 

 

5   050382   მინერალური საკვები დანამატები mineral food supplements 

5  050383  პირის ღრუს მოვლის სამედიცინო საშუალებები mouthwashes for medical purposes 
 

5   050384   კვების დანამატები nutritional  supplements 

5   050385   ძვლის ცემენტი ქირურგიული და ორთოპედიული 
მიზნებისათვის 

bone cement for surgical and orthopaedic purposes 

5   050386   მწერების გასადევნი შესახრჩოლებლები insect repellent incense 

 

5   050387   აკარიციდები acaricides 

5   050388   ანტიბიოტიკები antibiotics 

5   050389   მადის დასათრგუნი საშუალებები სამედიცინო 

მიზნებისათვის 
appetite suppressants for medical purposes 

5  050390  ბრონქების გასაფართოებელი პრეპარატები bronchodilating  preparations 

 

5   050391   ბალიშები (კოჟრის) bunion pads 

5  050392  მოლესკინი სამედიცინო მიზნებისათვის moleskin for medical purposes 
 

5   050393   ვაგინალური ხსნარები vaginal washes for medical purposes 

5   050394   თმის ზრდის ხელშემწყობი სამედიცინო 
პრეპარატები 

medicinal hair growth preparations 

5   050395   სტეროიდები steroids 

5   050396   დამხმარე საშუალებები სამედიცინო 
მიზნებისათვის 

adjuvants for medical purposes 

5  050397  ცოცხალი ქსოვილების ქირურგიული იმპლანტები  surgical implants comprised of living tissues 

5  050398  თვალის სახვევები სამედიცინო მიზნებისათვის eyepatches for medical purposes 

5  050399  ჟანგბადი სამედიცინო მიზნებისათვის oxygen for medical purposes 

 

5   050400   დეზოდორანტები (ტანსაცმლისა და ქსოვილის)  deodorants for clothing and textiles 5 

050401  ჰაერის მადეზოდორირებელი საშუალებები air  deodorising  preparations 



 
5   050402   გამოსარეცხი საშუალებები სამედიცინო 

მიზნებისათვის 

douching preparations for medical purposes 

5   050403   ღეროვანი უჯრედები სამედიცინო მიზნებისათვის stem cells for medical purposes 

 

5   050404   ღეროვანი უჯრედები ვეტერინარული 

მიზნებისათვის 

stem cells for veterinary purposes 



5 050411 სექსუალური აქტივობის შესამცირებელი 

  პრეპარატები 

5 050412 ბავშვის საფენები 

5 050412 ბავშვის საფენები 

 

5   050405   ბიოლოგიური ქსოვილის კულტურები, სამედიცინო biological tissue cultures for medical purposes 

დანიშნულების 

 

5   050406 
 

 
 

5   050407 

 

5   050408 

 

5   050409 

 

5   050410 

ბიოლოგიური ქსოვილის კულტურები, 

ვეტერინარული დანიშნულების 
 
 

სამედიცინო  დანიშნულების  გამაგრილებელი 

სპრეი 

პირადი მოხმარების საცხები ინტიმური 

ადგილებისთვის 

ალოე ვერას პრეპარატები სამედიცინო 

მიზნებისთვის 

მარგალიტის ფხვნილი  სამედიცინო 

მიზნებისათვის 

biological tissue cultures for veterinary purposes 
 

 
 

cooling sprays for medical purposes 

personal sexual lubricants 

aloe vera preparations for pharmaceutical purposes 

pearl powder for medical purposes 

preparations for reducing sexual activity 

 

babies' diapers [napkins] 

babies' napkins [diapers] 

5   050413   ბავშვის საფენი-საცვალი                                           babies' napkin-pants [diaper-pants] 

5   050413   ბავშვის საფენი-საცვალი                                         babies' diaper-pants 

5   050413   ბავშვის საფენი-საცვალი                                         babies' napkin-pants 

5   050414   თვალის ადასაბანი საშუალებები                           medicated eye-washes 

5   050415   მადის დასაქვეითებელი აბები                                appetite suppressant pills 

5   050416   გასახდომი აბები                                                      slimming pills 

5   050417   გასარუჯი აბები                                                        tanning pills 

5   050418   ანტიოქსიდანტური აბები                                        antioxidant pills 

5   050419   დიეტური დანამატები ცხოველებისთვის                dietary supplements for animals 
 

 

5   050420   დიეტური ცილოვანი დანამატები albumin  dietary  supplements 

5   050421   სელის დიეტური დანამატები linseed  dietary  supplements 

5   050421   სელის დიეტური დანამატები flaxseed  dietary  supplements  

5  050422  სელის ზეთის დიეტური დანამატები linseed oil dietary supplements 

5  050422  სელის ზეთის დიეტური დანამატები flaxseed oil dietary supplements 

5  050423  ხორბლის ჩანასახის დიეტური დანამატები wheat germ dietary supplements 
 

5   050424   საფუარის დიეტური დანამატები                            yeast dietary supplements 

5   050425   დედარძის დიეტური დანამატები                           royal jelly dietary supplements 

5   050426   პროპოლისი სამედიცინო მიზნებისათვის              propolis for pharmaceutical purposes 
 

 

5   050427   პროპოლისის დიეტური დანამატები propolis  dietary  supplements 

5  050428  ყვავილის მტვერის დიეტური დანამატები pollen  dietary  supplements 

 
5   050429   ფერმენტული დიეტური დანამატები                      enzyme dietary supplements 

5   050430   გლუკოზის დიეტური დანამატები                           glucose dietary supplements 

5   050431   ლეციტინის დიეტური დანამატები                           lecithin dietary supplements 

5   050432   ალგინატის დიეტური დანამატები                          alginate dietary supplements 

5  050433  ალგინატები ფარმაცევტული მიზნებისათვის         alginates for pharmaceutical purposes 
 

 

5   050434   კაზეინის დიეტური დანამატები casein dietary  supplements 

5  050435  პროტეინული დიეტური დანამატები protein  dietary  supplements 

5  050436  პროტეინული დანამატები ცხოველებისთვის         protein supplements for animals 
 

5   050437   რეაქტიული ქაღალდი სამედიცინო ან 

ვეტერინარული მიზნებისათვის 

reagent paper for medical purposes 

5   050438   სამედიცინო სპირტი alcohol for pharmaceutical purposes 

5    050439    მავნე ცხოველების გასანადგურებელი 
პრეპარატები 

pesticides 

5   050440   ცხოველთა საფენები diapers for pets 

5   050441   სადეზინფექციო საშუალებები disinfectants 

5   050442   ქირურგიული წებო surgical glues 

5   050443   სადიაგნოსტიკო ბიოლოგიური  მარკერი 
სამედიცინო  მიზნებისთვის 

diagnostic biomarker reagents for medical purposes 

5   050444   აკნეს სამკურნალო საშუალებები acne  treatment  preparations 

5   050445   სამედიცინო საკვები ცხოველთათვის medicated animal feed 

5   050446   სადიაგნოსტიკო საშუალებები ვეტერინარული 
მიზნებისთვის 

diagnostic preparations for veterinary purposes 

5  050447  ბამბის ჩხირები სამედიცინო მიზნებისთვის cotton sticks for medical purposes 

5  050447  ბამბის ტამპონები სამედიცინო მიზნებისთვის cotton swabs for medical purposes 



5   050448   ჩვილთა ფორმულა (რძიანი ნარევი) infant   formula 

5   050449   რძის ფხვნილი ჩვილებისათვის powdered milk for babies 



5   050450   ტრანსპლანტატი (ცოცხალი ქსოვილები) transplants  [living  tissues] 
 

5  050451   კოლაგენი სამედიცინო მიზნებისათვის collagen for medical purposes 

 

5   050452   მცენარეთა ექსტრაქტები ფარმაცევტული 

მიზნებისათვის 

plant extracts for pharmaceutical purposes 

5 050453   წამლები pharmaceuticals 

5   050454 
 

 
6   060001 

მიკროორგანიზმების  პრეპარატები,  სამედიცინო 

და ვეტერინარული დანიშნულების 
 
 

ფოლადი, დაუმუშავებელი ან ნახევრად 

დამუშავებული 

preparations of microorganisms for medical or veterinary 

use 

 

steel, unwrought or semi-wrought 

6   060002   ლეგირებული ფოლადი steel alloys 

6   060003   სალტის ფოლადი steel strip 

6   060003   სალტის ფოლადი hoop steel 

6   060004   ფოლადის მავთული steel wire 

6   060005   ფოლადის სხმულები cast steel 

6   060006   ფოლადის ანძები, ბოძები, საყრდენები steel masts 
 

 

6   060009   გორგოლაჭიანი ფოლადის შტორები roller blinds of steel 

6   060010   ფოლადის ფურცლები steel sheets 
6   060011   ფოლადის მილები, მილსადენები steel  pipes 

6   060011   ფოლადის მილები, მილსადენები steel  tubes 

6 060012   მეტალის ამძრავი ღვედები machine  belt  fasteners  of  metal 

6   060013   ისრები (სარკინიგზო) railway  points 

6   060013   ისრები (სარკინიგზო) railway switches 

6   060014   საქშენები nozzles of metal 

6   060016   ნიკელ-ვერცხლის შენადნობი nickel silver 

6   060017   ალუმინი aluminium 

6   060018   ბრინჯაო bronze 

6   060019   ალუმინის მავთული aluminium  wire 

6   060020   საანკერო ფილები anchor plates 

6   060020   საანკერო ფილები tie plates 

6   060021   ჟიკლიორები, ფრქვევანები jets  of  metal 

6   060022   საკვალთები latch bars of metal 

6   060023   მეტალის ანძები masts  of  metal 

6   060024   ჭოკები, ლატანები (ლითონის) poles of  metal 

6  060025   გარეული ცხოველების მახეები, ხაფანგები traps for wild animals* 
 

6   060026 

 

6   060026 
 

 
 

6   060026 
 

 
 

6   060026 

ლითონის შემოსაბმელები, ტვირთის 

ტრანსპორტირებისათვის 

ტვირთის ტრანსპორტირებისა და დატვირთვა— 

განტვირთვის ლითონის შემოსაბმელები 
 
 

ტვირთის ტრანსპორტირებისა და დატვირთვა- 

განტვირთვის ლითონის შემოსაბმელები 
 
 

ტვირთის ტრანსპორტირებისა და დატვირთვა- 

განტვირთვის ლითონის შემოსაბმელები 

braces of metal for handling loads 

braces of metal for load handling 

 
 

harness of metal for handling loads 

harness of metal for load handling 

 

6  060027  ანტიფრიქციული შენადნობი anti-friction  metal 

6   060028   ხეების დამცავი ლითონის მესრები tree protectors of metal 

6   060029   ფულის შესანახი ყუთები cashboxes [metal or non-metal] 

6   060030   ვერცხლის სარჩილი silver solder 

6   060031   ნოიზილბერი [ნიკელის ვერცხლი] German silver 

6  060032  ვერცხლით დაფარული კალის შენადნობები silver-plated tin alloys 
 

6   060033   საარმატურო მასალა ბეტონისათვის reinforcing  materials,  of  metal,  for  concrete 

6   060034   სეიფები safes [metal or non-metal] 

6 060035 საბჯენები, შემზღუდველები (ფანჯრის ლითონის) window stops of metal 

6   060036   კარის ლითონის საბჯენები, შემზღუდველები door stops of metal 

6   060037   ლითონის შუასადებები washers  of  metal 

6   060038   მეტალის რგოლები rings of metal* 

6   060038   ლითონის საბჯენი რგოლები stop collars of metal* 

6   060039   ანჯამები strap-hinges of metal 

6   060040   იატაკის ლითონის ფილები floor tiles of metal 

6   060041   ეკლიანი მავთული barbed wire 

6  060042  ლითონის მესრებისა და გისოსების ღეროები bars for metal railings 
 



6   060043   ბერილიუმი [გლიცინიუმი] beryllium  [glucinium] 

6   060043   ბერილიუმი [გლიცინიუმი] glucinium  [beryllium] 



6   060044   პირუტყვის ჯაჭვები cattle chains 

6   060045   გრდემლები (რქიანი) beak-irons [bick-irons] 

6   060046   ბაბიტი white metal 

6   060047   ჯავშანსაფარები armor-plating of metal 

6   060047   ჯავშანსაფარები armour-plating of metal 

6   060048   ყუთების, კოლოფების საკეტები box fasteners of metal 

6   060049   ჭანჭიკები bolts of metal 

6    060050    ბალონები [ლითონის კონტეინერები] შეკუმშული 

და თხევადი აირებისათვის 

bottles [metal containers] for compressed gas or liquid 

air 

 
6  060051  ლითონის საიდენტიფიკაციო სამაჯურები identification  bracelets of  metal 

 

6    060052    ფოლადის ფილები, ფირფიტები, სლაბები, 

ბრტყელი ნამზადი 

iron slabs 

6   060053   მყარი სარჩილები brazing alloys 

6   060054   მილტუჩები flanges of metal [collars] 

6   060055   საფლავის ბრინჯაოს ძეგლები monuments of bronze for tombs 

6   060055   ბრინჯაოს ნაწარმი საფლავისათვის bronzes for tombstones 

6  060056  ბრინჯაოს ნაკეთობა [ხელოვნების ნიმუშები] bronzes [works of art] 
 

6  060057  ტელფერის [კიდული გზა] ბაგირები, გვარლები telpher cables 

 

6  060058  ბაგირების, გვარლების ლითონის ბუნიკები rope thimbles of metal 

 

6   060059 

 

6   060059 

ბაგირების ლითონის შემაერთებლები, 

არაელექტრული 

ბაგირების, გვარლების შეერთებები, 

არაელექტრული 

cable joints of metal, non-electric 

cable linkages of metal, non-electric 

6   060061   კადმიუმი cadmium 

6   060062   ბოქლომები padlocks 

6   060063   ფირფიტა-სოლები shims 

6   060064   ბუნიკები (ხელჯოხის ლითონის) ferrules  of  metal  for  walking  sticks  

6   060065   სათავსები ძლიერი მჟავების შესანახად containers  of  metal  for  storing  acids 

6  060066  უსაფრთხო ყუთები (ფულის შესანახი) safety cashboxes 

6   060067   ჰაფნიუმი hafnium   [celtium] 

6   060067   ჰაფნიუმი celtium  [hafnium] 

6   060068   მეტალის ჯაჭვები chains  of  metal* 

6   060071   დამცავი ჯაჭვები safety  chains  of  metal 

6  060073  შემაერთებელი რგოლები ჯაჭვებისათვის couplings of metal for chains 
 

 

6   060074   ჩარჩოები (ლითონის სამშენებლო) frames of metal for building 

6  060075  ფანჯრის გორგოლაჭები, ბლოკები, მორბედები window  pulleys 
 

6  060075  ფანჯრის გორგოლაჭები, ბლოკები, მორბედები sash pulleys 

 

6  060076  ცენტრალური გათბობის დანადგარების მილები ducts of metal, for central heating installations 

 

6   060076 
 

 
 

6   060076 

მილები, მილსადენები (ცენტრალური გათბობის 

დანადგარების) 
 
 

მილები, მილსადენები (ცენტრალური გათბობის 

დანადგარების) 

ducts and pipes of metal for central heating installations 

pipes of metal, for central heating installations 

 

6   060077   ნალის ლურსმნები horseshoe nails 

6   060078   ღეროები [კავეულის ნაწარმი] pegs of metal 

6   060079   ქრომი chromium 

6   060080   რკინაქრომი, ფეროქრომი chrome iron 

6   060081   ქრომის მადანი chrome ores 

6   060082   გასახსნელი ჭილიბები cotter pins of metal 

6   060083   გასაღებები keys of metal 

6   060085   ლურსმნები nails 

6   060086 
 

6   060086 

 

6   060087 

გადასაკრავი ლურსმანი [თავფართო, უთავო, 

სარჭისებრი] 

გადასაკრავი ლურსმანი [თავფართო, უთავო, 

სარჭისებრი] 

კედლის ნახვრეტების ლითონის საცობები, 

სახშობები 



tacks 

[nails] 
 

brads 

 

wall plugs of metal 

6   060088   კობალტი, დაუმუშავებელი cobalt, raw 

6   060089   რკინიგზის  ლიანდაგის ლითონის მასალა railway  material  of  metal 
 

6   060090   ლითონის სამშენებლო სვეტები pillars of metal for building 



 

6 060091 წყალსადენი მილები water-pipes of metal 

6 060092 მილისები  [რკინა-კავეული] sleeves [metal hardware] 

6 060093 თუნუქის კონსერვის ქილები tin cans 

6 060093 თუნუქის კონსერვის ქილები preserving boxes of metal 

6 060093 თუნუქის კონსერვის ქილები preserve tins 

6 060094 კონტეინერები, რეზერვუარები [შენახვა, containers of metal [storage, transport] 

ტრანსპორტირება] 

6 060095 მიმმართველი რელსები [კონტრრელსები] guard rails of metal 

6 060096 კოკილი, ლითონის ყალიბი [სამსხმელო chill-molds [foundry] 

წარმოება] 

6 060096 კოკილი, ლითონის ყალიბი [სამსხმელო 

წარმოება] 
chill-moulds [foundry] 

6 060097 გრდემლები anvils 

6 060098 საპირაპირე ზესადებები სახურავის 

ჰიდროიზოლაციისათვის 
roof flashing of metal 

6 060099 მუხლები, სარინები მილებისათვის elbows of metal for pipes 

6 060100 მეტალის კარი doors of metal* 

6 060101 ღვედის დამჭიმი შკივები belt stretchers of metal 

6 060102 ლითონის მომჭერები crampons of metal [cramps] 

6 060102 ლითონის მომჭერები cramps of metal [crampons] 

6 060103 კაუჭები კარდალასათვის pot hooks of metal 

6 060104 ფანჯრის ალათის შპინგალეტები window casement bolts 

6 060105 კაკვები [კავეულის ნაწარმი] hooks [metal hardware] 

6 060106 რკინის მოარშიება ფანჯრებისათვის ironwork for windows 

6 060108 მავთული (ჩვეულებრივი ლითონების) wire of common metal 

6 060109 სპილენძი, დაუმუშავებელი ან ნაწილობრივ copper, unwrought or semi-wrought 

დამუშავებული 

6 060110 სპილენძის რგოლები copper rings 

6 060111 ტუბინგები tubbing of metal 

6 060112 კონტეინერები, რეზერვუარები შეკუმშული ან containers of metal for compressed gas or liquid air 

თხევადი აირებისთვის 

6 060113 კართან დასამაგრებელი ფეხსაცმლის ლანჩის foot scrapers 

საფხეკები 

6 060113 კართან დასამაგრებელი ფეხსაცმლის ლანჩის door scrapers 

საფხეკები 

6 060114 სადრენაჟო მილები drain pipes of metal 

6 060115 რკინა, დაუმუშავებელი ან ნაწილობრივ iron, unwrought or semi-wrought 

დამუშავებული 

6 060116 პირაპირა ზესადები რელსებისათვის fish plates [rails] 

6 060118 ხრახნები, შურუპები screws of metal 

6 060119 თუნუქის  საფუთავები tinplate packings 

6 060120 საფოსტო ყუთები (ლითონის) letter boxes of metal 

6 060121 არაელექტრული ლითონის კარის ზარები door bells of metal, non-electric 

6 060122 დეზები spurs 

6 060123 კრონშტეინები, კონსოლები (სამშენებლო) brackets of metal for building 

6 060124 კიბეები staircases of metal 

6 060125 ფანჯრის ლითონის საკვალთები window fasteners of metal 

6 060127 მილები pipes of metal 

6 060127 მილები tubes of metal 

6 060129 რელსები rails of metal 

6 060130 კომპლექტები  (ფანჯრის) fittings of metal for windows 

6 060131 გვერგვის ფოლადი iron strip 

6 060131 გვერგვის ფოლადი hoop iron 

6 060132 რკინის მავთული iron wire 

6 060133 თუჯი, დაუმუშავებელი ან ნაწილობრივ cast iron, unwrought or semi-wrought 

დამუშავებული 

6 060134 რკინის მადანი iron ores 

6 060135 კარის გასაღებ-დასაკეტი მოწყობილობები door closers, non-electric 

არაელექტრული 

6 060135 კარის გასაღებ-დასაკეტი მოწყობილობები door springs, non-electric 

არაელექტრული 

6 060136 ფერომოლიბდენი molybdenum iron 

6 060137 სილიციუმიანი  თუჯი silicon iron 

6 060138 ფეროტიტანი, რკინატიტანი titanium iron 

6 060138 ფეროტიტანი, რკინატიტანი ferrotitanium 

6 060139 ფეროვოლფრამი tungsten iron 

6 060140 სამშენებლო არმატურა fittings of metal for building 

6 060141 მანჭვალები [კავეულის ნაწარმი] pins [hardware] 



 

6 060143 ყუნწიანი ჭანჭიკი eye bolts 

6 060143 ყუნწიანი ჭანჭიკი screw rings 

6 060144 საკეტები, კლიტეები, არაელექტრული locks of metal, other than electric 

6 060145 გალენიტი [მადანი] galena [ore] 

6 060146 პლომბები (ტყვიის) lead seals 

6 060147 გერმანიუმი germanium 

6 060148 ლითონის ფლუგერები weather- or wind-vanes of metal 

6 060148 ფლუგერები weather vanes of metal 

6 060148 ფლუგერები wind vanes of metal 

6 060149 წვეტები  [ლურსმნები] მთამსვლელის 

ფეხსაცმლისათვის 
crampons [climbing irons] 

6 060150 საყინულე ფორმები (ლითონის) ice moulds of metal 

6 060151 ნიპელები (საპოხი შპრიცის) grease nipples 

6 060152 გისოსები grilles of metal 

6 060152 გისოსები gratings of metal 

6 060153 ზამბარიანი საკეტები, კლიტეები spring locks 

6 060154 ინდიუმი indium 

6 060155 ემბლემები (სატრანსპორტო საშუალებების) badges of metal for vehicles 

6 060156 ჟალუზები (ლითონის) jalousies of metal 

6 060157 თითბერი, დაუმუშავებელი ან ნახევრად brass, unwrought or semi-wrought 

დამუშავებული 

6 060158 გარე დარაბები, ლითონის outdoor blinds of metal 

6 060159 სარაკეტო გამშვები დანადგარის ლითონის rocket launching platforms of metal 

პლატფორმები 

6 060160 ლარტყები (ლითონის) laths of metal 

6 060161 ნაქლიბი filings of metal 

6 060162 კიბის ჩანა (ლითონის) stringers [parts of staircases] of metal 

6 060163 ლიმონიტი limonite 

6 060164 ლუგვები ჩვეულებრივი ლითონისაგან ingots of common metal 

6 060165 ზღუდარები ფანჯრებისა და კარებისათვის lintels of metal 

(ლითონის) 

6 060166 საწოლის გორგოლაჭები, ბორბლები bed casters of metal 

6 060167 რაზები, შპინგალეტები latches of metal 

6 060168 ბლუმები [მეტალურგია] blooms [metallurgy] 

6 060169 მაგნიუმი magnesium 

6 060170 კონსტრუქციები   (გადასაადგილებელი) buildings, transportable, of metal 

6 060172 სამჭიდროებელი, დამცავი რგოლები 

(სახელურისა და ტარის) 

ferrules of metal for handles 

6 060173 მილების შემაერთებელი ქუროები pipe muffs of metal 

6 060174 მანგანუმი manganese 

6 060175 ტვირთის ტრანსპორტირებისა და დატვირთვა- 

განტვირთვის ქვეშები 
handling pallets of metal 

6 060176 ტვირთის ტრანსპორტირების  ქვეშები, 

პლატფორმები 
transport pallets of metal 

6 060177 პწკალები, ლითონის steps [ladders] of metal 

6 060179 ლითონის მარკიზები (კონსტრუქციები) porches [structures] of metal 

6 060180 კარზე დასაკაკუნებელი ლითონის ჩაქუჩები ან door knockers of metal 

რგოლები 

6 060181 ხელბორკილები handcuffs 

6 060182 ჩვეულებრივი ლითონები, დაუმუშავებელი ან common metals, unwrought or semi-wrought 

ნაწილობრივ დამუშავებული 

6 060183 ლითონის მადანი ores of metal 

6 060184 მავთულის ბადეები wire cloth 

6 060184 მავთულის ბადეები wire gauze 

6 060185 პიროფორული ლითონები pyrophoric metals 

6 060187 გორგოლაჭები, ბორბლები (ავეჯის) furniture casters of metal 

6 060188 ნარანდიანი ხიმინჯები sheet piles of metal 

6 060188 ნარანდიანი ხიმინჯები pilings of metal 

6 060189 მოლიბდენი molybdenum 

6 060190 ლითონის  მონუმენტები monuments of metal 

6 060191 გირაგის ტუჩები vice claws of metal 

6 060192 კედლის გარე ლითონის შემონაკერი wall claddings of metal for building 

(მშენებლობა) 

6 060193 ნიკელი nickel 

6 060194 ნიობიუმი niobium 



6   060195   საპირაპირე ზესადებები ჰიდროიზოლაციისათვის, flashing of metal for building 

სამშენებლო 

6  060196  სახლის არამნათი ლითონის ნომრები house numbers of metal, non-luminous 

6   060197   დარაბები (ლითონის) shutters of metal 

6   060198   ლითონის მესრები palings of metal 

6   060199   ლითონის კალათები baskets of metal 

6   060200   სასიგნალო არამნათი, არამექანიკური პანელები signalling  panels, non-luminous and  non-mechanical,  of 

metal 

6    060201    ლითონის მოსაპირკეთებელი მასალა 

კედლისთვის  (მშენებლობა) 
wall linings of metal for building 

6   060202   ტანსაცმლის საკიდი კაუჭები clothes hooks of metal 

6 060203 საციგურაო მოედნები (ლითონის კონსტრუქციები) skating rinks [structures] of metal 
 

6   060204   საკეტის ენები lock bolts 

6   060205   ბოძები posts of metal 

6   060206   ზამბარები [რკინა-კავეული] springs  [metal  hardware] 

6    060207    ბლოკები, შკივები, გორგოლაჭები, მანქანათა 

ნაწილების გარდა 
pulleys of metal, other than for machines 

6   060208   კარვის სამაგრი ლითონის პალოები tent pegs of metal 

6   060209   ჭერი (ლითონის) ceilings of metal 

6   060210   ლითონის იატაკები floors of metal 

6   060211   კედლის ლითონის  მოპირკეთება (მშენებლობა) linings of metal for building 

 
6   060212   საბრუნი წრეები [რკინიგზა] turntables   [railways] 

6  060213  სახურავის ლითონის ფილები (მშენებლობა) roofing tiles of metal 
 

6   060214   ტყვია, დაუმუშავებელი ან ნაწილობრივ 

დამუშავებული 

lead, unwrought or semi-wrought 

6   060215   კოშკურები წყალში ხტომისთვის diving boards of metal 

6   060216   კარის სახელურები door handles of metal 

6   060217   მოქლონები rivets of metal 

6   060218   ჭიშკრები, ლითონის gates  of  metal 

6   060219   კარის ლითონის ლირსები door panels of  metal 

6   060220   ლითონის კარის ურდულები door  bolts of metal 

6  060221  გასაღების რგოლები (ჩვეულებრივი ლითონის) split rings of common metal for keys 
 

6   060222   ტელეგრაფის ბოძები, ლითონის telegraph posts of metal 

6   060223   თუთია zinc 

6   060224   ლითონის სხივები beams of metal 

6   060224   კოჭები (ლითონის) girders of metal 

6   060225   ძელები, კოჭები (ლითონის) joists  of  metal 

6   060226   პლატფორმები, ასაწყობი platforms, prefabricated, of metal 

6   060227   რკინა-კავეული, წვრილი hardware* of metal, small 

6   060227   რკინა-კავეულობა ironmongery* 

6    060228    საგზაო ნიშნები, არამნათი, არამექანიკური, 

ლითონის 
road signs, non-luminous and non-mechanical, of metal 

6    060229    მაერთებლები მილსადენებისათვის  (ლითონის –) junctions of metal for pipes 

 

6   060230   მავთულის დამჭიმავი შემაერთებლები [დამჭიმავი wire stretchers [tension links] 

რგოლები] 
 
 

6   060231   შესაფუთი და ჩასაწყობი სათავსები packaging containers of metal 

6   060232   ლითონის რეზერვუარები tanks of metal 
6   060232   რეზერვუარები reservoirs of metal 

6   060233   ზღურბლები sills of metal 

6   060235   სასიგნალო არამნათი, არამექანიკური ნიშნები signs,  non-luminous  and  non-mechanical,  of  metal 
 

6   060236   სათბურები (ლითონის გადასატანი) greenhouses of metal, transportable 

6  060237  საკეტები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის locks of metal for vehicles 

6  060238  საბჯენები, შემზღუდველები, ლითონის stops of metal 

 

6   060239   ბუნკერები silos of metal 

6   060240   ეჟვნები ცხოველებისთვის bells for animals 

6   060241   ეჟვნები bells* 

6   060242   სარჩილი მავთული (ლითონის) soldering wire of metal 

6   060243   სარქვლები, მანქანათა ნაწილების გარდა valves of metal, other than parts of machines 



 

6   060244   ქანდაკებები ჩვეულებრივი ლითონისაგან statues  of  common  metal 



6   060245   რკინიგზის ლითონის შპალები railroad ties of metal 

6   060245   რკინიგზის ლითონის შპალები railway sleepers of metal 

6   060246   ტანტალი [ლითონი] tantalum  [metal] 

6   060247   საკვალთები bolts, flat 

6   060248   გრდემლები [პორტატიული] anvils  [portable] 

6   060249   დამჭიმავი შემაერთებელი რგოლები tension links 
6   060251   ტიტანი titanium 

6   060252   ლითონის სახურავები roofing of metal 

6   060253   ტომპაკი tombac 

6   060254   ლითონის საფლავები, აკლდამები tombs of metal 

6   060255   ლითონის ტურნიკეტები turnstiles of metal 

6   060256   გისოსები trellis of metal 

6   060256   გისოსები latticework of metal 

6   060257   ვოლფრამი tungsten 

6   060258   მილსადენები pipework of metal 

6   060259   ვანადიუმი vanadium 

6   060260   საგდულიანი ფანჯრები, სარკმლები casement windows of metal 

6   060262   სამჭიდროებელი, დამცავი რგოლები ferrules of metal 

6  060263  ლითონის ვოლიერები (კონსტრუქციები) aviaries [structures] of metal 
 

6   060264   ცირკონიუმი zirconium 

6   060265   ფოლადის ბურთები, ბურთულები balls of steel 

6   060266   ფოლადის კონსტრუქციები steel  buildings 

6   060267 
 

 
6   060268 

შეკუმშული ჰაერის ხაზების დამაკავშირებელი 

ლითონის დეტალები 
 
 

მავთული (ჩვეულებრივი ლითონების 

შენადნობების), დნობადი მავთულის გარდა 

fittings of metal for compressed air lines 
 

 
wire of common metal alloys, except fuse wire 

 
6  060269  ჩვეულებრივი ლითონების შენადნობები alloys of common metal 

 

6   060270   ალუმინის კილიტა (ფოლგა) aluminium  foil* 

6   060271   გემსაბმელი ბოძკინტები, კნეხტები mooring bollards of metal 

6  060272  ლითონის მცურავი ნავმისაბმელები floating docks of metal, for mooring boats 

6   060273   ანკერები anchors* 

6  060274  პანელები (კედლის შესამოსი ლითონის) wainscotting of metal 
 

6   060275   მილებისა და მილსადენების საარმატურო მასალა reinforcing materials of metal for pipes 

 

6  060276  საარმატურო სამშენებლო მასალა reinforcing materials of metal for building 

6  060277  საარმატურო მასალა (ამძრავი ღვედების) reinforcing materials of metal for machine belts 
 

6  060278  მხატვრული ნაკეთობა (ჩვეულებრივი ლითონის) works of art of common metal 

 

6  060279   კირსაქრობი ყუთები კირხსნარისათვის troughs of metal for mixing mortar 

 

6   060280   ფრინველების ლითონის აბაზანები 

(კონსტრუქციები) 

bird baths [structures] of metal 

6   060282   ბაკენები, ბუიები, არამნათი beacons  of  metal,  non-luminous 

6    060284    ფოლადის ლენტების დამჭიმავი შემაერთებლები 

(დამჭიმავი რგოლები) 
stretchers for iron bands [tension links] 

 

6   060285   ლენტები (შესაფუთი ან შემოსაკრავი) wrapping or binding bands of metal 

6   060285   ლენტები (შესაფუთი ან შემოსაკრავი) bands of metal for tying-up purposes 

 

6   060286   შემოსაკრავი ძაფები (ლითონის) thread of metal for tying-up purposes 

6   060287   ლითონის კასრები barrels of metal 
6   060288   გვერგვები (კასრის) barrel hoops of metal 

6   060289   ლითონის კასრები casks of metal 

6  060290  ლითონის საცურაო აუზები (კონსტრუქციები) swimming  pools  [structures]  of  metal 
 

6   060291   სამშენებლო მასალები building materials of metal 

6  060292  შეფიცვრა (ბეტონის ჩასასხმელი ლითონის) shuttering of metal for concrete 

6  060293  ველოსიპედის დასაყენებელი მოწყობილობები bicycle parking installations of metal 

6   060294   ფენილის ბლოკები, ლითონის paving blocks of metal 

6  060295  ყუთები ჩვეულებრივი ლითონებისაგან boxes of common metal 
 

6   060296   საცობები, სახშობები (ლითონის) bungs of metal 



6   060296   საცობები, სახშობები (ლითონის) plugs of metal 

6   060297   ხუფები, თალფაქები sealing caps of metal 



6  060298  კავები, ჩანგლები ჩვეულებრივი ლითონისაგან buckles of common metal [hardware] 
 

6  060299  ბოთლის დასაცობი თალფაქები, სახურავები bottle caps of metal 

 

6  060299  ბოთლის დასაცობი თალფაქები, სახურავები capsules of metal for bottles 

6  060299  ბოთლის დასაცობი თალფაქები, სახურავები sealing caps of metal for bottles 

6   060300   ბოთლის დასაცობი საკეტები bottle closures of metal 

6   060300   ბოთლის დასაცობი საკეტები bottle fasteners of metal 

6   060301   მრგვალი სახელურები (ლითონის) knobs of metal 

6   060302   მყარი რჩილვის ლითონის წნელები rods of metal for  brazing 

6  060303  წნელები მყარი რჩილვისა და შედუღებისათვის rods of metal for brazing and welding 
 

6   060304   შედუღების ლითონის წნელები rods of metal for welding 

6   060305 
 

 

6   060305 
 

 
 

6   060305 

ტვირთის ტრანსპორტირებისა და დატვირთვა- 

განტვირთვის ლითონის ღვედები 
 
 

ტვირთის ტრანსპორტირებისა და დატვირთვა- 

განტვირთვის ლითონის ღვედები 
 
 

ტვირთის ტრანსპორტირებისა და დატვირთვა- 

განტვირთვის ლითონის ღვედები 

straps of metal for handling loads 
 

 

belts of metal for handling loads 

straps of metal for load handling 

 

6   060306   ტვირთის გადასატანი ღვედები slings of metal for handling loads 

6  060307  ბიუსტები (ჩვეულებრივი ლითონის) busts of common metal 
 

6   060308   პლიაჟის კაბინები (ლითონის) cabanas of metal 

6    060310    საღებავების შესასხურებელი ლითონის კაბინები    paint spraying booths of metal 
 

6  060310  საღებავის შესასხურებელი ლითონის კაბინები booths of metal for spraying paint 

6   060311   გვარლები, ბაგირები, არაელექტრული cables of metal, non-electric 

 

6   060312   მილების მომჭერები collars of metal for fastening pipes 

6  060313  ბაგირების, გვარლების, მილების მომჭერები clips of metal for cables and pipes 

6    060314    მომჭერები (ბაგირების, გვარლების, კაბელების) binding screws of metal for cables  6 

060315   ფანჯრის ლითონის ჩარჩოები window  frames  of  metal 

6   060316   სათბურის ლითონის კარკასები greenhouse  frames  of  metal 

6   060317   ლითონფენილები duckboards of metal 

6   060318   საკვამურის, საკვამლე მილის დეფლექტორები chimney  cowls  of  metal 
 

6   060319 
 

 
 

6   060320 

შემოსაკრავი ძაფები (სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების  ლითონის) 
 
 

კარის გასაღები მოწყობილობები, 

არაელექტრული 

binding thread of metal for agricultural purposes 
 

 
 

door openers, non-electric 

6  060321  ფილები (ლითონის სამშენებლო) tiles of metal for building 

6   060322   ფენილი (იატაკის ლითონის) tile floorings of metal 

6   060323   ლითონის აკლდამები burial vaults of metal 

6  060324  ფურნიტურა (ჩასასვენებლის ლითონის) fittings of metal for coffins 
 

6   060325   ლითონის სატვირთო პლატფორმები loading pallets of metal 

6   060326 
 

6   060326 

გაბარიტული ჩასატვირთავები რკინიგზის 

ვაგონებისათვის 

გაბარიტული ჩასატვირთავები რკინიგზის 

ვაგონებისათვის 

loading gauge rods, of metal, for railway waggons 
 

loading gauge rods, of metal, for railway wagons 

6   060327   სახსრები (ლითონის) hinges of metal 

6   060328   კარკასები (ლითონის სამშენებლო) framework  of  metal  for  building 

6   060329   კარის ლითონის ჩარჩოები door  frames  of  metal 
6   060329   კარის ლითონის ჩარჩოები door casings of metal 

6   060330   ფუნიკულორის ლითონის მასალები materials of metal for funicular railway permanent ways 
 

 

6   060331   საკვამურის, საკვამლე მილის ხუფები chimney pots of metal 

6  060332  ლითონის წყალსაწრეტები სახურავისთვის roof gutters of metal 

6   060335   სადრენაჟო მილის სარქვლები drain traps [valves] of metal 

6   060336   ტიხრები, ლითონის partitions of metal 

6   060337   ნავთობის ჭაბურღილების სამაგრები casings of  metal for  oilwells 



6   060338   კონტეინერები, რეზერვუარები თხევადი 

საწვავისათვის 
containers of metal for liquid fuel 



6   060339   ლითონკონსტრუქციები buildings of metal 

6   060340   მცურავი რეზერვუარები floating containers of metal 

6   060341   ბაგირები, გვარლები (ლითონის) ropes of metal 

6   060343   კარნიზები,  ლავგარდანები cornices  of  metal 

6   060344   წარბი (კარნიზის, ლავგარდანის) moldings of metal for cornices 

6   060344   წარბი (კარნიზის, ლავგარდანის) mouldings of metal for cornices 

6   060345   კუთხოვანები angle irons of metal 

6   060346   ფანჯრები (ლითონის) windows of metal 

6   060347   რკინის მოარშიება კარებისათვის ironwork for doors 

6   060348   სავალი გორგოლაჭები გასაწევი კარისათვის runners of metal for sliding doors 

6  060349  სათვალიერებელი ჭის ლითონის სახურავები manhole covers of metal 

6   060350   საფარები გადახურვისათვის roof coverings of metal 

6    060351    ლითონის კავები (კაუჭები) შიფერის 

დასამაგრებლად 
hooks of metal for roofing slates 

6   060352   კაუჭები (ტანსაცმლის საკიდის) hooks of metal for clothes rails 

6  060353  სპილენძის მავთული, არაიზოლირებული copper wire, not insulated 
 

6   060354   ბაკები (ლითონის) vats of metal 

6   060355   კიბის საფეხურები stair treads [steps] of metal 

6  060356  წყალსადინარი ლითონის მილები gutter pipes of metal 

6   060357 
 

 
6   060358 

დოლები (მოქნილი მილების დასახვევი), 

ლითონის,  არამექანიკური 
 
 

პირსახოცების,  ხელსახოცების  სარიგებელი 

სტაციონარული  მოწყობილობები 

reels of metal, non-mechanical, for flexible hoses 
 

 
towel dispensers, fixed, of metal 

 
6   060359   წყალსადენი მილების სარქვლები water-pipe valves of metal 

6   060360   ხარაჩოები (ლითონის სამშენებლო) scaffolding of metal 
 

6   060361   მისადგმელი ლითონის კიბეები ladders of metal 

6   060362   ლითონის ტრაპები მგზავრების ჩასასხდომად, 
გადასატანი 

mobile boarding stairs of metal for passengers 

6   060363   შემოსაკრავები (ლითონის) bindings of metal 

6   060364   ქანჩები nuts of metal 

6  060365  ლითონის ელექტროგადამცემი ხაზების ბოძები poles of metal for power lines 
 

6  060365  ლითონის ელექტროგადამცემი ხაზების ანძები posts of metal for power lines 

 

6   060366   მილყელები branching pipes of metal 

6   060367   მესრები (საფლავის ლითონის) enclosures of metal for tombs 

6   060368   ლითონის ღობეები fences of metal 

6    060369    კოჭები (მოქნილი შლანგების დასახვევი), 
ლითონის,  არამექანიკური 

winding spools of metal, non-mechanical, for flexible 

hoses 

 
6   060370   ფირნიშები, აბრები signboards of metal 

6  060372  საბჯენები, საყრდენები, ბიგები (ლითონის) props of metal 
 

6   060373   კალა tin 

6   060374   თუნუქი tinplate 

6   060375   კალაფირი tinfoil 

6   060376   ფურცლოვანი ლითონები sheets and plates of metal 

6   060379   საკეტები, კლიტეები ჩანთებისთვის, 
პორტფელებისათვის 

locks of metal for bags 

6  060380  ფურნიტურა (ავეჯის ლითონის) fittings of metal for furniture 

6   060381   სამშენებლო ფარები building panels of metal 

6  060381   სამშენებლო ფარები 

6 060382 მცირე ქანდაკებები ჩვეულებრივი ლითონისაგან  figurines [statuettes] of common metal 
 

6  060382  მცირე ქანდაკებები ჩვეულებრივი ლითონისაგან   statuettes of common metal 

 

6   060383   დამჭიმავი შემაერთებლები (ლითონის ლენტების - stretchers for metal bands [tension links] 

) [დამჭიმავი რგოლები] 
 

 

6   060384   სამსხმელო ყალიბები (ლითონის) foundry molds [moulds] of metal 

6   060385   საფლავის ლითონის ფილები grave slabs of metal 
6   060385   აკლდამის ლითონის ფილები tomb slabs of metal 

6   060386   საფლავის ლითონის ძეგლები monuments of metal for tombs 

6   060387   საფლავის ლითონის დაფები tombstone plaques of metal 



6   060388   საფლავის ლითონის სტელები tombstone stelae of metal 

6   060389   ლითონის მემორიალური დაფები memorial plates of metal  

6   060389   მემორიალური დაფები, ლითონის memorial plaques of metal 



6   060390   ღუმელების ლითონის ცხაურები furnace fireguards of metal 

6   060391   კასრის საყრდენები cask stands of metal 

6  060393  საწოლის ლითონის ფურნიტურა fittings of metal for beds 

6  060394  ლითონის კარის ფურნიტურა door fittings of metal 

6   060395   საკეტები (კონტეინერების, რეზერვუარების, 
სათავსების) 

closures of metal for containers 

6   060396   ძნის ლითონის შემოსაკრავები sheaf binders of metal 

6   060397   ბარიერები გზებისათვის (დამცავი) crash barriers of metal for roads 

6   060398   ლითონის ყუთები chests of metal 
6   060398   ლითონის ყუთები bins of  metal 

6  060399  საიდენტიფიკაციო ლითონის ფირფიტები identity plates of metal 

6  060400  ლითონის სარეგისტრაციო სანომრე ნიშნები registration plates of metal 

6   060400   ლითონის სანომრე ნიშნები numberplates of metal 

6   060401   კერმეტი [ლითონკერამიკა] cermets 

6   060402   ლითონის ონკანები კასრებისთვის taps of metal for casks 

6   060411   ლითონის სარეკლამო სვეტები advertisement columns of metal 

6   060412   კასრები (ნავმისადგომის ლითონის) mooring buoys of metal 
 

6   060413   საკვამურები chimneys of metal 

6   060414   კვამლსადენები chimney shafts of metal 

6    060415    მილსადენები (სავენტილაციო და ჰაერის 
კონდიცირების დანადგარების) 

ducts of metal for ventilating and air-conditioning 

installations 

 
6   060416   კილიტა (შესაფუთი და შესახვევი) foils of metal for wrapping and packaging 

6   060417   ოქროს სარჩილი gold solder 
6  060418  ძაბრი-ბუნკერები, არამექანიკური hoppers of metal, non-mechanical 

6   060419   ციფრები ჩვეულებრივი ლითონისაგან (ასოები და letters and numerals of common metal, except type 

), ტიპოგრაფიულის გარდა 

 

6   060420   კოლექტორები (მილსადენის) manifolds of metal for pipelines 

6   060421   მილსადენები (სადაწნეო) penstock pipes of metal 

6   060422   ტელეფონის კაბინები telephone booths of metal 

6   060422   ტელეფონის კაბინები telephone boxes of metal 

6   060423   სამუშაო იარაღის ყუთები, ცარიელი tool boxes of metal, empty 

6  060424  ინსტრუმენტების ყუთები, ცარიელი tool chests of metal, empty 

6   060425   ლითონის საქათმეები chicken-houses of metal 

6  060426  თვლის მომჭერები [მუხრუჭის ხუნდები] wheel clamps [boots] 
 

6   060427   მავთულის გვარლები wire rope 

6    060428    ბადეები (მწერების საწინააღმდეგო ლითონის)    insect screens of metal 
 

6   060430   ლითონის რგოლსაჭრელები pitons of metal 

6   060431   რკინის სადგამები ბუხარში შეშის დასაწყობად firedogs [andirons] 
 

6  060432  საფრთხობელები (ქარზე მომუშავე ლითონის) wind-driven bird-repelling devices made of metal 

6  060433  ლითონის გალიები გარეული ცხოველებისთვის metal cages for wild animals 

6   060434   ლითონების ფხვნილი metals in powder form* 

6 060435  ცეცხლგამძლე სამშენებლო მასალები refractory construction materials of metal 
 

6   060436   ლითონის ტალავარები, ფანჩატურები 

(კონსტრუქციები) 

arbours [structures] of metal 

6   060437   ლითონის თავლები stables  of  metal 

6   060438   ლითონის საღორეები pigsties  of  metal 

6  060439  ლითონის ასაწყობი სახლები (კომპლექტები) prefabricated houses [kits] of metal 
 

6   060440   ლანგრები, ლითონის trays  of  metal* 

6   060441   ქუჩის ლითონის წყალსაწრეტები street  gutters  of  metal 

6  060442  ლითონის ხრახნიანი სახურავები ბალონებისთვის screw tops of metal for bottles 
 

6   060443 

 

6   060444 

ფანჯრის გასაღები მოწყობილობები, 

არაელექტრული 

ფანჯრის დასაკეტი მოწყობილობები, 

არაელექტრული 

window openers, non-electric 

window closers, non-electric 

6   060445   კედლის ლითონის ფილები wall tiles of metal 

6   060446   ფენილის ლითონის ფილები paving  slabs  of  metal 

6   060447   ლითონის ფილები მშენებლობისთვის slabs of metal for building 



 

6   060448   ლითონის ტაბურეტები step stools of metal 



6   060449   მზის სხივების შემაერთებელი ლითონის 

სახურავები 
roofing of metal, incorporating photovoltaic cells 

6   060450   ჯავშნიანი ლითონის კარი armored doors of metal 

6   060450   ჯავშნიანი ლითონის კარი armoured doors of metal 

6  060451  აბაზანის ხელის მოსაკიდი ლითონის ძელები bathtub grab bars of metal 
 

6   060452 
 

 
 

6   060453 

სტაციონარული  სარიგებლები  ძაღლის 

ნარჩენების ჩანთებისთვის, ლითონის 
 
 

ლითონების კილიტა (ფოლგა) ან ფხვნილი სამ 

განზომილებიანი საბეჭდი აპარატებისთვის 

(პრინტერებისთვის) 

dispensers for dog waste bags, fixed, of metal 

metals in foil or powder form for 3D printers 

 
6  060454  საბჯენები, შემზღუდველები (ფანჯრის ლითონის) sash fasteners of metal for windows 

 

 

6   060455   ლითონის კარის საკეტები door fasteners of metal 

6   060456   ლითონის ჰოლანდიური კრამიტები pantiles of metal 

6   060457   ლითონის მოაჯირები balustrades  of  metal 

6   060458   ლითონის გარე შემონაკერი მშენებლობისთვის cladding  of  metal  for  building 
 

7   070001   მანქანის ლილვების შეერთებები shaft  couplings  [machines] 

7   070002   გამწმენდი აპარატები (აცეტილენის) acetylene cleaning  apparatus 
 

7   070003   კონვერტერები (ფოლადსადნობი) converters for steelworks 

7   070004   წებოვანი ლენტების მიმწოდებელი მოწყობილობა adhesive tape dispensers [machines] 
[მანქანები] 

7   070005   აერირების ტუმბოები (აკვარიუმის) aerating pumps for aquaria 

7   070006   ჰაერიანი კონდენსატორები aerocondensers 
7   070007   ნიჩბიანი სარევები agitators 

7   070008   სასოფლო-სამეურნეო მანქანები agricultural  machines 

7  070009  სასოფლო-სამეურნეო ელევატორები agricultural elevators 

7    070010    ძრავას გამაცივებელი ჰაერის გასაწმენდი 
ფილტრები 

filters for cleaning cooling air, for engines 

7   070011   ჰაერის კონდენსაციის მოწყობილობები air condensers 

7 070012  ლუდის წნევით მიმწოდებელი მანქანები apparatus for drawing up beer under pressure 

7   070013   დაკალიბრების მანქანები sizing machines 

7   070014   გზის სატკეპნები steamrollers 

7   070014   გზის სატკეპნები road  rollers 

7   070015   კარბიურატორის მკვებავები carburetter  feeders 

7   070016   ანთების მოწყობილობები შიგაწვის ძრავასათვის   igniting devices for internal combustion engines 
 

7   070018   ცვლადი დენის გენერატორები alternators 

7   070019   ვენტილები [მანქანათა ნაწილები] valves [parts of machines] 

7   070020   მანქანების ღერძები axles for machines 

7   070021   მრუდხარა მუხლა ლილვები crank shafts 

7    070022    გადამცემი ლილვები, სახმელეთო ტრანსპორტში 

გამოსაყენებლის გარდა 
transmission shafts, other than for land vehicles 

 
7   070023   საწეველები [სათხილამურო საწეველების გარდა] lifts, other than ski-lifts 

 

7   070024   ამწე მანქანები elevators  [lifts] 

7   070026   შემრევი მანქანები mixing  machines 

7   070027   თვითზეთვადი საკისრები self-oiling  bearings 

7   070028   გუთნები ploughs 

7   070029   თვითმფრინავის ძრავები aeroplane engines 

7   070030   შესათეთრებელი მანქანები whitewashing  machines 

7   070030   შესათეთრებელი მანქანები colour-washing  machines 

7   070031   რგოლები (საზეთი) [მანქანათა ნაწილები] grease  rings  [parts  of  machines] 
 

7   070032   დგუშის რგოლები piston  segments 

7   070032   დგუშის რგოლები piston rings 

7   070033   მუდმივი დენის გენერატორის მუსები dynamo   brushes 
 

7  070034  გზის დასაგველი თვითმავალი მანქანები road sweeping machines, self-propelled 

7   070035   სახერხი დაზგები [მანქანათა ნაწილები] saw benches [parts of machines] 



7   070036   კონვეიერის ლენტები belts for conveyors 

7   070037   ლენტური კონვეიერები belt  conveyors 

7   070038   სადღვებლები churns 

7   070039   დოლები [მანქანათა ნაწილები] drums [parts of machines] 



7   070040   კორპუსები [მანქანათა ნაწილები] housings [parts of machines] 

7   070041   მანქანის სადგარები stands for machines 
7   070042   წისქვილები [მანქანები] mills [machines] 

7   070043   სალეწი მანქანები threshing  machines 

7   070044   საწეწი მანქანები beating  machines 

7   070045   ბეტონსარევები [მანქანები]] concrete  mixers  [machines] 

7   070046   კარაქის დასამზადებელი მანქანები butter  machines 

7   070047 
 

7   070048 

მუდმივი დენის გენერატორები 

ველოსიპედებისათვის 

მაერთებელი საწევები მანქანის, მოტორისა და 

ძრავასათვის 

bicycle dynamos 
 

connecting rods for machines, motors and engines 

7   070049   ბურთულსაკისრები ball-bearings 

7  070050  ბიტუმის დასამზადებელი მანქანები bitumen  making  machines 

7   070051   სათიბელები harvesting machines 

7   070051   სათიბელები mowing and reaping machines 

7   070052   ძნასაკონები sheaf-binding machines 

7   070054   ბობინები (საქსოვი დაზგის) bobbins for weaving looms 

7   070054   ბობინები (საქსოვი დაზგის) reels for weaving looms 

7   070055   ხის დასამუშავებელი ჩარხები woodworking  machines 

7   070056   სასმელების აერირების მოწყობილობები apparatus for aerating beverages 
 

7  070057   ტრიკოტაჟის ტილოს საქსოვი მანქანები hosiery looms 
 

 

7   070058   თივის შესაკრავი მოწყობილობები binding apparatus for hay 

7   070058   თივის შესაკრავი მოწყობილობები trussing apparatus for hay 

7  070059  ტალახსაჭერები, ჭუჭყსაჭერები [მანქანები] mud catchers and collectors [machines] 
 

7   070061   გაშვებისწინა გათბობის სანთლები დიზელის 

ძრავასათვის 

glow plugs for Diesel engines 

7   070062   კუთხვილსაჭრელი ჩარხები threading  machines 

7   070063   გასავლები მანქანები rinsing  machines 

7   070064   ბოთლის ასავსები მანქანები bottle  filling  machines 

7   070065   ბოთლის სარეცხი მანქანები bottle washing machines 

7   070066   ლუდსახარში მანქანები brewing  machines 

7   070067   ქარგები საქარგი მანქანისათვის tambours for embroidery machines 

7   070068   მუსები [მანქანათა ნაწილები] brushes [parts of machines] 
7   070069   ბულდოზერები bulldozers 

7   070070   ერთჩამჩიანი ექსკავატორები shovels, mechanical 

7   070071   სატეხი ჩარხები mortising machines 

7   070071   სატეხი ჩარხები paring machines 

7   070072   კაბესტანები capstans 

7   070073   პატარა ღუზები, ავტომატური  [საზღვაო] automatic  grapnels  for  marine  purposes 
 

7   070074   მანქანების ღვედები belts for machines 

7   070075   გარსაცმები [მანქანათა ნაწილები] cowlings [parts of machines] 

7   070075   გარსაცმები [მანქანათა ნაწილები] guards [parts of machines]  

7   070075   გარსაცმები [მანქანათა ნაწილები] hoods [parts of machines] 

7  070076  ამკრები პოლიგრაფიული მანქანები (ბეჭდვის) type-setting  machines  [printing] 
 

7   070077   ძრავას ინჟექტორები injectors for engines 

7   070078   კარბიურატორები carburetters 

7    070079    საჩეჩი სავარცხლის კომპლექტები [საჩეჩი 
მანქანის ნაწილები] 

card clothing [parts of carding machines] 

7   070080   საჭრელები [მანქანათა ნაწილები] knives [parts of machines] 

7   070081   მატრიცის ყუთები [პოლიგრაფია] boxes for  matrices  [printing] 

7   070082   ნაცრისა და წიდის გასაცრელი მანქანები cinder  sifters  [machines] 

 
7   070083   ნაღების/რძის სეპარატორები cream/milk separators 

7  070084  სარეცხის გასაწური მანქანები (არაგამათბობელი) spin driers [not heated] 
 

 

7   070085   საზეთურები [მანქანათა ნაწილები] lubricators [parts of machines] 

7   070086   ცენტრიფუგები [მანქანები] centrifugal  machines 
7   070086   ცენტრიფუგები [მანქანები] centrifuges  [machines] 

7   070087   ცენტრიდანული წისქვილები centrifugal  mills 

7   070088   ცენტრიდანული ტუმბოები centrifugal  pumps 

7  070089  მარცვლეულის საღერღი მანქანები grain husking machines 

7  070089  მარცვლეულის საღერღი მანქანები corn and grain husking machines 

7  070089  მარცვლეულის საღერღი მანქანები corn husking machines 

7   070090   საფრეზავი ჩარხები milling  machines 

7  070091  საკისრების საყრდენები მანქანებისათვის bearing brackets for machines 
 

7   070092   საკიდრები [მანქანათა ნაწილები] hangers  [parts  of  machines] 



7  070093  ნახშირის მუსები ელექტრული მანქანებისათვის carbon  brushes  [electricity] 
 

7   070094   ქვანახშირის კომბაინები coal-cutting  machines 

7   070095   სატვირთო საწეველები hoists 

7   070096   ჩასატვირთი ბაქნები loading ramps 

7   070097   დგიმთამწეები (საქსოვი მანქანის) carriages for knitting machines 

7   070097   დგიმთამწეები (საქსოვი მანქანის) sliders for knitting machines 
7   070097   დგიმთამწეები (საქსოვი მანქანის) slides for knitting machines 

7   070098   სახარატო ჩარხები lathes [machine tools] 

7   070099   ბორბლები, შკივები pulleys* 

7   070100   გუთნის სახნისები ploughshares 

7    070101    ორთქლის ქვაბის, მანქანის მაკომპლექტებელი 

ნაწილები 
fittings for engine boilers 

7   070102   ყურძნის წნეხები wine presses 

7   070103   სიგარეტის დასამზადებელი სამრეწველო 

მანქანები 
cigarette machines for industrial purposes 

7   070104   მღუნავი მანქანები bending  machines 

7   070105   საკრეჭი მაკრატლები, ელექტრული shears, electric 
7   070106   ელექტრომაკრატლები scissors, electric 

7   070107   სატეხები მანქანებისათვის chisels for machines 

7  070108  საგდულიანი სარქვლები [მანქანათა ნაწილები] clack valves [parts of machines] 
 

7   070109   ფილტრი-წნეხები filter presses 

7  070110  ორთქლის ქვაბის ხაშურის კოლექტორები scale collectors for machine boilers 
 

7    070111    სატერფულიანი ამძრავები საკერავი 

მანქანებისათვის 

pedal drives for sewing machines 

7   070112   ფოტოამკრები მანქანები type-setting machines [photocomposition] 

7   070113   კომპრესორები [მანქანები] compressors [machines] 

7   070114   ტურბოკომპრესორები turbocompressors 

7    070115    ორთქლის კონდენსატორები (მანქანათა 
ნაწილები) 

steam condensers [parts of machines] 

7   070116   კონდენსაციის დანადგარები condensing  installations 

7   070117   შკივები [მანქანათა ნაწილები] pulleys [parts of machines] 

7    070118    შეერთებები  [ძრავას ნაწილები] joints [parts of engines] 

7   070118   შეერთებები [ძრავას ნაწილები] sealing joints [parts of engines] 

7   070119   კორდის დამამზადებელი მანქანები cord making machines 
7   070120   შრიფტსამსხმელო მანქანები typecasting  machines 

7   070122   საკრეჭი მანქანები clippers  [machines] 

7   070123   საჭრელი მანქანები cutters  [machines] 

7   070124   გენერატორები (დენის) current  generators 

7   070125   ბურღის თავები [მანქანათა ნაწილები] drilling  heads  [parts  of  machines] 
 

7   070126   მუდმივი დენის გენერატორის ამძრავი ღვედები dynamo   belts 

 

7   070127 

 

7   070127 

მოქნილი ამძრავები საწეველისა და 

ლიფტისათვის 

მოქნილი ამძრავები საწეველისა და 

ლიფტისათვის 

elevator belts 

lift belts 

7   070128   მოსაგვირისტებელი საკერავი მანქანები stitching  machines 

 

7   070129   ტვირთის გადასაზიდი მოწყობილობები ჰაერის 

ბალიშზე 

air cushion devices for moving loads 

7   070130   საკისარ-სადებები [მანქანათა ნაწილები] bearings  [parts  of  machines] 

 

7   070131   დანები, ელექტრული knives,  electric 

7   070132   ლარტყიანი დომკრატები rack and pinion jacks 

7   070133   გასაცრელი დანადგარები sifting  installations 

7   070135   დომკრატები [მანქანები] jacks  [machines] 

7   070136   ტყავის დასამუშავებელი მანქანები leather-working   machines 

7   070137   ძრავას ცილინდრის სახურავები cylinder heads for engines 
7   070138   კულტივატორები [მანქანები] cultivators   [machines] 

7   070139   მანქანის ცილინდრები cylinders for machines 

7   070140   საბეჭდი ცილინდრები printing  cylinders 

7   070141   საგლინი ჩარხის ლილვაკები rolling mill cylinders 

7   070143   დამახარისხებელი სამრეწველო მანქანები sorting machines for industry 



7  070145  განმტვირთავი ბუნკერები [მექანიკური] hoppers  [mechanical  discharging] 

7   070146   საჭრელი ჩარხები cutting  machines 

7   070147   სასმელი წყლის დეაერატორები de-aerators for feedwater 

7   070148   კორდსაჭრელები turf removing ploughs 



7   070149   განცხიმვის დანადგარები [მანქანები] degreasers  [machines] 
 

 

7   070150   მოტორისა და ძრავას სტარტერები starters for motors and engines 

7   070151   მაქმანის დამამზადებელი მანქანები lace making machines 

7  070152  ორთქლისა და ზეთის ფაზების სეპარატორები steam/oil  separators 
 

7   070153   დეზინტეგრატორები disintegrators 

7  070154  დეტანდერები [მანქანათა ნაწილები] pressure reducers [parts of machines] 

7   070155   მექანიკური ჯარები reeling  apparatus,  mechanical 

7   070157   ტყავის გამოსაჭრელი და დასამუშავებელი 

მანქანები 
leather paring machines 

7   070158   სადრენაჟო მანქანები drainage  machines 

7  070159  მექანიკური დამუშავების მოწყობილობები trimming  machines 
 

7   070159   მოსაპირკეთებელი მოწყობილობები apparatus for dressing 

7   070159   საწრფევებელი მანქანები apparatus for machining 

7   070160   მუდმივი დენის გენერატორები dynamos 

7   070162   ჩამდინარე წყლის გამშხეფები sewage pulverizers 

7   070162   გამშხეფები (ჩამდინარე წყლის) sewage pulverisers 

7  070163  გაზიანი წყლის დამამზადებელი მოწყობილობები  apparatus for aerating water 
 

7   070164   მინერალური წყლის დამამზადებელი 

მოწყობილობები 

machines for the production of mineral water 

7   070165   წყლის გამათბობლები water heaters [parts of machines] 

7   070166   გლემურძის ასაცლელი მანქანები fleshing  machines 

7   070167   ამომკვეთი და შიგა კუთხვილის ამოსაჭრელი 
მანქანები 

die-cutting and tapping machines 

7   070167   ქანჩსაჭრელი მანქანები nut-tapping  machines 

7   070168   თხემსაჭრელები [მანქანები] stalk  separators  [machines] 

7   070169   მარცვალის გამოსარჩევი მანქანები grain  separators 
7   070170   ეჟექტორები ejectors 

7   070171   ელექტროგენერატორები generators of electricity 

7   070172   ამწე მოწყობილობა elevating  apparatus 

7   070173   წნეხები ცხელი შტამპვისათვის swaging   machines 

7   070174   გადაბმის ქუროები, სატრანსპორტო საშუალებებში clutches, other than for land vehicles 

გამოსაყენებლის გარდ 

 

7    070175    მღებავი მოწყობილობები პოლიგრაფიული 

მანქანისათვის 

inking apparatus for printing machines 

7   070176   მიმწოდი მექანიზმები [მანქანათა ნაწილები] feeders  [parts  of  machines] 

 

7   070177   შესახვევი მანქანები wrapping  machines 

7   070178   ესკალატორები moving staircases [escalators] 

7   070178   ესკალატორები escalators 

7    070179    ტუმბოები [მანქანის, ძრავას ან მოტორის 

ნაწილები] 
pumps [parts of machines, engines or motors] 

7   070180   საშტამპავი მანქანები stamping  machines 

7   070181   საშტამპავი მანქანები die-stamping  machines 

7   070182   ეტიკეტის მისაკრავი მანქანები labellers  [machines] 

7   070183   ადიდვის დანები metal drawing machines 

7   070184   ექსკავატორები excavators 

7  070185  გამოსაზიდი მოწყობილობები [სამთო საქმე] extractors for mines 

7  070185  გამოსაზიდი მოწყობილობები [სამთო საქმე] haulage  apparatus  [mining] 

7   070186   თივასაბრუნელები tedding  machines 

7   070187   ცხავები [მანქანები ან მანქანათა ნაწილები] sieves [machines or parts of machines] 
 

7   070188   დანები (სათიბელას) knives for mowing machines 

7   070189   დანები [მანქანათა ნაწილები] blades [parts of machines] 

7   070190   სართავი მანქანები spinning  machines 

7   070191   სართავი ჯარები spinning wheels 

7   070192   ფილტრები [მოწყობილობები, აპარატები] filtering  machines 
 

7   070193   საბოლოო დამუშავების მანქანები finishing  machines 

7   070194   ვაზნები [მანქანათა ნაწილები] chucks  [parts  of  machines] 

7   070195   ფურაჟის წნეხები fodder presses 

7   070196   სამსხმელო მანქანები foundry  machines 

7   070197   დგუშები (ცილინდრის) pistons for cylinders 



7   070198   ჩობლები [მანქანათა ნაწილები] stuffing boxes [parts of machines] 

7    070199    ჰაერსაბერი მანქანები (აირის შესაკუმში, შემწოვი 

და გადამტანი) 

blowing machines for the compression, exhaustion and 

transport of gases 

7   070201   გაზონსაკრეჭები [მანქანები] lawnmowers  [machines] 



7   070202   გუდრონატორები tarring machines 

7   070203   მარცვლეულის შესამჭიდროებელი, შემწოვი და გა blowing machines or fans for the compression, sucking 

დამტანი ჰაერსაბერი მანქანები and carrying of grain 
 

7   070203 
 

 
 

7   070203 

მარცვლეულის შესამჭიდროებელი, შემწოვი და 

გადამტანი ჰაერსაბერი მანქანები 
 
 

მარცვლეულის შესამჭიდროებელი, შემწოვი და 

გადამტანი ჰაერსაბერი მანქანები 

blowing machines for the compression, sucking and 

carrying of grain 

 
fans for the compression, sucking and carrying of grain 

 
7   070204   საზეთი კოლოფები [მანქანათა ნაწილები] grease boxes [parts of machines] 

 

7   070205   ზეთის ტუმბოები lubricating  pumps 

7   070206   გოფრირების, ტვიფვრის მანქანები embossing machines 

7   070207   გრავირების მანქანები engraving  machines 

7   070208   კრამიტის საჭრელი მანქანები notchers  [machine  tools] 

7   070209   მანქანების, ჩარხების მიმმართველები guides for machines 
 

7   070210   ჩალასაჭრელები chaff cutters 

7   070210   ჩალასაჭრელები straw [chaff] cutters 

7   070211   ხორცსაკეპები [მანქანები] meat choppers [machines] 

7   070211   ხორცსაკეპები [მანქანები] meat  mincers  [machines] 

7   070212   საქსოვი დაზგების დგიმთაცმა gears for weaving looms 

7   070213   ფარცხები harrows 

7   070214   გამშხეფები [მანქანები] pulverisers  [machines] 

7   070214   გამშხეფები [მანქანები] atomisers  [machines] 

7   070214   გამშხეფები [მანქანები] spraying  machines 

7   070215   ტურბინები (ჰიდრავლიკური) hydraulic  turbines 

7  070216  ლითონის ფურცლებზე საბეჭდი მანქანები printing machines for use on sheet metal 
 

7   070217   საბეჭდი ფორმები printing plates 

7   070218   საბეჭდი მანქანები printing machines 

7   070219   საბეჭდი წნეხები printing  presses 

7    070220    საგორავი საღებავის ლილვაკები (საბეჭდი 
მანქანის) 

printing rollers for machines 

7   070222   მანქანები რძის წარმოებისათვის dairy  machines 

7   070223   დანები (ჩალასაჭრელის) chaff cutter blades 

7   070224   დგიმები loom shafts 

7 070225 მჭრელი პირების, საჭრისების სალესი მანქანები   blade sharpening [stropping] machines 
 

7  070225  მჭრელი პირების, საჭრისების სალესი მანქანები stropping  machines 

 

7  070226  ხერხის ტანები [მანქანისა და დაზგის ნაწილები] saw blades [parts of machines] 

 

7    070227    მჭრელი პირების, საჭრისების დამჭერები 

[მანქანათა ნაწილები] 

blade holders [parts of machines] 

7   070228   საგლინი დგანი rolling  mills 

7  070229  თერმული ბურღვის ჟანგბადის შუბები [მანქანები] thermic lances [machines] 
 

 

7   070230   მრუდხარები [მანქანათა ნაწილები] cranks [parts of machines] 

7   070231   ჭურჭლის სარეცხი მანქანები dishwashers 

7   070233   სარეცხი მოწყობილობები washing  apparatus 

7   070234   სარეცხი მანქანები სამრეცხაოებისათვის washing  machines  [laundry] 
 

7   070235 

 

7   070235 

რეცხვის დანადგარები (სატრანსპორტო 

საშუალებების) 

რეცხვის დანადგარები (სატრანსპორტო 

საშუალებების) 

washing installations for vehicles 

vehicle washing installations 

7   070236   სარეცხი მანქანები წინასწარი გადახდით coin-operated washing machines 

 

7   070237   ამწევი მოწყობილობები lifting apparatus 

7   070239   სარეცხის საწური მანქანები wringing machines for laundry 

7   070240   პეწის მიმცემი მანქანები smoothing  presses 

7   070241   წევის ძრავები, სატრანსპორტო საშუალებებში 
გამოსაყენებლის გარდა 

driving motors, other than for land vehicles 

 
7   070242   ორთქლის მანქანები steam engines 

7   070243   ჩარხები machine tools 

7   070244   ანთების მაგნეტო igniting magnetos 



7  070245  დატვირთვა-განტვირთვის მოწყობილობები handling apparatus for loading and unloading 
 

7    070246    პოლიგრაფიული თვითდამწყობები [ქაღალდის 

მიმწოდი მოწყობილობა] 

paper feeders [printing] 



7   070247   უროები [მანქანათა ნაწილები] hammers [parts of machines] 

7   070248   ამძრავიანი უროები power  hammers 

7   070249   პნევმატიკური ჩაქუჩები pneumatic  hammers 

7   070250   საჭედი უროები, მცირე ზომის tilt  hammers 

7   070251   სატვირთო ისრები [ამწევი] derricks 

7   070252 
 

 

7   070253 

ძალური გადაცემები, სახმელეთო ტრანსპორტში 

გამოსაყენებლის გარდა 
 
 

ტრანსმისიები, სახმელეთო ტრანსპორტში 

გამოსაყენებლის   გარდა 

propulsion mechanisms, other than for land vehicles 
 

 

transmissions, other than for land vehicles 

 

7   070254   რეგულატორები [მანქანათა ნაწილები] regulators [parts of machines] 

7   070255   თამბაქოს დასამუშავებელი მანქანები tobacco processing machines 

 
7   070256   სამსხვრეველები სამზარეულო მიზნებისათვის, 

ელექტრული 

crushers for kitchen use, electric 

7   070257   დიაფრაგმები, მემბრანები (ტუმბოს) pump  diaphragms 

 

7   070258   ლითონდამუშავების ჩარხები metalworking  machines 

7   070259   საქსოვი დაზგები looms 

7   070260   სართავი დაზგები spinning  frames 

7   070262   წისქვილის ქვები, დოლაბები millstones 

7   070263   დასაქუცმაცებელი მანქანები grinding  machines 

7   070264   ბურღები (სამთო) mine borers 

7   070265   მადნის გადამამუშავებელი მანქანები, 
აღჭურვილობა 

ore treating machines 

7   070266   საფქვავი მანქანები flour mill machines 

7   070267   მიქსერები, სარევები [მანქანები] mixers  [machines] 

7   070268   სამკალები reapers 

7   070269   ძნასაკვრელი სამკალები reapers and binders 

7   070270   მარცვლოვნების ასაღები კომბაინები reapers and threshers 

7   070271   ვაგონის ამწევები truck  lifts 

7   070271   ვაგონის ამწევები waggon lifts 

7    070272    რეაქტიული ძრავები, სახმელეთო ტრანსპორტში 
გამოსაყენებლის გარდა 

jet engines, other than for land vehicles 

 
7   070273   გამონაბოლქვი აირის გამწმენდი მოწყობილობები anti-pollution devices for motors and engines 

 

7   070274   ძრავას დგუშები pistons for engines 

7    070275    სიჩქარის რეგულატორები მანქანის, ძრავასა და 

მოტორისათვის 
speed governors for machines, engines and motors 

7  070276  სამსხმელო ფორმები [მანქანათა ნაწილები] molds [parts of machines] 

7  070276  სამსხმელო ფორმები [მანქანათა ნაწილები] moulds [parts of machines] 

 
7    070277    საყოფაცხოვრებო წისქვილები, ხელით 

სამართავის გარდა 

mills for household purposes, other than hand-operated 

7   070278   საყალიბო მანქანები molding machines 

7   070278   საყალიბო მანქანები moulding machines 

7    070279    თავისუფალი სვლის ბორბლები, სატრანსპორტო 
საშუალებებში გამოსაყენებლის გარდა 

freewheels, other than for land vehicles 

 
7   070280   მაქოები [მანქანათა ნაწილები] shuttles [parts of machines] 

7   070281 
 

 
7   070282 

დალაგებისა და დასუფთავების მანქანები და 

მოწყობილობები,  ელექტრული 
 
 

შემწოვი  დანადგარები  სამრეწველო 

მიზნებისათვის 

machines and apparatus for cleaning, electric 
 

 
suction machines for industrial purposes 

7   070283   ამოსახვევი საკერავი მანქანებისთვის hemming  machines 

7   070284   ხელის ინსტრუმენტები,  ხელით სამართავის 
გარდა 

hand-held tools, other than hand-operated 

7  070285  მჭრელი ინსტრუმენტები [მანქანათა ნაწილები] tools [parts of machines] 

 



7    070286    დამჭერები (მანქანებისა და ჩარხების მჭრელი 

ნაწილების) 

holding devices for machine tools 

7  070287  გასახსნელები (კონსერვის), ელექტრული can openers, electric 

7  070287  გასახსნელები (კონსერვის), ელექტრული tin openers, electric 

7   070288   პურის საჭრელი მანქანები bread cutting machines 

7   070289   ღერძკოლოფები, ბუქსები [მანქანათა ნაწილები]   journal boxes [parts of machines] 



7   070290   ლილვის საკისრები (ტრანსმისიის) bearings for transmission shafts 

7   070291   ქაღალდის დამამზადებელი მანქანები papermaking  machines 
 

7   070292   კალანდრები calenders 

7   070292   კალანდრები mangles 

7   070293   ქაღალდის ფურცლების   დამამზადებელი 
მანქანები 

paper machines 

7   070294   შესაფუთი მანქანები packing  machines 

7   070295   ცომის საზელი მანქანები, მექანიკური kneading  machines 

7  070296  მაკარონის დამამზადებელი დანადგარები machines for making pasta 

7   070297   სამღებრო მანქანები painting  machines 

7   070298   საფრქვევლები (საღებავის) spray guns for paint 

7   070299   საბურღი პერფორატორები drilling  machines 

7   070300   ხელის ელექტრული დრილები electric hand drills 

7   070301   ქვის დასამუშავებელი ჩარხები stone-working  machines 

7   070302   დგუშები [მანქანის ან ძრავას ნაწილები] pistons [parts of machines or engines] 
 

7   070303   ტიპოგრაფიული წნეხები typographic  presses 

7   070304   პნევმატიკური ტრანსპორტიორები pneumatic  transporters 

7   070305   სახვრეტი წნეხის პუანსონები punches for punching machines 

7   070306   სადაღავი მანქანები punching  machines 

7   070307 
 

7   070308 

პილპილის საფქვავები, ხელით სამართავის 

გარდა 

საპრიალებელი მანქანები და მოწყობილობები 

(ელექტრული) 

pepper mills, other than hand-operated 
 

machines and apparatus for polishing [electric] 

7   070309   ტუმბოები [მანქანები] pumps  [machines] 

7  070310  ჰაერის კომპრესორები [გარაჟის დანადგარები] air pumps [garage installations] 

7  070311  ტუმბოები გამათბობელი დანადგარისათვის pumps for heating installations 

7   070312   ვაკუუმტუმბოები [მანქანები] vacuum  pumps  [machines] 

7   070313   ხიდური ამწეები roller  bridges 

7  070314  ფრიქციული ღვედები (ბორბლების, შკივების) adhesive bands for pulleys 
 

7    070315    სასმელების  დასამზადებელი  მანქანები, 

ელექტრომექანიკური 

beverage preparation machines, electromechanical 

7   070316   წნეხები [სამრეწველო მანქანები] presses [machines for industrial purposes] 

7  070317  წნევის რეგულატორები [მანქანათა ნაწილები] pressure regulators [parts of machines] 

7   070318   წნევის სარქვლები [მანქანათა ნაწილები] pressure valves [parts of machines] 

7   070319   პუდლინგვის მანქანები puddling  machines 

7   070320   ორთქლის სეპარატორები steam traps 

7   070321   სარანდი ჩარხები planing machines 

7   070322   ლიანდაგის დასაგები მანქანები rail-laying  machines 

7   070323   საფოცხი მანქანის კბილები rakes for raking machines 

7   070324   მექანიკური ფოცხები raking  machines 

7   070325   რატინირების მანქანები friezing  machines 

7   070326   სახეხი ქარგოლების მოსაპირი დაზგები trueing  machines 
 

7   070327   საამკინძაო აპარატები და მანქანები, სამრეწველო bookbinding apparatus and machines for industrial 

დანიშნულების purposes 

7   070328   საუთოებელი მანქანები ironing  machines 

7   070329   საკემსი მანქანები darning  machines 

7   070330   ზამბარები [მანქანათა ნაწილები] springs  [parts  of  machines] 

7   070331   ფარდის გასაწევი მოწყობილობები, ელექტრული  curtain drawing devices, electrically operated 
 

7   070332   მოქლონვის მანქანები riveting  machines 

7    070333    ონკანები [მანქანის, ძრავას ან მოტორის 
ნაწილები] 

taps [parts of machines, engines or motors] 

7   070334   როტაციული საბეჭდი მანქანები rotary  printing  presses 

7   070335   კბილა მექანიზმები machine  wheelwork 

7   070336   ბორბლები (მანქანის) machine wheels 

7   070337   მანქანის მქნევარები machine  fly-wheels 

7   070338   გორგოლაჭოვანი საკისრები roller bearings 

7  070339  ბურთულსაკისრის რგოლები ball rings for bearings 

7   070340   გზის მშენებლობის მანქანები road making machines 

7   070340   გზის სამშენებლო მანქანები road building machines 

7   070341   ხერხები [მანქანები] saws [machines] 



7   070342   სამთო მანქანები mineworking  machines 



7  070343  ღვედები მოტორებისა და ძრავებისათვის belts for motors and engines 
 

7   070344   სამარგლავი მანქანები weeding  machines 

7   070345   სატინირების მანქანები satinizing  machines 

7   070346   ძეხვეულის დამამზადებელი დანადგარები sausage  making  machines 
 

7   070347   ჰერმეტიზაციის მანქანები სამრეწველო 

მიზნებისათვის 

sealing machines for industrial purposes 

7   070348   სათესი მანქანები sowers  [machines] 

7   070349   შედუღების აპარატები, ელექტრული welding machines, electric 

7   070350   საბერველები (მანქანათა ნაწილები) bellows [parts of machines] 

7   070351   სამჭედლო საბერველები forge bellows 

7   070352   ფეხსაცმლის კალაპოტები [მანქანათა ნაწილები]   lasts for shoes [parts of machines] 

7   070352   ფეხსაცმლის კალაპოტები [მანქანათა ნაწილები]   shoe lasts [parts of machines] 

7   070353   ჩამომსხმელი მანქანები filling  machines 

7   070354   სტატორები [მანქანათა ნაწილები] stators [parts of machines] 

7  070355  სტერეოტიპის დამამზადებელი მანქანები stereotype  machines 

7   070356   შაქრის დამამზადებელი დანადგარები machines for the production of sugar 

7   070357   გადამეტხურების დანადგარები superheaters 

7   070358   საჭირხნისები superchargers 

7   070359   მანქანის მაგიდები tables for machines 

7  070360  საფარველები [მანქანათა ნაწილები] aprons [parts of machines] 

7  070360  საფარველები [მანქანათა ნაწილები] carriage aprons 
7   070362   მღებავი მანქანები dyeing  machines 

7   070364   საჩეჩი მანქანები carding  machines 

7   070365   დაზგის, ჩარხის სუპორტები slide  rests  [parts  of  machines] 

7    070366    პოჭოჭიკები (ღერძებისა და ლილვების) 
[მანქანათა ნაწილები] 

journals [parts of machines] 

7   070367   საწველი მანქანები milking  machines 

7   070368   საწველი მანქანის ჭიქები teat cups [suction cups] for milking machines 

7   070368   საწველი მანქანის ჭიქები suction cups for milking machines 

7   070368   საწველი მანქანის ჭიქები teat cups for milking machines 

7   070369   მანქანის ამძრავები [ტრანსმისიები] transmissions for machines 

7   070370 
 

7   070370 

მილსადენით ტრანსპორტირების პნევმატიკური 

დანადგარები 

მილსადენით ტრანსპორტირების პნევმატიკური 

დანადგარები 

pneumatic tube conveyors 
 

tube conveyors, pneumatic 

7   070371   კონვეიერები [მანქანები] conveyors  [machines] 

7   070372   შემოსაწნავი მანქანები braiding  machines 

7   070373   ჯალამბრები winches 

7   070374   საქსოვი მანქანები knitting machines 

7   070375   ტურბინები, სახმელეთო ტრანსპორტში 

გამოსაყენებლის გარდა 
turbines, other than for land vehicles 

 
7  070376   დოლები შლანგებისათვის, მექანიკური reels, mechanical, for flexible hoses 

7  070377  დეკელები [საბეჭდი მანქანის დეტალები] tympans [parts of printing presses] 

 

7   070378   ტიპოგრაფიული საბეჭდი მანქანები typographic  machines 

7   070379   სანიავებლები winnowers 
7    070380    ძრავები  სატრანსპორტო  საშუალებებისათვის 

ჰაერის ბალიშზე 
engines for air cushion vehicles 

 
7   070381   ძრავასა და მოტორის ვენტილატორები fans for motors and engines 

 

7   070382   მინის დასამუშავებელი მაქანები glass-working  machines 

7   070383   რკინიგზის სამშენებლო მანქანები railroad  constructing  machines 

7   070384   ვულკანიზაციის აპარატები vulcanisation  apparatus 
7   070385   გადაბმულობები, სატრანსპორტო საშუალებებში 

გამოსაყენებლის გარდა 
couplings, other than for land vehicles 

 
7   070386   საფრენი აპარატების ძრავები aeronautical engines 

7   070387   სალესი ჩარხები sharpening machines 

7   070388   სასოფლო-სამეურნეო იარაღი agricultural implements, other than hand-operated 
 



7   070389 

 

7   070389 

სალესი, სახეხი ქარგოლები [მანქანათა 

ნაწილები] 

სალესი, სახეხი ქარგოლები [მანქანათა 

ნაწილები] 

grindstones [parts of machines] 

sharpening wheels [parts of machines] 



7   070390   ლუდის ტუმბოები beer pumps 

7   070391   პნევმატიკური ძრავები compressed air engines 

7   070392   პნევმატიკური მანქანები compressed air machines 

7   070393   ჰაერის ტუმბოები compressed air pumps 

7  070394  ანთების სანთლები შიგაწვის ძრავასათვის sparking plugs for internal combustion engines 
 

7  070395  ამორტიზატორის დგუშები (მანქანათა ნაწილები)   shock absorber plungers [parts of machines] 
 

 

7   070395   სატუმბი დგუშები dashpot plungers [parts of machines] 

7  070395  ამორტიზატორის დგუშები (მანქანათა ნაწილები)  plunger pistons 
 

7  070396  ანტიფრიქციული საკისარები მანქანებისთვის anti-friction bearings for machines 

7  070396  ანტიფრიქციული საფენები მანქანებისთვის anti-friction pads for machines 

7   070397   მიწის სათხრელები [მანქანები] diggers  [machines] 

7   070398   მტვრის ჰაერშემწოვი მანქანები air suction machines 

7  070400  სათბობის ეკონომაიზერები ძრავასათვის fuel economisers for motors and engines 
 

7   070401   გემის ძრავები engines for boats 

7   070402   მოტორები (ნავის) motors for boats 

7   070403   საპენტი მანქანები, ელექტრული beaters,  electric 

7   070404   ურნალები [მანქანები] rams  [machines] 

7   070405 
 

 
7   070406 

 

 
 

7   070407 

მუხრუჭის ფრიქციული ზესადებები, 

სატრანსპორტო  საშუალებებში  გამოსაყენებლის 

გარდაU 

მუხრუჭის ხუნდები, ბუნიკები, სატრანსპორტო 

საშუალებებში    გამოსაყენებლის    გარდაU 
 
 

მუხრუჭის სეგმენტები, სატრანსპორტო 

საშუალებებში  გამოსაყენებლის  გარდაU 

brake linings, other than for vehicles 
 

 
brake shoes, other than for vehicles 

brake segments, other than for vehicles 

 

7   070408   ბობინები [მანქანათა ნაწილები] reels  [parts  of  machines] 

7    070409    გადაცემის კოლოფები, სატრანსპორტო 
საშუალებებში გამოსაყენებლის გარდა 

gear boxes, other than for land vehicles 

 
7   070410   ბოთლის დასაცობი მანქანები bottle  stoppering  machines 

7   070411   ბოთლის დასახუფრი მანქანები bottle capping machines 

7   070412   ბოთლის დასალუქი მანქანები bottle sealing machines 

7   070413   მუსები ელექტროამძრავით (მანქანათა ნაწილები) brushes, electrically operated [parts of machines] 
 

7  070414  დასაქუცმაცებელი მანქანები (ნარჩენების) garbage [waste] disposals 

7  070414  დასაქუცმაცებელი მანქანები (ნარჩენების) garbage disposals 

7  070414  დასაქუცმაცებელი მანქანები (ნარჩენების) waste disposals 

 

7  070414  დასაქუცმაცებელი მანქანები (ნარჩენების) waste disposers [machines] 

 

7   070415   ყავის საფქვავები, ხელის საფქვავების გარდა coffee  grinders,  other  than  hand-operated 

7    070416    კვამლსადენები ორთქლის ქვაბისათვის flues  for  engine  boilers 

7   070417   მიწის სამუშაოების მანქანები earth moving machines 

7   070418   ნარჩენებისა და ნაგვის დასაწნეხი მანქანები waste  compacting  machines 
 

7  070418  ნარჩენებისა და ნაგვის დასაწნეხი მანქანები trash compacting machines 

 

7   070419   დასაქუცმაცებელი მანქანები სამრეწველო 

მიზნებისათვის 

shredders [machines] for industrial use 

7   070420   სამეთუნეო ქარგოლები potters' wheels 

7     070421    დატვირთვა-ჩამოტვირთვის  მანქანები, 
ავტომატური (მანიპულატორები) 

handling machines, automatic [manipulators] 

 
7   070422   რობოტები [მანქანები] robots  [machines] 

7     070423    კვების პროდუქტების დამამზადებელი მანქანები, 
ელექტრომექანიკური 

food preparation machines, electromechanical 

 
7  070424  კარტრიჯები საფილტრი მანქანებისათვის cartridges for  filtering machines 



 

7   070425   ამძრავი ჯაჭვები, სატრანსპორტო საშუალებებში გ driving chains, other than for land vehicles 

ამოსაყენებლის გარდა 

7  070426  მგრეხი მომენტის გარდამქმნელები torque converters, other than for land vehicles 



7   070427   გადაცემის ჯაჭვები, სატრანსპორტო საშუალებებში transmission chains, other than for land vehicles 

გამოსაყენებლის გარდა 

7   070428   საბურღი ვაზნები [მანქანათა ნაწილები] drill chucks [parts of machines] 

7   070429   ორთქლის ქვაბები steam engine boilers 

7   070430   სამანქანე ქვაბის მკვებავები feeding apparatus for engine boilers 

7   070431   ცხოველების გასაკრეჭი მანქანები hair clipping machines for animals 

7   070431   ცხოველების გასაკრეჭი მანქანები shearing machines for animals 

7   070431   ცხოველების გასაკრეჭი მანქანები hair cutting machines for animals 

7   070433 
 

7   070433 

 

7   070434 

 

7   070435 

ძრავები, სახმელეთო ტრანსპორტში 

გამოსაყენებლის გარდა 

ძრავები, სახმელეთო ტრანსპორტში 
გამოსაყენებლის გარდა 

მანქანების, ძრავების ან მოტორების მართვის 

გვარლები 

მანქანების, ძრავების ან მოტორების მართვის 

მექანიზმები 

motors, other than for land vehicles 
 

engines, other than for land vehicles 

 

control cables for machines, engines or motors 

control mechanisms for machines, engines or motors 

7   070436   პოლიგრაფიული მატრიცები matrices for use in printing 

7   070437   მაცივრის კომპრესორები compressors for refrigerators 

7  070439  ჩამოსაშვები ონკანები [წყალსაცლელები] water separators 
 

7   070439   ჩამოსაშვები ონკანები [წყალსაცლელები] drain cocks 

 

7   070440   საკერავი მანქანები sewing machines 

7   070441   ძრავას ვენტილატორის ამძრავი ღვედები fan belts for motors and engines 
 

7   070442   ინკუბატორი კვერცხებისათვის incubators for eggs 

7   070443   კბილა გადაცემები, სატრანსპორტო საშუალებებში gears, other than for land vehicles 

გამოსაყენებლის გარდა 

 

7    070444    ბლენდერები, სარევები საყოფაცხოვრებო 

მიზნებისათვის 

blenders, electric, for household purposes 

7  070445   სამზარეულოს მანქანები, ელექტრული kitchen  machines,  electric* 

 

7   070446   მოტორისა და ძრავას ცილინდრები cylinders for motors and engines 

7   070447   რედუქციული გადაცემები, სახმელეთო 
ტრანსპორტში გამოსაყენებლის გარდა 

reduction gears, other than for land vehicles 

 
7   070448   დამყოფი მოწყობილობები dividing  machines 

7   070449   ბურღები [მანქანათა ნაწილები] drilling bits [parts of machines] 

7   070450   თბოგადამცემები [მანქანათა ნაწილები] heat exchangers [parts of machines] 
 

7   070451   ძრავას მაყუჩები exhausts for motors and engines 

7    070452    ელექტროძრავები სახმელეთო ტრანსპორტში 

გამოსაყენებლის გარდა 
motors, electric, other than for land vehicles 

 
7  070453  ამწეები (ამწევი აპარატურები) cranes [lifting and hoisting apparatus] 

7    070454    ნაყოფისა და ბოსტნეულის გასაფცქვნელი და 

გასათლელი მანქანები 
peeling machines 

 
7   070455   ბოსტნეულის მექანიკური სახეხელა grating machines for vegetables 

7    070456   პნევმატიკური პისტოლეტები მასტიკის 
ექსტრუდირებისათვის 

compressed air guns for the extrusion of mastics 

7   070457   ფილტრები [მანქანის ან ძრავას ნაწილები] filters [parts of machines or engines] 

 

7   070458   სახნისიანი არხსათხრელები ditchers  [ploughs] 

7   070459 
 

 
7   070460 

სათქვეფები,   სადღვებლები  საყოფაცხოვრებო 

მიზნებისათვის, ელექტრული 
 
 

წვენსაწურები, საყოფაცხოვრებო დანიშნულების, 

ელექტრული 

whisks, electric, for household purposes 
 

 
fruit presses, electric, for household purposes 

7   070461   ჰიდრავლიკური ძრავები hydraulic engines and motors 

7   070462   საბურღი კოშკურები drilling rigs, floating or non-floating 

7   070463   საწვავის გარდამქმნელები შიგაწვის ძრავასათვის   fuel conversion apparatus for internal combustion 

engines 

7   070464   ძრავასა და მოტორის რადიატორები [მაცივარი] radiators [cooling] for motors and engines 



 

7    070471    მილები (ორთქლის ქვაბების) [მანქანათა 

ნაწილები] 

boiler tubes [parts of machines] 

7   070472   მანქანების, ძრავების ან მოტორების მართვის ჰიდ hydraulic controls for machines, motors and engines 

რავლიკური მექანიზმები 



7    070473    მანქანების, ძრავების ან მოტორების მართვის პნე 

ვმატიკური მექანიზმები 
pneumatic controls for machines, motors and engines 

7   070474   მოტორებისა და ძრავების კარტერები crankcases for machines, motors and engines 

7  070475  სამზარეულოს პროცესორები [ელექტრული] food processors, electric 

7  070476  პისტოლეტები (წებოს დასატანი), ელექტრული  glue guns, electric 

 

7    070477   პისტოლეტები [ფეთქებად ნივთიერებაზე მომუშავე guns [tools using explosives] 

ინსტრუმენტები] 

 

7  070478  ბადეების ამოსაწევი მანქანები [თევზჭერა] net hauling machines [fishing] 

7  070479  სახსრები (უნივერსალური) [კარდანის სახსრები] universal joints [Cardan joints] 

 
7    070480    ორთქლის კალანდრები ქსოვილებისათვის, 

პორტატიული 

rotary steam presses, portable, for fabrics 

7   070481   ხალიჩების გასაწმენდი მანქანები და მოწყობილო machines and apparatus for carpet shampooing, electric 

ბები, ელექტრული 

7   070482   კატალიზური გარდამქმნელები catalytic  converters 

7  070483  ვაკუუმური წმენდის ცენტრალური აპარატები central vacuum  cleaning  installations 
 

7   070484   ჯაჭვური ხერხები chain saws 

7   070485   ორთქლით წმენდის ხელსაწყოები cleaning appliances utilizing steam 

7  070486  საჭრელი სანთურები, გაზზე მომუშავე cutting blow pipes, gas-operated 
 

7  070487  მტვრის გამწოვები [გამწმენდი დანადგრები] dust exhausting installations for cleaning purposes 

 

7    070488    მტვრის მოსაცილებლები [გამწმენდი 

დანადგარები] 

dust removing installations for cleaning purposes 

7   070489   ელექტროუროები electric hammers 

7     070490    ელექტრომექანიკური მანქანები ქიმიური 
მრეწველობისათვის 

electromechanical machines for chemical industry 

7   070491   ტვირთამწევი ჯაჭვები [მანქანათა ნაწილები] elevator  chains  [parts  of  machines] 

7    070492    ავარიული სიმძლავრის გენერატორები emergency   power   generators 

7  070493  საფართოებელი ავზები [მანქანათა ნაწილები] expansion tanks [parts of machines] 

 

7   070494   მინასაჭრელები [მანქანათა ნაწილები] glaziers' diamonds [parts of machines] 

7  070495  მაღალი წნევით წმენდის მოწყობილობები high pressure washers 

7   070496 

 

7   070497 

 
მანქანები, დაზგები საფეიქრო 

მრეწველობისათვის 

გამოსაბოლქვი მილსადენები ძრავასათვის 

machines for the textile industry 

exhaust manifold for engines 

7   070498   ნავთობის გასაწმენდი მანქანები oil refining machines 

7   070499   დასაფასოებელი მანქანები packaging machines 

7   070500   იატაკის საპრიალებლები, ელექტრული parquet  wax-polishers,  electric 
 

7   070501   ფეხსაცმლის საწმენდი მოწყობილობები, 

ელექტრული 

shoe polishers, electric 

7   070502   თოვლსაწმენდები snow ploughs 

7   070503   აირშედუღების მოწყობილობები welding  apparatus,  gas-operated 

7  070503  სარჩილავი მოწყობილობები, აირშედუღბის soldering  apparatus,  gas-operated 

7   070504   აირშედუღების სანთურები soldering blow pipes, gas-operated 

7   070505 

7   070506 

აირის სარჩილავები 

მტვერსასრუტის საცმები არომატული და 

soldering irons, gas-operated 

vacuum cleaner attachments for disseminating perfumes 

მადეზინფიცირებელი ნივთიერებების გასაშხეფად and disinfectants 
 

 
 

7   070507   მტვერსასრუტის შტანგები vacuum  cleaner  hoses 

7   070508   მტვერსასრუტები vacuum cleaners 



7   070509   ვიბრაციული მანქანები სამრეწველო 
მიზნებისათვის 

vibrators [machines] for industrial use 

7   070510   ცვილით საპრიალებელი მოწყობილობები და სამა machines and apparatus for wax-polishing, electric 

რჯვები, ელექტრული 

7   070511   ჩოგბურთის ჩოგანზე სიმების დასაჭიმი მანქანები   racket stringing machines 
 

7   070512   ველოსიპედების ასაწყობი დაზგები bicycle assembling machines 



7  070513  კულტივატორები (მოტორიზებული) motorized   cultivators 
 

 

7   070514   საფრქვევლები (საღებავის) air brushes for applying colour 

7  070515  კარის გასაღები მოწყობილობები, ჰიდრავლიკური door openers, hydraulic 
 

7  070516  მოტოციკლის ფეხის სტარტერის გამშვებები kick starters for motorcycles 

7  070517  ბაგა ცხოველებისათვის (მექანიკური) [სანაყრე]  mechanized livestock feeders 

7   070518 
 

 
 

7   070518 

 
მოძრავი ბილიკები ქვეითად 

მოსიარულეებისათვის  [მოძრავი  ტროტუარები] 
 
 

მოძრავი ბილიკები ქვეითად 

მოსიარულეებისათვის  [მოძრავი  ტროტუარები] 

moving pavements [sidewalks] 

sidewalks [moving pavements] 

 

7   070519   მაყუჩები ძრავასა და მოტორისათვის mufflers for motors and engines 

7   070519   ძრავას მაყუჩები silencers for motors and engines 

7  070520  კარის გასაღები მოწყობილობები, პნევმატური door openers, pneumatic 
 

7   070521   მტვერსასრუტის ტომრები vacuum  cleaner  bags 

7   070522   გაზის სარჩილავი ლამპები gas-operated blow torches 

7   070523   ქარის ძრავები wind turbines 

7  070524  მუხრუჭის ხუნდები, 

სატრანსპორტო საშუალებებში გამოსაყენებლის გ 

არდა 

brake pads, other than for vehicles 

7  070525  ელექტროდები შედუღების აპარატებისთვის electrodes for welding machines 

 

7   070526   ელექტროშედუღების აპარატები electric  welding  apparatus 

7   070528   სარჩილავები, ელექტრული soldering apparatus, electric 

7   070529   ელექტროსარჩილავები soldering irons, electric 

7  070530  რკალური შედუღების ელექტროაპარატები electric arc welding apparatus 
 

 

7  070531  რკალური ჭრის ელექტროაპარატები electric arc cutting apparatus 

7   070532   სარჩილავი ლამპები soldering lamps 
7   070533   კალათისებრი წნეხები basket presses 

7   070534   ჰაერსაბერი მანქანები blowing  machines 

7   070535   გალვანური დაფარვის აპარატები electroplating  machines 

7   070536   მოსათუთიებელი მანქანები galvanizing  machines 

7    070537    გამანაწილებელი მანქანა-დანადგარები, 
ავტომატური 

vending machines 

7 070537   სავაჭრო ავტომატები distribution   machines,   automatic 

7   070538   კარის დასახური მოწყობილობები, ელექტრული door  closers,  electric 
 

7  070539  კარის გასაღები მოწყობილობები, ელექტრული door openers, electric 
 

 

7   070540   ამწის გამშვები მოწყობილობა elevator  operating  apparatus 

7   070540   ლიფტის მართვის მოწყობილობა lift  operating  apparatus 

7   070541   პლასტმასის დასალუქი ელექტრული 
მოწყობილობა  (შესაფუთი) 

electrical apparatus for sealing plastics [packaging] 

7   070542   საწვავის მიმწოდებელი ტუმბოები ავტოგასამართი fuel dispensing pumps for service stations 

სადგურისათვის 

7  070543  თვითრეგულირებადი საწვავის ტუმბოები self-regulating  fuel  pumps 
 

7  070544  პლასტმასის დასამუშავებელი მანქანები machines for processing plastics 

7  070545  ფანჯრის გასაღები მოწყობილობები, ელექტრული window openers, electric 

7   070546 

 

7   070547 

 

7   070548 

 
ფანჯრის დასახური მოწყობილობები, 

ელექტრული 

ფანჯრის გასაღები მოწყობილობები, 

ჰიდრავლიკური 

ფანჯრის დასახური მოწყობილობები, 

ჰიდრავლიკური 

window closers, electric 

window openers, hydraulic 

window closers, hydraulic 

7  070549  ფანჯრის გასაღები მოწყობილობები, პნევმატური  window openers, pneumatic 

 

7   070550   ფანჯრის დასახური მოწყობილობები, პნევმატური  window closers, pneumatic 



 

7    070551    კარის დასახური მოწყობილობები, 

ჰიდრავლიკური 

door closers, hydraulic 

7  070552  კარის დასახური მოწყობილობები, პნევმატური door closers, pneumatic 

 

7   070553   სამსხვრეველები სამზარეულო მიზნებისათვის, 

ელექტრული 

kitchen grinders, electric 



7   070554   პნევმატური დომკრატები pneumatic  jacks 

7   070555 
 

7   070556 
 

 
 

7   070557 

სამ განზომილებიანი საბეჭდი მოწყობილობები 

(პრინტერები) 

ნაყოფისა და ბოსტნეულის გასაფცქვნელი და 

გასათლელი მანქანები 
 
 

ძრავები, სატრანსპორტო  საშუალებებში 

გამოსაყენებლის   გარდა 

3D printers 
 

sifting machines 
 

 
 

engine mounts, other than for land vehicles 

 
7  070558  ლურსმნის ამოსაღები (გელა), ელექტრული nail pullers, electric 

 

7  070558  ლურსმნის ამოსაღები (გელა), ელექტრული nail  extractors,  electric 

 

7   070559   მტვერსასრუტის ჯაგრისები brushes for vacuum cleaners 

7   070560   თხილამურების სალესი ინსტრუმენტები, 

ელექტრული 
ski edge sharpening tools, electric 

7   070561   დასაქუცმაცებელი მანქანები crushing  machines 

7   070562   დასაქუცმაცებელი მანქანები rammers  [machines] 

8    080002   აბრაზიული დამუშავების საშუალებები (ხელის ინს  abrading instruments [hand instruments] 

ტრუმენტები) 

8   080003   სალესი ქვები sharpening stones 

8   080005   წმინდა ქლიბები needle files 

8   080006   მჭრელი პირის ასაწყობი ტყავის ღვედები leather  strops 
 

8   080008   სადგისები awls 

8  080009  საჭრისის საჭერელა (ხელის ინსტრუმენტები) cutter bars [hand tools] 
 

8   080010   საფართები reamers 

8   080011   საფართის ვაზნები reamer sockets 

8   080012   შიგასახრახნის ციბრუტის დამაგრძელებელი ბუნიკ extension pieces for braces for screw taps 

ები 

8   080013   მასტეხინები palette  knives 

8   080014   ფითხები, შპატელები spatulas [hand tools] 

8 080015   კასტეტები punch rings [knuckle dusters] 

8   080015   კასტეტები knuckle  dusters 

8   080016   ბურღები [ხელის იარაღის ნაწილები] bits  [parts  of  hand  tools] 

8   080017   გონიო, კუთხედი [ხელის იარაღი] squares  [hand  tools] 

8   080019   პირუტყვის 

გასატყავებელი ხელსაწყოები და მოწყობილობები 
instruments and tools for skinning animals 

 

8   080020   ტარკუთხვილები annular screw plates 

8   080021   სისო ხერხები bow saws 

8   080022   ცივი იარაღი side arms, other than firearms 

8  080023  ლურსმნის ამოსაღები (გელა), ხელით სამართავი nail pullers, hand-operated 

8    080023    ლურსმნის ამოსაღები (გელა), ხელით სამართავი   nail extractors, hand-operated 

8   080024   დომკრატები, ხელით სამართავი lifting   jacks,   hand-operated 

8   080025   ხიშტები bayonets 

8   080026   წვერსაკრეჭები beard clippers 

8   080028   დრელები, ხელით სამართავი hand drills, hand-operated 

8   080029   საჭრეთლები mortise chisels 

8   080030   კილოსა და ბუდის ამოსაღები ნაჯახები holing axes 

8   080030   კილოსა და ბუდის ამოსაღები ნაჯახები mortise   axes 

 

8   080031   პირუტყვის დასადაღი იარაღები livestock marking tools 

8   080031   პირუტყვის დასადაღი იარაღები cattle marking tools 

8   080033   პირუტყვის საკრეჭი მაკრატლები cattle  shearers 

8   080034   ლურსმანსაძრობი nail drawers [hand tools] 

8   080036   კალატოზის ჩაქუჩი pickhammers 

8   080036   კალატოზის ჩაქუჩი bushhammers 

8   080037   სალესი ლითონის ძელაკები sharpening   steels 

8   080037   სალესი ლითონის ძელაკები knife  steels 

8  080038  სამოქლონო ჩაქუჩები [ხელის იარაღი] riveting hammers [hand tools] 

8   080039   ზედაპირის საფხეკები [ხელის იარაღი] paring irons [hand tools] 

8   080040   მაკრატკლები scissors* 

8   080042   პინცეტები tweezers 

8   080043   საჭრისები გრავირებისათვის [ხელის იარაღი] graving tools [hand tools] 
 



8   080044   წერაქვები pickaxes 



8   080045   საგმანი ხვეწი caulking irons 

8   080046   ჯიბის დანები penknives 

8   080047   ქვასამსხვრევები stone hammers 

8   080048   ბეწვა ხერხები jig-saws 

8   080049   საფხეკელები drawing knives 

8   080050   ჭილიბყურის სახვრეტლები nail punches 

8   080051   ლითონის საგლუვი ჩაქუჩი fullers [hand tools] 

8   080052   სათელები [ხელის იარაღი] fulling tools [hand tools] 

8   080053   მონადირის დანები hunting knives 

8   080054   ხელის ხერხის ჩარჩოები frames for handsaws 

8   080055   ხერხები [ხელის იარაღი] saws [hand tools] 

8   080056   კალაპოტები [ხარაზის ხელის სამარჯვები] lasts [shoemakers' hand tools] 
 

8   080058   თმის დასახვევი მაშები curling tongs 

8   080059   სუფრის საკუთვნი [დანა-ჩანგალი და კოვზები] table cutlery [knives, forks and spoons] 

8  080059  სუფრის საკუთვნი [დანა-ჩანგალი და კოვზები] tableware [knives, forks and spoons] 

8   080060   ლითონის საჭრელი მაკრატლები shears 

8   080061   მჭრელი პირები shear blades 

8   080062   პერფორატორები [ხელის იარაღი] perforating tools [hand tools] 

8   080063   ქანჩის გასაღებები [ხელის იარაღი] tap wrenches 

8   080064   ქანჩის გასაღებები [ხელის იარაღი] wrenches [hand tools] 

8 080064 ქანჩის გასაღებები [ხელის იარაღი] spanners               

[hand tools] 8   080065   ჭრიალა [ხელის იარაღი] ratchets [hand tools] 
8   080066   გარესახრახნები [ხელის იარაღი] dies [hand tools] 

8   080066   გარესახრახნები [ხელის იარაღი] screw stocks [hand tools] 

8   080066   გარესახრახნები [ხელის იარაღი] screw-thread cutters  [hand  tools] 

8   080067   საბურღი ჩაქუჩები borers 
8   080068   სალესი ძელაკის დამჭერები whetstone holders 

8   080069   ნაჯახები axes 

8   080070   ჩანგლები (მაგიდის) table forks 

8   080071   რანდები planes 

8   080072   ხელის იარაღი, ხელით სამართავი hand tools, hand-operated 

8   080073   ბოსტნეულის საჭრელები vegetable slicers 

8   080073   ბოსტნეულის საჭრელები vegetable knives 

8   080073   ბოსტნეულის საჭრელები vegetable  shredders 

8  080074   მაშები, მკვნეტარები ფრჩხილებისათვის nail nippers 

 

8   080075   მილსაჭრელები [ხელის იარაღი] tube cutters [hand tools] 

8   080076   მჭრელი ინსტრუმენტეი cutters* 

8   080077   საკვეთელები cleavers 

8   080078   მჭრელი ნაკეთობა cutlery* 

8   080079   ხილსაკრეფები [ხელის იარაღი] fruit pickers [hand tools] 

8   080080   კოვზები spoons* 

8    080081    ციცხვები ladles [hand  tools] 

8   080082   სამართებლის პირის ასაწყობი ღვედები razor strops 
 

8   080083   გრუნტის სატკეპნელები [ხელის იარაღი] earth rammers [hand tools] 

 

8  080084  საშტამპავი ინსტრუმენტები [ხელის იარაღი] stamping-out tools [hand tools] 

8  080084  საშტამპავი ინსტრუმენტები [ხელის იარაღი] stamps [hand tools] 

8   080085   ფრეზბურღი milling cutters [hand tools] 

8   080086   ნიჩბები [მებაღეობა] trowels  [gardening] 

8   080087   ქაფჩები trowels 

8   080088 
 

8   080089 

მცენარეთა  მავნებლების გასანადგურებელი 

მოწყობილობები 

მინის საჭრელი ალმასები [ხელის იარაღის 

ნაწილები] 

apparatus for destroying plant parasites, hand-operated 
 

glaziers' diamonds [parts of hand tools] 

8   080090   სავალცავი ინსტრუმენტები [ხელის იარაღი] expanders  [hand  tools] 

8   080091   მჭრელი პირის ასაწყობი ინსტრუმენტები stropping    instruments  

8   080092   სალესი ინსტრუმენტები sharpening     instruments 

8  080093  მჭრელი ზედაპირის ასალესი ინსტრუმენტები blade  sharpening  instruments 
 

8   080095   ქერცლის საფხეკი დანები scaling knives 

8  080096  კულტივატორები, სამარგლელები thistle extirpators [hand tools] 

8   080097   სასხლავი მაკრატლები secateurs 

8   080097   სასხლავი მაკრატლები pruning scissors 

8   080098   ბაღის დანები pruning shears 



 

8 080099 დანები კვირტით მყნობისათვის [ოკულირება] budding knives 

8 080100 ხის სასხლავები tree pruners 

8 080101 დუდკოს  მკვნეტარები cuticle tweezers 

8 080101 დუდკოს  მკვნეტარები cuticle nippers 

8 080102 ეპილაციის პინცეტები hair-removing tweezers 

8 080103 ბაგირის გადასაბმელი ინსტრუმენტები marline spikes 

8 080104 ხუროს ბურღები carpenters' augers 

8 080105 თეგი [ხელის იარაღი] embossers [hand tools] 

8 080106 პედიკურის ხელსაწყოების  ნაკრები pedicure sets 

8 080107 ბუდეები  (სამართებლის) razor cases 

8 080108 ღრუ ბურღები [ხელის იარაღის ნაწილები] hollowing bits [parts of hand tools] 

8 080109 ფოცხები [ხელის იარაღი] rakes [hand tools] 

8 080110 ნიჩბები [ხელის იარაღი] shovels [hand tools] 

8 080111 ბარები [ხელის იარაღი] spades [hand tools] 

8 080112 ბაღის მაკრატლები border shears 

8 080113 ცელები scythes 

8 080114 ცელის რგოლები scythe rings 

8 080115 სალესი ძელაკები scythe stones 

8 080115 სალესი ძელაკები whetstones 

8 080116 უთოები [არაელექტრული ხელის იარაღი] irons [non-electric hand tools] 

8 080117 ლითონის გოფრირების ხელსაწყოები goffering irons 

8 080118 საპრიალებელი  ხელსაწყოები polishing irons [glazing tools] 

8 080118 საპრიალებელი  ხელსაწყოები glazing irons 

8 080119 რანდის დანები blades for planes 

8 080120 ნარიმანდსაღები  დანები molding irons 

8 080120 ნარიმანდსაღები  დანები moulding irons 

8 080121 ლითონის გოფრირების ხელსაწყოები crimping irons 

8 080122 დამღები branding irons 

8 080124 ბურღები [ხელის იარაღი] gimlets [hand tools] 

8 080125 ქარქაშები (ცივი იარაღის) sword scabbards 

8 080126 თმის დასახვევი ხელის ინსტრუმენტები hand implements for hair curling 

8 080127 გაზონსაკრეჭები [ხელის ინსტრუმენტები] lawn clippers [hand instruments] 

8 080128 ყინულსატეხები ice picks 

8 080129 ნახევრადწრიული  საჭრეთლები gouges [hand tools] 

8 080130 პოლიციელის  ხელკეტები truncheons 

8 080130 პოლიციელის  ხელკეტები bludgeons 

8 080130 პოლიციელის  ხელკეტები police batons 

8 080131 გრავირების  ნემსები engraving needles 

8 080132 ნალბანდის დანები farriers' knives 

8 080133 გასაცქვნელი, ასათლელი დანები paring knives 

8 080134 სამყნობი დანები [ხელის იარაღი] grafting tools [hand tools] 

8 080135 ქუშტარები rabbeting planes 

8 080136 ბოსტნეულის საკეპები vegetable choppers 

8 080137 ცულები hatchets 

8 080138 საკეპი დანები choppers [knives] 

8 080139 წალდები [ხელის იარაღი] hoop cutters [hand tools] 

8 080140 ჰარპუნები, ჭვილთები harpoons 

8 080141 ეჩოები [იარაღი] adzes [tools] 

8 080142 თოხები mattocks 

8 080143 ხამანწკის  გასახსნელები oyster openers 

8 080144 ინსექტიციდების პულვერიზატორები [ხელის 

იარაღი] 
insecticide sprayers [hand tools] 

8 080144 ინსექტიციდების პულვერიზატორები [ხელის 

იარაღი] 
insecticide vaporizers [hand tools] 

8 080144 ინსექტიციდების პულვერიზატორები [ხელის 

იარაღი] 
insecticide atomizers [hand tools] 

8 080145 ბაღ-ბოსტნის იარაღი, ხელით სამართავი garden tools, hand-operated 

8 080146 სასხლავი პატარა დანები pruning knives 

8 080147 ჭახრაკები clamps for carpenters or coopers 

8 080148 სამართებლის, საპარსის პირები razor blades 

8 080149 სამართებლები [ხელის იარაღი] blades [hand tools] 

8 080150 ბასრი იარაღი blades [weapons] 

8 080151 ხერხის ტანები [ხელის იარაღის ნაწილები] saw blades [parts of hand tools] 



8   080153   ბერკეტები levers 

8   080154   მაჩეტე machetes 

8  080155  საბეგველები [ხელის ინსტრუმენტები] mallets  [hand  instruments] 
 

8   080156   ჩაქუჩები [ხელის იარაღი] hammers [hand tools] 

8   080157   სანგი [დიდი ურო] sledgehammers 

8   080158   ქვის მთლელის ჩაქუჩები masons'  hammers 

8   080159   ღოჯები chisels 

8    080160    დასაჭიმი მოწყობილობები (მავთულისა და 

ლითონის ლენტის) [ხელის იარაღი] 
metal band stretchers [hand tools] 

 
8   080161   მრგვალი დანები braiders [hand tools] 

8   080162   მონეტების მოსაგროვებელი ნიჩბები money scoops 

8   080163   სასრესი როდინები, ფილები mortars for pounding [hand tools] 

8  080164  პატრუქის შემოსაჭრელი მაშები [მაკრატლები] wick trimmers [scissors] 
 

8   080166   საპარსი ნესესერები shaving cases 

8  080167  ნომრის ამოსატვიფრი ინსტრუმენტები numbering  punches 
 

8   080168   ფრჩხილის ქლიბები nail files 

8  080169  კონსერვის გასახსნელები, არაელექტრული can openers, non-electric 

8  080169  კონსერვის გასახსნელები, არაელექტრული tin openers, non-electric 

8   080170   სათევზაო ჰარპუნები harpoons for fishing 

8   080171   ქარჩები [ხელის იარაღი] picks [hand tools] 

8   080172   კუტები [ხელის იარაღი] pestles for pounding [hand tools] 

8   080172   კუტები [ხელის იარაღი] rammers [hand tools] 

8   080174   პისტოლეტი-საფრქვეველა [ხელის იარაღი] guns [hand tools] 

 
8   080175   საწერტელი centre punches [hand tools] 

8  080176   სამსხმელო ციცხვები [ხელის იარაღი] foundry ladles [hand tools] 
 

8   080177   რანდის დანები plane irons 

8   080178   ჭოპოსნები [ხელის იარაღი] rasps [hand tools] 

8  080179  სამართებლები, ელექტრული და არაელექტრული razors, electric or non-electric 
 

8   080180   სახვრეტელები pin punches 

8   080181   ცეცხლის საჩხრეკები, გელა fire irons 

8  080182  სამოქლონო ინსტრუმენტები [ხელის იარაღი] riveters  [hand  tools] 
 

8   080183   მოკლესახელურიანი ცელები hainault  scythes 

8   080184   საფხვიერებლები [ხელის იარაღი] weeding forks [hand tools] 

8   080185   სამარგლელები [ხელს იარაღი] hoes [hand tools] 
8   080186   ხერხის ჩარჩოები saw holders 

8   080187   საჩეჩელები [ხელის იარაღი] hackles [hand tools] 

8   080188   ბაღის მოღუნული დანები bill-hooks 

8   080189   ნამგლები sickles 

8    080191    სითხის დეკანტაციის მოწყობილობა (ხელის იარა 

ღი) 
implements for decanting liquids [hand tools] 

8  080192  მჭრელპირიანი ინსტრუმენტები [ხელის იარაღი] edge tools [hand tools] 

 

8   080193   შიგსახრახნი [ხელის იარაღი] taps [hand tools] 

8   080194   სპირალური ბურღები [ხელის იარაღი] augers  [hand  tools] 
 

8   080195   სახრახნისები screwdrivers, non-electric 

8   080196   სატეხები [ხელის იარაღი] priming irons [hand tools] 

8   080197   საღრუვები bits [hand tools] 

8   080198   მილსაჭრელი ინსტრუმენტები tube  cutting  instruments 

8   080199   ციბრუტები breast  drills 

8     080200     სასოფლო-სამეურნეო იარაღი, ხელით სამართავი  agricultural implements, hand-operated 
 

8   080201   ქარგოლები [ხელის იარაღი] grindstones [hand tools] 

8   080201   ქარგოლები [ხელის იარაღი] sharpening wheels [hand tools] 

8  080202  სასხურებლები ინსექტიციდებისათვის syringes for spraying insecticides 
 

8   080203   სუფრის ვერცხლეული [დანა-ჩანგალი და 

კოვზები] 

silver plate [knives, forks and spoons] 

8   080204   სათხრელები [ხელის იარაღი] diggers [hand tools] 

8   080205   დანები knives* 

8   080206   მკვნეტარები pliers 

8   080207   მაშები tongs 



8   080207   მაშები pincers 



8   080207   მაშები nippers 

8   080208   მახვილები, დაშნები swords 

8   080209   ხმლები sabres 

8   080211   კოპრები [ხელის იარაღი] rams [hand tools] 

8   080212   ბილეთის კომპოსტერები (საშტამპავი 
ინსტრუმენტები) 

instruments for punching tickets 

 
8   080213   ფრჩხილის ქლიბები, ელექტრული nail files, electric 

8   080214 
 

 

8   080214 

ფრჩხილების გასაპრიალებელი სამარჯვები, 

ელექტრული ან არაელექტრული 
 
 

ფრჩხილების გასაპრიალებელი სამარჯვები, 

ელექტრული ან არაელექტრული 

fingernail polishers, electric or non-electric 
 

 

nail buffers, electric or non-electric 

 
8   080218   საბურღი ვაზნები [ხელის იარაღი] drill holders [hand tools] 

8   080219 
 

 
8   080220 

 

8   080221 
 

 
 

8   080222 

თმის საკრეჭი ხელსაწყოები პირადი 

სარგებლობისათვის, ელექტრული და 

არაელექტრული 

სასოფლო-სამეურნეო საფხვიერებლები (ხელის 

იარაღები) 

ფრჩხილის მოსაჭრელი ინსტრუმენტები, 

ელექტრული და არაელექტრული 
 
 

ცხოველების საკრეჭი ხელსაწყოები [ხელის 

ინსტრუმენტები] 

hair clippers for personal use, electric and non-electric 
 

 
agricultural forks [hand tools] 

 

nail clippers, electric or non-electric 
 

 
 

hair clippers for animals [hand instruments] 

8  080223  საკრეჭი მაკრატლები [ხელის ინსტრუმენტი] shearers  [hand  instruments] 

 

8   080224   ბრტყელი უთოები flat  irons 

8   080226   ზუმფარიანი ქარგოლები emery grinding wheels 

8   080227   ქლიბები files [tools] 

8   080228   სახვრეტი მარწუხები [ხელის იარაღი] punch pliers [hand tools] 
 

8   080229   პუანსონები [ხელის იარაღი] punches [hand tools] 

8  080230  მჭრელი ინსტრუმენტები [ხელის იარაღი] cutting tools [hand tools] 
 

8   080231   მანიკურის ხელსაწყოების ნაკრები manicure  sets 

8   080232   მასტიკის გამოსაწნევი პისტოლეტები, ხელით 
სამართავი 

guns, hand-operated, for the extrusion of mastics 

8  080234  ვენახის დასამუშავებელი თოხები [ხელის იარაღი] ditchers [hand tools] 

 

8   080235   საფხეკები [ხელის იარაღი] scrapers [hand tools] 

8   080236   ხორცსაკეპები [ხელის იარაღი] mincing knives [hand tools] 

8   080236   ხორცსაკეპები [ხელის იარაღი] fleshing knives [hand tools] 

8   080236   ხორცსაკეპები [ხელის იარაღი] meat choppers [hand tools] 

8   080237   შაბერები, სახეწები [ხელის იარაღი] scraping tools [hand tools] 

8  080241  გასახვრეტი ინსტრუმენტები (ყურის) ear-piercing  apparatus 
 

8   080242   დეპილაციის ინსტრუმენტები, ელექტრული და 

არაელექტრული 

depilation appliances, electric and non-electric 

8   080243   მანიკურის ხელსაწყოების ნაკრები, ელექტრული    manicure  sets,  electric 

 

8   080244   გირაგები vices 

8   080244   გირაგები vises 

8   080245   ხელის ტუმბოები hand   pumps* 

8   080246   ხანჯლები daggers 

8   080247   ღვედები (ხელის იარაღის) [დამჭერები] tool belts [holders] 

8  080248  დანები (ყველის საჭრელი), არაელექტრული cheese slicers, non-electric 

8  080249  დანები (პიცის დასაჭრელი), არაელექტრული pizza cutters, non-electric 

8   080250   ხელბურღები crow bars 

8   080251   დანები (კვერცხის საჭრელი), არაელექტრული   egg slicers, non-electric 
 

8   080252   წამწამების ასაპრეხი მაშები eyelash curlers 

8   080253   ფიცრის განსაზღვრული კუთხით გასაჭრელი 
სადურგლო სამარჯვები 

mitre [miter (Am.)] boxes [hand tools] 

8   080254   გოლფის ღრმულის ნიჩბები sand trap rakes 



8   080255   ბუხრის საბერველები [ხელის იარაღი] fireplace bellows [hand tools] 
 

8   080256   ტატუირების მოწყობილობები apparatus  for  tattooing 

8   080257   ზუმფარიანი ქლიბები emery files 



8    080258    მილებში კაბელის დაჭიმვისთვის განკუთვნილი 

მავთული  (ხელის იარაღი) 
fish tapes [hand tools] 

 
8   080258   ცივნაჭიმი მავთული (ხელის იარაღი) draw wires [hand tools] 

8   080259   სადენების მჭრელები (ხელის იარაღები) wire strippers [hand tools] 
 

 

8   080261   დაზგის გირაგები (ხელის იარაღები) bench vices [hand implements] 

8  080262  სილიკონის ჩასასხმელი თოფი, არაელექტრული   non-electric caulking guns 
 

8    080263    სადენების მჭრელები, ლითონის (ხელის 

იარაღები) 

metal wire stretchers [hand tools] 

8 080264   სკალპელები hobby knives [scalpels] 

8   080265   აირტუმბოები, ხელით სამართავი air pumps, hand-operated 

8   080266   კერამიკული დანები ceramic knives 

8   080267   ზუმფარიანი ქლიბები emery boards 

8   080268   თხილამურების სალესი ინსტრუმენტები, ხელით 

სამართავი 
ski edge sharpening tools, hand-operated 

9   090001   კოჭები, ელექტრული coils, electric 

9   090002   ნაწილაკების ამაჩქარებლები particle  accelerators 

9   090003 
 
 
 
 

9   090004 
 

 
 

9   090005 
 

 
 

9   090007 

 

9   090007 

სატრანსპორტო შემთხვევის თავიდან 

ასაცილებელი  შუქამრეკლი  რგოლები 

ტანსაცმელზე  დასამაგრებლად 
 
 

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები ავარიის 

დროს  გამოსაყენებლად 
 
 

ტანსაცმელი უბედური შემთხვევის, გამოსხივებისა 

და  ხანძრისაგან დასაცავად 
 
 

ელექტროაკუმულატორები  სატრანსპორტო 

საშუალებებისათვის 

ელექტროაკუმულატორები  სატრანსპორტო 

საშუალებებისათვის 

reflecting discs for wear, for the prevention of traffic 

accidents 
 
 
 

protection devices for personal use against accidents 

 
 
 

clothing for protection against accidents, irradiation and 

fire 

 

accumulators, electric, for vehicles 

batteries, electric, for vehicles 

9   090008   ქილები (აკუმულატორის) battery  jars 

9   090008   ქილები (აკუმულატორის) accumulator  jars 

9   090009   აკუმულატორის კორპუსები battery  boxes 

9   090009   აკუმულატორის კორპუსები accumulator  boxes 

9 090010 აციდომეტრები აკუმულატორებისათვის 

(ბატარეებისათვის) 
acidimeters for batteries 

 

9   090011   ჰიდრომეტრები hydrometers 

9   090012   აკუმულატორის ფირფიტები plates for batteries 

9   090013   სასტვენები (სასიგნალო) whistle  alarms 

9   090014   ხმოვანი სასიგნალო მოწყობილობები acoustic alarms 
 

9   090014   ხმოვანი სასიგნალო მოწყობილობები sound alarms 

 

9   090015   ბგერათგამტარები acoustic conduits 

9   090016   ხმის ჩასაწერი დისკები sound recording discs 

9   090016   ხმის ჩასაწერი დისკები phonograph  records 

9   090017   მეგაფონები speaking tubes 

9   090018   აქტინომეტრები actinometers 

9   090019   არითმომეტრები adding machines 

9   090020   აერომეტრები aerometers 

9  090021  გამადიდებელი ხელსაწყოები [ფოტოგრაფია] enlarging apparatus [photography] 
 

9    090022    ელექტროდინამიკური  აპარატურა  (სარკინიგზო 

ისრების დისტანციური მართვის) 

electro-dynamic apparatus for the remote control of 

railway points 

 

9   090023   მაგნიტები magnets 

9   090024   ელექტრომაგნიტური კოჭები electromagnetic  coils 

9  090025  ჰაერის შედგენილობის ანალიზის აპარატები air analysis apparatus 
 

9   090026   სასიგნალო მოწყობილობები alarms* 

9   090027   სპირტსაზომები alcoholmeters 

9   090028   ალიდადები (კუთხესაზომები) alidades 

9   090029   საკვების ანალიზის ხელსაწყოები food analysis apparatus 

9 090030  დისტანციური ანთების ელექტროაპარატები igniting apparatus, electric, for igniting at a distance 



9  090030  დისტანციური ანთების ელექტროაპარატები electric apparatus for remote ignition 

9   090031   ბატარეები (ანთების სისტემის) batteries  for  lighting 

9   090033   ალტიმეტრები, სიმაღლის საზომები altimeters 



9   090034   აზბესტის ქსოვილის ხელთათმანები ხანძრისაგან 

დასაცავად 
asbestos gloves for protection against accidents 

9   090035   აზბესტის ქსოვილის ტანსაცმელი ხანძრისაგან დას asbestos clothing for protection against fire 

აცავად 

9   090036   ამპერმეტრები ammeters 

9   090037   ხმის გამაძლიერებლები amplifiers 

9  090038  გამაძლიერებელი ელექტრონული მილაკები amplifying  tubes 

9  090038  გამაძლიერებელი ელექტრონული მილაკები amplifying  valves 

9   090039   ანემომეტრები anemometers 

9   090040   საკალიბრე რგოლები calibrating rings 

9   090041   ცეცხლმქრობები fire extinguishers 

9   090043   ანოდები anodes 

9   090044 

9   090044 

ანოდის ბატარეები 

მაღალი ძაბვის ბატარეები 

anode batteries 

high tension batteries 

9   090045   ანტენები antennas 

9   090045   ანტენები aerials 

9   090046   შუქდამცავი მინები anti-glare glasses 

9   090047   შუქდამცავი წინაფრები anti-glare  visors 

9   090047   შუქდამცავი წინაფრები anti-dazzle shades 

9    090048    დაბრკოლებამედეგი მოწყობილობები 

[ელექტრობა] 
anti-interference devices [electricity] 

9  090049   ტრანსფორმატორები [ელექტრობა] transformers  [electricity] 

9   090050 

9   090053 

აპერტომეტრები  (ოპტიკა) 

ფულის დასათვლელი და დასახარისხებელი 

მანქანები 

apertometers [optics] 

money counting and sorting machines 

9  090054  გამანაწილებელი კოლოფები [ელექტრობა] distribution  boxes [electricity] 

 

9   090055   ტოპოგრაფიული ინსტრუმენტები surveying  instruments 

9   090056   საზომი ჯაჭვი surveying  chains 

9   090059   ობიექტივები (ასტროფოტოგრაფიის) lenses for astrophotography 
 

9   090060 

9   090060 

თერმოელექტრონული  მილაკები 

თერმოელექტრონული  სარქველები 

thermionic tubes 

thermionic valves 

9  090061  სასწავლო აუდიოვიზუალური აპარატურა audiovisual  teaching  apparatus 
 

9   090062   მუსიკალური ავტომატები წინასწარი გადახდით 

(ავტომატური  ფირფიტსაკრავები) 

coin-operated musical automata [juke boxes] 

 

9   090062   მუსიკალური ავტომატები წინასწარი გადახდით juke  boxes,  musical 

 

9   090063 

 

9   090064 

მექანიზმები ავტომატებისათვის წინასწარი გადახ 
დით 

მექანიზმები ავტომატებისათვის წინასწარი გადახ 

დით 

mechanisms for coin-operated apparatus 

mechanisms for counter-operated apparatus 

9   090066   კალიბრები calipers 

9   090067   კომპარატორები comparators 

9   090068   სიგნალიზატორი (ხანძრის) fire  alarms 

9   090069   ავტომობილის სალტეში დაბალი წნევის ავტომატუ automatic indicators of low pressure in vehicle tires 

რი მაჩვენებლები [tyres] 

9   090069 
 

9   090069 

ავტომობილის სალტეში დაბალი წნევის ავტომატუ automatic indicators of low pressure in vehicle tires 

რი მაჩვენებლები 

ავტომობილის სალტეში დაბალი წნევის ავტომატუ automatic indicators of low pressure in vehicle tyres 

რი მაჩვენებლები 

9   090070   დამცავი კომბინეზონები (მფრინავის) protective  suits  for  aviators 
 

9   090071   ზარები (სასიგნალო), ელექტრული alarm bells, electric 

9    090072    “ჯადოსნური” ლერწები მიწისქვეშა წყაროების 
ადგილმდებარეობის  დასადგენად 

rods for water diviners 

 
9   090073   სამაშველო ტივები life-saving  rafts 

9   090074   სასწორები scales 

9   090075   ზონდები (მეტეოროლოგიური) meteorological  balloons 

9   090076 
 

9   090077 განმაგნიტების მოწყობილობები (მაგნიტური ლენტის) 

მაგნიტურ ლენტზე ჩამწერი მოწყობილობა [ხმის, 



გამოსახულ

ების,   

ინფორმაცი

ის] 

demagnetizing apparatus for magnetic tapes 
 

tape recorders 

 

9   090078   მაგნიტური ლენტები magnetic  tapes 

9   090079   ბარომეტრები barometers 

9   090080   ამწონი მოწყობილობები weighing  machines 

9   090081   ხიდური, ბაქნიანი სასწორები weighbridges 



9   090082   ხანძრის ჩასაქრობი საბეკნელები fire  beaters 

9  090083  სამუხტავი მოწყობილობები 

ელექტროაკუმულატორისათვის 
chargers for electric batteries 

9   090085   ბეტატრონები betatrons 

9   090086   ბილეთების გასაყიდი ავტომატები ticket   dispensers 

9  090087  კორპუსები ხმამაღლამოლაპარაკისათვის cabinets for loudspeakers 
 

9   090088   ფოტოაპარატის ლინზები close-up lenses 

9  090089  კიდურა ქუროები [ელექტრობა] terminals  [electricity] 

9  090090  წნევის მაჩვენებელ-საცობები სარქველებისათვის  pressure indicator plugs for valves 
 

9   090092   გალვანომეტრები galvanometers 

9   090093   ზარის ღილაკები push buttons for bells 

9  090094  განმაშტოებელი კოლოფები [ელექტრობა] branch boxes [electricity] 
 

 

9   090095   ტონარმები ფირსაკრავებისათვის tone arms for record players 

9   090096   სპირტიანი თარაზოები spirit  levels 

9   090097   პერფობარათზე მომუშავე აღჭურვილობა 
ოფისისათვის 

punched card machines for offices 

9   090098   გარსები ელექტრული კაბელისათვის sheaths for electric cables 

9   090099   დიაპოზიტივის ჩარჩოები frames for photographic transparencies 

9   090101   წრიული ლოგარითმული სახაზავები circular slide rules 
9   090102   ლოგარითმული სახაზავები slide-rules 

9   090103   კალკულატორები calculating machines 

9   090104   გასაშლელი კალიბრები slide calipers 

9  090105  გაბარიტები [საზომი ინსტრუმენტები] jigs  [measuring  instruments] 
 

9   090106   შუქპირგადასაღები მანქანები blueprint  apparatus 

9   090107   კამერები (კინემატოგრაფიული) cinematographic  cameras 

9   090109   კაპილარული მილები capillary  tubes 

9   090111   ხმის ჩანაწერის მატარებლები sound recording carriers 

9   090112   დამცავი ჩაფხუტები, მუზარადები protective  helmets 

9   090113 
 

 
9   090113 

რესპირატორები, ხელოვნური სუნთქვისათვის 

განკუთვნილის გარდა 
 
 

რესპირატორები, ხელოვნური სუნთქვისათვის 

განკუთვნილის გარდა 

respiratory masks, other than for artificial respiration 

 
9   090114   შემდუღებლის ნიღბები solderers'  helmets 

9   090115   სათვალის ჯაჭვები eyeglass chains 

9   090115   პენსნეს ძეწკვები spectacle chains 

9  090116  თბორეგულირების მოწყობილობები heat regulating apparatus 

9   090117   ფოტოლაბორატორიები darkrooms  [photography] 

9    090120    ორთქლის ქვაბის საკონტროლო-გამზომი 
ხელსაწყოები 

boiler control instruments 

9  090122  საშრობი ქვესადგამები [ფოტოგრაფია] drying racks [photography] 

 

9   090124 

 

9   090124 

კინოფირების დასამონტაჟებელი  ხელსაწყოები 

 

დასამონტაჟებელი ხელსაწყოები და სამარჯვები 

(კინოფირების) 

editing appliances for cinematographic films 

apparatus for editing cinematographic film 

9   090125   ნაბეჭდი სქემები printed circuits 

9   090126   მოციმციმე შუქსასიგნალო აპარატები flashing lights [luminous signals] 

9   090126   მოციმციმე შუქსასიგნალო აპარატები blinkers  [signalling  lights] 

9   090127   ზარები (სასიგნალო) signal bells 

9  090128   ბუდეები (მიკროსკოპის სასაგნე მინის) containers for microscope slides 
 

9   090129   კოლექტორები, ელექტრული collectors,  electric 

9   090130   დისტანციური მართვის ელექტრული 
დანადგარები (სამრეწველო პროცესების) 

electric installations for the remote control of industrial 

operations 

 
9  090131  გადართვის კოლოფები [ელექტრობა] switchboxes  [electricity] 

 

9   090132   კომუტატორები commutators 

9   090133   საზღვაო კომპასები marine compasses 

9   090134   ოკულარები eyepieces 



9   090136   საქსოვი ლუპები thread  counters 

9  090136  საქსოვი ლუპები 

9   090137   ბიჯსაზომები, პედომეტრები pedometers 

9   090138   მრიცხველები counters 

9   090138   მრიცხველები meters 



9   090139   მეტრონომები metronomes 

9   090140   კონდენსატორები condensers [capacitors] 

9   090140   კონდენსატორები capacitors 

9   090141   გამტარები, ელექტრული conductors, electric 

9   090142   ელექტროხაზები (მაგისტრალური)  electricity conduits 9 

090143   ელექტროწრედის ჩამრთველები circuit closers 

9   090144   ხაზური შემაერთებელი კოლოფები [ელექტრობა]  connectors [electricity] 

9  090145  შემაერთებელი კოლოფები [ელექტრობა] junction boxes [electricity] 

9   090146   საკომუტაციო დაფები switchboards 

9   090148   კონტაქტები, ელექტრული contacts, electric 

9   090149   დაფრანკვის კონტროლის აპარატები apparatus to check franking 

9    090149    საფოსტო მარკებით გადახდის კონტროლის 

აპარატები 
apparatus to check stamping mail 

9  090150  მარეგულირებელი ხელსაწყოები, ელექტრული regulating  apparatus,  electric 

 

9   090151 

 

9   090152 

დამზერისა და კონტროლის აპარატები, 
ელექტრული 

სიჩქარის კონტროლის ხელსაწყოები 

სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; 

სპიდომეტრები 

monitoring apparatus, electric 

 

speed checking apparatus for vehicles 

 
9  090153  კონვერტერები, გარდამქმნელები, ელექტრული converters,  electric 

 

9  090154  ფოტოკოპირების მოწყობილობები 

[ფოტოგრაფიული, ელექტროსტატიკური, თბური] 

photocopiers [photographic, electrostatic, thermic] 

 

9   090156   სათვალის ზონრები eyeglass cords 

9   090156   პენსნეს ზონრები spectacle cords 

9   090157   რეტორტები retorts 

9   090158   რეტორტის დამჭერები retorts' stands 

9   090159   კორექციის ლინზები [ოპტიკა] correcting  lenses  [optics]  

9   090160   ობიექტივები [ლინზები], [ოპტიკა] objectives  [lenses]  [optics] 

9   090161   კოსმოგრაფიის ხელსაწყოები cosmographic  instruments 

9   090162   სკაფანდრები მყვინთავებისათვის diving  suits 

9  090163  ელექტრული ხელსაწყოები კომუნიკაციისთვის electric apparatus for  commutation 
 

9   090164   გადამრთველები, ელექტრული switches,  electric 

9  090165  შემზღუდველები [ელექტრობა] limiters  [electricity] 

9   090166 
 

9   090166 

როზეტები, შტეფსელის ჩანგლები,   [ელექტრული 

შეერთებები] 

როზეტები, შტეფსელის ჩანგლები,   [ელექტრული 

შეერთებები] 

sockets, plugs and other contacts [electric connections] 
 

plugs, sockets and other contacts [electric connections] 

9   090167   დენის გამმართველები current  rectifiers 

9   090168   რედუქტორები [ელექტრობა] cell switches [electricity] 

9   090168   რედუქტორები [ელექტრობა] reducers  [electricity] 

9   090169   მეტრები თერძისათვის dressmakers'  measures 

9   090170   ტიგელები [ლაბორატორიული] crucibles  [laboratory] 

9   090170   ტიგელები [ლაბორატორიული] cupels  [laboratory] 

9   090171   ტყავის სისქის გასაზომი ხელსაწყოები appliances for measuring the thickness of leather 
 

9   090172   ციკლოტრონები cyclotrons 

9   090173   ყალბი მონეტის დეტექტორები counterfeit  [false]  coin  detectors 

9   090173   ყალბი მონეტის დეტექტორები false coin detectors 

9  090174  გამშვები მოწყობილობები (ფოტოსაკეტის) 
[ფოტოგრაფია] 

shutter releases [photography] 

9   090175   დენსიმეტრები densimeters 

9   090176   მულტიპლიკაციური ფილმები animated  cartoons 

9   090177   ლაბორატორიული ქვეშები laboratory  trays 

9    090178    დეტექტორები სამრეწველო ან სამხედრო 
მიზნებისათვის  (ლითონის) 

metal detectors for industrial or military purposes 

 
9   090179   სონარები sonars 

9   090180   დეტექტორები detectors 

9   090181   ფოტოსაკეტები shutters  [photography] 

9   090182   მემბრანები, აკუსტიკური diaphragms  [acoustics] 

9  090183  დაცენტრების ხელსაწყოები (დიაპოზიტივის) centering apparatus for photographic transparencies 
 



9   090184   ფოტოაპარატები cameras [photography] 

9  090185  დიაპოზიტივები [ფოტოგრაფია] transparencies  [photography] 

9   090185   დიაპოზიტივები [ფოტოგრაფია] slides  [photography] 

9   090186   დიასკოპები slide projectors 



9   090186   დიასკოპები transparency projection apparatus 

9   090187   მანძილსაზომი ხელსაწყოები distance  measuring apparatus 

9   090188   დიქტოფონები dictating machines 

9  090189  დიფრაქციული აპარატები [მიკროსკოპია] diffraction apparatus [microscopy] 
 

9   090190   ხმამაღლამოლაპარაკეები loudspeakers 

9   090191   მცველები circuit breakers 

9   090192   ფირსაკრავები record players 

9   090193   მიკროსკოპები microscopes 

9   090194   მანძილის ჩამწერი ხელსაწყოები distance  recording  apparatus 

9   090194   მანძილიჩამწერი ხელსაწყოები apparatus for recording distance 

9   090195   მანძილსაზომები range finders 

9   090195   მანძილსაზომები telemeters 

9  090197  გამანაწილებელი დაფები [ელექტრობა] distribution  boards  [electricity] 
 

9   090198   გამანაწილებელი პულტები [ელექტრობა] distribution  consoles  [electricity] 

9   090200   ფარგლები [გამზომი ინსტრუმენტები] compasses for measuring 

9   090201   საზომები measures 

9   090202   გამზომი ხელსაწყოები measuring  apparatus 

9   090203   დინამომეტრები dynamometers 

9   090204   მაჩვენებლები (წყლის დონის) water level indicators 

9   090205   სახანძრო კიბეები fire escapes 

9  090206   იმპულსური ნათურები [ფოტოგრაფია] flash-bulbs   [photography] 
 

9   090207   ტელეფონის ყურმილები telephone  receivers 

9   090208   ფლუორესცენციური ეკრანები fluorescent  screens 

9   090209   საპროექციო ეკრანები projection screens 

9  090210  სახის დამცავი ეკრანები მუშებისათვის workmen's  protective  face-shields 
 

9   090211   ეკრანები [ფოტოგრაფია] screens [photography] 

9  090212  საშრობი მოწყობილობები ფოტოგრაფიისათვის drainers for use in photography 
 

9  090212  საშრობი მოწყობილობები ფოტოგრაფიისათვის photographic  racks 

 

9   090213   დენის კარგვის ელექტრული ინდიკატორები electric  loss  indicators 
 

 

9   090214   გამზომი ხელსაწყოები, ელექტრული measuring devices, electric 

9   090215   კაბელები, ელექტრული cables, electric 
9   090216   გაყვანილობა [ელექტრობა] ducts  [electricity] 

9   090217   მართვის პულტები, ელექტრული control  panels  [electricity] 

9   090218   გალვანური ელემენტები galvanic cells 

9   090219   შეერთებები ელექტროხაზებისათვის connections for electric lines 

9   090220   შეერთებები, ელექტრული couplings,  electric 
9   090220   შეერთებები, ელექტრული connections,  electric 

9   090222   რელეები, ელექტრული relays, electric 

9   090226   ელექტროლიზის აბაზანები electrolysers 

9  090227  გადამცემები (ელექტრონული სიგნალის) transmitters of  electronic signals 
 

9  090228  დისტანციური რადიოგადამცემები 

[კავშირგაბმულობა] 

transmitting sets [telecommunication] 

9  090230  აკუსტიკური დისკის გამწმენდი ხელსაწყოები cleaning apparatus for sound recording discs 
 

9    090230    ფონოგრაფიის ჩამწერი მოწყობილობის 

გამწმენდი ხელსაწყოები 

cleaning apparatus for phonograph records 

 
9   090231   ლენტები (ხმის ჩასაწერი) sound recording strips 

9   090232 
 

 
9   090232 

განვლილი  მანძილის  აღმრიცხველები 

სატრანსპორტო  საშუალებებისათვის 
 
 

განვლილი  მანძილის  აღმრიცხველები 

სატრანსპორტო  საშუალებებისათვის 

kilometer recorders for vehicles 
 

 
milage recorders for vehicles 

 
9   090233   კოჭები [ფოტოგრაფია] spools [photography] 

9   090234   მექანიკური ფარნიშნები mechanical signs 

9   090235   ეპიდიასკოპები epidiascopes 

9   090236   სინჯარები test  tubes 

9   090237   ბალანსირების მოწყობილობები balancing  apparatus 

9   090238   თერმოსტატები thermostats 

9   090239   ერგომეტრები ergometers 



9   090240   მასალათა გამოცდის მანქანები და ხელსაწყოები   material testing instruments and machines 



9   090241   ოვოსკოპები egg-candlers 

9   090242   საზომები gauges 

9   090243   ბენზინის დონის მაჩვენებლები gasoline   gauges 

9   090243   ბენზინის დონის მაჩვენებლები petrol gauges 

9   090245   ნაპერწკალსაქრობები spark-guards 

9   090246 
 

9   090249 

ბუდეები  ფოტოაპარატისა და 

ფოტოსაკუთვნისათვის, სპეციალური 

აპარატები  ანალიზისათვის,  არასამედიცინო 

მიზნებისათვის 

cases especially made for photographic apparatus and 

instruments 

testing apparatus not for medical purposes 

9   090250   რეფრაქტომეტრები refractometers 

9   090251   ექსპონომეტრები [განათების მზომები] exposure meters [light meters] 
 

9   090252   ანგარიშის გამოსაწერი მოწყობილობა invoicing  machines 

 

9   090253 

 

9   090254 

ფერმენტაციის აპარატები (ლაბორატორიული 

აპარატები) 

უსაფრთხოების მოწყობილობები სარკინიგზო 

ტრანსპორტისათვის 

apparatus for fermentation [laboratory apparatus] 

railway traffic safety appliances 

9   090255   სადენები, ელექტრული wires,  electric 

9   090256   მაგნიტური სადენები magnetic  wires 

9   090257   შვეულას ტყვიის ტვირთები plumb bobs 

9   090258   შვეულები plumb lines 

9  090259  უბედური შემთხვევისგან დამცავი ბადეები nets for protection against accidents 
 

9   090260   ბადეები (სამაშველო) safety nets 

9   090260   ბადეები (სამაშველო) life nets 

9   090261   სამაშველო ბრეზენტი safety  tarpaulins 

9   090262   ფირსაჭრელი აპარატები film cutting apparatus 

9  090263  ფილტრები რესპირატორებისათვის filters for respiratory masks 

9   090264   ფილტრები [ფოტოგრაფია] filters  [photography] 
9   090266   აკუმულატორის დამტენები battery  chargers 

9   090267   მაღალსიხშირული აპარატურა high-frequency  apparatus 

9   090268   სიხშირის საზომები frequency  meters 

9   090269   დნობადი მცველები fuses 

9   090270   რადიოხელსაწყოები radios 

9   090271   გალენიტის დეტექტორები galena crystals [detectors] 

9   090272   გალვანური ბატარეები galvanic  batteries 

9   090274   დამცავი ხელთათმანები gloves for protection against accidents 

9   090275   ხელთათმანები მყვინთავებისათვის gloves for divers 

9   090276   რენტგენის სხივებისაგან დამცავი ხელთათმანები gloves for protection against X-rays for industrial 

სამრეწველო მიზნებისათვის purposes 
 

9   090278   აირის ანალიზატორები gas  testing  instruments 

9   090279   გაზომეტრები (საზომი ხელსაწყოები) gasometers  [measuring  instruments] 
 

9 090280 გეოდეზიური ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები surveying  apparatus and  instruments 

9  090281  სარყეები [გეოდეზიური ინსტრუმენტები] levelling  staffs  [surveying  instruments] 

9  090281  სარყეები [გეოდეზიური ინსტრუმენტები] rods  [surveying  instruments] 

9 090282 საშრობი მოწყობილობები (ფოტოსურათების) drying apparatus for photographic prints 

 

9    090283    გასაპრიალებელი მოწყობილობები 

(ფოტოსურათების) 

glazing apparatus for photographic prints 

9  090284  სახაზავები [გამზომი ინსტრუმენტები] rulers  [measuring  instruments] 
 

 

9   090285   მინის გრადუირებული ჭურჭელი measuring  glassware 

9   090285   გრადუირებული ჭურჭელი (მინის) graduated  glassware 

9   090286   რასტრები ფოტოტიპიისათვის screens for photoengraving 

9     090287     ცხაურები ელექტროაკუმულატორის 
ფირფიტებისათვის 

grids for batteries 

9   090288   ტანსაცმელი (ხანძრისაგან დამცავი) clothing for protection against fire  

9   090288   ტანსაცმელი (ხანძრისაგან დამცავი) garments for protection against fire 

9   090289   აუდიო და ვიდეო მიმღებები audio- and video-receivers 

9   090290   ჰელიოგრაფები heliographic apparatus 

9   090291   ჰოლოგრამები holograms 



9   090292   ჰიგრომეტრები hygrometers 

9    090293    საიდენტიფიკაციო ძარღვები 

ელექტროგამტარებისათვის 
identification threads for electric wires 



 

9 090294 საიდენტიფიკაციო  გარსები 

ელექტროგამტარებისათვის 
identification sheaths for electric wires 

9 090295 სამაშველო მოწყობილობა და აღჭურვილობა life saving apparatus and equipment 

9 090296 ბრანდსპოიტები fire hose nozzles 

9 090297 სახანძრო ტუმბოები fire engines 

9 090298 სახანძრო ტუმბოები fire pumps 

9 090299 ქანობსაზომები slope indicators 

9 090299 ქანობსაზომები clinometers 

9 090299 ქანობსაზომები gradient indicators 

9 090299 ქანობსაზომები inclinometers 

9 090300 ტაქსომეტრები taximeters 

9 090301 მაჩვენებლები (რაოდენობის) quantity indicators 

9 090302 ვაკუუმმეტრები vacuum gauges 

9 090303 სპიდომეტრები speed indicators 

9 090304 ინდუქტორები  [ელექტრობა] inductors [electricity] 

9 090305 ღუზები [ელექტრობა] armatures [electricity] 

9 090306 მონაცემთა  დასამუშავებელი  მოწყობილობები data processing apparatus 

9 090307 სარკეები დათვალიერებითი სამუშაოებისათვის mirrors for inspecting work 

9 090308 სალაპარაკო აპარატები intercommunication apparatus 

9 090309 კასეტები  (ფოტოფირფიტის) carriers for dark plates [photography] 

9 090310 ინვერტორები [ელექტრობა] inverters [electricity] 

9 090311 იონიზაციის ხელსაწყოები, ჰაერის და წყლის ionization apparatus not for the treatment of air or water 

დამუშავების აპარატების გარდა 

9 090312 კარის ოპტიკური საჭვრეტელები peepholes [magnifying lenses] for doors 

9 090313 შემოსაკეცი მარკერები hemline markers 

9 090315 ლაბორატორიული აღჭურვილობა, სპეციალური furniture especially made for laboratories 

9 090316 ლაქტოდენსიმეტრები lactodensimeters 

9 090317 ლაქტომეტრები lactometers 

9 090318 ლამპები (ფოტოლაბორატორიის -) darkroom lamps [photography] 

[ფოტოგრაფია] 

9 090319 ოპტიკური ფარნები optical lamps 

9 090319 ოპტიკური ფარნები optical lanterns 

9 090321 ფარნები (“ჯადოსნური”) magic lanterns 

9 090322 სასიგნალო ფარნები signal lanterns 

9 090323 ლაზერები, არასამედიცინო lasers, not for medical purposes 

9 090324 ლინზები (ოპტიკური) optical lenses 

9 090325 წერილის სასწორები letter scales 

9 090326 ლაგები [გამზომი ინსტრუმენტები] logs [measuring instruments] 

9 090327 ლოტის ზონრები sounding lines 

9 090328 ლუპები [ოპტიკა] magnifying glasses [optics] 

9 090329 მნათი ნიშნები signs, luminous 

9 090330 ნეონის ნიშნები neon signs 

9 090331 პენსნეები eyeglasses 

9 090331 სათვალეები [ოპტიკა] spectacles 

9 090332 ოკულარიანი  ხელსაწყოები instruments containing eyepieces 

9 090333 ოპტიკური ნიველირები surveyors' levels 

9 090334 სათვალის ლინზები spectacle lenses 

9 090335 ოპტიკური ნაწარმი optical goods 

9 090336 მანომეტრები pressure gauges 

9 090336 მანომეტრები manometers 

9 090337 პერისკოპები periscopes 

9 090338 დამცავი ნიღბები protective masks* 

9 090339 მათემატიკური ინსტრუმენტები mathematical instruments 

9 090340 მექანიზმები ტელევიზორისათვის წინასწარი coin-operated mechanisms for television sets 

გადახდით 

9 090341 მეგაფონები megaphones 

9 090342 კომპიუტერის მეხსიერების ბლოკები computer memory devices 

9 090343 მეტრები ხუროსათვის carpenters' rules 

9 090344 ვერცხლისწყლიანი  თარაზოები mercury levels 

9 090345 ფოტოგრაფირების სისწრაფის საზომი speed measuring apparatus [photography] 

ხელსაწყოები 

9 090346 პრეციზიული გამზომი ხელსაწყოები precision measuring apparatus 

9 090347 გამზომი ინსტრუმენტები measuring instruments 

9 090348 მეტეოროლოგიური   ხელსაწყოები meteorological instruments 

9 090349 მეტრები [გამზომი ინსტრუმენტები] rules [measuring instruments] 

9 090350 მიკრომეტრული ხრახნები ოპტიკური 

ხელსაწყოებისათვის 
micrometer screws for optical instruments 

9 090351 მიკროფონები microphones 



9   090352   მიკროტომები microtomes 

9   090353   დროის რელეები, ავტომატური time  switches,  automatic 

9   090354   ოპტიკური ამრეკლავები mirrors  [optics] 

9  090355  სასუნთქი აპარატები წყალქვეშა ცურვისათვის breathing apparatus for underwater swimming 

9  090356  ნავიგაციის ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები nautical apparatus and instruments 

9   090357   საზღვაო სასიგნალო ხელსაწყოები naval signalling apparatus 

9   090358   ნავიგაციის ინსტრუმენტები navigational   instruments 

9   090359   პენსნეს ჩარჩოები eyeglass frames 

9   090359   სათვალის ჩარჩოები spectacle frames 

9   090360   ბატარეები, ელექტრული batteries,  electric 

9   090361   აკუმულატორები, ელექტრული accumulators,  electric 

9   090362   თარაზოები levels [instruments for determining the horizontal] 
 

9   090363   ნიველირების ინსტრუმენტები levelling   instruments 

9   090365   პრიზმები [ოპტიკური] prisms  [optics] 

9   090366   თვალთვალის ხელსაწყოები observation   instruments 

9   090367   ოქტანტები octants 

9   090368   ომმეტრები ohmmeters 

9   090369   ტალღსაზომები wavemeters 

9  090370  ოპტიკური ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები optical apparatus and instruments 
 

9   090371   ოპტიკური მინები optical glass 

9   090372   კომპიუტერები computers 

9  090373  კომპიუტერული პროგრამები, ჩაწერილი computer  programmes  [programs],  recorded 
 

9   090374   ოსცილოგრაფები oscillographs 

9    090377    ჟანგბადის გადასასხმელი [გადამშვები] 

მოწყობილობები 
oxygen transvasing apparatus 

9   090378   ოზონატორები ozonisers [ozonators] 

9   090379   მიკრომეტრები micrometers 

9   090379   მიკრომეტრები micrometer gauges 

9  090380  სასიგნალო პანელები, მნათი ან მექანიკური signalling panels, luminous or mechanical 
 

9   090381   მეხამრიდები lightning conductors [rods] 

9   090381   მეხამრიდები lightning arresters 

9   090381   მეხამრიდები lightning conductors 

9    090383    დროის აღმრიცხველები ფასიანი 

ავტოსადგომისათვის 
parking meters 

9  090384  ასტრონომიული ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები apparatus and instruments for astronomy 
 

 

9   090386   ტყავის სისქის გამზომი აპარატები apparatus for measuring the thickness of skins 

9   090387   ჰიდრომეტრები მჟავასათვის acid  hydrometers 

9  090388  ამწონი ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები weighing apparatus and instruments 
 

9   090389   არეომეტრები მარილიანი ხსნარისათვის salinometers 

 

9   090390   სარეცხი აბაზანები [ფოტოგრაფია] washing trays [photography] 

9   090391   ფოტოაპარატის შტატივები stands for photographic apparatus 

9   090392   ხედმძებნები ფოტოაპარატისათვის viewfinders,   photographic 
9   090393   ფოტომეტრები photometers 

9   090394   ფოტოტელეგრაფული აპარატები phototelegraphy   apparatus 

9  090395  ფიზიკური ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები apparatus and instruments for physics 
 

9    090396    მართვის  მოწყობილობები  სატრანსპორტო 

საშუალებებისათვის, ავტომატური 

steering apparatus, automatic, for vehicles 

 
9   090397   პენსნეები pince-nez 

9   090398   პიპეტები pipettes 

9  090399  პლანშეტები [გეოდეზიური ინსტრუმენტები] plane  tables  [surveying  instruments] 
 

9   090400   პლანიმეტრები planimeters 

9   090401   საყვინთი ყურთსაცობები ear plugs for divers 

9    090402    ზარები [განგაშის სიგნალიზაციის 
მოწყობილობები ] 

bells [warning devices] 

9   090403   საწონები weights 

9   090404   პოლარიმეტრები polarimeters 

9   090407   რადიოსატელეფონო სადგურები radiotelephony  sets 

9   090408   რადიოსატელეგრაფო სადგურები radiotelegraphy  sets 

9   090409   წნევის გასაზომი აპარატები pressure measuring  apparatus 



9   090410   წნევის ინდიკატორები pressure  indicators 

9   090411   საპროექციო აპარატები projection apparatus 



9   090412   კათოდური მოწყობილობები კოროზიისაგან 

დასაცავად 
cathodic anti-corrosion apparatus 

9   090414   კბილების დამცავები [კაპა] teeth  protectors* 

9   090415   პირომეტრები pyrometers 

9   090416   რადარები radar apparatus 

9   090417   რადიომიმღებები (სატრანსპორტო საშუალებების 

) 

vehicle radios 

9  090418  რენტგენის აპარატები სამრეწველო მიზნებისათვის radiological apparatus for industrial purposes 
 

9  090419  ტრანსპორტირები [გამზომი ინსტრუმენტები] protractors  [measuring  instruments] 

 

9   090420 
 

 
 

9   090421 

 

9   090422 

რენტგენის სხივების მიმღები ხელსაწყოები და 

ინსტრუმენტები, არასამედიცინო მიზნებისათვის 
 
 

რენტგენის მილაკები არასამედიცინო 

მიზნებისათვის 

რენტგენის გამოსხივებისგან დამცავი 

ხელსაწყოები, არასამედიცინო მიზნებისათვის 

apparatus and installations for the production of X-rays, 

not for medical purposes 

 

X-ray tubes not for medical purposes 
 

 
protection devices against X-rays, not for medical 

purposes 

 
9   090423   ტელეფონის აპარატები telephone  apparatus 

9   090424   რეფრაქტორები refractors 

9   090425   არასამედიცინო დანიშნულების რენტგენის 
აპარატი 

X-ray apparatus not for medical purposes 

9   090426   სპექტროსკოპები spectroscopes 

9   090427   წინაღობები, ელექტრული resistances,  electric 

9  090429  თერმომეტრები, არასამედიცინო thermometers, not for medical purposes 

9  090430  რესპირატორები ჰაერის გასაფილტრად respirators for filtering air 
 

9   090431   სასუნთქი აპარატები, ხელოვნური სუნთქვის 

აპარატების გარდა 

breathing apparatus, except for artificial respiration 

9   090432   რეოსტატები rheostats 

9    090433    ხელში დასაჭერი ზამბარიანი სასწორი 

(რომელსაც საწონი არ სჭირდება) 
balances [steelyards] 

 

9   090433   ცალსასწორები lever scales [steelyards] 

9   090433   ცალსასწორები steelyards [lever scales] 

9   090434   სიგნალები, მნათი ან მექანიკური signals, luminous or mechanical 

9   090435   საქარიმეტრები saccharometers 

9   090436   ზონდები სამეცნიერო კვლევისათვის probes for scientific purposes 
 

9  090437  სატელიტები სამეცნიერო კვლევისათვის satellites for scientific purposes 

9  090439  მემბრანები სამეცნიერო აპარატურისათვის diaphragms for scientific apparatus 

9   090440   სასწავლო ხელსაწყოები teaching  apparatus 

9   090441   ინდუქციის კოჭები [გრაგნილები] choking coils [impedance]  

9   090442   კლემები [ელექტრული] wire  connectors  [electricity] 
9   090443   საკეტები, ელექტრული locks, electric 

9   090444   სექსტანტები sextants 

9   090445   სასიგნალო სასტვენები signalling  whistles 

9   090446 
 

 
9   090447 

 

 
 

9   090448 

გამაფრთხილებელი სამკუთხედები გაუმართავი 

სატრანსპორტო  საშუალებებისათვის 
 
 

დისტანციური მართვის ელექტროდინამიკური 

აპარატურა  (სიგნალების) 
 
 

იმიტატორები სატრანსპორტო  საშუალებების 

მართვისა და შემოწმებისათვის 

vehicle breakdown warning triangles 
 
 
 

electro-dynamic apparatus for the remote control of 

signals 

 

simulators for the steering and control of vehicles 

 
9   090449   სირენები sirens 

9   090450   ხმის გადამცემი აპარატები sound transmitting apparatus 

9   090451   ხმის ჩამწერი აპარატურა sound recording apparatus 

9   090452   ხმის აღმწარმოებელი აპარატები sound reproduction apparatus 

9   090453   ზონდირების აპარატები და მანქანები sounding apparatus and machines 
 

9   090454   საძირავები ლოტებისა და ზონდებისათვის sounding   leads 

 

9   090455   სონომეტრები sound locating instruments 



9   090457   სპექტროგრაფები spectrograph apparatus 

9   090458   სფერომეტრები spherometers 

9   090460   სტერეოსკოპები stereoscopes 

9   090461   სტერეოსკოპული აპარატები stereoscopic  apparatus 

9   090462   ნემსები ფირსაკრავებისათვის needles for record players 



9   090462   ნემსები ფირსაკრავებისათვის styli for record players 

9   090463   სულფიტომეტრები sulfitometers 

9   090464   ტელეტაიპები teleprinters 

9   090464   ტელეტაიპები teletypewriters 

9   090465   ტაქომეტრები tachometers 

9   090466   კუთხვილის კალიბრები screw-tapping  gauges 

9   090467   ტელეგრაფის აპარატები telegraphs  [apparatus] 

9   090468   ტელევიზორები television apparatus 

9   090469   სატელეგრაფო სადენები telegraph wires 

9   090470   დისტანციური მართვის აპარატურა remote  control  apparatus* 

9   090471   რადიოანძები masts for wireless aerials 

9   090472   ტელემოკარნახე teleprompters 

9   090473   სატელეფონო გადამცემები telephone  transmitters 

9   090474   დისტანციური მწყვეტარები telerupters 

9   090475   ბინოკლები binoculars 

9   090476   ტელესკოპები telescopes 

9   090477   ტემპერატურის ინდიკატორები temperature   indicators 

9  090478  დროის მარეგისტრირებელი ხელსაწყოები time recording apparatus 
 

9   090479   თეოდოლიტები theodolites 

9     090481    თერმოსტატები  სატრანსპორტო 
საშუალებებისათვის 

thermostats for vehicles 

9   090484   ტოტალიზატორები totalizators 

9   090485   ბრუნთა რიცხვის მთვლელები revolution  counters 

9  090486  ფირსაკრავის ბრუნთა რიცხვის რეგულატორები speed regulators for record players 
 

9  090488  გადამცემები [კავშირგაბმულობა] transmitters   [telecommunication] 

9   090489   პრეციზიული სასწორები precision balances 

9   090490   რაისმუსები [სადურგლო] marking  gauges  [joinery] 

9   090491   ვაკუუმნათურები [რადიო] vacuum  tubes [radio] 

9   090492   ურინომეტრები urinometers 

9   090493   ვარიომეტრები variometers 

9   090494   ნონიუსები verniers 

9   090495   მაგნიტური ლენტები ვიდეოჩაწერისათვის videotapes 
 

9   090496   ვისკოზიმეტრები viscosimeters 

9   090497 
 

9   090498 

გაქურდვსაგან დამცავი ელექტრული 

მოწყობილობები 

ძაბვის რეგულატორები  სატრანსპორტო 

საშუალებებისათვის 

theft prevention installations, electric 
 

voltage regulators for vehicles 

9   090499   ხმის დამთვლელი მანქანები voting  machines 

9   090500   ვოლტმეტრები voltmeters 

9    090503    ფირსაკრავის ნემსის გამოსაცვლელი 

ხელსაწყოები 
apparatus for changing record player needles 

9  090504  გამოსახდელი აპარატები ლაბორატორიისათვის  stills for laboratory experiments 

 

9   090505   დნობადი მავთულები fuse wire 

9   090505   დნობადი მავთულები wires of metal alloys [fuse wire] 

9   090507   ანტიკათოდები anticathodes 

9  090508  სასტვენი ძაღლებისათვის ბრძანების მისაცემად dog whistles 
 

9  090509  ცეცხლსასროლი იარაღის ოპტიკური სამიზნეები telescopic sights for firearms 

 

9   090509   ოპტიკური სამიზნეები (ცეცხლსასროლი იარაღის - sighting telescopes for firearms 

) 

9    090511    გაქურდვის საწინააღმდეგო სასიგნალო 

მოწყობილობები [დამცავი სიგნალიზაცია] 
anti-theft warning apparatus 

 
9   090512   კუთხსაზომი ინსტრუმენტები azimuth  instruments 

9   090513   შუქურები, მნათი beacons, luminous 

9   090514   ელექტრული კოჭას კარკასები holders for electric coils 

9   090515   ფირები, ექსპონირებული films,  exposed 

9   090516   საგზაო ნიშნები, მნათი ან მექანიკური road signs, luminous or mechanical 
 

9   090517   სამაშველო ბაკენები life buoys 

9   090518   ბაკენები, ბუიები (სასიგნალო) signalling  buoys 

9   090522   ზუმერები buzzers 

9  090523  მიმართულების მაჩვენებელი კომპასები directional  compasses 
 

9    090524    ნისლში გამოსაყენებელი სასიგნალო 

მოწყობილობები, არაფეთქებადი 

fog signals, non-explosive 



9   090525   სალაროს აპარატები cash registers 



9   090526   რენტგენის აპარატის ეკრანები სამრეწველო 

მიზნებისათვის 
radiology screens for industrial purposes 

9  090529  საიდენტიფიკაციო მაგნიტური ბარათები identity  cards,  magnetic 

 
9   090531   ფოტოელემენტები ჩამკეტი ფენით photovoltaic  cells 

9   090532   დენსიტომეტრები densitometers 

9   090533   დისკები, მაგნიტური disks,  magnetic 

9   090534   ფლოპი-დისკები floppy disks 

9  090535  ამომკითხავი თავაკების გასაწმენდი ლენტები head cleaning tapes [recording] 
 

9   090536   ვიდეოჩამწერი მოწყობილობა video  recorders 

9   090537   კომპიუტერის კლავიატურები computer  keyboards 

9   090538   ინტეგრალური სქემები integrated   circuits 

9   090539   ნახევარგამტარები semi-conductors 

9  090540  ჩიპები [ინტეგრალური სქემები] chips [integrated circuits] 

9   090543   კათოდები cathodes 

9   090546   სამაშველო ჟილეტები life jackets 

9   090547   სამაშველო ქამრები life belts 

9  090549  ქიმიური ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები chemistry  apparatus and  instruments 
 

9   090550   კინოფირები, ექსპონირებული cinematographic  film,  exposed 

9    090553    ელექტროგადამცემი ხაზის მასალები (სადენები, 

კაბელები) 
materials for electricity mains [wires, cables] 

9   090554   კონტაქტური ლინზები contact lenses 

9  090555  ბუდეები (კონტაქტური ლინზების) containers for contact lenses 

9 090556 ინკუბატორები ბაქტერიული კულტურებისათვის   incubators for bacteria culture 
 

9   090557   მზის ბატარეები solar  batteries 

9   090558   სპილენძის სადენი, იზოლირებული copper wire, insulated 

9   090559 
 

9   090559 

აირგანმუხტვის ელექტრული მილაკები, არა 

განათებისთვის 

მილაკები (აირგანმუხტვის ელექტრული), არა 

განათებისათვის 

discharge tubes, electric, other than for lighting 
 

electric discharge tubes, other than for lighting 

9   090562   დიაფრაგმები [ფოტოგრაფია] diaphragms  [photography] 

9   090564   დისტილაციის აპარატები სამეცნიერო 
მიზნებისათვის 

distillation apparatus for scientific purposes 

9   090565   დოზატორები dosage dispensers 

9   090565   დოზატორები dosimeters 

9   090566   ელექტროზარები კარისათვის electric door bells 

9   090567   ბუდეები (პენსნეს) eyeglass cases 

9   090567   სათვალის ბუდეები spectacle cases 

9  090568  ღუმელები ლაბორატორიული გამოყენებისათვის furnaces for laboratory use 
 

9  090568  ღუმელები ლაბორატორიული გამოყენებისათვის ovens for laboratory use 

 

9  090571  ოპტიკურ-ბოჭკოვანი შუქგამტარები optical fibers [fibres] [light conducting filaments] 

9  090571  ოპტიკურ-ბოჭკოვანი შუქგამტარები light conducting filaments [optical fibers [fibres]] 

9   090572   სადენები (სატელეფონო) telephone wires 

9   090573   რენტგენის ფირები, ექსპონირებული X-ray films, exposed 
 

9   090574   ულტრაიისფერი სხივების ფილტრები 

[ფოტოგრაფია] 

filters for ultraviolet rays, for photography 

9  090575  რუპორები ხმამაღლამოლაპარაკეებისათვის horns for loudspeakers 
 

 

9   090577   სამფეხები ფოტოაპარატისათვის tripods for cameras 

9  090581  შტრიხ-კოდის ამომკითხველი მოწყობილობები bar code readers 
 

9   090582   ტყვიაგაუმტარი ჟილეტები bullet-proof  waistcoats [vests  (Am.)] 

9   090582   ტყვიაგაუმტარი ჟილეტები bullet-proof vests (Am.) 

9   090582   ჟილეტები (ტყვიაგაუმტარი) bullet-proof  waistcoats 

9   090583   ბაკენები, ბუიები (მაჩვენებელი) marking  buoys 

9   090584   ინტეგრირებული სქემების პლატები wafers for integrated circuits 

9  090585  ქრომატოგრაფები, ლაბორატორიული chromatography apparatus for laboratory use 
 

9    090586    ქრონოგრაფები [დროის ჩამწერი 

მოწყობილობები] 

chronographs [time recording apparatus] 



9   090587   კომპაქტ-დისკები [აუდიო-ვიდეო] compact discs [audio-video] 

9   090588 
 

9   090589 

კომპაქტ-დისკები [მუდმივი დამმახსოვრებელი 

მოწყობილობა] 

კომპიუტერის ოპერაციული პროგრამები, 

ჩაწერილი 

compact discs [read-only memory] 
 

computer operating programs, recorded 



9  090590  კომპიუტერის პერიფერიული მოწყობილობა computer  peripheral  devices 
 

9   090591   კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა, 

ჩაწერილი 

computer software, recorded 

9   090592   კონდენსორები (ოპტიკური) optical condensers 

9  090593  კავშირის აკუსტიკური მოწყობილობები acoustic couplers 
 

9   090594   კომუტაციის მოწყობილობები [მონაცემების 

დასამუშავებელი  მოწყობილობები] 

couplers [data processing equipment] 

 

9   090595   დეკომპრესიის კამერები decompression  chambers 

9   090596   მრუდჩამწერები plotters 

9   090597   მყვინთავის ნიღბები divers' masks 

9    090598    ელექტრონული ფანქრები  [თვალსაჩინო 

დემონსტრირების  საშუალება] 
electronic pens [visual display units] 

 
9   090599   მაგნიტურკოდიანი ბარათები encoded magnetic cards 

9   090600   ფაქსიმილეს აპარატები facsimile machines 

9   090601   გემები (სახანძრო) fire boats 

9  090603  ინტერფეისები კომპიუტერებისათვის interfaces for computers 
 

9   090604   დისკამძრავები დისკების ავტომატური ცვლით 

კომპიუტერისათვის 

juke boxes for computers 

 
9   090605   სამუხლეები მუშისათვის knee-pads for workers 

9 090606 განათების რეგულატორები (ელექტრული 

ნათურის სიმძლავრის მარეგულირებელი 
რეოსტატი), ელექტრული 

light dimmers [regulators], electric 

 
9  090606  განათების რეგულატორები, ელექტრული light  regulators  [dimmers],  electric 

9  090607  ინფორმაციის მაგნიტური მატარებლები magnetic data media 

9  090608  კოდირების მოწყობილობები (მაგნიტური) magnetic  encoders 

 

9     090609    ლენტის ბლოკები კომპიუტერებისათვის 

(მაგნიტური) 

magnetic tape units for computers 

 

9   090610   მიკროპროცესორები microprocessors 

9   090611   მოდემები modems 

9   090612   მონიტორები [კომპიუტერის აპარატული 

უზრუნველყოფა] 
monitors [computer hardware] 

9  090613  მონიტორები [კომპიუტერული პროგრამები] monitors  [computer  programs] 

9  090614  თაგვი (კომპიუტერის პერიფერიული ხელსაწყო) mouse  [computer  peripheral] 

9 090615 ნიშნების ამომკითხავი ოპტიკური მოწყობილობები optical character readers 

9  090616   ინფორმაციის ოპტიკური მატარებლები optical data media 

 

9   090617   დისკები (ოპტიკური) optical discs 

9   090618   კომპიუტერის პრინტერები printers for use with computers* 

9   090619 
 

 
9   090619 

 

 
 

9   090620 
 

 
 

9   090621 

 
 
 
 

9   090622 

პროცესორები [ინფორმაციის დასამუშავებელი 

ცენტრალური  ბლოკები] 
 
 

პროცესორები [ინფორმაციის დასამუშავებელი 

ცენტრალური  ბლოკები] 
 
 

ამომკითხავი  მოწყობილობები  (ინფორმაციის 

დასამუშავებელი  მოწყობილობა) 
 
 

უსაფრთხოების ღვედები, სატრანსპორტო 

საშუალებების სავარძლებისა და სპორტული 

აღჭურვილობის ღვედების გარდა 
 
 

სკანერები [ინფორმაციის დასამუშავებელი 

მოწყობილობა] 



processors 

[central 

processing 

units] 
 

 
c

entral processing units 

[processors] readers 

[data processing 

equipment] 

 

 
safety restraints, other than for vehicle seats and sports 

equipment 
 
 
 

scanners [data processing equipment] 

9   090623   დეტექტორები (კვამლის) smoke detectors 

9  090624  ტრანზისტორები [ელექტრონიკა] transistors  [electronic] 

9  090625  რენტგენოგრამები, არასამედიცინო X-ray photographs, other than for medical purposes 
 

9  090626  ელექტროკაბელების შემაერთებელი ქუროები junction sleeves for electric cables 



9   090627   საანგარიშოები abacuses 

9   090628   ელექტრული წიგნაკები electronic  agendas 

9   090629   სატელეფონო ავტომოპასუხეები answering   machines 

9   090630   ვიდეოკამერები, კამკორდერები camcorders 

9   090631   კასეტის ფლეიერები cassette players 

9   090632   კომპაქტ-დისკის ფლეიერები compact disc players 

9  090633  დიაგნოსტიკის აპარატურა, არასამედიცინო diagnostic apparatus, not for medical purposes 
 

9   090634   დისკამძრავები კომპიუტერისათვის disk drives for computers 

9   090635   ელექტრიფიცირებული სალტეები სინათლის 

წერტილოვანი წყაროს დასამონტაჟებლად 
electrified rails for mounting spot lights 

 

9  090636  ჯიბის ელექტრონული მთარგმნელები electronic  pocket  translators 

9  090637  ელექტრონული ეტიკეტი საქონლისათვის electronic tags for goods 

9   090638   ხანძარსაწინააღმდეგო დამცავი შალითები fire   blankets 

 

9   090639   შუქფეთქის ნათურები [ფოტოგრაფია] flashlights     [photography] 

 

9   090640 
 

 
 

9   090640 

მეხსიერების ბარათები მიკროპროცესორით 

[სმარტ-ბარათები] 

 
მეხსიერების ბარათები მიკროპროცესორით 

[სმარტ-ბარათები] 

integrated circuit cards [smart cards] 

smart cards [integrated circuit cards] 

 

9   090641   საწყაო კოვზები measuring spoons 

9  090642  ნოუტბუკები [პორტატული კომპიუტერები] notebook  computers 

9  090643   განცხადებების ელექტრონული დაფები electronic notice boards 

9   090644   ჯიბის კალკულატორები pocket  calculators 

9   090645   ფეხსაცმელი უბედური შემთხვევის, გამოსხივებისა shoes for protection against accidents, irradiation and fire 

და ცეცხლისაგან დასაცავად 
 

 

9   090646   გამშხეფი სახანძრო სისტემები sprinkler  systems for  fire  protection 

9   090647   გამშვები ტროსები ძრავასათვის starter cables for motors 

9   090648   მზის სათვალეები sunglasses 

9  090649  საათები (სატაბელო დროის აღმრიცხველი) time clocks [time recording devices] 
 

9   090650   ვიდეოკასეტები video cassettes 

9   090651   ვიდეოთამაშების კარტრიჯები video game cartridges 

9   090652   ვიდეოეკრანები video screens 

9   090653   ვიდეოტელეფონები video telephones 

9   090654   სათვალეები (სპორტული) goggles for sports 

9   090655 
 

9   090656 

მომჭერები მყვინთავისა და მოცურავისათვის 

(ცხვირის) 

დამცავი ჩაფხუტები, მუზარადები (სპორტსმენების 

) 

nose clips for divers and swimmers 
 

protective helmets for sports 

9  090657  ელექტრონული პუბლიკაციები, ჩატვირთვადი electronic  publications,  downloadable 
 

9   090658 
 

 
 

9   090659 

კომპიუტერული პროგრამები [ჩასატვირთი 

პროგრამული უზრუნველყოფა] 
 
 

ნავიგაციის  ხელსაწყოები  სატრანსპორტო 

საშუალებებისათვის [ბორტის კომპიუტერები] 

computer programs [downloadable software]  

navigation apparatus for vehicles [on-board computers] 

 

9   090660   დეკორატიული მაგნიტები decorative  magnets 

9   090661   უკაბელო ტელეფონები cordless  telephones 

9   090662   თაგვი”-ს ქვესადებები mouse pads 

9   090663   პერსონალური სტერეომიმღებები personal stereos 

9  090664  მაჯის საყრდენები კომპიუტერთან სამუშაოდ wrist rests for use with computers 
 

9   090665   კაბელები (კოაქსიალური) coaxial cables 

9   090666   კაბელები (ოპტიკურ-ბოჭკოვანი) fibre [fiber (Am.)] optic cables 

9  090667  დამცავი სახურავები შტეფსელის როზეტებისათვის covers for electric outlets 
 



9   090668   ექოლოტები marine depth finders 

9   090669   ელექტრიფიცირებული ღობეები electrified  fences 

9   090670   კომპიუტერული თამაშების პროგრამული 

უზრუნველყოფა 
computer game software 

9   090671   საყურისები headphones 



9  090672  განათების სისტემის ბალასტური წინაღობები lighting  ballasts 
 

9   090673   პეიჯერები radio pagers 

9  090674  ნავიგაციის სატელიტური ხელსაწყოები satellite  navigational  apparatus 
 

9    090675    სარქვლები (სოლენოიდური) 

[ელექტრომაგნიტური   გადამრთველები] 

solenoid valves [electromagnetic switches] 

 

9  090676  გადამეტძაბვისაგან დამცავი რეგულატორები voltage surge protectors 

 

9   090677   რაციები, პორტატიული walkie-talkies 

9   090678   ქარის მიმართულების მაჩვენებლები wind socks for indicating wind direction 

9    090679    მაჩვენებლები (სინათლის გამოსხივების 

ელექტრონული) 
light-emitting electronic pointers 

9   090680   მანეკენები (მაშველების სავარჯიშო) [სასწავლო resuscitation mannequins [teaching apparatus] 

ხელსაწყოები] 

9   090682   სცენის განათების რეგულატორები stage  lighting  regulators 

9  090683  კვერცხის მოსახარში ტაიმერები [ქვიშის საათები]  egg timers [sandglasses] 
 

9   090683   ქვიშის საათი hourglasses 

9   090684   DNA  ჩიპები DNA chips 

9   090685   DVD-პლეიერები DVD players 

9   090686   ბანკომატები automated teller machines [ATM] 

9 090687 შუქნიშნები [სიგნალიზაციის მოწყობილობები] traffic-light apparatus [signalling devices] 
 

9   090688   კომპლექტები ხელის გარეშე სასაუბრო 

ტელეფონებისთვის 

hands-free kits for telephones 

9  090689  ეკრანები (მეხანძრის დამცავი აზბესტის) asbestos screens for firemen 

 

9   090690   ჩაფხუტები (ცხენოსანთა) riding  helmets 

9  090691  ლაბორატორიული სპეცტანსაცმელი clothing especially made for laboratories 

9 090692 მაგნიტურკოდიანი საიდენტიფიკაციო სამაჯურები encoded identification bracelets,magnetic 
 

9   090693   ტრანსპონდერი transponders 

9   090694   ჩამოსატვირთი ზარის მელოდიები მობილური 
ტელეფონებისთვის 

downloadable ring tones for mobile phones 

9  090695  ჩასატვირთი მუსიკალური დოკუმენტები downloadable music files 

9  090696  გამოსახულების ჩამოსატვირთი ფაილები downloadable image files 

9   090697   ავარიული გამოცდის მაკეტები crash test dummies 

9   090698   ლაბორატორიული ცენტრიფუგები laboratory  centrifuges 

9   090699   ნაბეჭდი სქემების დაფები printed  circuit boards 

9   090700   USB ფლეშ-მეხსიერება USB flash drives 

9    090701    ადგილმდებარეობის განმსაზღვრელი 

გლობალური სისტემის ხელსაწყოები 
Global Positioning System [GPS] apparatus 

 

9   090702   პორტატული მედია პლეიერები portable media players 

9   090703   პორტატული ტელეფონის თასმები cell phone straps 

9  090704  სინათლის გამოსხივების დიოდები light-emitting diodes [LED] 

9   090705   ტრიოდები triodes 
9   090706   ამწევი ტრანსფორმატორი step-up  transformers 

9   090707   კომპიუტერები laptop  computers 

9   090708   სახანძრო შლანგები fire hose 

9  090709  ლეპტოპების ჩასადებად განკუთვნილი ჩანთები bags adapted for laptops 
 

 

9   090710   ჩანთები ლეპტოპებისთვის sleeves for laptops 

9   090711   ჩარჩოები ციფრული ფოტოებისთვის digital photo frames 

9    090712    პეტრის ჯამები (ბაქტერიების კულტივირებისათვის  Petri dishes 

და სხვ.) 

9   090713   პიტოს მილაკი Pitot  tubes 

9   090714   სტრობოსკოპები stroboscopes 

9 090715 კონუსები ავტოსატრანსპორტო შემთხვევისათვის traffic cones 
 

9   090716 
 

 
 

9   090717 

 

 
 

9   090718 

ტემპერატურის მაჩვენებელი ნიშნულები, არასამედიცინო 

მიზნებისთვის 
 
 

კომპიუტერული სისტემის პროგრამული უზრუნველყოფის 



აპლიკაცია, 

ჩასატვირთ

ი 
 
 

ელექტრ

ონული 

წიგნების 

წამკითხ

ველი 

მოწყობი

ლობები 

temperature indicator labels, not for 

medical purposes computer software 

applications, downloadable electronic 

book readers 



9   090719   სმარტფონები smartphones 

9    090720    კარტრიჯები, ცარიელი, პრინტერებისა და 
ფოტოკოპირების  აპარატებისთვის 

toner cartridges, unfilled, for printers and photocopiers 

 
9  090721  მონიტორები ჩვილის კონტროლისათვის baby  monitors 

 

9  090722  ვიდეო მონიტორები ჩვილის კონტროლისათვის video baby monitors 

 

9   090723   ბლენდები [ოპტიკური შუქდამცავები] lens  hoods 
 

 

9   090724   პლანშეტური კომპიუტერები tablet  computers 

9  090725   მაგნიტურკოდიანი ბარათი-გასაღებები encoded key cards 

9   090726   სამ განზომილებიანი სათვალეები 3D spectacles 

9   090727   მეხსიერების ბარათები ვიდეო თამაშების 

მანქანებისთვის 
memory cards for video game machines 

9   090728   ტყვიაგაუმტარი ტანსაცმელი bullet-proof  clothing 

9   090729   აქსელერომეტრები accelerometers 

9   090730   ელექტრული სამარჯვები electrical  adapters 

9  090731  სამაშველო გარსები სტიქიური უბედურებებისთვის life-saving capsules for natural disasters 
 

9  090732  კომპიუტერის აპარატული უზრუნველყოფა computer  hardware 

 

9   090733   მზის პანელები ელექტროენერგიის 

გამომუშავებისთვის 

solar panels for the production of electricity 

9   090734   პორტატული ტელეფონები cellular phones 

9   090734   ქსელის ტელეფონი mobile  telephones 

9   090734   მობილური ტელეფონები cell phones 

9  090735  ოპტიკური სამიზნეები არტილეერისთვის telescopic sights for artillery 
 

9   090736   ციფრული აბრები, ფირნიშები digital  signs 

9   090737   სხეულზე სატარებელი ფიზიკური აქტივობის 
სამეთვალყურეო  მოწყობილობები 

wearable activity trackers 

 
9  090738  ელექტრონული სიგარეტების დამტენები chargers for electronic cigarettes 

 

9    090739    შეერთებული სამაჯურები  (გამზომი 

ინსტრუმენტები) 

connected bracelets [measuring instruments] 

9  090740  დამცავი სახურავები სმარტფონებისთვის covers for smartphones 

9  090741  ინსტრუმენტების ნაკრები სმარტფონებისთვის cases for smartphones 

 
9     090742     ავტოფოტოპორტრეტის ჯოხები (პორტატული 

სადგამი) 

selfie sticks [hand-held monopods] 

9   090743   კალორიმეტრი calorimeters 

9   090744   ხარჯსაზომი, წყალსაზომი flowmeters 

9  090745  ამრეკლავი სამაშველო ჟილეტები reflective safety vests 

9   090746 
 

9   090747 

ცხოველებისსამგზავრო   ელექტრონული 

საყელოები 

კომპიუტერების "ჯოისტიკები", არა ვიდეო 

თამაშებისთვის 

electronic collars to train animals 

 
joysticks for use with computers, other than for video 

games 

9   090748   სმარტ-სათვალეები smartglasses 

9   090749   სმარტ-საათები smartwatches 

9   090750   ცეცხლმქრობები fire extinguishing apparatus 

9 090751  კომპიუტერის ეკრანების დამცავი ფირი protective films adapted for computer screens 

9  090752  პირის დამცავები სპორტისთვის (ალიკაპები) mouth guards for sports 

9   090753   თავის დამცავები სპორტისთვის head guards for sports 

10   100001   მუცლის ასაკრავი ქამრები abdominal  belts 

10   100002   მუცლის ასაკრავი ქამრები hypogastric   belts 

10   100003   კორსეტები (მუცლის ასაკრავი) abdominal  corsets 

10  100004  ლეიბები (სამშობიარო) childbirth mattresses 

10   100005   სმენის აპარატები hearing aids 

10   100006   სასმენი ლულები ear trumpets 

10   100007   მომჭერები [ქირურგიული] clips, surgical 



10 100008   ნემსები, სამედიცინო needles for medical purposes 

10   100009   ნაკერების დასადები ნემსები suture needles 

10   100010   პესარიუმები [საშვილოსნოს რგოლები] pessaries 
 

10   100011   ცხელი ჰაერის თერაპიული აპარატები hot air therapeutic apparatus 



10   100012   ცხელი ჰაერის ვიბრატორები, სამედიცინო hot air vibrators for medical purposes 
 

10  100013  ქვესადები მუშამბა ავადმყოფის საწოლისათვის draw-sheets for sick beds 

10  100014  მუშამბები (შეუკავებლობით დაავადებულთა) incontinence  sheets 

10   100015   კათეტერები catheters 

10   100016   ძუძუთი კვების სამარჯვები nursing   appliances 

10   100017   რადიუმის მილაკები, სამედიცინო radium tubes for medical purposes 

10  100018  კბილების ამოჭრის შესამსუბუქებელი რგოლები   teething  rings 
 

10  100020  ორთოპედიული სახვევები სახსრებისათვის supportive  bandages 

 

10  100020  ორთოპედიული სახვევები სახსრებისათვის bandages for joints, anatomical 

 

10   100021   არტაშანი (მოტეხილი კიდურის 

დასაფიქსირებლად),   ქირურგიული 

splints, surgical 

10   100022   ბანდაჟები, ელასტიკური bandages, elastic 

10   100023   გალვანური ქამრები, სამედიცინო galvanic belts for medical purposes 

10  100024  რენტგენის აპარატები სამედიცინო მიზნებისთვის  X-ray apparatus for medical purposes 
 

10   100025   შესადგმელი ღამის  ჭურჭელი (ჰიგიენური) bed  pans 

10  100026  შესადგმელი ღამის ჭურჭელი, სამედიცინო basins for medical purposes 

10  100027  სამეანო ხელსაწყოები ვეტერინარიისთვის obstetric apparatus for cattle 

10   100028   საწოვარიანი ბოთლები (ჩვილის) feeding  bottles 

10  100028   საწოვარიანი ბოთლები (ჩვილის) babies' bottles 

10   100029   ქირურგიული დანები knives for surgical purposes 

10   100030   სკალპელები scalpels 

10   100031   სამედიცინო ფეხსაცმელი boots for medical purposes 

10   100033   გამფართოებლები [ქირურგია] surgical bougies 

10  100034  საფურთხებლები, სამედიცინო spittoons for medical purposes 

10   100035   კეტგუტი catgut 

10   100036   საკაცეები, ბორბლიანი stretchers, wheeled 

10   100037   საკაცეები (სანიტარული) ambulance stretchers 

10   100038   ორთოპედიული ნაწარმი orthopedic  articles 

10   100038   ორთოპედიული ნაწარმი orthopaedic  articles 

10   100039   თიაქრის ბანდაჟები trusses 

10   100039   თიაქრის ბანდაჟები hernia bandages 

10   100040   ფეხსაცმლის სუპინატორები arch supports for footwear 

10   100041   დამაწყნარებელი პერანგები strait jackets 

10   100042   კანიულები [ღრუ ნემსები] cannulae 

10   100043   ხელთათმანები, სამედიცინო gloves for medical purposes 

10  100044  სხეულის ღრუების გამოსარეცხი ხელსაწყოები appliances for washing body cavities 
 

10   100045   ქამრები, სამედიცინო belts for medical purposes 

10   100046   ბანდაჟი ორსულებისათვის maternity  belts 

10   100047   ორთოპედიული ქამრები orthopedic  belts 

10  100047  ორთოპედიული ქამრები 

10   100047   ორთოპედიული ქამრები orthopaedic  belts 

10   100048   სტომატოლოგიური სავარძლები dentists'  armchairs 

10   100049   კასტრირების პინცეტები castrating  pincers 

10   100050 
 

10   100050 

სათბურა-ბალიშები, ელექტრული, სამდიცინო 

მიზნებისთვის 

სათბურა-ბალიშები, ელექტრული, სამედიცინო 

მიზნებისთვის 

heating cushions [pads], electric, for medical purposes 
 

heating cushions, electric, for medical purposes 

10  100050  ბალიში-სათბურები, სამედიცინო, ელექტრული heating pads, electric, for medical purposes 

 

10   100051   ორთოპედიული ფეხსაცმელი orthopedic  footwear 

10   100051   ორთოპედიული ფეხსაცმელი orthopaedic  footwear 

10   100052   კბილები (ხელოვნური) artificial  teeth 

10   100053   ქირურგიული ღრუბლები surgical sponges 

10  100054  ქირურგიული აპარატურა და ინსტრუმენტები surgical apparatus and instruments 

10  100055  სამედიცინო ინსტრუმენტების ჩანთები instrument cases for use by doctors 

10   100056   ძაფები, ქირურგიული thread,  surgical 

10   100057 ანესთეზიის აპარატები anaesthetic  apparatus 

10   100058   ქირურგიული მაკრატლები scissors for surgery 

10  100059  თერმოელექტრული კომპრესები [ქირურგია] thermo-electric  compresses  [surgery] 



10   100060   კომპრესორები, ქირურგიული compressors  [surgical] 

10   100061   საწვეთურები, სამედიცინო droppers for medical purposes 

10   100062   დანები (კოჟრის მოსაცილებელი) corn knives 

10   100063   კოსმეტიკური მასაჟის ხელსაწყოები esthetic massage apparatus 

10   100064   სამედიცინო ბალიშები cushions for medical purposes 

10   100065   ქირურგიისთვის განკუთვნილი მჭრელი 
ინსტრუმენტები 

surgical cutlery 

10   100067   ინკუბატორები, სამედიცინო incubators for medical purposes 

10   100069   კოვზები (წამლის მისაღები) spoons for administering medicine 

10   100070   ენის საფხეკები tongue scrapers 

10   100071   პინცეტები (ყურის) ear picks 

10   100072   სტომატოლოგიური ბორები dental burs 

10   100073   სტომატოლოგიური ხელსაწყოები და 

ინსტრუმენტები 
dental apparatus and instruments 

10   100074   შტიფტები კბილის პროთეზისათვის pins for artificial teeth 

10   100076 კბილების პროთეზი dentures 
10   100076   კბილების პროთეზი sets of artificial teeth 

10   100077   ლანცეტები lancets 

10   100078   სტომატოლოგიური სარკეები mirrors for dentists 

10   100079   სათითურები finger guards for medical purposes 

10   100080   შპრიცები ინექციისათვის syringes for injections 

10  100081  მილაკები, სამედიცინო (სადრენაჟო) drainage tubes for medical purposes 
 

10   100082   წყლიანი პარკები, სამედიცინო water bags for medical purposes 

10    100083    რენტგენის, რადიოლოგიური აპარატების 
ეკრანები 

radiology screens for medical purposes 

10   100084   ელექტროკარდიოგრაფები electrocardiographs 

10   100085   ზონდები, სამედიცინო probes for medical purposes 

10   100086   ტუმბოები, სამედიცინო pumps for medical purposes 

10   100087   სისხლის ანალიზის აპარატურა blood testing apparatus 

10   100088   სავარძლები, სამედიცინო ან სტომატოლოგიური   armchairs for medical or dental purposes 
 

 

10   100089   ბოთლი-საწვეთურები, სამედიცინო dropper bottles for medical purposes 

10   100090   სამეანო მაშები forceps 
10   100091   გალვანოთერაპიის აპარატურა galvanic therapeutic appliances 

10   100092   მასაჟის ხელთათმანები gloves for massage 

10   100093   გასტროსკოპები gastroscopes 

10   100094   ყინულიანი ბუშტები ice bags for medical purposes 

10   100095 
 

 
10   100095 

 

 
 

10   100096 

ჰემოციტომეტრი (სისხლის ფორმული 

ელემენტების რაოდენობის დამდგენი ხელსაწყო) 
 
 

ჰემოციტომეტრი (სისხლის ფორმული 

ელემენტების რაოდენობის დამდგენი ხელსაწყო) 

 
წყლიანი  ლეიბები, სამედიცინო მიზნებისთვის 

hemocytometers 
 

 
haemocytometers 

 

 
 

hydrostatic [water] beds for medical purposes 

 

10  100096  ლეიბები (წყლიანი), სამედიცინო hydrostatic beds for medical purposes 

10  100096  ლეიბები (წყლიანი), სამედიცინო water beds for medical purposes 

10   100097   შპრიცები კანქვეშა ინექციისათვის hypodermic  syringes 

10   100098   ბალიშები (სამუცლე) abdominal pads 

10   100099   ინჰალატორები inhalers 

10   100100   ინჟექტორები, სამედიცინო injectors for medical purposes 

10   100101   ბალიშები (უძილობის საწინააღმდეგო) soporific pillows for insomnia 

10 100102 უროლოგიური ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები   urological apparatus and instruments 

10   100103   ჩაბერვის აპარატები [ინსუფლაცია] insufflators 

10   100104   ოყნები enema apparatus for medical purposes 

10  100105  ულტრაიისფერი სხივების ლამპები, სამედიცინო ultraviolet ray lamps for medical purposes 
 

10   100106   ლაზერები, სამედიცინო lasers for medical purposes 

10   100107   რძის გამოსაწველები breast pumps 

10   100108   ნათურები, სამედიცინო lamps for medical purposes 

10   100109   პულვერიზატორები, სამედიცინო vaporizers for medical purposes 

10 100109 პულვერიზატორები, სამედიცინო 

10    100110    შარდმიმღებები [შარდის დასაგროვებელი 
ჭურჭელი] 

urinals [vessels] 

10   100111   პროთეზები (ყბის) artificial jaws 

10   100112   ნარკოზის ნიღბები anaesthetic  masks 

10   100113   მასაჟის ხელსაწყოები massage apparatus 



10  100114  სამედიცინო ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები medical apparatus and instruments 



10  100115  ფარმაცევტული და სამედიცინო ჭურჭელი receptacles for applying medicines 

10 100116 ჩემოდნები სამედიცინო ინსტრუმენტებისათვის cases fitted for medical instruments 

10   100117   კიდურების პროთეზები artificial  limbs 

10   100118   ქირურგიული სარკეები mirrors for surgeons 

10   100119   სამედიცინო ავეჯი, სპეციალური furniture especially made for medical purposes 

10   100120   სამეანო ინსტრუმენტები obstetric  apparatus 

10   100121   საჭიპე ქამრები umbilical  belts 

10   100122   ოფთალმომეტრები ophthalmometers 

10   100123   ოფთალმოსკოპები ophthalmoscopes 

10   100124   სმენის დამცავი აპარატები hearing  protectors 

10  100125  ხელოვნური კანი ქირურგიული მიზნებისათვის artificial skin for surgical purposes 
 

10   100126   ბუნიკები (ყავარჯნის) tips for crutches 

10   100127   აბების შემყვანი მოწყობილობები balling guns 

10   100128   პრეზერვატივები condoms 

10   100129 
 

10   100129 

 

10   100129 

სისხლის არტერიული წნევის გასაზომი 

ხელსაწყოები 

სისხლის არტერიული წნევის გასაზომი 

ხელსაწყოები 

სისხლის არტერიული წნევის გასაზომი 

ხელსაწყოები 

sphygmomanometers 
 

sphygmotensiometers 

 

arterial blood pressure measuring apparatus 

10   100130   კვარცის ლამპები, სამედიცინო quartz lamps for medical purposes 

10    100131    რენტგენის  აპარატები  და  დანადგარები, 
სამედიცინო  მიზნებისთვის 

apparatus and installations for the production of X-rays, 

for medical purposes 

 
10  100132  რენტგენოგრამები, სამედიცინო X-ray photographs for medical purposes 

10  100133  რადიოლოგიური აპარატურა, სამედიცინო radiological apparatus for medical purposes 
 

10   100134   რენტგენოთერაპიის აპარატები radiotherapy  apparatus 

10   100135   სარეანიმაციო აპარატურა resuscitation apparatus 

10   100136   რენტგენის მილაკები X-ray tubes for medical purposes 

10   100137   რენტგენის გამოსხივებისგან დამცავი 
ხელსაწყოები, სამედიცინო მიზნებისათვის 

protection devices against X-rays, for medical purposes 

 
10 100138 რესპირატორები ხელოვნური სუნთქვისათვის respirators for artificial respiration 

 

10   100139   ხელოვნური სუნთქვის აპარატები apparatus  for  artificial  respiration 

10   100140   ქირურგიული ხერხები saws for surgical purposes 

10   100141   პროთეზები (ძუძუს) artificial   breasts 

10   100142   საშვილოსნოს შპრიცები uterine  syringes 

10   100143   ვაგინალური სასხურები vaginal  syringes 

10   100144   სტეტოსკოპები stethoscopes 

10  100145   საწოვარები (ჩვილის) [მატყუარა] babies' pacifiers [teats] 

10   100145   საწოვარები (ჩვილის) [მატყუარა] dummies [teats] for babies 

10   100145   საწოვარები (ჩვილის) [მატყუარა] pacifiers for babies 

10   100145   საწოვარები (ჩვილის) [მატყუარა] teats 

10    100146    ბრტყელტერფიანობისას გამოსაყენებელი 

საყრდენები 
supports for flat feet 

10   100147   სიყრუის სამკურნალო აპარატურა apparatus for the treatment of deafness 

10   100148   დამჭერი სახვევები suspensory bandages 
10   100149   ნაკერების დასადები მასალა suture  materials 

10   100150   მაგიდები (საოპერაციო) operating tables 

10   100151   ტროაკარები trocars 

10   100153   შარდსადინარის ზონდები urethral  probes 

10   100154   შარდსადინარის შპრიცები urethral  syringes 

10   100155   კოტოშები cupping glasses 

10  100156  ვეტერინარული ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები  veterinary apparatus and instruments 
 

10   100157   ვიბრაციული აპარატები საწოლისათვის bed  vibrators 

 

10   100158   ვიბრომასაჟორები vibromassage apparatus 

10   100159   თვალის პროთეზები artificial eyes 

10   100160   აეროზოლის  ხელსაწყოები,  სამედიცინო 
მიზნებისთვის 

aerosol dispensers for medical purposes 

10   100161   გასაბერი ბალიშები, სამედიცინო air pillows for medical purposes 

10   100162   გასაბერი ბალიშები, სამედიცინო air cushions for medical purposes 
10   100163   გასაბერი ლეიბები, სამედიცინო air mattresses for medical purposes 

10   100164   შპრიცები, სამედიცინო syringes for medical purposes 



10  100165  ელასტიკური წინდები (ქირურგიული) elastic stockings for surgical purposes 
 

10  100165  ელასტიკური ქირურგიული წინდები elastic  stockings  [surgery] 



10    100166    ვენების ვარიკოზული  გაგანიერების სამკურნალო  stockings for varices 

წინდები 

10   100168   ყავარჯნები crutches 

10   100169   საწოვარიანი ბოთლის სახურავები feeding bottle valves 

10   100170   საწოვარები (ჩვილის საკვები ბოთლის –) feeding  bottle teats 

10   100171   ლანჩები (ორთოპედიული ფეხსაცმლის) orthopedic soles 

 

10   100171   ლანჩები (ორთოპედიული ფეხსაცმლის) orthopaedic soles 

 

10  100172  სტერილური ზეწრები, ქირურგიული sterile sheets, surgical 

10  100173  სამედიცინო საწოლები , სპეციალური beds specially made for medical purposes 

10   100174   ელექტროდები, სამედიცინო electrodes for medical use 

10   100175   ქამრები, ელექტრული, სამედიცინო belts, electric, for medical purposes 

10  100176  ფიზიკური ვარჯიშის აპარატურა, სამედიცინო physical exercise apparatus for medical purposes 
 

10   100177   ინკუბატორები ახალშობილთათვის incubators for babies 

10     100178     სხეულის ღრუების გამოსასუფთავებელი 
ჯაგრისები 

brushes for cleaning body cavities 

10  100179  სტომატოლოგიური აპარატურა, ელექტრული dental  apparatus,  electric 

 

10  100180  აპარატურა სამედიცინო ანალიზისათვის testing apparatus for medical purposes 

10  100180  აპარატურა სამედიცინო ანალიზისათვის apparatus for use in medical analysis 

 
10   100181   ულტრაიისფერი სხივების ფილტრები, 

სამედიცინო 

filters for ultraviolet rays, for medical purposes 

10   100182   ფუმიგაციის აპარატები, სამედიცინო fumigation apparatus for medical purposes 

10   100183   კორსეტები, სამედიცინო corsets for medical purposes 

10   100184   კონტრაცეპტივები, არაქიმიური contraceptives,  non-chemical 

10   100191   ელექტროსაბნები, სამედიცინო blankets, electric, for medical purposes 

10   100192   თმის პროთეზები hair prostheses 

10   100193   სამუხლეები, ორთოპედიული knee bandages, orthopedic 

10   100194 
 

 
10   100194 

 

10   100195 

შიდათვალის (ინტრაოკულარული) პროთეზები 

(ლინზები) იმპლანტაციისათვის 

 
თვალშიგა პროთეზები [ლინზები] 

იმპლანტაციისათვის 

ბალიშები (ნაწოლების წარმოქმნის 

საწინააღმდეგო) 

lenses [intraocular prostheses] for surgical implantation 
 

 
intraocular prostheses [lenses] for surgical implantation 

 

 
pads [pouches] for preventing pressure sores on patient 

bodies 

10   100196   ფიზიოთერაპიის აპარატურა physiotherapy  apparatus 

10  100197  სპირომეტრები [სამედიცინო ხელსაწყოები] spirometers  [medical  apparatus] 

 
10   100198   თერმომეტრები, სამედიცინო thermometers for medical purposes 

10  100199  აკუპუნქტურული ნემსები acupuncture  needles 

10  100200  საოპერაციო ტანსაცმელი, სპეციალური clothing especially for operating rooms 
 

10   100201   სადიაგნოსტიკო სამედიცინო აპარატები diagnostic apparatus for medical purposes 

10  100202  ელექტროაკუპუნქტურის ინსტრუმენტები electric  acupuncture  instruments 

 

10   100203   კარდიოსტიმულატორები heart  pacemakers 

10  100204  ინვალიდების გადასაადგილებელი სამარჯვები invalids'  hoists 

10   100205   ნიღბები სამედიცინო პერსონალისათვის masks for use by medical personnel 

 

10   100206 

 

10   100206 

თაბაშირის სახვევები ორთოპედიული 

მიზნებისთვის 

თაბაშირის სახვევები ორთოპედიული 

მიზნებისთვის 

plaster bandages for orthopedic purposes 

plaster bandages for orthopaedic purposes 

10   100207   ქირურგიული ზეწრები surgical drapes 

10   100208 
 

10   100209 

ხელოვნური მასალის ქირურგიული 

იმპლანტანტები 

თერმოკომპრესები პირველადი სამედიცინო 

დახმარებისათვის 

surgical implants comprised of artificial materials 
 

thermal packs for first aid purposes 

10   100210   სკამები (ღამის ქოთნის) commode chairs 



10   100211   დეფიბრილატორები defibrillators 

10   100212   დიალიზატორები dialyzers 

10  100213  მავთულის მიმმართველები, სამედიცინო medical  guidewires 



10   100214   ორთოდონტოლოგიური ხელსაწყოები orthodontic  appliances 
 

10   100215   ტრაქციული აპარატები, სამედიცინო traction apparatus for medical purposes 

10   100216   კონტეინერები (სამედიცინო ნარჩენების 
სპეციალური) 

containers especially made for medical waste 

10   100217   სამხარიღლიე [დამჭერი ბანდაჟები] slings  [supporting  bandages] 

10   100218   ვაგინალური ოყნა douche bags 

10  100219  სასიყვარულო თოჯინები (სექს-თოჯინები) love dolls [sex dolls] 
 

10   100220   მიკროდერმაბრაზიის აპარატი microdermabrasion   apparatus 

10   100221   სხეულის რეაბილიტაციის აპარატურა სამედიცინო body rehabilitation apparatus for medical purposes 

მიზნებისთვის 

 

10   100222   პულსის გასაზომი ხელსაწყო pulse meters 

10   100223   სტენტები stents 

10  100224  ყურის საცობები (ყურის დამცავი საშუალებები) ear plugs [ear protection devices] 
 

10  100225  თერმომეტრები სამედიცინო მიზნებისათვის temperature indicator labels for medical purposes 

 

10   100226 

 

10   100227 

შრომისუუნარო ადამიანებისათვის დამხმარე 

სასიარულო  ჩარჩოები 

ტომოგრაფიული  მოწყობილობები  სამედიცინო 

მიზნებისათვის 

walking frames for disabled persons 

tomographs for medical purposes 

10  100228  აკნეს სამკურნალო აპარატურები apparatus for acne treatment 

10   100229   სამურველები lice combs 

10   100230 
 

10   100231 

ოთხფეხიანი ჯოხები სამედიცინო მიზნებისთვის 

(ბორბლებიანი) 

ენდოსკოპიური კამერები სამედიცინო 

მიზნებისათვის 

quad canes for medical purposes 
 

endoscopy cameras for medical purposes 

10   100232   კარდიომონიტორი heart rate monitoring apparatus 

10 100233   კორსეტები compression garments 

10   100234   სექსუალური აქსესუარები sex toys 

10   100235 
 

 
10   100236 

 

10   100237 

გონებისთვის განკუთვნილი ელექტრონული 

სტიმულატორები (ფეისმეიკერები) 
 
 

იმპლანტირებადი კანქვეშა წამლის მიწოდების 

მოწყობილობები 

ბიოდეგრადირებული ძვლების ფიქსაციური 

იმპლანტანტები 

brain pacemakers 
 

 
implantable subcutaneous drug delivery devices 

biodegradable bone fixation implants 

10  100238  ენის დეპრესორები სამედიცინო მიზნებისათვის tongue depressors for medical purposes 

 

10   100239   ნაზალური ასპირტორები (ცხვირის) nasal aspirators 

10   100240   კბილის დამცავები სტომატოლოგიური 

მიზნებისათვის 
teeth protectors for dental purposes 

10   100241   მენსტრუალური ჭიქები menstrual cups 

11   110001   სარწყავი დანადგარები, ავტომატური watering  installations,  automatic 
 

11   110002   სითბური აკუმულატორები heat  accumulators 

11   110003   სანთურები (აცეტილენის) acetylene  burners 

11   110004   გენერატორები (აცეტილენის) acetylene generators 

11   110005   აცეტილენის ლამპები acetylene  flares 

11   110006   გამწოვი კარადები ventilation hoods 

11   110007   განათების სისტემები (საჰაერო ტრანსპორტის)   lighting installations for air vehicles 
 

11   110008   საშრობი კარადა hot air ovens 

11   110009   ჰაერის დეზოდორირების აპარატები air deodorising apparatus 

11   110010   ჰაერის გამაცივებელი მოწყობილობები air cooling apparatus 

11   110011   ფილტრები ჰაერის კონდიცირებისათვის filters for air conditioning 

11   110012   ჰაერშემთბობები air  reheaters 

11   110013   ჰაერის საშრობი მოწყობილობები air dryers 

11   110013   ჰაერის საშრობი მოწყობილობები air driers [dryers] 

11   110013   საშრობი მოწყობილობები (ჰაერის) air driers 

11   110014   ჰაერის კონდიცირების დანადგარები air-conditioning   installations 

11  110014  კონდიცირების დანადგარები (ჰაერის) 

 
11  110015  ჰაერის გასაფილტრი დანადგარები air filtering installations 

11  110016  ცხელ ჰაერზე მომუშავე გათბობის აპარატები hot air apparatus 



 

11  110017  ცხელი ჰაერის აბანოს საკუთვნი hot air bath fittings 

11   110018   ფრიქციული ფალიები აირის სანთებლებისათვის  friction lighters for igniting gas 



11   110019   სანთებლები (აირის) gas lighters 

11   110020   სანთებლები lighters* 

11   110021   ნათურის კოლბები light  bulbs 

11   110022   ელექტრონათურის კოლბები light bulbs, electric 

11   110023   რკალური ნათურები arc lamps 

11   110024   ელექტრონათურები electric lamps 

11   110025   ღუმელების ლითონის არმატურა structural plates for ovens 

11   110025   ღუმელების ლითონის არმატურა framework of metal for ovens 

11   110026   სამაცივრო კარადები refrigerating   cabinets 

11  110027  მაშუქები (სატრანსპორტო საშუალებების) lights for vehicles 
 

11   110029 
 

 
 

11   110030 

საკვების წნევის ქვეშ დასამზადებელი 

სწრაფსახარში  ქვაბები,  ელექტრული 
 
 

დაბრმავების საწინააღმდეგო მოწყობილობები 

[განათების მოწყობილობა] (ავტომობილის 

მძღოლის) 

pressure cooking saucepans, electric 
 

 
 

anti-dazzle devices for automobiles [lamp fittings] 

 
11   110031   ფარები ავტომობილებისათვის headlights for  automobiles 

11   110032   ღუმელის გასაცივებელი ავზები coolers for furnaces 

11   110032   გასაცივებელი ავზები (ღუმელის) cooling vats for furnaces 

11   110033   აბაზანები bath tubs 

11   110035   დასჯდომი აბაზანები bath tubs for sitz baths 

11  110036  თურქული აბანოს კაბინები, გადასატანი Turkish bath cabinets, portable 
 

11   110037   სააბაზანოს საკუთვნი bath  fittings 

11   110038   გამხურებლები (აბაზანის) heaters for baths 

11 110039 სააბაზანოს სანიტარულ-ტექნიკური აღჭურვილობა bath installations 
 

11  110039  სააბაზანოს სანიტარულ-ტექნიკური აღჭურვილობა bath plumbing fixtures 

 

11   110040   სანათები lamps 

11   110041   განათების ფარნები lanterns for lighting 

11   110042   ნათურის ვაზნები lamp  mantles 

11   110042   ნათურის ვაზნები lamp casings 

11   110043   ვარვარის სანთურები incandescent  burners 

11   110044   ლამპის სანთურები burners for lamps 

11   110045   ველოსიპედის მაშუქები bicycle  lights 

11   110046   ბიდეები bidets 

11  110047  ბოილერები, მანქანათა ნაწილების გარდა boilers, other than parts of machines 
 

11   110048   გამოსაწვავი ღუმელები kilns 

11   110049   ჰიდრანტები hydrants 

11   110050   რადიატორის საცობები radiator caps 

11   110051   ფარნები (ჯიბის), ელექტრული electric  torches 

11   110051   ფარნები (ჯიბის), ელექტრული electric  flashlights 

11   110052   წყლის გამაცხელებლებლები water heaters 

11   110053   საცხობი ღუმელები bakers' ovens 

11   110055   გაშხეფის საწინააღმდეგო საცმები 

ონკანებისათვის 
anti-splash tap nozzles 

11   110056   შამფურის საბრუნი სამარჯვები roasting  jacks 

11   110057   შამფურები roasting spits 

11   110058   ლაბორატორიული სანთურები laboratory  burners 

11  110059  ჩირაღდნები ნავთობის მრეწველობისათვის flare stacks for use in the oil industry 
 

11   110060   სანთურები burners 

11  110061  ბაქტერიების გასანადგურებელი სანთურები germicidal  burners 
 

11   110063   სამრეცხაოს ქვაბები laundry room boilers 

11   110063   სამრეცხაოს ქვაბები washing coppers 

11   110064   გადასატანი ტუალეტები toilets,  portable 

11   110065   ვენტილატორები [ჰაერის კონდიცირება] fans   [air-conditioning] 
 

11  110066  ყავის მოსახალი აპარატები [როსტერები] coffee roasters 

 

11   110067   კალორიფერები heating apparatus 

11   110068   კანალიზაციის ონკანები taps [cocks, spigots] [faucets (Am.)] for pipes 

11   110068   კანალიზაციის ონკანები faucets for pipes (Am.) 

11   110068   კანალიზაციის ონკანები pipe line cocks [spigots] 

11   110069   რეგენერატორები (სითბოს) heat regenerators 

11   110070   ღუმელის ცეცხლგამძლე ამონაგი oven fittings made of fireclay 

11     110071    მოხვევის მაჩვენებელი ნათურები სატრანსპორტო 

საშუალებებისათვის 
light bulbs for directional signals for vehicles 



11    110072    ნახშირბადის ელექტროდები რკალური 

ლამპისათვის 
carbon for arc lamps 

11   110073   გათბობის დანადგარები heating  installations 

11   110074   ღუმელის ჩასატვირთი მოწყობილობა loading apparatus for furnaces 

11  110075  წყლის ჩამშვები მოწყობილობის რეზერვუარები flushing  tanks 

11  110076  ცხელ წყალზე მომუშავე გათბობის დანადგარები   hot water heating installations 

 

11    110076    გათბობის დანადგარები (ცხელ წყალზე მომუშავე 

) 

heating installations [water] 

11   110077   გათბობის ქვაბები heating  boilers 

11   110078 
 

11   110079 

 

11   110080 

ბოილერის მილები გამათბობელი 

დანადგარებისათვის 

სატრანსპორტო საშუალებების ჰაერის 

კონდიციონერები 

მყარ, თხევად და აირად სათბობზე მომუშავე 

გათბობის ხელსაწყოები 

boiler pipes [tubes] for heating installations 
 

air conditioners for vehicles 

 

heating apparatus for solid, liquid or gaseous fuels 

11  110081  სატრანსპორტო საშუალებების გამათბობლები heaters for vehicles 

 

11   110082   გათბობის ხელსაწყოები, ელექტრული heating  apparatus,  electric 

11   110083   ცენტრალური გათბობის რადიატორები central  heating  radiators 

 
11     110084     დამტენიანებლები ცენტრალური გათბობის 

რადიატორებისათვის 

humidifiers for central heating radiators 

11   110085   გამხურებელი ელემენტები heating  elements 

11   110086   გამხურებლები უთოსათვის heaters for heating irons 

11   110087   ფეხის სათბურები, ელექტრული და 

არაელექტრული 
footwarmers, electric or non-electric 

11   110088   ფეხის მუფტები ელექტროგათბობით footmuffs,  electrically  heated 
 

11   110089   კერძის შესათბობი ხელსაწყოები plate  warmers 

11   110090   გამხურებლები (სითხეში ჩასაძირი) immersion  heaters 
 

11   110091   ლამპის შუშა lamp glasses 

11   110092   ლამპის მილაკები lamp  chimneys 

11   110093   კვამლსადენის მილები chimney flues 

11   110094   კვამლსადენის საფარები chimney  blowers 

11   110095   თმის საშრობები hair dryers 

11   110095   თმის საშრობები hair driers [dryers] 

11   110095   თმის საშრობები hair driers 

11  110096  წყლის გამანაწილებელი დანადგარები water distribution installations 
 

11   110097   საშრობი აპარატები drying  apparatus 

11   110099   ჰაერის კონდიცირების აპარატები air-conditioning   apparatus 

11   110100   წებოს გასათბობი ხელსაწყოები glue-heating  appliances 

11   110101   დისტილაციის კოშკები distillation  columns 

11   110103 
 

11   110103 

მილები [სანიტარულ-ტექნიკური სისტემის 

ნაწილები] 

მილები [სანიტარულ-ტექნიკური სისტემის 
ნაწილები] 

pipes [parts of sanitary installations] 
 

water-pipes for sanitary installations 

11   110104   წყალსადენი დანადგარები water  conduits  installations 

11   110105   ვატერკლოზეტები [ტუალეტები] toilets   [water-closets] 

11   110105   ვატერკლოზეტები [ტუალეტები] water  closets 

11   110106   გასაყინი კამერები freezers 

11   110107   საკვების თბური დამუშავების ჭურჭლეული, 
ელექტრული 

cooking utensils, electric 

11   110108   სამზარეულოს ქურები cookers 

11   110109   საკვების თბური დამუშავების აპარატები და 
დანადგარები 

cooking apparatus and installations 

11   110110   მოტოციკლეტის სანათები motorcycle  lights 

11   110111 
 

11   110112 

 

11   110114 

 

11   110114 

მილაკები განათებისათვის (აირგანმუხტვის 

ელექტრული) 

ტრანსპორტის შემოყინვის საწინააღმდეგო 

საშუალებები 

ტუალეტის მადეზინფიცირებელი საშუალების 



გამანაწილებ

ლები 

ტუალეტის 

მადეზინფიც

ირებელი 

საშუალების 

გამანაწილებ

ლები 

discharge tubes, electric, for lighting 
 

defrosters for vehicles 

disinfectant dispensers 

for toilets disinfectant 

distributors for toilets 

11   110115   დეზინფექციის აპარატები disinfectant  apparatus 

11   110116   წყლის გამტკნარების დანადგარები desalination  plants 
11   110117   გამოსაშრობი აპარატები desiccating apparatus 

11   110118   შუქგამბნევები light diffusers 



11   110168   კარადა-საყინულეები cool boxes, electric 

11  110119  სასმელის გასაცივებელი აპარატები beverage cooling apparatus 

11   110120   დისტილაციის აპარატები distillation  apparatus 
11   110121   შხაპები showers 

11   110122   ელექტრონათურის ვაზნები sockets for electric lights 

11  110123  წყლის გამწმენდი დანადგარები water purification installations 

11   110124   წყლის გასაფილტრი აპარატები water filtering apparatus 

11   110125   სამაცივრო დანადგარები წყლისათვის cooling installations for water 

11   110126   შადრევნები fountains 

11  110127  დაწნევის რეზერვუარები წყლის შესანახად pressure water tanks 

11   110128   წყლის სტერილიზატორები water  sterilizers 

11  110129  თბოგადამცემები, მანქანათა ნაწილების გარდა    heat exchangers, other than parts of machines 

11   110130   განათების ხელსაწყოები და დანადგარები lighting  apparatus  and  installations 

11  110133  ჭაღები chandeliers 

11  110135  გამწმენდი დანადგარები (ჩამდინარე წყლის) purification  installations for  sewage 

11   110136   ჭერის სანათი პლაფონები ceiling lights 

11   110137   რადიატორები, ელექტრული radiators,  electric 

11   110138   აირის გამწმენდი ხელსაწყოები gas scrubbing apparatus 

11   110141   საშრობი მოწყობილობები (ფურაჟის) forage drying apparatus 

11   110141   საშრობი მოწყობილობები (ფურაჟის) drying apparatus for fodder and forage 

11  110142  საორთქლებლები evaporators 

11   110143   ღუმელები [გამათბობელი ხელსაწყოები] stoves  [heating  apparatus] 

11  110145  ვარვარის ძაფები ელექტრონათურებისათვის filaments for electric lamps 

11   110147   სასმელი წყლის ფილტრები filters for drinking water 

11   110148   ჩირაღდნები flaming torches 

11   110149   სამჭედლოები, პორტატული forges,  portable 

11   110150 

11   110150 

11   110151 

11   110151 

ღუმელები, გარდა ლაბორატორიული 

გამოყენებისა 

ღუმელები, გარდა ლაბორატორიული 

გამოყენებისა 

ღუმელის  ფასონური ამონაგი (ღუმელის 

ნაწილების დამაკავშირებელი დეტალები) 

ღუმელის  ფასონური ამონაგი  (ღუმელის 

ნაწილების დამაკავშირებელი დეტალები) 

furnaces, other than for laboratory use 

ovens, other than for laboratory use 

fittings, shaped, for ovens 

fittings, shaped, for furnaces 

11  110151   ფასონური ამონაგი (ღუმელის) shaped fittings for furnaces 

11   110151   ფასონური ამონაგი (ღუმელის) shaped fittings for ovens 

11   110152   ღუმელის ცხაურები (ცეცხლრიკიანი) furnace  grates 

11   110152   ღუმელის ცხაურები (ცეცხლრიკიანი) fire bars 

11   110153   ქურები, ღუმელები, საცეცხლეები hearths 

11   110154   სანაცრეები (ღუმელის) furnace ash boxes 

11   110154   სანაცრეები (ღუმელის) ash pits for furnaces 

11  110155  სამაცივრო აპარატები და მანქანები refrigerating apparatus and machines 

11   110156   სამაცივრო კამერები refrigerating chambers 
11   110156   სამაცივრო კამერები walk-in refrigerators 

11   110157   კონტეინერები (სამაცივრო) refrigerating  containers 

11   110158   თმის დასახვევი ლამპები curling  lamps 

11   110159   ხილის გამოსაშრობი აპარატები fruit roasters 

11  110160  სკრუბერები [აირის დანადგარის ნაწილები] gas scrubbers [parts of gas installations] 

11  110160  სკრუბერები [აირის დანადგარის ნაწილები] scrubbers [parts of gas installations] 

11   110161   სანთურები (აირის) gas burners 

11   110162   აირის ქვაბები gas boilers 

11   110163   აირის ლამპები gas lamps 

11    110165    ორთქლის ქვაბები, მანქანათა ნაწილების გარდა    steam boilers, other than parts of machines 

11  110166  ბაქტერიციდული ნათურები ჰაერის გასაწმენდად  germicidal lamps for purifying air 



11   110168   კარადა-საყინულეები cool boxes, electric 
 

11  110167  ყინულის დასამზადებელი მანქანები და აპარატები ice machines and apparatus 



11  110209  სამაცივრო დანადგარები და მანქანები cooling installations and machines 
 

11   110168   კარადა-საყინულეები coolers, electric 

11    110169    ლამპის სფერული თალფაქები (სფეროები 
ლამპებისთვის) 

lamp globes 

11   110169   ლამპის სფერული თალფაქები globes for lamps 

11   110170   გამახურებელი ფილები hot plates 

11   110171   პურის გასახუხი ტოსტერები bread toasters 

11   110171   პურის გასახუხი ტოსტერები toasters 

11   110172   მოსახალი ხელსაწყოები grills  [cooking  appliances] 

11   110172   მოსახალი ხელსაწყოები roasting  apparatus 

11   110172   მოსახალი ხელსაწყოები griddles  [cooking  appliances] 

11   110173   ნაგავსაწვავი ღუმელები incinerators 

11 110174  იონიზაციის აპარატები ჰაერისა და წყლისთვის ionization apparatus for the treatment of air or water 
 

11   110175   დეკორატიული შადრევნები ornamental  fountains 

11   110176   ლაბორატორიული ნათურები laboratory  lamps 

11   110177   რძის გასაცივებელი დანადგარები milk  cooling  installations 

11   110178   პასტერიზატორები pasteurisers 

11   110179   ზეთის ლამპები oil lamps 

11    110180    ულტრაიისფერი გამოსხივების ლამპები, 

არასამედიცინო 
ultraviolet ray lamps, not for medical purposes 

11   110182   არაფეთქებადი უსაფრთხო ლამპები safety lamps 

11   110183   ლამპის ამრეკლავები lamp  reflectors 
11   110185   ჩინური ფარნები Chinese lanterns 

11  110185  ჩინური ფარნები 

11   110186 
 

 
11   110186 

პირსაბანები [სანიტარულ-ტექნიკური 

აღჭურვილობის  ნაწილები] 
 
 

პირსაბანები [სანიტარულ-ტექნიკური 

აღჭურვილობის  ნაწილები] 

wash-hand basins [parts of sanitary installations] 
 

 
wash-hand bowls [parts of sanitary installations] 

 
11  110188  სამაცივრო დანადგარები სითხეებისათვის cooling installations for liquids 

11  110189  ლუმინესცენციური მილაკები განათებისათვის luminous tubes for lighting 

 
11   110190   ვარვარის ძაფები განათების ხელსაწყოებისათვის magnesium filaments for lighting 

(მაგნიუმის) 

11   110191   ალაოს საშრობი malt roasters 

11   110192   მეშახტის ლამპები miners'  lamps 

11   110193 
 

 
11   110193 

 

 
 

11   110194 

ბირთვული საწვავისა და ბირთვული რეაქციის 

შემანელებლის  დასამუშავებელი  დანადგარები 
 
 

ბირთვული საწვავისა და ბირთვული რეაქციის 

შემანელებლის  დასამუშავებელი  დანადგარები 

 
დონის მარეგულირებელი სარქვლები 

(რეზერვუარში) 

installations for processing nuclear fuel and nuclear 

moderating material 
 
 

processing installations for fuel and nuclear moderating 

material 

 
level controlling valves in tanks 

11  110195   ნაძვის ხის მოსართავი ელექტრო სანათები electric lights for Christmas trees 

11  110195  ელექტრონათურები (ნაძვისხის მოსართავი) lights, electric, for Christmas trees 

11   110196   მნათი ნომრები (შენობის) luminous house numbers 

11   110197   წყალბადჟანგბადური სანთურები oxyhydrogen  burners 

11   110198   რადიატორები [გათბობა] radiators  [heating] 

11   110199   ზეთის სანთურები oil burners 

11  110200  ფარები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის vehicle  headlights 
 

11   110201   გათბობის ფილები heating  plates 

11  110202  ჩირაღდნები განათებისათვის 

11  110202  ჩირაღდნები განათებისათვის 

11   110202   ჩირაღდნები განათებისათვის searchlights 

11   110203   პოლიმერიზაციის დანადგარები polymerisation   installations 

11   110204   სამზარეულოს ქურები [ღუმელები] kitchen ranges [ovens] 

11    110205    საჰაერო სარქვლები ორთქლის გამათბობელი 
დანადგარისათვის 

air valves for steam heating installations 

11  110206  წყლის გამწმენდი აპარატები და მანქანები water purifying apparatus and machines 



11  110209  სამაცივრო დანადგარები და მანქანები cooling installations and machines 

 

11  110207  ჰაერის გასაწმენდი აპარატები და მანქანები air purifying apparatus and machines  

11  110208  დისტილაციით რაფინირების კოშკები refining towers for distillation 



 

11  110210  სამზარეულო გამახურებელი ხელსაწყოები cooking rings 
 

 

11   110211   წყლის გასაცხელებელი აპარატები water  heaters  [apparatus] 

11  110212  სატრანსპორტო საშუალებების ამრეკლავები vehicle  reflectors 
 

11   110213   სამაცივრო აღჭურვილობა და დანადგარები refrigerating  appliances  and  installations 

11   110214   სამაცივრო ხელსაწყოები და დანადგარები cooling appliances and installations 

 
11   110215   ფარსაკეტები საკვამლე მილში წევის 

რეგულირებისათვის [გათბობა] 

dampers [heating] 

11    110216    მარეგულირებელი საკუთვნი (წყლის ან ორთქლის  regulating accessories for water or gas apparatus and 

ხელსაწყოებისა და წყალსადენის ან აირსადენის - pipes 

) 

11    110217    დამცავი საკუთვნი (წყლის ან ორთქლის 

ხელსაწყოებისა და წყალსადენის ან აირსადენის - 

) 

safety accessories for water or gas apparatus and pipes 

11   110218   ონკანები (ვენტილები) taps [faucets]* 

11   110219   წყალსადენის ონკანის სადებები washers for water taps 

11   110220   შამფურიანი მოწყობილობები rotisseries 

11     110221     სანიტარულ-ტექნიკური ხელსაწყოები და 
დანადგარები 

sanitary apparatus and installations 

11  110222  საშრობი აპარატები და დანადგარები drying apparatus and installations 

11    110223    პირსაბანი ოთახის ხელის გასაშრობი აპარატები hand drying apparatus for washrooms 
 

11   110224 
 

 
 

11   110225 

კლაკნილები [დისტილაციის, გათბობისა და 

სამაცივრო დანადგარების ნაწილები] 
 
 

ვენტილატორები [ჰაერის კონდიცირების 

დანადგარის ნაწილები] 

coils [parts of distilling, heating or cooling installations] 

fans [parts of air-conditioning installations] 

 

11   110226   სტერილიზატორები sterilizers 

11  110227  თამბაქოს სამაცივრო დანადგარები cooling installations for tobacco 

11   110228   თამბაქოს საშრობები tobacco roasters 

11    110229    განათების ხელსაწყოები (სატრანსპორტო 
საშუალებების) 

lighting apparatus for vehicles 

11   110230   როსტერები roasters 

11    110231    ნაცრის გადასატანი მოწყობილობები, 
ავტომატური 

ash conveyor installations, automatic 

11  110232  ორთქლწარმომქმნელი დანადგარები steam generating installations 

 

11   110233 

 

11   110234 

ვენტილაციის დანადგარები და აპარატები 

[ჰაერის კონდიცირება] 

ვენტილაციის  დანადგარები  სატრანსპორტო 

საშუალებებისათვის  [ჰაერის  კონდიცირება] 

ventilation [air-conditioning] installations and apparatus 

ventilation [air-conditioning] installations for vehicles 

 
11   110235   უნიტაზები ტუალეტისათვის toilet   bowls 

11   110236   დასაჯდომები (ტუალეტის) toilet  seats 

11   110237   აბაჟურები lamp shades 

11   110238   აბაჟურის დამჭერები lampshade holders 

11  110239  შემრევი ონკანები წყალსადენის მილისათვის mixer taps for water pipes 
 

11   110240 

 

11   110241 

მარეგულირებელი და დამცავი საკუთვნი 

(აირსადენის) 

წყალსადენის  დანადგარების  მარეგულირებელი 

და დამცავი საკუთვნი 

regulating and safety accessories for gas pipes 

regulating and safety accessories for water apparatus 

 
11   110242   ორთქლის აკუმულატორები steam  accumulators 

11    110243    დასარბილებელი აპარატები და ხელსაწყოები 

(წყლის) 
water softening apparatus and installations 

11  110244  გამწოვი კარადები, ლაბორატორიული ventilation hoods for laboratories 



 

 

11   110245   ჰაერის სტერილიზატორები air  sterilisers 

11   110246   დისტილატორები stills* 

11   110247   სპირტის სანთურები alcohol burners 

11   110248   ბენზინის სანთურები petrol  burners 

11 110249 დაბრმავების საწინააღმდეგო მოწყობილობები 

სატრანსპორტო საშუალებებისთვის (განათების 
მოწყობილობები) 

anti-glare devices for vehicles [lamp fittings] 



 

11   110249 
 
 
 
 

11   110250 

დაბრმავების საწინააღმდეგო მოწყობილობები 

[განათების მოწყობილობა] (სატრანსპორტო 

საშუალების მძღოლის) 
 
 

გამათბობლები  (სატრანსპორტო  საშუალებების 

მინების) 

anti-dazzle devices for vehicles [lamp fittings] 
 
 
 
 

heating apparatus for defrosting vehicle windows 

11   110251   საცმები (აირის სანთურის) brackets for gas burners 

11  110252  წყალმომარაგების სისტემის დანადგარები water  supply  installations 

11   110253   ბირთვული რეაქტორები nuclear  reactors 

11   110253   ბირთვული რეაქტორები atomic piles 

11   110254 
 

 
11   110254 

 

 
 

11   110255 

წნევის ქვეშ დამუშავების სწრაფსახარში ქვაბები 

[ავტოკლავი],   ელექტრული 

 
წნევის ქვეშ დამუშავების სწრაფსახარში ქვაბები 

[ავტოკლავი],   ელექტრული 
 
 

მოხვევის მაჩვენებელი ნათურები 

ავტომობილისათვის 

pressure cookers, electric 
 

 
autoclaves, electric, for cooking 

 

 
 

lamps for directional signals of automobiles 

11   110256   მაშუქები (ავტომობილის) lights for automobiles 

11   110256   მაშუქები (ავტომობილის) automobile  lights 

11   110257   ელექტროგამათბობლები (საწოვარიანი ბოთლის - heaters, electric, for feeding bottles 

) 

11   110258   სავაფლეები, ელექტრული waffle irons, electric 

11    110259    მარეგულირებელი და დამცავი საკუთვნი 

(აირის აპარატის) 
regulating and safety accessories for gas apparatus 

11   110261   პერკოლატორები (ყავის), ელექტრული coffee percolators, electric 

 
11   110262   ყავის მადუღარები, ელექტრული coffee machines, electric 

11    110263    ტორშერები street  lamps 

11   110263   ტორშერები standard lamps 

11  110264  საცეცხლე მილები გათბობის ქვაბებისათვის flues for heating boilers 
 

11   110265   მაყალი barbecues 

11   110266   ფრიტიურის ჭურჭელი, ელექტრული deep fryers, electric 
 

11   110267   ბუხრები, ოთახის fireplaces,  domestic 

11   110268   სითბური ტუმბოები heat pumps 

11  110269  მზის თერმული კოლექტორები (გათბობის) solar  thermal collectors  [heating] 
 

11   110270   მზის ღუმელები solar furnaces 

11   110271   ნამზეურის მისაღები აპარატები tanning apparatus [sun beds] 

11   110272   წყლის ჩამშვები მოწყობილობები water  flushing  installations 

11   110272   წყლის ჩამშვები მოწყობილობები flushing  apparatus 

11  110273  მკვებავი დანადგარები გათბობის ქვაბისათვის feeding apparatus for heating boilers 
 

11   110274   მაცივრები refrigerators 

11    110275    დეზოდორირების აპარატები, არაპირადი 

მოხმარების 
deodorising apparatus, not for personal use 

11   110276   წყალასაღები მოწყობილობები water  intake apparatus 

11   110277   ზეთის გასაწმენდი აპარატები oil-scrubbing  apparatus 

11  110278  ფუმიგაციის ხელსაწყოები, არასამედიცინო fumigation apparatus, not for medical purposes 
 

11    110279    გამოსაწვავი ღუმელის აღჭურვილობა 

[საყრდენები] 

kiln furniture [supports] 

11   110280   ჯიბის სათბურები pocket   warmers 

11   110291   მინერალური წყლის აბაზანები spa baths [vessels] 

11 110292 ქრომატოგრაფები სამრეწველო მიზნებისათვის   chromatography apparatus for industrial purposes 
 

11  110293  ელექტრული გამათბობლის ვარვარის ძაფები heating  filaments,  electric 

 

11   110294 

 

11   110296 

აირის კონდენსატორები, მანქანათა ნაწილების 

გარდა 

ბალიშები  ელექტროგათბობით  (ქვესადებები), 

არასამედიცინო  დანიშნულების 

gas condensers, other than parts of machines 
 

 
heating cushions [pads], electric, not for medical 

purposes 

 
11    110296    ბალიშები ელექტროგათბობით, არასამედიცინო heating  pads  [cushions],  electric,  not  for  medical 

purposes 



 

11   110297   საუნას აღჭურვილობა sauna bath installations 

11   110298   კაბინები (საშხაპე) shower cubicles [enclosures (Am.)] 

11   110299   ნიჟარები sinks 

11   110300   მშრალი ორთქლის სახის მოსავლელი აპარატები  steam facial apparatus [saunas] 



 

11 110321 გაუწყლოების აპარატები საკვები 

ნარჩენებისათვის 

11 110322 პროჟექტორები  (წყალქვეშა) 

11 110323 წვეთოვანი საფრქვევლები [საირიგაციო 

საკუთვნი] 

11 110325 სუფთა ოთახები” [სანიტარულ-ტექნიკური 

  აღჭურვილობა] 

11 110326 ლავის ნატეხები (მაყალის) 

11 110327 სარწყავი სასოფლო-სამეურნეო მანქანები 

 

11  110301  პისუარები [სანიტარულ-ტექნიკური 

მოწყობილობა] 
urinals [sanitary fixtures] 

11   110302   სათბურა hot water bottles 

11   110303   ჩაიდნები, ელექტრული kettles,  electric 

11   110304   საწოლის სათბურები bed warmers 

11 110305  ელექტროსაბნები, არასამედიცინო blankets, electric, not for medical purposes 

11   110306   სათბური, ლითონის warming pans 

11 110307 მფილტრავი მოწყობილობები აკვარიუმისათვის  aquarium filtration apparatus 
 

11   110308   აკვარიუმის გამათბობლები aquarium  heaters 

11   110309   აკვარიუმის სანათები aquarium  lights 

11   110310   ხალიჩები ელექტროგათბობით electrically  heated  carpets 

11   110311   სტომატოლოგიური საშრობი კარადები dental ovens 
 

11   110312 

 

11   110313 

იოგურტის მოსამზადებელი ელექტრული 

ხელსაწყოები 

საფართოებელი  ავზები გათბობის 

სისტემებისათვის 

electric appliances for making yogurt  

expansion tanks for central heating installations 

11   110314   გამწოვები სამზარეულოსათვის extractor hoods for kitchens 

11  110315  პირადი მოხმარების ელექტროვენტილატორები electric fans for personal use 
 

11  110316   თეთრეულის საშრობები, ელექტრული laundry  dryers, electric 

 

11   110317 

 

11   110318 

 

11   110319 

 

11   110320 

მიკროტალღური ღუმელები [სამზარეულოს 

საკუთვნი] 

წყლის დაქლორვის დანადგარები საცურაო 

აუზისთვის 

თერმოსტატიკური სარქვლები [გათბობის 

დანადგარის  ნაწილები] 

წყლის გრიგალური მოძრაობის წარმომქმნელი 

მოწყობილობები 

microwave ovens [cooking apparatus] 

swimming pool chlorinating apparatus 

thermostatic valves [parts of heating installations] 

whirlpool-jet apparatus 

apparatus for dehydrating food waste 

 

diving  lights 

drip irrigation emitters [irrigation fittings] 
 

clean chambers [sanitary installations] 

 

lava rocks for use in barbecue grills 

watering machines for agricultural purposes 
 

11   110328   მიკროტალღური ღუმელები სამრეწველო 

მიზნებისათვის 

microwave ovens for industrial purposes 

11   110329   პურის საცხობი მანქანები bread baking machines 

11   110330   მაცივრიანი ვიტრინები refrigerating display cabinets 

11   110331   ორთქლით საწმენდი  მოწყობილობა 

ქსოვილისთვის 
fabric steamers 

11   110332   პურის მოსამზადებელი მანქანები bread-making  machines 

11  110333  გამნათებელი მოწყობილობის შუქდიოდები [LED] light-emitting diodes [LED] lighting apparatus 
 

11  110334  ჰიდრომასაჟის სააბაზანო მოწყობილობები hydromassage bath apparatus 

11  110335  თბოვიტრინები ვიტრინები (გახურებული) heated display cabinets 

11   110336   მულტი ღუმელი multicookers 

11    110337    საკვების ორთქლსახარში ქვაბი, ელექტრონული     food steamers, electric 
 

11    110338    ტორტილას დასაპრესი მოწყობილობები, 

ელექტრონული 

tortilla presses, electric 

11   110339   წიგნის სასტერილიზაციო აპარატები book  sterilization  apparatus 

12  120001  მანქანის ამწევები 
12   120001   ავტოსატვირთველები forklift  trucks 

12   120002   გადაბმები (სარკინიგზო) railway couplings 

12     120003    გადაბმები  სახმელეთო  სატრანსპორტო 
საშუალებებისათვის 

couplings for land vehicles 

12   120004   კიდული ტრანსპორტიორები aerial conveyors 



 

12   120005   საჰაერო ტრანსპორტი air vehicles 

12   120006   ცხელი აეროსტატები hot air balloons 

12  120007  კამერები პნევმატიკური სალტესათვის inner tubes for pneumatic tires [tyres] 
 

12   120008   სალტეს კამერის სარემონტო ინსტრუმენტების 

ნაკრები 

repair outfits for inner tubes 



 

12   120009 
 

 
12   120010 

 

12   120011 

ტუმბოები (ჰაერის)   [სატრანსპორტო 

საშუალებების საკუთვნი] 
 
 

საკიდრის  ამორტიზატორები  სატრანსპორტო 

საშუალებებისათვის 

ზამბარები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის 

(ამორტიზაციის) 

air pumps [vehicle accessories] 
 

 
suspension shock absorbers for vehicles 

shock absorbing springs for vehicles 

 

12   120012   თვითმფრინავი-ამფიბიები amphibious airplanes 

12   120013 
 

 
12   120013 

 

 
 

12   120013 

მოცურების საწინააღმდეგო საშუალებები 

სატრანსპორტო საშუალებების საბურავებისათვის 
 
 

მოცურების საწინააღმდეგო საშუალებები 

სატრანსპორტო საშუალებების საბურავებისათვის 

 
მოცურებისსაწინააღმდეგო   მოწყობილობები 

(სატრანსპორტო  საშუალებების საბურავების) 

non-skid devices for vehicle tires [tyres] 
 

 
non-skid devices for vehicle tires non- 

skid devices for vehicle tyres 

 

12   120014   მოცურების საწინააღმდეგო ჯაჭვები anti-skid  chains 

12   120015   თავის მისაყრდნობები სატრანსპორტო 
საშუალებების  სავარძლებისათვი 

head-rests for vehicle seats 

 
12   120016   სარწყავი მანქანები sprinkling  trucks 

12   120017   ჩამჭიდი მოწყობილობები სატრანსპორტო 
საშუალებების მისაბმელებისათვის 

trailer hitches for vehicles 

 
12   120018   ავტობუსები motor buses 

12   120019   ავტობუსები motor coaches 

12   120021   კატერები boats 

12   120022   სატვირთო ავტომანქანები trucks 

12   120022   სატვირთო ავტომანქანები lorries 

12  120023  გადასახსნელი სახურავები ავტომობილისათვის automobile  hoods 
 

12   120024   ავტომობილის ჯაჭვები automobile  chains 

12   120025   შასი (ავტომობილის) automobile chassis 

12     120026     უკუსვლის სიგნალიზაცია სატრანსპორტო 
საშუალებებისათვის 

reversing alarms for vehicles 

12   120027   თვითმფრინავები aeroplanes 

12   120028   ბორნები [გემები] ferry  boats 

12  120029  საბარგულები სატრანსპორტო 

საშუალებებისათვის 
luggage carriers for vehicles 

12 120030   დირიჟაბლები dirigible balloons [airships] 

12   120030   დირიჟაბლები airships 

12   120030   დირიჟაბლები dirigible balloons 

12   120031 
 

12   120031 

 

12   120032 

 

12   120033 

 

12   120033 

 

12   120033 

 

12   120033 

საბურავები სატრანსპორტო საშუალებების 

თვლისათვის 

საბურავები სატრანსპორტო საშუალებების 

თვლისათვის 

საბურავის სარქვლები  სატრანსპორტო 

საშუალებებისათვის 

სარკინიგზო ტრანსპორტის საბურავების 

ფლანგები,  კიდეები 

სარკინიგზო ტრანსპორტის საბურავების 

ფლანგები,  კიდეები 

სარკინიგზო ტრანსპორტის საბურავების 

ფლანგები,  კიდეები 

თვლის ფერსოს ქიმი [რებორდები] (სარკინიგზო 

ტრანსპორტის) 

tires for vehicle wheels 
 

tyres for vehicle wheels 

valves for vehicle tires [tyres] 

flanges for railway wheel tires [tyres] 

flanges of railway wheel tires  

flanges of railway wheel tires [tyres] 

flanges of railway wheel tyres 

12   120034   ტორსიონები torsion bars for vehicles 

12   120035   გემის კორპუსები ship hulls 

12   120036   გემის კაკვები boat hooks 

12   120037   გემის სამართავი მოწყობილობები steering  gears  for  ships 

12   120037   გემის სამართავი მოწყობილობები 

12  120038  გადასახსნელი მოწყობილობები გემებისათვის disengaging gear for boats 
 

12   120039   დახრილი გემხარიხა inclined ways for boats 

12   120040   ხრახნული ამძრავები პატარა ზომის 
ხომალდებისათვის 

screw-propellers for boats 



 

12   120041   ნიჩბები oars 

12  120042  საყირაო ძარები სატვირთო მანქანებისათვის tipping bodies for lorries [trucks] 
 

12   120043   მაღაროს მაზიდის თვლები mine cart wheels 

12   120044   ველოსიპედები bicycles 



 

12  120045  მიმართულების მაჩვენებლები 

ველოსიპედებისათვის 
direction indicators for bicycles 

12  120046  საყრდენი ველოსიპედებისათვის (საჭერები) bicycle  kickstands 
 

 

12   120047   სარკინიგზო ვაგონების ურიკები bogies for railway cars 

12   120048   კარჭაპის სამაგრი კოჭები გემისათვის davits for boats 
12   120049   ტალახსაწინააღმდეგო ფარები mudguards 

12   120050   ორბორბლიანი ურიკები two-wheeled  trolleys 

12   120050   ორბორბლიანი ურიკები luggage  trucks 

12   120050   ორბორბლიანი ურიკები sack-barrows 

12  120051  კაბინები კიდული ბაგირგზებისათვის cars for cable transport installations 
 

12   120052   ლაზარეთის ფურგონები [სატრანსპორტო 

საშუალებები] 

caissons [vehicles] 

12  120053  სატრანსპორტო საშუალებების თვლები vehicle wheels 

 

12   120054   კაპოტები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის hoods  for  vehicle  engines 

 

12     120055     გადასახსნელი  ზედები  სატრანსპორტო 

საშუალებებისათვის 

hoods for vehicles 

12   120056   ავტომისაბმელები caravans 

12   120057   ტრაილერები trailers  [vehicles] 

12   120058 
 
 
 
 

12   120059 

კარტერები  სახმელეთო  სატრანსპორტო 

საშუალებების მექანიზმებისათვის [ძრავების 

გარდა] 
 
 

უსაფრთხოების ღვედები სატრანსპორტო 

საშუალებების  სავარძლებისათვის 

crankcases for land vehicle components, other than for 

engines 
 
 
 

safety belts for vehicle seats 

 
12  120060  სატრანსპორტო საშუალებების თვლის მორგვები  hubs for vehicle wheels 

 

12   120060   თვლის მორგვები (სატრანსპორტო საშუალებების 

) 

vehicle wheel hubs 

12   120061   ველოსიპედის ჯაჭვები bicycle chains 

12   120062   საგორავი სავარძლები ავადმყოფებისათვის wheelchairs 
 

12   120063   ბარჟები barges 

12   120064   კარჭაპები, კანჯოები launches 

12   120065   გადასაზიდი ურიკები handling  carts 

12   120066   ჯალამბრიანი ურიკები მოქნილი მილების 

გადასაზიდად 
hose carts 

12   120067   სამსხმელო ურიკები casting  carriages 

12   120067   სამსხმელო ურიკები casting cars 

12   120067   სამსხმელო ურიკები ladle carriages 

12   120067   სამსხმელო ურიკები ladle cars 

12  120068  გოლფის ურიკები (სატრანსპორტო საშუალებები)  golf carts [vehicles] 
 

12    120068    გოლფის მანქანები (სატრანსპორტო 

საშუალებები) 

golf cars [vehicles] 

12   120069   სატრანსპორტო საშუალებების შასი vehicle chassis 

12   120070   საჭეები rudders 
12  120071  მოძრავი შემადგენლობები 

ფუნიკულიორებისათვის 
rolling stock for funicular railways 

12   120072   მოძრავი შემადგენლობები (რკინიგზის) rolling stock for railways 
 

12   120073   საკვამლე მილები გემისათვის funnels for ships 

12   120074   მუხლუხოები treads for vehicles [tractor type] 

12   120074   მუხლუხოები treads for vehicles [roller belts] 

12   120075   ტრაქტორები tractors 

12   120076   ვაგონეტები waggons 

12  120077  ბამპერები (სატრანსპორტო საშუალებების) vehicle  bumpers 
 

12  120078  ბუფერები სარკინიგზო ტრანსპორტისათვის buffers for railway rolling stock 

 

12   120079   ჰიდრავლიკური სისტემები hydraulic circuits for vehicles 

12   120080   ველოსიპედის საჭეები bicycle  handlebars 



 

12     120081     თაროები  სატრანსპორტო  საშუალებებისათვის 

(საწოლი) 
sleeping berths for vehicles 

12   120082   გემის შპანჰოუტები timbers [frames] for ships 

12   120084   ველოსიპედის საბურავები bicycle  tyres 

12   120084   ველოსიპედის საბურავები bicycle  tires 

12   120085   ველოსიპედის სიჩქარეები gears for bicycles 

12   120086   ველოსიპედის მუხრუჭები bicycle brakes 



 

12  120087  ტალახისგან დამცავი ფარი ველოსიპედებისათვის bicycle mudguards 
 

12  120088  მრგვალი კიდე ველოსიპედის თვლისთვის rims for bicycle wheels 

12  120088   კიდეები ველოსიპედის თვლებისთვის bicycle wheel rims 

12   120089   ველოსიპედის მუხლა ბერკეტები bicycle cranks 

12   120090   ველოსიპედის ძრავები bicycle  motors 

12   120091   ველოსიპედის თვლების მორგვები hubs for bicycle wheels 

12   120092   ველოსიპედის სატერფულები bicycle pedals 

12  120093  ტუმბოები ველოსიპედის საბურავებისთვის pumps for bicycle tires 

12  120093  ტუმბოები ველოსიპედის საბურავებისთვის pumps for bicycle tyres 

12   120094   მანები ველოსიპედის თველიბისთვის spokes for bicycle wheels 

12   120094   ველოსიპედის თვლის მანები bicycle wheel spokes 

12   120095   ველოსიპედის თვლები bicycle wheels 

12   120096   ველოსიპედის დასაჯდომები bicycle   saddles 

12   120097   მოტოციკლეტის საყრდენები (დამჭერი) motorcycle  kickstands 
 

12    120103    კბილა  გადაცემები  სახმელეთო  სატრანსპორტო 

საშუალებებისათვის 

gearing for land vehicles 

12   120105   მცურავი დრაგები dredgers  [boats] 

12   120106   ურიკები trolleys* 

12   120106   დრეზინები hand cars 

12    120109    ელექტროძრავები   სახმელეთო   სატრანსპორტო 
საშუალებებისათვის 

motors, electric, for land vehicles 

12  120110  ელექტროძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებები  electric vehicles 

 

12    120111    გადაბმის ქუროები  სახმელეთო  სატრანსპორტო 

საშუალებებისათვის 

clutches for land vehicles 

12  120112  სავარძლები ბავშვებისათვის (უსაფრთხო) safety seats for children, for vehicles 

 

12   120113   პარაშუტები parachutes 

12   120114   პნევმატიკური სალტეების გარსაცმები casings for pneumatic tires [tyres] 
 

12    120116    ბალანსირების საპირწონეები (სატრანსპორტო 

საშუალებების  თვლების) 

balance weights for vehicle wheels 

 

12   120117   კოსმოსური აპარატები space vehicles 

12   120118   რანგოუტები გემებისათვის spars for ships  

12   120119   ღერძები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის axles  for  vehicles 
 

12   120120   ღერძის ყელები axle journals 

12  120121  მინასაწმენდები ქარსარიდი მინებისათვის windshield  wipers 
 

12   120121   მინასაწმენდები ქარსარიდი მინებისათვის windscreen   wipers 

 

12  120122   დამცავი ბადეები ველოსიპედებისათვის dress guards for bicycles 

 

12    120123    საბარგო ბადეები სატრანსპორტო 

საშუალებებისათვის 

luggage nets for vehicles 

12   120124   ხუფები თვლის მორგვებისათვის hub  caps 

12  120125  ფურგონები [სატრანსპორტო საშუალებები] vans  [vehicles] 
 

12 120126 მუხრუჭები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის   brakes for vehicles 
 

 

12   120127   თვლის მორგვის სამაგრები bands for wheel hubs 

12  120128  მაცივრიანი სატრანსპორტო საშუალებები refrigerated  vehicles 
 

12  120129  ვაგონ მაცივრები (სარკინიგზო ტრანსპორტი) refrigerated  wagons  [railroad  vehicles] 

12  120129  ვაგონ მაცივრები (სარკინიგზო ტრანსპორტი) refrigerated  waggons  [railroad  vehicles] 

12   120130 

 

12   120130 

 
ძრავები  სახმელეთო  სატრანსპორტო 

საშუალებებისათვის 

ძრავები  სახმელეთო  სატრანსპორტო 

საშუალებებისათვის 



 

e

n

gines for 

land vehicles 

motors for land vehicles 

12   120131   კიჩოს ნიჩბები sculls 

12   120131   კიჩოს ნიჩბები stern oars 

12    120132    სავარძლის  შალითები  სატრანსპორტო 

საშუალებებისათვის 
seat covers for vehicles 



 

12   120133   ილუმინატორები portholes 

12   120134   ჰიდროპლანები seaplanes 

12   120135   გლისერები hydroplanes 

12   120136   საწოლი ვაგონები sleeping cars 

12   120138   ლოკომოტივები locomotives 

12    120139    გამწევი  ძრავები  სახმელეთო  სატრანსპორტო 
საშუალებებისათვის 

driving motors for land vehicles 

12   120140   ვაგონები carriages  [railways] 

12  120141  სატრანსპორტო საშუალებების საფეხურები vehicle running boards 
 

12   120142 

 

12   120143 

 

12   120144 

 

12   120145 

ტრანსმისიები  სახმელეთო  სატრანსპორტო 

საშუალებებისათვის 

ძალური მექანიზმები სახმელეთო სატრანსპორტო 

საშუალებებისათვის 

სამხედრო  სატრანსპორტო საშუალებები 

გადაზიდვებისათვის 

რეაქტიული  ძრავები სახმელეთო სატრანსპორტო 

საშუალებებისათვის 

transmissions for land vehicles 

propulsion mechanisms for land vehicles 

military vehicles for transport 

jet engines for land vehicles 

12   120147   მოტოციკლები motorcycles 

12     120148     თავისუფალი სვლის მექანიზმის ქუროები 
სახმელეთო  სატრანსპორტო  საშუალებებისათვის 

freewheels for land vehicles 

 
12   120149   წყლის ტრანსპორტი water  vehicles 

12   120150   გემები ships 

12   120151   წევის ხრახნები გემებისათვის screws [propellers] for ships 

12   120152   ომნიბუსები omnibuses 

12   120153   ფრთისებრი ნიჩბები paddles for canoes 

12   120154   ქარსარიდი მინები windscreens 

12   120154   ქარსარიდი მინები windshields 

12   120155   საბურავების შვერილები (წვეტები) spikes for tires 

12   120155   საბურავების შვერილები (წვეტები) spikes for tyres 

12   120156   საბურავზე გორვის ზედაპირის აღმდგენი 
პროტექტორები 

treads for retreading tires [tyres] 

12   120157   პნევმატური საბურავები pneumatic  tires 

12   120157   პნევმატური საბურავები pneumatic  tyres 

12   120159   პონტონები pontoons 

12   120160   კარები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის doors  for  vehicles 
 

12    120161    თხილამურებისათვის განკუთვნილი საბარგულები ski carriers for cars 

ავტომობილებისათვის 

 

12   120162   სამთვლიანი ტვირთმზიდები delivery  tricycles 

12   120162   სამთვლიანი ტვირთმზიდები carrier  tricycles 

12   120163   საბავშვო ეტლები strollers 

12   120163   საბავშვო ეტლები pushchairs 

12   120164   საბავშვო ეტლების შალითები stroller  covers 

12   120164   საბავშვო ეტლის შალითები pushchair covers 

12  120165  გადასახსნელი სახურავი საბავშვო ეტლებისთვის  stroller hoods 
 

12  120165  გადასახსნელი ზედები საბავშვო ეტლისათვის pushchair hoods 

 
12   120166   ხრახნული ამძრავები screw-propellers  

12  120168  მანები (სატრანსპორტო საშუალებების თვლის)  vehicle wheel spokes 

12  120169  დამჭიმი მოწყობილობები (თვლის მანების) spoke clips for wheels 

12  120170  სამთო-სათხილამურო საბაგირო საწეველები ski lifts 

 
12    120171    საკიდრის რესორები (სატრანსპორტო 

საშუალებების) 

vehicle suspension springs 

12   120172   ვაგონ-რესტორნები dining cars 

12   120173   სარკეები (უკანა ხედის) rearview  mirrors 

12  120174  სატრანსპორტო საშუალებების თვლის ფერსოები  rims for vehicle wheels 

12  120174  სატრანსპორტო საშუალებების თვლის ფერსოები vehicle wheel rims 

12   120175   მოტოციკლეტის დასაჯდომები motorcycle  saddles 

12   120176   მოტოციკლის ეტლები side cars 



 

12  120177  სავარძლები (სატრანსპორტო საშუალებების) vehicle seats 
 

12   120178   სპორტული ავტომობილები sports cars 

12   120179   გემსაბმელი ბოძკინტები cleats  [nautical] 

12   120180   სავარძლიანი საბაგირო საწეველები chairlifts 



 

12   120182   სანიჩბე ორკაპი (ჩამოსადები ნიჩბის) rowlocks 

12   120182   ნიჩბის პალოები oarlocks 

12   120183   საყირაო ურიკები tilting-carts 

12   120184   საფრენი აპარატები aircraft 

12  120185  ბუქსირები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის undercarriages for vehicles 

12  120186  მარხილები [სატრანსპორტო საშუალებები] sleighs  [vehicles] 

12   120187   ტრამვაები tramcars 

12   120188   კიდული ბაგირგზის აპარატები და 

მოწყობილობები 
cable transport apparatus and installations 

12   120189   ფუნიკულიორები funiculars 

12   120190   კიდული ბაგირგზები [ტელფერები] telpher railways [cable cars] 

12   120190   კიდული ბაგირგზები [ტელფერები] cable cars 

12   120191   სამთვალები tricycles 

12   120192 
 

12   120193 

ტურბინები სახმელეთო სატრანსპორტო 

საშუალებებისათვის 

ხმელეთზე, წყალში, ჰაერში და რელსებზე 

გადასაადგილებელი სატრანსპორტო 

საშუალებები 

turbines for land vehicles 
 

vehicles for locomotion by land, air, water or rail 

12  120194  მწებავი რეზინები ავტოკამერის შესაკეთებლად adhesive rubber patches for repairing inner tubes 

 

12    120195    გადასაკრავები სატრანსპორტო საშუალებების 

სალონისათვის 

upholstery for vehicles 

12   120196   მოპედები mopeds 

12   120198   ფანჯრები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის windows  for  vehicles 
 

12   120199   ავტომობილები cars 

12   120199   ავტომობილები automobiles 

12   120199   ავტომობილები motor cars 

12   120200 
 

 

12   120201 

გატაცების  საწინააღმდეგო  მოწყობილობები 

სატრანსპორტო  საშუალებებისათვის 
 
 

საყირაო  ნაწილები  ვაგონებისა და 

ვაგონეტებისათვის 

anti-theft devices for vehicles 
 

 

tipping apparatus, parts of trucks and waggons 

12   120202   იახტები yachts 

12   120203 
 

12   120204 
 

 
 

12   120204 

აეროსანავიგაციო აპარატები, მანქანები და 

მოწყობილობები 

დაბრმავების, თვალისმოჭრის საწინააღმდეგო 

მოწყობილობები  სატრანსპორტო 

საშუალბებისთვის 

დაბრმავების, თვალისმოჭრის საწინააღმდეგო 

მოწყობილობები  სატრანსპორტო 

საშუალბებისთვის 

aeronautical apparatus, machines and appliances 
 

anti-glare devices for vehicles* anti- 

dazzle devices for vehicles* 

12   120206   სალტეები ავტომობილებისათვის automobile  tires  [tyres] 

12   120207   ავტომობილის ძარები automobile  bodies 

12   120209   ბამპერები ავტომობილებისათვის bumpers for automobiles 

12  120210  ავტომობილის ამორტიზატორები shock absorbers for automobiles 

12     120211     გატაცების  საწინააღმდეგო  სიგნალიზაცია 

სატრანსპორტო  საშუალებებისათვის 
anti-theft alarms for vehicles 

 
12   120212   საყვირები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის horns  for  vehicles 

 

 

12   120213   ბეტონსარევი მანქანები concrete mixing vehicles 

12   120214   ველოსიპედის საბურავების კამერები inner tubes for bicycle tires 

12   120214   ველოსიპედის საბურავების კამერები inner tubes for bicycle tyres 

12   120215 
 

12   120216 

 

12   120217 

ზესადებები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის 

(მუხრუჭის) 

ბუნიკები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის 

(მუხრუჭის) 

გადაცემათა  კოლოფები  სახმელეთო 

სატრანსპორტო  საშუალებებისათვის 

brake linings for vehicles 
 

brake shoes for vehicles 

gear boxes for land vehicles 

12   120218   მაზიდები wheelbarrows 

12   120219   ურიკები carts 

12   120220   მოძრავი ბუფეტი [ავტომობილები] dining cars [carriages] 

12   120220   მოძრავი ბუფეტი [ავტომობილები] dinner wagons [carriages] 

12   120221   ველოსიპედის ჩარჩოები bicycle  frames 



 

12   120222   ძარები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის bodies  for  vehicles 
 

12   120223 

 

12   120224 

კატაპულტა-სავარძლები  საფრენი 

აპარატებისათვის 

ხისტი საფარები სატრანსპორტო 

საშუალებებისათვის 

ejector seats for aircraft 

vehicle covers [shaped] 



 

12   120225 
 

12   120226 
 

 
 

12   120227 
 

 
 

12   120228 

 

12   120228 

ამძრავი ჯაჭვები სახმელეთო სატრანსპორტო 

საშუალებებისთვის 

ტრანსმისიური (გადამცემი) ჯაჭვები სახმელეთო 

სატრანსპორტო საშუალებებისთვის 
 
 

მგრეხი მომენტის გარდამქმნელები  სახმელეთო 

სატრანსპორტო  საშუალებებისათვის 
 
 

მაჩვენებლები  სატრანსპორტო 

საშუალებებისათვის  (მოხვევის) 

მაჩვენებლები  სატრანსპორტო 

საშუალებებისათვის  (მოხვევის) 

driving chains for land vehicles 
 

transmission chains for land vehicles 

torque converters for land vehicles 

direction signals for vehicles 

 

turn signals for vehicles 

12   120229   საკვამლე მილები ლოკომოტივისათვის funnels for locomotives 

 

12   120230   საჭეები steering wheels for vehicles 

12    120232    შალითები  ველოსიპედის  ან მოტოციკლის 

დასაჯდომებისათვის 
saddle covers for bicycles 

12   120233   სანიტარული ტრანსპორტი ambulances 

12   120234   ველოსიპედის უკამერო საბურავები tubeless tires for bicycles 

12   120234   ველოსიპედის უკამერო საბურავები tubeless tyres for bicycles 

12   120235 
 

12   120236 

რედუქტორები სახმელეთო  სატრანსპორტო 

საშუალებებისათვის 

მუხრუჭის ხუნდები სატრანსპორტო 

საშუალებებისათვის 

reduction gears for land vehicles 
 

brake segments for vehicles 

12  120237  სატრანსპორტო საშუალებები საჰაერო ბალიშებზე air cushion vehicles 

 

12   120241 

 

12   120242 
 

 
 
 
 
 

12   120243 

 

12   120243 

 

12   120243 

 

12   120244 

სატრანსპორტო საშუალებების საწვავის ავზის 

სახურავები 

ბარბაცები (სახმელეთო სატრანსპორტო 

საშუალებების), ძრავასა და მოტორის 

ნაწილებისათვის განკუთვნილის გარდა 
 

 
 
 

ძარის ამწე მექანიზმები (სახმელეთო 

სატრანსპორტო  საშუალებების) 

ძარის ამწე მექანიზმები (სახმელეთო 

სატრანსპორტო  საშუალებების) 

ძარის ამწე მექანიზმები (სახმელეთო 

სატრანსპორტო  საშუალებების) 

უსაფრთხოების ღვედები სატრანსპორტო 

საშუალებების  სავარძლებისათვის 

caps for vehicle petrol [gas] tanks 
 

 
connecting rods for land vehicles, other than parts of 

motors and engines 
 
 
 

 

tailboard lifts [parts of land vehicles] 

 

elevating tailgates (Am.) [parts of land vehicles] 

power tailgates (Am.) [parts of land vehicles] 

security harness for vehicle seats 

 
12  120245  მზისგან დამცავი საშუალებები (ავტომობილის)  sun-blinds adapted for automobiles 

 

12 120246   კარდანის ლილვები transmission shafts for land vehicles 

12    120247    ჰაერბალიშები [უსაფრთხოების მოწყობილობები 

ავტომობილისათვის] 
air bags [safety devices for automobiles] 

 
12   120248   კალათები ველოსიპედებისთვის baskets adapted for bicycles 

12   120249   სამგზავრო ავტომისაბმელები motor homes 

12   120249   სამგზავრო ავტომისაბმელები camping cars 

12    120250    გორგოლაჭები ურიკებისათვის [სატრანსპორტო 
საშუალებები] 

casters for trolleys [vehicles] [carts (Am.)] 

12   120251   ურიკები დასუფთავებისათვისU cleaning  trolleys 

12   120252   საცავბალიშები გემისათვის fenders for ships 

12   120253   მარხილები kick sledges 

12    120254    ველოსიპედის ერთ მხარეს ან ორივე მხარეს 
დასამაგრებელი ჩანთა ნივთების შესანახად. 

panniers adapted for bicycles 

 
12   120255   სავაჭრო ურიკები shopping trolleys [carts (Am.)] 

12   120256   თოვლმავლები snowmobiles 

12   120257 
 

 
12   120258 

სატრანსპორტო საშუალებები დისტანციური 

მართვით,  სათამაშოების გარდა 
 
 

თვითმგორავი სკუტერი (სატრანსპორტო 

საშუალება) 

remote control vehicles, other than toys 
 

 
push scooters [vehicles] 



 

12   120259   ხომალდის ანძები masts for boats 

12   120260   საჭის შალითები (სატრანსპორტო საშუალებების 

) 

covers for vehicle steering wheels 

12   120261   ატომობილის სპოილერები spoilers for vehicles 

12   120262   წინა ფარის საწმენდები headlight  wipers 

12  120263  სამუხრუჭე ბალიშები ავტომობილებისთვის brake pads for automobiles 



 

12   120264   თვლის სფეროს ფორმის შალითები spare wheel covers 

12   120264   საბურავის სფეროს ფორმის შალითები spare tire covers 
 

12   120264   საბურავის სფეროს ფორმის შალითები spare tyre covers 

 

12  120265  გადასაბრუნებელი სატვირთო ურიკები tilt  trucks 

 

12  120266  სანთებლები ავტომობილებისათვის cigar lighters for automobiles 

12   120267 
 

12   120268 

სამუხრუჭე დისკოები სატრანსპორტო 

საშუალებებისთვის 

საპალნე, უნაგირზე გადასაკიდებელი ჩანთა 

ველოსიპედებისთვის 

brake discs for vehicles 
 

saddlebags adapted for bicycles 

 

12   120269   ველოსიპედის ზარები bicycle bells 

12   120271   ჯავშნიანი სატრანპორტო საშუალება armored  vehicles 

12   120271   ჯავშნიანი სატრანპორტო საშუალება armoured  vehicles 

12    120272    ძრავის  საყრდენი  (საკიდარის  ელემენტი) 
სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებებისთვის 

engine mounts for land vehicles 

 
12  120273  უპილოტო საფრენი აპარატი (დრონი) სამხედრო  military drones 

 

12   120274   ბაიდარა (ნავები) canoes 

12   120275 
 

12   120276 

 

12   120277 

 

12   120277 

 

12   120278 
 

 
 

12   120279 

სამოქალაქო/არასამხედრო უპილოტო საფრენი 

აპარატები 

გვერდითა ხედის სარკეები სატრანსპორტო 

საშუალებებისთვის 

კოღოსგან დამცავი ბადეებით აღჭურვილი 

საბავშვო ეტლები. 

კოღოსგან დამცავი ბადეებით აღჭურვილი 

საბავშვო ეტლები. 

ბერკეტი, მართვის სახელური (ჯოისტიკი) 

სატრანსპორტო საშუალებებისთვის 

 
თვითმავალი მანქანები (ავტონომოიური, 

დამოუკიდებელი მანქანები) 

civilian drones 
 

side view mirrors for vehicles 

fitted stroller mosquito nets 

fitted pushchair mosquito nets 

vehicle joysticks 

 
 

driverless cars [autonomous cars] 

 

12   120280   მოტორიანი სკუტერები motor  scooters 

12   120281   მოძრავი/მოქნილი სკუტერები mobility  scooters 

12   120282   ავტომობილის საფერფლეები ashtrays for automobiles 

12   120283   მოტოციკლეტის ჯაჭვები motorcycle  chains 

12  120284  მოტოციკლეტის ჩონჩხი/კარკასი. motorcycle frames 

12   120285   მოტოციკლეტის საჭე motorcycle  handlebars 

12   120286   მოტოციკლეტის ძრავები motorcycle  engines 

12   120287 
 

 
12   120288 

 

12   120288 

მოტოციკლეტის ერთ მხარეს ან ორივე მხარეს 

დასამაგრებელი ჩანთა ნივთების შესანახად. 
 
 

მყარი საბურავები სატრანსპორტო საშუალების 

თვლებისთვის 

მყარი საბურავები სატრანსპორტო საშუალების 

თვლებისთვის 

panniers adapted for motorcycles 
 

 
solid tires for vehicle wheels 

solid tyres for vehicle wheels 

12   120289   ბავშვის ეტლი prams 

12   120289   საბავშვო ეტლები baby carriages 

13   130001   აცეტილ-ნიტროცელულოზა acetyl-nitrocellulose  13 

130002  ლაფეტები საარტილერიო იარაღისათვის gun carriages [artillery] 

13   130003   ასაფეთქებელი ვაზნები explosive  cartridges 

13   130005   ამონიუმის ნიტრატის ასაფეთქებელი 
ნივთიერებები 

ammonium nitrate explosives 

13   130006   დეტონატორები detonators 

13   130007   თვითმავალი ქვემეხები motorized  weapons 

13   130008   ცრემლსადენი იარაღი (გაზი) tear-gas weapons 

13   130008   იარაღი (ცრემლსადენი) tear gas weapons 

13   130009   ცეცხლსასროლი იარაღი firearms 

13   130010   საწმენდი ჯაგრისები, ზუმბები (ცეცხლსასროლი 
იარაღის) 

cleaning brushes for firearms 

13   130013   ფეიერვერკები fireworks 

13   130014   იარაღი (საარტილერიო) artillery guns [cannons] 

13   130015   ბალისტიკური იარაღი ballistic missiles 



 

13   130015   ბალისტიკური იარაღი ballistic weapons 

13   130016   პატრონტაშის (სავაზნე ჩანთა) შესავსები 

მოწყობილობები 
apparatus for filling cartridge belts 

13   130017   ბენგალური შუშხუნები Bengal  lights 



 

 

13 130018 მადეტონირებელი საფალიე სანთლები detonating plugs 

13 130019 მასრები (სავაზნე) cartridge cases 

13 130020 ქვემეხები, ზარბაზნები cannons 

13 130021 ლულები (ცეცხლსასროლი იარაღის) gun barrels 

13 130021 ლულები (ცეცხლსასროლი იარაღის) rifle barrels 

13 130022 კარაბინები rifles 

13 130022 კარაბინები carbines 

13 130023 ვაზნები cartridges 

13 130024 ვაზნებით დასატენი მოწყობილობები cartridge loading apparatus 

13 130025 პატრონტაშები, სავაზნე ჩანთები cartridge pouches 

13 130026 სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღი hunting firearms 

13 130026 სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღი sporting firearms 

13 130027 საბრძოლო მასალა ammunition 

13 130028 ჩახმახები შაშხანებისთვის hammers for guns and rifles 

13 130028 ცეცხლსასროლი იარაღის ჩახმახები hammers for guns 

13 130028 ჩახმახები (ცეცხლსასროლი იარაღის) hammers for rifles 

13 130029 საპირისწამლეები powder horns 

13 130030 პიროქსილინი guncotton 

13 130030 პიროქსილინი pyroxylin 

13 130031 სავაზნე კოლოფები ცეცხლსასროლი breeches of firearms 

იარაღისათვის 

13 130032 დინამიტი dynamite 

13 130033 შალითები (ცეცხლსასროლი იარაღის) gun cases 

13 130033 შალითები (ცეცხლსასროლი იარაღის) rifle cases 

13 130034 ფეთქებადი ნივთიერებები explosives 

13 130035 რაკეტები (სასიგნალო) signal rocket flares 

13 130036 თოფები guns [weapons] 

13 130037 თოფის კონდახები gunstocks 

13 130037 თოფის კონდახები  
13 130038 სამიზნე სარკეები შაშხანებისთვის sighting mirrors for guns and rifles 

13 130038 სამიზნე სარკეები ცეცხლსასროლი sighting mirrors for guns 

იარაღებისთვის 

13 130038 სამიზნე სარკეები (ცეცხლსასროლი იარაღის) sighting mirrors for rifles 

13 130040 სასხლეტის მცველი კავები შაშხანებისთვის trigger guards for guns and rifles 

13 130040 სასხლეტის მცველი კავები (ცეცხლსასროლი 

იარაღის) 

trigger guards for rifles 

13 130041 სანადირო საფანტი lead shot for hunting 

13 130042 საბრძოლო მასალა ცეცხლსასროლი 

იარაღებისთვის 
ammunition for firearms 

13 130043 რაკეტის სასროლი პისტოლეტები rocket launchers 

13 130044 ნაღმის ასაფეთქებლები fuses for explosives, for use in mines 

13 130045 ნაღმები mines [explosives] 

13 130046 ტყვიამფრქვევები machine guns 

13 130047 ნაღმსარტყორცნები mortars [firearms] 

13 130048 საარტილერიო  ჭურვები shells [projectiles] 

13 130049 პისტოლეტები pistols [arms] 

13 130050 შავი დენთი gunpowder 

13 130051 დენთი explosive powders 

13 130052 ჭურვები projectiles [weapons] 

13 130053 თვითაალებადი  ნივთიერებები pyrophoric substances 

13 130054 პიროტექნიკური საშუალებები pyrotechnic products 

13 130055 რევოლვერები revolvers 

13 130056 პოჭოჭიკები მძიმე არტილერიისათვის trunnions for heavy weapons 

13 130057 ქვემეხის  პლატფორმები firing platforms 

13 130058 სამიზნეები ცეცხლსასროლი იარაღისათვის sights, other than telescopic sights, for firearms 

[ოპტიკურის გარდა] 

13 130059 პნევმატური პისტოლეტები [იარაღი] air pistols [weapons] 

13 130060 ასაფეთქებელი პატრუქები fuses for explosives 

13 130061 ასაფეთქებლები  (პატრუქები) primings [fuses] 

13 130062 საფალიე ზონარები detonating fuses for explosives 

13 130062 საფალიე ზონარები firing lanyards for explosives 

13 130063 სამხარიღლივე იარაღისათვის shoulder straps for weapons 

13 130063 სამხარიღლივე იარაღისათვის bandoliers for weapons 



 

13   130064 
 

13   130065 

ნისლში გამოსაყენებელი ასაფეთქებელი 

სიგნალიზატორები 

სამიზნეები  საარტილერიო  იარაღისათვის, 

ტელესკოპურის გარდა 

fog signals, explosive 
 

sights, other than telescopic sights, for artillery 

 
13  130066  კაფსულა-დეტონატორები [სათამაშოების გარდა] detonating caps, other than toys 

13 130066 კაფსულა-დეტონატორები [სათამაშოების გარდა] percussion caps, other than toys 

13   130068   რეაქტიული ჭურვები rockets  [projectiles] 

13   130069   თოფები (ჰარპუნის) harpoon guns [weapons] 

13 130070   იარაღის მაყუჩები noise-suppressors for guns 

13   130071   ტანკები tanks  [weapons] 

13   130072   პეტარდები firecrackers 

13   130073   თავდაცვის აეროზოლები, სპრეი sprays for personal defense purposes 

13 130073   თავდაცვის აეროზოლები, სპრეი sprays for personal defence purposes 

13   130074   სავაზნე ქამრები (ე.წ. "პატრონტაში") belts adapted for ammunition 
13   130075   ავტომატური ქამრები ცეცხლსასროლი საბრძოლო automatic firearm ammunition belts 

მასალისთვის 

 

13   130076   ტორპედო (წყალქვეშა ნავი) torpedoes 

13    130077    წელზე ან მხარიღლივ სატარებელი იარაღი 

(ცეცხლსასროლი) 
side arms [firearms] 

13   130078   ხელყუმბარები                                                      hand grenades 

13   130079   ალის გამშვები პისტოლეტები                                    flare  pistols 

14   140001   აქატები                                                                 agates 

14   140002   საათის ისრები                                                         clock hands 

14   140003   კეთილშობილი ლითონების ზოდები                     ingots of precious metals 
 

14   140004   ქარვის საიუველირო ნაწარმი                                 jewelry of yellow amber 

14   140004   ქარვის საიუველირო ნაწარმი                                 jewellery of yellow amber 

14 140005   დაწნეხილი ქარვის მძივები pearls made of ambroid [pressed amber] 

14  140006  ავგაროზები, თილისმები (საიუველირო) amulets  [jewellery] 

 
14   140008   ვერცხლის სირმა                                                   spun silver [silver wire] 

14   140009   ვერცხლის ძაფები (საიუველირო)                       silver thread [jewellery] 

14  140011  საათები, მაჯის საათების გარდა                         clocks 

14   140013   ქანქარები (საათების წარმოება) pendulums [clock- and watchmaking] 

14  140014  დოლები, კასრები (საათების წარმოება) barrels [clock- and watchmaking] 
 

14   140015   სამაჯურები [ძვირფასეულობა]                              bracelets   [jewellery] 

14   140016   საათი-ბრასლეტები                                              wristwatches 

14   140017   საათის სამაჯურები                                                 watch  bands 

14   140017   საათის სამაჯურები                                                 straps  for  wristwatches 

14   140017   საათის სამაჯურები                                                 watch  straps 

14   140018   ბრელოკები [ძვირფასეულობა]                            jewellery charms 

14  140018  ბრელოკები [ძვირფასეულობა] 

14   140019   ბროშები                                                                brooches [jewellery] 

14  140021  ციფერბლატები (საათების წარმოება) dials [clock- and watchmaking] 

14   140022   მზის საათები sundials 
14   140023   საათის მექანიზმები                                                clockworks 

14   140024   ძეწკვები [ძვირფასეულობა]                                   chains   [jewellery] 

14   140025   საათის ძეწკვები                                                      watch  chains 

14   140027   მაჯის ქრონოგრაფები [საათები]                            chronographs   [watches] 

14   140028   ქრონომეტრები                                                     chronometers 

14   140029   ქრონოსკოპები                                                      chronoscopes 

14   140030   ქრონომეტრული ხელსაწყოები                              chronometric   instruments 

14   140031   ყელსაბამები [ძვირფასეულობა]                          necklaces [jewellery] 

14   140032   ელექტრული საათები                                          clocks and watches, electric 

14   140033   ჰალსტუხის სამაგრები                                            tie clips 

14   140034   მონეტები                                                                  coins 

14   140035   ალმასები                                                               diamonds 

14   140040   კეთილშობილი ლითონების ძაფი threads of precious metal [jewellery] 

14   140040   კეთილშობილი ლითონების ძაფი wire of precious metal [jewellery] 

14   140042   ატომური საათები                                                   atomic  clocks 

14   140043 
 

14   140043 

ეტალონური საათები [ამგზნები სიგნალის 

გენერატორი] 

ეტალონური საათები [ამგზნები სიგნალის 

გენერატორი] 

control clocks [master clocks] 
 

master clocks 

14   140044   საათის ბუდეეები, მაჯის საათების გარდა clock  cases 

 

14   140045   ირიდიუმი iridium 



 

14   140046   სპილოს ძვლის საიუველირო ნაწარმი ivory  jewelry 

14   140046   სპილოს ძვლის საიუველირო ნაწარმი ivory  jewellery 

14   140047   გიშრის სამკაულები ornaments of jet 

14   140048   გიშერი, დაუმუშავებელი ან ნაწილობრივ 
დამუშავებული 

jet, unwrought or semi-wrought 

14   140049   ჟეტონები (სპილენძის) copper tokens 

14   140050   საიუველირო ნაწარმი jewelry 

14   140050   საიუველირო ნაწარმი jewellery 

14   140051   მედალიონები (საიუველირო) lockets  [jewellery] 

14   140052   მედლები medals 

14   140055   კეთილშობილი ლითონები, დაუმუშავებელი ან 

ნაწილობრივ დამუშავებული 
precious metals, unwrought or semi-wrought 

 
14   140057   მაჯის საათები watches 

14   140058   ზამბარები (მაჯის საათის) watch springs 

14   140059   მაჯის საათის მინები watch  glasses 

14   140059   მაჯის საათის მინები watch  crystals 

14   140060   საათის მექანიზმები movements for clocks and watches 

14   140062   პერიდოტი olivine [gems] 

14   140062   ოლივინი [ძვირფასი ქვა] peridot 

14   140063   ოქრო, დაუმუშავებელი ან ნაჭედი gold, unwrought or beaten 

14   140064   ოქროს ძაფები gold thread [jewellery] 

14   140066   ოსმიუმი osmium 

14   140067   პალადიუმი palladium 

14   140069   დეკორატიული ქინძისთავები ornamental  pins 

14   140070   მარგალიტი [ძვირფასეულობა] pearls [jewellery] 

14   140073   ნახევრადძვირფასი ქვები semi-precious stones 

14   140074   ძვირფასი თვლები precious stones 

14   140075   პლატინა platinum  [metal] 

14   140082   მაღვიძარები alarm clocks 

14   140083   როდიუმი rhodium 

14   140085   რუთენიუმი ruthenium 

14   140095   შპინელი [ძვირფასი ქვები] spinel [precious stones] 

14  140096  ქანდაკებები კეთილშობილი ლითონებისაგან statues of precious metal 
 

14  140097  ხელოვნური თვლები (საიუველირო ნაწარმი) paste  jewellery 

 

14  140097  ხელოვნური თვლები 

14   140097   ხელოვნური თვლები paste jewelry  [costume jewelry] 

14  140104  კეთილშობილი ლითონების შენადნობები alloys of precious metal 

14   140106   საათის ანკერები (საათების წარმოება) anchors [clock- and watchmaking] 

14   140107   ბეჭდები [ძვირფასეულობა] rings  [jewellery] 

14   140109   მხატვრული ნაკეთობა კეთილშობილი 

ლითონებისაგან 
works of art of precious metal 

14   140113   კოლოფები კეთილშობილი ლითონებისაგან boxes  of  precious  metal 
 

14    140117    მორთულობა კეთილშობილი ლითონებისაგან 

(ქუდის) 

hat jewellery 

14   140118   საყურეები earrings 

14    140119    მორთულობა კეთილშობილი ლითონებისაგან 

(ფეხსაცმლის) 
shoe jewellery 

14   140122   მანჟეტის საკინძეები cuff links 

14  140123  ბიუსტები კეთილშობილი ლითონებისაგან busts of precious metal 
 

14  140144  მაჯის საათის კორპუსები (საათის ნაწილები) watch cases [parts of watches] 

14  140145  სასაჩუქრე ყუთები მაჯის საათებისთვის presentation boxes for watches 

14  140146  სტატუეტები კეთილშობილი ლითონებისაგან figurines [statuettes] of precious metal 

14  140146  სტატუეტები კეთილშობილი ლითონებისაგან statuettes of precious metal 

14   140150   ქინძისთავები [ძვირფასეულობა] pins  [jewellery] 

14   140151   ქინძისთავები (ჰალსტუხის) tie pins 

14  140152   ნიშნები კეთილშობილი ლითონებისაგან badges of precious metal 
 



 

14   140162   ძეწკვიანი ბრელოკები (სამშვენისები ან გასაღებზე key rings [split rings with trinket or decorative fob] 

დასამაგრებლები) 



 

14 140162  ბრელოკები გასაღებებისათვის key chains [split rings with trinket or decorative fob] 

14   140163   ვერცხლი, დაუმუშავებელი ან ნაჭედი silver, unwrought or beaten 

14   140164   წამზომები stopwatches 

14   140165   ტიხრული მინანქარი cloisonné  jewellery 

14   140166   საიუველირო ყუთები jewelry  boxes 

14   140166   საიუველირო ყუთები jewellery  boxes 

14   140167 
 

14   140167 

მძივის მარცვლები საიუველირო ნაწარმის 

დასამზადებლად 

მძივის მარცვლები საიუველირო ნაწარმის 

დასამზადებლად 

beads for making jewelry 
 

beads for making jewellery 

14  140168  შესაკრავი/ბალთა საიუველირო ნაწარმისთვის clasps for jewelry 

14  140168  შესაკრავი/ბალთა საიუველირო ნაწარმისთვის clasps for jewellery 

14   140169   საიუველირო სამაგრები jewelry  findings 

14   140169   საიუველირო სამაგრები jewellery  findings 

14   140170   საიუველირო გრაგნილი jewelry  rolls 

14   140170   საიუველირო გრაგნილი jewellery  rolls 

14    140171    კაბოშონი (დაუწახნაგებელი ძვირფასი ქვა) 
საიუველირო  ნაწარმის დასამზადებლად 

 
14   140171 

 

 
 

14   140172 

კაბოშონი (დაუწახნაგებელი ძვირფასი ქვა) 

საიუველირო  ნაწარმის დასამზადებლად 
 
 

კეთილშობილი ლითონის გაყოფილი რგოლები 

გასაღებებისთვის 

cabochons 
 

 
 

split rings of precious metal for keys 

 
14  140173  სასაჩუქრე ყუთები საიუველირო ნაწარმისთვის presentation boxes for jewelry 

14  140173  სასაჩუქრე ყუთები საიუველირო ნაწარმისთვის presentation boxes for jewellery 

14   140174   მაჯის საათის ისრები watch hands 

15   150001   აკორდეონები accordions 

15   150002   სიმებიანი ინსტრუმენტების ასაწყობი 
მოწყობილობები 

tuning hammers 

15   150003   ენაკიანი სასულე ინსტრუმენტები reeds 

15 150004   ხემები bows for musical instruments 

15   150005   სადგარები ხემებისათვის bow nuts for musical instruments 

15   150006   ხემის ჯოხები sticks for bows for musical instruments 

15   150007   ცხენის ძუა ხემისათვის horsehair for bows for musical instruments 

15   150008   ფორტეპიანოები pianos 

15   150009   დირიჟორის ჯოხები conductors'  batons 

15   150010   დოლის საკრავი ჯოხები drumsticks 

15   150011   ბანდონიონები bandonions 

15   150012   არღანები barrel organs 

15  150013  ბანები [მუსიკალური ინსტრუმენტები] basses  [musical  instruments] 
 

15   150014   ტუჩის გარმონები harmonicas 

15  150015  კეტგუტი მუსიკალური ინსტრუმენტებისათვის catgut  for  musical  instruments 
 

15   150016   საყვირები buccins  [trumpets] 

15  150017  კარილიონები [მუსიკალური ინსტრუმენტები] carillons  [musical  instruments] 
 

15   150018   კასტანიეტები castanets 

15    150019    ბონჩუქები  [თურქული  დასარტყამი 

ინსტრუმენტები] 
hats with bells [musical instruments] 

15   150020   სადგარები ლიტავრებისათვის kettledrum   frames 

15   150021   სიმის დასაჭიმი კოჭები pegs for musical instruments 

15   150022   ციტრები zithers 

15   150023   კლარნეტები clarionets 

15   150024  კლავიატურები მუსიკალური 

ინსტრუმენტებისათვის 
keyboards for musical instruments 

15   150025   ინსტრუმენტები (მუსიკალური) musical  instruments 

15   150026   კონცერტინოები concertinas 

15   150027   კონტრაბასები double basses 

15  150028  სიმები მუსიკალური ინსტრუმენტებისათვის strings for musical instruments 
 



 

15   150029   სიმებიანი საკრავები stringed  musical  instruments 

15   150030   რქის ნესტვები horns [musical instruments] 

15   150031   კორნეტ-ა-პისტონები cornets [musical instruments] 

15   150032   ციმბალები, წინწილები cymbals 



 

15   150033   კამერტონები tuning forks 

15  150034  სატუჩეები ჩასაბერი ინსტრუმენტებისათვის mouthpieces for musical instruments 

15  150035  მუსიკალური ინსტრუმენტის ბუდეები cases for musical instruments 

15   150036   ფლეიტები flutes 

15   150037   გონგები gongs 

15   150038   ბაგისმიერი არფები Jews' harps [musical instruments] 

15   150039   გიტარები guitars 

15   150040   ფისჰარმონიები harmoniums 

15   150041   არფები harps 

15   150042   არფას სიმები harp strings 

15   150043   ჰობოები oboes 

15 150044  ელექტრონული მუსიკალური ინსტრუმენტები electronic  musical  instruments 
 

15   150045   ხმამაღლობის რეგულატორები მექანიკური 

ფორტეპიანოსათვის 

intensity regulators for mechanical pianos 

15   150046   ქნარები                                                                 lyres 

15   150048   მედიატორები                                                       plectrums 

15   150048   მედიატორები                                                  picks for stringed instruments 

15   150049   მანდოლინები                                                      mandolins 

15  150050  ნიკაპსადები მევიოლინესათვის chin rests for violins 

15   150051   გუდასტვირები bagpipes 

15   150052   მუსიკალური ზარდახშები                                      musical boxes 

15   150053   გადასაფურცლი მოწყობილობები (ნოტების)      turning apparatus for sheet music 

15  150054  ჯორაკები მუსიკალური ინსტრუმენტებისათვის   bridges for musical instruments 

15   150055   სამკუთხედები [დასარტყამი საკრავები]                 triangles [musical instruments] 

15   150056   ოკარინები                                                                ocarinas 

15   150057   ორღანები                                                             organs 

15   150058   ჰაერგამტარი მილები ორღანისათვის wind pipes for organs 

15   150059   დოლზე გადასაკრავი ტყავი drumheads 

15   150059   დოლზე გადასაკრავი ტყავი                                        skins for drums 

15  150060  პედლები მუსიკალური ინსტრუმენტებისათვის      pedals for musical instruments 
 

15   150061   ფორტეპიანოს კლავიატურა                                   piano keyboards 

15   150062   ფორტეპიანოს სიმები                                              piano strings 

15   150063   პორტეპიანოს კლავიშები                                        piano keys 

15 150064 საბერველები მუსიკალური ინსტრუმენტებისათვის bellows for musical instruments 
 

15   150065   სურდინები                                                            mutes for musical instruments 

15 150065   სურდინები                                                           dampers for musical instruments 

15   150066   დოლები                                                           drums [musical instruments] 

15   150067   ტამბურინები                                                            tambourines 

15   150068   ტამტამები                                                                tom-toms 

15   150069   ლიტავრები                                                           kettledrums 

15   150070   ტრომბონები                                                         trombones 

15   150071   ბუკები                                                                      clarions 

15   150072   საყვირები                                                              trumpets 

15  150073  სარქვლები მუსიკალური ინსტრუმენტებისათვის   valves for musical instruments 
 

15 150074 ალტები violas 

15 150075 ვიოლინოები violins 

15 150076 ქსილოფონები xylophones 

15  150077  კლავიშები მუსიკალური ინსტრუმენტებისათვის keys for musical instruments 
 

15   150078 
 

 
 

15   150079 

მელოდიის  ჩასაწერი  ლენტები  მექანიკური 

მუსიკალური ინსტრუმენტებისათვის 
 
 

ლენტები მექანიკური მუსიკალური 

ინსტრუმენტებისათვის   (მელოდიების ჩასაწერი 

პერფორირებული - ) 

music rolls [piano] 

perforated music rolls 

 
15   150080   პიუპიტრები music stands 

15   150081   ჰაგინი [ჩინური ვიოლინო] huqin [Chinese violins] 

15   150082   ბამბუკის ფლეიტები bamboo  flutes 

15   150083   პიპა [ჩინური გიტარა] pipa [Chinese guitars] 

15   150084   შენგი [ჩინური ჩასაბერი საკრავი] sheng [Chinese musical wind instruments] 

15   150085   სუონა [ჩინური საყვირი] suona [Chinese trumpets] 



 

15  150086  ზანზალაკები [მუსიკალური ინსტრუმენტები] handbells  [musical  instruments] 



 

15   150087   სინთეზატორები music synthesizers 

15 150088 სადგარები მუსიკალური ინსტრუმენტებისათვის stands for musical instruments 
 

15   150089   საქსოფონები saxophones 

15   150090   ბალალაიკები (სიმებიანი მუსიკალური 
ინსტრუმენტები) 

balalaikas [stringed musical instruments] 

15   150091   ბანჯო banjos 

16   160001   ფოლადის ლიტერები steel  letters 

16   160002   ფოლადის კალმები steel pens 

16    160003    მისაწოდებელი მოწყობილობები (წებვადი 

ლენტის) [ოფისის საკუთვნი] 
adhesive tape dispensers [office requisites] 

 
16   160004   მისამართიანი შტამპები address stamps 

16   160005   სამისამართო მანქანები addressing  machines 

16   160006   ქაღალდი paper* 

16   160007   აფიშები, პლაკატები posters 

16  160008  სარეკლამო დაფები ქაღალდისგან ან მუყაოსგან  advertisement boards of paper or cardboard 
 

 
16  160009  დაფრანკვის მანქანები ოფისისთვის franking machines for office use 

16   160009   საფოსტო მასალა ოფისისთვის postage meters for office use 

16   160010   საკანცელარიო სამაგრები staples for offices 

16   160010   საკანცელარიო სამაგრები clips for offices 

16   160011   კალმისტრის დამჭერები pen clips 

16   160012   სტეპლერები [ოფისის საკუთვნი] stapling presses [office requisites] 

16   160013   ალბომები albums 

16   160013   ალბომები (ამონაჭრების ჩასაწეპებელი) scrapbooks 
 

16   160014   სურათები, ნახატები pictures 

16   160015   ესტამპები prints  [engravings] 

16   160016   სიგარის რგოლები cigar bands 

16    160017    ფანქრის სათლელი მოწყობილობები, 
ელექტრული ან არაელექტრული 

pencil sharpening machines, electric or non-electric 

 
16   160018   წიგნების მწკრივის სამაგრები bookends 

16   160019   მუშტაბელები [ხელის საყრდენები] 
მხატვრებისათვის 

hand-rests for painters 

16   160020   აკვარელი aquarelles 

16   160020   აკვარელი (სახატავი) watercolors  [paintings] 

16   160020   აკვარელი (სახატავი) watercolours  [paintings] 

16   160021   მაკეტები (არქიტექტურული) architects'  models 

16 160022   კარტოთეკები document files [stationery] 

16   160023   გრიფელის დაფები writing slates 

16   160024   გრიფელები slate pencils 

16   160025   ვერცხლის კილიტა silver paper 

16   160026   საძერწი თიხა modelling  clay 

16   160027   საანგარიშო ცხრილები arithmetical  tables 

16   160027   საანგარიშო ცხრილები calculating tables 

16   160028   გრავიურები engravings 

16   160029   ლითოგრაფიები [ხელოვნების ნიმუშები] lithographic  works  of  art 
 

16    160030    ფერწერული ნახატები [სურათები], ჩარჩოიანი ან 

უჩარჩოო 

paintings [pictures], framed or unframed 

16   160031   ფანქრები pencils 

16   160032   გაზეთები newspapers 

16   160033   პერიოდული გამოცემები periodicals 

16   160034   ატლასები atlases 

16   160035   ბლოკნოტები მოსახევი ფურცლებით loose-leaf binders 

16   160036   წებვადი ლენტები [საკანცელარიო] gummed  tape  [stationery] 

16   160037   ლუდის ჭიქის ქვეშსადებები mats for beer glasses 

16   160038   ბილეთები tickets 

16    160039    ბიოლოგიური ანათალი [პრეპარატი] 

მიკროსკოპში გამოსაკვლევად [თვალსაჩინოება] 

biological samples for use in microscopy [teaching 

materials] 

 

16   160040   ტიპოგრაფიული კლიშე printing  blocks 

16  160041   ბლოკნოტები ხაზვის ან ხატვისათვის drawing pads 

16   160042   ბლოკნოტები [საკანცელარიო] pads [stationery] 

16   160043   კოჭები კოპირების ლენტისათვის spools for inking ribbons 

16   160045   საწერი ინსტრუმენტების დასამაგრებელი 
სამაჯურები 

wristbands for the retention of writing instruments 



 

16   160046   ბროშურები pamphlets 

16   160047   ნაქარგობის ნიმუშები [შაბლონები] embroidery  designs  [patterns] 

16   160048   ჭიკარტები drawing pins 

16   160048   ჭიკარტები thumbtacks 



 

16   160049   დამტენიანებლები [ოფისის საკუთვნი] moisteners  [office  requisites] 
 

16   160050   მხატვრის ფუნჯები painters'  brushes 

16   160051   დავთრები blotters 

16   160052   შტემპელები stamps  [seals] 

16   160053   დასალუქი ბეჭდები sealing stamps 

16   160054   შტემპელის ბალიშები inking pads 

16   160055   ლუქი sealing wax 

16  160056  დასალუქი მოწყობილობები ოფისისათვის sealing machines for offices 
 

16   160057   დასალუქი საკანცელარიო მასალა sealing compounds for stationery purposes 

16   160058   რვეულები writing or drawing books 

16   160059   ლანგრები ფულის დათვლისა და 

დახარისხებისათვის 
trays for sorting and counting money 

16   160061   კალკები tracing patterns 

16   160062   ქაღალდის კალკა tracing paper 

16   160063   ქსოვილის კალკა tracing  cloth 

16  160064  რეზინის სათითურები [ოფისის საკუთვნი] finger-stalls  [office  requisites] 
 

16   160065   ტიპოგრაფიული შრიფტები printing  type 

16   160066   ასლის გადასაღები ქაღალდი carbon paper 

16   160067   ქაღალდი თვითმწერისათვის paper for recording machines 

16   160068   უბის წიგნაკები note books 

16   160069   ოთხწახნაგა სახაზავები square rulers for drawing 

16   160070   ბარათები cards* 

16   160070   ბარათები* charts 

16  160071  სასწავლო მასალა [ხელსაწყოების გარდა] teaching materials [except apparatus] 
 

16   160072   კარტოთეკის ბარათები index cards [stationery] 

16   160074   ქაღალდის ფურცლები paper sheets [stationery] 

16   160075   მუყაო cardboard* 

16   160076   ქუდის მუყაოს კოლოფები hat boxes of cardboard 

16   160077   პერფობარათები (ჟაკარდული საქსოვი დაზგების - perforated cards for Jacquard looms 

) 

16   160078   მუყაოს ტუბუსები cardboard   tubes 

16   160080   კატალოგები catalogues 

16   160081   კართოტეკის ბარათების დამჭერები tags for index cards 

16   160082   სიმღერების კრებულები song books 
16  160084  საამწყობო მაგიდები [ტიპოგრაფია] composing frames [printing] 

16   160085   საქაღალდეები საბუთებისათვის folders for papers 

16   160085   საქაღალდეები საბუთებისათვის jackets for papers 

16   160087   მოლბერტები painters' easels 

16   160088   ციფრული ტიპოგრაფიული ლიტერები numbers  [type] 
 

16   160089   ტუში Indian  inks 

16   160090   ქრომოლითოგრაფიები chromolithographs  [chromos] 

16   160090   ქრომოლითოგრაფიები chromos 

16    160091    ცვილი მოდელირებისათვის, სტომატოლოგიაში 

გამოსაყენებლის გარდა 
modelling wax, not for dental purposes 

 
16   160092   სწრაფჩამკერები [ოფისის საკუთვნი] files  [office  requisites] 

16   160093   პერფორატორები office  perforators 
16   160094   ტუალეტის ქაღალდი toilet  paper 

16   160094   ტუალეტის ქაღალდი hygienic  paper 

16   160095   წიგნები books 

16   160096   ფარგლები compasses for drawing 

16   160097 
 

16   160097 

ტიპოგრაფიული ლიტერები [ციფრული და 

ანბანური] 

ტიპოგრაფიული ლიტერები [ციფრული და 

ანბანური] 

type [numerals and letters] 
 

letters [type] 

16   160098   საამწყობო საპწკარეები composing   sticks 

16   160101   ლანგრები კორესპონდენციისათვის letter  trays 

16   160102   ქაღალდის კონუსური პარკები conical paper bags 

16   160103   თხევადი კორექტორები correcting fluids [office requisites] 

16    160104    შეცდომების გასასწორებელი მელანი 

[ჰელიოგრაფია] 
correcting ink [heliography] 

16   160105   გრიფელები ფანქრებისათვის pencil leads 

16    160106    ჰისტოლოგიური ანათალები [პრეპარატები, 

თვალსაჩინოება] 
histological sections for teaching purposes 

16   160107   მრუდთარგები French curves 



 

16   160108   გარეკანები, ყდები [საკანცელარიო] covers  [stationery] 

16   160108   გარეკანები, ყდები [საკანცელარიო] wrappers   [stationery] 

16   160109   საწერი ცარცი writing  chalk 



 

16   160110   ცარცი ლითოგრაფიისათვის chalk for lithography 

16   160111   თერძის ცარცი tailors' chalk 

16   160112   ცარცის დამჭერები chalk holders 

16   160113   ფანქრის დამჭერები pencil holders 

16   160114   ავტომატური ფანქრები pencil lead holders 

16   160115   ქაღალდის კონტეინერები ნაღებისათვის cream containers of paper 
 

16   160116   ქაღალდების სამაგრები paper clasps 

16   160118   ლილვაკები საბეჭდი მანქანებისათვის rollers  for  typewriters 
 

16   160119   გადასაყვანი სურათები transfers  [decalcomanias] 

16   160119   გადასაყვანი სურათები decalcomanias 

16   160121   ნაბეჭდი გრაფიკული მასალა graphic  prints 

16     160122     ინსტრუმენტები ზედაპირზე მარმარილოს ან 

ძვირფასი მერქნის ფაქტურის იმიტაციისათვის 
graining combs 

 
16   160123   სახაზავი დაფები drawing  boards 

16   160124   ხაზვისა და ხატვის მასალები drawing  materials 

16   160125   ხაზვისა და ხატვის საკუთვნი drawing  instruments 

16   160126   დიაგრამები diagrams 

16   160127   კონვერტები envelopes  [stationery] 

16   160128   როტატორები duplicators 

16   160129   ოფორტები etchings 

16   160130   შესაფუთი ქაღალდი wrapping  paper 

16   160130   შესაფუთი ქაღალდი packing paper 

16   160131   კალმები nibs 

16   160132   საბეჭდი მანქანები, ელექტრული ან 

არაელექტრული 
typewriters, electric or non-electric 

16   160133   პენალები pen cases 

16   160133   პენალები boxes for pens 

16   160134   ოქროს კალმები nibs of gold 

16   160135   საშლელი საშუალებები erasing products 

16   160136   საწერი საკუთვნი writing  materials 

16   160137   გერბები ჰერალდიკური გამოსახულებებით 

[ქაღალდის   ბეჭდები] 
shields [paper seals] 

 

16   160138   საშლელი საკუთვნი erasing shields 

16   160139   რეზინის საშლელები rubber erasers 

16   160140   ელექტროკარდიოგრაფის ქაღალდი electrocardiograph paper 

16   160141   სახვრეტელები (ქაღალდის) punches [office requisites] 
16   160142   მელანი ink* 

16   160143   კოპირების ლენტები inking  ribbons 

16   160144   სამელნეები inkwells 

16   160146   კონვერტის დასალუქი მოწყობილობები 

ოფისისათვის 
envelope sealing machines for offices 

16  160147  ფოტოსურათები (ამობეჭდილი) photographs  [printed] 

16   160148   კალმის საწმენდები pen wipers 

16   160149   ბეჭდები seals [stamps] 

16   160150   ქსოვილები (საამკინძაო) fabrics for bookbinding 

16   160151   საფარგლეები drawing sets 

16   160153   ჩანაწერების წიგნები ledgers  [books] 

16   160154   რეესტრები indexes 

16   160155   პაპიე-მაშეს სტატუეტები figurines [statuettes] of papier mâché 

16   160156   საფილტრავი ქაღალდი filter paper 

16   160157   საფილტრავი მასალა [ქაღალდი] filtering materials [paper] 

16   160158   ბლანკები, ნაბეჭდი forms, printed 

16   160159   ოფისის საკუთვნი, ავეჯის გარდა office  requisites,  except  furniture 

16   160160   ნახშირის ფანქრები charcoal pencils 

16   160161   ლეკალოები stencils  [stationery] 

16   160162   საამწყობო დაფები [პოლიგრაფია] galley racks [printing] 

16   160163   გალვანოსტერეოტიპები electrotypes 

16   160164   გეოგრაფიული რუკები geographical  maps 

16   160165   გლობუსები terrestrial  globes 

16 160166 აკვარელის გასახსნელი ჯამები ხელოვანებისთვის 
 

16   160166   აკვარელის გასახსნელი ჯამები ხელოვანებისთვის 

 

16    160166    აკვარელის გასახსნელი ჯამები ხელოვანებისთვის artists' watercolor saucers  

16   160166   ჯამები (აკვარელის საღებავის გასახსნელი) artists'   watercolour   saucers 



 

16   160167   გრაფიკული რეპროდუქციები graphic  reproductions 

16   160168   გრაფიკული გამოსახულებები graphic   representations 



 

16  160169  საფხეკები [წასაშლელი საშუალება] ოფისისათვის scrapers [erasers] for offices 
 

16   160170   გრავირების დაფები engraving plates 

16   160171   ჰექტოგრაფები hectographs 

16   160172   განრიგები (ნაბეჭდი) printed  timetables 

16   160173   წებოწასმული ზედაპირის დამტენიანებლები 

[ოფისის საკუთვნი] 
moisteners for gummed surfaces [office requisites] 

 

16   160174   ღია ბარათები postcards 

16   160175   ნაბეჭდი მასალა printed  matter 

16    160176    ეტიკეტების მისაწებებელი ხელის მოწყობილობები hand labelling appliances 
 

16  160177  ოფსეტური ტილოები, არაქსოვილი printers' blankets, not of textile 

16   160178   ტიპოგრაფიული კომპლექტები, პორტატიული 

[ოფისის საკუთვნი] 
printing sets, portable [office requisites] 

16   160179   ბეჭდვითი გამოცემები printed  publications 

16   160180   სახელმძღვანელოები manuals [handbooks] 

16   160180   სახელმძღვანელოები handbooks [manuals] 

16   160182   საწერი ქაღალდი writing paper 

16   160183   პრეს-პაპიე paperweights 

16   160184   საჩნევი ნემსები tracing needles for drawing purposes 

16  160185  სახაზავი კალმები [რაისფედერები, ხაზკალმები]   drawing pens 
 

16   160186   მაგიდის ქაღალდის თეთრეული table linen of paper 

16   160187   ლითოგრაფიები lithographs 

16   160188   ლითოგრაფიის ქვები lithographic  stones 

16   160189   ბუკლეტები booklets 

16   160190   მნათი ქაღალდი luminous paper 

16   160191   პაპიე-მაშე papier mâché 

16   160192   ქვითრების წიგნაკები manifolds  [stationery] 

16   160193   მოსანიშნი ცარცი marking chalk 

16  160195   პლასტიკური მასალები ძერწვისათვის plastics for modelling 
 

16   160196   საძერწი მასალა modelling materials 

16   160197   საძერწი თიხა modelling  paste 

16   160198   ქაღალდის ცხვირსახოცები handkerchiefs of paper 

16    160199    სამრავლებელ აპარატებში საღებავის დასატანი 
ტილოს ქსოვილები 

inking sheets for duplicators 

16   160200   ქაღალდის სუფრები tablecloths of paper 

16   160201   საკლასო დაფები blackboards 

16   160202   ქაღალდის სამაგრები paper-clips 

16   160203   ნუმერატორები numbering apparatus 

16   160204   ოლეოგრაფიები oleographs 

16   160205   წებვადი ზოლები [საამკინძაო საქმე] binding  strips  [bookbinding] 

16   160206   დასალუქი ობლატები sealing wafers 
16   160207   პალიტრები მხატვრებისათვის palettes for painters 

16   160208   პანტოგრაფები pantographs [drawing instruments] 

16   160209   საკანცელარიო საქონელი stationery 

16   160210   პერგამენტის ქაღალდი parchment paper 

16   160211   პასტელი [ფანქრები] pastels [crayons] 

16   160212   საკერავი ნიმუშები, თარგები. sewing  patterns 

16   160214   ტრაფარეტისა და შაბლონის ბუდეები stencil  cases 
 

16   160215   ლილვაკები (მღებავის) house painters' rollers 

16   160216   ფერწერის ტილოები canvas for painting 

16  160217  საღებავიანი ყუთები [სასკოლო საკუთვნი] paint boxes [articles for use in school] 
 

16   160218   პლასტმასის შესაფუთი ფურცლები plastic film for wrapping 

16  160219  ფოტოსურათის მისაწებელი მოწყობილობები apparatus for mounting photographs 
 

16   160220   ქვესადგამები ფოტოსურათისათვის photograph  stands 

16   160221   ფოტოგრავიურები photo-engravings 

16   160223   ნახაზები [შუქპირები] blueprints 

16   160223   ნახაზები [შუქპირები] plans 

16  160224  გადასაკეცი მოწყობილობები [საკანცელარიო] folders  [stationery] 
 

16   160225   ავტოკალმები fountain pens 

16   160226   ტრაფარეტები, სახატავი stencil  plates 

16   160227   ტრაფარეტები, შაბლონები stencils 

16   160228   პორტრეტები portraits 

16   160229   კაშპო (ქაღალდის) covers of paper for flower pots 

16   160229   კაშპო (ქაღალდის) flower-pot covers of paper 



 

16   160230   მიმეოგრაფები mimeograph apparatus and machines 



 

16    160231    ბარათები და ქაღალდის ლენტები 

(კომპიუტერული პროგრამის ჩასაწერი) 

paper tapes and cards for the recordal of computer 

programmes 

 

16   160232   პროსპექტები prospectuses 

16   160233   რენტგენის ქაღალდები paper for radiograms 

16   160234   სახაზავები drawing rulers 

16   160235   რეგლეტები printers'  reglets 

16   160236   საამკინძაო მასალა bookbinding material 

16   160238   საამკინძაო ქსოვილები bookbinding cloth 

16   160238   საამკინძაო ქსოვილები cloth for bookbinding 

16   160239   ზონრები (საამკინძაო) cords for bookbinding 

16   160239   ზონრები (საამკინძაო) bookbinding cords 

16    160241    საღებავის დასატანი  ტილოს ქსოვილები 

დოკუმენტების რეპროდუცირების მანქანებისათვის 
inking sheets for document reproducing machines 

 
16   160242   კალმისტრები [ოფისის საკუთვნი] pens [office requisites] 

16   160243   ჟურნალები [პერიოდული გამოცემები] magazines  [periodicals] 
 

16   160244   ლენტები (ქაღალდის) paper ribbons 

16   160245   ლენტები საბეჭდი მანქანისათვის typewriter  ribbons 

16   160246   შესაფუთი საშუალებები  ქაღალდის ან bags [envelopes, pouches] of paper or plastics, for 

პლასტმასისაგან [ტომრები, კონვერტები, პარკები, packaging 

ჩანთები] 

16   160247   შტემპელის ბალიშები stamp pads 

16   160248   სასკოლო ნივთები school supplies [stationery] 

16   160249   წიგნის სანიშნები bookmarkers 

16   160250   მისალოცი ღია ბარათები greeting cards 

16   160251   სტეატიტი [თერძის ცარცი] steatite  [tailor's  chalk] 

16 160253  ბურთულები ბურთულიანი ავტოკალმისათვის balls for ball-point pens 

 
16   160254   მაგიდის ქაღალდის ქვეშსაფენები tablemats of paper 

16   160255   ქვეშსადებები საწერი მაგიდისთვის desk mats 

16   160257   საბეჭდი მანქანის კლავიშები typewriter keys 

16   160258   ბეჭდისა და შტემპელის დამჭერები holders for stamps [seals] 

16  160259  ბეჭდებისა და შტემპელების ყუთები cases for stamps [seals] 

16   160260   საფოსტო მარკები postage stamps 

16   160261   ქვესადგამები ბეჭდების, შტემპელებისა და 
შტამპებისათვის 

stamp stands 

16   160262   ტრანსპარანტები [საკანცელარიო] transparencies   [stationery] 

16  160263  ვინიეტების დასამზადებელი მოწყობილობები vignetting   apparatus 
 

16   160264 

 

16   160265 

 

16   160266 

 

16   160267 

წებოვანა [წებო] საკენცელარიო ან 

საყოფაცხოვრებო  მიზნებისათვის 

წებვადი მასალა საკანცელარიო ან 

საყოფაცხოვრებო  მიზნებისათვის 

წებვადი ლენტები საკანცელარიო ან 

საყოფაცხოვრებო  მიზნებისათვის 

წებვადი ლენტები საკანცელარიო ან 
საყოფაცხოვრებო  მიზნებისათვის 

gluten [glue] for stationery or household purposes 

adhesives [glues] for stationery or household purposes 

adhesive tapes for stationery or household purposes 

adhesive bands for stationery or household purposes 

16 160268 მისამართიანი ფირფიტები ადრესოგრაფისათვის address plates for addressing machines 

 

16   160269   ალმანახები almanacs 

16   160270   კალენდრები calendars 

16    160271    ბუბკო [სახამებლის წებო] საკანცელარიო ან 
საყოფაცხოვრებო  მიზნებისათვის 

starch paste [adhesive] for stationery or household 

purposes 

 
16   160273   სახატავი ფუნჯები paintbrushes 

16    160274    თვითწებვადი ლენტები საკანცელარიო ან 
საყოფაცხოვრებო  მიზნებისათვის 

self-adhesive tapes for stationery or household purposes 

 
16   160275   ელასტიკური შესაკრავები elastic bands for offices 

16  160276  ქაღალდის გულსაფარები ბავშვებისათვის bibs of paper 
 

16   160278   მერქნის მასის მუყაო wood pulp board [stationery] 

16   160279   მერქნის მასის ქაღალდი wood pulp paper 

16   160280   ქაღალდის ან მუყაოს ყუთები boxes of paper or cardboard 

16    160281    ქვესადგამები კალმისტრებისა და 
ფანქრებისათვის 

stands for pens and pencils 



 

16  160282  ბოთლის მუყაოს ან ქაღალდის შემოსახვევები bottle envelopes of paper or cardboard 

 

16   160283   გრაფინის ქაღალდის სადგარები coasters of paper 

16   160284   შეტყობინების ბარათები announcement  cards  [stationery] 



 

16   160285   ბუშტებიანი პლასტმასის ფურცლები შეფუთვის ან 

დაფასოებისთვის 
plastic bubble packs for wrapping or packaging 

16   160286   ქაღალდის დროშები flags of paper 

16  160287  ქაღალდის დამქუცმაცებლები ოფისისათვის paper shredders for office use 
 

16   160288   მეორადი ცელულოზის რბილი  შესაფუთი 

ფურცლები 

sheets of reclaimed cellulose for wrapping 

16  160289  საკანცელარიო კარადები [ოფისის საკუთვნი] cabinets for stationery [office requisites] 

 

16   160290 

 

16   160290 

წებო საკანცელარიო ან საყოფაცხოვრებო 

მიზნებისათვის 

წებო საკანცელარიო ან საყოფაცხოვრებო 

მიზნებისათვის 

glue for stationery or household purposes 

pastes for stationery or household purposes 

16  160291  ქაღალდის საჭრელი დანები (ოფისისთვის) paper knives [cutters] [office requisites] 

16  160291  ქაღალდის საჭრელი დანები (ოფისისთვის) paper cutters [office requisites] 

16   160291   დანები (ქაღალდის საჭრელი) paper knives [office requisites] 

16   160292   ნაგვის პარკები, ქაღალდის ან პლასტმასის garbage bags of paper or of plastics 
 

16    160293    ფანქრის სათლელები, ელექტრული ან 

არაელექტრული 

pencil sharpeners, electric or non-electric 

16  160294  გრამის მოსაცილებელი ქაღალდის ხელსახოცები tissues of paper for removing make-up 
 

 

16   160295   მაგიდის ქაღალდის ხელსახოცები table napkins of paper 

16  160296  ქვეშსადებები მაგიდისათვის (ქაღალდის) place mats of paper 

16   160297   კუთხედები squares for drawing 

16   160298   რაისშინები T-squares for drawing 

16   160299   ტარები კალმისათვის penholders 

16   160300   საწერ-ქაღალდის კომპლექტი writing cases [stationery] 

16   160301   საწერი მოწყობილობები inkstands 

16   160302   საწერი მოწყობილობები writing cases [sets] 

16   160303   ხელწერის ნიმუშები handwriting specimens for copying 

16  160304  ბოთლის მუყაოს ან ქაღალდის საფუთავები bottle wrappers of paper or cardboard 
 

16    160305    დაფები განცხადებებისათვის (ქაღალდის ამ 

მუყაოს) 

placards of paper or cardboard 

16   160306   ქაღალდის პირსახოცები towels of paper 

16   160307   ქაღალდის კოსმეტიკური პირსახოცები face towels of paper 
 

16   160308   იარლიყები, არაქსოვილი labels of paper or cardboard 

16   160309   გრავირების ნემსები etching needles 

16   160310   ვისკოზის შესაფუთი ფურცლები viscose sheets for wrapping 

16    160311    გუმფისი [წებო] საკანცელარიო ან 

საყოფაცხოვრებო  მიზნებისათვის 
gums [adhesives] for stationery or household purposes 

16  160312  წებოვანი ტილო საკანცელარიო მიზნებისათვის gummed cloth for stationery purposes 
 

16   160313   თევზის წებო საკანცელარიო ან საყოფაცხოვრებო isinglass for stationery or household purposes 

მიზნებისათვის 

16   160323   მიკროტალღურ ღუმელებში 

საჭმლის დასამზადებელი  პარკები 
bags for microwave cooking 

16   160324   ყავის გასაფილტრი ქაღალდი paper coffee filters 

16     160325     გარსები  შტაბელირებისათვის  (ელასტიკური 
პლასტიკური) 

plastic cling film, extensible, for palletization 

16   160326   პრინტერის საბეჭდი ლენტები inking ribbons for computer printers 

16   160327   ფირნიშები ქაღალდის ან მუყაოსაგან signboards of paper or cardboard 

16   160328   თვითწებვადი ეტიკეტები stickers   [stationery] 

16    160330    საამკინძაო მანქანები და მოწყობილობები 

[ოფისის საკუთვნი] 
bookbinding apparatus and machines [office equipment] 

16   160331   კომიქსები comic books 

16   160332   ასლის გადასაღები ქაღალდი (საკანცელარიო) copying  paper  [stationery] 
 

 



 

16   160333   დამჭერები (ჩეკების წიგნაკის) holders for checkbooks [cheque books] 

16   160334   ჩხირები ტუშით წერისათვის ink sticks 

16   160335   სამელნეები ink stones [ink reservoirs] 

16   160336   მუსიკალური მისალოცი ღია ბარათები musical greeting cards 

16   160337   საინფორმაციო ბიულეტენები newsletters 

16 160338   გახამებული შესაფუთი მასალა packaging material made of starches 

16   160339   გასანთლული ქაღალდი waxed paper 
16   160340   პასპორტის ყდები passport holders 

16   160342   საწერი ფუნჯები writing   brushes 



 

16   160343   საწერი კომპლექტები writing   instruments 

16   160344 
 

 
16   160345 

უჯრებში ჩასაფენი ქაღალდი, არომატიზებული ან 

არაარომატიზებული 
 
 

საკრედიტო ბარათების ჩამბეჭდავები, 

არაელექტრული 

drawer liners of paper, perfumed or not 
 

 
credit card imprinters, non-electric 

16   160346   ლამინირების აპარატები (საბუთების) document laminators for office use 

 

16    160347    ქაღალდი ხუანი [ჩინური ხატვისა და 

კალიგრაფიისათვის] 

Xuan paper for Chinese painting and calligraphy 

16   160348   დაფის საწმენდები writing board erasers 

16   160349   პლანშეტები მომჭერით clipboards 

16  160350  საჩვენებელი ჯოხები, არაელექტრონული chart  pointers,  non-electronic 
 

16   160351   ბაფთები (ქაღალდის) paper bows 

16  160352  საძერწი თიხის ფორმები (ხელოვანის მასალები)  molds for modelling clays [artists' materials] 

16  160352  საძერწი თიხის ფორმები (ხელოვანის მასალები)  moulds for modelling clays [artists' materials] 

16   160353   დამჭერები (ფულის) money clips 

16   160354   სავაჭრო ბარათები, სათამაშო ბარათების გარდა   trading cards, other than for games 
 

16   160355 
 

 
 

16   160356 

შემწოვი ფურცლები ქაღალდის ან პლასტმასის, 

საკვები პროდუქტების შესაფუთად 
 
 

ტენიანობის მაკონტროლებელი ქაღალდის ან 

პლასტმასის ფურცლები, საკვები პროდუქტის 

შესანახად 

absorbent sheets of paper or plastic for foodstuff 

packaging 
 
 

humidity control sheets of paper or plastic for foodstuff 

packaging 

 
16   160357   კორექტორი ლენტები (ოფისისთვის) correcting  tapes  [office  requisites] 

16   160358   სახატავი ღარი paint  trays 

16   160359   მარკერები (საკანცელარიო) marking pens [stationery] 

16   160360   ფლაერები (სარეკლამო ფურცლები) flyers 

16   160361   დოკუმენტის დამჭერები (საკანცელარიო 
საქონელი) 

document holders [stationery] 

16   160362   გვერდის დამჭერები page holders 

16   160363   პოლიმერის საძერწი თიხა polymer modelling clay 

16   160364   საამწყობო საპწკარეები obliterating  stamps 

16   160365 
 

16   160366 

შესაფუთი (ჩასადები, დასატენი) მასალები 

ქაღალდის ან მუყაოს 

ქაღალდის ან მუყაოს შესავსები (გასატენი) 

მასალა 

packing [cushioning, stuffing] materials of paper or 

cardboard 

stuffing of paper or cardboard 

16   160367   ბანკნოტები banknotes 

16   160368   შესასხურებელი ცარცი spray chalk 

16   160369   დაბეჭდილი კუპონი, ტალონი printed   coupons 

16   160370   ბრინჯის ფურცელი rice paper* 

17   170001   აცეტილცელულოზა ნახევრადდამუშავებული cellulose   acetate,   semi-processed 

17  170002  აკრილის ფისები (ნახევრადდამუშავებული) acrylic  resins [semi-finished  products] 

17   170003   აზბესტის დამცავი ფარდები asbestos safety curtains 

17   170003   დამცავი ფარდები (აზბესტის) safety curtains of asbestos 

17   170004   რეზინის რგოლები rings of rubber 

17   170005   შიფერი (აზბესტის -) asbestos slate 

17   170005   შიფერი (აზბესტის -) slate asbestos 

17   170006   სარწყავი შლანგები watering hose 

17   170008   ბგერის საიზოლაციო მასალა soundproofing  materials 

17  170009  წყალგაუმტარი მამჭიდროებელი რგოლები water-tight  rings 

17  170009  რგოლები (წყალგაუმტარი მამჭიდროებელი) stuffing  rings 

17   170010   ბალატა balata 

17   170011   წყალგაუმტარი მამჭიდროებლები waterproof  packings 

17  170012  რეზინის შუასადებები ქილებისთვის rubber seals for jars 

17   170013   მამჭიდროებელი სადებები (ხვრელების) weatherstripping 
 

17   170013   მამჭიდროებელი სადებები (ხვრელების) draught  excluder  strips 

 

17   170014   საჩურთი მასალა რეზინის ან პლასტმასისაგან padding  materials  of  rubber  or  plastics 



 

17   170014   საჩურთი მასალა რეზინის ან პლასტმასისაგან stuffing  of  rubber  or  plastic 

17 170015   ჰერმეტიკები weatherstripping  compositions 



 

17   170016   თბოსაიზოლაციო მასალა non-conducting materials for retaining heat 

17 170017 კაუჩუკი ნედლი ან ნაწილობრივ დამუშავებული rubber, raw or semi-worked 
 

17   170018   რეზინის საცობები rubber  stoppers 

17   170019   რეზინის სარქვლები clack valves of rubber 

17   170020   კაუჩუკი (სინთეზური) synthetic  rubber 

17   170021   რეზინის ამორტიზატორები shock-absorbing buffers of rubber 

17   170022   მოქნილი შლანგები, არალითონური flexible hoses, not of metal 

17   170023   საიზოლაციო მასალა insulating materials 

17   170024   გამოსხივების თავიდან ასაცილებელი თბური 

შედგენილობები 
compositions to prevent the radiation of heat 

 
17   170025   მილები საფეიქრო მასალისაგან hoses of textile material 

17 170026 ბოილერების თბოსაიზოლაციო შედგენილობები  boiler composition to prevent the radiation of heat 
 

17  170029  კონდენსატორების ქაღალდი (ელექტრული) paper for electrical capacitors 

17   170030   მილების შეერთების მამჭიდროებლები pipe gaskets 

17  170030  მილების შეერთებების მამჭიდროებლები joint packings for pipes 

17   170031   მამჭიდროებელი ზონრები რეზინისაგან cords of rubber 

17   170032   ბამბის საგმანი მასალა cotton wool for packing [caulking] 

17   170033   ცილინდრის მამჭიდროებლები cylinder  jointings 

17   170034   დიელექტრიკები [იზოლატორები] dielectrics   [insulators] 

17   170035   ფურცლები (აზბესტის) asbestos sheets 

17  170036  ებონიტი [ვულკანიზებული რეზინი] ebonite   [vulcanite] 

17   170036   ებონიტი [ვულკანიზებული რეზინი] vulcanite    [ebonite] 

17   170037   ხის ქერქის ბგერათსაიზოლაციო საფარები bark coverings for sound insulation 

17   170038   ელასტიკური ძაფები, საფეიქროს გარდა elastic threads, not for use in textiles 

17   170038   ელასტიკური ძაფები, საფეიქროს გარდა elastic yarns, not for use in textiles 

17   170039   გადაბმის ქუროს შუასადებები clutch  linings 

17   170040   საგმანი მასალა caulking materials 

17   170041 
 

17   170041 

ტემპერატურული გაფართოების საკომპენსაციო 

შუასადებები 

საკომპენსაციო შუასადებები (ტემპერატურული 

გაფართოების) 

expansion joint fillers 
 

fillers for expansion joints 

17  170042  გაჟონვის აღსაკვეთი ქიმიური შემადგენლობები chemical compositions for repairing leaks 

 

17   170043   შუასადებები gaskets 

17   170043   შუასადებები joint  packings 

17   170043   შუასადებები seals 

17   170044   ქეჩა (აზბესტის) asbestos felt 

17   170045   საიზოლაციო ქეჩა insulating felt 

17  170046   ვულკანიზებული ბოჭკო vulcanized fiber [fibre] 

17   170046   ვულკანიზებული ბოჭკო vulcanized  fiber 

17   170046   ბოჭკო (ვულკანიზებული) vulcanized  fibre 

17   170047   სარჩილავი ძაფი (პლასტმასის) threads of plastic for soldering 

17   170047   სარჩილავი ძაფი (პლასტმასის) soldering threads of plastic 
17   170048   ზესადების მასალა (მუხრუჭის), ნაწილობრივ 

დამუშავებული 
brake lining materials, partly processed 

17   170049   საიზოლაციო ხელთათმანები insulating  gloves 

17   170050   გუტაპერჩი gutta-percha 

17  170051  ტრანსფორმატორის საიზოლაციო ზეთები insulating oil for transformers 
 

17   170052   ზეთები (საიზოლაციო) insulating  oils 

17   170053 
 

17   170053 

მეორადი ცელულოზის ფურცლები, გარდა 

შესაფუთისა 

მეორადი ცელულოზის კილიტა (ფოლგა), გარდა 

შესაფუთისა 

sheets of regenerated cellulose, other than for wrapping 
 

foil of regenerated cellulose, other than for wrapping 

17   170055   საიზოლაციო ქაღალდი insulating paper 

17   170056   საიზოლაციო ქსოვილები insulating  fabrics 

17   170057   ლაკები (საიზოლაციო) insulating varnish 

17   170058   ნესტისაგან დამცავი საიზოლაციო 

შედგენილობები შენობისათვის 
substances for insulating buildings against moisture 



 

17   170059   ლითონის კილიტა (ფოლგა) საიზოლაციოდ foils  of  metal  for  insulating 
 

17   170059   ლითონის საიზოლაციო კილიტა metal foil for insulation 

17   170060   საიზოლაციო საღებავები insulating paints 



 

17   170061   წიდის ბამბა (საიზოლაციო) slag wool [insulator] 

17   170062   მინერალური ბამბა (საიზოლაციო) mineral  wool  [insulator] 

17   170063   მინის ბამბა (საიზოლაციო) glass wool for insulation 

17   170064   ლატექსი [კაუჩუკი] latex  [rubber] 

17   170065   უხეში ტილოს შლანგები canvas hose pipes 

17   170066   საგოზავები lute 

17   170067   მილის ქუროები, არალითონური pipe muffs, not of metal 

17   170067   მილის ქუროები, არალითონური pipe jackets, not of metal 

17  170068   რეზინის ქუროები მანქანის ნაწილების დასაცავად sleeves of rubber for protecting parts of machines 
 

17  170068  რეზინის ქუროები მანქანის ნაწილების დასაცავად rubber sleeves for protecting parts of machines 

 

17   170069 

 

17   170070 

მამჭიდროებელი  შედგენილობები 

შეერთებებისათვის 

ქარსი, დაუმუშავებელი ან ნახევრად 

დამუშავებული 

sealant compounds for joints 

mica, raw or partly processed 

17   170071   ქაღალდი (აზბესტის) asbestos paper 

17  170072  პლასტამის ფირი, გარდა შესაფუთისა plastic film, other than for wrapping 
 

17  170073  მილების შეერთებები, არალითონური junctions, not of metal, for flexible pipes 

 

17   170074   სატრანსპორტო საშუალებების რადიატორის 

შემაერთებელი მილები 

connecting hose for vehicle radiators 

 

17  170075  სინთეზური ფისები [ნახევარფაბრიკატები] synthetic  resins  [semi-finished  products] 

17  170075  სინთეზური ფისები [ნახევარფაბრიკატები] artificial  resins  [semi-finished  products] 

17   170076 

 

17   170077 

 
რგოლური შუასადებები რეზინის ან 

ვულკანიზებული ბოჭკოსაგან 

შესაფუთი საშუალებები  რეზინისაგან [ტომრები, 

კონვერტები,  პარკები,  ჩანთები] 

washers of rubber or vulcanized fiber [fibre] 

 

bags [envelopes, pouches] of rubber, for packaging 

 

17   170078   აზბესტის საფარები asbestos coverings 

17   170079   ქსოვილები (აზბესტის) asbestos fabrics 

17   170080   ტილო (აზბესტის) asbestos cloth 

17   170081   სატენები (აზბესტის) asbestos packing 

17  170082  კაუჩუკის ან ვულკანიზებული ბოჭკოს სარქვლები   valves of india-rubber or vulcanized fiber [fibre] 

17  170083  ვისკოზის ფურცლები, საფუთავის გარდა viscose sheets, other than for wrapping 

17   170084   სარკინიგზო ხაზების იზოლატორები insulators for railway tracks 

17   170085 
 

 
17   170085 

 

 
 

17   170086 

წებვადი ლენტები,  საკანცელარიო,  სამედიცინო 

და საყოფაცხოვრებოს გარდა 
 

 
წებვადი ლენტები, საკანცელარიო, სამედიცინო 

და საყოფაცხოვრებოს გარდა 
 
 

არალითონური არმატურა შეკუმშული ჰაერის 

მილგაყვანილობის 

adhesive bands, other than stationery and not for 

medical or household purposes 
 

 
adhesive tapes, other than stationery and not for medical 

or household purposes 

 

fittings, not of metal, for compressed air lines 

 
17   170087   აზბესტის მუყაო asbestos millboards 

17   170088   აზბესტის ბოჭკო asbestos fibers [fibres] 

17   170088   აზბესტის ბოჭკო asbestos fibers 

17   170088   ბოჭკო (აზბესტის) asbestos fibres 

17   170089   მილისა და მილსადენის არმირების მასალა reinforcing  materials,  not  of  metal,  for  pipes 
 

17   170091   აზბესტი asbestos 

17   170092   წებვადი ლენტები სამედიცინოს, საკანცელარიოსა self-adhesive tapes, other than stationery and not for 

და საყოფაცხოვრებოს გარდა medical  or  household  purposes 
 

17   170093   რეზინის შემზღუდველები stops  of  rubber 

17   170094   კაბელის იზოლატორები insulators for cables 

17  170095  რეზინის ძაფები, საფეიქროს გარდა threads of rubber, not for use in textiles 

17  170096  ნახშირბადის ბოჭკო, საფეიქროს გარდა carbon fibers [fibres], other than for textile use 
 

17  170097  პლასტმასები, ნაწილობრივ დამუშავებული plastic substances, semi-processed 

17  170098  ელექტროგადაცემის ხაზის იზოლატორები insulators for electric mains 



 

17   170099   იზოლატორები insulators 

17   170100   ებონიტის ფორმები ebonite [vulcanite] molds [moulds] 

17   170100   ებონიტის ფორმები ebonite molds 



 

17   170100   ებონიტის [ვულკანიზებული რეზინი] ფორმები ebonite   moulds 
 

17  170100  ებონიტის [ვულკანიზებული რეზინი] ფორმები vulcanite  [ebonite]  molds  [moulds] 

 

17   170101   სატენი მასალა რეზინის ან პლასტმასისაგან packing [cushioning, stuffing] materials of rubber or 

plastics 

17   170102   პლასტმასის ბოჭკო, არასაფეიქრო plastic fibers [fibres], not for textile use 

17   170102   პლასტმასის ბოჭკო, არასაფეიქრო plastic fibers, not for use in textiles 

17   170102   ბოჭკო (პლასტმასის), საფეიქროს გარდა plastic fibres, not for use in textiles 
 

17   170103   ბოჭკოვანი მინა, საიზოლაციო fiberglass for insulation 

17   170103   ბოჭკოვანი მინა, საიზოლაციო fibreglass for insulation 

17   170103   ბოჭკოვანი მინა (საიზოლაციო) glass fibers, for insulation 

17   170103   ბოჭკოვანი მინა (საიზოლაციო) glass fibres, for insulation 

17  170104  ბოჭკოვანის მინის საიზოლაციო ქსოვილები fiberglass [fibreglass] fabrics, for insulation 
 

17  170104  ბოჭკოვანი მინის საიზოლაციო ქსოვილები fiberglass fabrics for insulation 

17  170104  ბოჭკოვანი მინის საიზოლაციო ქსოვილები fibreglass fabrics for insulation 

17 170105  პლასტმასის ძაფები, საფეიქროს გარდა threads of plastic materials, not for textile use 

 

17   170106   მფილტრავი მასალა [ნაწილობრივ დამუშავებული filtering materials [semi-processed foams or films of 

ქაფმასალა ან პლასტმასის ფირები] plastic] 
 

17   170107   საიზოლაციო ლენტები insulating  tapes 

17   170107   საიზოლაციო ზონრები insulating  bands 

17   170108   გარემოს დაბინძურებისგან დამცავი მცურავი 
ბარიერები 

floating anti-pollution barriers 

17   170109 

 

17   170109 

საბურავზე ახალი პროტექტორის დამცავი რეზინის rubber material for recapping tires [tyres] 

მასალა 

რეზინის მასალა (საბურავზე ახალი პროტექტორის rubber material for recapping tyres 

დასადები) 

17   170110   ბათქაში (საიზოლაციო) insulating plaster 

17   170111 
 

17   170112 

პლასტმასის  დამცავი  საფარები  სოფლის 

მეურნეობისათვის 

ქაფმასალა (ყვავილების კომპოზიციის 

დასამაგრებელი) [ნახევრად დამუშავებული] 

plastic sheeting for agricultural purposes 

 
foam supports for flower arrangements [semi-finished 

products] 

 
17   170113   თხევადი კაუჩუკი liquid  rubber 

17   170114   კაუჩუკის ხსნარები rubber  solutions 

17    170115    თვალის მოჭრის საწინააღმდეგო ფირები 

ფანჯრებისათვის 
anti-dazzle films for windows [tinted films] 

17   170116   საიზოლაციო ცეცხლგამძლე მასალა insulating  refractory  materials 

17 170117 კაუჩუკი, ნედლი ან ნაწილობრივ დამუშავებული   gum, raw or semi-worked 

17   170118   წებოვანი ლენტი მილების ჰერმეტიზაციისთვის duct  tapes 

 

17   170119   კარების შესაჩერებელი რეზინები door stops of rubber 

17   170120   ფანჯრის შესაჩერებელი რეზინები window stops of rubber 

18 180001   ალპენშტოკები mountaineering sticks 

18   180001   ალპენშტოკები alpenstocks 

18   180002   ტყავი (ცხოველთა) animal skins 

18   180002   ტყავი (ცხოველთა) pelts 

18   180003   ქოლგის რგოლები umbrella rings 

18   180004   კეხები (უნაგირის) saddle trees 

18   180005   სადავეები (ტყავის) leather leashes 

18   180005   სადავეები (ტყავის) leather leads 

18   180006   უნაგირის სამაგრები fastenings for saddles 

18   180007   მანები (წვიმისა და მზის ქოლგების) umbrella or parasol ribs 
 

18    180008    ცხოველთა ნაწლავების აფსკები (ოქროს 

მოსაპოვებლად) 

goldbeaters' skin 

18   180010   პორტმონეები purses 

18   180011   ტრენზელები [ცხენის ლაგამი] bridoons 

18   180012   სამხედრო აღჭურვილობის ღვედები straps for soldiers' equipment 

18   180013   სანოტო ჩანთები music cases 
18   180014   ქოლგის ხელჯოხები umbrella  sticks 

18   180015   ხელჯოხები walking sticks 

18   180015   ხელჯოხები canes 



 

18   180016   დასაკეცი ხელჯოხი-სკამები walking stick seats 

18   180017   ლაგამი [ცხენის აღკაზმულობა] bits for animals [harness] 



 

 

18 180018 კარკასები წვიმისა და მზის ქოლგებისათვის frames for umbrellas or parasols 

18 180019 იაგდტაშები [ნანადირევის ჩანთები] game bags [hunting accessories] 

18 180020 ზურგჩანთები (სასკოლო) school satchels 

18 180020 ზურგჩანთები (სასკოლო) school bags 

18 180021 სავიზიტო ბარათების ჩასაწყობები card cases [notecases] 

18 180022 ტყავ-მუყაო leatherboard 

18 180023 კოლოფები (ქუდის ტყავის) hat boxes of leather 

18 180025 ცხენის ცალუღები horse collars 

18 180026 ასალები horse blankets 

18 180027 შევრო kid 

18 180028 ალიკაპები muzzles 

18 180029 სამგზავრო  სკივრები travelling trunks 

18 180030 საყელურები  ცხოველებისათვის collars for animals* 

18 180031 ტყავის სადავეები leather laces 

18 180032 გამოყვანილი  ტყავი curried skins 

18 180033 ღვედები (ცხენის აღკაზმულობის) harness straps 

18 180033 ღვედები (ცხენის აღკაზმულობის) harness traces 

18 180034 ტყავის ღვედები [სასარაჯე ნაკეთობა] straps of leather [saddlery] 

18 180035 თასმები (ციგურების) straps for skates 

18 180036 თასმები (ტყავის) leather straps 

18 180036 თასმები (ტყავის) leather thongs 

18 180038 კრუპონები [სქელი ტყავის ნახევარფაბრიკატი] butts [parts of hides] 

18 180039 ტყავი, დაუმუშავებელი ან ნაწილობრივ 

დამუშავებული 

leather, unworked or semi-worked 

18 180040 ტყავის ძაფები leather thread 

18 180040 ტყავის ძაფები leather twist 

18 180041 ტყავის გასაწყობები ავეჯისთვის trimmings of leather for furniture 

18 180041 გასაწყობები (ავეჯის ტყავის) leather trimmings for furniture 

18 180042 ტყავი (ხელოვნური) imitation leather 

18 180043 ქოლგები umbrellas 

18 180044 ბავშვის სატარებელი ჩანთები sling bags for carrying infants 

18 180045 უზანგის რეზინის დეტალები parts of rubber for stirrups 

18 180046 უზანგის ღვედები stirrup leathers 

18 180047 ინსტრუმენტების ჩანთა, ცარიელი tool bags, empty 

18 180049 მათრახები, შოლტები whips 

18 180050 თოფრები ცხენისათვის nose bags [feed bags] 

18 180051 შალითები (წვიმის ქოლგის) umbrella covers 

18 180052 რესორის ტყავის გარსაცმები casings, of leather, for springs 

18 180052 გარსაცმები (რესორის ტყავის) casings, of leather, for plate springs 

18 180053 ცხენის სამუხლეები knee-pads for horses 

18 180054 ტანსაცმელი (ცხოველების)  
18 180054 ტანსაცმელი (ცხოველების) covers for animals 

18 180055 ცხოველების აღკაზმულობა harness for animals 

18 180056 ცხენის თვალსაფარები blinkers [harness] 

18 180056 ცხენის თვალსაფარები blinders [harness] 

18 180057 ღვედები (ცხენის აღკაზმულობის) traces [harness] 

18 180058 ზურგჩანთები rucksacks 

18 180058 ზურგჩანთები backpacks 

18 180059 ავშარები (ულაგამო აღვირი) halters 

18 180059 ავშარები (ულაგამო აღვირი) head-stalls 

18 180060 სახელურები  (ხელჯოხის) walking stick handles 

18 180060 სახელურები  (ხელჯოხის) walking cane handles 

18 180061 ცხრაკუდიანი მათრახები cat o' nine tails 

18 180062 სანიკაპე ტყავის ღვედები chin straps, of leather 

18 180063 მოლესკინი [ტყავის იმიტაცია] moleskin [imitation of leather] 

18 180065 კარკასები (ქალის ხელჩანთის) handbag frames 

18 180066 მზის ქოლგები parasols 

18 180067 ბეწვეული fur 

18 180067 ბეწვეული fur-skins 

18 180068 ქოლგის სახელურები umbrella handles 

18 180069 საფულეები pocket wallets 

18 180070 ბორბლიანი ჩანთები საყიდლებისათვის wheeled shopping bags 

18 180071 ჩანთები საყიდლებისათვის shopping bags 

18 180072 სადავეები reins 

18 180073 ატაშე-კეისები (ბრტყელი ტყავის ჩემოდანი 

ქაღალდებისთვის) 
attaché cases 

18 180074 ალპინისტის ჩანთა bags for climbers 

18 180075 ტურისტული ჩანთები bags for campers 

18 180076 პლაჟის ჩანთები beach bags 



 

18   180077   ქალის ხელჩანთები handbags 

18   180078   საკვოიაჟები travelling bags 

18   180079 
 

 
18   180079 

 

 
 

18   180079 

შესაფუთი საშუალებები  ტყავისაგან [ტომრები, 

კონვერტები,  პარკები,  ჩანთები] 

 
შესაფუთი საშუალებები  ტყავისაგან [ტომრები, 

კონვერტები,  პარკები,  ჩანთები] 

 
შესაფუთი საშუალებები  ტყავისაგან [ტომრები, 

კონვერტები,  პარკები,  ჩანთები] 

bags [envelopes, pouches] of leather, for packaging 

 

18   180080   ტყავის გარსაკრავი (უნაგირის) girths of leather 

18   180081   ცხენის უნაგირები riding saddles 

18   180082   სასარაჯე ნაკეთობა saddlery 

18   180083   პორტფელები briefcases 

18   180084   სამგზავრო ნესესერები [ტყავის ნაწარმი] travelling  sets  [leatherware] 
 

18   180085   ჩემოდნები suitcases 

18   180086   სახელურები (ჩემოდნის) suitcase handles 

18   180087   ტყავის სარქვლები valves of leather 

18  180088  მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ტყავი cattle skins 

18  180089  ყუთები ტყავისგან ან ტყავ-მუყაოსგან boxes of leather or leatherboard 

18   180090   ჯაჭვის საფულეები chain mesh purses 

18  180091  ბუდეები ტყავისგან ან ტყავ-მუყაოსგან cases of leather or leatherboard 

18   180092   ჩემოდნები trunks [luggage] 

18   180093   ნესესერები, ცარიელი vanity cases, not fitted 

18  180094  ზამში, ნატი, საწმენდად განკუთვნილის გარდა chamois leather, other than for cleaning purposes 
 

18  180094  ზამში, ნატი, საწმენდად განკუთვნილის გარდა skins of chamois, other than for cleaning purposes 
 

 

18 180096   ტყავის სამხარიღლივე shoulder belts [straps] of leather 

18  180096  სამხარიღლივე (ტყავის) 

18   180096   სამხარიღლივე (ტყავის) leather shoulder belts 

18   180096   სამხარიღლივე (ტყავის) leather shoulder straps 

18   180097   შალითები, უნაგირიანი ცხენებისთვის covers for horse saddles 

18   180098   ფიბრის კოლოფები, ყუთები, სკივრები boxes of vulcanised fibre 

18   180100   მხარზე სატარებელი ჩანთები haversacks 

18   180111   ტანსაცმლის სამგზავრო ჩანთები garment bags for travel 

18   180112   აღვირები (ცხენის აკაზმულობა) bridles  [harness] 

18   180113   გასაღების ბუდეები key cases 

18   180114   ბადურა ჩანთები საყიდლებისათვის net bags for shopping 

18   180115   პატარა ჩემოდნები valises 

18   180116   გადასაკრავები (ავეჯის ტყავის) furniture coverings of leather 

18   180117   უნაგირის რბილი ქვეშსადებები pads for horse saddles 

18   180118   სპორტული ჩანთები bags for sports* 

18   180119   უზანგები stirrups 

18   180120   გარნიტურები (ცხენის აღკაზმულობის) harness   fittings 
 

18   180121   ნალები horseshoes 

18   180122   ბავშვის სატარებელი ღვედები slings for carrying infants 

18  180123  ჩანთები ბავშვების მოვლისთვის (სატარებელი) pouch baby carriers 
 

18   180124   ჩანთები bags* 

18  180125  საკრედიტო ბარათების ჩასაწყობები (საფულეები) credit card cases [wallets] 
 

18   180126   ბიზნეს ბარათების ჩასაწყობები business card cases 

18  180127  რანდსელები (იაპონური სკოლის ჩანთები) randsels [Japanese school satchels] 
 

18   180128   ჩემოდნის, ბარგის იარლიყი luggage  tags 

18   180129   უნაგირის ქვეშ დასაგები ასალები saddlecloths  for  horses 

19   190001   რეკლამისა და განცხადებების  სვეტები, 
არალითონური 

advertisement columns, not of metal 

19   190002   მინა (ალებასტრის) alabaster glass 

19   190003   ალებასტრი alabaster 

19   190004   აზბესტცემენტი asbestos cement 

19   190005   აზბესტის სამშენებლო ხსნარები asbestos  mortar 

19   190006   შიფერი slate 

19   190007   შიფერი გადახურვისათვის roofing slates 



 

 

19 190008 შიფერის ფქვილი slate powder 

19 190009 ნივნივები  (სახურავის) hips for roofing 

19 190010 ვერცხლის შემცველი ქვიშა silver sand 

19 190011 სამეთუნეო თიხა potters' clay 

19 190012 ცეცხლგამძლე აგური fire burrs 

19 190013 ასფალტი asphalt 

19 190014 ასფალტის საფარი გზებისთვის asphalt paving 

19 190015 ხის ლარტყები furrings of wood 

19 190016 მოაჯირები  არალითონური balustrades, not of metal 

19 190017 ბიტუმი bitumen 

19 190018 ბლანტი სითხით გაჟღენთილი სამშენებლო 

თამასები 
tarred strips for building 

19 190019 ბარაკები huts 

19 190020 სავაჭრო ფარდულები fair huts 

19 190021 ყავარი გადასახურად roofing shingles 

19 190022 საგდულიანი კარები, არალითონური folding doors, not of metal 

19 190023 ბეტონი concrete 

19 190024 ბეტონის სამშენებლო ელემენტები concrete building elements 

19 190025 ბიტუმის სამშენებლო მასალა bituminous products for building 

19 190026 ნაწილობრივ  დამუშავებული  ხეტყე wood, semi-worked 

19 190027 სამშენებლო ხეტყე building timber 

19 190027 სამშენებლო ხეტყე lumber 

19 190028 ფირფიცარი plywood 

19 190029 დამუშავებული ხე-ტყე manufactured timber 

19 190030 სანაკეთო ხის მასალა wood for making household utensils 

19 190031 დახერხილი  ხე-ტყე sawn timber 

19 190032 ხის საფარი გზებისათვის wood paving 

19 190033 შპონი wood veneers 

19 190033 შპონი veneers 

19 190034 საფანერე მერქანი veneer wood 

19 190035 ფიცრის შემონაკერი wood panelling 

19 190036 ცემენტი cement* 

19 190037 ფისები pitch 

19 190038 აგური bricks 

19 190039 თიხა (აგურის) earth for bricks 

19 190040 აგურის (ქვის) წყობის შემკვრელი ნივთიერებები binding agents for making briquettes 

19 190040 ბრიკეტის ან აგურის [ქვის] წყობის შემკვრელი binding agents for making stones 

ნივთიერებები 

19 190041 ტელეფონის კაბინები,  არალითონური telephone booths, not of metal 

19 190041 ტელეფონის კაბინები,  არალითონური telephone boxes, not of metal 

19 190042 კესონები  წყალქვეშა  სამშენებლო 

სამუშაოებისათვის 

caissons for construction work under water 

19 190043 კირქვა limestone 

19 190043 კირქვა calcareous stone 

19 190044 სახურავის წყალსადენი მილები, არალითონური roof gutters, not of metal 

19 190045 სამშენებლო მუყაო paperboard for building 

19 190045 მუყაო (სამშენებლო) building cardboard 

19 190046 ბიტუმის ქაღალდი სამშენებლო bitumen paper for building 

19 190047 სამეთუნეო თიხა (დაუმუშავებელი მასალა) potters' clay [raw material] 

19 190048 ცეცხლგამძლე მასალა grog [fired refractory material] 

19 190048 ცეცხლგამძლე მასალა fireclay 

19 190049 ბუხრის პირნაკეთობა fireplace mantles, not of metal 

19 190050 შენობის ჩონჩხები/კარკასები, არალითონური framework, not of metal, for building 

19 190050 კარკასები (სამშენებლო), არალითონური  

19 190051 გზის სამშენებლო და მოსაკირწყლი მასალები materials for making and coating roads 

19 190052 კირი lime 

19 190053 სამშენებლო ხსნარები mortar for building 

19 190053 სამშენებლო ხსნარები grout 

19 190054 თაბაშირი plaster* 

19 190055 საკვამურები,  არალითონური chimneys, not of metal 

19 190056 ცემენტის შემცველი ცეცხლგამძლე დასაფარი fireproof cement coatings 

მასალა 

19 190057 ფილები (ცემენტის) cement slabs 

19 190058 ცემენტის სვეტები cement posts 



 

 

19 190059 ფიქალი schists 

19 190060 ტიხრები,  არალითონური partitions, not of metal 

19 190061 კონსტრუქციები, არალითონური buildings, not of metal 

19 190062 სამშენებლო ქაღალდი building paper 

19 190063 მინა (სამშენებლო) building glass 

19 190064 კარნიზები, ლავგარდანები არალითონური cornices, not of metal 
 

19   190065 
 

 
 

19   190065 

წარბები კარნიზებისათვის, ლავგარდანებისათვის, moldings, not of metal, for cornices 

არალითონური 

 
წარბები კარნიზებისათვის, ლავგარდანებისათვის, mouldings, not of metal, for cornices 

არალითონური 

 
19   190066   საპირაპირე ზესადებები სახურავის 

ჰიდროიზოლაციისათვის,   არალითონური 

roof flashing, not of metal 

 

19   190067   კუთხოვანები, არალითონური angle irons, not of metal 

19   190068   ფანჯრები, არალითონური windows, not of metal 

19   190069   კარები, არალითონური doors, not of metal* 

19    190070    სათვალიერებელი ჭის სახურავები, 

არალითონური 
manhole covers, not of metal 

19  190071  საფარები გადახურავისათვის, არალითონური roof coverings, not of metal 
 

19   190072   დაუმუშავებელი ცარცი raw chalk 

19   190073   კვარცი quartz 

19   190074   კიბის საფეხურები, არალითონური stair-treads [steps], not of metal 

19   190075   მილები (წყალსადინარი), არალითონური gutter pipes, not of metal 
 

19   190076   მილები (წყალსადენი), არალითონური water-pipes, not of metal 

 

19    190077    წყალსადენი მილების სარქვლები, ლითონისა და 

პლასტმასისაგან დამზადებულის გარდა 

water-pipe valves, not of metal or plastic 

 
19   190078   ხარაჩოები, არალითონური scaffolding, not of metal 

19  190079  ენერგიის გადამცემი ანძები, არალითონური poles, not of metal, for power lines 
 

19  190079  ენერგიის გადამცემი ბოძები, არალითონური posts, not of metal, for power lines 

19  190080  მილსადენის განშტოებები, არალითონური branching pipes, not of metal 

19  190081  მესრები (საფლავის), არალითონური tomb or grave enclosures, not of metal 

19  190081  მესრები (საფლავის), არალითონური grave or tomb enclosures, not of metal 

 

19   190082   ბიტუმის საფარები სახურავისათვის bituminous coatings for roofing 

19   190083   კოჭები, ძელები, არალითონური beams, not of metal 

19   190083   კოჭები, ძელები, არალითონური girders, not of metal 

19   190084   პირუტყვის სადგომები, არალითონური pigsties,  not  of  metal 
 

19   190085   საჯინიბოები, არალითონური stables, not of metal 

19   190086   ირიბანები, არალითონური props, not of metal 

19   190088   საფლავის ქვა, არალითონური grave slabs, not of metal 

19   190088   საფლავის ქვა, არალითონური tomb slabs, not of metal 

19   190089   მემორიალური დაფები, არალითონური memorial  plaques,  not  of  metal 
 

19   190090   ქეჩა felt for building 

19   190091   სამსხმელო ყალიბები, არალითონური foundry molds [moulds], not of metal 
 

19   190092   საღუმელე ცემენტი cement for furnaces 

19   190093   ბრძმედის ცემენტი cement for blast furnaces 

19   190094   ქვა stone 

19  190095  სარკის მინა ფანჯრებისათვის (სამშენებლო) plate glass [windows] for building 
 

19   190096   თიხა clay* 

19   190097   ქვანახშირის კუპრი coal tar 

19   190098   გრანიტი granite 

19   190099   ხრეში gravel 

19   190100   ქვიშაქვა (სამშენებლო) sandstone for building 

19   190101   ქვიშაქვის მილები sandstone pipes 

19   190102   თაბაშირი gypsum 

19   190103   ჟალუზები, არალითონური jalousies, not of metal 



 

19   190104   წიდა [სამშენებლო მასალა] slag [building material] 

19   190105   ღორღი clinker ballast 



 

19   190106   პარკეტის პლინთუსები parquet floor boards 

19    190107    დარაბები, ლითონისა და ქსოვილისგან 
დამზადებულის გარდა 

outdoor blinds, not of metal and not of textile 

 
19  190108  სარაკეტო გამშვები დანადგარის პლატფორმები rocket launching platforms, not of metal 

 

19   190109   ლარტყები, არალითონური laths, not of metal 

19   190110   გზის საფარის სარემონტო შემკვრელი მასალები   binding material for road repair 
 

19  190111   ერთად შეგროვებული კორპი სამშენებლო agglomerated cork for building 

 

19 190112   პარკეტი parquet flooring 

19   190113   კიბის ჩანა, არალითონური stringers [parts of staircases], not of metal 

19   190114   ზღუდარები კარებისა და ფანჯრებისათვის, 

არალითონური 
lintels, not of metal 

19   190115   მნათი ფენილი გზებისთვის luminous paving blocks 

19   190116   მაკადამი [გზის ღორღიანი საფარი] macadam 

19   190117   ძეგლები, არალითონური monuments, not of metal 

19   190118   მაგნეზიური ცემენტი magnesia  cement 

19   190119   გადასაადგილებელი  კონსტრუქციები, 
არალითონური 

buildings, transportable, not of metal 

19   190120   მარმარილო marble 

19  190121   შუშის გრანულები გზის მოსანიშნი glass granules for road marking 

19  190121  გრანულირებული მინა (გზის მოსანიშნი) glass granules for marking out roads 
 

19     190122    გზის მოსანიშნი ფურცლები და ზოლები 

ხელოვნური  მასალისაგან 

road marking sheets and strips of synthetic material 

19  190123  პარმაღები (კონსტრუქციები), არალითონური porches [structures], not of metal 
 

 

19   190124   ანძები (ბოძები), არალითონური masts [poles], not of metal 

19   190125   მუხის ტკეჩი cask wood 
19   190125   მუხის ტკეჩი stave wood 

19   190126   მოზაიკა (სამშენებლო) mosaics for building 

19   190127   საყალიბე ხეტყე moldable wood 

19   190127   საყალიბე ხეტყე mouldable wood 

19  190128  წარბები (სამშენებლო), არალითონური moldings, not of metal, for building 

19  190128  წარბები (სამშენებლო), არალითონური mouldings, not of metal, for building 

19   190129   საგლესები [სამშენებლო მასალა] coatings [building materials] 

19   190130 
 

19   190131 

კედლის მოსაპირკეთებელი სამშენებლო მასალა,  wall claddings, not of metal, for building 

არალითონური 

საპირაპირე ზესადებები ჰიდროიზოლაციისათვის,  flashing, not of metal, for building 

სამშენებლო, არალითონური 

 

19   190132   ოლივინი მშენებლობისათვის olivine for building 

19   190133   დარაბები, არალითონური shutters, not of metal 

19   190134   მესრები, არალითონური palisading, not of metal 

19   190134   მესრები, არალითონური palings, not of metal 

19   190135   ღობეები, არალითონური fences, not of metal 

19  190136  ნარანდიანი ხიმინჯები, არალითონური sheet piles, not of metal 
 

19  190136   ნარანდიანი ხიმინჯები, არალითონური pilings, not of metal 

 

19    190137    სასიგნალო არამნათი, არამექანიკური პანელები, 

არალითონური 

signalling panels, non-luminous and non-mechanical, not 

of metal 

 
19  190138  კედლის საფარი, შემონაკერი, არალითონური wall linings, not of metal, for building 

 

19   190139   საციგურაო მოედნები (კონსტრუქციები), 

არალითონური 

skating rinks [structures], not of metal 

19   190140   ქანდარები perches 

19   190141   სამშენებლო ქვა building  stone 

19   190142   ხელოვნური ქვა artificial stone 

19   190143   წიდაბლოკი clinker stone 

19   190143   წიდაბლოკი slag stone 

19   190144   საფლავის ქვები gravestones 

19   190144   საფლავის ქვები tombstones 

19   190145   ტუფი tufa 



 

19   190146   ქვის ნაკეთობა works of stonemasonry 

19   190147   იატაკები, არალითონური floors, not of metal 

19   190148   ჭერის ლამფა, არალითონური ceilings, not of metal 

19   190149   ხის ფიცარი სამშენებლო planks of wood for building 



 

19    190150    დასაფარი მასალა (სამშენებლო) , 

არალითონური 
linings, not of metal, for building 

19   190151   კრამიტი, არალითონური roofing tiles, not of metal 

19   190152   კოშკურები, ტრამპლინები წყალში ხტომისათვის, 
არალითონური 

diving boards, not of metal 

19   190153   ჭიშკრები, არალითონური gates, not of metal 

19   190154   კარის ლირსები, არალითონური door panels, not of metal 

19   190155   ტელეგრაფის ბოძები telegraph posts, not of metal 

19   190156   საქათმეები, არალითონური chicken-houses, not of metal 

19   190157   ძელები, კოჭები, არალითონური joists, not of metal 

19  190158  პლატფორმები, ასაწყობი, არალითონური platforms, prefabricated, not of metal 
 

19   190160   ქვის რეზერვუარები tanks of masonry 

19   190161   გზის საფარი მასალა road coating materials 

19  190162   ზღურბლები, არალითონური sills, not of metal 

19   190163   ლელქაში, სამშენებლო reeds for building 

19   190164 
 

19   190165 

არამნათი და არამექანიკური საგზაო ნიშნები, 
არალითონური 

არამნათი და არამექანიკური ნიშნები, 
არალითონური 

road signs, non-luminous and non-mechanical, not of 
metal 

non-luminous and non-mechanical signs, not of metal 

19   190166   ქვიშა, საყალიბე ქვიშის გარდა sand, except foundry sand 

19  190167  გადასატანი სათბურები, არალითონური greenhouses, transportable, not of metal 
 

19   190168   მთის  ბროლი [კვარცი] silica  [quartz] 

19   190169   ბუნკერები, არალითონური silos, not of metal 

19  190170  ქანდაკებები (ქვის, ბეტონის ან მარმარილოს) statues of stone, concrete or marble 
 

19   190171   ბლანტი საჟღენთი მასალა tar 

19   190172   ტერაკოტა terra cotta 

19   190173   სახურავები, არალითონური roofing, not of metal 

19   190174   საფლავები, არალითონური tombs, not of metal 

19  190175  ფანჩატურები (კონსტრუქციები), არალითონური arbours  [structures],  not  of  metal 
 

 

19   190176   რკინიგზის შპალები, არალითონური railway sleepers, not of metal 

19   190176   რკინიგზის შპალები, არალითონური railroad ties, not of metal 
19   190177   გისოსები, არალითონური trellises, not of metal 

19   190177   გისოსები, არალითონური latticework, not of metal 

19   190178   მყარი სამშენებლო მილები, არალითონური rigid pipes, not of metal, for building 
 

19   190179   საგდულიანი ფანჯრები, სარკმლები, 

არალითონური 

casement windows, not of metal 

19   190180   საიზოლაციო მინა, სამშენებლო insulating glass for building 

19     190181    ფანჯრის მინა, სატრანსპორტო საშუალების 

ფანჯრის მინის გარდა 
window glass, other than vehicle window glass 

19   190182   ვიტრაჟები stained-glass windows 

19   190183   ფანჯრის მინა სამშენებლო window glass for building 

19 190184 ვოლიერები (კონსტრუქციები), არალითონური aviaries [structures], not of metal 
 

19   190185   ხის ლარტყები [სადურგლო] scantlings   [carpentry] 

19   190186   ქსილოლიტი xylolith 

19   190187   გემსაბმელი ბოძკინტები,  კნეხტები, 
არალითონური 

mooring bollards, not of metal 

19  190188  მცურავი ნავმისაბმელები, არალითონური floating docks, not of metal, for mooring boats 

19  190189  კედლის შესამოსი პანელები, არალითონური wainscotting, not of metal 

19   190190   აკვარიუმები (კონსტრუქციები) aquaria   [structures] 

19  190191  საარმატურო სამშენებლო მასალა, არალითონური reinforcing materials, not of metal, for building 
 

19   190192   უსაფრთხო არმირებული მინა safety glass 

19   190193 
 

19   190194 

ქვის, ბეტონის ან მარმარილოს მხატვრული 

ნაკეთობა 

ფრინველების აბაზანები (კონსტრუქციები), 

არალითონური 

works of art of stone, concrete or marble 
 

bird baths [structures], not of metal 

19   190195   ბუიები, არალითონური, არამნათი beacons, not of metal, non-luminous 

19    190196    საცურაო აუზები (კონსტრუქციები), არალითონური swimming pools [structures], not of metal 
 



 

19   190197   სამშენებლო მასალა, არალითონური building materials, not of metal 

19  190197  სამშენებლო მასალა, არალითონური construction materials, not of metal 

19  190198  ბეტონის შეფიცვრა, არალითონური shuttering, not of metal, for concrete 

19   190199   ველოსიპედის დასაყენებელი კონსტრუქციები, 
არალითონური 

bicycle parking installations, not of metal 



 

19    190199    დასაყენებელი კონსტრუქციები (ველოსიპედის), 

არალითონური 

19   190200   ფენილი გზებისათვის, არალითონური paving blocks, not of metal 
 

19   190201   მერქნის მასის სამშენებლო მუყაო wood pulp board for building 

19  190202  ბიუსტები (ქვის, ბეტონის ან მარმარილოს) busts of stone, concrete or marble 
 

19   190203   ტენტი (კოტეჯი) არალითონური cabanas, not of metal 

19   190205   საღებავის შესასხურებელი კაბინები, 

არალითონური 
paint spraying booths, not of metal 

19   190206   ბოძები, არალითონური posts, not of metal 

19   190208   ფანჯრის ჩარჩოები, არალითონური window frames, not of metal 

19   190209   კარის ჩარჩოები, არალითონური door frames, not of metal 

19   190209   კარის ჩარჩოები, არალითონური door casings, not of metal 

19   190210   ორანჟერეის კარკასები, არალითონური greenhouse frames, not of metal 

19  190210  ორანჟერეის კარკასები, არალითონური horticultural frames, not of metal 

19   190211   კირიანი მერგელი calcareous marl 

19  190212  საკვამურის დეფლექტორები, არალითონური chimney cowls, not of metal 
 

19   190213   ფილები (სამშენებლო) არალითონური tiles, not of metal, for building 

19  190214  იატაკის, ფენილის ფილები, არალითონური floor tiles, not of metal 

19   190215   აკლდამები, არალითონური burial vaults, not of metal 

19    190216    საკვამურის, საკვამლე მილის ხუფები, 
არალითონური 

chimney pots, not of metal 

19 190217 საკვამურის დამაგრძელებლები, არალითონური  lengthening pieces, not of metal, for chimneys 
 

 

19   190218   კვამლსადენები, არალითონური chimney shafts, not of metal 

19   190219   გზის საფარი ფილები, არალითონური paving slabs, not of metal 
 

19   190220   მილები (სადრენაჟო), არალითონური drain pipes, not of metal 

 

19     190221     სადრენაჟო მილის სარქვლები, ლითონისა და 

პლასტმასისაგან დამზადებულის გარდა 

drain traps [valves], not of metal or plastic 

 

19   190222   კიბეები, არალითონური staircases, not of metal 

19   190223   პანელები (სამშენებლო), არალითონური building panels, not of metal 
 

19  190224  სტატუეტები (ქვის, ბეტონის ან მარმარილოს) figurines [statuettes] of stone, concrete or marble 

19  190224  სტატუეტები (ქვის, ბეტონის ან მარმარილოს) statuettes of stone, concrete or marble 

 

19  190225  საფლავის ძეგლები, არალითონური tombs [monuments], not of metal 

19  190226  საფლავის სტელები, არალითონური tombstone stelae, not of metal 

19    190227    დამცავი ბარიერები გზებისათვის, არალითონური   crash barriers, not of metal, for roads 
 

19   190228   საფოსტო ყუთები ქვის ან აგურისაგან letter boxes of masonry 

 

19    190231    ლერწმის შეცხობილი ნაწნეხი (სამშენებლო 

მასალა) 

agglomerated bagasses of cane [building material] 

19   190232   მილსადენები (სადაწნეო), არალითონური penstock  pipes, not  of  metal 

 

19   190233   აკვარიუმის ხრეში aquarium  gravel 

19   190234   აკვარიუმის ქვიშა aquarium  sand 

19  190235  მილსადენები (სავენტილაციო და ჰაერის ducts, not of metal, for ventilating and air-conditioning 

კონდიცირების  დანადგარების), არალითონური installations 
 

19   190236   გეოტექსტილი geotextiles 

19   190237   ქვაყორე rubble 

19   190238   ვინილის მიმმართველი ძელები vinyl  siding 

19  190239  მწერების საწინააღმდეგო ბადე, არალითონური insect screens, not of metal 
 

19  190240  სახურავები მზის ელემენტებით, არალითონური roofing,  not  of  metal,  incorporating  solar  cells 

 

19 190241   ფიცარფენილები duckboards, not of metal 

19   190242 
 

19   190243 ცეცხლგამძლე სამშენებლო მასალა, არალითონური 



 

ასაწყობი 

სახლები 

(კომპლექტე

ბი), 

არალითონუ

რი 

refractory construction materials, 

not of metal 
 

prefabricated houses [kits], not of 

metal 

19   190244   პორფირი (ქვა) porphyry  [stone] 



 

19  190245  ქუჩის წყალსადენი მილები, არალითონური street gutters, not of metal 
 

19   190246   ტურნიკეტები, არალითონური turnstiles, not of metal 

19   190247   საფლავის დაფები, არალითონური tombstone plaques, not of metal 

19   190248   ხის პლინთუსები wooden floor boards 

19  190249  იატაკის, ფენილის ფილები, არალითონური tile floorings, not of metal 
 

 

19   190250   კრამიტი, არალითონური pantiles, not of metal 

19  190251  კედლის სამშენებლო ფილები, არალითონური wall tiles, not of metal 

19  190252  სამშენებლო ფილები, არალითონური slabs, not of metal, for building 

19   190253   კვარცი rock crystal 

19   190254   ჯავშნიანი კარები, არალითონური armored doors, not of metal 

19   190254   ჯავშნიანი კარები, არალითონური armoured doors, not of metal 

19   190255   მომინანქრებული/ემალირებული  მინა, 

სამშენებლო 
enamelled glass, for building 

19   190256   სვეტები, არალითონური, სამშენებლო pillars, not of metal, for building 

19   190257   საყრდენები, არალითონური, სამშენებლო brackets, not of metal, for building 

19    190258    დასაფარი მასალა (სამშენებლო) , 

არალითონური 

cladding, not of metal, for building 

20   200001   სკები beehives 

20   200002   განცხადებების დაფები display boards 

20  200003  მოსართავები (საკვების პლასტმასის) decorations of plastic for foodstuffs 
 

20 200005   ქარვა yellow amber 

20   200006   ფიტულები (ცხოველთა) stuffed  animals 

20   200007   სადგომები ოთახის ცხოველებისათვის beds for household pets 
 

20   200008   სადგომები ოთახის ცხოველებისათვის nesting boxes for household pets 

20   200009   სადგომები ოთახის ცხოველებისათვის kennels for household pets 

20   200010   ცხოველის ბრჭყალების ნაკეთობა animal claws 

20   200011   რგოლები (ფარდის) curtain rings 

20   200013   მინა (მოვერცხლილი) [სარკე] silvered glass [mirrors] 

20   200014   კარადები cupboards 

20   200015   კარადები (წამლის) medicine cabinets 

20    200016    ბაგირებისა და მილების მომჭერები, 

არალითონური 
clips, not of metal, for cables and pipes 

20   200017   კასრები (ღვინის დეკანტაციის ხის) casks of wood for decanting wine 

20   200018   ვეშაპის ულვაში, დამუშავებული ან 

ნახევრადდამუშავებული 
whalebone, unworked or semi-worked 

20   200019   ბამბუკის ნაწარმი bamboo 

20   200020   მერხები [ავეჯი] benches  [furniture] 

20   200021   ოჩხები (სათევზაო) fishing baskets 

20   200022   მანეჟები ბავშვებისათვის playpens for babies 

20   200023   აკვნები cradles 

20  200023  აკვნები (მოწნული) 

20   200023   ბავშვის საწოლი bassinets 

20   200024   ბიბლიოთეკის თაროები library  shelves 

20    200025    ხის კოჭები ძაფების, თასმებისა და ა.შ. 
დასახვევად 

reels of wood for yarn, silk, cord 

20   200026   ხის საწოლები bedsteads of wood 

20   200027   ხის ზოლები wood ribbon 

20   200029   ბოთლის კორპის საცობები corks for bottles 

20   200030   კორპის საცობები corks 

20   200031   ბოთლების ჩასაწყობი ძგიდეებიანი ყუთები bottle  racks 
 

20   200032   ქარგა embroidery frames 

20   200033   ჯაგრისის მორაკები brush  mountings 

20  200034  ბუფეტები, სერვანტები, ჭურჭლის კარადები sideboards 
 

20   200035   რქის ნაკეთობა animal horns 

20   200036   პიუპიტრები desks 

20   200037   საოფისე ავეჯი office  furniture 

20   200038   ზედა ტანსაცმლის მანეკენები costume stands 



 

20   200039   ხელოვნური ფიჭა სკისათვის comb foundations for beehives 

20   200040   სკის ხის ჩარჩოები sections of wood for beehives 

20   200041   ავეჯი furniture 

20   200042   კასრის ონკანები, არალითონური taps, not of metal, for casks 



 

20   200043   კარტოთეკის მოწყობილობა [ავეჯი] index  cabinets  [furniture] 

20   200044   კარტოთეკის კარადები filing  cabinets 
20   200045   კუს ბაკანის შემცვლელები imitation    tortoiseshell 

20   200046   ბუხრის შირმები (ავეჯი) screens  for  fireplaces  [furniture] 

20   200047   კუბოები coffins 

20  200048  კუბოს ფურნიტურა, არალითონური coffin fittings, not of metal 

20   200049   ირმის რქის ნაკეთობა stag antlers 
20   200050   სკამები chairs [seats] 

20   200050   სკამები seats 

20   200051   სავარძელი გადასაწევი საზურგით chaise longues 

20   200052   თავმისადებები [ავეჯი] head-rests  [furniture] 

20   200053   თაროები ქუდებისათვის hat stands 

20   200054   სატვირთი ქვეშები, არალითონური loading pallets, not of metal 

20   200055   გაბარიტული ჩასატვირთავები რკინიგზის 

ვაგონებისათვის,  არალითონური 

loading gauge rods, not of metal, for railway waggons 

[wagons] 

 
20   200056   სახსრები, არალითონური hinges, not of metal 

20   200057   სადემონსტრაციო სტენდები display   stands 

20   200058   ძაღლის სადგომები dog kennels 

20   200059   ტანსაცმლის საკიდები coat hangers 

20   200059   საკიდრები (ტანსაცმლის) clothes hangers 

20   200062   თაროები კარტოთეკის კარადებისათვის shelves for file cabinets 
 

20   200063   სავარძლები armchairs 

20   200064   მანეკენები mannequins 

20   200064   მანეკენები tailors' dummies 

20   200064   მანეკენები dressmakers' dummies 

20   200065   თხევადი საწვავის კონტეინერები, არალითონური containers, not of metal, for liquid fuel 
 

20   200066   კომოდები chests of drawers 

20   200067   დახლები [მაგიდები] counters [tables] 

20    200068    კონტეინერები, არალითონური [შენახვა, 

ტრანსპორტირება] 
containers, not of metal [storage, transport] 

20  200069  მცურავი რეზერვუარები, არალითონური floating containers, not of metal 
 

20   200070   მაგიდები tables* 

20   200071   მარჯნის ნაკეთობა coral 

20   200072   ლანგარი, არალითონური trays, not of metal* 

20   200074   რქის ნაკეთობა, დაუმუშავებელი ან 

ნახევრადდამუშავებული 
horn, unworked or semi-worked 

20   200076   “ძვლის პალმის” ნაკეთობა corozo 

20  200077  საწოლის საკუთვნი [თეთრეულის გარდა] bedding, except linen 
 

20   200078   დივანის ბალიშები cushions 

20   200079   ლეიბები mattresses* 

20  200080  კაუჭები (ტანსაცმლის საკიდის), არალითონური hooks, not of metal, for clothes rails 

20  200080  კაუჭები (ტანსაცმლის საკიდის), არალითონური coathooks, not of metal 

20   200081   ბაკები, არალითონური vats, not of metal 

20   200082   სუფრის გასაწყობი დამხმარე მაგიდები tea carts 
 

20  200082  სუფრის გასაწყობი დამხმარე მაგიდები tea trolleys 

 

20   200083   სახაზავი მაგიდები drafting tables 

20   200084 
 

 
20   200084 

პირსახოცის დასარიგებელი სტაციონარული 

მოწყობილობა, არალითონური 
 
 

პირსახოცის სარიგებელი სტაციონარული 

მოწყობილობა, არალითონური 

towel dispensers, fixed, not of metal 
 

 
towel dispensers, not of metal, fixed 

 
20   200085   დივნები divans 

20   200087   საკასრე ტკეჩი staves of wood 

20   200088   მოჩუქურთმებული ავეჯი cabinet  work 

20   200089   კუს ბაკანის ნაკეთობა tortoiseshell 

20   200090   ხამანწკის ნიჟარის საგდულები oyster shells 

20  200091  ბიჯგები, სარები მცენარეების ან ხეებისათვის stakes, not of metal, for plants or trees 
 

20   200092   მისადგმელი კიბე (ხის ან პლასტმასის) ladders of wood or plastics 

 

20   200093   ტრაპები მგზავრების ჩასასხდომად, არალითონური 



 

mobile boarding stairs, not of metal, for passengers 

20   200094   სასკოლო ავეჯი school furniture 



 

20   200095   მაგიდები (საბეჭდი მანქანის) typing desks 

20  200095   მაგიდები (საბეჭდი მანქანის) shelves for typewriters 

20  200096  განცხადებების ხის ან პლასტმასის დაფები placards of wood or plastics 
 

20   200097   ქანჩები, არალითონური nuts, not of metal 

20   200098   ”ზღვის ხვირთქლის” ნაწარმი meerschaum 

20   200099   წყლის ნიჟარის მოსახსნელი საფარები removable mats or covers for sinks 
 

20   200099   საფარები (წყლის ნიჟარის მოსახსნელი) mats, removable, for sinks 

 

20  200100  კონტეინერები (პლასტმასის შესაფუთი) packaging containers of plastic 

 

20    200101    ფარდის სამაგრები, ქსოვილისაგან 

დამზადებულის გარდა 

curtain holders, not of textile material 

20   200102   საწოლები beds* 

20   200103 
 

20   200104 

დოლები (მოქნილი შლანგების), 

არალითონური,  არამექანიკური 

დოლები (მოქნილი შლანგების), 
არალითონური,  არამექანიკური 

reels, not of metal, non-mechanical, for flexible hoses 
 

 
winding spools, not of metal, non-mechanical, for flexible 

hoses 

20   200105   კიბის წნელები stair rods 

20   200106   დაზგები work benches 

20   200108   თაროები [ავეჯი] racks  [furniture] 

20   200109   ოთახის ფრინველების საბუდრები nesting boxes 

20   200110   მარაოები პერსონალური, არაელექტრული fans for personal use, non-electric 
 

20  200112  კონტეინერის საკეტები, არალითონური closures, not of metal, for containers 

20  200113  ფურნიტურა (ავეჯის), არალითონური furniture fittings, not of metal 

 

20   200115   ჟარდინერები [საყვავილე მაგიდა] flower-stands    [furniture] 

20   200116   სადგამები (ყვავილის ქოთნის) flower-pot  pedestals 
20   200117   ბაგის საფურაჟე ტიხრები fodder  racks 

20   200118   იარაღის დგარები gun racks 

20   200119   კასრები, არალითონური casks, not of metal 

20   200120   კასრის სადგარები, საყრდენები cask stands, not of metal 

20   200121   გორგოლაჭები (ფარდის) curtain  rollers 

20   200122   საკვების კარადები, არალითონური meat safes 

20  200123  ფანჯრის ფურნიტურა, არალითონური window fittings, not of metal 
 

20  200124  საწოლის ფურნიტურა, არალითონური bed fittings, not of metal 
 

 

20  200125  კარის ფურნიტურა, არალითონური door fittings, not of metal 

20   200126   ხორცის დასაჭრელი მაგიდები chopping blocks [tables] 

20  200128  მინისა და ფაიფურის გადასატანი ტარა crates 
 

20   200129   გარდერობები covers for clothing [wardrobe] 

20   200130 
 

20   200130 

 

20   200131 

ნიშნები (სარეგისტრაციო სანომრე), 

არალითონური 

ნიშნები (სარეგისტრაციო სანომრე), 
არალითონური 

სპილოს ძვლის ნაკეთობა, დაუმუშავებელი ან 

ნახევრადდამუშავებული 

registration plates, not of metal 
 

numberplates, not of metal 

ivory, unworked or semi-worked 

 
20   200132   ლითონის ავეჯი furniture of metal 

20   200133   როტანგის პალმის ნაკეთობა rattan 

20   200134   გაზეთების სტენდები newspaper display stands 

20   200135   ჟურნალების სადგარები magazine racks 

20   200136   თამასების შიდა შტორები slatted indoor blinds 

20   200137   პირსაბანები [ავეჯი] washstands  [furniture] 

20   200138   საავადმყოფოს საწოლები hospital beds 

20   200139   ბორბლები საწოლისათვის, არალითონური bed casters, not  of metal 
 

20   200140   კარის საკეტები, არალითონური latches,  not  of  metal 

20   200141   კონტორულები lecterns 

20   200143   დიდი ზომის სახელურიანი კალათები hampers [baskets] for the transport of items 
 

20   200144   ტანსაცმლის საკიდები [ავეჯი] coatstands 

20   200145 
 

20   200146 

ტვირთის გადასაზიდი ქვეშები, პლატფორმები 

არალითონური 

ტვირთის შეფუთვის, ტრანსპორტირებისა და 

დატვირთვა-განტვირთვისათვის ქვეშები, 

არალითონური 

transport pallets, not of metal 
 

handling pallets, not of metal 



 

20   200147   პწკალები, არალითონური steps [ladders], not of metal 

20   200148   ავეჯის ხის ტიხრები furniture partitions of wood 

20   200148   ავეჯის ხის ტიხრები partitions of wood for furniture 

20   200149   ბორბლები, გორგოლაჭები (ავეჯის), 

არალითონური 
furniture casters, not of metal 

20   200150   ფიჭა სკისათვის honeycombs 

20  200151  მობილები [სკულპტურები მოძრავი დეტალებით]  mobiles [decoration] 
 

20  200152  ფეხზე მდგომი მერხები (პიუპიტრები) standing desks 

 

20   200153   სადაფი, დაუმუშავებელი ან 

ნახევრადდამუშავებული 

mother-of-pearl, unworked or semi-worked 

20   200154   საიდენტიფიკაციო ფირფიტები, არალითონური identity  plates,  not  of  metal 

 

20   200154   საიდენტიფიკაციო ფირფიტები, არალითონური nameplates,  not  of  metal 

20  200155  სახლის არამნათი ნომრები, არალითონური house numbers, not of metal, non-luminous 

20   200156   ფრინველთა ფიტულები stuffed birds 

20   200157   ბალიშები pillows 

20  200158  გასაბერი ბალიშები, არასამედიცინო air pillows, not for medical purposes 

20   200159   ჩალის ლეიბები straw mattresses 

20   200159   ლეიბები (ჩალის) straw mattress 

20   200160   ჩალის მოწნული ნაკეთობა [ჭილობის გარდა] plaited  straw,  except  matting 
 

20   200161   დაწნული ჩალის თასმა straw  plaits 

20   200162   ჩალის ზოლები straw edgings 

20   200163   პურის ჩასაწყობი კალათები საცხობისათვის bakers'  bread  baskets 
 

20   200164   ქოლგის სადგარები umbrella stands 

20   200165   შირმები [ავეჯი] screens  [furniture] 

20   200166   ტანსაცმლის დასაკიდი კაუჭები, არალითონური clothes hooks, not  of metal 
 

 

20  200167  მძივების დეკორტიული ფარდა bead curtains for decoration 

20   200168   კარვის პალოები, არალითონური tent pegs, not of metal 
20   200169   მაგიდის სახურავები table tops 

20   200170   კარები ავეჯისათვის doors for furniture 

20   200171   მიმმართველები (ფარდის) curtain  rails 

20   200172   ავეჯის თაროები furniture  shelves 

20   200173   შემონაკერი (ავეჯის კიდის პლასტმასის) edgings  of  plastic  for  furniture 
 

20   200174   რეზერვუარები, არა ლითონის ან ქვის tanks, not of metal nor of masonry 

20   200174   რეზერვუარები, არა ლითონის ან ქვის reservoirs, not of metal nor of masonry 

20   200175   კარნიზები (ფარდის) curtain  rods 

20   200176   კაუჭები (ფარდის) curtain hooks 

20   200177   ფარდის დამჭერი ზონრები curtain  tie-backs 

20   200178   ლელქაში [საწნავი მასალა] reeds [plaiting materials] 

20   200179   ჩლიქების ნაკეთობა animal hooves 

20   200180   სეკრეტერები writing desks 

20     200181     საკეტები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის, 
არალითონური 

locks, not of metal, for vehicles 

 
20   200182   ლითონის დასაჯდომები seats of metal 

20   200183   დივნები sofas 

20   200184   კანაპე settees 

20   200185   საწოლის ქვედა ნაწილი (მატრასის დასადები) bed  bases 
 

20   200186 

 

20   200187 

სარქვლები, არალითონური, მანქანის ნაწილების 

გარდა 

ქანდაკებები (ხის, ცვილის, თაბაშირის ან 

პლასტმასის) 

valves, not of metal, other than parts of machines 

statues of wood, wax, plaster or plastic 

20   200188   ლითონის მაგიდები tables of metal 

20   200189   ტუალეტის მაგიდები dressing tables 

20  200190  სურათის ჩარჩოს ნაძერწი მორთულობა moldings [mouldings] for picture frames 
 

20  200190  ნაძერწი მორთულობა (სურათის ჩარჩოს) moldings for picture frames 

20  200190  ნაძერწი მორთულობა (სურათის ჩარჩოს) mouldings for picture frames 



 

20   200191   თაროები ნივთების შესანახად shelves for storage 

20   200192   გამოსაწევი უჯრები lockers 



 

20   200193   სარკეები mirrors [looking glasses] 

20   200194   შეზლონგები deck chairs 

20   200195   მუთაქები bolsters 

20   200196   ქვესადგამები [ავეჯი] trestles  [furniture] 

20   200197   გასაღებების დაფები keyboards for hanging keys 

20   200198   ჭურჭლის კარადები plate racks 

20   200199   მოწნული ნაწარმი wickerwork 

20   200200   ვიტრინები [ავეჯი] showcases  [furniture] 

20  200201  გასაბერი ბალიშები, არასამედიცინო air cushions, not for medical purposes 

20  200202  გასაბერი ლეიბები, არასამედიცინო air mattresses, not for medical purposes 

20   200203   ქარვის ღეროები ambroid bars 

20   200204   ქარვის ფირფიტები ambroid  plates 

20   200205   მხატვრული ნაკეთობა ხის, ცვილის, თაბაშირის ან works of art of wood, wax, plaster or plastic 

პლასტმასის 

20    200206    კირსაქრობიყუთები კირხსნარისათვის, 

არალითონური 
troughs, not of metal, for mixing mortar 

20  200207  ზანდუკები, სკივრები, არალითონური chests, not of metal 

 

20  200207  ზანდუკები, სკივრები, არალითონური bins, not of metal 
 

 

20   200209   დაზგები გირაგით, არალითონური vice  benches  [furniture] 

20  200210  დიდი მოცულობის კასრები, არალითონური barrels, not of metal 
 

20   200211   გვერგვები (კასრის), არალითონური barrel hoops, not of metal 

20   200211   გვერგვები (კასრის), არალითონური cask hoops, not of metal 

 

20   200212   საანგარიშო მანქანის სადგამები stands for calculating machines 

20   200213   საცობები, არალითონური bungs, not of metal 

20   200213   საცობები, არალითონური plugs, not of metal 

20   200214   დასახუფი საშუალებები, არალითონური stoppers,  not  of  metal 
 

20  200214  დასახუფი საშუალებები, არალითონური sealing caps, not of metal 

 

20    200215    ღეროსებრი სამაგრები [ჭანჭიკები, ხრახნები, 

შურუპები, შტიფტები, ხის ლურსმნები, მანჭვალები 

და ა.შ.], არალითონური 

screws, not of metal 

 
20   200216   მოქლონები, არალითონური rivets, not of metal 

20   200217 
 
 
 
 

20   200217 

 
 
 
 

20   200217 

 
 
 
 

20   200218 

ღეროსებრი  სამაგრები  [ჭანჭიკები,  ხრახნები, 

შურუპები, შტიფტები, ხის ლურსმნები, მანჭვალები 

და  ა.შ.],  არალითონური 
 
 

ღეროსებრი  სამაგრები  [ჭანჭიკები,  ხრახნები, 

შურუპები, შტიფტები, ხის ლურსმნები, მანჭვალები 

და  ა.შ.],  არალითონური 
 
 

ღეროსებრი  სამაგრები  [ჭანჭიკები,  ხრახნები, 

შურუპები, შტიფტები, ხის ლურსმნები, მანჭვალები 

და  ა.შ.],  არალითონური 
 
 

ღეროსებრი  სამაგრები  [ჭანჭიკები,  ხრახნები, 

შურუპები, შტიფტები, ხის ლურსმნები, მანჭვალები 

და  ა.შ.],  არალითონური 

pegs [pins], not of metal 
 
 
 
 

dowels, not of metal 

 
 
 
 

pins [pegs], not of metal 

 
 
 
 

bolts, not of metal 

 
20   200219   ბოთლის საცობები, არალითონური bottle caps, not of metal 

20   200220   ბოთლის დასაცობი საკეტები, არალითონური bottle  closures,  not  of  metal 
 

20  200220  ბოთლის დასაცობი საკეტები, არალითონური stoppers for bottles, not of glass, metal or rubber 

20  200221  საიდენტიფიკაციო სამაჯურები, არალითონური identification bracelets, not of metal 

20  200222  მაგიდა-ურიკები (სუფრის გასაწყობი) [ავეჯი] dinner  wagons  [furniture] 

 

20   200223 

 

20   200224 

ბიუსტები ხის, ცვილის თაბაშირის ან 

პლასტმასისაგან 

ბაგირების, გვარლების მომჭერები, 

არალითონური 

busts of wood, wax, plaster or plastic 

binding screws, not of metal, for cables 

20   200225   სურათის ჩარჩოები picture  frames 



 

20   200226   სურათის ძელები (ჩარჩოები) picture frame  brackets 

20   200226   ბაგეტები (სურათის ჩარჩოს) picture rods [frames] 

20   200229   მასაჟის მაგიდები massage tables 



 

20   200230   ჰიდროსტატიკური (წყლის) საწოლები, 

არასამედიცინო 
hydrostatic [water] beds, not for medical purposes 

20 200230 ლეიბები (ჰიდროსტატიკური), არასამედიცინო hydrostatic beds, not for medical purposes 

20 200230 ლეიბები (ჰიდროსტატიკური), არასამედიცინო water beds, not for medical purposes 

20    200231    მილების პლასტმასის სარქვლები (სადრენაჟო)   drain traps [valves] of plastic 

20   200232   კედლის ნახვრეტს სახშობები, არალითონური plugs  [dowels],  not  of  metal 

20   200232   კედლის ნახვრეტს სახშობები, არალითონური wall plugs, not of metal 

20   200233   ნიჟარების ნაკეთობა shells 

20   200235   ტაბურეტები stools 

20  200235  ტაბურეტები 

20    200236    სარქვლები (წყალსადენი მილების პლასტმასის) water-pipe valves of plastic 
 

20   200238   ბოთლების ჩასაწყობი ხის ყუთები bottle casings of wood 

20   200239 
 

 
20   200239 

მცირე ქანდაკებები [სტატუეტები] ხის, ცვილის, 
თაბაშირის ან  პლასტმასისაგან 

 
 

მცირე ქანდაკებები [სტატუეტები] ხის, ცვილის, 

თაბაშირის ან  პლასტმასისაგან 

figurines [statuettes] of wood, wax, plaster or plastic 
 

 
statuettes of wood, wax, plaster or plastic 

 
20  200240  საკეტები, არაელექტრული, არალითონური locks, other than electric, not of metal 

 

 

20   200241   საპარიკმახერო სავარძლები hairdressers'  chairs 

20   200242   ჭოკები, ლატანები, არალითონური poles, not of metal 

20   200243   კალათები, არალითონური baskets, not of metal 

20  200244  საფოსტო ყუთები, არალითონური letter boxes, not of metal or masonry 

20  200251  კასრები (ნავმისადგომის), არალითონური mooring buoys, not of metal 
 

20   200252   ტანსაცმლის საცავები garment  covers  [storage] 

20   200253   აბრები ხის ან პლასტმასისგან signboards of wood or plastics 

20   200254   გორგოლაჭიანი მაგიდა-ურიკები [ავეჯი] trolleys   [furniture] 
 

20   200255   ბამბუკის შტორები bamboo  curtains 

20   200256   ყუთები სათამაშოებისათვის chests for toys 

20  200257  მაღალი სკამები ჩვილებისათვის high chairs for babies 

20   200258   ბავშვის ჭოჭინები infant walkers 

20   200259   გასაბერი სარეკლამო ნივთები inflatable publicity objects 

20    200260    პლასტიკური გასაღები-ბარათები, კოდის გარეშე, 

არამაგნიტური 
plastic key cards, not encoded and not magnetic 

20  200261  მინის ფირფიტები (სარკის დასამზადებელი) mirror  tiles 

20  200262  ჭოჭონაქები შტორებისათვის (პლასტმასის) pulleys of plastics for blinds 

20   200263   ხის დასახერხი ჯოჯგინა saw horses 

20  200264  ბრჭყალების ასალესი ხის ნაკეთობა კატებისათვის scratching posts for cats 
 

20  200265  საკიდრები ტანსაცმლის ტრანსპორტირებისათვის shoulder poles [yokes] 

 

20   200266 

 

20   200266 

გორგოლაჭიანი მაგიდები (კომპიუტერის) 

[ავეჯი] 

გორგოლაჭიანი მაგიდები (კომპიუტერის) 

[ავეჯი] 

carts for computers [furniture] 

trolleys for computers [furniture] 

20   200267   დასაკრძალი ურნები funerary  urns 

20  200268  ზანზალაკები (ქარის) [მორთულობა] wind chimes [decoration] 
 

20   200269   ხის დაწნული შტორები woven  timber  blinds  [furniture] 

20   200270   წიგნის სადგარები [ავეჯი] book rests [furniture] 

20   200271   ბალიშები (ოთახის ცხოველების) pet cushions 

20   200272   ფანჯრის შიდა ჯალუზები (ავეჯი) indoor  window  blinds [shades] [furniture] 

20  200272  ფანჯრის შიდა დარაბები, ჟალუზები [ავეჯი] indoor  window  shades [furniture] 

20   200273   კარის სახელურები, არალითონური door handles, not of metal 

20  200274  სარკეები (ხელის) [ტუალეტის საკუთვნი] hand-held  mirrors  [toilet  mirrors] 
 

20   200275   მანეჟის ხალიჩები (საბავშვო) mats for infant playpens 



 

20  200276  პირსახოცის სადგამები (ავეჯი) towel stands [furniture] 

20   200277   სახელური, არალითონური knobs, not of metal 



 

20   200278 
 

 
20   200279 

კედელზე დამონტაჟებული ახალშობილის 

გამოსაცვლელი   პლატფორმები 
 
 

ბავშვის გამოსაცვლელ სადგარზე დასაფენი 

ლეიბი 

wall-mounted baby changing platforms 
 

 
baby changing mats 

20   200280   კარის საკეტი, არალითონური door bolts, not of metal 

20   200281   ქაღალდის ჟალუზები paper blinds 

20  200282  ფანჯრის შიდა ნაჭრის დარაბები interior textile window blinds 

20  200283  კარის ზარი, არალითონური, არაელექტრული door bells, not of metal, non-electric 
 

20   200284   უსაყრდენო ტიხარი (ავეჯი) freestanding   partitions   [furniture] 

20   200285 
 

20   200286 

მისახრახნი თავსახურები ბოთლებისთვის, 

არალითონური 

კარის პატარა ჩაქუჩი (დასაკაკუნებლად), 

არალითონური 

screw tops, not of metal, for bottles 
 

door knockers, not of metal 

20  200287  დასახერხი მასალის დასადები მერხები (ავეჯი) saw  benches  [furniture] 
 

20 200288   გასაბერი ავეჯი inflatable  furniture 

20  200289  ფეხების დასადგამი სკამი, არალითონური step stools, not of metal 
 

20    200290    აბაზანის ხელის მოსაკიდი ძელები, 

არალითონური 

bathtub grab bars, not of metal 

20  200291  ხამუტები შეკრული მილებისთვის, არალითონური collars, not of metal, for fastening pipes 
 

20   200292 
 

 
 

20   200292 

საიუველირო ნაკეთობების საჩვენებლები 

(თაროები,  ვიტრინები) 

 
საიუველირო ნაკეთობების საჩვენებლები 

(თაროები,  ვიტრინები) 

jewelry organizer displays 

jewellery organizer displays 

 

20   200293   საძილე ჭილოფები sleeping mats 

20   200293   საძილე რბილი საფენები sleeping pads 

20  200294  გასაღების დასაკიდი რგოლები, არალითონური split rings, not of metal, for keys 
 

20    200295    სტაციონარული სარიგებლები ძაღლის 

ნარჩენების ჩანთებისთვის,  არალითონური 

dispensers for dog waste bags, fixed, not of metal 

 
20    200296    კარის გასაჩერებელი, არალითონური ან კაუჩუკის  door stops, not of metal or rubber 

 

20   200297   ფანჯრის გასაჩერებელი,  არალითონური  ან 

კაუჩუკის 

window stops, not of metal or rubber 

20  200298  ფანჯრის ალათის საკეტები, არალითონური sash fasteners, not of metal, for windows 
 

 

20   200299   ფანჯრის საკეტები, არალითონური window fasteners, not of metal 

20   200300   კარის საკეტები, არალითონური door fasteners, not of metal 

20    200301    ხელსაწყოების ცარიელი ყუთები, არალითონური    tool boxes, not of metal, empty 
 

20    200302    ხელსაწყოების ცარიელი სკივრები, 

არალითონური 

tool chests, not of metal, empty 

20   200303   თაროები (ღია) shelving units 

21   210001   სარწყულებლები drinking troughs 

21   210002   საკვებურები feeding  troughs 

21   210005   ლითონის ნეჭა წმენდისათვის steel wool for cleaning 

21   210006   სარეცხი დაფები washing boards 

21  210007  თერმოიზოლაციური ჭურჭელი საკვებისათვის thermally insulated containers for food 

21  210008  საბერტყები (ხალიჩის) [ხელის სამარჯვები] carpet beaters [hand instruments] 

21   210009   მინის სათავსები [ჭურჭელი] glass bulbs [receptacles] 

21   210009   მინის სათავსები [ჭურჭელი] glass  vials  [receptacles] 

21  210010  ცხოველის ჯაგრისები (ჯაგრისის ნაწარმი) animal  bristles  [brushware] 
 

21   210011   შინაური ფრინველის მარკირების რგოლები poultry   rings 

 

21   210012   სარწყავი შლანგის საცმები nozzles for watering hose 



 

21   210013   სარწყავი მოწყობილობები watering  devices 

21   210013   სარწყავი მოწყობილობები sprinkling  devices 

21   210014   ჯაგრისები brushes* 

21   210015   სასხურებლები sprinklers 

21   210016   წურწურები watering cans 

21    210017    პურის კალათები, საყოფაცხოვრებო 

დანიშნულების 
bread baskets for household purposes 

21   210018   ფრინველის მარკირების რგოლები rings for birds 



 

21   210019   ფრინველის აბაზანები bird  baths* 

21   210020   ცოცხები brooms 

21  210021  ნოხის საწმენდი გრძელტარიანი ჯაგრისები carpet sweepers 
 

 

21   210022   მინის სათავსები [კონტეინერები] glass flasks [containers] 

21   210023   ბადიები, სათლები buckets 
21   210023   ბადიები, სათლები pails 

21 210025   ტაშტები basins  [receptacles] 

21   210026   სამზარეულო ჭურჭლის ნაკრები cooking pot sets 

21   210027   ჩამოსასხმელი საცმები pouring  spouts 

21   210028   სამურველები currycombs 

21   210030   საკარაქეები butter dishes 

21   210031   საკარაქის თავსახურავები butter-dish covers 

21   210032   ლუდის კათხები beer mugs 

21   210033   მინის სათავსები [ქიმიკატებისათვის] glass jars [carboys] 
 

21   210034   სასმელი ჭურჭელი drinking vessels 

21   210035   სასმელის ჭურჭელი თბოიზოლაციით heat-insulated containers for beverages 

21  210036  ქაღალდის ხელსახოცის დასარიგებელი ყუთები boxes for dispensing paper towels 

21   210037   სასაპნეები soap boxes 

21   210038   საჩაიე კოლოფები tea caddies 

21   210039   ჯამები bowls  [basins] 

21   210039   ჯამები basins [bowls] 

21   210040   მოწნული ბოცები demijohns 

21   210040   მოწნული ბოცები carboys 

21    210041    გასახდელი მოწყობილობა (ყელიანი ფეხსაცმლის boot jacks 

) 

21   210042   მინის საცობები glass stoppers 

21   210042   მინის საცობები glass caps 

21  210043  შტოპორები, ელექტრული და არაელექტრული corkscrews, electric and non-electric 
 

21   210044   ბურთები (მინის) glass bowls 

21   210045   ბოცები, ბოთლები bottles 

21   210046   თერმოსები insulating flasks 

21   210046   თერმოსები vacuum bottles 

21   210047   გასაცივებელი ჭურჭელი refrigerating  bottles 

21    210048    ბოთლის გასახსნელები, ელექტრული და 

არალექტრული 
bottle openers, electric and non-electric 

21   210049   შამფურები cooking skewers of metal 

21   210049   სამზარეულოს საკუთვნი, ლითონის cooking pins of metal 
21   210050   ფრჩხილის ჯაგრისები nail brushes 

21   210051   ტუალეტის ჯაგრისები toilet   brushes 

21   210052   ლამპის შუშის გასაწმენდი ჯაგრისები lamp-glass   brushes 
 

21   210053   ჯაგრისის ნაწარმი brush goods 

21   210054   ჯაგრისის დასამზადებელი მასალა material  for  brush-making 

21   210055   ბალანი ჯაგრისის წარმოებისათვის hair for brushes 

21   210056   კეთილსურნელის სასაკმევლეები perfume  burners 

21   210057   პატარა გრაფინები ზეთისა და ძმრისათვის cruets 
 

21     210058    დეკორატიული ლანგრები ფინჯნების, სირჩებისა 

და სხვა ჭურჭლისათვის 

cabarets [trays] 

 
21   210059   გალიები, ვოლიერები ფრინველებისათვის birdcages 

21   210061   საცრები [საყოფაცხოვრებო საკუთვნი] sifters  [household  utensils] 

21   210062   ჭურჭელი თბოიზოლაციით heat-insulated  containers 

21   210063   გრაფინები decanters 

21   210064   მენიუს სადგარები menu card holders 

21   210065   ქვაბები stew-pans 

21  210066  ლითონის ნეჭა სამზარეულოს ჭურჭლის გასახეხად saucepan scourers of metal 
 

21   210067   ნაცრის საცრები [საჯახო საკუთვნი] cinder sifters [household  utensils] 

21    210068    კერამიკული ნაწარმი საყოფაცხოვრებო 
მიზნებისათვის 

ceramics for household purposes 

21   210069   ბუზის საკლავები fly swatters 

21   210070   ქვაბები cauldrons 

21   210071   ფეხსაცმლის ჯაგრისები brushes for footwear 

21   210073   ცხენის გასაწმენდი ჯაგრისები horse brushes 



 

21   210074   საკვებურები ცხოველებისათვის mangers for animals 



 

21   210075   სავარცხლები ცხოველებისათვის combs for animals 

21   210076   სავარცხლები combs* 

21   210077   დასასუფთავებელი ჩვრები cloths for cleaning 

21   210077   დასასუფთავებელი ჩვრები rags [cloth] for cleaning 

21   210077   დასასუფთავებელი ჩვრები rags for cleaning 

21   210078   ფაიფურის სამშვენისები china  ornaments 

21   210079   ფორმები [სამზარეულოს საკუთვნი] molds  [kitchen  utensils] 

21   210079   ფორმები [სამზარეულოს საკუთვნი] moulds  [kitchen  utensils] 

21    210080    ცვილით გასაპრიალებელი მოწყობილობები, 
არაელექტრული 

apparatus for wax-polishing, non-electric 

21   210082   კოქტეილის შემრევები (შეიკერი) cocktail shakers 

21   210084   წებოსახარში ქოთნები glue-pots 

21   210085   ჭიქები glasses [receptacles] 

21   210086   ყანწები drinking horns 

21   210087   კოსმეტიკური ჭურჭელი, საყოფაცხოვრებო cosmetic   utensils 
 

 

21  210088   საწურები საოჯახო მიზნებისათვის strainers for household purposes 

21   210089   ვაზები (ხილის) fruit cups 

21   210090   დანის საყრდენები [მაგიდის გასაწყობი] knife rests for the table 
 

21   210091   ქვაბის სახურავის ჩამკეტები closures for pot lids 

21   210092   ქოთნის სახურავები pot lids 

21   210093   საუთოებელი ფიცრის შალითები ironing board covers, shaped 

21 210094 ჰალსტუხის ფორმის შესანარჩუნებელი სამარჯვები tie presses 
 

21   210096   ბლენდერები საყოფაცხობრებო მიზნებისათვის, 

არაელექტრული 

blenders, non-electric, for household purposes 

21   210097   ცხრილები [საყოფაცხოვრებო საკუთვნი] sieves [household utensils] 

 

21   210098   ბროლის ჭურჭელი crystal [glassware] 

21   210099   საყინულე ფორმები ice cube molds [moulds] 

21   210099   საყინულე ფორმები ice cube molds 

21   210099   საყინულე ფორმები ice cube moulds 

21   210100   გასაპრიალებელი ტყავი polishing  leather 

21   210101   საკვების მოსამზადებელი ჭურჭელი cooking pots 

21   210102   ნიჩბები [მაგიდის გასაწყობი საკუთვნი] scoops for household purposes 
 

21   210103   ფორმები კულინარიისათვის cookery molds [moulds] 

21  210104  საწმენდი ინსტრუმენტები, ხელით სამართავი cleaning   instruments,   hand-operated 
 

21   210105   კბილსაჩიჩქნები, ტანტრაბეჩები toothpicks 

21   210106   სარეცხი ვარცლები washtubs 

21    210107    რძის გადმოსვლის თავიდან ასაცილებელი 

ფირფიტები 
plates to prevent milk boiling over 

21  210108  დასაჭრელი დაფები სამზარეულოსათვის cutting boards for the kitchen 
 

 

21   210110   მსხვილკბილა სავარცხლები large-toothed combs for the hair 

21   210111   მტვერსაჭერები, არაელექტრული dusting  apparatus,  non-electric 

21   210112   უთოს ქვესადგამები flat-iron  stands 

21   210114   მინის ფხვნილი მოსართავებისათვის powdered glass for decoration 

21   210115   ტუალეტის საკუთვნის კოლოფები toilet cases 

21  210115  ნესესერები (ტუალეტის საკუთვნის) fitted vanity cases 

21   210116   ტუალეტის ქაღალდის სარიგებლები toilet paper dispensers 

21   210117   დოზატორები (საპნის) soap dispensers 

21  210118  ბოთლის სიფონები გაზირებული წყლისათვის siphon bottles for carbonated water 

21   210119   მომინანქრებული მინა, არასამშენებლო enamelled glass, not for building 

21   210120   ფეხსაცმლის გასაწევი კალაპოტები shoe trees [stretchers] 

21   210121   ძაბრები funnels 

21   210122   სანელებლების ჭურჭელი spice sets 

21   210123   ტუალეტის ღრუბლები toilet sponges 

21   210124   ღრუბლის დამჭერები sponge holders 

21   210125   ჩვრები (ავეჯის გადასაწმენდი) furniture  dusters 

21   210126   საშრობი თაროები სარეცხისთვის drying racks for laundry 

21   210127   ქსოვილის სათლები buckets made of woven fabrics 

21   210128   ბუდეები (სავარცხლის) comb cases 

21   210129   ქაშანურის ჭურჭელი earthenware 

21   210129   ქაშანურის ჭურჭელი crockery 

21   210132   ყვავილებისა და მცენარეების დამჭერები 

კომპოზიციების შესაქმნელად 
holders for flowers and plants [flower arranging] 



 

 
21   210133   ქოთნები (ყვავილის) flower pots 



 

21   210134   სათქვეფლები საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის, 

არაელექტრული 
whisks, non-electric, for household purposes 

21   210135   შვაბრები mops 

21   210136   სახელურიანი ტაფები frying pans 

21   210137   ხეშეში ჯაგრისები scrubbing brushes 

21   210138   წვენსაწურები საოჯახო მიზნებისათვის, 
არაელექტრული 

fruit presses, non-electric, for household purposes 

21  210139  კვამლშთამნთქმელები, საყოფაცხოვრებო smoke absorbers for household purposes 

 

21   210140   კარდალები mess-tins 

21   210141   გასაჭიმი სამარჯვები (ხელთათმანის) glove  stretchers 
 

21   210142   ნამცხვრის ფორმები cake molds [moulds] 

21   210143   ფურცლოვანი მინა, დაუმუშავებელი plate glass [raw material] 

21  210144  სპორტისთვის განკუთვნილი ბოთლები drinking bottles for sports 
 

21   210145   გრილები [სამზარეულო საკუთვნი] grills  [cooking  utensils] 

21   210145   გრილები [სამზარეულო საკუთვნი] griddles  [cooking  utensils] 

21   210146   გრილის ქვესადგამები grill  supports 
21   210146   გრილის ქვესადგამები gridiron  supports 

21   210147   შვაბრები tar-brushes, long handled 

21   210148   პუდრის ბუმბულა powder puffs 

21     210149     მინა, დაუმუშავებელი ან ნახევრადდამუშავებული 

[სამშენებლო  მინის  გარდა] 
glass, unworked or semi-worked, except building glass 

 

21   210150   მწერების საჭერები insect traps 

21   210152   მინის ბამბა [არასაიზოლაციო] glass wool, other than for insulation 

21   210153   საკვების მოსამზადებელი ჭურჭელი pots 

21   210154   ლანგრები ბოსტნეულისათვის vegetable dishes 

21   210155   ლიქიორის სერვიზი liqueur sets 

21  210156  მოსასხმელი კოვზები (სამზარეულოს საკუთვნი) basting spoons [cooking utensils] 
 

21   210157   მაიოლიკის ნაწარმი majolica 

21    210158    სამზარეულოს საფქვავი მოწყობილობა, 
არაელექტრული 

kitchen grinders, non-electric 

21   210159   საყოფაცხოვრებო ჭურჭლეული utensils for household purposes 

21   210160   ნამცეცების შესაგროვებელი სამარჯვები crumb  trays 

21   210161   მინის მოზაიკა, არასამშენებლო mosaics of glass, not for building 

21   210162   საოჯახო წისქვილები [ხელსაფქვავები] mills for household purposes, hand-operated 

21  210163  შალის ნარჩენები დასუფთავებისათვის wool waste for cleaning 

21   210164   საბუდრის კვერცხები [ხელოვნური] nest eggs, artificial 

21   210165   კვერცხის ჩასადებები egg cups 

21   210166   მინა (მქრქალი) opal glass 

21   210167   მქრქალი მინა opaline glass 

21   210168   პატარა საწმენდი ბალიშები scouring pads 

21   210168   პატარა საწმენდი ბალიშები pads for cleaning 

21   210169   პურის დასაჭრელი დაფები bread boards 

21  210170  პიკნიკის კალათები, ჭურჭელთან ერთად fitted picnic baskets, including dishes 
 

21   210171   საუთოებელი წნეხები (შარვლის) trouser  presses 

21   210173   თეფშები (ქაღალდის) paper plates 

21   210175   ცომის გასაბრტყელებელი საგორავები rolling pins, domestic 
 

21   210176   ელექტრული სავარცხლები electric combs 

21   210177   ტორტის ასაღები ნიჩბები pie servers 

21   210177   ტორტის ასაღები ნიჩბები tart  scoops 

21   210178   ჭაშნიკის ასაღები პიპეტები, სიფონები pipettes   [wine-tasters] 

21   210178   ჭაშნიკის ასაღები პიპეტები, სიფონები wine tasters [siphons] 

21   210179   საუთოებელი ფიცრები ironing boards 

21   210180   ქაღალდის ლანგრები, საოჯახო trays of paper, for household purposes 

21   210181   თიხის ქოთნები earthenware  saucepans 

21   210183   საცმები (წურწურას) nozzles for watering cans 

21   210183   საცმები (წურწურას) roses for watering cans 

21   210184   პილპილის საფქვავები, ხელის pepper mills, hand-operated 

21   210185   საპილპილეები pepper pots 

21    210186    გასაპრიალებელი აპარატები და სამარჯვები, საყოფაცხოვრებო 



 

polishing apparatus and machines, for household 

purposes, non-electric 



 

21    210187    ბრწყინვალების მისაცემი გასაპრიალებელი 

მასალა [პრეპარატების, ქაღალდისა და ქვის 
გარდა] 

polishing materials for making shiny, except 

preparations, paper and stone 

 
21   210189   ფაიფურის ნაწარმი porcelain  ware 

21   210190   ვაზები vases 

21   210191   საპნის დამჭერები soap holders 

21   210191   საპნის დამჭერები dishes for soap 

21   210192   ღამის ქოთნები chamber pots 

21   210193   თიხის ჭურჭელი pottery 

21   210194   სანაგვე ყუთები dustbins 

21   210194   სანაგვე ყუთები garbage cans 

21   210194   სანაგვე ყუთები refuse bins 

21   210194   სანაგვე ყუთები trash cans 

21   210195   საპუდრეები powder compacts 

21   210196   ვედროები (საყინულე) coolers [ice pails] 

21   210196   ვედროები (საყინულე) ice buckets 

21   210196   ვედროები (საყინულე) ice pails 

21   210197   სახეხელა სამზარეულოსთვის graters for kitchen use 

21   210198   ვირთაგვას სარეგვავები rat traps 

21  210199   საყოფაცხოვრებო ან სამზარეულო კონტეინერები  containers for household or kitchen use 
 

21   210200   ხელსახოცის რგოლები napkin rings 

21   210203   სასალათეები salad bowls 

21   210204   სამარილეები salt cellars 

21   210204   სამარილეები salt shakers 

21   210206 
 

21   210206 

სასხურებლები ყვავილებისა და 

მცენარეებისათვის 

სასხურებლები ყვავილებისა და 

მცენარეებისათვის 

syringes for watering flowers and plants 
 

sprinklers for watering flowers and plants 

21   210207   სერვიზები [მაგიდის გასაწყობი ჭურჭელი] services   [dishes] 

 

21   210208   ლანგრები, სინები dishes 

21   210209   ჩაის სერვიზები (მაგიდის გასაწყობი ჭურჭელი) tea   services   [tableware] 
 

21   210210   პირსახოცის საკიდები table napkin holders 

21     210211     ყინულისა და ყინულიანი სასმელების 
მოსამზადებელი ლითონის ჭურჭელი 

vessels of metal for making ices and iced drinks 

 
21   210212   ლამბაქები saucers 

21   210213   ფეხსაცმლის კაწაპები shoe horns 

21   210214   საწვნეები soup bowls 

21   210215   წარბის ჯაგრისები eyebrow brushes 

21   210216   სათაგურები mouse traps 

21   210217   ქანდაკებები ფაიფურის, კერამიკის, თიხის ან 

მინის 
statues of porcelain, ceramic, earthenware or glass 

21   210218   საშაქრეები sugar bowls 

21    210219    ვაზები, ლანგრები (სასადილო მაგიდის შუაში 

ჩასადგმელი) 
epergnes 

21   210220   ფინჯნები cups 

21   210221   გასაჭიმი საკიდები (ტანსაცმლის) clothing  stretchers 

21   210221   გასაჭიმი საკიდები (ტანსაცმლის) stretchers for  clothing 

21   210222   ჩაის დასაყენებელი ქეთლები teapots 

21  210223  ფეხსაცმლის ან ხელთათმნის შესაკრავი კაუჭები buttonhooks 
 

21   210224   ყულაბები piggy banks 

21   210225   ტუალეტის საკუთვნი toilet  utensils 

21   210226   ურნები urns* 

21    210227    მაგიდის გასაწყობი ჭურჭელი, დანების, 
ჩანგლებისა და კოვზების გარდა 

tableware, other than knives, forks and spoons 

 
21   210228   სუნამოს პულვერიზატორები perfume  vaporizers 

21   210228   სუნამოს პულვერიზატორები perfume  sprayers 

21   210229   მინა მასში ჩართული  თხელი ელექტრული 
გამტარებით 

glass incorporating fine electrical conductors 

21   210230   მოხატული მინის ჭურჭელი painted  glassware 

21   210231   მინა სატრანსპორტო საშუალებების 

ფანჯრებისათვის  [ნახევარფაბრიკატი] 
glass for vehicle windows [semi-finished product] 



 

 

21   210232   ბოკალები, სირჩები mugs 

21  210233  აეროზოლის დოზატორები, არასამედიცინო aerosol dispensers, not for medical purposes 



 

21   210234   ფაიფურის, კერამიკის, თიხის ან მინის მხატვრული works of art of porcelain, ceramic, earthenware or glass 

ნაწარმი 

21   210235   თეფშები table plates 

21   210236 
 

 
21   210236 

საკვების წნევის ქვეშ დამუშავების სწრაფსახარში 

ჭურჭელი  [ავტოკლავი],  არაელექტრული 
 
 

საკვების წნევის ქვეშ დამუშავების სწრაფსახარში 

ჭურჭელი  [ავტოკლავი],  არაელექტრული 

pressure cookers, non-electric 
 

 
autoclaves, non-electric, for cooking 

 
21   210238   სადღვებლები, არაელექტრული beaters,  non-electric 

21    210239    ბავშვის საწოვარა ბოთლების შემთბობები, 

არაელექტრული 
heaters for feeding bottles, non-electric 

21   210240   საპარსი ფუნჯები shaving   brushes 

21   210241   დამჭერები (საპარსი ფუნჯის) shaving  brush  stands 

21   210241   დამჭერები (საპარსი ფუნჯის) stands  for  shaving  brushes 

21   210242   სასანთლის როზეტები candle rings 

21   210243   სათავსები (მინის) [ჭურჭელი] boxes of glass 

21   210244   ბონბონიერები candy boxes 

21   210244   ბონბონიერები boxes for sweetmeats 

21  210245  კანდელაბრები, შანდლები [სასანთლეები] candelabra [candlesticks] 
 

21   210245   კანდელაბრები, შანდლები [სასანთლეები] candlesticks 

 

21   210246   ჩაიდნები, არაელექტრული kettles,  non-electric 

21   210248   ჩაის დასაყენებელი ბურთულები tea  infusers 

21   210248   ჩაის დასაყენებელი ბურთულები tea  balls 

21   210250   კბილის ჯაგრისები toothbrushes 

21   210251   ელექტრული ჯაგრისები, მანქანის ნაწილების 
გარდა 

electric brushes, except parts of machines 

21  210252  ფაიფურის, კერამიკის, თიხის ან მინის ბიუსტები busts  of  porcelain,  ceramic,  earthenware  or  glass 

 

21   210253   კაშპო, არა ქაღალდის covers, not of paper, for flower pots 

21   210253   კაშპო, არა ქაღალდის flower-pot covers, not of paper 

21   210254   ყავის ხელსაფქვავები coffee grinders, hand-operated 

21  210255  ყავის სერვიზები (მაგიდის გასაწყობი ჭურჭელი) coffee  services  [tableware] 
 

21   210256   ყავის ფილტრები, არაელექტრული coffee  filters,  non-electric 

21   210257   მადუღარები (ყავის), არაელექტრული coffee  percolators,  non-electric 
 

21    210258    გრაფინის სადგამები, ქაღალდის ან სუფრის 

თეთრეულის გარდა 

coasters, not of paper or textile 

21   210259   სახეხი  ბალიშები სამზარეულოსათვის abrasive pads for kitchen purposes 

 

21  210260  ფრიტიურის ჭურჭელი, არაელექტრული deep fryers, non-electric 

 

21  210261  არაელექტრული პორტატიული საყინულეები portable cool boxes, non-electric 

21  210261  არაელექტრული პორტატიული მაცივრები portable coolers, non-electric 

 
21    210262    კბილებსა და პირის ღრუში წყლის გამოსავლები 

მოწყობილობები 

water apparatus for cleaning teeth and gums 

21   210263   ზამში, ნატი (საწმენდი) chamois leather for cleaning 

21   210263   ზამში, ნატი (საწმენდი) buckskin for cleaning 

21   210263   ზამში, ნატი (საწმენდი) skins of chamois for cleaning 

21    210264    ფეხსაცმლის გასაპრიალებელი მოწყობილობა, 
არაელექტრული 

wax-polishing appliances, non-electric, for shoes 

21   210265   ყველის ჩასადების თავსახურავები cheese-dish covers 

21  210266  კალათები საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის baskets for household purposes 
 

 

21   210267   ლანგრები, საოჯახო trays for household purposes 

21  210268  ბამბეულის ნარჩენები დასუფთავებისათვის cotton waste for cleaning 
 

21   210269   თავსახურავები (ჭურჭლის) dish covers 

21  210269  თავსახურავები (ჭურჭლის) covers for dishes 

21   210270   ლანგრის სადგამები [მაგიდის ჭურჭლეული] trivets   [table   utensils] 
 

21   210271   დოქები pitchers 

21   210271   დოქები jugs 



 

21  210272  სამზარეულოს სათავსები [კონტეინერები] kitchen  containers 
 

21   210273   სამზარეულოს ჭურჭლეული kitchen  utensils 

21  210274  სამზარეულოს საკუთვნი, არაელექტრული cooking utensils, non-electric 



 

21   210275   კბილსაჩიჩქნის დამჭერები toothpick  holders 

21   210276   კბილის ჯაგრისები, ელექტრული toothbrushes,  electric 

21  210277  დეზოდორატორები პირადი მოხმარებისათვის deodorising apparatus for personal use 
 

21   210278   ჯაგრისები (კონტეინერებისა და სათავსების 

სარეცხი) 

brushes for cleaning tanks and containers 

21   210279   აბრები, ფირნიშები ფაიფურის ან მინის signboards of  porcelain or  glass 

21   210280   ღრუბლები საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის sponges  for  household  purposes 

21   210281   ბუმბულის მტვრის საწმენდები feather-dusters 

21   210282   მტვრის ტილოები [ჩვრები] dusting  cloths  [rags] 

21    210283    კვარცის გამჭვირვალე ბოჭკოვანი მინა, 

არასაფეიქრო 
vitreous silica fibers [fibres], not for textile use 

21  210284  მინაბოჭკო, არა საიზოლაციო ან საფეიქრო fiberglass, other than for insulation or textile use 

 

21  210284  მინაბოჭკო, არა საიზოლაციო ან საფეიქრო fibreglass, other than for insulation or textile use 

 

21     210285     პატარა ქანდაკებები, სტატუეტები ფაიფურის, 

კერამიკის, თიხის ან მინის 

figurines [statuettes] of porcelain, ceramic, earthenware 

or glass 

 
21  210285  სტატუეტები ფაიფურის, კერამიკის, თიხის ან მინის statuettes of porcelain, ceramic, earthenware or glass 

 

 

21   210286   მინაბოჭკოს ძაფი, არასაფეიქრო                         fiberglass thread, not for textile use 

21   210286   მინაბოჭკოს ძაფი, არასაფეიქრო                         fibreglass thread, not for textile use 

21   210287   ყავადნები, არაელექტრული                                coffeepots, non-electric 

21   210288   ჩაის საწურები                                                          tea strainers 

21   210289   ფლაკონები                                                           flasks* 

21   210290   ხელთათმანები (საყოფაცხოვრებო) gloves for household purposes 

21   210291   სახურავიანი ლუდის კათხები tankards 
21   210292   უსკურები ზეთისა და ძმრისთვის                           cruet sets for oil and vinegar 

21   210294   გასაპრიალებელი ხელთათმანები                          polishing gloves 

21   210295   სანთლის საქრობები                                            candle extinguishers 

21   210301   საბავშვო გადასატანი აბაზანები                             baby baths, portable 

21   210302   გალიები (შინაური ცხოველების) cages for household pets 

21   210303   იატაკის მოსაწმენდი ტილოები cloth for washing floors 
21   210304   ჭურჭლის სარეცხი ჯაგრისები                                dishwashing brushes 

21 210305 ოთახის ტერარიუმები მცენარეების მოსაშენებლად indoor terrariums [plant cultivation] 
 

 

21   210306   შინაური ცხოველების ტუალეტები litter boxes for pets 

21   210306   ტუალეტები (შინაური ცხოველების) litter trays for pets 
 

21   210308   კაჟმიწა [ნაწილობრივ დამუშავებული], 

არასამშენებლო 

fused silica [semi-worked product], other than for 
building 

21   210309   სავაფლეები, არაელექტრული waffle irons, non-electric 

21   210310   საპურეები bread bins 

21   210311   ჩხირები საკვებისათვის chopsticks 

21   210312   სელის ანაძენძი დასუფთავებისათვის cleaning   tow 
 

21   210313   სარეცხის სამაგრები clothes-pegs 

21   210313   სარეცხის სამაგრები clothes-pins 

21   210314   კოქტეილის ღეროები cocktail stirrers 

21    210315    საკონდიტრო ნაწარმის მოსართავი ტოპრაკები 

[ტოპრაკი-შპრიცები] 
confectioners' decorating bags [pastry bags] 

21  210316  ნამცხვრის [ბისკვიტის] დასაჭრელი დანები cookie [biscuit] cutters 
 

21   210317   ნამცხვრის კოლოფები, ყუთები cookie jars 

21   210318   ქაღალდის ან პლასტმასის ჭიქები cups of paper or plastic 

21   210319   ჭიქები სასმელისათვის drinking glasses 
21   210320   კბილების გასაწმენდი ძაფები floss for dental purposes 

21   210321   ბაღში სამუშაო ხელთათმანები gardening  gloves 

21   210322   სწრაფსახარში ქვაბები, არაელექტრული hot pots, not electrically heated 
 

21   210323   იზოთერმული ტომრები isothermic bags 

21   210324   მბრუნავი ლანგრები lazy susans 

21   210325   საუზმის ჩასადები კოლოფები lunch boxes 

21   210326   მოსარევი კოვზები [სამზარეულოს საკუთვნი] mixing  spoons  [kitchen  utensils] 
 

21   210327   ატრიის დასამზადებელი მოწყობილობები, ხელით noodle machines, hand-operated 

სამართავი 



 

21   210328   ცომის დანები pastry  cutters 

21 210329   ვანტუზები plungers  for  clearing  blocked  drains 



 

21  210330  პატარა ნიჩბები [სამზარეულოს საკუთვნი] spatulas for kitchen use 
 

21  210331  ტყავის საფხეკი აბრაზიული ღრუბლები abrasive sponges for scrubbing the skin 

21  210332  ნივრის საჭყლეტები [სამზარეულოს საკუთვნი] garlic presses [kitchen utensils] 

 

21   210333   ერთჯერადი თეფშები disposable table plates 

21   210334   პირსახოცის დასაკიდი ღეროები და რგოლები towel rails and rings 

21   210334   პირსახოცის დასაკიდი ღეროები და რგოლები rails and rings for towels 

21   210335   დამჭერები (ტუალეტის ქაღალდის) toilet paper holders 

21   210336   ოთახის აკვარიუმები indoor  aquaria 

21   210336   ოთახის აკვარიუმები tanks [indoor  aquaria] 

21   210337   აკვარიუმის საფარი aquarium hoods 

21  210338  ოთახის ტერარიუმები [ვივარიუმები] indoor terrariums [vivariums] 
 

21   210339   ჩვრის  საწური mop wringers 

21   210340   კალათები გამოყენებული ქაღალდისთვის 

(მაკულატურსთვის) 
waste paper baskets 

21   210341   ფანჯრის საყვავილეები window-boxes 

21   210342   სასმელი ღეროები drinking straws 

21   210342   სასმელი ღეროები straws for drinking 

21   210343   სათბურა (ჩაიდნის) tea cosies 

21   210344   გრიმის მოსაცილებელი საშუალებები make-up removing appliances 
 

21    210345    მწერების დასაჭერი და დასახოცი ელექტრული 

ხელსაწყოები 

electric devices for attracting and killing insects 

21   210346   გამოსაცხობი ჭილოფი baking mats 

21  210347  ფეხსაცმლის გასაწევი კალაპოტები boot trees [stretchers] 

21   210348   მათარა hip flasks 
21   210349   კოსმეტიკური ფითხი, შპატელი cosmetic   spatulas 

21   210350   ზეთსაჭერი dripping  pans 

21   210351   ბუზსაჭერი fly traps 

21   210352   სანთლის ჭურჭელი (დამჭერები) candle jars [holders] 

21   210353   ორთქლსახარში, არაელექტრული food steamers, non-electric 

21   210354   გრიმის ღრუბელი make-up sponges 

21  210355  სამსხვრეველა სამზარეულოს 

საკუთვნი, არაელექტრული 
crushers for kitchen use, non-electric 

21   210356   ცხელის ასაღებები (ბალიშები, ხელთათმანები) potholders 
 

21   210357   ღუმელის ხელთათმანები oven  mitts 

21   210357   მწვადის ხელთათმანები barbecue  mitts 

21   210357   სამზარეულოს ხელთათმანი kitchen  mitts 

21   210358   წასასმელი ჯაგრისები basting brushes 

21   210359   პატარამუცლიანი მინის ჭურჭელი 

(მისასხურებელი) 
bulb basters 

21   210360   მანქანის გასარეცხი ხელთათმანები car washing mitts 

21   210361   გრიმის წასასმელი ფუნჯები make-up brushes 

21   210362   შვაბრის სარეცხი, საწური სათლები mop wringer buckets 

21    210363    ტორტილას (მრგვალი ფორმის თხელი პური) 

დასაპრესი ფორმა, არაელექტრული 
(სამზარეულოს საკუთვნი) 

tortilla presses, non-electric [kitchen utensils] 

 
21   210364   ცვილის წასასმელი ჯაგრისი ski wax brushes 

22   220001   შესაზღუდი ქსოვილი brattice  cloth 

22   220002   ბრეზენტი tarpaulins 

22   220003   ვაზის ასაკრავი ზონრები strips for tying-up vines 

22   220004   ბურბუშელა (ხის) wood shavings 

22   220005   მატყლი (ხის) wood wool 

22   220006   ნახერხი sawdust 

22   220007   დასატენი მასალა flock  [stuffing] 

22   220008   ყაჭი raw silk 

22   220009   შესანიღბი ბადეები nets for camouflage 

22   220010   დაუმუშავებელი საფეიქრო ბოჭკო raw  fibrous  textile 

22   220011   სათევზაო ბადეები fishing nets 

22   220012   აქლემის მატყლი camel hair 

22   220013   ქერელი hemp 

22   220014   სელის ანაძენძი tow 



 

22   220015   ქერელის ღვედები hemp bands 

22   220016   დასატენი მასალა [დაუმუშავებელი აბრეშუმის 

ნარჩენები] 
schappe [raw silk waste] 



 

22   220016   დასატენი მასალა [დაუმუშავებელი აბრეშუმის 

ნარჩენები] 
silk waste 

22   220018   ქოქოსის ბოჭკო coconut fiber [fibre] 

22   220018   ქოქოსის ბოჭკო coconut fiber 

22   220018   ბოჭკო (ქოქოსის) coconut fibre 

22   220019   ჭიის პარკი cocoons 

22   220020   ბაგირები, არალითონური ropes, not of metal 

22   220021   ბაგირები ropes* 

22   220022   შოლტის, მათრახის თოკები whipcord 

22   220023   თოკის კიბეები rope ladders 

22   220025   ბამბა (ხამი) raw cotton 

22   220026   ბამბის ანაჩეჩი cotton tow 

22   220027   ცხენის ძუა horsehair* 

22   220028   ღინღლი, გერმა [ბუმბული] down [feathers] 

22   220029   სუსხურის ღინღლი, გერმა eiderdown 

22   220030 
 

 
22   220030 

 

22   220031 

რბილი დასატენი მასალა, გარდა რეზინის, 
პლასტმასის, ქაღალდის ან არა მუყაოსი 

 
 

დასატენი მასალა, გარდა რეზინის, პლასტმასის, 

ქაღალდის ან მუყაოსი 

შესაფუთი (დასატენი, ჩასაგები) მასალა, გარდა 

რეზინის, პლასტმასის, ქაღალდის ან მუყაოსი 

padding materials, not of rubber, plastics, paper or 
cardboard 

 

stuffing, not of rubber, plastics, paper or cardboard 
 

 
packing [cushioning, stuffing] materials, not of rubber, 

plastics, paper or cardboard 

 
22   220032   ბაწრები შეფუთვისათვის packing  string 

22 220033   დასატენი მატყლი upholstery wool [stuffing] 

22   220035   ბაწრები string 

22   220036   ბოჭკოვანი ბაგირები (შუასადებები) გემისათვის fibrous  gaskets  for  ships 

22 220037 კვარცის მინაბოჭკო საფეიქრო მიზნებისათვის vitreous silica fibers [fibres] for textile use 

22   220038   ბაწარი (ქაღალდის) twine made of paper 

22   220039   ბადის მკედი, ბაწარი twine  for  nets 

22   220040   აბრეშუმის ანაძენძი silk flock 

22   220041   მატყლის ანაჩეჩი wool flock 

22   220042   ძნის შესაკრავი  ულო sheaf-binding  yarns 

22   220043   ჰამაკები hammocks 

22   220044   ბალახი (დასატენი) grasses for upholstering 

22   220045   ჟალუზის ლენტები ladder tapes for venetian blinds 

22   220045   ლენტები (ჟალუზის) ladder tapes or webbing for venetian blinds 

22   220046   ჯუთი jute 

22   220047   კაპოკი [მცენარეული ღინღლი] kapok 

22   220048   მახეები [ბადეები] snares [nets] 

22   220049   ბადისებრი ქსოვილი network 

22  220050  დაუმუშავებელი ან დამუშავებული მატყლი raw or treated wool 
 

22   220051   დაჩეჩილი მატყლი carded wool 

22   220052   მატყლი (საკამვოლო), combed wool 

22   220054   ლაფანი, ხრალი liber 

22   220055   გასანთლული, გაფისული ძაფი wax ends 

22   220056   დაუმუშავებელი სელი [დაჩეჩილი] raw linen [flax] 

22   220057   ბუმბული (ქვეშაგების) feathers for bedding 

22   220058   ტენტები ქსოვილისაგან awnings of textile 

22   220059   აფრები, იალქნები sails 

22   220060   ბამბის ფილტრი wadding for filtering 

22    220061    ავეჯისა და ლეიბების დასატენი და გადასაკრავი 
ბამბა 

wadding for padding and stuffing upholstery 

22   220062   დასატენი ჩალა straw for stuffing upholstery 

22 220064   ბუმბული (დასატენი) feathers for  stuffing  upholstery 

22   220065   ცხოველების ბალანი animal hair 

22   220066   რამის [ჩინური ჭინჭარი] ბოჭკო ramie  fibre 

22   220067   რაფია [ფოთლოვანი პალმის ბოჭკო] raffia 

22   220068   ტომრები შეუფუთავი საქონლის გადასაზიდად და 
შესანახად 

sacks for the transport and storage of materials in bulk 

22   220069 

 

 
22   220069 

შესაფუთი საშუალებები ქსოვილისაგან [ტომრები, bags [envelopes, pouches] of textile, for packaging 

კონვერტები, პარკები, ჩანთები] 

 
შესაფუთი საშუალებები ქსოვილისაგან [ტომრები, 

კონვერტები,  პარკები,  ჩანთები] 

 

22   220070   ბოჭკო (კურდღლისცოცხას [ესპარტო]) esparto  grass 

 



 

22   220071   კარვები tents 

22   220072   საწმისი fleece wool 



 

22   220073   მატყლი (ანაკრეჭი) shorn wool 

22   220074   ზღვის წყალმცენარეები [დასატენი მასალა] seaweed for stuffing 

 
22   220075   სატრანსპორტო საშუალებების გადასაფარებლები vehicle covers, not fitted 

[მოურგები] 

22 220076 საფეიქრო ბოჭკო textile fibers [fibres] 

22 220076 საფეიქრო ბოჭკო textile fibers 

22 220076 ბოჭკო (საფეიქრო) textile fibres 

22 220077 სიზალი [საფეიქრო აგავისდამუშავებული ბოჭკო] sisal 
 

22    220078    შესაკრავი ან შესაფუთი შემოსაკრავები, 

არალითონური 

wrapping or binding bands, not of metal 

22  220079  ძაფი ასაკრავად ან შესაფუთად, არალითონური thread, not of metal, for wrapping or binding 

 
22  220080  ბოთლის ჩალის შემოწნულობა straw wrappers for bottles 

22  220080  ბოთლის ჩალის შემოწნულობა bottle envelopes of straw 

22  220080  ბოთლის ჩალის შემოწნულობა packing, of straw, for bottles 

22   220081 
 

 
22   220081 

 

 
 

22   220082 
 

 
 

22   220082 
 

 
 

22   220083 

ჭაპანი ტვირთის გადასატანად და დატვირთვა- 

განტვირთვისათვის,  არალითონური 
 
 

ჭაპანი ტვირთის გადასატანად და დატვირთვა- 

განტვირთვისათვის,  არალითონური 
 
 

ტვირთის გადასატანი და დატვირთვა- 

განტვირთვის ბაგირები,  არალითონური 
 
 

ტვირთის გადასატანი და დატვირთვა- 

განტვირთვის ბაგირები,  არალითონური 
 
 

ბაგირები, არალითონური (ტვირთის გადასატანი 

და  დატვირთვა-განტვირთვის) 

braces, not of metal, for handling loads 
 

 
harness, not of metal, for handling loads 

straps, not of metal, for handling loads 

belts, not of metal, for handling loads 

slings, not of metal, for handling loads 

 

22   220084   გვარლები, არალითონური cables, not of metal 

22  220085  შესანიღბი გადასაფარებლები, შალითები covers for camouflage 
 

22    220086    ასაკრავი არალითონური ძაფები სასოფლო- 

სამეურნეო  მიზნებისათვის 

binding thread, not of metal, for agricultural purposes 

 
22 220087 ნახშირბადის ბოჭკო საფეიქრო მიზნებისათვის carbon fibers [fibres] for textile use 

 

22   220088   ზონრები (ასაწევი ფანჯრის) sash cords 

22   220089   ზონრები სურათების დასაკიდად cords for hanging pictures 

22  220090  ბამბის ნარჩენები [ძენძი], დასატენი მასალა cotton waste [flock] for padding and stuffing 
 

22   220091   თოკები შეფუთვისათვის packing   rope 

22 220092 პლასტმასის ბოჭკო საფეიქრო მიზნებისათვის plastic fibers [fibres] for textile use 

22  220093  მინაბოჭკო საფეიქრო მიზნებისათვის glass fibers [fibres] for textile use 

22   220094   ბადეები nets* 

22   220101   ლინტერი [ბამბის ღინღლი] linters 

22  220102  ტენტები სინთეტიკური მასალისაგან awnings of synthetic materials 

22   220103   გვარლები (მანქანის საბუქსირო) car towing ropes 
22   220104   საფოსტო ტომრები, ჩანთები mail bags 

22   220105   აფრები, იალქნები წყალზე სათხილამუროდ sails for ski sailing 
 

22   220106   ტომსიკები (ტრიკოტაჟის გასარეცხი) bags for washing hosiery 

 

22    220107    რეზინის  ელვა-შესაკრავიანი  ტომარა  გვამის 

ტრანსპორტირებისთვის 

body bags 

22   220108   გემის თევზმჭერი ბადეები purse  seines 

22  220109  ბადეებიანი გალიები თევზის მეურნეობისთვის net pens for fish farming 
 

22   220110   ბრეზენტები აფრებისთვის canvas for sails 

22   220111   ქსოვილის გარე ფარდები outdoor blinds of textile 

22  220112  ყდები (ასაკრავები), არალითონური bindings, not of metal 

23   230001   ძაფი, ბოჭკო thread* 

23   230001   ნართი, საფეიქრო ძაფი yarn* 

23   230002   ბამბის ძაფი cotton thread and yarn 

23   230003   საქარგავი ძაფები embroidery thread and yarn 



 

23   230004   შალის ძაფი woollen thread and yarn 

23   230005   ქერელის ძაფი hemp thread and yarn 

23   230006   ქოქოსის კაკლის ბოჭკოს ძაფი coir thread and yarn 



 

23   230007   აბრეშუმის ძაფი silk thread and yarn 

23   230008   ბამბის ნართი spun cotton 

23 230009   საკერავი ძაფი sewing thread and yarn 

23   230010   ნართი spun thread and yarn 

23   230011   ჯუთის ძაფი jute thread and yarn 

23   230012   ნართი (შალის) spun wool 

23   230012   ნართი (შალის) worsted 

23   230013   სელის ძაფი linen thread and yarn 

23   230014   ხელოვნური ბოჭკოს ძაფი rayon thread and yarn 

23   230015   საკემსი ძაფი darning thread and yarn 

23   230016   აბრეშუმის ნართი spun silk 

23   230017   მინაბოჭკოს საფეიქრო ძაფი fiberglass thread for textile use 

23   230017   მინაბოჭკოს საფეიქრო ძაფი fibreglass thread for textile use 

23   230018   რეზინის საფეიქრო ძაფი rubber thread for textile use 

23   230019   ელასტიკური საფეიქრო ძაფი elastic thread and yarn for textile use 

23  230020  პლასტიკური მასალის საფეიქრო ძაფი threads of plastic materials for textile use 
 

23   230031   შენილის ძაფი chenille  yarn 

23 230032   სირმა thread of metal for embroidery 

24  240001  წებვადი ქსოვილი (გახურებით მისაწებებელი) adhesive fabric for application by heat 
 

24 240002  ქსოვილი (აეროსტატების აირგაუმტარი) fabric, impervious to gases, for aeronautical balloons 

24  240003   ქსოვილი ცხოველის ტყავის იმიტაციით fabric of imitation animal skins 

24   240004   ავეჯის გადასაკრავი ქსოვილები upholstery   fabrics 

24  240005  აბაზანის თეთრეული, ტანსაცმლის გარდა bath linen, except clothing 
 

24   240006   ალმები banners of textile or plastic 

24   240007   ბილიარდის მაგიდის მაუდი billiard  cloth 

24   240008   ქსოვილი fabric* 

24   240009   მარმაში bolting cloth 

24   240010   წებოვანა [წებოწასმული ტილო საყელოს, ქუდების buckram 

ან ბორტების დასამუშავებლად] 

 

24   240011   ფარჩა brocades 

24   240012   საფეიქრო მასალა textile  material 

24   240013   ქსოვილი, ნაჭერი cloth* 

24   240015   კანვა (საქარგავი ან საქსოვი) canvas for tapestry or embroidery 

24   240016   უხეში ტილო [ქსოვილი] trellis  [cloth] 

24   240017   ქერელის ქსოვილი hemp fabric 

24   240018   ქერელის ტილო hemp cloth 

24  240019  სარჩული ქსოვილისაგან (ქუდის) hat linings, of textile, in the piece 

24  240020  სასარჩულე ქსოვილი ფეხსაცმლისათვის lining fabric for footwear 
 

24   240021   ფეხსაცმლის ქსოვილი fabric for footwear 

24   240022   მაგიდის საფენები table runners of textile 

24   240023   შევიოტი [ქსოვილი] cheviots  [cloth] 

24   240025   მუშამბის მაგიდის გადასაფარებლები oilcloth for use as tablecloths 
 

24   240026   ხავერდი velvet 

24   240027   ფეტრი, თექა, ქეჩა, ნაბადი felt* 

24   240028   ბამბის ქსოვილი cotton  fabrics 

24   240029   დალიანდაგებული საბანი bed covers 

24   240029   დალიანდაგებული საბანი bedspreads 

24   240029   დალიანდაგებული საბანი coverlets  [bedspreads] 

24   240029   დალიანდაგებული საბანი quilts 

24   240030   ლეიბისპირები mattress covers 

24   240031   ტიკი [სელის ქსოვილი] tick  [linen] 

24  240032  საწოლის გადასაფარებლები (ქაღალდის) bed covers of paper 
 

 

24   240033   სუფრები, არა ქაღალდის tablecloths, not of paper 

24  240034  პლედები (სამგზავრო) [ფეხსათბური] travelling rugs [lap robes] 

24   240035   კრეპი [ქსოვილი] crepe [fabric] 

24   240036   კრეპონი crepon 

24   240037   დამასტი, ქამხა damask 

24   240038   თეთრეულის ქსოვილი lingerie  fabric 

24   240039   სასარჩულე ქსოვილი linings  [textile] 

24   240040   ზეწრები [ქსოვილი] sheets  [textile] 

24   240041   სუდარები shrouds 

24   240042   დროშები, არა ქაღალდის flags of textile or plastic 

24  240043  თხელი ქსოვილი დროშებისათვის bunting of textile or plastic 



 

24  240044  დრაგეტი [უხეში შალის ფეხსაწმენდი ქსოვილი ] drugget 
 

24   240045   ბუმბულის საბანი eiderdowns  [down  coverlets] 

24   240046   ელასტიკური ქსოვილი elastic woven material 

24  240047  ფარდის დამჭერები (საფეიქრო მასალის) curtain holders of textile material 
 

24   240048   ჩაის ტილოები glass cloths [towels] 

24  240049  ნახატებიანი საქარგავი ქსოვილი traced cloth for embroidery 

24  240049  ნახატებიანი საქარგავი ქსოვილი traced cloths for embroidery 

24   240050   ფლანელი [ქსოვილი] flannel  [fabric] 
24   240052   თივთიკი frieze [cloth] 

24   240053   დოლბანდი ყველის შესახვევად cheese cloth 

24   240054   ბამბაზია fustian 

24   240054   ბამბაზია dimity 

24   240055   აბაზანის ხელთათმანები bath  mitts 

24   240056   გაზის ქსოვილი gauze  [cloth] 

24    240057    დარეზინებული ქსოვილი, საკანცელარიო 

დანიშნულების გარდა 
gummed cloth, other than for stationery purposes 

 
24   240058   საბორტე ქსოვილი haircloth  [sackcloth] 

24   240059   ავეჯის შალითები, გადასაფარებლები covers [loose] for furniture 
 

24   240059   შალითები (ავეჯის) loose covers for furniture 

24   240060   აბრეშუმის ქსოვილი ტიპოგრაფიული 
ნიმუშებისთვის 

silk fabrics for printing patterns 

24   240061   დაჩითული ქსოვილი printed calico cloth 

24   240062   ჯერსი [ქსოვილი] jersey [fabric] 

24   240063   ჯუთის ქსოვილი jute  fabric 

24   240064   შალის ქსოვილები woollen cloth 

24   240064   შალის ქსოვილები woollen fabric 

24   240067   ტილოს ქსოვილი linen  cloth 

24   240068   თეთრეული (ლოგინის) bed linen 

24   240069   თეთრეული (სახიანი) diapered  linen 

24   240070   მაგიდის თეთრეული, არა ქაღალდის table linen, not of paper 

24  240071  თეთრეული (საყოფაცხოვრებო დანიშნულების) household linen 
 

24   240072   პირსახოცები (ქსოვილის) towels of textile 

24   240073   მარაბუ” [აბრეშუმის ქსოვილი] marabouts  [cloth] 

24   240074   ტიკი [ლეიბის გადასაკრავი] ticks  [mattress  covers] 

24   240075   საფარი (ავეჯის პლასტმასის) furniture coverings of plastic 

24 240075   საფარი (ავეჯის პლასტმასის) coverings of plastic for furniture 

24  240076  მაგიდის ქსოვილის ხელსახოცები table napkins of textile 
24  240076  მაგიდის ქსოვილის ხელსახოცები serviettes of textile 

24   240077   მოლესკინი [ქსოვილი] moleskin [fabric] 

24   240078   ცხვირსახოცები (ქსოვილის) handkerchiefs of textile 

24   240079   ბადე (კოღოებისაგან დამცავი) mosquito nets 

24   240080   ბალიშისპირები pillowcases 

24    240081    პლასტმასის ქსოვილები [ქსოვილის 

შემცვლელები] 
plastic material [substitute for fabrics] 

24   240082   პორტიერები [ფარდა] door curtains 

24   240083   რამის ბოჭკოს ქსოვილი ramie  fabric 

24   240084   ხელოვნური აბრეშუმის ქსოვილი [ვისკოზა] rayon  fabric 
 

24  240085  ფარდები (ქსოვილის ან პლასტმასის) curtains of textile or plastic 

24  240087  კოსმეტიკური პირსახოცები (ქსოვილის) face towels of textile 

24   240088   აბრეშუმი (ქსოვილი) silk [cloth] 

24   240089   ტიული tulle 

24   240090   კურდღლისცოცხას [ესპარტო] ქსოვილი esparto  fabric 
 

24   240091   ტაფტა [ქსოვილი] taffeta  [cloth] 

24   240092   ტრიკოტაჟის ქსოვილი knitted fabric 

24   240093   ტიულის ფარდები net  curtains 

24   240094   ზეფირი [ქსოვილი] zephyr [cloth] 

24   240095   ბამბის ქსოვილი ტილოს ხლართით calico 

24   240096   ქვეშსაფენები გრაფინისათვის [მაგიდის 
თეთრეული] 

coasters of textile 

24  240097  სამაგიდე ქვეშსადებები, არა ქაღალდის tablemats of textile 

 

24   240098   უქსოვადი ქსოვილები non-woven  textile fabrics 



 

24   240100   საძილე ტომრის ქვესადები sleeping bag liners 

24  240101  გრიმის მოსაცილებელი ქსოვილები cloths for removing make-up 



 

24   240102   ქსოვილის იარლიყები, ეტიკეტები labels of textile 

24   240103   გობელენი (ქსოვილის) [შპალერი] wall hangings of textile 

24   240103   გობელენი (ქსოვილის) [შპალერი] tapestry [wall hangings], of textile 

24 240104 მინაბოჭკოს ქსოვილი საფეიქრო მიზნებისათვის  fiberglass fabrics for textile use 

24 240104 მინაბოჭკოს ქსოვილი საფეიქრო მიზნებისათვის  fibreglass fabrics for textile use 

24   240105   საფილტრავი საფეიქრო მასალა filtering materials of textile 

24  240106  საბეჭდი მანქანის ქსოვილის გადასაფარებლები printers'  blankets  of  textile 
 

24   240111   შენილის ქსოვილი chenille  fabric 

24   240112   ბალიშის შალითები pillow shams 

24  240113  ქვეშსადებები (ჭურჭლის), არა ქაღალდის place mats of textile 
 

24   240114   საბნები bed blankets 

24   240115   ბალიშისპირები covers for cushions 

24   240116   ქსოვილები საფეიქრო ნაწარმისათვის fabrics for textile use 
 

24  240117  გადასაკრავები (ავეჯის ქსოვილის) furniture coverings of textile 

24   240118   მორგებული ქსოვილის შალითა (ტულეტის 
სახურავზე) 

fitted toilet lid covers of fabric 

24  240119  საშხაპე ფარდები (ქსოვილის ან პლასტმასის) shower curtains of textile or plastic 

 

24    240120    გამოსაცვლელი სახვევები 

ახლოლშობილებისთვის 

diaper changing cloths for babies 

24   240121   საბნები შინაური ცხოველებისთვის blankets for household pets 

25   250001   მოცურების საწინააღმდეგო მოწყობილობები 
ფეხსაცმლისთვის 

non-slipping devices for footwear 

25   250002   ავტომობილისტის ტანსაცმელი motorists'   clothing 

25   250003   ფეხსაცმელი footwear* 

25   250004   საბანაო სანდლები bath sandals 

25   250005   საბანაო ჩუსტები bath slippers 

25   250006   მაღალყელიანი წინდები stockings 

25   250007   ოფლის შემწოვი მაღალყელიანი წინდები sweat-absorbent  stockings 

25   250008   მაღალყელიანი წინდის ორმაგი ქუსლები heelpieces for stockings 

25   250009   ბერეტები berets 

25   250010   ბლუზები, ბლუზონები overalls 

25   250010   ბლუზები, ბლუზონები smocks 

25   250011   ბოა, გორჟეტი [ბეწვის მოსახვევი] boas   [necklets] 

25   250012   კეპები [თავსაბურავი] caps  [headwear] 

25   250013   ტრიკოტაჟის ნაწარმი hosiery 

25   250014   ჩექმები boots* 

25   250015   ყელიანი ფეხსაცმელი half-boots 

25   250016   ფეხსაცმლის ჭვინტები tips for footwear 

25   250017   კაბის იღლიის საოფლე dress  shields 

25 250018   აჭიმები braces for clothing [suspenders] 

25   250018   ტანსაცმლის დამჭერები [ აჭიმი] suspenders 

25   250019   ზონრიანი დაბალყელიანი ფეხსაცმელი lace  boots 
 

25   250020   საყელოები [ტანსაცმელი] collars  [clothing] 

25   250021   კისერზე მოსახვევები (შარფები) neck  scarfs  [mufflers] 

25   250021   შარფები (კისერზე მოსახვევები) neck scarves [mufflers] 

25   250021   კისერზე მოსახვევები (შარფები) mufflers  [neck  scarves] 

25   250022   ლიფები camisoles 

25   250023   მოკრივის შორტები boxer shorts 

25   250024   უფარფლებო მრგვალი ქუდები skull caps 

25   250025   კორსაჟები [ქალის თეთრეული] bodices [lingerie] 

25   250026   თეთრეული [ტანსაცმელი] underwear 

25   250026   თეთრეული [ტანსაცმელი] underclothing 

25   250027   კაპიუშონები hoods [clothing] 

25   250028   კარკასები (ქუდის) [ჩარჩოები] hat frames [skeletons] 

25   250030   ქუდის წინაფრა cap peaks 

25   250031   ქამრები [ტანსაცმელი] belts  [clothing] 

25   250032   შალები shawls 

25   250033   ხალათები dressing gowns 

25   250034   პულოვერი, სვიტრი sweaters 

25   250034   პულოვერები jumpers [pullovers] 

25   250034   სვიტერები pullovers 

25   250035   შესამოსელი [საეკლესიო სამოსი] chasubles 

25   250036   წინდები socks 



 

25   250037   წინდის ლეკვერთხები sock  suspenders 



 

 

25 250038 წვივსაკრავები garters 

25 250039 მაღალყელიანი წინდის სამაგრები stocking suspenders 

25 250040 ჩექმის ყელი boot uppers 

25 250041 ღაბაშები inner soles 

25 250042 პერანგები shirts 

25 250043 პერანგის გულისპირები shirt fronts 

25 250044 მოკლესახელოებიანი  მაისურები short-sleeve shirts 

25 250045 ტანსაცმელი clothing* 

25 250046 ქუდები hats 

25 250047 თავსაბურავი headgear for wear 

25 250048 ლითონის ნაწილები ფეხსაცმლისთვის fittings of metal for footwear 

25 250049 ბეწვეული [ტანსაცმელი] furs [clothing] 

25 250050 მოსახსნელი საყელოები detachable collars 

25 250051 კოლგოტები tights 

25 250052 კომბინიზონები წყლის თხილამურებზე 

სასრიალოდ 
wet suits for water-skiing 

25 250053 კომბინეზონები [ტანსაცმელი] combinations [clothing] 

25 250054 ოფლის შემწოვი საცვლები sweat-absorbent underwear 

25 250054 ოფლის შემწოვი საცვლები sweat-absorbent underclothing 

25 250055 გრაციები corselets 

25 250056 კოსტიუმები suits 

25 250057 მზა ტანსაცმელი ready-made clothing 

25 250058 ბავშვის შარვლები (საცვლები) babies' pants [underwear] 

25 250059 საყურისები  [ტანსაცმელი] ear muffs [clothing] 

25 250060 ჰალსტუხები neckties 

25 250061 ფეხსაცმლის წინა ნაწილის პირები footwear uppers 

25 250062 გეტრები gaiters 

25 250062 გეტრები spats 

25 250063 ბრიჯები breeches for wear 

25 250064 შარვლები (კალსონები) trousers 

25 250064 შარვლები pants (Am.) 

25 250065 ველოსიპედისტის ტანსაცმელი cyclists' clothing 

25 250066 ზედა ტანსაცმელი outerclothing 

25 250067 ხელთათმანები  [ტანსაცმელი] gloves [clothing] 

25 250068 მზა სარჩული [ტანსაცმლის დეტალი] ready-made linings [parts of clothing] 

25 250069 ყელსახვევები scarfs 

25 250069 ყელსახვევები scarves 

25 250070 შარფები sashes for wear 

25 250071 ნაქსოვი ტანსაცმელი knitwear [clothing] 

25 250072 კოკეტები (პერანგის) shirt yokes 

25 250073 ესპადრილები esparto shoes or sandals 

25 250074 ბეწის მოსასხამები fur stoles 

25 250075 ბუცები [ფეხბურთის ფეხსაცმელი] football boots 

25 250075 ბუცები [ფეხბურთის ფეხსაცმელი] football shoes 

25 250076 ცილინდრები top hats 

25 250077 გაბარდინის  ტანსაცმელი gabardines [clothing] 

25 250078 კორსეტები [ქვედა საცვალი] corsets  [underclothing] 

25 250079 სარტყელი, ქამარი [ქვედა საცვალი] girdles 

25 250080 კალოშები galoshes 

25 250080 კალოშები goloshes 

25 250082 ჟილეტები vests 

25 250082 ჟილეტები waistcoats 

25 250083 გამაშის, შარვლის საკოჭურები trouser straps 

25 250083 გამაშის, შარვლის საკოჭურები gaiter straps 

25 250084 ბარტყულა [ბერ-მონაზვნის თავსაბურავი] wimples 

25 250085 ტანმოვარჯიშის ფეხსაცმელი gymnastic shoes 

25 250086 მანტოები coats 

25 250087 წყალგაუმტარი ტანსაცმელი waterproof clothing 

25 250088 გეტრები leggings [leg warmers] 

25 250088 ლეგინსები (გეტრები) leg warmers 

25 250089 ჯერსის ტანსაცმელი jerseys [clothing] 

25 250090 ქვედატანები, ქვედაწელები skirts 

25 250092 ახალშობილის თეთრეულისა და ტანსაცმლის layettes [clothing] 

კომპლექტი 

25 250093 ლივრეები liveries 

25 250094 ტრიკოტაჟის ნაწარმი სპორტისათვის sports jerseys 

25 250095 მანჟეტები cuffs 

25 250095 მანჟეტები wristbands [clothing] 

25 250096 წინსაფრები [ტანსაცმელი] aprons [clothing] 



 

 

25 250097 მუფტები [ტანსაცმელი] muffs [clothing] 

25 250098 ოლარი, გინგილა [საეკლესიო სამოსი] maniples 

25 250099 უთითო თათმანი mittens 

25 250100 მიტრა [საკლესიო თავსაბურავი] miters [hats] 

25 250100 მიტრა [საკლესიო თავსაბურავი] mitres [hats] 

25 250101 ფოსტლები, საშინაო ფეხსაცმელი slippers 

25 250102 პელერინები pelerines 

25 250103 ქურქები pelisses 

25 250104 პლაჟისკოსტიუმები beach clothes 

25 250105 პლაჟის ფეხსაცმელი beach shoes 

25 250106 ჯიბეები  ტანსაცმლისათვის pockets for clothing 

25 250108 პიჟამები pajamas (Am.) 

25 250108 პიჟამები pyjamas 

25 250109 კაბები dresses 

25 250110 საბო [ხის ფეხსაცმელი] wooden shoes 

25 250111 სანდლები sandals 

25 250112 ტრუსები underpants 

25 250114 ბიუსტჰალტერები, აზღუდები brassieres 

25 250115 პალტოები overcoats 

25 250115 პალტოები topcoats 

25 250116 ქუსლსაკრავები  ფეხსაცმლისთვის heelpieces for footwear 

25 250117 ტოგები togas 

25 250118 რანტები ფეხსაცმლისთვის welts for footwear 

25 250119 უნიფორმა uniforms 

25 250120 ბლუზები (მეზღვაურის) stuff jackets [clothing] 

25 250121 ქურთუკები jackets [clothing] 

25 250122 ქაღალდის ტანსაცმელი paper clothing 

25 250123 პირბადე, ვუალი [სამოსი] veils [clothing] 

25 250124 საბანაო ქუდები bathing caps 

25 250125 საბანაო ტრუსები bathing trunks 

25 250125 საბანაო ტრუსები bathing drawers 

25 250126 კოსტიუმი (საბანაო) bathing suits 

25 250126 კოსტიუმი (საბანაო) swimsuits 

25 250127 ხალათები (აბაზანის - bath robes 

25 250128 გულსაფრები (საბავშვო) არა ქაღალდის bibs, not of paper 

25 250129 ლანჩები soles for footwear 

25 250130 ფეხსაცმელი, დახურული ფეხსაცმელი shoes* 

25 250131 ფეხსაცმლის ქუსლები heels 

25 250132 სპორტული ფეხსაცმელი sports shoes* 

25 250133 ფეხის მუფტები, არაელექტრული footmuffs, not electrically heated 

25 250134 ფეხბურთის ბუცის კოტები studs for football boots 

25 250141 სპორტული ყელიანი ფეხსაცმელი boots for sports* 

25 250142 შუბლსაკრავები  [სამოსი] headbands [clothing] 

25 250143 პარკა parkas 

25 250144 ქვედაკაბა petticoats 

25 250145 სათხილამურო  ფეხსაცმელი ski boots 

25 250146 კომბინაცია [ქვედა საცვალი] slips  [underclothing] 

25 250147 ბოდი [ქვედა საცვალი] teddies [underclothing] 

25 250148 ბანდანები [ყელსახვევი, თავსაფარი] bandanas [neckerchiefs] 

25 250149 ტანმოვარჯიშის  ტანსაცმელი clothing for gymnastics 

25 250150 ტანსაცმელი (ხელოვნური ტყავის) clothing of imitations of leather 

25 250151 ტანსაცმელი (ტყავის) clothing of leather 

25 250152 მანტილიები mantillas 

25 250153 კოსტიუმები  (მასკარადის) masquerade costumes 

25 250154 სარი [ინდოელი ქალის სამოსი] saris 

25 250155 მოკლესახელოიანი მაისურები tee-shirts 

25 250156 ჩალმა turbans 

25 250157 ჰალსტუხი-ბაფთა განიერი ბოლოებით ascots 

25 250158 საშხაპე ქუდები shower caps 

25 250159 მეთევზის ჟილეტები, ქურთუკები fishing vests 

25 250160 ქამარი-საფულეები [ტანსაცმელი] money belts [clothing] 

25 250161 შიდა ჯიბეები pocket squares 

25 250162 ქაღალდის ქუდები [სამოსი] paper hats [clothing] 

25 250163 ნიღბები (საძილე -) sleep masks 

25 250164 კაბა-შორტი skorts 

25 250165 პონჩო, მოსასხამი ponchos 

25 250166 სარონგი sarongs 

25 250167 სათხილამურო  ხელთათმანები ski gloves 

25 250168 ლეგინსები (შარვალი) leggings [trousers] 



 

25   250169   გრძელი სვიტრი jumper dresses 

25 250169   სარაფნები pinafore dresses 

25   250170   წინაფრა (თავსაბურავი) visors  [headwear] 

25   250171   ქალის საცვლები panties 

25   250171   ქალის ქვედა საცვალი knickers 

25   250172   სპორტული სათბურები sports singlets 

25   250173   ვალინკები (თექის ჩექმები) valenki [felted boots] 

25   250174   სამღვდელო სამოსელი (სტიქარი) albs 

25   250175   დაბალყელიანი (კოჭამდე) ფეხსაცმელი ankle boots 
 

25   250176   ოფლის შემწოვი წინდა sweat-absorbent  socks 

26   260001   ფეხსაცმლის შესაკრავები shoe fasteners 

26   260002   ნემსები needles* 

26   260003   ნემსები (ხარაზის) shoemakers' needles 

26   260004   საკერავი ნემსები sewing needles 

26   260005   მატყლის საჩეჩი მანქანის ნემსები needles for wool combing machines 

26   260006   ნემსები (საამკინძაო) binding needles 
26   260007   საკემსი ნემსები darning needles 

26   260008   სასარაჯო ნემსები, მახათები saddlers' needles 

26   260009   საქსოვი ჩხირები knitting needles 

26   260010   ტანსაცმლის შესაკრავები fastenings for clothing 

26  260011  სირაქლემას ბუმბული [სამოსის საკუთვნი] ostrich feathers [clothing accessories] 
 

26  260012  ვეშაპის ულვაშის ფირფიტები (კორსეტის) whalebones for corsets 

26  260012  ვეშაპის ულვაშის ფირფიტები (კორსეტის) corset busks 

26   260013   თმის შესაკრავი ლენტები hair bands 

26   260014   ყალბი წვერი false beards 

26   260015   თმის სამაგრები bobby pins 

26   260015   თმის სამაგრები hair grips 

26    260016    მოსართავები (ქუდის), კეთილშობილი 
ლითონებისაგან დამზადებულის გარდა 

hat trimmings 

 
26   260018   ტანსაცმლის გასაწყობი არშია, ქობა edgings  for  clothing 

26   260019   მაქმანის არშია (ტანსაცმლის გასაწყობი) lace  for  edgings 

26   260020   საკემსი სფერული საგნები (სოკო, ბურთი და ა.შ.)  darning lasts 

26   260021   ღილები buttons* 

26   260022   შესაკრავი კნოპები snap fasteners 

26 260023 ბრასლეტი-სამაგრები პერანგის სახელოსათვის   expanding bands for holding sleeves 
 

26   260024   სამკლავურები brassards 

26  260024  სამკლავურები (ტანსაცმლის აქსესუარები) arm bands [clothing accessories] 
 

26 260026   აჭიმის შესაკრავები fastenings for suspenders 

26   260026   შესაკრავები (აჭიმის) fastenings for braces 

26   260027   ბროშები [სამოსის საკუთვნი] brooches [clothing accessories] 

26   260028   ნაქარგობა embroidery 

26   260028   ნაქარგობა fancy goods [embroidery] 

26   260031   ბალთები (ქამრის) belt clasps 

26  260032  თეთრეულის მოსანიშნი ციფრები და ასოები numerals or letters for marking linen 
 

26   260032   ეტიკეტები [მონოგრამები] (თეთრეულის 

მოსანიშნი) 

monogram tabs for marking linen 

26   260033   კაუჭები (ფეხსაცმლის) shoe hooks 

26   260034   ზონრები (ფეხსაცმლის) shoe laces 

26    260035    მოსართავები (ფეხსაცმლის),  კეთილშობილი 
ლითონებისაგან დამზადებულის გარდა 

shoe trimmings 

 
26   260036   რგოლები (ფეხსაცმლის თასმის გასაყრელი) shoe  eyelets 

 

26   260037   ხავერდის ყაითანი chenille [passementerie] 

26   260038   თმის მოსართავები decorative articles for the hair 

26   260039   თმის დასახვევი სარჭები hair curling pins 

26   260040   თმის სამაგრები hair  barrettes 

26   260040   თმის სამაგრები hair slides 

26   260041   თმის სარჭები hair pins 

26   260042   ბადე (თმის) hair nets 

26   260043   თმა (ყალბი) false hair 

26   260044   თმის ნაწნავები tresses of hair 



 

26   260044   თმის ნაწნავები plaited  hair 



 

26   260045   თეთრეულის მოსანიშნი ციფრები numerals for marking linen 

26   260046   გასამყარებელი ელემენტები (საყელოს) collar  supports 
 

26   260047   ზონრები ტანსაცმლისათვის cords for clothing 

26   260048   ბლუზის, კორსაჟის შესაკრავები blouse fasteners 

26   260048   ბლუზის, კორსაჟის შესაკრავები dress body fasteners 

26   260049   საკერავი საკუთვნის ყუთები sewing boxes 

26   260050   სათითეები sewing thimbles 

26   260051   ყაისნაღები crochet needles 

26   260051   ყაისნაღები crochet hooks 

26   260052   დუგმები [გალანტერეა] hooks  [haberdashery] 

26   260053   ელვა-შესაკრავები zippers 

26   260053   ელვა-შესაკრავები zip fasteners 

26   260053   ელვა-შესაკრავები slide fasteners [zippers] 

26   260055   ბალიშები (ქინძისთავის) pin cushions 

26   260056   ყალბი შემონაკეცი false hems 

26   260057   ფესტონები, კუწუბოები [ნაქარგობა] festoons  [embroidery] 

26   260058   მაქოები სათევზაო ბადის მოსაქსოვად shuttles for making fishing nets 
 

26   260059   ყვავილები (ხელოვნური) artificial flowers 

26   260060   ფოჩები fringes 

26   260061   ხელოვნური ხილი artificial  fruit 

26   260062   ტანსაცმლის გასაწყობი დაწნული ზონარი, 
ყაითანი 

braids 

26   260063   ფუნჯები [გალანტერეა] tassels  [haberdashery] 

26   260064   მოსართავები ტანსაცმლისათვის trimmings  for  clothing 

26  260065  გირლანდები, ყვავილწნულები (ხელოვნური) artificial  garlands 
 

26   260066   ჟაბო [მაქმანი] frills [lacework] 

26   260067   ზონრები (შალის) woollen laces 

26   260068   მაქმანი lace trimmings 

26   260068   მაქმანი passementerie 

26   260069   თეთრეულის მოსანიშნი ასოები letters for marking linen 

26   260070   გალანტერეა, ძაფების გარდა haberdashery*, except thread 

26   260071   კილიტები mica spangles 

26   260072   ულვაში (ყალბი) false moustaches 

26   260073   საღილე რგოლები (ტანსაცმლის) eyelets for clothing 

26  260074  ფრინველის ბუმბული [სამოსის საკუთვნი] birds' feathers [clothing accessories] 

26  260075  ყალბი ოქრომკედი [სამოსის გასაწყობი] tinsels [trimmings for clothing] 

26  260075  ყალბი ოქრომკედი [სამოსის გასაწყობი] orsedew [trimmings for clothing] 

26   260076   ლენტები [გალანტერეა] ribbons [haberdashery] 

26   260077   კილიტები ტანსაცმლისათვის spangles for clothing 

26   260078   ბალიშები (სანემსე) needle cushions 

26   260079   პარიკები wigs 

26   260080   დაკბილული მაქმანი picot  [lace] 

26    260081    გახურებით მისაწებებელი საკერებლები 

საფეიქრო ნაწარმის შესაკეთებლად 
heat adhesive patches for repairing textile articles 

 
26   260082   ბუმბული [სამოსის საკუთვნი] feathers  [clothing  accessories] 

26   260083   პომპონები top-knots [pompoms] 

26   260084   კაბის ფურჩალები skirt  flounces 

26   260085   როზეტები [გალანტერეა] rosettes   [haberdashery] 

26  260086  რუშები, ფურფუშები ტანსაცმლისათვის frills for clothing 

26   260087   ელვა-შესაკრავები ჩანთებისთვის zippers for bags 

26   260087   ჩანთის ელვა-შესაკრავები zip fasteners for bags 

26   260088   ბალთები (ფეხსაცმლის) shoe buckles 

26 260089 დასამაგრებელი ხელოვნური თმა [მცირე პარიკი]  toupees 
 

26    260090    ბლაგვბოლოიანი გრძელი ნემსი თასმის, ლენტის 

გასაყრელად 

bodkins 

26   260091   სანემსეები needle cases 

26   260092   სანემსეები boxes for needles 

26   260093   ვერცხლის სირმის ნაქარგობა silver embroidery 

26   260094   ოქრომკედის ნაქარგობა gold embroidery 

26   260095   ელასტიკური ლენტები elastic ribbons 

26   260096   ზონრები (ტანსაცმლის ნაწიბურის 

დასამუშავებელი) 
cords for rimming, for clothing 



 

26   260097   ბალთები (სამოსის საკუთვნი) buckles [clothing accessories] 

26   260098   კორსეტის შესაკრავები hooks for corsets 



 

26  260099  გვირგვინები (ხელოვნური ყვავილების) wreaths of artificial flowers 
 

26   260100 

 

26   260101 
 

 
 

26   260111 

ქინძისთავები, საიუველირო ნაწარმისა და 

ბიჟუტერიის გარდა 

ტანსაცმლის ნიშნები, კეთილშობილი 

ლითონებისაგან დამზადებულის გარდა 
 
 

გახურებით მისაწებებელი საკერებლები 

საფეიქრო  ნაწარმის  მოსართავად  (გალანტერეა) 

pins, other than jewellery [jewelry (Am.)] 

badges for wear, not of precious metal 

 

 
 

heat adhesive patches for decoration of textile articles 

[haberdashery] 

 
26   260112   სანომრე ნიშნები (შეჯიბრის მონაწილეთა) competitors'    numbers 

 

26   260113   ღილი-ემბლემები ornamental novelty badges [buttons] 

26   260114   თმის რკალურები bows for the hair 

26   260115   თმის შესაღები ქუდები hair coloring caps 

26   260115   თმის შესაღები ქუდები hair colouring caps 

26   260116   ფხრიწშესაკრავები hook and pile fastening tapes 

26   260117   ლენტები (ორდენის) prize ribbons 

26   260118   მხრები (ტანსაცმლის ხელოვნური) shoulder pads for clothing 

26  260119   მომჭერები (ველოსიპედისტის შარვლის) trouser clips for cyclists 
 

26   260120   ზონრები (ფარდის) tapes for curtain headings 

26   260121   პაპილოტები hair curling papers 

26   260122   კაუჭები (ხალიჩის) rug hooks 

26   260123 
 

 
26   260123 

 

 
 

26   260124 

მძივები, საიუვილერო ნაწარმის დასამზადებლად 

გამოყენებულის  გარდა 
 
 

მძივები, საიუვილერო ნაწარმის დასამზადებლად 

გამოყენებულის  გარდა 
 
 

კოჭები აბრეშუმისა და მატყლის ნაქარგების 

დასამაგრებლად (მანქანის ნაწილის გარდა) 

beads, other than for making jewelry 
 

 
beads, other than for making jewellery 

 
 
 

bobbins for retaining embroidery floss or wool [not parts 

of machines] 

 
26   260125   თმის დამაგრძელებელი hair extensions 

26   260126   ადამიანის თმა human hair 

26  260127  თმის ბიგუდები, ხელის სამარჯვის გარდა hair curlers, other than hand implements 

26   260128   აპლიკაციური ნაქარგები (გალანტერეა) appliqués  [haberdashery] 

26   260129   ხელოვნური ნარგავები artificial  plants 

26   260130   საკერავი კომპლექტის ჩანთები sewing  kits 

26   260131   ენტომოლოგიური ქინძისთავები entomological  pins 

26   260132   საქარგავი ნემსები embroidery needles 

27   270001   სააბაზანოს ნოხები bath mats 

27   270002   იატაკის საფარი floor coverings 

27   270003   გაზონი (ხელოვნური) artificial  turf 

27   270004   ლეიბები ტანვარჯიშისათვის gymnasium  mats 

27   270004   ლეიბები ტანვარჯიშისათვის gymnastic  mats 

27   270006   ჭილოფი mats* 

27   270007   შპალერი wallpaper 

27   270008   ფეხსაწმენდები door mats 

27   270009   ლერწმის ჭილობები reed mats 

27   270010   ნოხები (ავტომობილის) carpets for automobiles 

27   270010   ნოხები (ავტომობილის) automobile  carpets 

27   270011   ნოხები, ხალიჩები carpets 

27   270011   ნოხები, ხალიჩები rugs* 

27   270012   არასრიალა საგებები non-slip mats 

27    270013    კედლის მოსაფარდაგებელი მასალა, 
ქსოვილისაგან დამზადებულის გარდა 

decorative wall hangings, not of textile 

 
27   270014   ლინოლეუმი linoleum 

27   270015   ნოხის ქვეშსადები carpet  underlay 

27   270016   იატაკის ვინილის საფარი vinyl floor coverings 

27  270017  სათხილამურო ფერდობის ნაქსოვი საფარი mats of woven rope for ski slopes 
 

27   270018   ქსოვილის შპალერი textile wallpaper 

28   280001   სათამაშო ბურთის კამერები bladders of balls for games 

28   280002   სატყუარა თევზაობისთვის artificial  fishing  bait 

28   280003   სათამაშო პისტოლეტის ფისტონები caps for pistols [toys] 

28  280004  სათამაშოები შინაური ცხოველებისათვის toys for pets 
 



 

28   280005   თამაში რგოლებით [სათამაშო] ring games 

28  280006  საშობაო ნაძვისხეები (ხელოვნური) Christmas trees of synthetic material 



 

 

28 280007 მშვილდები bows for archery 

28 280008 მშვილდოსნობის საკუთვნი archery implements 

28 280009 თხილამურის კანტები edges of skis 

28 280010 საქანელები swings 

28 280011 ბურთები (სათამაშო) balls for games 

28 280012 ბუშტები (სათამაშო) play balloons 

28 280013 ბილიარდის მაგიდის ბორტები billiard table cushions 

28 280014 ცხენი-სარწეველები rocking horses 

28 280015 ხელთათმანები [თამაშების საკუთვნი] batting gloves [accessories for games] 

28 280016 თოჯინას საწოვარა ბოთლები dolls' feeding bottles 

28 280017 ველოტრენაჟორები stationary exercise bicycles 

28 280019 ბილიარდის ბურთები billiard balls 

28 280020 ცარცი ბილიარდის ჯოხისათვის chalk for billiard cues 

28 280021 ბილიარდის მარკერები billiard markers 

28 280022 კეგლი skittles 

28 280023 ბურთულები  (სათამაშო) marbles for games 

28 280024 სათამაშოები toys* 

28 280025 კუბიკები (ასაწყობი) [სათამაშოები] building blocks [toys] 

28 280026 ბობსლეის მარხილები bob-sleighs 

28 280027 კანფეტი-ტკაცუნა [საშობაო პეტარდა] explosive bonbons [Christmas crackers] 

28 280027 კანფეტი-ტკაცუნა [საშობაო პეტარდა] cosaques [toy fireworks] 

28 280028 ფეხსაცმელი (ციგურებიანი) skating boots with skates attached 

28 280029 შანდლები საშობაო ნაძვისხისათვის candle holders for Christmas trees 

28 280030 სათამაშო ბურთები playing balls 

28 280031 ბოულინგის მოწყობილობები და დანადგარები bowling apparatus and machinery 

28 280032 მოკრივის  ხელთათმანები boxing gloves 

28 280033 სიმები (ჩოგნის) gut for rackets 

28 280034 გოლფის ყვანჯი [კლაბი] golf clubs 

28 280035 სათევზაო ანკესები rods for fishing 

28 280036 ფრანები kites 

28 280037 ფრანის თოკის დასახვევი  სამარჯვები kite reels 

28 280038 სამიზნეები targets 

28 280039 ზანზალაკები საახალწლო ნაძვისხისათვის bells for Christmas trees 

28 280040 სათვალავები თამაშისათვის [ფიშკები] counters [discs] for games 

28 280041 კონსტრუქტორები[ასაწყობისათამაშოები] building games 

28 280042 სიმები (ჩოგნის) strings for rackets 

28 280043 ტრენაჟორები ფიზიკური ვარჯიშისათვის machines for physical exercises 

28 280044 სხეულის სავარჯიშო ტრენაჟორები body-building apparatus 

28 280044 სავარჯიშო ტრენაჟორები (სხეულის) body rehabilitation apparatus 

28 280044 სავარჯიშო ტრენაჟორები (სხეულის) body-training apparatus 

28 280045 წვეულების სამახსოვრო სუვენირები novelties for parties, dances [party favors, favours] 

28 280046 წვივის დამცავები [სპორტის საკუთვნი] shin guards [sports articles] 

28 280047 კრიკეტის ჩანთები cricket bags 

28 280048 ჰოკეის ყვანჯი hockey sticks 

28 280049 შაში [თამაში] checkers [games] 

28 280049 შაში [თამაში] draughts [games] 

28 280050 კამათლები dice 

28 280051 ესპანდერები chest expanders [exercisers] 

28 280051 ესპანდერები exercisers [expanders] 

28 280052 ბადროები discuses for sports 

28 280054 დომინო dominoes 

28 280055 ჭადრაკი chess games 

28 280056 ჭადრაკის დაფები chessboards 

28 280057 შაშის დაფები checkerboards 

28 280057 შაშის დაფები draughtboards 

28 280058 პისტოლეტები (სათამაშო) toy pistols 

28 280059 გორგოლაჭები (ველოტრენაჟორების) rollers for stationary exercise bicycles 

28 280060 სათევზაო ჩოგანბადეები landing nets for anglers 



 

28    280061    გოლფის გორგოლაჭიანი ან უგორგოლაჭო 

ჩანთები ყვანჯებისათვის 
golf bags, with or without wheels 

 
28  280062  სათამაშო-სიურპრიზი (სახუმარო) practical jokes [novelties] 

28   280064   ბადეები სპორტისათვის nets for sports 
28   280065   ჩოგბურთის ბადეები tennis nets 

28   280066   თხილამურის სამაგრები ski bindings 

28   280067   დარტსი darts 

28   280069   სათევზაო ტივტივები floats for fishing 

28   280070   მაგიდის ფეხბურთი foosball tables 

28  280071  თოფები (ჰარპუნის) [სპორტის საკუთვნი] harpoon guns [sports articles] 
 

28   280072   ხელთათმანები თამაშისათვის gloves for games 

28   280074   კამათლის გასაგორებელი ჭიქები cups for dice 

28   280075   შტანგები bar-bells 

28   280076   თევზსაჭერი ნემსკავები fish hooks 

28   280077   ჟღარუნა სათამაშოები rattles  [playthings] 

28   280078   სალონური თამაშები parlor games 

28   280078   სალონური თამაშები parlour games 

28   280079   თამაშობები games* 

28   280080   მოძრავი სამიზნე სტენდები clay pigeon traps 

28   280081   ჩოგნები rackets 

28   280081   ჩოგნები bats for games 

28  280082  სატყუარა თევზაობის ან ნადირობისათვის decoys for hunting or fishing 

28  280082  სატყუარა თევზაობის ან ნადირობისათვის lures for hunting or fishing 

28   280083   სათევზაო აღჭურვილობა fishing  tackle 

28   280084   მკედი (ანკესის) fishing lines 

28   280085   თოჯინას საწოლი dolls' beds 

28   280086   თოჯინას სახლები dolls' houses 

28   280087   მარიონეტები puppets 

28   280087   მარიონეტები marionettes 

28   280088   თოჯინები dolls 

28   280089   თეატრალური ნიღბები theatrical  masks 

28   280090   საკარნავალო ნიღბები carnival masks 

28    280091    მოდელები (სატრანსპორტო საშუალებების მცირე 
ზომის) 

scale model vehicles 

28   280092   ბობინები ანკესის მკედის დასახვევად reels  for  fishing 

 

28   280093   საცურაო ლასტები flippers for swimming 

28   280093   საცურაო ლასტები swimming webs [flippers] 

28    280094    მოწნული კალათები ახალდაჭერილი 

თევზისათვის 
creels [fishing traps] 

28   280095   საცურაო აუზები [სათამაშოები] swimming pools [play articles] 

28  280096  ხელოვნური თოვლი საშობაო ნაძვისხისათვის artificial snow for Christmas trees 
 

28   280097   სატყორცნი იარაღი quoits 

28   280098   გორგოლაჭიანი ციგურები roller skates 

28   280099   ციგურები ice skates 

28   280100   სელაპის ტყავი [თხილამურის საფარი] seal skins [coverings for  skis] 
 

28   280101   მოძრავი სამიზნეები clay pigeons [targets] 

28   280102   ფიცარი ზვირთებზე საცურაოდ surfboards 

28   280103   თოჯინას ტანსაცმელი dolls' clothes 

28   280104   თოჯინას ოთახები dolls' rooms 

28  280105  ფოკუსის საჩვენებელი მოწყობილობები conjuring  apparatus 
 

28   280106   კეგლი [თამაში] skittles [games] 

28   280106   კეგლი [თამაში] ninepins 

28   280107   ანკესის მკედი gut for fishing 

28   280109   თხილამურის საყრდენი ზედაპირის საფარები sole coverings for skis 
 

28   280110   თხილამურები skis 

28  280111  მაგიდები (მაგიდის ჩოგბურთის) tables for table tennis 

28   280112   ბზრიალები [სათამაშოები] spinning tops [toys] 
28   280113   მარხილები (სპორტის საკუთვნი) sleds [sports articles] 

28   280114   ნარდი backgammon games 

28   280115   თვითგორიები [სათამაშოები] scooters  [toys] 

28   280116   ბადმინტონის ვოლანები shuttlecocks 

28  280117  სათამაშო პნევმატური პისტოლეტები toy air pistols 
 



 

28   280118   სათამაშო დასარტყამი კაფსულები percussion caps [toys] 



 

28   280118   სათამაშო ასაფეთქებელი კაფსულები detonating  caps  [toys] 

28    280119    მოსართავები (საშობაო ნაძვის ხის), 

ელნათურების, სანთლებისა და საკონდიტრო 
ნაწარმის გარდა 

ornaments for Christmas trees, except illumination 

articles and confectionery 

28   280120   საშობაო ნაძვისხის საყრდენები Christmas tree stands 

28   280121   ბილიარდის ჯოხი billiard  cues 

28   280122   ბილიარდის ჯოხის ბუნიკები billiard cue tips 

28   280123   ბილიარდის მაგიდები billiard  tables 

28    280124    ბილიარდის მაგიდები (წინასწარი გადახდის 

აპარატიანი) 
coin-operated billiard tables 

28   280125   სერფინგის თხილამურები surf skis 

28   280126   სერფინგის იალქნიანი დაფები sailboards 

28   280127   დელტაპლანები hang gliders 

28   280128   სათამაშო აპარატები apparatus for games 

28   280129   ტანვარჯიშის მოწყობილობები appliances for gymnastics 

28   280130   იარაღი (ფარიკაობის) fencing weapons 

28   280131   მოფარიკავის ნიღბები fencing masks 

28   280132   მოფარიკავის ხელთათმანები fencing  gauntlets 

28   280132   მოფარიკავის ხელთათმანები fencing gloves 

28   280141   ბეისბოლის ხელთათმანები baseball gloves 

28   280142   მთამსვლელის აღჭურვილობა climbers'  harness 

28  280143   იდაყვის დამცავები [სპორტის საკუთვნი] elbow guards [sports articles] 
 

 

28   280144   სამუხლეები [სპორტის საკუთვნი] knee guards [sports articles] 

28  280145  მოძრავი ან მოძრავნაწილებიანი სათამაშოები mobiles  [toys] 
 

28   280146   პარაპლანები paragliders 

28   280147   დამცავი სადებები [სპორტული აღჭურვილობის 
ელემენტები] 

protective paddings [parts of sports suits] 

28   280148   სკეიტბორდები skateboards 

28   280149   ტობოგანი slides [playthings] 

28    280150    ასახტომი ზამბარიანი დაფები (სპორტის საკუთვნი) spring boards [sports articles] 
 

28   280151   დათუნიები [რბილი სათამაშოები] teddy bears 

28   280152   წყლის თხილამურები waterskis 

28   280153   გოლფის ხელთათმანი golf gloves 

28   280154 
 

 

28   280155 

ანკესზე თევზის წამოგების მაჩვენებლები 

(სათევზაო  აღჭურვილობა) 
 
 

ანკესზე თევზის წამოგების სენსორები, 

რეცეპტორები (სათევზაო აღჭურვილობა) 

bite indicators [fishing tackle] 
 

 

bite sensors [fishing tackle] 

 

28   280156   მაგიდის თამაშები board games 

28   280157   კარუსელები fairground ride apparatus 

28  280158  მფრინავი დისკოები [სათამაშოები] flying discs [toys] 
28   280159   სათამაშო ნალები horseshoe games 

28   280160   მაჯონგი [ჩინური დომინო] mah-jong 

28   280161   პლუშის სათამაშოები plush toys 

28  280162  საპნის ბუშტების გასაშვებები [სათამაშო] soap bubbles [toys] 
 

28   280163   სათამაშო მანქანები toy vehicles 

28   280164   მაჟორეტის კვერთხები twirling batons 

28   280165   ბადეები (პეპლების დასაჭერი) butterfly  nets 

28   280166   თხილამურებისა და სერფინგის დაფების 
შალითები 

bags especially designed for skis and surfboards 

28   280167   სერფინგის იალქნიანი დაფის აღჭურვილობა harness  for  sailboards 

28   280168   ასაწყობი სურათი-თავსატეხები (პაზლები) jigsaw  puzzles 

28   280169   იალქნიანი დაფის ანძები masts for sailboards 

28 280170 პეინტბოლის პისტოლეტები [სპორტის საკუთვნი]  paintball guns [sports apparatus] 
 

28   280171   საღებავიანი ვაზნები პეინტბოლის 

პისტოლეტებისათვის [სპორტის 

საკუთვნი] 

paintballs [ammunition for paintball guns] [sports 

apparatus] 

 
28   280172   სერფინგის დაფის ღვედები surfboard leashes 

28    280173    ბურთის სასროლი მოწყობილობა 
ჩოგბურთისათვის 

tennis ball throwing apparatus 



 

28   280174   სასტარტო ბლოკები starting blocks for sports 

28   280175   ფიფქებიანი ბურთები snow globes 

28  280176  ქამრები (ძალოსანთა) [სპორტის საკუთვნი] weight lifting belts [sports articles] 
 

28   280177   ბოდიბორდები bodyboards 



 

28   280178   ბარათები (ბინგოს) bingo cards 

28   280179 
 

 
28   280179 

ხელსაწყოები (ამოგლეჯილი კორდის 

მოსაწესრიგებელი) [გოლფის საკუთვნი] 
 
 

ხელსაწყოები (ამოგლეჯილი კორდის 

მოსაწესრიგებელი) [გოლფის საკუთვნი] 

divot repair tools [golf accessories] 
 

 
pitch mark repair tools [golf accessories] 

 
28   280180   მისატყუარები (სანადირო -) hunting game calls 

28   280181   რულეტის ტრიალა roulette wheels 

28   280182   გორგოლაჭიანი ციგურები in-line roller skates 

28   280183   პინიატები [თამაში] piñatas 

28   280184   კრივის სავარჯიშო “მსხალი” punching bags 

28    280185    რადიომართვადი სათამაშო სატრანსპორტო 

საშუალებები 
remote-controlled toy vehicles 

28   280186   კოლოფონი ათლეტებისათვის rosin used by athletes 

28   280187   წრიაპები snowshoes 

28   280188   შურდულები [სპორტის საკუთვნი] sling shots [sports articles] 

28  280189  სათამაშო ავტომატები წინასწარი გადახდით amusement machines, automatic and coin-operated 
 

28   280190   კალეიდოსკოპები kaleidoscopes 

28   280191   ბანქო playing cards 

28   280192   კონფეტი confetti 

28   280193   ელექტრონული სამიზნეები electronic  targets 

28   280194   სატყუარა თევზაობის ან ნადირობისათვის 

(სუნიანი) 
scent lures for hunting or fishing 

28 280195   ეკრანები (კამუფლაჟის) camouflage screens [sports articles] 

28   280196   სუსპენზორები, დამჭერი ბანდაჟები 

მამაკეცებისთვის (სპორტის 

საკუთვნი) 

men's athletic supporters [sports articles] 

 
28   280197   სნოუბორდები snowboards 

28   280198   მასშტაბური მოდელის კომპლექტები 

(სათამაშოები) 
scale model kits [toys] 

28   280199   პაჩინკო (იაპონური აზარტული თამაში) pachinkos 
 

28  280201  ასასვლელები (მთამსვლელის აღჭურვილობა) ascenders [mountaineering equipment] 

28 280202 სათამაშო აპარატები აზარტული თამაშებისთვის  gaming machines for gambling 

28  280203  სათამაშო ავტომატები (სათამაშო აპარატები) slot machines [gaming machines] 

28  280204  ქაღალდის ქუდები (წვეულებისთვის) paper party hats 

 

28   280205   საცურაო დაფები swimming kick boards 

28  280206  ჩიპები (მონეტები) აზარტული თამაშებისთვის chips for gambling 

28   280207   ჭრელი ბარათები ლატარიის სათამაშოდ scratch cards for playing lottery games 

28   280208   ამოვსებული სათამაშოები stuffed  toys 

28   280209   ბატუტები trampolines 

28   280210   ჭოკები ჭოკით ხტომისთვის poles for pole vaulting 

28   280211   ტივტივები ცურვისათვის water wings 

28   280212   საცურაო ქამრები swimming  belts 

28   280213   საცურაო ჟილეტები swimming  jackets 

28   280214   მანქანები ვიდეო თამაშებისთვის video game machines 

28   280215 
 

28   280216 

პორტატული თამაშები თხევადკრისტალური 

მონიტორით 

სათამაშო ავტომატების გალერეა ვიდეო 

თამაშებისთვის 

portable games with liquid crystal displays 
 

arcade video game machines 

28  280217  მართვის სახელურები ვიდეო თამაშებისთვის controllers for game consoles 

 

28   280218   სათამაშო მოდელები, მაკეტები toy  models 

28   280219   სათამაშო ფიგურები toy  figures 

28   280220   ბურთის სასროლი მანქანები ball pitching machines 

28   280221   შტანგები dumb-bells 

28   280222   ნიღბები (სათამაშო) masks [playthings] 

28   280223   მატრიოშკას თოჯინა matryoshka  dolls 

28  280224  მართვის სახელურები სათამაშოებისთვის controllers for toys 



 

 
28   280225   გოლფის ჩანთის ორთვალა ურმები golf bag carts 

28   280225   გოლფის ჩანთის ურიკები golf bag trolleys 

28   280226   გრძელი ვიწრო სერფინგის დაფები paddleboards 



 

28    280227    გიროსკოპები და საფრენი სტაბილიზატორები 

ავია მოდელებისთვის 
gyroscopes and flight stabilizers for model aircraft 

 
28  280228  მართვის სახელურები ვიდეო თამაშებისთვის joysticks for video games 

 

28   280229   ეკრანის დამცავი ადაპტერები პორტატული 

თამაშებისთვის 

protective films adapted for screens for portable games 

28   280230   უპილოტო თვითმფრინავი (სათამაშო) drones  [toys] 
 

 

29   290001   საკვები ცილა კულინარიისთვის albumen for culinary purposes 

29  290002  წყალმცენარეების ექსტრაქტები საკვებისათვის seaweed extracts for food 

29   290003   ჟელატინი gelatine* 

29   290005   საკვები ცხიმები edible fats 

29   290006   ქაფშია, ქამსა anchovy, not live 

29   290007   კარაქი (არაქისის) peanut butter 

29   290008   ნაღების კარაქი butter 

29   290009   კაკაოს კარაქი საკვებისთვის cocoa butter for food 

29   290010   კარაქი (ქოქოსის) coconut butter 

29   290011   ნაღების კრემი buttercream 

29   290012   კვერცხის ცილა white of eggs 

29   290013   სისხლზე დამზადებული ძეხვი black pudding [blood sausage] 

29   290013   სისხლზე დამზადებული ძეხვი black pudding 

29   290013   სისხლზე დამზადებული ძეხვი blood  sausage 

29   290014   ბულიონები bouillon 

29   290014   ბულიონები broth 

29  290015  ბულიონის მოსამზადებელი შედგენილობები preparations for making bouillon 
 

29   290016   ხიზილალა caviar 

29   290017   ხილის ჩირი fruit, preserved 

29   290018   ძეხვეული charcuterie 

29   290019   კარტოფილის ჩიპსები potato chips 

29   290019   კარტოფილის ჩიპსები potato crisps 

29   290020   კომბოსტოს მწნილი sauerkraut 

29   290021   ქოქოსის კაკალი, გამომშრალი coconut,  desiccated 

29   290022   რაფსის ზეთი colza oil for food 

29   290022   რაფსის ზეთი rape oil for food 

29   290023   ბულიონის კონცენტრატები bouillon  concentrates 

29   290023   ბულიონის კონცენტრატები broth  concentrates 

29   290024   მურაბები jams 

29   290025   გაყინული ხილი frozen  fruits 

29   290026   წვნიანები soups 

29   290027   ქიშმიში raisins 

29   290028   კორნიშონი, ნეკა კიტრი gherkins 

29   290029   ბოსტნეული, დაკონსერვებული vegetables,  preserved 

29  290030  ბოსტნეული, თბურად დამუშავებული vegetables, cooked 
 

29   290031   ბოსტნეულის ჩირი vegetables,  dried 

29   290032   საკვები ზეთები oils for food 

29   290033   ნაღები [რძის ნაწარმი] cream [dairy products] 

29   290034   ყველი cheese 

29   290035   სარკალით დაფარული ხილი crystallized fruits 

29   290035   სარკალით დაფარული ხილი frosted  fruits 

29   290036   გუფთა croquettes 

29   290037   კიბო, არაცოცხალი crustaceans, not live 

29   290038   ფინიკი dates 

29   290039   რძე milk 

29   290040   კიბორჩხალა, არაცოცხალი crayfish, not live 

29   290041   თევზის ფილე fish  fillets 

29   290042   მაჭიკი [კვეთი] rennet 

29  290043  ხილი, თბურად დამუშავებული fruit, stewed 

29   290044   ხილის ჟელე fruit jellies 

29   290045   რბილობი (ხილის) fruit pulp 

29   290046   ხორცი meat 

29   290047   თევზი, არაცოცხალი fish, not live 

29   290048   ჟელე, საკვები jellies for food 

29   290049   ხორცის ჟელე meat jellies 

29   290050   ნანადირევი game, not live 

29   290051   ჯანჯაფილის მურაბა ginger jam 

29   290052 
 

29   290053 

სოიას მარცვლები საკვებისათვის, 

დაკონსერვებული 

ცხიმის შემცვლელი ნივთიერებები საკვები ცხიმის 

დასამზადებლად 

soya beans, preserved, for food 
 

fatty substances for the manufacture of edible fats 



 

29  290054  ცხიმების ნარევი ბუტერბროდებისათვის fat-containing mixtures for bread slices 
 

29   290055   ქაშაყი, არაცოცხალი herrings, not live 

29   290057   ომარები, არაცოცხალი lobsters, not live 

29   290058   სიმინდის ზეთი corn oil for food 

29   290058   სიმინდის ზეთი maize oil for food 

29   290059   პალმის თესლის ზეთი palm kernel oil for food 

29   290060   ქუნჯუთის ზეთი sesame oil for food 

29   290061   ხამანწკები, არაცოცხალი oysters, not live 

29   290062   თევზის წებო, საკვები isinglass for food 

29   290063   ლორი ham 

29   290064   კვერცხის გული yolk of eggs 

29   290065   იოგურტი yogurt 

29   290065   იოგურტი yoghurt 

29 290066   ბოსტნეულის წვნიანები vegetable soup  preparations 

29  290067  ბოსტნეულის წვენი კულინარიისათვის vegetable juices for cooking 

29   290068   ხორცის ექსტრაქტები meat  extracts 

29   290070   კეფირი [რძის ნაწარმი] kephir [milk beverage] 

29   290070   კეფირი [რძის ნაწარმი] kefir [milk beverage] 

29   290071   კუმისი [რძის სასმელი] kumys  [kumyss]  [milk  beverage] 

29   290071   კუმისი [რძის სასმელი] koumiss [kumiss] [milk beverage] 

29  290072  რძიანი სასმელები რძის ჭარბი შემცველობით milk beverages, milk predominating 
 

29   290073   შრატი, დო whey 

29   290074   რძის ნაწარმი milk products 

29   290075   ლანგუსტები, არაცოცხალი spiny lobsters, not live 

29   290076   ბეკონი bacon 

29   290077   ოსპი, დაკონსერვებული lentils,  preserved 

29   290078   მარგარინი margarine 

29   290079   კონფიტიური, ჯემები marmalade 

29   290081   საკვები ძვლის ტვინი animal marrow for food 

29   290082   მოლუსკები, არაცოცხალი shellfish, not live 

29   290083   მიდიები, არაცოცხალი mussels, not live 

29   290084   პალმის ზეთი palm oil for food 

29   290085   კაკალი, დამუშავებული nuts,  prepared 

29   290086   კვერცხი eggs* 

29   290087   კვერცხის ფხვნილი powdered eggs 

29   290088   ღვიძლის პაშტეტი liver pâté 

29   290088   პაშტეტი (ღვიძლის) liver pastes 

29   290089   ხახვი, დაკონსერვებული onions, preserved 

29   290090   ზეთისხილი, დაკონსერვებული olives,  preserved 

29   290091   ზეითუნის ზეთი olive oil for food 

29   290092   ძვლის ცხიმი, საკვები bone oil, edible 

29   290093   პექტინები კულინარიისთვის pectin for culinary purposes 

29   290095   პიკული pickles 

29   290096   მუხუდო, დაკონსერვებული peas,   preserved 

29   290097   სოსისი sausages 

29   290098   დამარილებული ხორცი salted meats 

29  290099  წვნიანის მოსამზადებელი შედგენილობები preparations for making soup 
 

29   290101   პამიდვრის პასტა tomato  purée 

29   290102   ბოსტნეულის სალათები vegetable salads 

29   290103   ღორის ქონი lard 

29   290104   სალათები (ხილის) fruit salads 

29   290106   სარდინები, არაცოცხალი sardines, not live 

29   290107   ორაგული, არაცოცხალი salmon, not live 

29   290108   მუცლის ქონი, საკვები suet for food 

29   290109   თინუსი, არაცოცხალი tuna, not live 

29   290110   პამიდვრის წვენი კულინარიისათვის tomato juice for cooking 

29   290111   მზესუმზირას ზეთი sunflower oil for food 

29   290112   შიგნეული tripe 

29  290113  ტრიუფელი [თირკმელა სოკო], დაკონსერვებული truffles, preserved 
 

29   290114   შინაური ფრინველი, არაცოცხალი poultry, not live 

29   290115   ცედრა (ხილის) fruit peel 

29  290116  ალგინატები კულინარიული მიზნებისათვის alginates for culinary purposes 
 

29   290117   ნუში, დანაყილი almonds,  ground 

29   290118   არაქისი, დამუშავებული peanuts,  prepared 

29   290120   სოკო, დაკონსერვებული mushrooms, preserved 

29   290121   ქოქოსის ცხიმი coconut fat 

29   290122   ქოქოსის ზეთი coconut oil for food 



 

29   290123   პარკოსნები, დაკონსერვებული beans, preserved 

29   290124   ღვიძლი liver 

29  290125  თევზით დამზადებული საკვები პროდუქტები fish-based  foodstuffs 
 

29   290131   ჩიპსები (ხილის) fruit chips 

29   290132   მოლუსკები, არაცოცხალი clams, not live 

29   290133   დასპირტული ხილი fruit preserved in alcohol 

29   290134   ყვავილის მტვერი, საკვები pollen prepared as foodstuff 

29   290135   კრევეტები, არაცოცხალი prawns, not live 

29   290136   თევზი, დაკონსერვებული fish,   preserved 

29   290137   ხორცი, დაკონსერვებული meat,  preserved 

29   290138   კრევეტები, არაცოცხალი shrimps, not live 

29   290139   კვერცხი (ლოკოკინას), საკვები snail eggs for consumption 

29   290140   ტოფუ [სოიას ხაჭო] tofu 

29   290141   ნაღები (ათქვეფილი) whipped cream 

29   290142   ღორის ხორცი pork 

29   290143   ფრინველის ბუდეები [საკვები] edible birds' nests 

29   290144   თევზის კონსერვები fish, tinned [canned (Am.)] 

29  290145  თევზის საკვები ადამიანის მოხმარებისთვის fish meal for human consumption 
 

29   290146   ხილის კონსერვები fruits, tinned [canned (Am.)] 

29   290147   ხორცის კონსერვები meat, tinned [canned (Am.)] 

29   290148   კარტოფილის მაჭკატები potato  fritters 

29   290149   დამარილებული თევზი salted fish 

29   290150   ტრეპანგები, არაცოცხალი sea-cucumbers, not live 

29   290151   აბრეშუმის ჭიის ჭუპრები, საკვები silkworm chrysalis for human consumption 

29   290152   ბოსტნეულის კონსერვები vegetables, tinned [canned (Am.)] 
29   290153   სოსისი საფანელში sausages in batter 

29   290154   კარტოფილის ფანტელები potato  flakes 

29   290155   ვაშლის პიურე apple purée 

29   290156   შტოშის პიურე cranberry  sauce  [compote] 

29  290157  ტაჰინი [ქუნჯუთის თესლის ცომისებრი მასა] tahini [sesame seed paste] 

29   290158   ჰიუმუსი [თურქული მუხუდოს ცომი] hummus   [chickpea   paste] 

29   290159   შებრაწული წყალმცენარეები toasted   laver 

29   290160   საუზმეული (ხილზე დამზადებული) fruit-based  snack  food 

29   290161  შედედებული რძე curd 

29 290162  კიმჩი (ფერმენტირებული ბოსტნეულის საკვები) kimchi  [fermented  vegetable  dish] 
 

29   290163   სოიას რძე [რძის შემცვლელი] soya milk 

29   290164   რძის კოკტეილები milk shakes 

29   290165   აჯიკა (დაკონსერვებული წიწაკა) ajvar  [preserved  peppers] 

29  290166  მზესუმზირის მარცვალი, დამუშავებული sunflower seeds, prepared 
 

29   290167   თევზის მუსი fish  mousses 

29  290168  უალკოჰოლო ეგნოგი (ათქვეფილი კვერცხი) non-alcoholic eggnog 

 
29   290169   ბოსტნეულის მუსი vegetable   mousses 

29   290170   თევზის ქვირითი, დამუშავებული fish  roe,  prepared 

29   290171   თესლი (მარცვალი) დამუშავებული seeds,   prepared* 

29   290172   ადამიანის მიერ მოხმარებისთვის დამზადებული 
ალოე  ვერა 

aloe vera prepared for human consumption 

29   290173   დასპირტული ნიორი preserved  garlic 

29   290174   ცილის რძე albumin milk 

29   290174   პროტეინის რძე protein  milk 

29   290175   სელის ზეთი კულინარიისთვის linseed oil for culinary purposes 

29   290175   სელის ზეთი კულინარიისთვის flaxseed oil for culinary purposes 

29   290176   ნაკლებცხიმიანი კარტოფილის ჩიფსები low-fat potato chips 
 

29  290177  ლეციტინი კულინარიული მიზნებისათვის lecithin for culinary purposes 
 

 

29   290178   რძის ფერმენტები კულინარიისთვის milk ferments for culinary purposes 

29   290179   კომპოტები compotes 
29   290180   შესქელებული რძე condensed milk 

29   290181   არაჟანი smetana [sour cream] 

29   290182   რიაჟენკა (ფერმენტირებული რძე) ryazhenka  [fermented  baked  milk] 

29   290183   პროსტოკვაშა (დამჟავებული რძე) prostokvasha  [soured  milk] 
29   290184   პომიდვრის პასტა tomato  paste 

29   290185   ბოსტნეულის ჟელატინის პასტა vegetable marrow paste 

29   290186   ბადრიჯნის პასტა eggplant  paste 

29   290186   ბადრიჯნის პასტა aubergine  paste 



 

29   290187   არაქისის რძე კულინარიისთვის peanut milk for culinary purposes 

29 290188   ნუშის რძე კულინარიისთვის almond milk for culinary purposes 

29   290189   ბრინჯის რძე (რძის შემცვლელი) rice milk 

29   290190   არტიშოკი, დაკონსერვებული artichokes,  preserved 

29   290191   დამუშავებული ხილის განლაგება arrangements of processed fruit 

29   290192   რძის ფხვნილი powdered  milk* 
29   290193   იაკიტორი yakitori 

29  290194  ბულგოგი (კორეული საქონლის ხორცის საკვები)  bulgogi [Korean beef dish] 
 

29   290195   დაშაქრული კაკალი candied nuts 

29   290196   არომატიზირებული თხილეული flavored  nuts 

29   290196   არომატიზირებული თხილეული flavoured  nuts 

29   290197   ფუნდუკები (ტყის თხილი), დამუშავებული hazelnuts,    prepared 
 

29   290198   ცირცელი, დაკონსერვებული berries,  preserved 

30   300002   ზღვის წყალმცენარე (საკაზმი) seaweed  [condiment] 

30   300003   მაკარონის ნაწარმი pasta 

30   300004   ნუშის ცომი almond paste 

30   300006   ანისულის თესლი aniseed 

30   300007   ბადიანი star aniseed 

30    300008    საკონდიტრო ნაწარმი (საშობაო ნაძვისხის 
მოსართავი) 

confectionery for decorating Christmas trees 

30   300009   ნაყენები, არასამკურნალო infusions, not medicinal 

30   300010   ყავის არომატული ნივთიერებები coffee  flavorings 

30   300010   ყავის არომატული ნივთიერებები coffee  flavourings 

30  300011  არომატიზატორები საკვებისათვის aromatic preparations for food 

30   300012   საკაზმები seasonings 
30 300013   ხმიადი unleavened bread 

30   300014   მარილი (საკვების დასაკონსერვებელი) salt for preserving foodstuffs 
 

30   300015   ორცხობილა rusks 

30   300016   ბისკვიტები cookies 

30   300016   გალეტები biscuits 

30   300017   ალაოს ნამცხვარი malt biscuits 

30   300019   კანფეტები (პიტნის) peppermint sweets 

30   300020   კანფეტები sweetmeats [candy] 

30   300022   ვაფლი waffles 

30   300023   ბრიოშები [ერბოზელილი ფუნთუშები] buns 
 

30   300024   კაკაო cocoa 

30   300026   ყავა coffee 

30   300027   ნედლი ყავა unroasted coffee 

30  300028  ბოსტნეულისაგან მიღებული ყავის შემცვლელები vegetal preparations for use as coffee substitutes 
 

30   300029   ნამცხვრები cakes 

30   300030   დარიჩინი [სანელებელი] cinnamon [spice] 

30   300031   კაპარის სანელებელი capers 

30   300032   კარამელი [კანფეტი] caramels [candy] 

30   300033   კერი [ცხარე საკაზმი] curry  [spice] 

30   300034   მარცვლეულის ნაწარმი cereal  preparations 

30   300035   საღეჭი რეზინი chewing  gum* 

30   300036   ვარდკაჭაჭა [ყავის შემცვლელი] chicory [coffee substitute] 

30   300037   ჩაი tea* 

30   300038   შოკოლადი chocolate 

30   300039   მარციპანი marzipan 

30   300040   მიხაკი [სანელებელი] cloves [spice] 

30   300041   საკაზმები condiments 

30   300042   ტკბილეული confectionery 

30   300042   ტკბილეული sugar  confectionery 

30   300043   სიმინდის ფანტელები corn flakes 

30   300043   სიმინდის ფანტელები maize flakes 

30   300044   ბატიბუტი popcorn 

30  300045  ათქვეფილი ნაღების სტაბილიზატორები preparations for stiffening whipped cream 
 

30   300046   ნაყინი ice cream 

30   300047   ბლინები pancakes 

30    300048    ესენციები (საკვები), ეთერის ესენციისა და 
ეთერზეთების გარდა 

essences for foodstuffs, except etheric essences and 

essential oils 

30   300049   მარილი (სუფრის) cooking salt 

30   300050   საკვების შემსქელებლები thickening agents for cooking foodstuffs 

30   300051   ქურქუმა turmeric* 

30   300053   ბუნებრივი დამატკბობლები natural  sweeteners 

30   300054   სანელებლები spices 



 

 

30 300055 თაფლაკვერები gingerbread 

30 300056 ბაჰარი allspice 

30 300057 ფქვილი flour* 

30 300057 ფქვილი meal* 

30 300058 მუხუდოს ფქვილი bean meal 

30 300059 სიმინდის ფქვილი corn flour 

30 300059 სიმინდის ფქვილი corn meal 

30 300059 სიმინდის ფქვილი maize flour 

30 300059 სიმინდის ფქვილი maize meal 

30 300060 მდოგვის ფქვილი mustard meal 

30 300061 ქერის ფქვილი barley meal 

30 300062 სოიას ფქვილი soya flour 

30 300063 ხორბლის ფქვილი wheat flour 

30 300065 საკვები  სახამებელი starch for food 

30 300066 ფერმენტები ცომისათვის ferments for pastes 

30 300067 პომადი [საკონდიტრო ნაწარმი] fondants [confectionery] 

30 300068 პტიფური [პატარა ნამცხვარი] petits fours [cakes] 

30 300069 შაქარი sugar* 

30 300070 ნამცხვრის არომატიზატორები, ეთერზეთების 

გარდა 
flavorings, other than essential oils, for cakes 

30 300070 ნამცხვრის არომატიზატორები, ეთერზეთების flavourings, other than essential oils, for cakes 

გარდა 

30 300071 ნამცხვრის პუდრი cake powder 

30 300072 ნამცხვრის ცომი cake dough 

30 300072 ნამცხვრის თხელი ცომი cake batter 

30 300073 ჯანჯაფილი, კოჭა [სანელებელი] ginger [spice] 

30 300074 საკვები ყინულის შემკვრელი ნივთიერებები  

30 300074 ნაყინის შემკვრელი ნივთიერებები  
30 300074 ნაყინის შემკვრელი ნივთიერებები binding agents for ice cream 

30 300075 ყინული, ბუნებრივი ან ხელოვნური ice, natural or artificial 

30 300076 ყინული გასაცივებლად ice for refreshment 

30 300077 გლუკოზა კულინარიისთვის glucose for culinary purposes 

30 300078 კვების პროდუქტის სახით დამზადებული gluten prepared as foodstuff 

წებოგვარა 

30 300080 საკვები  ბურღულეული groats for human food 

30 300081 ძმარი vinegar 

30 300082 კეტჩუპი [საწებელა] ketchup [sauce] 

30 300083 კაკაოს რძიანი სასმელები cocoa beverages with milk 

30 300084 ყავის რძიანი სასმელები coffee beverages with milk 

30 300085 შოკოლადის რძიანი სასმელები chocolate beverages with milk 

30 300086 ცომის ხაში, საფუარი leaven 

30 300087 საფუარი yeast* 

30 300088 ძეხვეულის შემკვრელი ნივთიერებები sausage binding materials 

30 300089 ნუშის ნამცხვარი macaroons [pastry] 

30 300090 მაკარონის ნაწარმი macaroni 

30 300091 სიმინდის ღერღილი corn, milled 

30 300091 სიმინდის ღერღილი maize, milled 

30 300092 სიმინდი, მოხალული corn, roasted 

30 300092 სიმინდი, მოხალული maize, roasted 

30 300093 პური bread 

30 300094 მალტოზა maltose 

30 300095 მელასა [შავი ბადაგი] molasses for food 

30 300096 ბადაგი golden syrup 

30 300097 პიტნა საკონდიტრო ნაწარმისათვის mint for confectionery 

30 300098 თაფლი honey 

30 300100 დაცეხვილი ქერი husked barley 

30 300101 მდოგვი mustard 

30 300102 ჯავზი nutmegs 

30 300103 ატრია noodles 

30 300103 წვრილი ვერმიშელი ribbon vermicelli 

30 300104 ღვეზელები pies 

30 300105 დაღერღილი ქერი crushed barley 

30 300106 სენდვიჩები sandwiches 

30 300107 პასტილა [კანფეტი] pastilles [confectionery] 

30 300107 პასტილა [კანფეტი] lozenges [confectionery] 

30 300108 საკონდიტრო ნაწარმი pastries 

30 300109 მშრალი ნამცხვარი petit-beurre biscuits 

30 300110 ფუნთუშები bread rolls 

30 300111 წიწაკა [საკმაზი] peppers [seasonings] 

30 300112 პიცა pizzas 

30 300113 წიწაკა pepper 



 

30   300114   კარტოფილის ფქვილი potato flour* 

30   300115   პუდინგები puddings 

30   300116   პრალინე pralines 

30   300117   რავიოლი ravioli 

30   300118   ძირტკბილას კანფეტები liquorice  [confectionery] 

30   300119   ბრინჯი rice 

30   300120   ზაფრანა [საკაზმები] saffron  [seasoning] 

30   300121   საგო sago 

30   300122   საწებლები [საკაზმები] sauces  [condiments] 

30   300123   ნიახურის მარილი celery salt 

30   300124   მანანის ბურღული semolina 

30   300125   ხილის ნაყინი sherbets  [ices] 

30   300125   ხილის ნაყინი sorbets  [ices] 

30   300126   სპაგეტი spaghetti 

30   300127   ტაპიოკა tapioca 

30   300128   ტაპიოკას ფქვილი tapioca  flour* 

30   300129   ხილ-კენკრის ტორტები tarts 

30   300130   ვანილი კულინარიისთვის vanilla flavorings for culinary purposes 

30   300130   ვანილი კულინარიისთვის vanilla flavourings for culinary purposes 

30   300131   ვანილინი [ვანილის შემცვლელი] vanillin  [vanilla  substitute] 
30   300132   ვერმიშელი vermicelli [noodles] 

30   300133   ღვეზელი (ხორციანი) meat pies 

30   300134   ხორციანი პური (ღვეზელი) პატე ან კღუ pâtés en croûte 
 

30    300135    ხორცის საოჯახო პირობებში დასარბილებელი 

შედგენილობები 

meat tenderizers for household purposes 

30   300136   საკვები ყინული edible ices 

30   300137   ნაყინის გასაკეთებელი ფხვნილი powders for making ice cream 

30   300138   ნუშის საკონდიტრო ნაწარმი almond  confectionery 

30   300139   არაქისის საკონდიტრო ნაწარმი peanut  confectionery 

30 300140 საკვების არომატიზატორები, ეთერზეთების გარდა food flavorings, other than essential oils 
 

30 300140 საკვების არომატიზატორები, ეთერზეთების გარდა food flavourings, other than essential oils 

 

30   300141 

 

30   300141 

სასმელის არომატიზატორები, ეთერზეთების 

გარდა 

სასმელის არომატიზატორები, ეთერზეთების 

გარდა 

flavorings, other than essential oils, for beverages 

flavourings, other than essential oils, for beverages 

30   300142   დაღერღილი შვრია crushed oats 

30   300143   დაცეხვილი შვრია husked oats 

30   300144   შვრიაზე დამზადებული საკვები oat-based   food 

30   300145   ფანტელები (შვრიის) oat flakes 

30   300146   შვრიის ფქვილი oatmeal 

30  300147   ძირტკბილას ჩხირები [კანფეტი] stick liquorice [confectionery] 

30   300148   ღვინის ძმარი beer vinegar 
30   300149   სასმელები (ყავის) coffee-based beverages 

30   300150   კაკაოს სასმელები cocoa-based beverages 

30   300151   სასმელები (შოკოლადის) chocolate-based beverages 

30   300152   ყავის შემცვლელები artificial  coffee 

30   300153   შაქარყინული candy* 

30   300161   ფანტელები [მარცვლეულის ნაწარმი] chips [cereal products] 
 

30   300162   ჩაუ-ჩაუ [საკაზმი] chow-chow  [condiment] 

30   300163   კუსკუსი [მანანის ბურღული] couscous   [semolina] 

30   300164  ალაოს ექსტრაქტი malt extract for food 

30   300165   საკვები ალაო malt for human consumption 

30   300166   პროპოლისი propolis* 

30   300166   დინდგელა, სკის წებო bee glue* 

30   300167   სოუს-სანელებლები [საკაზმები] relish   [condiment] 

30   300168   ფუტკრის რძე royal jelly* 

30   300169   ზღვის წყალი კულინარიისათვის sea water for cooking 

30   300170   სუში sushi 

30   300171   პამიდვრის საწებელა tomato sauce 

30   300172   მაიონეზი mayonnaise 

30   300174   კრეკერები crackers 

30   300175   მოხარშული კრემი რძითა და კვერცხით custard 
 

 

30  300176  მარმელადი [საკონდიტრო ნაწარმი] fruit jellies [confectionery] 

30   300177   მიუსლი muesli 

30   300178   ბრინჯის კვერები rice cakes 

30   300179   სოიას საწებელა soya sauce 

30   300181   გაყინული იოგურტი [გაყინული საკონდიტრო ნაწარმი] 



 

frozen yogurt [confectionery ices] 



 

30   300181   გაყინული იოგურტი [გაყინული საკონდიტრო 

ნაწარმი] 
frozen yoghurt [confectionery ices] 

30  300182  ჩატნი [მოტკბო-მომჟავო საწებელი ხორცისათვის] chutneys [condiments] 

 

30   300183 

 

30   300184 

საგაზაფხულო რულეტი [ბლინში გახვეული 

ცოცხალი ბოსტნეული] 

ტაქოსი [სიმინდის უმარილო კვერი ხორცისა და 

ბოსტნეულის შიგთავსით] 

spring rolls 

tacos 

 
30   300185   ტორტილია [სიმინდის კვერი] tortillas 

30   300186   ყინულიანი ჩაი iced tea 

30   300187   სასმელები (ჩაის) tea-based beverages 

30   300188   საკაზმები (სალათის) dressings for salad 

30   300189   საფანელი breadcrumbs 

30   300190   ტაბულე [ბოსტნეულის  კერძი ხორბლის 

ბურღულით] 
tabbouleh 

30   300191   ჰალვა halvah 

30    300192    კიში [ღვეზელი-მობრაწულა წვრილად დაჭრილი 

ღორის ქონის შიგთავსით] 
quiches 

 
30   300193   წვენი (ხორცის) [საწებელა] meat  gravies 

30   300194   მისო (საკაზმი) soya bean paste [condiment] 

30   300194   სოიას ცომი [საკაზმი] miso [condiment] 

30   300195   მარცვლეულის საუზმეული cereal-based snack food 

30   300196   ბრინჯის საუზმეული rice-based snack food 

30   300197   ღომი hominy 

30   300198   სიმინდის ბურღული hominy  grits 

30   300199   საცხობი ფხვნილები baking powder 

30  300200  ნატრიუმის ბიკარბონატი [საცხობი სოდა] baking soda [bicarbonate of soda for cooking purposes] 
 

30  300200  ნატრიუმის ბიკარბონატი [საცხობი სოდა] bicarbonate of soda for cooking purposes [baking soda] 

30  300201  მწვანილი, დაკონსერვებული [საკაზმები] garden herbs, preserved [seasonings] 

 

30   300202   არტიით დამზადებული კერძები noodle-based prepared meals 

30   300203   ნამცხვრის მოსაყინი (შაქრის ჭიქურა) cake  frosting  [icing] 
 

30   300204   შოკოლადის მუსი chocolate mousses 

30  300205  ტკბილეულის მუსი (საკონდიტრო ნაწარმი) dessert  mousses  [confectionery] 
 

30   300206   ხილის, საწებლები, სოუსები fruit  coulis  [sauces] 

30   300207   მარინადები marinades 

30   300208   ჩიზბურგერი (სენდვიჩი) cheeseburgers  [sandwiches] 

30   300209   პესტო (საწებელი) pesto [sauce] 

30   300210   ლორის გლაზური ham glaze 

30   300212   საკვები სელის თესლი linseed for culinary purposes [seasoning] 

30 300212   საკვები სელის მარცვალი flaxseed for culinary purposes [seasoning] 

30   300213 
 

30   300214 

ხორბლის ჩანასახი ადამიანის მიერ 

მოხმარებისათვის 

მაღალი კონცენტრაციით ცილის შემცველი 
მარცვლეული 

wheat germ for human consumption 
 

high-protein cereal bars 

30   300215   ტარტარის კრემი კულინარიისთვის cream of tartar for culinary purposes 

30   300216   წებოგვარის დანამატები კულინარიული 
მიზნებისათვის 

gluten additives for culinary purposes 

30   300217   მაკარონის ნაწარმის სოუსი pasta sauce 

30   300218   მარცვლეულის ფილა (ბრიკეტი) cereal bars 

30   300219   პალმის შაქარი palm sugar 

30   300220   ცომი dough 

30  300221  ყვავილები და ფოთლები, ჩაის შემცვლელები flowers or leaves for use as tea substitutes 
 

30   300222   ტკბილი ერბოზელილი ცომი საკონდიტრო 

ნაწარმისთვის 

pastry dough 

30   300223   ვარენიკი (ცომის გუფთები შიგთავსით) vareniki   [stuffed   dumplings] 

30  300224  პელმენი (ცომის გუფთები ხორცის შიგთავსით) pelmeni [dumplings stuffed with meat] 



 

30   300225   ნამცხვრების მოსართავი შოკოლადი chocolate decorations for cakes 

30   300226   ნამცხვრების მოსართავი კანფეტები candy decorations for cakes 

30   300227   თხილეული შოკოლადის მინანქრით chocolate-coated  nuts 

30   300228   ბრინჯის პუდინგი rice pudding 

30   300229   თხილეულის ფქვილი nut flours 

30  300230  წვრილად დაკეპილი ნიორი (საკმაზი) minced garlic [condiment] 



 

31 310036 კოპტონი საქონლისათვის (რაფსის) 

31 310037 კიტრი, ცოცხალი 

31 310038 გირჩები (სვიის) 

31 310039 ქატოს რბილი მასა ცხოველების გამოსაკვებად 

31 310040 კოპრა [ქოქოსის კაკლის გული] 

31 310041 მოლუსკები, ცოცხალი 

31 310042 ბოსტნეული, ცოცხალი 

31 310043 გოგრა, ცოცხალი 

31 310044 გვირგვინები (ცოცხალი ყვავილების) 

31 310045 კვერცხები წიწილების გამოსაჩეკად, დაპეპლილი 

31 310046 თივის მულჩი 

 

30   300231   ბაოზი (ფუნთუშები შიგთავსით) baozi [stuffed buns] 

30   300232   ბრინჯის ფაფა კულინარიისთვის rice pulp for culinary purposes 

30  300233  ჯიაოზი (ცომის გუფთები შიგთავსით) jiaozi  [stuffed  dumplings] 
 

30   300234   რამენი (ატრიის იაპონური კერძი) ramen [Japanese noodle-based dish] 

30  300235  ოკონომიაკი (იაპონური სანელებლიანი ბლინები) okonomiyaki [Japanese savory pancakes] 
 

30  300235  ოკონომიაკი (იაპონური სანელებლიანი ბლინები) okonomiyaki [Japanese savoury pancakes] 

 

30   300236 
 

 
 

30   300236 

თხელი ცომის ნარევი ოკონომიაკისთვის 

(იაპონური სანელებლიანი ბლინები) 

 
თხელი ცომის ნარევი ოკონომიაკისთვის 

(იაპონური სანელებლიანი ბლინები) 

batter mixes for okonomiyaki [Japanese savory pancakes] 

 
 
 

batter mixes for okonomiyaki [Japanese savoury 

pancakes] 

 

30   300237   ბურიტოები burritos 

30   300238   გიმბაპი (კორეული ბრინჯის კერძი) gimbap [Korean rice dish] 

30   300239   საკვები ქაღალდი edible paper 

30   300240   საკვები ბრინჯის ქაღალდი edible rice paper 

31   310002   ციტრუსის ხილი, ცოცხალი citrus fruit, fresh 

31   310003 
 

31   310003 

ზღვის წყალმცენარეები, ადამიანთა და 

ცხოველთა საკვები 

საკვები წყალმცენარეები ადამიანებისა და 

ცხოველებისათვის 

algae, unprocessed, for human or animal consumption 

 
seaweed, unprocessed, for human or animal 

consumption 

31   310004   კაკალი nuts  [fruits] 

31   310005   გარეული ცხოველები menagerie  animals 

31   310006   ცოცხალი ცხოველები live animals 

31   310007   საკვები (ცხოველების) animal foodstuffs 

31   310008   ხეები trees 

31   310009   საშობაო [საახალწლო ] ნაძვისხე Christmas trees* 

31   310010   ტანი (ხის) trunks of trees 

31   310011   ბუჩქნარი shrubs 

31   310011   ბუჩქნარი bushes 

31   310012   შვრია oats 

31   310013   კენკროვნები, ცოცხალი berries, fresh 

31   310014   მარილი საქონლისათვის salt for cattle 

31   310015   ჭარხალი, ცოცხალი beet, fresh 

31   310016   ქატო bran 

31   310017   დაუმუშავებელი მერქანი unsawn  timber 

31   310018  ხის მასის დასამზადებელი ბურბუშელა wood chips for the manufacture of wood pulp 
 

31   310019   მერქანი (ქერქგაუცლელი) undressed timber 

31   310020   კაკაოს მარცვლები, ნედლი cocoa beans, raw 

31   310021   შაქრის ლერწამი sugarcane 

31   310022   აკაციის მარცვლეული, უმი locust beans, raw 

31  310023  პურეულის თესლი, დაუმუშავებელი cereal seeds, unprocessed 

31   310024   სოკო, ცოცხალი mushrooms,  fresh 

31  310025  მიცელიუმი გამრავლებისათვის mushroom spawn for propagation 

31   310026   კოპტონი oil cake 
31   310026   კოპტონი cattle cake 

31   310027   წაბლი chestnuts, fresh 

31   310028   კირი (ფურაჟის) lime for animal forage 

31   310029   ვარდკაჭაჭას ძირხვენები chicory roots 

31   310030   ვარდკაჭაჭა, ცოცხალი chicory, fresh 

31   310031   გალეტები (ძაღლების საკვები) dog biscuits 

31   310032   ლიმონი, ცოცხალი lemons, fresh 

31   310033   ნაჭუჭი (ქოქოსის კაკლის) coconut shell 

31   310034   ქოქოსის კაკალი coconuts 

31   310035   ფრინველების საკვები bird food 

rape cake for cattle 

cucumbers,  fresh 

hop cones 

bran mash for animal consumption 
 

copra 

shellfish,  live 

vegetables,  fresh 

squashes, fresh 

wreaths of natural flowers 
 

eggs for hatching, fertilised 

 

straw mulch 



 

 

31 310048 ნარჩენები ცხოველების გამოსაკვებად (სპირტის 

გამოხდის) 
distillery waste for animal consumption 

31 310049 დურდო, თხლე draff 

31 310050 სანაშენე საქონლი bred stock 

31 310052 გასასუქებელი პრეპარატები (ცხოველების) animal fattening preparations 

31 310052 გასასუქებელი პრეპარატები (ცხოველების) livestock fattening preparations 

31 310053 ბრინჯის ფქვილი ცხოველების გამოსაკვებად rice meal for forage 

31 310054 მწვანე ლობიო beans, fresh 

31 310055 ყვავილები, ცოცხალი flowers, natural 

31 310056 გამხმარი დეკორატიული ყვავილები flowers, dried, for decoration 

31 310057 ყვავილის მტვერი [ნედლეული] pollen [raw material] 

31 310058 თივა hay 

31 310059 ცხოველების მოსაღონიერებელი საკვები strengthening animal forage 

31 310060 ფურაჟი fodder 

31 310060 ფურაჟი cattle food 

31 310060 ფურაჟი forage 

31 310061 ხორბალი wheat 

31 310062 ხილი, ცოცხალი fruit, fresh 

31 310063 კორდი, ბუნებრივი turf, natural 

31 310063 კორდი, ბუნებრივი sod 

31 310064 ღვიის კენკრა juniper berries 

31 310065 თესლის  ჩანასახი  ბოტანიკური  მიზნებისთვის seed germ for botanical purposes 

31 310066 მარცვლოვნები  [პურეული] grains [cereals] 

31 310067 მარცვლოვნები ცხოველთა გამოსაკვებად grains for animal consumption 

31 310068 თესლეული, დასარგავი seeds for planting 

31 310068 თესლეული plant seeds 

31 310069 ბურღულეული შინაური ფრინველების 

გამოსაკვებად 
groats for poultry 

31 310070 მწვანილი, ცოცხალი garden herbs, fresh 

31 310071 მცენარეები plants 

31 310072 ჩითილები seedlings 

31 310073 სვია hops 

31 310074 ხეკოლას კაკალი kola nuts 

31 310074 ხეკოლას კაკალი cola nuts 

31 310075 სალათი, ცოცხალი lettuce, fresh 

31 310076 ოსპი, ნედლი lentils, fresh 

31 310077 საფუარი, ცხოველთა საკვები yeast for animal consumption 

31 310078 კორპის მუხის ქერქი rough cork 

31 310079 სელის ფქვილი [ფურაჟი] flax meal [fodder] 

31 310080 საგების მასალა ცხოველთათვის litter for animals 

31 310081 საგები საქონლისათვის (ტორფის) litter peat 

31 310082 სიმინდი maize 

31 310083 სიმინდის კოპტონი საქონლის გამოსაკვებად maize cake for cattle 

31 310084 ალაო დუღილისა და გამოხდისთვის malt for brewing and distilling 

31 310086 ხილის ჩენჩო fruit residue [marc] 

31 310086 ხილის ჩენჩო marc 

31 310087 თხილი, ნედლი hazelnuts, fresh 

31 310088 ფქვილი ცხოველების გამოსაკვებად meal for animals 

31 310089 თევზის ქვირითი fish spawn 

31 310090 გრენა [აბრეშუმის ჭიის თესლი] silkworm eggs 

31 310091 ბოლქვები (ყვავილის) flower bulbs 

31 310091 ბოლქვები (ყვავილის) bulbs 

31 310092 ხახვი, ცოცხალი onions, fresh 

31 310093 ზეთისხილი olives, fresh 

31 310094 ფორთოხალი, ცოცხალი oranges, fresh 

31 310095 ქერი barley* 

31 310096 ჭინჭარი nettles 

31 310097 მელანთევზას ძვლები [“ზღვის ხვირთქლი” ] 

ფრინველებისათვის 
cuttle bone for birds 

31 310098 საგები ჩალა საქონლისათვის straw litter 

31 310099 ჩალა [ფურაჟი] straw [forage] 

31 310100 პალმის ხის ფოთლები palms [leaves of the palm tree] 

31 310101 პალმის ხეები palm trees 

31 310102 ქატოს სალაფავი საქონლის გასასუქებლად mash for fattening livestock 

31 310103 თევზი, ცოცხალი fish, live 



 

31 310104   ვაზი vine plants 

31   310105   გირჩები (ფიჭვის) pine cones 

31   310106   წიწაკა peppers [plants] 

31   310107   გამხმარი დეკორატიული მცენარეები plants, dried, for decoration 
 

31   310108   პრასი, ცოცხალი leeks, fresh 

31   310109   ბარდა, ოქროცერცვა, ნედლი peas, fresh 

31   310110   კარტოფილი potatoes, fresh 

31    310111    კვერცხდების ასამაღლებელი პრეპარატები 

(შინაური ფრინველის) 
preparations for egg laying poultry 

31   310112   ბაგაში საქონლის გასასუქებელი საკვები stall food for animals 
 

31   310114   საკვები ძირხვენები roots for animal consumption 

31   310115   ყურძენი grapes, fresh 

31   310116   რევანდი, ცოცხალი rhubarb,  fresh 

31   310117   ვარდის ბუჩქები rose bushes 

31   310118   ჭვავი rye 

31   310119   აბრეშუმის ჭია silkworms 

31  310120  საკვები სეზამი (ქუნჯუტი), დაუმუშავებელი edible  sesame,  unprocessed 
 

31   310121   ტრიუფელი [თირკმელა სოკო], ცოცხალი truffles,  fresh 

 

31   310122   ღვინის გამოხდის ნარჩენები residue in a still after distillation 

31   310123   შინაური ფრინველი, ცოცხალი poultry,  live 

31   310124   ალგარობილა, ცხოველთა საკვები algarovilla for animal consumption 

31   310125   ნუში almonds  [fruits] 

31   310126   არაქისი, ცოცხალი peanuts, fresh 

31   310127   არაქისის ფქვილი ცხოველთათვის peanut meal for animals 

31   310128   კოპტონი ცხოველებისათვის (არაქისის) peanut cake for animals 
 

31   310129 
 

 
 

31   310129 

პურეული მარცვლოვნების დამუშავების 

თანაპროდუქტი, ცხოველთა საკვები 
 
 

თანაპროდუქტი ცხოველებისათვის (პურეული 

მარცვლოვნების  დამუშავების) 

by-products of the processing of cereals, for animal 

consumption 

 

residual products of cereals for animal consumption 

 
31   310131   შაქრის ლერწმის ნაწნეხი [ნედლი მასალა} bagasses of cane [raw material] 

 

31   310132   სათევზაო სატყუარა, ცოცხალი fishing bait, live 

31   310133   კიბორჩხალა, ცოცხალი crayfish, live 

31   310134   კიბო, ცოცხალი crustaceans, live 

31   310135   ომარები, ცოცხალი lobsters, live 

31   310136   მიდიები, ცოცხალი mussels, live 

31   310137   ხამანწკები, ცოცხალი oysters, live 

31   310138   ოთახის ცხოველების საკვები pet food 

31   310139   ნედლი ქერქი raw barks 

31   310140   ლანგუსტები, ცოცხალი spiny lobsters, live 

31   310141   საცოხნელი, ცხოველთათვის edible chews for animals 

31  310142   სასმელები შინაური ცხოველებისათვის beverages for pets 

31  310143  თევზის ძვლის ფქვილი, ცხოველთა საკვები fish meal for animal consumption 

31   310144   ბრინჯი, დაუმუშავებელი rice, unprocessed 

31   310145   ტრეპანგები, ცოცხალი sea-cucumbers, live 

31   310146 
 

31   310147 

ქვიშანარევი ქაღალდის საგები (შინაური 

ცხოველების) 

ოთახის ცხოველების ტუალეტის არომატული 

ქვიშა 

sanded paper [litter] for pets 
 

aromatic sand [litter] for pets 

31   310148   ალოე ვერა, მცენარეები aloe vera plants 

31   310149   ისპანახი, ახალი spinach, fresh 

31   310150   სელის თესლი, ცხოველთა საკვები linseed for animal consumption 

31   310150   სელის თესლი, ცხოველთა საკვები flaxseed for animal consumption 

31   310151   სელის ფქვილი, ცხოველთა საკვები linseed meal for animal consumption 

31   310151   სელის ფქვილი, ცხოველთა საკვები flaxseed meal for animal consumption 

31   310152   ხორბლის ჩანასახი, ცხოველთა საკვები wheat germ for animal consumption 
 

31   310153   არტიშოკი, ცოცხალი artichokes, fresh 

31   310154   ქაშაყი, ცოცხალი herrings, live 

31   310155   ორაგული, ცოცხალი salmon, live 

31   310156   სარდინი, ცოცხალი sardines, live 

31   310157   თინუსი, ცოცხალი tuna, live 

31   310158   ნიორი, ცოცხალი garlic, fresh 



 

31 310159   ყაბაყი, ცოცხალი vegetable marrows, fresh 



 

31   310160   საკვები სელის თესლი, დაუმუშავებელი edible  linseed,  unprocessed 
 

31  310160  საკვები სელის თესლი, დაუმუშავებელი edible flaxseed, unprocessed 

31  310161   ცოცხალი ხილის მოწყობის ღონისძიებები arrangements of fresh fruit 

32   320001   უალკოჰოლო ექსტრაქტები (ხილის) non-alcoholic  fruit  extracts 

32   320002   ლუდი beer 

32   320003   ჯანჯაფილის ელი ginger beer 

32   320003   ჯანჯაფილის ელი ginger ale 

32   320004   ალაოს ლუდი malt beer 

32   320005   ლუდის ამბოხი beer wort 

32   320006   უალკოჰოლო სასმელები (ხილის) non-alcoholic fruit juice beverages 

32   320007   სასმელები (შრატზე დამზადებული) whey beverages 
 

32  320008  სასმელების დასამზადებელი შედგენილობები preparations for making beverages 

32   320009   ესენციები (სასმელის დასამზადებელი-) essences for making beverages 

32   320010   ხილის წვენი fruit  juices 

32   320010   წვენები (ხილის) fruit juice 

32   320011   ვაჟინები სასმელებისათვის syrups for beverages 

32   320012   წყალი (სასმელი) waters [beverages] 

32  320013  გაზიანი წყლის დასამზადებელი შედგენილობები  preparations for making aerated water 
 

32    320014    ლითიუმის მარილის შემცველი მინერალური 

წყალი 

lithia water 

32   320015   მინერალური წყალი mineral  water  [beverages] 

32   320016   მინერალური წყლის დასამზადებელი 
შედგენილობები 

preparations for making mineral water 

32   320017   ზელტერის წყალი seltzer  water 

32   320018   სუფრის წყალი table  waters 

32   320019   ყურძნის ტკბილი must 

32   320020   ლიმონათი lemonades 

32  320021  სვიის ექსტრაქტები ლუდის დასამზადებლად extracts of hops for making beer 
 

 

32   320022   ბოსტნეულის წვენები [სასმელი] vegetable  juices  [beverages] 

32   320023   ვაჟინები ლომონათისათვის syrups for lemonade 

32  320024  ლიქიორის დასამზადებელი შედგენილობები preparations for making liqueurs 
 

32   320025   ალაოს ბადაგი malt wort 

32 320026   ბადაგი grape must, unfermented 

32   320027   ორშადი orgeat 

32   320028   სოდიანი წყალი soda water 

32   320029   შარბათი [სასმელი] sherbets [beverages] 

32   320029   შარბათი [სასმელი] sorbets [beverages] 

32   320030   ტომატის წვენი [სასმელი] tomato juice [beverage] 

32   320031   სასმელები (უალკოჰოლო) non-alcoholic beverages 

32  320033  გაზიანი სასმელის დასამზადებელი ტაბლეტები pastilles for effervescing beverages 

32  320034  გაზიანი სასმელის დასამზადებელი ფხვნილები powders for effervescing beverages 

32   320035   გაზიანი წყალი aerated  water 

32    320041    სარსაპარილა (ფესვებისგან დამზადებული 
არაალკოჰოლური სასმელი) 

sarsaparilla [non-alcoholic beverage] 

 
32   320042   აპერიტივები, უალკოჰოლო aperitifs,  non-alcoholic 

32   320043   კოქტეილები, უალკოჰოლო cocktails,  non-alcoholic 

32   320044   ნექტარი (ხილის) fruit nectars, non-alcoholic 

32   320045   იზოტონიკური სასმელები isotonic beverages 

32   320047   სიდრი, ვაშლის წვენი cider,  non-alcoholic 

32   320048   ბურახი (უალკოჰოლო სასმელი) kvass [non-alcoholic beverage] 

32  320049  თაფლზე დამზადებული უალკოჰოლო სასმელები non-alcoholic honey-based beverages 
 

32   320050   დამარბილებლები smoothies 

32  320051  ალოე ვერას სასმელები (უალკოჰოლო) aloe vera drinks, non-alcoholic 
 

32   320052   ლუდზე დამზადებული კოქტეილები beer-based   cocktails 

 

32   320053   სოიოზე დამზადებული სასმელები, რძის 
შემცვლელების გარდა 



 

soya-based beverages, other than milk substitutes 



 

32     320054     პროტეინით გამდიდრებული სასმელები 

სპორტსმენებისთვის 
protein-enriched sports beverages 

32   320055   ბრინჯის სასმელები, რძის შემცვლელების გარდა   rice-based beverages, other than milk substitutes 

 

32  320056  უალკოჰოლო სასმელები ყავის არომატით non-alcoholic beverages flavored with coffee 

 

32  320056  უალკოჰოლო სასმელები ყავის არომატით non-alcoholic beverages flavoured with coffee 

32  320057  უალკოჰოლო სასმელები ჩაის არომატით non-alcoholic beverages flavored with tea 

32 320057  უალკოჰოლო სასმელები ჩაის არომატით non-alcoholic beverages flavoured with tea 
 

 

33 330001   პიტნის ნაყენი peppermint    liqueurs 

33    330002    ხილის ექსტრაქტები, ალკოჰოლიანი fruit  extracts,  alcoholic 

33    330003    მწარე ნაყენები bitters 

33   330004   ანისულის ნაყენი (ლიქიორი) anise  [liqueur] 

33   330005   ანისულის არაყი anisette  [liqueur] 

33   330006   აპერიტივები aperitifs* 

33   330007   არაყი arrack [arak] 

33   330007   არაყი arak [arrack] 

33   330008   გამოხდით მიღებული სასმელები distilled  beverages 

33   330009   სიდრი [ვაშლის ღვინო] cider 

33   330010   კოქტეილები cocktails* 

33   330011   კურასო [ლიქიორი] curacao 

33    330012    დიჯესტივები [ლიქიორი და ალკოჰოლიანი 
სასმელი] 

digesters [liqueurs and spirits] 

33   330013   ღვინო wine 

33   330014   ჯინი gin 

33   330015   ლიქიორები liqueurs 

33   330016   თაფლის სასმელი [თაფლუჭი] mead [hydromel] 

33   330016   თაფლის სასმელი [თაფლუჭი] hydromel  [mead] 

33   330017   კირშვასერი [ალუბლის ნაყენი] kirsch 

33   330018   სპირტიანი სასმელები spirits  [beverages] 

33   330019   ბრენდი brandy 

33   330020  პიკეტი piquette 

33   330021   მსხლის ღვინო [სიდრი] perry 

33   330022   საკე sake 

33   330023   ვისკი whisky 

33   330024   სპირტიანი ესენციები alcoholic essences 

33   330025   სპირტიანი ექსტრაქტები alcoholic  extracts 

33   330026   სასმელები (ალკოჰოლიანი), ლუდის გარდა alcoholic beverages, except beer 

33   330031   ალკოჰოლიანი სასმელები ხილის შემცველობით   alcoholic beverages containing fruit 

33   330032   ბრინჯის სპირტი rice alcohol 

33   330033   რომი rum 

33   330034   არაყი vodka 

33   330035   ერთმანეთში შერეული სხვადასხვა ალკოჰოლიანი pre-mixed alcoholic beverages, other than beer-based 

სასმელები, ლუდის გარდა (მზა სახით) 

 

33   330036 
 

 
 

33   330037 

ნირა (შაქრის ლერწმისგან დამზადებული 

ალკოჰოლიანი სასმელი) 
 
 

ბაიჯუ (გამოხდით მიღებული ჩინური 

ალკოჰოლიანი    სასმელი) 

nira [sugarcane-based alcoholic beverage] 
 

 
 

baijiu [Chinese distilled alcoholic beverage] 

34   340001   ასანთი matches 

34    340002    სატუჩეები სიგარეტისა და სიგარის 

მუნდშტუკებისათვის (ქარვის) 
tips of yellow amber for cigar and cigarette holders 

34   340003   თამბაქო, თუთუნი tobacco 

34   340004   თამბაქოს ქისები tobacco pouches 

34   340005   სიგარეტის ჰილზები cigarette  tips 

34   340006   სიგარეტის ფილტრები cigarette  filters 

34 340007   სანთებლები lighters for smokers 

34   340008   სანთებლის დასატენი აირიანი ბალონები gas containers for cigar lighters 
 

34   340009   ჩიბუხები tobacco pipes 

34   340010   თამბაქოს ქაღალდის წიგნაკები books of cigarette papers 

34  340011   შთამნთქმელი ქაღალდი ჩიბუხისათვის absorbent paper for tobacco pipes 
 



 

34   340012   საღეჭი თამბაქო chewing tobacco 

34   340013   სიგარები cigars 



 

34   340014   საჭრელი სამარჯვები (სიგარის ბოლოს) cigar  cutters 
 

34   340015   სიგარის ყუთები cigar cases 

34   340016   პორტსიგარები cigarette  cases 

34   340017   მუნდშტუკები სიგარისათვის cigar  holders 

34   340019   სიგარეტები თამბაქოს შემცვლელებით cigarettes containing tobacco substitutes, not for medical 

purposes 

34   340020   სიგარეტები cigarettes 

34  340021  სიგარეტის დასახვევი ჯიბის მოწყობილობები pocket machines for rolling cigarettes 
 

34  340022   მუნდშტუკები სიგარეტისათვის cigarette  holders 

34   340023   სატუჩეები (სიგარეტის მუნდშტუკის) mouthpieces  for  cigarette  holders 
 

34   340024   პაპიროსის, სიგარეტის ქაღალდი cigarette  paper 

34   340025   სიგარილოები cigarillos 

34   340026   ჩიბუხის გასაწმენდი მოწყობილობები pipe cleaners for tobacco pipes 
 

34   340027   კაჟი სანთებლისათვის firestones 

34   340028   მოსაწევი ბალახები herbs for smoking* 

34   340030   ჩიბუხის სადგარები pipe racks for tobacco pipes 

34   340031   საასანთეები match holders 

34   340032   თამბაქოს ჭურჭელი tobacco jars 

34   340033   ბურნუთი snuff 

34   340034   საბურნუთეები snuff boxes 

34   340035   ასანთის კოლოფები matchboxes 

34   340036   საფერფლეები ashtrays for smokers 

34    340037    საფურთხებლები საღეჭი თამბაქოს 

მომხმარებლებისათვის 
spittoons for tobacco users 

34   340038   დამტენიანებელი კოლოფები სიგარებისათვის humidors 
 

34   340039   ელექტრო სიგარეტები electronic   cigarettes 

34    340040    თხევადი ნიკოტინის ხსნარი ელექტრო 
სიგარეტებში  გამოსაყენებლად 

liquid solutions for use in electronic cigarettes 

 
34  340041  პირიდან გამოსაორთქლებლები მწეველთათვის oral vaporizers for smokers 

 

34   340042 
 

 
 

34   340042 
 

 
 

34   340043 

 
 
 
 

34   340043 

არომატული ნივთიერებები თამბაქოსთვის, 

ეთერზეთების გარდა 
 
 

არომატული ნივთიერებები თამბაქოსთვის, 

ეთერზეთების გარდა 
 
 

არომატული ნივთიერებები ელექტრო 

სიგარეტებში გამოსაყენებლად, ეთერზეთების 

გარდა 
 
 

არომატული ნივთიერებები ელექტრო 

სიგარეტებში გამოსაყენებლად, ეთერზეთების 

გარდა 

flavorings, other than essential oils, for tobacco 

flavourings, other than essential oils, for tobacco 

 

 
flavorings, other than essential oils, for use in electronic 

cigarettes 
 
 

 
flavourings, other than essential oils, for use in electronic 

cigarettes 


