
კლასი 35 

რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში;  საოფისე სამსახური. 
Advertising; business management; business administration; office functions.  
 

სერიული 

ნომერი 

ჩამონათვალი ქართულ ენაზე ჩამონათვალი ინგლისურ ენაზე 

350001 დახმარება საქმიანობის მართვაში business management assistance 

350002 ცნობები საქმიანი ოპერაციების შესახებ business inquiries 

350003 აფიშების განთავსება bill-posting 

350003 აფიშების განთავსება outdoor advertising 

350005 იმპორტ-ექსპორტის სააგენტოები import-export agency services 

350006 ინფორმაციის სააგენტოების მომსახურება, 

კომერციული 

commercial information agency services 

350007 ანალიზი (თვითღირებულების - ) cost price analysis 

350008 სარეკლამო მასალის გავრცელება dissemination of advertising matter 

350009 ფოტოკოპირების მომსახურება photocopying services 

350012 დაქირავების სააგენტოების მომსახურება employment agency services 

350013 საოფისე აპარატურის და აღჭურვილობის 

გაქირავება 

office machines and equipment rental* 

350015 საბუღალტრო აღრიცხვა book-keeping 

350015 საბუღალტრო აღრიცხვა accounting 

350016 ანგარიშების მდგომარეობაზე ანგარიშის 

შედგენა 

drawing up of statements of accounts 

350017 კომერციული საქმიანობის აუდიტი business auditing 

350018 კონსულტაციები ბიზნესის მართვისა და 

ორგანიზაციის საკითხებში 

business management and organization 
consultancy 

350019 მენეჯმენტთან დაკავშირებული 

კონსულტაციები (პერსონალის - ) 

personnel management consultancy 

350020 კონსულტაციები საქმიანობის მართვაში business management consultancy 

350022 ბეჭდვა typing 

350023 საქონლის დემონსტრირება demonstration of goods 

350024 სარეკლამო მასალის გავრცელება ფოსტით 

სავარაუდო მომხმარებელზე  

direct mail advertising 

350025 დახმარება კომერციული ან სამრეწველო 

საწარმოების მართვაში 

commercial or industrial management assistance 

350026 დოკუმენტაციის რეპროდუცირება  document reproduction 

350027 განახლება (სარეკლამო მასალის - ) updating of advertising material 

350028 გავრცელება (ნიმუშების - ) distribution of samples 

350029 კომერციული საქმიანობის ეფექტურობის 

ექსპერტიზის მომსახურება 

business efficiency expert services 

350030 აუქციონით გაყიდვა auctioneering 

350031 ბაზრის შესწავლა market studies 

350032 კომერციული საქმიანობის შეფასება business appraisals 

350033 კვლევები საქმიანობის სფეროში business investigations 

350035 გაქირავება (სარეკლამო მასალის - ) publicity material rental 

350036 კონსულტაციები საქმიანობის  ორგანიზებაში business organization consultancy 

350038 გამოქვეყნება (სარეკლამო ტექსტების - ) publication of publicity texts 
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რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში;  საოფისე სამსახური. 
Advertising; business management; business administration; office functions.  
 

სერიული 

ნომერი 

ჩამონათვალი ქართულ ენაზე ჩამონათვალი ინგლისურ ენაზე 

350039 რეკლამა advertising 

350039 რეკლამა publicity 

350040 რადიორეკლამა radio advertising 

350041 ბიზნეს-კვლევები business research 

350042 საზოგადოებრივი ურთიერთობის სფეროში 

გაწეული მომსახურება 

public relations 

350043 სტენოგრაფისტთა სამსახური shorthand 

350044 ტელერეკლამა television advertising 

350045 კავშირგაბმულობის შეტყობინებათა ჩაწერა 

(საოფისე სამსახური) 

transcription of communications [office functions] 

350046 ვიტრინების გაფორმება shop window dressing 

350047 სარეკლამო სააგენტოების სერვისი advertising agency services 

350047 სარეკლამო სააგენტოების სერვისი publicity agency services 

350048 კონსულტაციები ბიზნესის მართვის 

საკითხებში 

advisory services for business management 

350049 მოდელების მიერ გაწეული მომსახურება 

საქონლის რეკლამის ან გასაღებაში 

ხელშეწყობის მიზნით  

modelling for advertising or sales promotion 

350051 ბაზრის კვლევა marketing research 

350061 მონაცემთა ავტომატიზებული ბაზის მართვა computerized file management 

350062 პროფესიული კონსულტაციები საქმიან 

სფეროში 

professional business consultancy 

350063 ეკონომიკური პროგნოზირება economic forecasting 

350064 გამოფენების ორგანიზება კომერციული ან 

სარეკლამო მიზნით 

organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes 

350065 ინფორმაცია (საქმიანი - ) business information 

350066 საზოგადოებრივი აზრის შესწავლა opinion polling 

350067 საგადასახადო უწყისების მომზადება payroll preparation 

350068 დაკომპლექტება (პერსონალის - ) personnel recruitment 

350069 საქმიანობის სხვა ადგილზე განთავსების 

მომსახურება 

relocation services for businesses 

350070 გაქირავება (სარეკლამო სივრცის - ) rental of advertising space 

350071 საქონლის გასაღებაში ხელშეწყობა მესამე 

პირთათვის 

sales promotion for others 

350072 სამდივნო სამსახური secretarial services 

350073 საგადასახადო დეკლარაციის შედგენა tax preparation 

350074 მოპასუხეთა სამსახური აბონენტის არყოფნის 

დროს (ტელეფონზე - ) 

telephone answering for unavailable subscribers 

350075 დამუშავება (ტექსტის - ) word processing 

350076 გაზეთებზე ხელმოწერის ორგანიზება მესამე 

პირთათვის 

arranging newspaper subscriptions for others 

350077 რეკლამა ფოსტით advertising by mail order 
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რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში;  საოფისე სამსახური. 
Advertising; business management; business administration; office functions.  
 

სერიული 

ნომერი 

ჩამონათვალი ქართულ ენაზე ჩამონათვალი ინგლისურ ენაზე 

350078 სასტუმროს საქმიანობის მართვა business management of hotels 

350079 მსახიობ-შემსრულებელთა საქმიანობის 

მენეჯმენტი 

business management of performing artists 

350080 კომპიუტერის მონაცემთა ბაზიდან 

ინფორმაციის შეგროვება  

compilation of information into computer 
databases 

350081 კომპიუტერის მონაცემთა ბაზაში 

ინფორმაციის სისტემატიზაცია 

systemization of information into computer 
databases 

350082 ბაზრობების ორგანიზება კომერციული ან 

სარეკლამო მიზნით 

organization of trade fairs for commercial or 
advertising purposes 

350083 ფოტოპირების გადამღები მოწყობილობების 

გაქირავება 

rental of photocopying machines 

350084 ინტერაქტიული რეკლამა კომპიუტერულ 

ქსელში 

on-line advertising on a computer network 

350085 მომარაგების მომსახურება მესამე პირთათვის 

[საქონლისა და მომსახურების შესყიდვა სხვა 

მეწარმეებისათვის] 

procurement services for others [purchasing goods 
and services for other businesses] 

350086 მონაცემთა მოძიება კომპიუტერულ ფაილებში 

მესამე პირთათვის  

data search in computer files for others 

350087 სარეკლამო დროის გაქირავება მასობრივი 

ინფორმაციის საშუალებებში 

rental of advertising time on communication media 

350088 პრესის მიმოხილვა news clipping services 

350089 გაქირავება (სავაჭრო ავტომატების - ) rental of vending machines 

350090 ტესტირება პერსონალის შერჩევისას 

(ფსიქოლოგიური - ) 

psychological testing for the selection of personnel 

350091 ფასების შედარების სამსახური price comparison services 

350092 საქონლის პრეზენტაცია მასობრივი 

ინფორმაციის საშუალებებით საცალო 

ვაჭრობისათვის  

presentation of goods on communication media, 
for retail purposes 

350093 კომერციული ინფორმაცია და რჩევები 

მომხმარებლისათვის  

commercial information and advice for consumers 
[consumer advice shop] 

350094 აბონირების ორგანიზება მესამე პირთათვის  

(კავშირგაბმულობისAმომსახურებაზე - ) 

arranging subscriptions to telecommunication 
services for others 

350095 ადმინისტრირება (შესყიდვაზე შეკვეთების - ) administrative processing of purchase orders 

350096 ადმინისტრირება მესამე პირთათვის 

(საქონლისა და მომსახურების ლიცენზირების 

კომერციული  - ) 

commercial administration of the licensing of the 
goods and services of others 

350097 აუტსორსინგი -  გარე რესურსების მოზიდვის 

სამსახური [საქმიანობაში ხელშეწყობა] 

outsourcing services [business assistance] 

350098 ანგარიშ-ფაქტურის გამოწერა invoicing 

350099 სარეკლამო ტექსტების შედგენა writing of publicity texts 

350100 სტატისტიკური მონაცემების შეგროვება  compilation of statistics 

350101 რეკლამის მაკეტირება  layout services for advertising purposes 
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რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში;  საოფისე სამსახური. 
Advertising; business management; business administration; office functions.  
 

სერიული 

ნომერი 

ჩამონათვალი ქართულ ენაზე ჩამონათვალი ინგლისურ ენაზე 

350102 სპონსორის, თავდების მოძიება sponsorship search 

350103 მოდის ჩვენებების ორგანიზება ხელშეწყობის 

მიზნით 

organization of fashion shows for promotional 
purposes 

350104 სარეკლამო რგოლების წარმოება production of advertising films 

350105 სპორტსმენების კომერციული საქმიანობის 

მართვა 

business management of sports people 

350106 მარკეტინგი marketing 

350107 ტელემარკეტინგის მომსახურება telemarketing services 

350108 საცალო ან საბითუმო ვაჭრობის მომსახურება 

ფარმაცევტული, ვეტერინარული და 

ჰიგიენური პრეპარატებისთვის და 

სამედიცინო უზრუნველყოფისთვის  

retail or wholesale services for pharmaceutical, 
veterinary and sanitary preparations and medical 
supplies 

350109 სავაჭრო ადგილის (დახლის) გაქირავება rental of sales stands 

350110 კომერციული და ბიზნეს საკონტაქტო 

ინფორმაციით უზრუნველყოფა 

provision of commercial and business contact 
information 

350111 საძიებო სისტემის ოპტიმიზაცია გაყიდვების 

ხელშეწყობისთვის 

search engine optimization for sales promotion 

350111 საძიებო სისტემის ოპტიმიზაცია გაყიდვების 

ხელშეწყობისთვის 

search engine optimisation for sales promotion 

350112 ვებ საიტების მნახველთა ნაკადის 

ოპტიმიზაცია 

web site traffic optimization 

350112 ვებ საიტების მნახველთა ნაკადის 

ოპტიმიზაცია 

web site traffic optimisation 

350113 Pay per click რეკლამა (დამკვეთის მიერ ვებ 

საიტის მფლობელისთვის თანხის გადახდა 

მისი რეკლამის ნახვების მიხედვით) 

pay per click advertising 

350114 კომერციული საშუამავლო მომსახურება commercial intermediation services 

350115 საქმიანი სფეროს მართვა შტატგარეშე 

მომსახურების მიმწოდებლებისთვის 

business management for freelance service 
providers 

350116 კომერციული გარიგებების მოლაპარაკებები 

და დასკვნების გამოტანა მესამე პირთათვის 

negotiation and conclusion of commercial 
transactions for third parties 

350117 მონაცემების განახლება და შენახვა 

კომპიუტერის მონაცემთა ბაზებში 

updating and maintenance of data in computer 
databases 

350118 ბიზნეს პროექტების მართვის მომსახურება 

სამშენებლო პროექტებისთვის 

business project management services for 
construction projects 

350119 ბიზნეს ინფორმაციის მიწოდება ვებ საიტების 

მეშვეობით 

providing business information via a web site 

350120 საქონლისა და მომსახურების მყიდველების 

და გამყიდველების ონ-ლაინ ბაზრით 

უზრუნველყოფა 

provision of an on-line marketplace for buyers and 
sellers of goods and services 

350121 სარეკლამო მასალის დიზაინი design of advertising materials 
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რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში;  საოფისე სამსახური. 
Advertising; business management; business administration; office functions.  
 

სერიული 

ნომერი 

ჩამონათვალი ქართულ ენაზე ჩამონათვალი ინგლისურ ენაზე 

350122 გარე რესურსებით ადმინისტრაციული მართვა 

კომპანიებისთვის 

outsourced administrative management for 
companies 

350123 საგადასახადო დეკლარაციის მომსახურება tax filing services 

350124 საკომპენსაციო პროგრამების საქმიანი მართვა 

მესამე პირთათვის 

business management of reimbursement programs 
for others 

350124 საკომპენსაციო პროგრამების საქმიანი მართვა 

მესამე პირთათვის 

business management of reimbursement 
programmes for others 

350125 ბილბორდების გაქირავება (სარეკლამო 

დაფები) 

rental of billboards [advertising boards] 

350126 რეზიუმეების დაწერა მესამე პირთათვის writing of résumés for others 

350126 მოკლე ავტობიოგრაფიის (CV) დაწერა მესამე 

პირთათვის 

writing of curriculum vitae for others 

350127 ვებ ინდექსირება კომერციული ან სარეკლამო 

მიზნებისთვის 

web indexing for commercial or advertising 
purposes 

350128 ავიაკომპანიით სისტემატიურად 

მოსარგებლეთათვის სპეციალური 

პროგრამების ადმინისტრირება 

administration of frequent flyer programs 

350129 შეხვედრის დაგეგმვის მომსახურება (საოფისე 

სამსახური) 

appointment scheduling services [office functions] 

350130 შეხვედრის შეხსენების მომსახურება (საოფისე 

სამსახური) 

appointment reminder services [office functions] 

350131 მომხმარებელთა ლოიალურობის პროგრამების 

ადმინისტრირება 

administration of consumer loyalty programs 

350132 სცენარის წერა სარეკლამო მიზნებისთვის scriptwriting for advertising purposes 

350133 წერილობითი კორესპონდენციების და 

მონაცემების რეგისტრაცია. 

registration of written communications and data 

350134 რეესტრების ტექნიკური მომსახურება და 

ინფორმაციის განახლება 

updating and maintenance of information in 
registries 

350135 ინფორმაციული ინდექსების შედგენა 

კომერციული ან სარეკლამო მიზნებისთვის. 

compiling indexes of information for commercial 
or advertising purposes 

350136 საშუამავლო მომსახურება ბიზნესში, კერძო 

ინვეტორების მხრიდან დაფინანსების 

მოსაძიებლად 

business intermediary services relating to the 
matching of potential private investors with 
entrepreneurs needing funding 

350137 ტელეკომუნიკაციის  მეშვეობით  საცალო 

ვაჭრობის წარმოება 

production of teleshopping programmes 

350137 ტელეკომუნიკაციის  მეშვეობით  საცალო 

ვაჭრობის წარმოება 

production of teleshopping programs 

350138 კონსულტაციები საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის, კომუნიკაციის სტრატეგიის 

საკითხებში 

consultancy regarding public relations 
communications strategy 

350139 კონსულტაციები სარეკლამო კომუნიკაციის 

სტრატეგიის საკითხებში 

consultancy regarding advertising 
communications strategy 



კლასი 35 

რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში;  საოფისე სამსახური. 
Advertising; business management; business administration; office functions.  
 

სერიული 

ნომერი 

ჩამონათვალი ქართულ ენაზე ჩამონათვალი ინგლისურ ენაზე 

350140 ბიზნეს სფეროში მესამე პირთათვის 

მოლაპარაკებების წარმოება 

negotiation of business contracts for others 

 



კლასი 36 
დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო          ოპერაციები; უძრავ 

ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციები. 
Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs.  
 

სერიული 

ნომერი 

ჩამონათვალი ქართულ ენაზე ჩამონათვალი ინგლისურ ენაზე 

360001 დაზღვევა უბედური შემთხვევებისაგან accident insurance underwriting 

360002 სესხები განვადებით instalment loans 

360003 აქტუარის სამსახური actuarial services 

360004 უძრავი ქონების გაქირავება rental of real estate 

360005 საბროკერო საქმიანობა brokerage* 

360006 საკრედიტო სააგენტოების მომსახურება credit bureau services 

360007 უძრავი ქონების სააგენტოების მომსახურება real estate agency services 

360008 უძრავი ქონების საბროკერო საქმიანობა real estate brokerage 

360009 დავალიანების ამოღების სამსახურის 

მომსახურება 

debt collection agency services 

360010 დაზღვევასთან დაკავშირებული 

საშუამავლო საქმიანობა 

insurance brokerage 

360011 ფინანსური საბაჟოების საბროკერო 

მომსახურება 

financial customs brokerage services 

360012 გადაზღვევა insurance underwriting 

360013 საბანკო მომსახურება banking 

360014 უძრავი ქონების შეფასება real estate appraisal 

360015 საქველმოქმედო სახსრების შეგროვება   charitable fund raising 

360016 თანაზიარი ფონდები mutual funds 

360017 კაპიტალის ინვესტიცია capital investment 

360018 თავდებობა surety services 

360019 გადაცვლა (ფულის - ) exchanging money 

360020 სამგზავრო ჩეკების გამოშვება issuance of travelers' checks 

360020 სამგზავრო ჩეკების გამოშვება issuance of travellers' cheques 

360021 კლირინგი clearing, financial 

360021 კლირინგი clearing-houses, financial 

360022 სეიფში შენახვა safe deposit services 

360023 ორგანიზება (ფულადი სახსრების 

შეგროვების - ) 

organization of collections 

360024 სესხები [დაფინანსება] loans [financing] 

360025 საგადასახადო ექსპერტიზა fiscal valuation 

360026 ფინანსური შეფასება [დაზღვევა, საბანკო 

ოპერაციები, უძრავი ქონება] 

financial evaluation [insurance, banking, real 
estate] 

360027 ფატორინგი [დავალიანების ყიდვა-გაყიდვის 

მომსახურება] 

factoring 

360028 მინდობილობით მართვის მომსახურება trusteeship 

360028 მინდობილობით მართვის მომსახურება fiduciary 

360029 დაფინანსება  financing services 

360030 მართვა (ფინანსების - ) financial management 

360031 სესხის გაცემა გირაოთი pawnbrokerage 



კლასი 36 
დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო          ოპერაციები; უძრავ 

ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციები. 
Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs.  
 

სერიული 

ნომერი 

ჩამონათვალი ქართულ ენაზე ჩამონათვალი ინგლისურ ენაზე 

360032 უძრავი ქონების მართვა real estate management 

360033 საბინაო ფონდის მართვა apartment house management 

360034 დაზღვევა ხანძრისაგან fire insurance underwriting 

360035 ბინების გაქირავება rental of apartments 

360036 ფერმების გაქირავება rental of farms 

360038 ჯანმრთელობის დაზღვევა health insurance underwriting 

360039 საზღვაო შემთხვევებისაგან დაზღვევა marine insurance underwriting 

360040 იპოთეკური სესხები mortgage banking 

360041 შემნახველი ბანკების მომსახურება savings bank services 

360042 განვადება-იჯარის დაფინანსება lease-purchase financing 

360042 განვადება-იჯარის დაფინანსება hire-purchase financing 

360043 საბირჟო შუამავლობა securities brokerage 

360044 სიცოცხლის დაზღვევა life insurance underwriting 

360045 დაქირავების სააგენტოების მომსახურება 

(ბინები) 

accommodation bureau services [apartments] 

360046 ფინანსური ანალიზი financial analysis 

360051 ანტიკვარიატის შეფასება antique appraisal 

360052 შეფასება (ხელოვნების ნიმუშების - ) art appraisal 

360053 დადგენა (ჩეკების ნამდვილობის - ) check [cheque] verification 

360054 კონსულტაციები (ფინანსებთან 

დაკავშირებული - ) 

financial consultancy 

360055 დაზღვევასთან დაკავშირებული 

კონსულტაციები  

insurance consultancy 

360056 საკრედიტო ბარათებით გადახდის 

დამუშავება 

processing of credit card payments 

360057 სადებეტო ბარათებით გადახდის 

დამუშავება 

processing of debit card payments 

360058 ფულადი სახსრების გადარიცხვა 

ელექტრონული ანგარიშგების სისტემაში 

electronic funds transfer 

360059 ინფორმაცია (ფინანსებთან დაკავშირებული - 
)  

financial information 

360060 დაზღვევასთან დაკავშირებული 

ინფორმაცია 

insurance information 

360061 საიუველირო ნაწარმის შეფასება jewellery [jewelry (Am.)] appraisal 

360061 საიუველირო ნაწარმის შეფასება jewellery appraisal 

360061 საიუველირო ნაწარმის შეფასება jewelry appraisal 

360062 ნუმიზმატიკის ნიმუშების შეფასება numismatic appraisal 

360063 იჯარის საფასურის ამოღება  rent collection 

360064 მარკების შეფასება stamp appraisal 

360065 ფასიანი ქაღალდების გამოშვება issuance of tokens of value 



კლასი 36 
დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო          ოპერაციები; უძრავ 

ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციები. 
Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs.  
 

სერიული 

ნომერი 

ჩამონათვალი ქართულ ენაზე ჩამონათვალი ინგლისურ ენაზე 

360066 ფასეულობის შენახვა deposits of valuables 

360067 საბირჟო კოტირება stock exchange quotations 

360068 გამოშვება (საკრედიტო ბარათების - ) issuance of credit cards 

360069 საოფისე ფართის [უძრავი ქონება] გაქირავება  rental of offices [real estate] 

360070 პენსიების გაცემა retirement payment services 

360071 სპონსორობა (ფინანსური - ) financial sponsorship 

360072 ონლაინ საბანკო მომსახურება online banking 

360073 ფინანსური საქმიანობის ლიკვიდაციის 

სამსახური  

business liquidation services, financial 

360103 რემონტის დანახარჯების ფინანსური 

შეფასება 

repair costs evaluation [financial appraisal] 

360104 კარბონ კრედიტების (სერტიფიცირებული  

ნახშირორჟანგის ემისიის შემცირება) 

საბროკერო მომსახურება 

brokerage of carbon credits 

360105 მოუჭრელი ტყის შეფასება financial evaluation of standing timber 

360105 მოუჭრელი ტყის შეფასება financial valuation of standing timber 

360107 მატყლის შეფასება financial evaluation of wool 

360107 მატყლის შეფასება financial valuation of wool 

360108 სესხის გაცემა გირაოთი lending against security 

360109 სადანაზოგო ფონდების მომსახურება provident fund services 

360110 საფონდო ბირჟის საბროკერო მომსახურება stock brokerage services 

360111 დავალიანების საკონსულტაციო 

მომსახურება 

debt advisory services 

360112 ფინანსების ორგანიზება სამშენებლო 

პროექტებისთვის 

arranging finance for construction projects 

360113 ფინანსური ინფორმაციის მიწოდება ვებ 

საიტების მეშვეობით 

providing financial information via a web site 

360114 საკომპენსაციო გადახდების ფინანსური 

მართვა მესამე პირთათვის 

financial management of reimbursement 
payments for others 

360115 ინვესტირება investment of funds 

360116 საბირჟო შუამავლობა stocks and bonds brokerage 

360117 მესამე პირთა მონაწილე დაწესებულებებში 

შეღავათების უზრუნველყოფა საწევრო 

ბარათების გამოყენების გზით  

providing rebates at participating establishments 
of others through use of a membership card 

360118 თავდებობა bail-bonding 

360119 საოფისე ფართების გაქირავება 

კოვორქინგისთვის (სივრცული 

მუშაობისთვის) 

rental of offices for co-working 

 



კლასი 37 

მშენებლობა; რემონტი; დანადგარების დაყენება. 
Building construction; repair; installation services.  
 

სერიული 

ნომერი 

ჩამონათვალი ქართულ ენაზე ჩამონათვალი ინგლისურ ენაზე 

370001 ავეჯის მოვლა furniture maintenance 

370002 ფოტოაპარატების შეკეთება photographic apparatus repair 

370003 ელექტროხელსაწყოების დაყენება და 

რემონტი 

electric appliance installation and repair 

370004 ლიფტების დაყენება და რემონტი elevator installation and repair 

370004 ლიფტების დაყენება და რემონტი lift installation and repair 

370005 ასფალტის დაგება asphalting 

370006 ავტომობილების ტექნიკური მომსახურება 

და რემონტი 

motor vehicle maintenance and repair 

370008 თვითმფრინავების ტექნიკური მომსახურება 

და რემონტი 

airplane maintenance and repair 

370009 გასუფთავება (შენობების - ) [ინტერიერი] cleaning of buildings [interior] 

370010 თეთრეულის რეცხვა [სამრეცხაოები] laundering 

370011 ორთქლის ქვაბების წმენდა და რემონტი boiler cleaning and repair 

370012 სანთურების ტექნიკური მომსახურება და 

რემონტი 

burner maintenance and repair 

370013 ბულდოზერების გაქირავება rental of bulldozers 

370014 საოფისე ტექნიკის დაყენება, ტექნიკური 

მომსახურება და რემონტი 

office machines and equipment installation, 
maintenance and repair 

370015 სახანძრო სიგნალიზაციის დაყენება და 

რემონტი 

fire alarm installation and repair 

370016 დამცავი სიგნალიზაციის დაყენება და 

რემონტი 

burglar alarm installation and repair 

370017 ავეჯის გადასაკრავების რემონტი  upholstery repair 

370018 ოთახი-სეიფების ტექნიკური მომსახურება და 

რემონტი 

strong-room maintenance and repair 

370020 გაქირავება (სამშენებლო ტექნიკის - ) rental of construction equipment 

370021 გემთმშენებლობა shipbuilding 

370022 ტანსაცმლის გაახლება renovation of clothing 

370024 გათბობის დანადგარების დაყენება და 

რემონტი 

heating equipment installation and repair 

370025 ფეხსაცმლის შეკეთება shoe repair 

370026 საკვამურების წმენდა chimney sweeping 

370027 სეიფების ტექნიკური მომსახურება და 

რემონტი 

safe maintenance and repair 

370028 ჰაერის კონდიცირების მოწყობილობების 

დაყენება და რემონტი 

installation and repair of air-conditioning 
apparatus 

370029 მშენებლობა construction* 

370030 წყალქვეშა მშენებლობა underwater construction 

370031 ზედამხედველობა (სამშენებლო სამუშაოების 
- ) 

building construction supervision 

370032 ტანსაცმლის შეკეთება clothing repair 



კლასი 37 

მშენებლობა; რემონტი; დანადგარების დაყენება. 
Building construction; repair; installation services.  
 

სერიული 

ნომერი 

ჩამონათვალი ქართულ ენაზე ჩამონათვალი ინგლისურ ენაზე 

370034 ტყავის ნაწარმის მოვლა, წმენდა და შეკეთება leather care, cleaning and repair 

370035 სამზარეულოს მოწყობილობების დაყენება kitchen equipment installation 

370036 სამშენებლო ნაგებობათა აღება  demolition of buildings 

370037 ანტიკოროზიული დამუშავება rustproofing 

370038 დეზინფექცია disinfecting 

370040 აბრების შეღებვა ან განახლება painting or repair of signs 

370041 საწყობის მშენებლობა და რემონტი warehouse construction and repair 

370042 სამშენებლო ნაგებობათა ჰერმეტიზაცია building sealing 

370042 სამშენებლო ნაგებობათა ჰერმეტიზაცია damp-proofing [building] 

370044 გაქირავება (ექსკავატორების - ) rental of excavators 

370045 ფანჯრების წმენდა window cleaning 

370046 კინოპროექტორების ტექნიკური 

მომსახურება და რემონტი 

film projector repair and maintenance 

370047 ღუმლების დაყენება და რემონტი furnace installation and repair 

370048 ბეწვეულის მოვლა, წმენდა და შეკეთება fur care, cleaning and repair 

370049 სატრანსპორტო საშუალებების დაზეთვა vehicle lubrication [greasing] 

370049 სატრანსპორტო საშუალებების დაზეთვა vehicle greasing 

370049 დაზეთვა (სატრანსპორტო საშუალებების - ) vehicle lubrication 

370050 ტანსაცმლის წმენდა cleaning of clothing 

370051 საათების მოვლა და რემონტი clock and watch repair 

370052 სამრეწველო საწარმოების მშენებლობა factory construction 

370053 საირიგაციო მოწყობილობების დაყენება და  

რემონტი 

irrigation devices installation and repair 

370054 იზოლაცია (სამშენებლო ნაგებობების - ) building insulating 

370055 სატრანსპორტო საშუალებების რეცხვა vehicle washing 

370056 თეთრეულის რეცხვა washing of linen 

370057 რეცხვა washing 

370058 სამანქანო მოწყობილობების დაყენება, 

ტექნიკური მომსახურება და რემონტი 

machinery installation, maintenance and repair 

370059 ქვის სამუშაოები masonry 

370060 ავეჯის რესტავრაცია  furniture restoration 

370061 ჯებირებისა და მიწაყრილების მშენებლობა pier breakwater building 

370062 ტანსაცმლის ორთქლით დაუთოება pressing of clothing 

370063 მილსადენის მშენებლობა და ტექნიკური 

მომსახურება 

pipeline construction and maintenance 

370064 შპალერის გაკვრა paper hanging 

370064 შპალერის გაკვრა wallpapering 

370065 წვიმის ქოლგების შეკეთება umbrella repair 

370066 მზის ქოლგების შეკეთება parasol repair 

370067 რბილი ავეჯის გადაკვრა-დატენა  upholstering 

370068 სამღებრო შიდა და გარე სამუშაოები painting, interior and exterior 



კლასი 37 

მშენებლობა; რემონტი; დანადგარების დაყენება. 
Building construction; repair; installation services.  
 

სერიული 

ნომერი 

ჩამონათვალი ქართულ ენაზე ჩამონათვალი ინგლისურ ენაზე 

370069 პემზით წმენდა pumicing 

370070 შებათქაშება plastering 

370071 წყალ- და გაზგაყვანილობისა და სანტექნიკის 

სამუშაოები 

plumbing 

370072 პოლირება (სატრანსპორტო საშუალებების - ) vehicle polishing 

370073 ტუმბოების რემონტი pump repair 

370074 ნავსადგურების მშენებლობა harbour construction 

370076 დერატიზაცია [მღრღნელების განადგურება] rat exterminating 

370077 საბურავის პროტექტორის აღდგენა retreading of tires [tyres] 

370077 საბურავის პროტექტორის აღდგენა retreading of tires 

370077 აღდგენა (საბურავის პროტექტორის - ) retreading of tyres 

370078 სამაცივრო მოწყობილობების დაყენება და 

რემონტი 

freezing equipment installation and repair 

370079 დაუთოება (თეთრეულის - ) linen ironing 

370080 ხელახალი მოკალვა re-tinning 

370081 მოქლონვა riveting 

370082 სატრანსპორტო საშუალებების 

ანტიკოროზიული დამუშავება  

anti-rust treatment for vehicles 

370083 ავტოგასამართი სადგურები [საწვავით 

შევსება და ტექნიკური მომსახურება] 

vehicle service stations [refuelling and 
maintenance] 

370084 ტელეფონების დადგმა და რემონტი telephone installation and repair 

370085 სატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური 

მომსახურება 

vehicle maintenance 

370086 გალაქვა varnishing 

370087 სატრანსპორტო საშუალებების წმენდა vehicle cleaning 

370089 მწყობრიდან გამოსული სატრანსპორტო 

საშუალებების რემონტი 

vehicle breakdown repair services 

370090 დასუფთავების მანქანების გაქირავება rental of cleaning machines 

370091 განადგურება (პარაზიტების - ), სოფლის 

მეურნეობის  მავნებლების გარდა 

vermin exterminating, other than for agriculture, 
aquaculture, horticulture and forestry 

370093 ხარაჩოების მონტაჟი scaffolding 

370101 აგურით შენება bricklaying 

370102 ფასონური თეთრეულის წმენდა diaper cleaning 

370103 მშრალი წმენდა dry cleaning 

370104 ინფორმაცია (მშენებლობასთან 

დაკავშირებული - ) 

construction information 

370105 ინფორმაცია (რემონტთან დაკავშირებული - ) repair information 

370106 ალესვა (დანების - ) knife sharpening 

370107 მოპოვება (სასარგებლო წიაღისეულის - ) mining extraction 

370108 კარიერების დამუშავება quarrying services 

370109 გზების მოკირწყვლა road paving 



კლასი 37 

მშენებლობა; რემონტი; დანადგარების დაყენება. 
Building construction; repair; installation services.  
 

სერიული 

ნომერი 

ჩამონათვალი ქართულ ენაზე ჩამონათვალი ინგლისურ ენაზე 

370110 ქვიშით წმენდა sanding 

370111 სარემონტო სამუშაოები (წყალქვეშა - ) underwater repair 

370112 გასუფთავება (შენობების  - ) [გარე 

ზედაპირები] 

cleaning of buildings [exterior surface] 

370113 საბურავების ვულკანიზაცია (რემონტი) vulcanization of tires [tyres] [repair] 

370113 საბურავების ვულკანიზაცია (რემონტი) vulcanization of tires [repair] 

370113 ვულკანიზაცია (საბურავების - ) [რემონტი] vulcanization of tyres [repair] 

370114 ბურღვა (ჭაბურღილების - ) drilling of wells 

370115 ბაზრობის კიოსკებისა და პავილიონების 

მშენებლობა  

building of fair stalls and shops 

370116 კომპიუტერების დაყენება, მომსახურება და 

რემონტი 

installation, maintenance and repair of computer 
hardware 

370117 ელექტრულ დანადგარებში არსებული 

დაბრკოლების ლიკვიდაცია  

interference suppression in electrical apparatus 

370118 სრულად ან ნაწილობრივ გაცვეთილი 

ძრავების აღდგენა 

rebuilding engines that have been worn or 
partially destroyed 

370119 სრულად ან ნაწილობრივ გაცვეთილი 

მანქანების აღდგენა 

rebuilding machines that have been worn or 
partially destroyed 

370120 გაქირავება (ამწეების - ) [სამშენებლო ტექნიკა] rental of cranes [construction equipment] 

370121 ქუჩის დასასუფთავებელი მანქანების 

გაქირავება 

rental of road sweeping machines 

370122 გადახურვის სამუშაოები roofing services 

370123 თოვლის საფარის შექმნა (ხელოვნური - ) artificial snow-making services 

370124 ქუჩების დასუფთავება street cleaning 

370125 რემონტი (საკეტების - ) repair of security locks 

370126 ხელოვნების ნიმუშების რესტავრაცია restoration of works of art 

370127 მუსიკალური ინსტრუმენტების რესტავრაცია restoration of musical instruments 

370128 დაყენება (კარ-ფანჯრის - ) installation of doors and windows 

370129 საცურაო აუზების მომსახურება swimming-pool maintenance 

370130 კარტრიჯის საღებავით  შევსება refilling of toner cartridges 

370131 სამშენებლო კონსულტაცია construction consultancy 

370132 სადურგლო მომსახურება carpentry services 

370133 ნავთობის ან გაზის ჭაბურღილების ღრმა 

ბურღვა 

drilling of deep oil or gas wells 

370134 სადრენაჟო ტუმბოების გაქირავება rental of drainage pumps 

370135 სარეცხი მანქანების გაქირავება rental of laundry washing machines 

370136 ელექტროგადამცემი ხაზების რემონტი repair of power lines 

370137 სატრანსპორტო საშუალებების 

აკუმულატორების დატენვა 

vehicle battery charging 

370138 საბურავების ბალანსირება tire balancing 

370138 საბურავების ბალანსირება tyre balancing 



კლასი 37 

მშენებლობა; რემონტი; დანადგარების დაყენება. 
Building construction; repair; installation services.  
 

სერიული 

ნომერი 

ჩამონათვალი ქართულ ენაზე ჩამონათვალი ინგლისურ ენაზე 

370139 მუსიკალური ინსტრუმენტების აწყობა tuning of musical instruments 

370140 კაბელების გაყვანა laying of cable 

370028 ჰაერის კონდიცირების მოწყობილობების 

დაყენება და რემონტი 

installation and repair of air-conditioning 
apparatus 

370091 პარაზიტებისა და მავნებლების განადგურება, 

სოფლის მეურნეობის  გარდა 

vermin exterminating, other than for agriculture, 
aquaculture, horticulture and forestry 

370133 ნავთობის ან გაზის ჭაბურღილების ღრმა 

ბურღვა 

drilling of deep oil or gas wells 

370141 სამედიცინო ინსტრუმენტების 

სტერილიზაცია 

sterilization of medical instruments 

370141 სამედიცინო ინსტრუმენტების 

სტერილიზაცია 

sterilisation of medical instruments 

370142 ფენების ჰიდრავლიკური გაწყვეტით 

ტექნიკური მომსახურება 

hydraulic fracturing services 

370142 ფენების ჰიდრავლიკური გაწყვეტით 

ტექნიკური მომსახურება 

fracking services 

370143 მავნებლების (პარაზიტების) განადგურება 

(სოფლის მეურნეობის, მებაღეობის, 

აქუაკულტურისა და მეტყევეობის სფეროს 

გარდა) 

pest control services, other than for agriculture, 
aquaculture, horticulture and forestry 

370144 ჭურჭლის სარეცხი მანქანების გაქირავება rental of dish washing machines 

370145 ჭურჭლის საშრობი მანქანების გაქირავება rental of dish drying machines 

 



კლასი 38 

კავშირგაბმულობა. 
Telecommunications.  
 

სერიული 

ნომერი 

ჩამონათვალი ქართულ ენაზე ჩამონათვალი ინგლისურ ენაზე 

380003 რადიომაუწყებლობა radio broadcasting 

380004 შეტყობინების გაგზავნა message sending 

380005 ტელემაუწყებლობა television broadcasting 

380006 გადაცემა (ტელეგრამების - ) transmission of telegrams 

380007 სატელეგრაფო კავშირის მომსახურება telegraph services 

380008 კავშირი (სატელეგრაფო - ) communications by telegrams 

380009 სატელეფონო კავშირის მომსახურება telephone services 

380010 კავშირი (სატელეფონო - ) communications by telephone 

380011 ტელექსი telex services 

380012 ახალი ამბების სააგენტოების მომსახურება news agency services 

380021 საკაბელო ტელემაუწყებლობა cable television broadcasting 

380022 ფიჭური სატელეფონო კავშირი communications by cellular phones 

380023 კავშირი კომპიუტერული ტერმინალების 

მეშვეობით 

communications by computer terminals 

380024 გადაცემა კომპიუტერის მეშვეობით 

(შეტყობინებებისა და გამოსახულებების - ) 

computer aided transmission of messages and 
images 

380025 ელექტრონული ფოსტით შეტყობინების 

გადაცემა 

transmission of electronic mail 

380026 კავშირი (ფაქსიმილური - ) facsimile transmission 

380027 ინფორმაცია (კავშირგაბმულობასთან 

დაკავშირებული - ) 

information about telecommunication 

380028 პეიჯერული სამსახური [რადიო, 

სატელეფონო და სხვა ელექტრონული 

კავშირის საშუალებები] 

paging services [radio, telephone or other means 
of electronic communication] 

380029 გაქირავება (შეტყობინებების გასაგზავნი 

აპარატურის - ) 

rental of message sending apparatus 

380030 ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კავშირი communications by fiber optic networks 

380030 ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კავშირი communications by fibre optic networks 

380031 ფაქსიმილეს აპარატების გაქირავება rental of facsimile apparatus 

380032 მოდემების გაქირავება rental of modems 

380033 კავშირგაბმულობის მოწყობილობების  

გაქირავება 

rental of telecommunication equipment 

380034 ტელეფონების გაქირავება rental of telephones 

380035 თანამგზავრული კავშირი satellite transmission 

380036 შეტყობინებების ელექტრონული დაფები 

[კავშირგაბმულობის სამსახური] 

electronic bulletin board services 
[telecommunications services] 

380037 კავშირგაბმულობის გლობალურ 

საინფორმაციო ქსელთან კავშირის  

უზრუნველყოფა 

providing telecommunications connections to a 
global computer network 

380038 კავშირგაბმულობის მარშრუტიზაციისა და 

შეერთების მომსახურება 

telecommunications routing and junction services 

380039 ტელეკონფერენციების მომსახურება  teleconferencing services 
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კავშირგაბმულობა. 
Telecommunications.  
 

სერიული 

ნომერი 

ჩამონათვალი ქართულ ენაზე ჩამონათვალი ინგლისურ ენაზე 

380040 გლობალურ საინფორმაციო ქსელში 

მომხმარებლის შეღწევის უზრუნველყოფა 

providing user access to global computer networks 

380041 გაქირავება (გლობალურ საინფორმაციო 

ქსელთან წვდომის დროის - ) 

rental of access time to global computer networks 

380042 კავშირგაბმულობის არხებით 

ტელემაღაზიების მომსახურების 

უზრუნველყოფა 

providing telecommunication channels for 
teleshopping services 

380043 ინტერნეტში “სასაუბრო ოთახებით” 

უზრუნველყოფა 

providing internet chatrooms 

380044 მონაცემთა ბაზის წვდომის  

უზრუნველყოფა 

providing access to databases 

380045 ხმოვანი შეტყობინებების მომსახურება voice mail services 

380046 ონლაინ მისალოცი ბარათების გადაცემა  transmission of greeting cards online 

380047 ციფრული ფაილების გადაცემა transmission of digital files 

380048 უსადენო მაუწყებლობა wireless broadcasting 

380049 საკონფერენციო ვიდეო კავშირის 

მომსახურება 

videoconferencing services 

380050 ონლაინ ფორუმებით უზრუნველყოფა providing online forums 

380051 მონაცემთა უწყვეტ რეჟიმში გადაცემა streaming of data 

380052 რადიო კავშირი radio communications 

380053 მოთხოვნილი ვიდეოს გადაცემის 

მომსახურება 

video-on-demand transmission 
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ტრანსპორტირება; საქონლის შეფუთვა და შენახვა; მოგზაურობის ორგანიზება. 
Transport; packaging and storage of goods; travel arrangement.  
 

სერიული 

ნომერი 

ჩამონათვალი ქართულ ენაზე ჩამონათვალი ინგლისურ ენაზე 

390002 თანხლება (მოგზაურთა - ) escorting of travellers 

390003 წყალმომარაგება water supplying 

390004 საჰაერო გადაზიდვები air transport 

390006 სანიტარული ტრანსპორტი ambulance transport 

390007 მწყობრიდან გამოსული სატრანსპორტო 

საშუალებების ბუქსირების მომსახურება 

vehicle breakdown towing services 

390008 ავტომობილების გაქირავება car rental 

390009 ავტომობილებით გადაზიდვა car transport 

390010 ავტობუსებით გადაყვანა bus transport 

390011 სასეირნო წყლის  ტრანსპორტით 

მომსახურება 

pleasure boat transport 

390012 წყლის ტრანსპორტის გაქირავება boat rental 

390013 ყინულმჭრელების სამსახური ice-breaking 

390014 გადაზიდვები სატვირთო 

ავტოტრანსპორტით 

hauling 

390015 გემების გადარჩენის სამსახური salvage of ships 

390016 ლიხტირების მომსახურება lighterage services 

390017 საჭაპანო ტრანსპორტით გადაზიდვა carting 

390018 სარკინიგზო გადაზიდვა railway transport 

390019 ცხენების გაქირავება horse rental 

390020 ამანათების მიტანა  parcel delivery 

390021 ტვირთის გადატანა porterage 

390022 საქონლის დაფასოება packaging of goods 

390023 საშუამავლო საქმიანობა საზღვაო 

გადაზიდვების სფეროში 

shipbrokerage 

390024 კრუიზების ორგანიზება arranging of cruises 

390025 სატრანსპორტო მომსახურება 

ღირსშესანიშნაობათა ტურებისთვის 

transport services for sightseeing tours 

390026 გადმოტვირთვის სამუშაოები unloading cargo 

390027 ადგილზე მიტანა (საქონლის - ) delivery of goods 

390028 საქონლის შენახვა storage of goods 

390030 წყალგანაწილება water distribution 

390031 ელექტროენერგიის განაწილება electricity distribution 

390032 მოქმედებაში მოყვანა (რაბის ჭიშკრების - ) operating canal locks 

390033 ავტოსადგომები car parking 

390034 საქონლის შენახვა (საწყობში - ) storage 

390034 საქონლის შენახვა (საწყობში - ) warehousing 

390035 გაქირავება (საწყობების - ) rental of warehouses 

390036 ბორნით გადაზიდვა ferry-boat transport 

390037 სამდინარო ტრანსპორტით გადაზიდვა river transport 

390038 ფრახტი [გემით ტვირთის გადაზიდვა] freight [shipping of goods] 
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სერიული 

ნომერი 

ჩამონათვალი ქართულ ენაზე ჩამონათვალი ინგლისურ ენაზე 

390039 დაფრახტვა freighting 

390040 ავტოფარეხის გაქირავება garage rental 

390041 გადაზიდვა (მილსადენით - ) transport by pipeline 

390042 ავტოტრანსპორტის სადგომების გაქირავება parking place rental 

390043 რეფრიჟერატორების გაქირავება refrigerator rental 

390043 რეფრიჟერატორების გაქირავება frozen-food locker rental 

390044 სატრანსპორტო საშუალებების გაქირავება vehicle rental 

390045 სარკინიგზო ვაგონების გაქირავება (მხოლოდ 

დასაჯდომი ადგილებით) 

railway coach rental 

390046 სარკინიგზო ვაგონების გაქირავება 

(სატვირთო) 

railway truck rental 

390047 ავეჯის გადაზიდვა transporting furniture 

390048 სატრანსპორტო სამსახური  transport 

390049 წყლის ტრანსპორტით გადაზიდვა boat transport 

390050 სამოგზაურო ტურების ორგანიზება arranging of travel tours 

390051 მგზავრების გადაყვანა passenger transport 

390052 ლოცმანის სამსახური piloting 

390054 ბუქსირება towing 

390055 ამოწევა (ჩაძირული გემების - ) refloating of ships 

390056 სამოგზაურო ბილეთების დაჯავშნა booking of seats for travel 

390057 ქონების გადარჩენის სამსახური salvaging 

390058 ტაქსი taxi transport 

390059 ტრამვაი streetcar transport 

390059 ტრამვაი tram transport 

390060 ტვირთის ექსპედირება freight forwarding 

390061 საზღვაო ტრანსპორტით გადაზიდვა marine transport 

390062 ფასეულობის ჯავშნიანი ტრანსპორტით 

გადაზიდვა 

armored-car transport 

390063 გადაყვანა (მოგზაურთა  - ) transport of travellers 

390064 ნაგვის, ნარჩენების გატანა transport and storage of trash 

390064 ნაგვის, ნარჩენების გატანა transport and storage of waste 

390065 ავეჯის გადაზიდვა სხვა ადგილზე 

გადასვლისას  

removal services 

390071 შენახვა (წყლის ტრანსპორტის - ) boat storage 

390072 საშუამავლო საქმიანობა (ფრახტთან 

დაკავშირებული) 

freight brokerage [forwarding (Am.)] 

390072 საშუამავლო საქმიანობა (ფრახტთან 

დაკავშირებული - ) 

freight brokerage 

390073 გადაზიდვასთან დაკავშირებული 

საშუამავლო საქმიანობა  

transport brokerage 

390074 მძღოლთა სამსახური chauffeur services 
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ტრანსპორტირება; საქონლის შეფუთვა და შენახვა; მოგზაურობის ორგანიზება. 
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სერიული 

ნომერი 

ჩამონათვალი ქართულ ენაზე ჩამონათვალი ინგლისურ ენაზე 

390075 საკურიერო მომსახურება (კორესპონდენცია 

ან საქონლის ადგილზე მიტანა) 

courier services [messages or merchandise] 

390076 ინფორმაცია (საქონლის შენახვასთან 

დაკავშირებული - ) 

storage information 

390077 გადაზიდვებთან დაკავშირებული 

ინფორმაცია 

transportation information 

390078 გაქირავება (მყვინთავის ზარხუფის - ) rental of diving bells 

390079 გაქირავება (მყვინთავის სკაფანდრის - ) rental of diving suits 

390080 გაქირავება (საქონლის შესანახი 

კონტეინერების - ) 

rental of storage containers 

390081 გაქირავება (სატრანსპორტო საშუალებების  

დახურული სადგომების - ) 

rental of vehicle roof racks 

390082 სამაშველო სამსახური [გადაყვანა] rescue operations [transport] 

390083 დაჯავშნა (სატრანსპორტო საშუალებების - ) transport reservation 

390084 დაჯავშნა (სამოგზაურო მარშრუტების - ) travel reservation 

390085 სამაშველო სამსახური (წყალქვეშა - ) underwater salvage 

390086 საქონლის შეფუთვა wrapping of goods 

390087 კორესპონდენციის მიტანა  message delivery 

390088 გაზეთების მიტანა  delivery of newspapers 

390088 გაზეთების მიტანა  newspaper delivery 

390089 ფოსტით შეკვეთილი საქონლის ადგილზე 

მიტანა 

delivery of goods by mail order 

390090 განაწილება (ენერგიის - ) distribution of energy 

390091 სარბოლი მანქანების გაქირავება rental of motor racing cars 

390092 ინვალიდის სავარძლების გაქირავება rental of wheelchairs 

390093 დატვირთვა-განტვირთვის სამუშაოები stevedoring 

390094 ელექტრონულად შენახული მონაცემების ან 

დოკუმენტების ფიზიკურად (რეალურად) 

შენახვა 

physical storage of electronically stored data or 
documents 

390095 თანამგზავრების გაშვება მესამე პირთათვის launching of satellites for others 

390096 ადგილზე მიტანა (ყვავილების - ) flower delivery 

390097 საფოსტო გზავნილების დაფრანკვა  franking of mail 

390098 საგზაო მოძრაობასთან დაკავშირებული 

ინფორმაცია 

traffic information 

390099 საყინულე კამარების გაქირავება rental of freezers 

390100 ბოთლებში ჩამოსხმის მომსახურება bottling services 

390101 გადაზიდვის ლოგისტიკა transportation logistics 

390102 თვითმფრინავების გაქირავება aircraft rental 

390103 ბარჟით გადაზიდვა  barge transport 

390104 ავტობუსების გაქირავება motor coach rental 

390105 თვითმფრინავების ძრავების გაქირავება rental of aircraft engines 
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სერიული 

ნომერი 

ჩამონათვალი ქართულ ენაზე ჩამონათვალი ინგლისურ ენაზე 

390106 ფასეულობის ჯავშნიანი ტრანსპორტით 

გადაზიდვა 

guarded transport of valuables 

390107 ნავიგაციური სისტემების გაქირავება rental of navigational systems 

390108 სამოგზაურო მარშრუტების ორგანიზება  providing driving directions for travel purposes 

390109 საჩუქრების შეფუთვა (ლამაზად შეხვევა) gift wrapping 

390110 ტრაქტორების გაქირავება rental of tractors 

390111 ხელახლა გამოყენებადი საქონლის შეგროვება 

(ტრანსპორტი) 

collection of recyclable goods [transport] 

390112 ღვინის ელექტრო მარნების გაქირავება rental of electric wine cellars 

390113 ბანკომატების ფულით შევსება cash replenishment of automated teller machines 

390114 ქარშეარინგი (მანქანის გაქირავება) car sharing services 
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400001 დაფქვა abrasion 

400002 კინოფირების დამუშავება processing of cinematographic films 

400003 ჰაერის გასუფთავება air purification 

400004 დამაგნიტება magnetization 

400005 აპრეტურა (საფეიქრო ნაწარმის - ) applying finishes to textiles 

400006 ქაღალდის აპრეტურა paper finishing 

400007 მოვერცხვლა silver plating 

400008 გათეთრება (ქსოვილის - ) fabric bleaching 

400009 მერქნის დამუშავება woodworking 

400010 მოარშიება (ქსოვილის - ) cloth edging 

400011 რჩილვა soldering 

400012 ტანსაცმლის კერვა dressmaking 

400013 კადმიუმით დაფარვა cadmium plating 

400014 ქსოვილის კალანდვრა permanent-press treatment of fabrics 

400015 მეთუნეობა pottery firing 

400015 მეთუნეობა firing pottery 

400016 ფეხსაცმლის ღებვა shoe staining 

400017 ქრომირება  chromium plating 

400018 ლითონის პლაკირება metal plating 

400019 ტყავის ღებვა leather staining 

400020 ბეწვეულის დამუშავება fur conditioning 

400021 გამოჭრა (ქსოვილის - ) cloth cutting 

400022 ნახატების ბეჭდვა pattern printing 

400023 გამჟღავნება (ფოტოფირების - ) photographic film development 

400024 მოოქროება gilding 

400025 წყლის დამუშავება water treating 

400026 გალვანური დაფარვა electroplating 

400027 მოკალვა tin plating 

400028 ბეწვეულის შეკვეთით ფასონირება custom fashioning of fur 

400029 სამჭედლო სამუშაოები blacksmithing 

400030 ბეწვეულის დამუშავება (ჩრჩილ 

საწინააღმდეგო საშუალებებით - ) 

fur mothproofing 

400031 ფრეზვა  millworking 

400032 ხილის გამოწურვა fruit crushing 

400033 საკვები პროდუქტის შებოლვა food smoking 

400034 მოთუთიება galvanization 

400035 გრავირება engraving 

400036 ქსოვილის დამუშავება წყალგაუმტარი 

თვისების მისანიჭებლად 

fabric waterproofing 

400036 ქსოვილის დამუშავება წყალგაუმტარი 

თვისების მისანიჭებლად 

cloth waterproofing 
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400037 ქსოვილის დამუშავება ცეცხლგამძლე 

თვისების მისანიჭებლად 

cloth fireproofing 

400037 ქსოვილის დამუშავება ცეცხლგამძლე 

თვისების მისანიჭებლად 

fabric fireproofing 

400037 ქსოვილის დამუშავება ცეცხლგამძლე 

თვისების მისანიჭებლად 

textile fireproofing 

400038 ქსოვილის დამუშავება ჭმუჭნის 

საწინააღმდეგო თვისების მისანიჭებლად 

crease-resistant treatment for clothing 

400039 მატყლის დამუშავება wool treating 

400040 ლამინირება laminating 

400041 დაფქვა grinding 

400042 ლითონის დამუშავება metal treating 

400043 ლითონის წრთობა metal tempering 

400044 დაფქვა (ფქვილის - ) flour milling 

400045 მონიკელება nickel plating 

400046 ქსელვა [ქსოვა] warping [looms] 

400047 ტყავის გამოყვანა skin dressing 

400048 აბრაზივით დამუშავება burnishing by abrasion 

400049 საამკინძაო სამუშაოები bookbinding 

400050 რანდვა planing of materials 

400051 სასარაჯე სამუშაოები saddlery working 

400052 ხერხვა [სამხერხაოები] sawing of materials 

400053 ინდივიდუალური სამკერვალო 

მომსახურება (შეკვეთით) 

custom tailoring 

400054 თრიმვლა tanning 

400055 ფიტულის დატენვა taxidermy 

400056 ქიმწმენდა dyeing services 

400057 საფეიქრო ნაწარმის ღებვა textile dyeing 

400058 საფეიქრო ნაწარმის დამუშავება textile treating 

400058 საფეიქრო ნაწარმის დამუშავება cloth treating 

400059 საფეიქრო ნაწარმის დამუშავება (ჩრჩილის 

საწინააღმდეგო საშუალებებით - ) 

textile mothproofing 

400060 ქსოვილის ღებვა cloth dyeing 

400061 ქაღალდის დამუშავება paper treating 

400062 მინასაბერი სამუშაოები glass-blowing 

400063 ქარგვა embroidering 

400064 ტყავის დამუშავება leather working 

400065 მინის შეფერვა ზედაპირული დაფენით window tinting treatment, being surface 
coating 

400066 საკვები პროდუქტისა და სასმელის 

დაკონსერვება 

food and drink preservation 

400067 ხეტყის მოჭრა და დამუშავება timber felling and processing 
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400068 მეორადი გადამუშავება (ნაგვისა და 

ნარჩენების - ) 

recycling of waste and trash 

400069 ქსოვილის შედგომა cloth pre-shrinking 

400070 ბეწვეულისათვის პეწის მიცემა fur glossing 

400071 ბეწვეულის სატინირება fur satining 

400072 ბეწვეულის ღებვა fur dyeing 

400081 ჰაერის დეზოდორაცია air deodorising 

400082 ჰაერის გახალისება air freshening 

400083 მონტაჟი და აწყობა შეკვეთით, მესამე 

პირთათვის 

custom assembling of materials for others 

400084 მოჩარჩოება (ხელოვნების ნიმუშების - ) framing of works of art 

400085 მოოქროვება gold plating 

400086 ლაზერული სკრაიბირება  laser scribing 

400087 ინფორმაცია (მასალების დამუშავებასთან 

დაკავშირებული - ) 

material treatment information 

400088 ოპტიკური მინის ხეხვა optical glass grinding 

400089 ბეჭდვა (ფოტოგრაფიების - ) photographic printing 

400090 ფოტოგრავირება photogravure 

400091 გადამუშავება (ნავთობის - ) processing of oil 

400092 დალიანდაგება quilting 

400093 რაფინირება refining services 

400094 დაკვლა (პირუტყვის - ) slaughtering of animals 

400095 წმინდა დამუშავება stripping finishes 

400097 ნარჩენების გადამუშავება  waste treatment [transformation] 

400098 გადაკეთება (ტანსაცმლის - ) clothing alteration 

400099 სპილენძით დაფარვა boilermaking 

400100 ლითონის ჩამოსხმა metal casting 

400101 ვულკანიზაცია [მასალის დამუშავება] vulcanization [material treatment] 

400102 კბილის ტექნიკოსის მომსახურება services of a dental technician 

400103 გამომუშავება (ენერგიის - ) production of energy 

400104 გენერატორების გაქირავება rental of generators 

400105 განადგურება (ნარჩენებისა და ნაგვის - ) destruction of waste and trash 

400106 დაწვა (ნარჩენებისა და ნაგვის - ) incineration of waste and trash 

400107 ფერდაყოფა [პოლიგრაფია] colour separation services 

400108 გასაღების დამზადება key cutting 

400109 მავნე ნივთიერებათა დეზაქტივაცია decontamination of hazardous materials 

400110 ლითოგრაფია lithographic printing 

400111 ბეჭდვა [პოლიგრაფია] printing 

400112 საქსოვი მანქანების გაქირავება knitting machine rental 

400113 ბეჭდვა (ოფსეტური - ) offset printing 

400114 ფოტოკომპოზიციების შედგენა photocomposing services 
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400115 ტრაფარეტული ბეჭდვა silkscreen printing 

400116 ნარჩენებისა და აღდგენილი ნედლეულის 

დახარისხება [გადამუშავება] 

sorting of waste and recyclable material 
[transformation] 

400117 გაყინვა (საკვები პროდუქტის - ) freezing of foods 

400118 გაქირავება (ჰაერის კონდიცირების 

აპარატების - ) 

rental of air-conditioning apparatus 

400119 გაქირავება (ოთახის გამათბობელი 

ხელსაწყოების - ) 

rental of space heating apparatus 

400120 მაუდის მოთელვა fulling of cloth 

400121 კრიოკონვერსაციის მომსახურება 

(გაყინვის მეთოდი) 

cryopreservation services 

400122 სილაჭავლური მომსახურება sandblasting services 

400123 საქვაბეების გაქირავება (ბოილერები) rental of boilers 

400124 განმეორებითი გამოყენება (ნარჩენების 

გადამუშავება) 

upcycling [waste recycling] 

400125 შედუღების მომსახურება welding services 

400050 რანდვა planing of materials 

400052 ხერხვა sawing of materials 

400118 გაქირავება (ჰაერის კონდიცირების 

აპარატების - ) 

rental of air-conditioning apparatus 

400126 ავტომობილებზე ფანჯრების დაბურვა tinting of car windows 
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ჩამონათვალი ქართულ ენაზე ჩამონათვალი ინგლისურ ენაზე 

410002 აკადემიები [განათლება] academies [education] 

410003 გასართობი პარკების მომსახურება 

(ატრაქციონები) 

amusement park services 

410004 გართობის მომსახურება entertainment services 

410005 გაწვრთნა (ცხოველების - ) animal training 

410006 კინემატოგრაფიული აპარატურის 

გაქირავება 

rental of cinematographic apparatus 

410007 გამრთობების სამსახური entertainer services 

410008 კინოსტუდიებით მომსახურება movie studio services 

410009 საცირკო წარმოდგენები presentation of circus performances 

410010 ორგანიზება (სასწავლო ან გასართობი 

კონკურსების - ) 

organization of competitions [education or 
entertainment] 

410011 დაუსწრებელი სწავლება correspondence courses 

410012 ფიზიკური აღზრდა physical education 

410013 გაქირავება (შოუ-პროგრამის  დეკორაციების 
- ) 

rental of show scenery 

410014 დასვენების უზრუნველყოფა providing recreation facilities 

410015 გასართობი რადიოგადაცემები radio entertainment 

410016 გამოქვეყნება (ტექსტების - ), გარდა 

სარეკლამო ტექსტებისა 

publication of texts, other than publicity texts 

410017 საგანმანათლებლო-აღმზრდელობითი 

მომსახურება 

teaching 

410017 საგანმანათლებლო-აღმზრდელობითი 

მომსახურება 

educational services 

410017 საგანმანათლებლო-აღმზრდელობითი 

მომსახურება 

instruction services 

410018 აუდიოჩანაწერების გაქირავება rental of sound recordings 

410019 გაქირავება (კინოფილმების - )  rental of motion pictures 

410020 კინოფილმების წარმოება film production, other than advertising films 

410021 ტანვარჯიშის სწავლება gymnastic instruction 

410023 წიგნების ხელზე გამცემი ბიბლიოთეკებით 

მომსახურება 

lending library services 

410024 გამოცემა (წიგნების - ) publication of books 

410025 გაქირავება (რადიო- და ტელემიმღებების - )  rental of radio and television sets 

410026 მონტაჟი (ტელე- და რადიოპროგრამების - ) production of radio and television programmes 

410027 მრავალფეროვანი სანახაობების წარმოდგენა presentation of variety shows 

410028 ორკესტრით მომსახურება orchestra services 

410029 თეატრალური წარმოდგენები theatre productions 

410030 შოუ-პროგრამები production of shows 

410031 სატელევიზიო გასართობი  გადაცემები television entertainment 

410032 გაქირავება (თეატრის დეკორაციების - ) rental of stage scenery 
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410033 ზოოპარკებით მომსახურება zoological garden services 

410035 სპორტული აღჭურვილობით 

უზრუნველყოფა 

providing sports facilities 

410036 მხატვრის მოდელებით უზრუნველყოფის 

სააგენტოები 

modelling for artists 

410041 ბიბლიოთეკები (მოძრავი - ) mobile library services 

410041 ბიბლიოთეკები (მოძრავი - ) bookmobile services 

410042 კაზინოთი მომსახურების უზრუნველყოფა 

(აზარტული თამაშები) 

providing casino facilities [gambling] 

410043 კულტურულ-საგანმანათლებო და 

გასართობი კლუბები 

club services [entertainment or education] 

410044 კოლოკვიუმების ორგანიზება და ჩატარება arranging and conducting of colloquiums 

410045 კონფერენციების ორგანიზება და ჩატარება arranging and conducting of conferences 

410046 კონგრესების  ორგანიზება და ჩატარება arranging and conducting of congresses 

410047 დისკოთეკები discotheque services 

410048 ინფორმაცია (აღზრდასა და განათლებასთან 

დაკავშირებული - ) 

education information 

410049 გამოცდების ჩატარება educational examination 

410050 გართობასთან დაკავშირებული ინფორმაცია entertainment information 

410051 გამოფენების ორგანიზაცია (კულტურულ-

საგანმანათლებლო - ) 

organization of exhibitions for cultural or 
educational purposes 

410052 აზარტული თამაშებით მომსახურება gambling services 

410053 გოლფის სათამაშო მოედნებით 

უზრუნველყოფა 

providing golf facilities 

410054 გამაჯანსაღებელი კლუბები (სამკურნალო და 

გამაჯანსაღებელი ვარჯიშები) 

health club services [health and fitness training] 

410055 ბანაკებში გართობის ორგანიზება 

(დასასვენებელ - )  

holiday camp services [entertainment] 

410056 თეატრალიზებული წარმოდგენები presentation of live performances 

410057 კინოდარბაზებით უზრუნველყოფა cinema presentations 

410057 კინოდარბაზებით უზრუნველყოფა movie theatre presentations 

410058 აღზრდის დაწესებულებები (სკოლამდელი - 
) 

nursery schools 

410059 ორგანიზება (სპორტული შეჯიბრების - ) organization of sports competitions 

410060 მიღების, წვეულების  პროგრამის შედგენა 

[გართობა] 

party planning [entertainment] 

410061 პრაქტიკული ჩვევების სწავლება 

[დემონსტრირება] 

practical training [demonstration] 

410062 მუზეუმებით უზრუნველყოფა 

(პრეზენტაციები, გამოფენები) 

providing museum facilities [presentation, 
exhibitions] 

410063 ჩამწერი სტუდიები recording studio services 
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აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა; გართობა; სპორტული და         კულტურულ-

საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება. 
Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities.  
 

სერიული 

ნომერი 

ჩამონათვალი ქართულ ენაზე ჩამონათვალი ინგლისურ ენაზე 

410064 დასვენებასთან დაკავშირებული 

ინფორმაცია 

recreation information 

410065 გაქირავება (საყვინთი აღჭურვილობის - ) rental of skin diving equipment 

410066 გაქირავება (სპორტული ინვენტარის - ), 

გარდა სატრანსპორტო საშუალებებისა 

rental of sports equipment, except vehicles 

410067 გაქირავება (სტადიონის აღჭურვილობის - ) rental of stadium facilities 

410068 ვიდეომაგნიტოფონების გაქირავება rental of video cassette recorders 

410069 გაქირავება (ვიდეოფილმების - ) rental of videotapes 

410070 ორგანიზება და ჩატარება (სემინარების - ) arranging and conducting of seminars 

410071 ბანაკები (სპორტული - ) sport camp services 

410072 ორგანიზება და ჩატარება (სიმპოზიუმების - ) arranging and conducting of symposiums 

410073 პროგრამის შედგენა (სპორტული 

შეჯიბრების - ) 

timing of sports events 

410075 საგანმანათლებლო სკოლა-ინტერნატები boarding school education 

410076 მასტერ-კლასების ორგანიზება და ჩატარება arranging and conducting of workshops [training] 

410077 ორგანიზება (სილამაზის კონკურსების - ) arranging of beauty contests 

410078 ბილეთების დაჯავშნა სპექტაკლებზე booking of seats for shows 

410079 დუბლირება dubbing 

410080 განათლება (რელიგიური - ) religious education 

410081 ლატარეის ორგანიზება organization of lotteries 

410082 მეჯლისების მოწყობა  organization of balls 

410083 სანახაობების ორგანიზება [იმპრესარიოს 

მომსახურება] 

organization of shows [impresario services] 

410084 სათამაშო ავტომატების დარბაზებით 

უზრუნველყოფა  

providing amusement arcade services 

410085 აუდიომოწყობილობების გაქირავება rental of audio equipment 

410086 თეატრისა და ტელესტუდიის გასანათებელი 

აპარატურის გაქირავება 

rental of lighting apparatus for theatrical sets or 
television studios 

410087 ჩოგბურთის კორტების გაქირავება rental of tennis courts 

410088 გაქირავება (ვიდეოკამერების - ) rental of video cameras 

410088 გაქირავება (ვიდეოკამერების - ) rental of camcorders 

410089 სცენარისტების სამსახური, სარეკლამო 

მიზნების გარდა 

scriptwriting, other than for advertising purposes 

410090 ვიდეოჩანაწერების მონტაჟი videotape editing 

410091 ელექტრონული წიგნებისა და ჟურნალების 

ონ-ლაინ გამოქვეყნება 

on-line publication of electronic books and 
journals 

410092 პუბლიკაცია მაგიდის ელექტრონული 

საგამომცემლო სისტემების გამოყენებით 

electronic desktop publishing 

410093 სუბტიტრება subtitling 

410094 თამაშების ინტერაქტიული უზრუნველყოფა 

კომპიუტერულ ქსელში 

game services provided on-line from a computer 
network 
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აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა; გართობა; სპორტული და         კულტურულ-

საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება. 
Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities.  
 

სერიული 

ნომერი 

ჩამონათვალი ქართულ ენაზე ჩამონათვალი ინგლისურ ენაზე 

410095 კარაოკეთი მომსახურება karaoke services 

410097 მუსიკალური ნაწარმოების შექმნა music composition services 

410098 ღამის კლუბებით მომსახურება (გართობა) nightclub services [entertainment] 

410099 ინტერაქტიული გამოცემების 

უზრუნველყოფა [არაჩატვირთვადი] 

providing on-line electronic publications, not 
downloadable 

410100 ფოტორეპორტაჟი photographic reporting 

410101 ფოტოგრაფირება photography 

410102 ორიენტირება (პროფესიული - ) [რჩევები 

განათლებისა და სწავლების სფეროში] 

vocational guidance [education or training advice] 

410103 ახალი ამბების სამსახური news reporters services 

410104 მთარგმნელების სამსახური translation 

410105 თარგმნა (ჟესტების ენიდან - ) sign language interpretation 

410106 ვიდეოფილმების გადაღება videotaping 

410182 მიკროფილმირება microfilming 

410183 ბილეთების გავრცელების სამსახური 

[გართობა] 

ticket agency services [entertainment] 

410184 ტექსტების რედაქტირება writing of texts* 

410185 კონცერტების ორგანიზება და ჩატარება arranging and conducting of concerts 

410186 კალიგრაფების სამსახური calligraphy services 

410187 მაკეტირება, რეკლამისათვის განკუთვნილის 

გარდა 

layout services, other than for advertising 
purposes 

410188 მოდის ჩვენებების ორგანიზება გართობის 

მიზნით 

organization of fashion shows for entertainment 
purposes 

410189 წვრთნა (ვარჯიში) coaching [training] 

410190 სპორტული მოედნების გაქირავება rental of sports grounds 

410191 დი-ჯეის მომსახურება disc jockey services 

410192 თარჯიმნის მომსახურება language interpreter services 

410193 ინდივიდუალური ტრენერის მომსახურება 

(ფიტნეს ვარჯიშები) 

personal trainer services [fitness training] 

410194 ფიტნეს კლასების ჩატარება conducting fitness classes 

410195 პროფესიული გადამზადება (კვალიფიკაციის 

ასამაღლებლად) 

vocational retraining 

410196 მუსიკალური ნაწარმოების შექმნა production of music 

410197 სათამაშოების გაქირავება  toy rental 

410198 სათამაშო მოწყობილობების გაქირავება games equipment rental 

410199 სკოლების მომსახურება (განათლება) educational services provided by schools 

410200 ონ-ლაინ მუსიკით უზრუნველყოფა, არა 

ჩატვირთვადი 

providing on-line music, not downloadable 

410201 ონ-ლაინ ვიდეოებით უზრუნველყოფა, არა 

ჩატვირთვადი 

providing on-line videos, not downloadable 
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აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა; გართობა; სპორტული და         კულტურულ-

საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება. 
Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities.  
 

სერიული 

ნომერი 

ჩამონათვალი ქართულ ენაზე ჩამონათვალი ინგლისურ ენაზე 

410202 კერძო მასწავლებლის მომსახურება 

(რეპეტიტორი) 

tutoring 

410203 პერსონალური საგანმანათლებლო 

ფორუმების ორგანიზება და ჩატარება 

arranging and conducting of in-person 
educational forums 

410204 სიმღერების წერა songwriting 

410205 კინოსცენარის წერა screenplay writing 

410206 ექსკურსიების მოწყობა conducting guided tours 

410199 სკოლების მიერ გაწეული საგანმანათლებლო 

მომსახურება  

educational services provided by schools 

410207 სწავლება სიმულატორების მეშვეობით training services provided via simulators 

410208 ფილმების გადაცემით უზრუნველყოფა (არა 

გადმოსაწერი) 

providing films, not downloadable, via video-on-
demand transmission services 

410209 სატელევიზიო პროგრამებით 

უზრუნველყოფა (არა გადმოსაწერი) 

providing television programmes, not 
downloadable, via video-on-demand 
transmission services 

410209 სატელევიზიო პროგრამებით 

უზრუნველყოფა (არა გადმოსაწერი) 

providing television programs, not 
downloadable, via video-on-demand 
transmission services 

410210 სადოს (ჩაის ცერემონიის) სწავლება sado instruction [tea ceremony instruction] 

410211 აიკიდო (იაპონური საბრძოლო ხელოვნების) 

სწავლება 

aikido instruction 

410212 საილუსტრაციო მასალის გაქირავება rental of artwork 

410213 შიდა აკვარიუმების გაქირავება rental of indoor aquaria 
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სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული სამეცნიერო კვლევა და 

დამუშავება; სამრეწველო ანალიზსა და სამეცნიერო კვლევასთან დაკავშირებული მომსახურება; 

კომპიუტერების ტექნიკური და პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავება და სრულყოფა. 
Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research 
services; design and development of computer hardware and software.  
 

სერიული 

ნომერი 

ჩამონათვალი ქართულ ენაზე ჩამონათვალი ინგლისურ ენაზე 

420007 ქიმიური ანალიზი chemical analysis 

420008 ნავთობის საბადოების  შესწავლა 

ექსპლოატაციის მიზნით 

analysis for oil-field exploitation 

420011 მომსახურება არქიტექტურის 

საკითხებში 

architectural services 

420017 ბაქტერიოლოგიური კვლევა bacteriological research 

420030 მომსახურება ქიმიის სფეროში chemistry services 

420031 ქიმიური კვლევა  chemical research 

420036 კონსულტაციები არქიტექტურის 

საკითხებში 

architectural consultancy 

420038 დაგეგმვა (მშენებლობის - ) construction drafting 

420040 ტექნიკური კვლევა technical research 

420042 ნავთობის ჭაბურღილების კონტროლი oil-well testing 

420045 კოსმეტოლოგიური კვლევა cosmetic research 

420048 გაფორმება (ინტერიერის - ) design of interior decor 

420049 დიზაინი (სამრეწველო - ) industrial design 

420050 დიზაინი (შეფუთვის - ) packaging design 

420058 გამოცდა (მასალების - ) material testing 

420061 ტექნიკური პროექტების შესწავლა conducting technical project studies 

420062 გეოლოგიური ძიება geological surveys 

420063 ნავთობის საბადოების ძიება oil-field surveys 

420064 საინჟინრო სამსახური engineering 

420076 ამინდის პროგნოზი meteorological information 

420079 აგეგმვა (გეოლოგიური - ) land surveying 

420083 გაქირავება (კომპიუტერების - ) computer rental 

420090 კომპიუტერული  პროგრამების შედგენა  computer programming 

420095 დაზვერვა (ნავთობის საბადოების - ) oil prospecting 

420096 კვლევა ფიზიკაში physics [research] 

420101 კვლევა მექანიკაში mechanical research 

420109 საფეიქრო ნაწარმის გამოცდა textile testing 

420118 გეოლოგიური დაზვერვა geological prospecting 

420119 გეოლოგიური კვლევა geological research 

420132 ავთენტიკურობის დადგენა 

(ხელოვნების ნიმუშების - ) 

authenticating works of art 

420136 დაკალიბრება [გაზომვა] calibration [measuring] 

420139 კომპიუტერის  პროგრამული 

უზრუნველყოფის დამუშავება 

computer software design 

420140 კომპიუტერის პროგრამული 

უზრუნველყოფის მოდერნიზაცია 

updating of computer software 



კლასი 42 

სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული სამეცნიერო კვლევა და 

დამუშავება; სამრეწველო ანალიზსა და სამეცნიერო კვლევასთან დაკავშირებული მომსახურება; 

კომპიუტერების ტექნიკური და პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავება და სრულყოფა. 
Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research 
services; design and development of computer hardware and software.  
 

სერიული 

ნომერი 

ჩამონათვალი ქართულ ენაზე ჩამონათვალი ინგლისურ ენაზე 

420141 კონსულტაციები კომპიუტერული 

ტექნიკის დიზაინისა და სრულყოფის 

მიზნით დამუშავების საკითხებში 

consultancy in the design and development of computer 
hardware 

420142 მოდელირება (ტანსაცმლის - ) dress designing 

420144 მხატვრული დიზაინი graphic arts design 

420157 ხარისხის კონტროლი quality control 

420159 გაქირავება (კომპიუტერის 

პროგრამული უზრუნველყოფის - )  

rental of computer software 

420161 ახალი ნაწარმის კვლევა და დამუშავება 

მესამე პირთათვის 

research and development of new products for others 

420165 სამრეწველო დიზაინი styling [industrial design] 

420167 კვლევა (წყალქვეშა - ) underwater exploration 

420175 აღდგენა (კომპიუტერულ მონაცემთა 

ბაზის - ) 

recovery of computer data 

420176 კომპიუტერის პროგრამული 

უზრუნველყოფის ტექნიკური 

მომსახურება 

maintenance of computer software 

420177 კომპიუტერული სისტემების ანალიზი computer system analysis 

420190 ბიოლოგიური კვლევა biological research 

420192 ქალაქის დაგეგმარება urban planning 

420193 საინჟინრო ექსპერტიზა surveying 

420194 კომპიუტერული სისტემების 

პროექტირება 

computer system design 

420195 საავტომობილო ტრანსპორტის 

ტექნიკური კონტროლი 

vehicle roadworthiness testing 

420197 გამრავლება (კომპიუტერული 

პროგრამების - ) 

duplication of computer programs 

420198 მონაცემთა ან დოკუმენტაციის 

გადატანა ფიზიკური მატარებლიდან 

ელექტრონულზე 

conversion of data or documents from physical to 
electronic media 

420199 ვებ-საიტების შექმნა და ტექნიკური 

უზრუნველყოფა მესამე პირთათვის 

creating and maintaining web sites for others 

420200 კომპიუტერული საიტების განთავსება 

[ვებ-საიტები] 

hosting computer sites [web sites] 

420201 ინსტალაცია (კომპიუტერების 

პროგრამული უზრუნველყოფის - ) 

installation of computer software 

420202 ღრუბლების გაფანტვა cloud seeding 



კლასი 42 

სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული სამეცნიერო კვლევა და 

დამუშავება; სამრეწველო ანალიზსა და სამეცნიერო კვლევასთან დაკავშირებული მომსახურება; 

კომპიუტერების ტექნიკური და პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავება და სრულყოფა. 
Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research 
services; design and development of computer hardware and software.  
 

სერიული 

ნომერი 

ჩამონათვალი ქართულ ენაზე ჩამონათვალი ინგლისურ ენაზე 

420203 მონაცემებისა და ინფორმაციული 

პროგრამების გადამუშავება [არა 

ფიზიკური]  

conversion of computer programs and data, other than 
physical conversion 

420204 კომპიუტერის პროგრამულ 

უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული  

კონსულტაციები 

computer software consultancy 

420205 გაქირავება (ვებ-სერვერების - ) rental of web servers 

420206 დაცვა (კომპიუტერული  

ვირუსებისაგან - ) 

computer virus protection services 

420207 ენერგიის დაზოგვასთან 

დაკავშირებული კონსულტაციები 

consultancy in the field of energy-saving 

420208 გარემოს დაცვასთან დაკავშირებული 

კვლევა 

research in the field of environmental protection 

420209 საძიებო საშუალებებით ინტერნეტის 

უზრუნველყოფა  

providing search engines for the internet 

420210 დოკუმენტების ციფრულ ფორმატში 

გადაყვანა (სკანირება) 

digitization of documents [scanning] 

420211 ხელნაწერების ანალიზი (გრაფოლოგია) handwriting analysis [graphology] 

420212 სამეცნიერო ინფორმაციის 

უზრუნველყოფა, რჩევები და 

კონსულტაციები ატმოსფეროში 

ნახშირბადის გამოყოფის შედეგად 

წარმოქმნილი ზიანის  კომპენსაციის 

თაობაზე 

provision of scientific information, advice and 
consultancy in relation to carbon offsetting 

420213 მოუჭრელი ტყის ხარისხის განსაზღვრა quality evaluation of standing timber 

420214 მატყლის ხარისხის განსაზღვრა quality evaluation of wool 

420215 კომპიუტერული სისტემების 

დისტანციური წვდომის კონტროლი 

monitoring of computer systems by remote access 

420216 წყლის შემცველობის (ქიმიური) 

ანალიზი 

water analysis 

420217 სამეცნიერო ლაბორატორიების 

მომსახურება 

scientific laboratory services 

420218 ენერგიის აუდიტი energy auditing 

420219 ვებ საიტების დიზაინთან 

დაკავშირებული კონსულტაცია 

web site design consultancy 

420220 კომპიუტერული პროგრამების 

ნაირსახეობა (SaaS) 

software as a service [SaaS] 

420221 ინფორმაციულ ტექნოლოგიასთან (IT) 

დაკავშირებული კონსულტაცია 

information technology [IT] consultancy 



კლასი 42 

სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული სამეცნიერო კვლევა და 

დამუშავება; სამრეწველო ანალიზსა და სამეცნიერო კვლევასთან დაკავშირებული მომსახურება; 

კომპიუტერების ტექნიკური და პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავება და სრულყოფა. 
Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research 
services; design and development of computer hardware and software.  
 

სერიული 

ნომერი 

ჩამონათვალი ქართულ ენაზე ჩამონათვალი ინგლისურ ენაზე 

420222 სამეცნიერო კვლევა scientific research 

420223 სერვერების განთავსება 

პროვაიდერებთან, სერვერის იჯარა 

server hosting 

420224 კლინიკური ცდები clinical trials 

420225 მონაცემების სხვა ადგილას 

დუბლირება (მონაცემების დაკავრგვის 

თავიდან აცილების მიზნით) 

off-site data backup 

420226 მონაცემთა ელექტრონულად 

დაგროვება (შენახვა) 

electronic data storage 

420227 კომპიუტერული ტექნოლოგიის და 

პროგრამირების შესახებ ინფორმაციის 

უზრუნველყოფა, ვებ საიტების 

საშუალებით 

providing information on computer technology and 
programming via a web site 

420228 კარტოგრაფიის მომსახურება (რუკების 

შედგენა) 

cartography services 

420229 ინტერნეტში განთავსებული 

დისტანციური სერვერების ქსელის 

გამოყენებით, მონაცემების შენახვა, 

მართვა და დამუშავება. გარდა 

ლოკალური სერვერებისა ან 

პერსონალური კომპიუტერებისა 

(ქლაუდ მომსახურება) 

cloud computing 

420230 აუტსორსინგის (გარე რესურსების 

მიღება) მომსახურების პროვაიდერები 

ინფორმაციული ტექნოლოგიის 

სფეროში 

outsource service providers in the field of information 
technology 

420231 ტექნოლოგიური კონსულტაციები technological consultancy 

420232 კომპიუტერული ტექნოლოგიური 

კონსულტაციები 

computer technology consultancy 

420233 სატელეკომუნიკაციო ტექნოლოგიური 

კონსულტაციები 

telecommunications technology consultancy 

420234 ამინდის პროგნოზი weather forecasting 

420235 კომპიუტერული უსაფრთხოების 

კონსულტაცია 

computer security consultancy 

420236 ტექნიკური წერა technical writing 

420237 ინტერიერის დიზაინი interior design 

420061 ტექნიკური პროექტების შესწავლა conducting technical project studies 



კლასი 42 

სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული სამეცნიერო კვლევა და 

დამუშავება; სამრეწველო ანალიზსა და სამეცნიერო კვლევასთან დაკავშირებული მომსახურება; 

კომპიუტერების ტექნიკური და პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავება და სრულყოფა. 
Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research 
services; design and development of computer hardware and software.  
 

სერიული 

ნომერი 

ჩამონათვალი ქართულ ენაზე ჩამონათვალი ინგლისურ ენაზე 

420203 მონაცემებისა და ინფორმაციული 

პროგრამების გადამუშავება [არა 

ფიზიკური]  

conversion of computer programs and data, other than 
physical conversion 

420238 მობილური ტელეფონების განბლოკვა unlocking of mobile phones 

420239 კომპიუტერულ სისტემებში 

დარღვევების გამოვლენის 

მონიტორნინგი 

monitoring of computer systems to detect breakdowns 

420240 მესამე პირთათვის ინდექსებზე 

დაფუძნებული ვებ გვერდების შექმნა 

და პროექტირება (საინფორმაციო 

ტექნოლოგიური მომსახურება) 

creating and designing website-based indexes of 
information for others [information technology 
services] 

420241 კონსულტაციები ინტერნეტ 

უსაფრთხოების სფეროში 

internet security consultancy 

420242 კონსულტაციები მონაცემთა 

უსაფრთხოების სფეროში 

data security consultancy 

420243 მონაცემთა კოდირება data encryption services 

420244 კომპიუტერულ სისტემებში 

არასანქცირებული და მონაცემთა 

დარღვევით წვდომის გამოვლენა 

monitoring of computer systems for detecting 
unauthorized access or data breach 

420245 პერსონალური მონაცემების 

ელექტრონული მონიტორინგი, 

ინტერნეტის საშუალებით პირადი 

მონაცემების მართლსაწინააღმდეგო 

გამოყენების გამოსავლენად 

electronic monitoring of personally identifying 
information to detect identity theft via the internet 

420246 ინტერნეტის შასუალებით 

თაღლითობის გამოვლენის მიზნით 

საკრედიტო ბარათების ელექტრონული 

მონიტორნინგი 

electronic monitoring of credit card activity to detect 
fraud via the internet 

 



კლასი 43 

საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით უზრუნველყოფა; დროებითი  საცხოვრებლით  

უზრუნველყოფა 

Services for providing food and drink; temporary accommodation.  
 

სერიული 

ნომერი 

ჩამონათვალი ქართულ ენაზე ჩამონათვალი ინგლისურ ენაზე 

430004 დროებითი საცხოვრებლით 

უზრუნველყოფის მომსახურება 

(სასტუმროები, პანსიონები)  

accommodation bureau services [hotels, boarding 
houses] 

430010 საკვების შეკვეთით დამზადება; 

საკვებისა და სასმელის ადგილზე მიტანა 

(წვეულებების მომსახურება) 

food and drink catering 

430013 მოხუცებულთა თავშესაფრებით 

მომსახურება 

retirement home services 

430024 კაფეებით მომსახურება café services 

430025 კაფეტერიებით მომსახურება cafeteria services 

430026 კემპინგებით უზრუნველყოფა providing campground facilities 

430027 სასადილოებით მომსახურება canteen services 

430028 გაქირავება (დროებითი საცხოვრებლის - 
) 

rental of temporary accommodation 

430066 პანსიონებით მომსახურება boarding house services 

430071 ტურბაზებით მომსახურება tourist home services 

430073 სასტუმროებით მომსახურება hotel services 

430098 დღის ბაგა ბავშვებისთვის (მომსახურება) day-nursery [crèche] services 

430102 რესტორნებით მომსახურება restaurant services 

430104 ადგილების დაჯავშნა პანსიონებში boarding house bookings 

430105 ადგილების დაჯავშნა სასტუმროში hotel reservations 

430107 თვითმომსახურების რესტორნებით 

მომსახურება 

self-service restaurant services 

430108 სასაუზმეებით მომსახურება snack-bar services 

430134 პანსიონები (ცხოველთა - ) boarding for animals 

430138 ბარების მომსახურება bar services 

430145 ბანაკები (დასასვენებელი - ) 

[საცხოვრებლით უზრუნველყოფა] 

holiday camp services [lodging] 

430160 გადასატანი ნაგებობების გაქირავება rental of transportable buildings* 

430162 დროებითი საცხოვრებლის დაჯავშნა temporary accommodation reservations 

430183 მოტელებით მომსახურება 

(ავტოტურისტთა სასტუმრო) 

motel services 

430186 ავეჯის, მაგიდის თეთრეულისა და 

ჭურჭლის გაქირავება 

rental of chairs, tables, table linen, glassware 

430187 შეხვედრების ჩასატარებელი ოთახების 

გაქირავება 

rental of meeting rooms 

430189 კარვების გაქირავება rental of tents 

430190 სამზარეულოს მოწყობილობების 

გაქირავება 

rental of cooking apparatus 

430191 სასმელი წყლის დისპანსერების 

გაქირავება 

rental of drinking water dispensers 



კლასი 43 

საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით უზრუნველყოფა; დროებითი  საცხოვრებლით  

უზრუნველყოფა 

Services for providing food and drink; temporary accommodation.  
 

სერიული 

ნომერი 

ჩამონათვალი ქართულ ენაზე ჩამონათვალი ინგლისურ ენაზე 

430192 განათების ხელსაწყოების გაქირავება rental of lighting apparatus* 

430193 საკვების გაფორმება food sculpting 

430194 დროებითი საცხოვრებლით 

უზრუნველყოფა (ჩამოსვლის და 

გამგზავრების მართვა) 

reception services for temporary accommodation 
[management of arrivals and departures] 

430195 ვაშოკუს ტიპის (იაპონური კერძები) 

რესტორნებით მომსახურება 

washoku restaurant services 

 



კლასი 44 

 სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული მომსახურება; მომსახურება  ცხოველებისა და ადამიანების 

ჰიგიენისა და კოსმეტიკის სფეროში; მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღჩეობისა და მეტყევეობის 

სფეროში. 
Medical services; veterinary services; hygienic and beauty care for human beings or animals; agriculture, horticulture 
and forestry services.  
 

სერიული 

ნომერი 

ჩამონათვალი ქართულ ენაზე ჩამონათვალი ინგლისურ ენაზე 

440009 ცხოველების მოშენება animal breeding 

440012 დეკორატიული მებაღეობა landscape gardening 

440018 საზოგადოებრივი აბანოები public bath services for hygiene purposes 

440019 თურქული აბანოთი მომსახურება Turkish bath services 

440020 სილამაზის სალონებით მომსახურება beauty salon services 

440021 სამედიცინო კლინიკური მომსახურება medical clinic services 

440032 ქიროპრაქტიკა (მანუალური თერაპია) chiropractic 

440034 საპარიკმახეროები hairdressing 

440037 გვირგვინების დამზადება wreath making 

440043 დასასვენებელი სახლებით მომსახურება convalescent home services 

440059 საავადმყოფოებით მომსახურება 

(ჰოსპიტლები) 

hospital services 

440060 სანიტარული სამსახური health care 

440072 მებოსტნეობა horticulture 

440077 მებაღეობა gardening 

440084 სასოფლო-სამეურნეო იარაღების გაქირავება farming equipment rental 

440086 მასაჟი massage 

440087 სამედიცინო დახმარება medical assistance 

440092 ოპტიკოსების სამსახური opticians' services 

440094 სანერგეებისა და საშენეების 

სპეციალისტების სამსახური 

plant nursery services 

440097 ფიზიოთერაპია physical therapy 

440097 ფიზიოთერაპია physiotherapy 

440106 სანატორიუმით მომსახურება sanatorium services 

440111 ვეტერინარული სამსახური veterinary assistance 

440113 სტომატოლოგის მომსახურება dentistry services 

440114 კლინიკებით მომსახურება nursing home services 

440115 სასუქისა და სხვა სასოფლო-სამეურნეო 

ქიმიკატების საჰაერო და ზედაპირული 

მოფრქვევა 

aerial and surface spreading of fertilizers and other 
agricultural chemicals 

440131 ცხოველების ჰიგიენა animal grooming 

440133 სისხლის ბანკი blood bank services 

440143 ყვავილების კომპოზიციების შედგენა flower arranging 

440147 ჰოსპისებით მომსახურება hospice services 

440148 გაზონების მოვლა lawn care 

440151 მანიკიური manicuring 

440152 ბებიაქალის მომსახურება midwife services 

440153 ავადმყოფის მოვლა nursing, medical 
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 სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული მომსახურება; მომსახურება  ცხოველებისა და ადამიანების 

ჰიგიენისა და კოსმეტიკის სფეროში; მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღჩეობისა და მეტყევეობის 

სფეროში. 
Medical services; veterinary services; hygienic and beauty care for human beings or animals; agriculture, horticulture 
and forestry services.  
 

სერიული 

ნომერი 

ჩამონათვალი ქართულ ენაზე ჩამონათვალი ინგლისურ ენაზე 

440154 კონსულტაციები ფარმაცევტიკაში pharmacy advice 

440156 პლასტიკური ქირურგია plastic surgery 

440166 გადაბელვა (ხეების - ) tree surgery 

440168 მავნებლების განადგურება (სოფლის 

მეურნეობის, მებაღეობისა და მეტყევეობის - 
) 

vermin exterminating for agriculture, aquaculture, 
horticulture and forestry 

440171 სარეველების განადგურება weed killing 

440173 ოთახის ცხოველების ჰიგიენა pet grooming 

440180 თმის გადანერგვა hair implantation 

440185 ფსიქოლოგის მომსახურება services of a psychologist 

440188 სანიტარულ-ტექნიკური საშუალებების 

გაქირავება 

rental of sanitation facilities 

440193 არომათერაპია aromatherapy services 

440194 ხელოვნური განაყოფიერება artificial insemination services 

440195 ტოქსიკომანების რეაბილიტაცია rehabilitation for substance abuse patients 

440196 სინჯარაში განაყოფიერების  სამსახური in vitro fertilization services 

440197 ტატუირება [სვირინგი] tattooing 

440198 ტელემედიცინის სამსახური telemedicine services 

440199 დიზაინი (ლანდშაფტის - ) landscape design 

440200 საუნა sauna services 

440201 სოლარიუმი solarium services 

440202 ბალნეოლოგიური კურორტი health spa services 

440203 ვიზაჟისტების მომსახურება visagists' services 

440204 ფარმაცევტების მომსახურება რეცეპტის 

შესადგენად 

preparation of prescriptions by pharmacists 

440205 სამკურნალო მომსახურება  therapy services 

440206 ხეების დარგვა ნახშირბადის კომპენსირების 

მიზნით 

tree planting for carbon offsetting purposes 

440207 აკვაკულტურის მომსახურება (სუფთა წყლის 

და საზღვაო რესურსების, მათ შორის, 

მცენარეების და ცხოველების, დამუშავება 

ადამიანებისთვის გამოსაყენებლად) 

aquaculture services 

440208 სამედიცინო აღჭურვილობის გაქირავება medical equipment rental 

440209 ჯანმრთელობის ცენტრების მომსახურება health center services 

440209 ჯანმრთელობის ცენტრების მომსახურება health centre services 

440210 არატრადიციული მედიცინა, მომსახურება alternative medicine services 

440211 მეტყველების თერაპია, მომსახურება speech therapy 

440212 ჯანმრთელობის საკითხებში 

კონსულტაციები 

health counselling 
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 სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული მომსახურება; მომსახურება  ცხოველებისა და ადამიანების 

ჰიგიენისა და კოსმეტიკის სფეროში; მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღჩეობისა და მეტყევეობის 

სფეროში. 
Medical services; veterinary services; hygienic and beauty care for human beings or animals; agriculture, horticulture 
and forestry services.  
 

სერიული 

ნომერი 

ჩამონათვალი ქართულ ენაზე ჩამონათვალი ინგლისურ ენაზე 

440212 ჯანმრთელობის საკითხებში 

კონსულტაციები 

health counseling 

440213 თმის მოსაცილებელი ცვილით დეპილაციის 

მომსახურება 

depilatory waxing 

440214 ორთოდონტიული მომსახურება orthodontic services 

440215 კონსულტაციები სამედიცინო სფეროში 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 

პირთათვის 

medical advice for individuals with disabilities 

440216 სხეულის პირსინგი body piercing 

440217 ტყის განახლება, ხელახალი გატყიანების 

მომსახურება 

reforestation services 

440218 პალიატიური მკურნალობა 

(დამამშვიდებლები,დროებით 

ტკივილგამაყუჩებლები) 

palliative care 

440219 დასასვენებელი სახლებით მომსახურება rest home services 

440115 სასუქებისა და სასოფლო-სამეურნეო 

ქიმიკატების საჰაერო და ზედაპირული 

გავრცელებით მომსახურება 

aerial and surface spreading of fertilisers and other 
agricultural chemicals 

440168 მავნებლების განადგურება (სოფლის 

მეურნეობის, მებაღეობის, მეტყევეობისა და 

აკვაკულტურის სფეროში ) 

vermin exterminating for agriculture, aquaculture, 
horticulture and forestry 

440196 ინვიტრო განაყოფიერება in vitro fertilisation services 

440204 ფარმაცევტების მიერ რეცეპტის შედგენა preparation of prescriptions by pharmacists 

440211 მეტყველების თერაპია speech therapy 

440220 მავნებლების (პარაზიტების) განადგურება 

(სოფლის მეურნეობის, მებაღეობის, 

მეტყევეობისა და აკვაკულტურის სფეროში ) 

pest control services for agriculture, aquaculture, 
horticulture and forestry 

440221 ადამიანის ქსოვილის ბანკი human tissue bank services 
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იურიდიული მომსამსახურება; საკუთრების ან ინდივიდუალურ პირთა დაცვის    სამსახური; 

ინდივიდუალურ პირთა მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად სხვა    პირთა მიერ გაწეული 

პერსონალური და სოციალური მომსახურება. 
Legal services; security services for the physical protection of tangible property and individuals; personal and social 
services rendered by others to meet the needs of individuals.  
 

სერიული 

ნომერი 

ჩამონათვალი ქართულ ენაზე ჩამონათვალი ინგლისურ ენაზე 

450001 დაცვის სამსახური (პირადი - ) personal body guarding 

450002 თანხლება საზოგადოებრივ ადგილებში escorting in society [chaperoning] 

450002 თანხლება საზოგადოებრივ ადგილებში chaperoning 

450003 სამძებრო სააგენტოს მომსახურება 

(დეტექტიური სააგენტოები) 

detective agency services 

450005 შეხვედრების კლუბების სამსახური dating services 

450006 დაცვის სამსახური (ღამის) night guard services 

450033 საიდუმლოიანი საკეტის გახსნა opening of security locks 

450046 საღამოს ტანსაცმლის გაქირავება evening dress rental 

450047 კრემაცია crematorium services 

450053 დაკარგული პიროვნების ძებნა missing person investigations 

450056 სულის მოსახსენებელი წირვა 

(პანაშვიდი) 

burial services 

450057 დამკრძალავი ბიუროს მომსახურება funerary undertaking 

450081 ტანსაცმლის გაქირავება clothing rental 

450099 დაცვის სამსახური guard services 

450112 ქორწინების სახლების მომსახურება marriage agency services 

450117 კონსულტაციები (უსაფრთხოებასთან 

დაკავშირებული - ) 

physical security consultancy 

450146 ჰოროსკოპების შედგენა horoscope casting 

450179 სახნძროს სამსახური fire-fighting 

450184 რელიგიური შეკრებების ორგანიზება organization of religious meetings 

450193 შვილად აყვანის სააგენტოები  adoption agency services 

450194 გაქურდვის საწინააღმდეგო სისტემის 

კონტროლი 

monitoring of burglar and security alarms 

450195 ბავშვის მოვლა baby sitting 

450196 ბარგის დათვალიერება უსაფრთხოების 

მიზნით  

security screening of baggage 

450197 სახლზე მეთვალყურეობა პატრონის 

არყოფნის დროს 

house sitting 

450198 შინაური ცხოველების მოვლა  pet sitting 

450199 მოკვლევა (პიროვნებასთან 

დაკავშირებული - ) 

personal background investigations 

450200 დაკარგული ნივთების დაბრუნება lost property return 

450201 საშუამავლო საქმიანობა პერსონალური ან 

სოციალური მომსახურებისას 

mediation 

450202 საწარმოს უსაფრთხოების შემოწმება inspection of factories for safety purposes 

450203 გაქირავება (ხანძრის სიგნალიზტორების - 
) 

rental of fire alarms 
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იურიდიული მომსამსახურება; საკუთრების ან ინდივიდუალურ პირთა დაცვის    სამსახური; 

ინდივიდუალურ პირთა მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად სხვა    პირთა მიერ გაწეული 

პერსონალური და სოციალური მომსახურება. 
Legal services; security services for the physical protection of tangible property and individuals; personal and social 
services rendered by others to meet the needs of individuals.  
 

სერიული 

ნომერი 

ჩამონათვალი ქართულ ენაზე ჩამონათვალი ინგლისურ ენაზე 

450204 გაქირავება (ცეცხლმქრობების - ) rental of fire extinguishers 

450205 არბიტრაჟი arbitration services 

450206 ინტელექტუალურ საკუთრებასთან 

დაკავშირებული კონსულტაციები 

intellectual property consultancy 

450207 მენეჯმენტი ( საავტორო უფლებების - ) copyright management 

450208 ინტელექტუალური საკუთრების 

ლიცენზირება 

licensing of intellectual property 

450209 ინტელექტუალური საკუთრების 

უფლებების კონტროლი სამართლებრივი 

კონსულტაციების გასაწევად 

monitoring intellectual property rights for legal 
advisory purposes 

450210 იურიდიული მოკვლევა legal research 

450211 იურიდიული სამსახური litigation services 

450212 კომპიუტერის პროგრამული 

უზრუნველყოფის ლიცენზირება 

[იურიდიული მომსახურება] 

licensing of computer software [legal services] 

450213 დომეინ-სახელების რეგისტრაცია 

[იურიდიული მომსახურება] 

registration of domain names [legal services] 

450214 დავების გადაწყვეტის ალტერნატიული 

მომსახურება 

alternative dispute resolution services 

450215 სეიფების გაქირავება rental of safes 

450216 გენეალოგიური კვლევა genealogical research 

450217 საქორწინო ცერემონიების დაგეგმვა და 

მოწყობა 

planning and arranging of wedding ceremonies 

450218 ონ-ლაინ სოციალური ქსელით 

მომსახურება 

on-line social networking services 

450219 მტრედების გაშვება განსაკუთრებული 

შემთხვევებისთვის (საზეიმო 

ცერემონიები) 

releasing doves for special occasions 

450220 ბალზამირების მომსახურება embalming services 

450221 სამართლებრივი დოკუმენტაციის 

მომზადების მომსახურება 

legal document preparation services 

450222 მოპარული ქონების ძებნით მიკვლევა tracking of stolen property 

450223 ლიცენზიების სამართლებრივი 

ადმინისტრირება 

legal administration of licences 

450224 ასტროლოგიური კონსულტაცია astrology consultancy 

450225 სულიერი კონსულტაციები (რელიგიური) spiritual consultancy 

450226 კარტის გაშლის მომსახურება 

(სამკითხაოდ) 

cartomancy services 
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იურიდიული მომსამსახურება; საკუთრების ან ინდივიდუალურ პირთა დაცვის    სამსახური; 

ინდივიდუალურ პირთა მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად სხვა    პირთა მიერ გაწეული 

პერსონალური და სოციალური მომსახურება. 
Legal services; security services for the physical protection of tangible property and individuals; personal and social 
services rendered by others to meet the needs of individuals.  
 

სერიული 

ნომერი 

ჩამონათვალი ქართულ ენაზე ჩამონათვალი ინგლისურ ენაზე 

450227 პირადი გარდერობის სტილისტის 

კონსულტაციები  

personal wardrobe styling consultancy 

450228 პირადი წერილების წერა personal letter writing 

450229 დამკრძალავი ცერემონიების ჩატარება conducting funeral ceremonies 

450117 ფიზიკურ უსაფრთხოებასთან 

დაკავშირებული კონსულტაციები 

physical security consultancy 

450196 უსაფრთხოების მიზნით ბარგის 

დათვალიერება 

security screening of baggage 

450230 ხელშეკრულებებთან დაკავშირებული 

იურიდიული მომსახურება (მესამე 

პირთათვის) 

legal services in relation to the negotiation of 
contracts for others 

450231 რელიგიური ცერემონიების 

უზრუნველყოფა 

conducting religious ceremonies 

450232 ძაღლების გასეირნების მომსახურება dog walking services 

450233 ინტერნეტ დომეინების ლიზინგი leasing of internet domain names 

450234 დამხმარის მომსახურება (კიმანოს 

ჩაცმისას) 

kimono dressing assistance 
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