
ობიექტის კოდი დასახელება

პესტიციდების და სხვა აგროქიმიური პროდუქტების წარმოება

საღებავების, ლაქების და ანალოგიური საღებავი ნივთიერებების, ტიპოგრაფიული 

საღებავების და მასტიკების წარმოება

საპნის და სარეცხი საშუალებების, საწმენდი და საპრიალებელი საშუალებების 

წარმოება

პარფიუმერული და ტუალეტის საშუალებების წარმოება

სხვა ქიმიური პროდუქტების წარმოება, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველის

პლასტმასის ფილების, ფურცლების, მილების და პროფილების წარმოება

C        20.20.0

C        20.30.0

C        20.41.0

C        20.42.0

C        20.59.0

C        22.21.0

ფურცლოვანი მინის წარმოებაC        23.11.0

დანართი N9

ფოლადის მილების, მილსადენების, ღრუ პროფილების და მსგავსი ფიტინგების 

წარმოება
C        24.20.0

ლითონის სხვა ცისტერნების, რეზერვუარების და ტევადობების წარმოებაC        25.29.0

სამაგრების და ხრახნსაჭრელი ჩარხების ნაკეთობების წარმოებაC        25.94.0

ელექტრონული კომპონენტების წარმოებაC        26.11.0

ჩასატვირთი ელექტრონული პლატების წარმოებაC        26.12.0

კომპიუტერების და პერიფერიული მოწყობილობების წარმოებაC        26.20.0

საკომუნიკაციო მოწყობილობების წარმოებაC        26.30.0

სამომხმარებლო ელექტრონიკის წარმოებაC        26.40.0

ინსტრუმენტების და ხელსაწყოების წარმოება გაზომვის, ტესტირების და 

ნავიგაციისათვისC        26.51.0

ელექტროგამანაწილებელი და საკონტროლო აპარატურის წარმოებაC        27.12.0

ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელების წარმოება

სადენიანი ხელსაწყოების წარმოება

ელექტროსანათი მოწყობილობების წარმოება

ელექტრული საყოფაცხოვრებო ხელსაწყოების წარმოება

ხელის მექანიზებული ინსტრუმენტების წარმოება

C        27.31.0

C        27.33.0

C        27.40.0

C        27.51.0

C        28.24.0

არასაყოფაცხოვრებო მაცივებელი და სავენტილაციო მოწყობილობების წარმოებაC        28.25.0

საერთო დანიშნულების სხვა მანქანების წარმოებას სხვა დაჯგუფებებში 

ჩაურთველიC        28.29.0

ელექტრული და ელექტრონული მოწყობილობების წარმოება ავტოსატრანსპორტო 

საშუალებებისათვის
C        29.31.0

სხვა ნაწილების და აქსესუარების წარმოება ავტოსატრანსპორტო 

საშუალებებისათვის

ველოსიპედების და ინვალიდების ეტლების წარმოება

ავეჯის წარმოება დაწესებულებების და მაღაზიებისათვის

სამედიცინო და სტომატოლოგიური ინსტრუმენტების და ნაკეთობების წარმოება

ტექსტილის წარმოება

C        29.32.0

C        30.92.0

C        31.01.0

C        32.50.0

C        13.20.0

ტექსტილის მზა ნაწარმის წარმოება,  ტანსაცმლის გარდაC        13.92.0

ტყავის ტანსაცმლის წარმოებაC        14.11.0

სპეცტანსაცმლის წარმოებაC        14.12.0

სხვა ზედა ტანსაცმლის წარმოება

საცვლების წარმოება

სხვა ტანსაცმლის და აქსესუარების წარმოება

ბეწვეულის ნაწარმის წარმოება

ტრიკოტაჟის და ნაქსოვი წინდების წარმოება

C        14.13.0

C        14.14.0

C        14.19.0

C        14.20.0

C        14.31.0

ნაქსოვი და ტრიკოტაჟის სხვა ტანსაცმლის წარმოებაC        14.39.0

ტყავის თრიმვლა და გამოქნა; ბეწვეულის გამოქნა და ღებვაC        15.11.0

საბარგო ჩანთების,  ხელჩანთების და მისთ., სასარაჯო-საუნაგირო 

ნაკეთობების წარმოება
C        15.12.0

ფეხსაცმლის წარმოება

ძირითადი ფარმაცევტული პროდუქტების წარმოება

ფარმაცევტული პრეპარატების წარმოება

რეზინის სხვა ნაწარმის წარმოება

C        15.20.0

C        15.10.0

C        21.20.0

C        22.19.0

პლასტმასის საფუთავების წარმოება

სხვა ელექტრონული და ელექტრული გამტარების და კაბელების წარმოება

კომპიუტერული თამაშების გამოცემა

სხვა პროგრამული უზრუნველყოფის გამოცემა

საზღვაო თევზჭერა

C        22.22.0

C        27.32.0

J         58.21.0

J         58.29.0

A        03.11.0

კერამიკული საფარების და ფილების წარმოებაC        23.31.0

აგურის, კრამიტის და სხვა სამშენებლო პროდუქციის წარმოება გამომწვარი 

თიხისაგან
C        23.32.0

კერამიკული საყოფაცხოვრებო და დეკორატიული ნაკეთობების წარმოებაC        23.41.0

კერამიკული სანტექნიკური ნაკეთობების წარმოება

კერამიკული იზოლატორების და საიზოლაციო ფიტინგების წარმოება

სხვა ტექნიკური კერამიკული პროდუქტების წარმოება

სხვა კერამიკული ნაკეთობების წარმოება

C        23.42.0

C        23.43.0

C        23.44.0

C        23.49.0

ბათქაშის პროდუქტების წარმოება სამშენებლო მიზნებისათვის

ბატარეების და აკუმულატორების წარმოება

C        23.62.0

C        27.20.0

ეკო ტურისტული ობიექტი

აგრო ტურისტული ობიექტი
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