
დანართი №1 

საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 1 აპრილის დადგენილება №211 – ვებგვერდი, 02.04.2020წ. 
საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 3 აპრილის დადგენილება №214 – ვებგვერდი, 03.04.2020წ. 

საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 28 აპრილის დადგენილება №270 – ვებგვერდი, 28.04.2020წ. 
საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 28 აპრილის დადგენილება №274 – ვებგვერდი, 28.04.2020წ. 

საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 4 მაისის დადგენილება №287 – ვებგვერდი, 04.05.2020წ. 
საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 8 მაისის დადგენილება №297 – ვებგვერდი, 08.05.2020წ. 

 
 

 

№ 
საიდენტიფიკაციო 

ნომერი 
სუბიექტის დასახელება 

ეკონომიკური საქმიანობის დასახელება 

Nace Rev 2 

1 216406271 შპს „ვაგონმშენებელი კომპანია“ სხვა სატრანსპორტო საშუალებების 

რემონტი და ტექნიკური მომსახურება 

2 416334167 შპს „მნკორპი“ საბითუმო ვაჭრობა ლითონებით და 

ლითონის მადნებით 

3 202886010 სს „საქართველოს რკინიგზა“ რკინიგზის სატვირთო ტრანსპორტი 

4 202886788 შპს „თბილისის სატრანსპორტო 

კომპანია“ 

საქალაქო და საგარეუბნო სამგზავრო 

სახმელეთო ტრანსპორტი 

5 245445200 შპს „ბათუმის ავტოტრანსპორტი“ საქალაქო და საგარეუბნო სამგზავრო 

სახმელეთო ტრანსპორტი 

6 215096367 შპს „მთის კურორტების 

განვითარების კომპანია“ 

სხვა სამგზავრო სახმელეთო 

ტრანსპორტი, სხვა დაჯგუფებებში 

ჩაურთველი 

7 208205360 შპს „ჯორჯიან ეარვეისი“ საჰაერო სამგზავრო ტრანსპორტი 

8 406178835 შპს „მაივეი ეარლაინს კო ლტდ“ საჰაერო სამგზავრო ტრანსპორტი 

9 205150352 შპს „მეტრო სერვის +“ სახმელეთო ტრანსპორტთან 

დაკავშირებული მომსახურება 

10 206203491 შპს „ტავ ურბან საქართველო“ საჰაერო ტრანსპორტთან 

დაკავშირებული მომსახურება 

11 208144051 შპს „საქაერონავიგაცია“ საჰაერო ტრანსპორტთან 

დაკავშირებული მომსახურება 

12 404389693 შპს „საქართველოს აეროპორტების 

გაერთიანება“ 

საჰაერო ტრანსპორტთან 

დაკავშირებული მომსახურება 

13 204892170 შპს „შავი ზღვის ტერმინალი“ ტვირთის დატვირთვა-განტვირთვა 

14 215080999 სს „კორპორაცია ფოთის საზღვაო 

ნავსადგური“ 

ტვირთის დატვირთვა-განტვირთვა 

15 215120223 შპს „ბი ენდ პი“ ტვირთის დატვირთვა-განტვირთვა 

16 245383678 შპს „ბათუმის საზღვაო ნავსადგური“ ტვირთის დატვირთვა-განტვირთვა 

17 245432544 შპს „ბათუმის ნავთობტერმინალი“ ტვირთის დატვირთვა-განტვირთვა 

18 404386151 შპს „ტრანსფორდი“ ტვირთის დატვირთვა-განტვირთვა 

19 416334149 შპს „მანგანუმ ლოჯისტიკი“ ტრანსპორტირების სხვა დამხმარე 

საქმიანობები 

20 204574503 შპს „გიანთი ლოჯისტიკსი“ ტრანსპორტირების სხვა დამხმარე 

საქმიანობები 

21 205040926 შპს „ეისა“ ტრანსპორტირების სხვა დამხმარე 

საქმიანობები 

22 205276681 შპს „ემ-ეს-სი ჯორჯია“ ტრანსპორტირების სხვა დამხმარე 

საქმიანობები 



23 215124498 შპს „ჯორჯიან ტრანს ექსპედიცია-

ფოთი“ 

ტრანსპორტირების სხვა დამხმარე 

საქმიანობები 

24 402020022 შპს „ჯიარ ტრანზიტი“ ტრანსპორტირების სხვა დამხმარე 

საქმიანობები 

25 415082145 შპს „ჯნს ჯორჯია“ ტრანსპორტირების სხვა დამხმარე 

საქმიანობები 

26 404553666 შპს „ეკოსერვის ჯგუფი“ ტერიტორიის მომსახურების 

საქმიანობები 

27 204559361 შპს „თიბისი ფეი“ ბიზნესის სხვა დამხმარე მომსახურების 

საქმიანობები, სხვა დაჯგუფებებში 

ჩაურთველი 

28 205064446 შპს „საქსპეცტრანსი“ პირბადეების კერვისათვის მასალით 

უზრუნველყოფა 

29 404507173 შპს „ჯი ენ ელ“ ლატარიების მოწყობა 

30 404931972 შპს „გებრიუდერ ვაის“ სატვირთო საგზაო ტრანსპორტი 

31 236037962 სს „ენერგონი“ მხოლოდ ტექნიკური მომსახურება და 

რემონტი 

32 404415290 შპს „სიქპა სიქურითი სოლუშენს 

ჯორჯია“ 

აქციზური/არააქციზური მარკების 

მიწოდება ან/და 

აქციზური/არააქციზური მარკებით 

ნიშანდების/მარკირების მომსახურება 

 

 

დანართი  №2 

საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 1 აპრილის დადგენილება №211 – ვებგვერდი, 02.04.2020წ. 
საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 3 აპრილის დადგენილება №214 – ვებგვერდი, 03.04.2020წ. 
საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 7 აპრილის დადგენილება №222 – ვებგვერდი, 08.04.2020წ. 

საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 10 აპრილის დადგენილება №238 – ვებგვერდი, 10.04.2020წ. 
საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 4 მაისის დადგენილება №287 – ვებგვერდი, 04.05.2020წ. 
საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 8 მაისის დადგენილება №297 – ვებგვერდი, 08.05.2020წ. 

 
 

1 სასარგებლო წიაღისეულისა და სამთომოპოვებითი მრეწველობის მიწოდება/რეალიზაცია 

2 თამბაქოს ნაწარმის ვაჭრობა (გარდა სპეციალიზებული სავაჭრო ჯიხურებისა) 

3 სასტუმროები და განთავსების სხვა საშუალებებით უზრუნველყოფის საქმიანობები (მხოლოდ 

საკარანტინო მიზნებისთვის) 

4 სატრანსპორტო (საავტომობილო, სარკინიგზო, საჰაერო, საზღვაო) სატვირთო გადაზიდვები და სხვა 

მასთან დაკავშირებული მომსახურებები 

5 სადეზინფექციო, ჰიგიენური და ქიმიური საშუალებების საბითუმო რეალიზაცია 

6 პირბადეების, პირადი დაცვის საშუალებების, სპეცტანსაცმლის, სპეციალური დაცვითი 

საშუალებების და ეკიპირების მიწოდება 

7 ტექსტილის რეცხვა და ქიმწმენდა 

8 სატელევიზიო პროგრამების წარმოება და ტელემაუწყებლობის საქმიანობები 

9 საფოსტო და საკურიერო მომსახურება 

10 საგამომცემლო საქმიანობა 

11 ტელერადიომაუწყებლობა, ელექტრონული კომუნიკაციები 

12 IT და სერვერული ინფრასტურქტურის და უსაფრთხოების სისტემების მხარდაჭერა 

(დისტანციურად) 

13 საინფორმაციო სამსახურების საქმიანობა (მათ შორის ბიზნეს პროცესების ოუთსორსინგი) 



(დისტანციურად) 

14 სადაზღვევო და სალიზინგო საქმიანობა (დისტანციურად) 

15 ტექნიკური გამოცდები და ანალიზები; აკრედიტებული საგამოცდო და საკალიბრებელი 

ლაბორატორიები, პროდუქტის სერტიფიკაციის ორგანოები და ინსპექტირების ორგანოები 

16 სარეკლამო სააგენტოების საქმიანობა (დისტანციურად) 

17 სააღრიცხვო, საბუღალტრო და სააუდიტო საქმიანობები; საგადასახადო კონსულტირება 

(დისტანციურად) 

18 საკონსულტაციო საქმიანობები ბიზნესის და მართვის სხვა საკითხებში (დისტანციურად) 

19 არქიტექტურული საქმიანობები (დისტანციურად) 

20 იურიდიული მომსახურება (დისტანციურად) 

21 შენობების საერთო დასუფთავება და დეზინფექცია 

22 დაკრძალვა და მასთან დაკავშირებული საქმიანობები 

23 სახანძრო და უსაფრთხოების სისტემის ტექნიკური მომსახურება 

24 24-საათიანი სპეციალიზებული დაწესებულებები (ბავშვთა სააღმზრდელო, დედათა და ბავშვთა, 

შშმ, ხანდაზმულთა, ძალადობის მსხვერპლთა პანსიონატები/თავშესაფრები/დაწესებულებები) 

25 არბიტრაჟი და მედიაცია (დისტანციურად) 

26 ტერიტორიის მომსახურების საქმიანობები (გამწვანება, მორწყვა, მოვლა) 

27 საკონტროლო-სალარო აპარატების ჩეკის დასაბეჭდი ქაღალდის/რულონის მიწოდება 

28 მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტების (მათ შორის ლიფტი, გაზსადენი და 

სხვა) შეკეთება/რემონტი 

29 საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი სამუშაოები. 

 

 

დანართი №3  

საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 1 აპრილის დადგენილება №211 – ვებგვერდი, 02.04.2020წ. 
საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 13 აპრილის დადგენილება №241 – ვებგვერდი, 13.04.2020წ. 

საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 4 მაისის დადგენილება №287 – ვებგვერდი, 04.05.2020წ. 
საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 8 მაისის დადგენილება №297 – ვებგვერდი, 08.05.2020წ. 

 
 

ეკონომიკური საქმიანობები და ეკონომიკური საქმიანობის განმახორციელებელი 

ობიექტები/მეწარმე სუბიექტები, რომლებიც არ იზღუდება საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში 

1. სამაცივრე მეურნეობები, მათი ტექმომსახურება; სამაცივრე ტექნიკის და მარაგნაწილების 

რეალიზაცია; 

2. საბაჟო საწყობები; 

3. ცხოველთა სასაკლაოები; 

4. სურსათისა და ცხოველთა საკვების ლაბორატორიები; 

5. სადეზინფექციო მომსახურების ცენტრები; 

6. სასათბურე მეურნეობები; 

7. სამელიორაციო, საირიგაციო და წვეთოვანი სარწყავი სისტემების რეალიზაცია; 



8. ვეტერინარული კლინიკები; 

9. ცხოველთა თავშესაფრები; 

10. ნიადაგის, ვეტერინარული პრეპარატების, პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების 

ლაბორატორიები; 

11. სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის, ინვენტარისა და სათადარიგო ნაწილების რეალიზაცია; 

12. სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის ტექნიკური მომსახურების გამწევი სუბიექტები; 

13. ყვავილის მოყვანა და რეალიზაცია ღია სივრცეში. 

 
 

დანართი №4  
(ამოღებულია) 

საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 3 აპრილის დადგენილება №216 – ვებგვერდი, 03.04.2020წ. 
საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 4 მაისის დადგენილება №287 – ვებგვერდი, 04.05.2020წ. 

 

 
დანართი №5 

(ამოღებულია) 
 

საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 1 მაისის დადგენილება №284 – ვებგვერდი, 01.05.2020წ. 
საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 4 მაისის დადგენილება №287 – ვებგვერდი, 04.05.2020წ. 


