
VIII დანართის დამატება 1 

 

საქართველო1 - მუხლში 5.18 მოხსენიებული2 სპეციფიკური ვალდებულებების ცხრილი 

 
მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება   (2) საზღვარგარეთ მოხმარება   (3) კომერციული წარმომადგენლობა 

  (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

I. ჰორიზონტალური ვალდებულებები 

                                                           
1  ეს ცხრილი შედგენილია 1991 წლის 10 ივლისის ვმო-ს მომსახურების სექტორული კლასიფიკაციის სიაზე დაყრდნობით (MTN.GNS/W/120). 
2  წინამდებარე შეთანხმებით არ ირღვევა არადისკრიმინაციული მოთხოვნები, მაგალითად ისინი, რომლებიც ეხება სამართლებრივ ფორმას ან 

შესაბამის ტერიტორიაზე მოქმედ ყველა მიმწოდებლის ვალდებულებას აიღოს ლიცენზია ან ნებართვა განურჩევლად ეროვნებისა, საცხოვრებელი ადგილისა 

ან ეკვივალენტური კრიტერიუმებისა. ისინი არ არის ჩამოთვლილი ამ დანართში.  
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სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

 ვალდებულებები მოიცავს 

ყველა სექტორს 
1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) პრივატიზაცია 

ორგანიზაციას, რომელშიც სახელმწიფოს 

წილობრივი მონაწილეობა 25%-ს აღემატება, 

არ შეუძლია მყიდველის სახით 

მონაწილეობის მიღება პრივატიზების 

პროცესში. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) შესვლა და დროებითი ყოფნა  

ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ზომებისა, რომლებიც ეხება სხვა წევრი 

1) ვალდებულება არ არის  აღებული 

სუბსიდიებზე   

2) ვალდებულება არ არის  აღებული 

სუბსიდიებზე 

3) „შეზღუდული პასუხიმგებლობის 

საზოგადოების“ ერთ მმართველს 

მაინც უნდა გააჩნდეს მუდმივი 

საცხოვრებელი ადგილი 

საქართველოში.  ფილიალის 

დაფუძნებისათვის 

სავალდებულოა, რომ 

წარმომადგენელს (ფიზიკურ 

პირს), რომელიც 

უფლებამოსილია კომპანიის მიერ, 

მის სრულუფლებიან 

წარმომადგენლობაზე,  გააჩნდეს 

მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი 

საქართველოში. 

სუბსიდიების მიღების უფლება 

შეიძლება მიენიჭოთ მხოლოდ 

საქართველოს გარკვეულ 

რეგიონულ ერთეულებში 

დაფუძნებულ პირებს. 

უძრავი ქონების შესყიდვა 

ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა შემდეგისა: 

i. არასასოფლო-სამეურნეო 

მიწის შეძენა 

ii. მომსახურების 

გაწევისათვის საჭირო 

შენობების შეძენა 

iii. სასოფლო-სამეურნეო მიწის 

ლიზინგი არაუმეტეს 49 
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სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

სახელმწიფოების იმ მოქალაქეების 

დროებით შესვლას და დარჩენას, რომლებიც 

ქვემოთ ჩამოთვლილ კატეგორიებს 

განეკუთვნებიან: 

წლით და არასასოფლო-

სამეურნეო მიწის ლიზინგი 

არაუმეტეს 99 წლით. 

iv. სასოფლო-სამეურნეო მიწის 

შეძენა ერთობლივი 

საწარმოს მეშვეობით 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა იმ ზომებისა, რომლებიც 

დაკავშირებულია საბაზრო 

დაშვების სვეტში მოხსენიებული 

ფიზიკური პირების 

კატეგორიებთან. 

ვალდებულებები მოიცავს 

ყველა სექტორს 

 

გამყიდველი - პირი, რომლის საქმიანობის 

ძირითად ადგილს საქართველო არ 

წარმოადგენს და არ იღებს გასამრჯელოს 

საქართველოში მდებარე წყაროდან, და 

რომელიც წარმოადგენს მომსახურების 

მიმწოდებელს ამ მიმწოდებლის მომსახურების 

გაყიდვასთან დაკავშირებულ მოლაპარაკებებში.  
a) ასეთი გაყიდვები არ ხორციელდება ფართო 

საზოგადოებისთვის პირდაპირი მიყიდვის 
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სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

 გზით და b) მომსახურების აგენტი არ არის 

ჩართული მომსახურების მიწოდებაში.  ამ 

სექციაში დასახელებულ პირთა შესვლის 

ხანგრძლივობა განისაზღვრება 90 დღის ვადით. 

ვადის გახანგრძლივებაზე ნების დართვა ხდება 

წელიწადში ერთხელ, ამ ვადის გასვლიდან ორ 

თვეში.  

 

კომერციული წარმომადგენლობის 

დაფუძნებაზე პასუხისმგებელი პირები - 

პირები, რომლებიც დასაქმებული არიან ისეთ 

საწარმოში, რომელსაც საქართველოში 

წარმომადგენლობა არ გააჩნია და რომლებიც 

მანამდე ამავე, საქართველოს საზღვრებს გარეთ  

არსებულ საწარმოში იყვნენ დასაქმებული  

არანაკლებ ერთი წლის მანძილზე უშუალოდ 

ადმისიის შესახებ განცხადების წარდგენის 

მომენტისთვის  და რომლებიც საქართველოში 

შემოდიან აღნიშნული საწარმოს კომერციული 

წარმომადგენლობის დასაფუძნებლად.   პირებს, 

რომლებიც პასუხიმგებლები არიან 

კომერციული წარმომადგენლობის შექმნაზე, 

ეკრძალებათ ფართო საზოგადოებისათვის 

პირდაპირი მიყიდვის გზით გაყიდვების 

განხორციელება ან მომსახურების უშუალო 

მიწოდება.  ასეთ პირთა შემოსვლა 

შეზღუდულია ერთი წლის ვადით. 

 

საკონტრაქტო მომსახურების მიმწოდებლები - 

გულისხმობს პირებს, რომლებიც დასაქმებული 

არიან საქართველოს საზღვრებს გარეთ მდებარე 

საწარმოში, რომელსაც არ აქვს კომერციული 

წარმომადგენლობა საქართველოში (გარდა იმ 
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სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

საწარმოებისა, რომლებიც ახორციელებენ CPC 

872-ის შესაბამისი სერვისის მიწოდებას) და 

რომელმაც გააფორმა მომსახურების 

ხელშეკრულება ისეთ საწარმოსთან, რომელიც 

საქართველოში ახორციელებს არსებით 

სამეწარმეო საქმიანობას, და რომლებიც იყვნენ 

საქართველოს გარეთ არსებული საწარმოს 

თანამშრომლები არანაკლებ ერთი წლის 

მანძილზე უშუალოდ ადმისიის შესახებ 

განცხადების წარდგენის მომენტისთვის.  

ხელშეკრულების შესაბამისად, მომსახურების 

მიმწოდებელთა შეზღუდული 

რაოდენობისთვის გაიცემა ქვეყანაში დროებითი 

შესვლის ერთჯერადი ნებართვა სამი თვის 

ვადით.    

ვალდებულებები მოიცავს 

ყველა სექტორს 
მომსახურების მიმწოდებელთა რიცხვი 

დამოკიდებული ხელშეკრულების მიხედვით 

შესასრულებელ ამოცანათა სიდიდეზე.  

ცალკეული მომსახურების მიმწოდებლები, 

რომლებიც არ არიან დასაქმებული ასეთ 

საწარმოში საქართველოს საზღვრებს გარეთ და 

რომლებიც მიჩნეულნი არიან საქართველოს 

დასაქმების ბაზარზე დაშვების მოსურნე 

პირებად.  
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სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

კორპორაციის შიგნით გადაადგილებული 

პირები - წარმოადგენენ მენეჯერებს, 

ხელმძღვანელ პირებს და სპეციალისტებს, 

როგორც ქვემოთ არის განსაზღვრული, 

რომლებიც საქართველოში ახორციელებენ 

მომსახურების მიწოდებას საქართველოში 

დაფუძნებული ფილიალის, შვილობილი 

კომპანიის, ან აფილირებული კომპანიის 

მეშვეობით და რომლებიც მანამდე იყვნენ 

თავინათი ფირმის თანამშრომლები 

საქართველოს ფარგლებს გარეთ არანაკლებ 

ერთი წლის განმავლობაში ადმისიის შესახებ 

განაცხადის შეტანის მომენტამდე და რომლებიც 

წარმოადგენენ:  

 

 a)  მენეჯერებს – ორგანიზაციის შიგნით 

მომუშავე პირებს, რომელთა მთავარ 

ფუნქციებშიც შედის ამ ორგანიზაციის, ან მისი 

დეპარტამენტის ან ქვეგანყოფილების მართვა, 

აგრეთვე სხვა მაკონტროლებელი, 

პროფესიონალი ან მმართველი რგოლის 

თანამშრომლების მიერ შესრულებული 

სამუშაოს კონტროლი და მასზე 

ზედამხედველობა; მათ აგრეთვე აქვთ 

თანამშრომლების აყვანის ან სამსახურიდან 

გათავისუფლების უფლება, ან თანამშრომლად 

აყვანის ან სამსახურიდან გათავისუფლების 

შესახებ გადაწყვეტილების განსახილველად 

უკან დაბრუნების უფლება, აგრეთვე, პირადად 

გარკვეული ქმედებების განხორციელების 

უფლება (მაგალითად, თანამშრომლის 

დაწინაურება ან შვებულებაში გაშვება), ასევე 

ორგანიზაციის ყოველდღიურ საქმიანობაზე 
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  (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

დისკრეციული უფლებამოსილების 

განხორციელების უფლება.  მენეჯერებს არ 

განეკუთვნებიან უშუალო ხელმძღვანელები, 

გარდა იმ შემთხვევისა, როცა უშუალო 

ხელმძღვანელობის ქვეშ მყოფი თანამშრომლები 

თავისუფალი პროფესიის ადამიანები არიან; ამ 

კატეგორიაში ასევე არ შედიან ის 

თანამშრომლებიც, რომელთა მთავარი 

ფუნქციასაც მომსახურების 

უზრუნველყოფისთვის აუცილებელი 

დავალებების შესრულება წარმოადგენს.  

 

 b) ხელმძღვანელ პირებს – ორგანიზაციის 

შიგნით მომუშავე პირებს, რომელთა მთავარ 

ფუნქციასაც ორგანიზაციის მენეჯერი პირების 

ხელმძღვანელობა, ორგანიზაციის მიზნებისა და 

პოლიტიკის განსაზღვრა წარმოადგენს; ისინი 

სარგებლობენ ფართო უფლებამოსილებით 

გადაწყვეტილებების მიღებისას და მათზე 

ხორციელდება მხოლოდ ზოგადი კონტროლი ან 

ხელმძღვანელობა უფრო მაღალი რანგის 

ხელმძღვანელი პირების, დირექტორთა საბჭოს 

ან აქციონერების მხრიდან.  ხელძღვანელი 

პირები არ ახორციელებენ ისეთ ფუნქციებს, 

რომლებიც უშუალოდ არის დაკავშირებული 

ორგანიზაციის მიერ მომსახურების 

მიწოდებასთან. 

 

  

 c) სპეციალისტები – ორგანიზაციაში 

მომუშავე პირები, რომლებიც მაღალი 

კვალიფიკაციით გამოირჩევიან და ფლობენ 

უწყვეტ გამოცდილებას და გააჩნიათ 

ორგანიზაციის მომსახურების სახეების,  
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  (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

სამეცნიერო-კვლევითი აპარატურის, 

ტექნოლოგიების ან მართვის მაღალი დონის 

ცოდნა. 

 

 

 

 

 

 

 

ამ ნაწილში დასახელებული პირების შემოსვლა 

შეზღუდულია სამი წლის ვადით, რომელიც 

შეიძლება გაგრძელდეს ორი წლით, იმგვარად, 

რომ ჯამში ქვეყანაში ყოფნის ვადა ხუთ წელს არ 

აღემატებოდეს 

 

სხვა – მემონტაჟეები და ტექმომსახურების 

პერსონალი (IM) – კვალიფიციური 

სპეციალისტები, რომლებიც წარმოადგენენ 

საქართველოს ფარგლებს გარეთ არსებული 

ისეთი საწარმოს თანამშრომლებს, რომელსაც 

საქართველოში კომერციული 

წარმომადგენლობა არ გააჩნია და რომელიც 

ახორციელებს მანქანა-დანადგარებისა და 

სამრეწველო აპარატურის მონტაჟისა და 

ტექმომსახურების მიწოდებას.  ასეთი 

მომსახურების მიწოდება უნდა ხდებოდეს 

სასყიდლით ან ხელშეკრულების საფუძველზე 

(სამონტაჟო/ტექნიკური მომსახურების 

ხელშეკრულება) მანქანა-დანადგარების ან 

აპარატურის დამაზადებელსა და ამ მანქანა-

დანადგარების ან აპარატურის მფლობელს 

შორის, როდესაც ორივე მხარე საწარმოს 
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  (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

წარმოადგენს (გარდა საწარმოებთან 

დაკავშირებით გაწეული ნებისმიერი 

მომსახურებისა, გათვალისწინებული CPC 872-

ით). ხელშეკრულების შესაბამისად, 

ზემოთხსენებულ კატეგორიის პირებზე გაიცემა 

ერთჯერადი  დროებითი შემოსვლის ნებართვა 

სამი თვის ვადით. 
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  (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

II ვალდებულებები სექტორების მიხედვით 

1 ბიზნეს მომსახურება 

 

   

A. პროფესიონალური 

მომსახურება 

 

a) იურიდიული 

მომსახურება 

(მათ შორის ეროვნულ 

და საერთაშორისო 

სამართალთან 

დაკავშირებული 

კონსულტაციები) 

(CPC 861) 

 

 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

 

b) ბუღალტრული 

აღრიცხვის მომსახურება, 

აუდიტორული 

მომსახურება და 

ანგარიშწარმოება (CPC 

862) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

 

c) საგადასახადო 

საკონსულტაციო 

მომსახურება (CPC 863) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

 

d) არქიტექტურული 1) შეზღუდვა არ არის 1) შეზღუდვა არ არის  
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სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

მომსახურება (CPC 8671) 

 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

e) საინჟინრო მომსახურება 

(CPC 8672) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

 

f) ინტეგრირებული 

საინჟინრო მომსახურება 

(CPC 8673) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

 

g)  ურბანული 

დაგეგმარების და 

ლანდშაფტის 

არქიტექტურული 

მომსახურება (CPC 8674*) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

 

h) სამედიცინო და 

სტომატოლოგიური 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

1) ვალდებულება არ არის 

აღებული 
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მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება   (2) საზღვარგარეთ მოხმარება   (3) კომერციული წარმომადგენლობა 

  (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

მომსახურება 

(ტრანსპლანტაციისა და 

აუტოფსიის გარდა) (CPC 

9312) 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

i)  ვეტერინარული 

მომსახურება (CPC 932) 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) ვალდებულება არ არის 

აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

 

კომპიუტერული და მასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურება 

 

a) კომპიუტერული 

ტექნიკის 

დამონტაჟებასთან 

დაკავშირებული 

საკონსულტაციო 

მომსახურება (CPC 841) 

 

 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

 

 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

 

b)  პროგრამული 

უზრუნველყოფის 

დანერგვის მომსახურება 

(CPC 842) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 
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მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება   (2) საზღვარგარეთ მოხმარება   (3) კომერციული წარმომადგენლობა 

  (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

მოცემული ჩამონათვალისა 

c) მონაცემთა დამუშავების 

მომსახურება (CPC 843) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

 

d) მონაცემთა ბაზის 

შექმნის მომსახურება  

  (CPC 844) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

 

საოფისე აპარატურისა 

და მოწყობილობების, 

მათ შორის 

კომპიუტერების 

ტექნიკური 

მომსახურებისა და 

შეკეთების მომსახურება  

(CPC 845) 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) ვალდებულება არ არის 

აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

 

e) მონაცემთა მომზადების 

მომსახურება  

 (CPC 849 exc.8499) 

 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 
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  (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 
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  (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

C.    კვლევისა და 

განვითარების მომსახურება 

 

a) კვლევისა და 

განვითარების 

მომსახურება 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებებში (CPC 851) 

 

 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

 

 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

 

b) კვლევისა და 

განვითრების 

მომსახურება სოციალურ 

და ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებებში (CPC 852) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

 

c) ინტერდისციპლინური 

კვლევისა და 

განვითარების 

მომსახურება (CPC 853) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

 

 D.      მომსახურება უძრავი 

ქონების სფეროში 

 

a) საკუთარებაში არსებულ 

ან ლიზინგით აღებულ 

ქონებაზე (CPC 821) 

 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 
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  (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

 ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

b) ანაზღაურების ან 

კონტრაქტის 

საფუძველზე (CPC 822) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

 



- 17 - 
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  (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

E.      გაქირავების/ლიზინგის 

მომსახურება ოპერატორის 

გარეშე 

 

a) გემებთან დაკავშირებით 

(CPC 83103) 

 

 

 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

 

 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

 

b) საჰარეო ხომალდებთან 

დაკავშირებით (CPC 

83104) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

 

c) სხვა სატრანსპორტო 

აღჭურვილობასთან 

დაკავშირებით (CPC 

83101 + CPC 83102 + CPC 

83105) 

 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

 

d) სხვა დანადგარებთან და 

აღჭურვილობასთან 

დაკავშირებით (CPC 

83106 – CPC 83109) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 
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  (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

 მოცემული ჩამონათვალისა 

 

e) პერსონალური და 

საყოფაცხოვრებო 

საქონლის ლიზინგი ან 

გაქირავება (CPC 832, 

excl. CPC 83202) 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) ვალდებულება არ არის აღებული 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) ვალდებულება არ არის 

აღებული 

2) ვალდებულება არ არის 

აღებული 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

 

ვიდეოკასეტების ან 

ოპტიკური დისკების 

ლიზინგი ან გაქირავება  

(CPC 83202) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

F.      სხვა ბიზნეს 

მომსახურება 

 

a) სარეკლამო მომსახურება 

(CPC 871) 

 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

 

b)  ბაზრის კვლევის 

მომსახურება 

 (CPC 864) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 
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  (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

c) მენეჯმენტის 

საკონსულტაციო 

მომსახურება  

(CPC 865) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

d)  მენეჯმენტის 

კონსულტაციასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურება 

(CPC 866) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

e)  ტექნიკური ცდებისა და 

ანალიზის მომსახურება 

(CPC 8676) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 



- 20 - 

 
მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება   (2) საზღვარგარეთ მოხმარება   (3) კომერციული წარმომადგენლობა 

  (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

f) სოფლის 

მეურნეობასთან, 

მონადირეობასა და 

სატყეო მეურნეობასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურება  

(CPC 88110) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

g) მეთევზეობასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურება 

(CPC 882**) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

h) სამთომოპოვებით 

მრეწველობასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურება  

(CPC 883**) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

i) გადამამუშავებელ 

მრეწველობასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურება 

(CPC 8841+8842+8843 

+8844 8846+8847+8848 

+8849+885+886) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 
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მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება   (2) საზღვარგარეთ მოხმარება   (3) კომერციული წარმომადგენლობა 

  (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

j) ენერგო-

დისტრიბუციასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურება 

(CPC 887**) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

k) პერსონალის დასაქმებასა 

და მიწოდებასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურება 

(CPC 87205+87206) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 
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მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება   (2) საზღვარგარეთ მოხმარება   (3) კომერციული წარმომადგენლობა 

  (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

m) სამეცნიერო და 

ტექნიკური 

საკონსულტაციო 

მომსახურება  

(CPC 8675) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

o) შენობების გაწმენდის 

მომსახურება 

(CPC 874) 

1) ვალდებულება არ არის აღებული  

2) ვალდებულება არ არის აღებული 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) ვალდებულება არ არის 

აღებული  

2) ვალდებულება არ არის 

აღებული 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა  

 

p) ფოტოგრაფიული 

მომსახურება 

(აეროფოტოგრაფიის 

გარდა CPC 875)  

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

q) შეფუთვასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურება  

(CPC 876) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 
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მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება   (2) საზღვარგარეთ მოხმარება   (3) კომერციული წარმომადგენლობა 

  (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

r) ბეჭდვასა და 

გამოცემასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურება   

(CPC 88442) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

s) საკონფერენციო 

მომსახურება 

(CPC 8790-ის ნაწილი) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 
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მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება   (2) საზღვარგარეთ მოხმარება   (3) კომერციული წარმომადგენლობა 

  (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

t) სხვა 

 

 პირადი მოხმარებისა და 

საყოფაცხოვრებო 

საქონლის შეკეთების 

მომსახურება 

(CPC 633) 

 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

ლითონის ნაკეთობების, 

მანქანებისა და 

დანადგარების 

შეკეთების მომსახურება  

(CPC 886) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

სხვა ბიზნეს 

მომსახურება 

(CPC 879,  87909-ის 

გარდა) 

1) ვალდებულება არ არის აღებული  

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) ვალდებულება არ არის 

აღებული  

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 
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მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება   (2) საზღვარგარეთ მოხმარება   (3) კომერციული წარმომადგენლობა 

  (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

2 საკომუნიკაციო 

მომსახურება 

 

   

B.         საკურიერო 

მომსახურება 

 (CPC 7512) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

C.         სატელეკომუნიკაციო 

მომსახურება 

 

საქართველოს მიერ 

აღებული 

ვალდებულებები 

ეფუძნება გრაფიკში 

გაწერის პრინციპებს, 

რომელიც მოცემულია 

შემდეგ დოკუმენტებში:  

„ძირითად 

სატელეკომუნიკაციო 

მომსახურებასთან 

დაკავშირებული 

ვალდებულებების 

გრაფიკში გაწერის შესახებ 

შენიშვებს“ 

(S/GBT/W/2/Rev.1) და 

„რადიოსიხშირულ 

სპექტრთან 

დაკავშირებული ბაზარზე 

დაშვების შეზღუდვები" 

(S/GBT/W/3) 
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მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება   (2) საზღვარგარეთ მოხმარება   (3) კომერციული წარმომადგენლობა 

  (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

 

a) ხმოვანი სატელეფონო 

მომსახურება (CPC7521) 

 

b)       პაკეტური კომუტაციის 

მონაცემთა გადაცემის 

მომსახურება  

 (CPC 7523**) 

 

c)       საარხო კომუტაციის 

მონაცემთა გადაცემის 

მომსახურება 

 (CPC 7523**) 

 

d)      სატელექსო 

მომსახურება  

 (CPC 7523**) 

 

e)       სატელეგრაფო 

მომსახურება 

 (CPC 7522) 

 

f) ფაქსიმილური 

მომსახურება 

 (CPC 7521*+7529*) 

 

g)      კერძო საიჯარო საარხო 

მომსახურება  

 (CPC 7522*+7523*) 

 

h)      ელექტრონული ფოსტა 

(CPC 7523*) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 
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მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება   (2) საზღვარგარეთ მოხმარება   (3) კომერციული წარმომადგენლობა 

  (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

i)       ხმოვანი ფოსტა (CPC 

7523*) 

 

j)       ონლაინ ინფორმაცია და 

მონაცემთა ბაზაში ძიება 

 (CPC 7523**) 

 

k)      ელექტრონული 

ინფორმაციის გაცვლა 

(EDI) (CPC 7523*) 

 

l)       

გაფართოებული/დამატე

ბითი ფაქსიმილური 

მომსახურება, შენახვის 

და გადამისამართების, 

შენახვისა და მოძიების 

ჩათვლით  

 (CPC 7523**) 

 

m)     კოდისა და 

პროტოკოლის გარდაქმნა 

 

n)      ონლაინ ინფორმაცია 

ან/და მონაცემთა 

დამუშავება 

(ტრანზაქციის 

დამუშავების ჩათვლით) 

(CPC 843*) 
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მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება   (2) საზღვარგარეთ მოხმარება   (3) კომერციული წარმომადგენლობა 

  (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

o)      სხვა მობილური 

მომსახურება 

 

 ანალოგიური/ციფრული 

ფიჭური მომსახურება 

(CPC 75213*) 

 

 PCS (პერსონალური 

საკომუნიკაციო 

მომსახურება) (CPC 

75213*) 

 

 პეიჯერული 

მომსახურება (CPC 

75291*) 

 

 მობილურ მონაცემთა 

გადაცემის მომსახურება 

(CPC 7523*) 

 

   

D.      აუდიოვიზუალური 

მომსახურება 

 

a)       ფილმებისა და ვიდეო 

კასეტების წარმოებისა 

და დისტრიბუციის 

მომსახურება  

 (CPC 9611) 

 

 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

b)       კინო-საპროექციო 

მომსახურება 

 (CPC 9612) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 
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მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება   (2) საზღვარგარეთ მოხმარება   (3) კომერციული წარმომადგენლობა 

  (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 
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მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება   (2) საზღვარგარეთ მოხმარება   (3) კომერციული წარმომადგენლობა 

  (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

c)       რადიოსა და 

ტელევიზიის 

მომსახურება, გარდა 

გადაცემის 

მომსახურებისა 

 (CPC 9613, 96133-ის 

გარდა) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

e)       ხმის ჩაწერა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 
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მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება   (2) საზღვარგარეთ მოხმარება   (3) კომერციული წარმომადგენლობა 

  (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

3  მშენებლობა და მასთან 

დაკავშირებული 

საინჟინრო 

მომსახურება 

 

   

A.      შენობებთან 

დაკავშირებული 

საერთო სამშენებლო 

სამუშაოები 

 (CPC 512) 

1) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

საკონსულტაციო და სამრჩევლო 

მომსახურებისა 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

საკონსულტაციო და 

სამრჩევლო მომსახურებისა 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) მთლიანი პერსონალის 

არანაკლებ 50 პროცენტისა 

უნდა იყოს საქართველოს 

მოქალაქე 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

B.      სამოქალაქო 

მშენებლობასთან 

დაკავშირებული 

სამშენებლო 

სამუშაოები 

 (CPC 513) 

1) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

საკონსულტაციო და სამრჩევლო 

მომსახურებისა 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

საკონსულტაციო და 

სამრჩევლო მომსახურებისა 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) საერთო პერსონალის 

არანაკლებ 50 პროცენტისა 

უნდა იყოს საქართველოს 

მოქალაქე 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

D.      შენობების 

მოპირკეთების/დასრუ

1) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

საკონსულტაციო და სამრჩევლო 

1) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 
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  (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

ლების სამუშაოები 

 (CPC 517) 

 

მომსახურებისა 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

საკონსულტაციო და 

სამრჩევლო მომსახურებისა 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) მთლიანი პერსონალის 

არანაკლებ 50 პროცენტისა 

უნდა იყოს საქართველოს 

მოქალაქე 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

E.      სხვა  

 (CPC 511, 515, 518) 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

საკონსულტაციო და სამრჩევლო 

მომსახურებისა 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

საკონსულტაციო და 

სამრჩევლო მომსახურებისა 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) მთლიანი პერსონალის 

არანაკლებ 50 პროცენტისა 

უნდა იყოს საქართველოს 

მოქალაქე 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 
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  (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

4 სადისტრიბუციო 

მომსახურება 

 

   

A.      საკომისიო აგენტების 

მომსახურება 

 (CPC 621) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

B.      საბითუმო ვაჭრობის 

მომსახურება  

 (CPC 622) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

C.      საცალო ვაჭრობის 

მომსახურება  

 (CPC 631+ 632 + 611 + 

612) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

D.      ფრენჩაიზინგი 

 (CPC 8929) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 
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მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება   (2) საზღვარგარეთ მოხმარება   (3) კომერციული წარმომადგენლობა 

  (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

5 მომსახურება 

განათლების სფეროში 

 

   

A.      დაწყებითი განათლების 

მომსახურება 

 (CPC 921) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

B.      საშუალო განათლების 

მომსახურება  

 მხოლოდ კერძო 

დაფინანსებით 

 (CPC 922**) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

C.      უმაღლესი განათლების 

მომსახურება 

 მხოლოდ კერძო 

დაფინანსებით 

 (CPC 923**) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

D.      ზრდასრულთა 

განათლება 

 (CPC 924) 

 

 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ 

სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

 

E. განათლების სხვა 1) შეზღუდვა არ არის 1) შეზღუდვა არ არის  
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  (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

მომსახურება (CPC 929) 

 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 
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მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება   (2) საზღვარგარეთ მოხმარება   (3) კომერციული წარმომადგენლობა 

  (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

6  გარემოსდაცვითი 

მომსახურება 

 

   

A.      საკანალიზაციო 

მომსახურება 

    (CPC 9401) 

1) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

საკონსულტაციო და სამრჩევლო 

მომსახურებისა 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

საკონსულტაციო და 

სამრჩევლო მომსახურებისა 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

B.      ნარჩენების გატანის 

მომსახურება 

 (CPC 9402) 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

საკონსულტაციო და სამრჩევლო 

მომსახურებისა 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

საკონსულტაციო და 

სამრჩევლო მომსახურებისა 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

C.      სანიტარული და 

მსგავსი მომსახურება 

 (CPC 9403) 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

საკონსულტაციო და სამრჩევლო 

მომსახურებისა 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

საკონსულტაციო და 

სამრჩევლო მომსახურებისა 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 
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მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება   (2) საზღვარგარეთ მოხმარება   (3) კომერციული წარმომადგენლობა 

  (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

D.      გამონაბოლქვი გაზების 

გაწმენდის 

მომსახურება 

   (CPC 9404) 

1) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

საკონსულტაციო და სამრჩევლო 

მომსახურებისა 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

საკონსულტაციო და 

სამრჩევლო მომსახურებისა 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

E.      ხმაურის შემცირების 

მომსახურება 

 (CPC 9405) 

1) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

საკონსულტაციო და სამრჩევლო 

მომსახურებისა 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

1) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

საკონსულტაციო და 

სამრჩევლო მომსახურებისა 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

F.       გარემოსა და 

ლანდშაფტის დაცვის 

სხვა მომსახურება (CPC 

9406) 

1) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

საკონსულტაციო და სამრჩევლო 

მომსახურებისა 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

საკონსულტაციო და 

სამრჩევლო მომსახურებისა 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

G.      სხვა გარემოს დაცვითი 

მომსახურება  (CPC 

9409) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 
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მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება   (2) საზღვარგარეთ მოხმარება   (3) კომერციული წარმომადგენლობა 

  (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 
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მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება   (2) საზღვარგარეთ მოხმარება   (3) კომერციული წარმომადგენლობა 

  (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

7 ფინანსური 

მომსახურება 

 

 რეჟიმი 3 (კომერციული 

წარმომადგენლობა) - ფინანსური 

მომსახურების ვალდებულებები არ 

უნდა ეწინააღმდეგებოდეს 

სამართლებრივ ან ტექნიკურ 

მოთხოვნებსა თუ პროცედურებს, მათ 

შორის გონივრულ მიზეზებს, 

რომლებიც დაკავშირებულია ისეთ 

EFTA-ს ქვეყნების მომსახურების 

მიმწოდებლების ფილიალების 

დაარსებასთან ან/და საქმიანობასთან 

ან/და წარმომდგენლობით 

ოფისებთან, რომლებიც არ არიან 

საქართველოში 

დარეგისტრირებული.  

 

 

A.   დაზღვევა და 

დაზღვევასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურება 

 

   

a) სიცოცხლის, უბედური 

შემთხვევის და 

ჯანმრთელობის 

დაზღვევასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურება (მუშაკთა 

კომპენსაციის 

დაზღვევის გარდა)  

 (CPC 81211+81291+

 81212) 

 

1) ნებადართულია იმ მომსახურების 

მიმწოდებლებისთვის, რომელთაც 

საქართველოში კომერციული 

წარმომადგენლობა დააარსეს და აქვთ 

ნებართვა საქართველოში რეზიდენტებს 

პირდაპირ მიაწოდონ სადაზღვევო 

მომსახურება.  

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

1) ვალდებულება არ არის 

აღებული  

 

 

 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 
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  (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

 

b)      არასიცოცხლის 

დაზღვევის 

მომსახურება 

  (CPC 8129, CPC 81291-

ის და CPC 81293-ის 

გარდა) 

 

1) ნებადართულია იმ მომსახურების 

მიმწოდებლებისთვის, რომელთაც 

საქართველოში კომერციული 

წარმომადგენლობა დააარსეს და აქვთ 

ნებართვა საქართველოში რეზიდენტებს 

პირდაპირ მიაწოდონ სადაზღვევო 

მომსახურება.  

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) ვალდებულება არ არის 

აღებული  

 

 

 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

- საზღვაო, საავიაციო და 

სხვა ტრანსპორტის 

სადაზღვევო 

მომსახურება 

 (CPC 81293) 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

პირდაპირი დაზღვევისა, რომელიც 

დაკავშირებულია საერთაშორისო 

ტრანსპორტთან, რაც მოიცავს 

საქართველოში იმპორტს, რომლისთვისაც 

- არ არსებობს.   

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის  

 

 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

c)       გადაზღვევა და 

რეტროცესია  

 (CPC 81299) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

d)      დაზღვევის დამხმარე 1) შეზღუდვა არ არის 1) შეზღუდვა არ არის  
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მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება   (2) საზღვარგარეთ მოხმარება   (3) კომერციული წარმომადგენლობა 

  (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

მომსახურება, 

როგორიცაა 

საკონსულტაციო, 

აქტუარული, რისკის 

შეფასების და ზარალის 

დარეგულირების 

მომსახურება (CPC 

8140) 

 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 სადაზღვევო 

შუამავლობა, 

როგორიცაა საბროკერო 

და სააგენტო 

მომსახურება  

 (CPC 8140) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

B.      საბანკო და სხვა 

ფინანსური 

მომსახურება 

 

   

a)       დეპოზიტებისა და სხვა 

დაბრუნებადი 

სახსრების მიღება 

საზოგადოებისგან  

 (CPC 81115-81119) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

 b)      ყველა სახის სესხები, 

მათ შორის 

სამომხმარებლო 

სესხები, იპოთეკური 

სესხები, ფაქტორინგი 

და კომერციული 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 
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მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება   (2) საზღვარგარეთ მოხმარება   (3) კომერციული წარმომადგენლობა 

  (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

გარიგებების 

დაფინანსება (CPC 8113) 

 

მოცემული ჩამონათვალისა 
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მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება   (2) საზღვარგარეთ მოხმარება   (3) კომერციული წარმომადგენლობა 

  (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

c)       ფინანსური ლიზინგი  

 (CPC 8112) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

d)      ყველა სახის საგადახდო 

და ფულადი გადარიცხვების 

მომსახურება (CPC 81339) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

e)       გარანტიები და 

პირობითი ვალდებულებები 

(CPC 81199) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

f)       საკუთარი ან კლიენტთა 

სახსრებით ბირჟაზე 

თუ ბირჟის გარეთ ან 

სხვაგვარად ვაჭრობა 

შემდეგი 

ინსტრუმენტებით: 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

- ფულადი ბაზრის 

ინსტრუმენტები (მათ 

შორის ჩეკები, 

ობლიგაციები, 

სადეპოზიტო 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 
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მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება   (2) საზღვარგარეთ მოხმარება   (3) კომერციული წარმომადგენლობა 

  (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

სერტიფიკატები, ა.შ.) 

CPC 81339); 

ჩამონათვალისა 

 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

-        უცხოური ვალუტა;                                             

(CPC 81333) 

 

   



- 45 - 

 
მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება   (2) საზღვარგარეთ მოხმარება   (3) კომერციული წარმომადგენლობა 

  (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

-        დერივატივები, 

რომლებიც მოიცავს, 

მაგრამ არ 

შემოიფარგლება 

ფიუჩერსებით და 

ოპციონებით; (CPC 

81339) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

-        გაცვლით კურსის და 

საპროცენტო 

განაკვეთის 

ინსტრუმენტები, მათ 

შორის სვოპ და 

ფორვარდულ 

განაკვეთზე 

კონტრაქტები, ა.შ. (CPC 

81339) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

-        მიმოქცევადი ფასიანი 

ქაღალდები;                           

(CPC 81321) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

-        სხვა სავაჭრო 

ინსტრუმენტები და 

ფინანსური აქტივები, 

მათ შორის, ზოდები 

(CPC 81339) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

g)       მონაწილეობა, აგენტის 

სახით, ყველა სახის 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 
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მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება   (2) საზღვარგარეთ მოხმარება   (3) კომერციული წარმომადგენლობა 

  (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

ფასიანი ქაღალდის 

გამოშვებაში, მათ 

შორის, 

ანდერრაითინგსა და 

განთავსებაში (საჯარო 

თუ კერძო შეთავაზების 

გზით) და 

ზემოაღნიშნულთან 

დაკავშირებული სხვა 

მომსახურების 

მიწოდება; (CPC 8132) 

 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 
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მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება   (2) საზღვარგარეთ მოხმარება   (3) კომერციული წარმომადგენლობა 

  (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

h)      ფულით ვაჭრობა; (CPC 

81339) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

i)       აქტივების მართვა, 

როგორიცაა ნაღდი 

ფულის ან პორტფელის 

მართვა, ყველა სახის 

კოლექტიური 

ინვესტიციების მართვა, 

საპენსიო ფონდის 

მართვა, 

კასტოდიანური, 

დეპოზიტარული და 

სატრასტო 

მომსახურება (CPC 8119 

და CPC 81323) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

j)       ანგარიშსწორების და 

კლირინგის 

მომსახურება 

ფინანსური 

აქტივებისთვის, მათ 

შორის ფასიანი 

ქაღალდებისთვის, 

დერივატივებისა და 

სხვა სავაჭრო 

ინსტრუმენტებისთვის 

(CPC 81339 და CPC 

81319) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 
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მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება   (2) საზღვარგარეთ მოხმარება   (3) კომერციული წარმომადგენლობა 

  (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

 

k)      საკონსულტაციო, 

საშუამავლო და სხვა 

დამხმარე ფინანსური 

მომსახურება ყველა იმ 

საქმიანობასთან 

დაკავშირებით, 

რომელიც მოცემულია 

ფინანსური 

მომსახურების 

დანართის მე-5 (a)(v)-

დან (xv)-ის ჩათვლით 

ქვეპუნქტებში, მათ 

შორის საკრედიტო 

ისტორიის შემოწმება 

და ანალიზი, 

ინვესტიციების და 

პორტფელის 

გამოკვლევა და 

კონსულტაცია, 

კონსულტაცია 

შესყიდვებზე და 

კორპორაციულ 

რესტრუქტურიზაციასა 

და სტრატეგიასთან 

დაკავშირებით (CPC 

8131 და CPC 8133) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 
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მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება   (2) საზღვარგარეთ მოხმარება   (3) კომერციული წარმომადგენლობა 

  (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

l)       სხვა ფინანსური 

მომსახურების 

მიმწოდებლების მიერ 

ფინანსური 

ინფორმაციის 

მიწოდება და გადაცემა, 

ფინანსური 

მონაცემების 

დამუშავება და მასთან 

დაკავშირებული 

პროგრამული 

უზრუნველყოფა 

 (CPC 8131, 842, 844) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 
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მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება   (2) საზღვარგარეთ მოხმარება   (3) კომერციული წარმომადგენლობა 

  (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

8 ჯანმრთელობის 

დაცვისა და 

სოციალური სფეროს 

მომსახურება 

 

   

 ქართული ენის 

(სახელმწიფო ენის) ცოდნა 

სავალდებულოა 

საქართველოში მომუშავე 

ფარმაცევტებისთვის. 

 

   

A. საავადმყოფოებისა და 

სამედიცინო 

დაწესებულებების 

კონტრაქტის 

საფუძველზე მართვა და 

ექსპლუატაცია 

ანაზღაურების 

საფუძველზე  

(CPC 931) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

B. ადამიანის 

ჯანმრთელობის სხვა 

სახის მომსახურება  

(CPC 9319, გარდა CPC 

93191-სა) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

C. სოციალური 

მომსახურება 

(CPC 933) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 
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მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება   (2) საზღვარგარეთ მოხმარება   (3) კომერციული წარმომადგენლობა 

  (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

ჩამონათვალისა 

 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 
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მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება   (2) საზღვარგარეთ მოხმარება   (3) კომერციული წარმომადგენლობა 

  (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

9 ტურიზმი და 

მოგზაურობასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურება 

 

 

  

  

A. სასტუმროები და 

რესტორნები  

 (CPC 641-643) 

 

 

 

 

 

 

კატერინგი (CPC  6423) 

და სხვა განთავსების 

მომსახურება, სხვა 

ადგილას 

დაუსახელებელი და 

ჩაურთველი – 

განთავსების 

მომსახურება 

საზღვარგარეთ (CPC 

64199) 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული  

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) ვალდებულება არ არის 

აღებული  

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

B. სამოგზაურო 

სააგენტოების და ტურ-

ოპერატორების 

მომსახურება 

 (CPC 7471) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

C. ტურისტული გიდების 1) შეზღუდვა არ არის 1) შეზღუდვა არ არის  
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მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება   (2) საზღვარგარეთ მოხმარება   (3) კომერციული წარმომადგენლობა 

  (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

მომსახურება 

 (CPC 7472) 

 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 
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მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება   (2) საზღვარგარეთ მოხმარება   (3) კომერციული წარმომადგენლობა 

  (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

10 გამაჯანსაღებელი, 

კულტურული და 

სპორტული მომსახურება 

 

   

A. გასართობი ხასიათის 

მომსახურება 

(თეატრის, ცოცხალი 

შემსრულებლების და 

ცირკის მომსახურების 

ჩათვლით) 

(CPC 9619) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

B. ახალი ამბების 

სააგენტოების 

მომსახურება 

 (CPC 962) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

C. ბიბლიოთეკების, 

არქივების, 

მუზეუმების და სხვა 

კულტურული 

მომსახურება 

 (CPC 963) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

D. სპორტული და სხვა 

სახის სარეკრეაციო 

მომსახურება (CPC 964) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 
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  (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

11 სატრანსპორტო 

მომსახურება 

 

   

A. საზღვაო 

სატრანსპორტო 

მომსახურება 

 

საერთაშორისო 

ტრანსპორტირება (ტვირთისა 

და მგზავრების (CPC 7211 და 

CPC 7212), საერთაშორისო 

ჩაბმისა და ბუქსირების 

მომსახურება (CPC 7214-ის 

ნაწილი) გარდა კაბოტაჟისა 

და ადგილობრივი ჩაბმისა და 

ბუქსირების მომსახურებისა 

 

 

 

 

 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

 

 

 

 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

c) გემის ეკიპაჟით 

დაქირავება 

 (CPC 7213)  

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული  

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ 

სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

 

საზღვაო ტრანსპორტის 

დამხმარე მომსახურება: 

- საზღვაო სატვირთო 

მომსახურება 

 

 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული* გარდა -  

შეზღუდვის არარსებობისა ტვირთის 

გადაზიდვაზე (ხომალდიდან ხომალდზე, 

ან სანაპიროზე) ან/და ხომალდზე 

არსებული საზღვაო ტვირთის 

დასამუშავებელი აღჭურვილობის 

 

 

1) ვალდებულება არ არის 

აღებული* გარდა - შეზღუდვის 

არარსებობისა ტვირთის 

გადაზიდვაზე (ხომალდიდან 

ხომალდზე, ან სანაპიროზე) 

ან/და ხომალდზე არსებული 

 



- 56 - 

 
მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება   (2) საზღვარგარეთ მოხმარება   (3) კომერციული წარმომადგენლობა 

  (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

გამოყენებაზე 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

საზღვაო ტვირთის 

დასამუშავებელი 

აღჭურვილობის გამოყენებაზე 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

- სასაწყობო და 

შემნახველი  

მომსახურება 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული* 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) ვალდებულება არ არის 

აღებული* 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ 

სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 
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მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება   (2) საზღვარგარეთ მოხმარება   (3) კომერციული წარმომადგენლობა 

  (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

- განბაჟების 

მომსახურება 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული* 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) ვალდებულება არ არის 

აღებული* 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

 

- საკონტეინერო 

სადგური და სასაწყობე 

მომსახურება 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული* 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) ვალდებულება არ არის 

აღებული* 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

 

- საზღვაო სააგენტოს 

მომსახურება 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

 

- საზღვაო ტვირთის 

გადაზიდვის 

მომსახურება 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 
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მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება   (2) საზღვარგარეთ მოხმარება   (3) კომერციული წარმომადგენლობა 

  (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

 

d)      გემების მოვლა და 

შეკეთება                                       

(CPC 8868**) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

e)      ჩაბმისა და ბუქსირების 

მომსახურება 

 (CPC 7214, გარდა 

საერთაშორისო ჩაბმისა და 

ბუქსირების მომსახურებისა) 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული  

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

1) ვალდებულება არ არის 

აღებული  

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

B. შიდა სანაოსნო გზებზე 

ტრანსპორტირება 

 

   

a) მგზავრთა გადაყვანა                                                              

(CPC 7221) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

b) ტვირთის გადაზიდვა  

 (CPC 7222) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 
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მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება   (2) საზღვარგარეთ მოხმარება   (3) კომერციული წარმომადგენლობა 

  (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

c) ხომალდების ეკიპაჟით 

დაქირავება (CPC 7223) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

d) გემების მოვლა და 

შეკეთება                                                

(CPC 8868**) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

e) ჩაბმისა და ბუქსირების 

მომსახურება  

(CPC 7224) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 
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მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება   (2) საზღვარგარეთ მოხმარება   (3) კომერციული წარმომადგენლობა 

  (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

C. საჰაერო ტრანსპორტის 

მომსახურება 

 

   

b) გაყიდვები და 

მარკეტინგი, 

კომპიუტერული 

დაჯავშნის სისტემების 

ჩათვლით 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

d) საჰაერო ხომალდის 

მოვლა და შეკეთება                                                                                  

(CPC 8868**) 

1) ვალდებულება არ არის აღებული  

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) ვალდებულება არ არის 

აღებული  

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

E. სარკინიგზო 

ტრანსპორტის 

მომსახურება(CPC 7111, 

7112, 7113) 

1) ვალდებულება არ არის აღებული  

2) შეზღუდვა არ არის 

3) სარკინიგზო ინფრასტრუქტურა 

სახელმწიფო საკუთრებაა და მისი 

ექსპლუატაცია მონოპოლიას წარმოადგენს  

- სარკინიგზო ტრანსპორტი: არ არსებობს 

 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) ვალდებულება არ არის 

აღებული  

2) შეზღუდვა არ არის 

3) სარკინიგზო ინფრასტრუქტურა 

სახელმწიფო საკუთრებაა და 

მისი ექსპლუატაცია 

მონოპოლიას წარმოადგენს  

4) - სარკინიგზო ტრანსპორტი: 

შეზღუდვა არ არის 

5) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

d) სარკინიგზო 

ტრანსპორტის 

1) ვალდებულება არ არის აღებული*  

2) შეზღუდვა არ არის 

1) ვალდებულება არ არის 

აღებული* 
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მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება   (2) საზღვარგარეთ მოხმარება   (3) კომერციული წარმომადგენლობა 

  (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

მოწყობილობების 

მოვლა და შეკეთება                                                                               

(CPC 8868**) 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 
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მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება   (2) საზღვარგარეთ მოხმარება   (3) კომერციული წარმომადგენლობა 

  (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

F.      საგზაო ტრანსპორტის 

მომსახურება 

 

   

d) საგზაო ტრანსპორტის 

მოწყობილობების 

მოვლა და შეკეთება                                      

 (CPC 6112+8867) 

1) ვალდებულება არ არის აღებული  

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) ვალდებულება არ არის 

აღებული  

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

e) ტვირთის გადაზიდვის 

მომსახურება 

 (CPC 7123) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

H.      ტრანსპორტის ყველა 

სახეობის დამხმარე 

მომსახურება 

 

   

a)       ტვირთის მომსახურება  

 (CPC 741) 

1) ვალდებულება არ არის აღებული  

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) ვალდებულება არ არის 

აღებული  

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

b) დასაწყობების და 

შენახვის  მომსახურება 

 (CPC 742) 

1) ვალდებულება არ არის აღებული  

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

1) ვალდებულება არ არის 

აღებული  

2) შეზღუდვა არ არის 
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მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება   (2) საზღვარგარეთ მოხმარება   (3) კომერციული წარმომადგენლობა 

  (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

c)       ტვირთის გადაზიდვის 

სააგენტოს 

მომსახურება                                                                           

(CPC 748) 

1) ვალდებულება არ არის აღებული  

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

1) ვალდებულება არ არის 

აღებული  

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 
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მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება   (2) საზღვარგარეთ მოხმარება   (3) კომერციული წარმომადგენლობა 

  (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

d) ტრანსპორტის სხვა 

დამხმარე და 

დამატებითი 

მომსახურება 

 (CPC 749**) 

- ტვირთების საბროკერო 

მომსახურება; 

- ანგარიშფაქტურის 

აუდიტისა და 

ტვირთის აღწერის 

საინფორმაციო 

მომსახურება 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

- ტვირთის საინსპექციო 

მომსახურება 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

 

 
______________ 


