
#### თარიღითარიღითარიღითარიღი დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება ტიპიტიპიტიპიტიპი მწარმოებელიმწარმოებელიმწარმოებელიმწარმოებელი
დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება                                                                                                                                                                

დადადადა # # # #

მოქმედებისმოქმედებისმოქმედებისმოქმედების    

ვადავადავადავადა

საქ. 08438-96                                 

*

03.12.96                                         

A

გაზის ტურბინული 

მრიცხველები

RPT-3 (G160, G250, 
G400, G650)                                          

D(G250, G400, G650, 
G1000)

სლოვაკეთი, ფირმა 

"PREMAGAS"
სერტიფიკატი 001-96 01.01.1998

საქ. 08439-96                

საქ. 015-98                                       

*

31.12.96                          

30.11.98                                      

A

გაზის საყოფაცხოვრებო  

მრიცხველები
G-2,5; G-4; G-6;

ჩინეთი, ტიანძინის ქარხანა 

#10

სერტიფიკატი 002-96     

სერთიფიკატი 015-98

01.02.1997        

30.11.2001

საქ. 08840-97        

საქ. 047-00                               

*

27.01.97                                                        

31.12.00                                                                

A

გაზის მემბრანული 

მრიცხველები
Gallus-2000 G4; G6;

საფრანგეთი, ფირმა 

"Schlumberger Industries"
სერტიფიკატი 003-97  

სერთიფიკატი 047-00

27.01.2000      

01.01.2003

საქ. 08841-97                                      

*

27.01.97                                              

A

გაზის დიაფრაგმული 

მრიცხველები
RS/1; RS/2 იტალია, ფირმა "SAMGAs" სერტიფიკატი 004-97 27.07.2000

საქ. 08846-98                                                   

*
07.11.97                                                                     

გაზის საყოფაცხოვრებო  

მრიცხველები
Diapragm gos meters               

G2,5; G4; (1500 c)
გერმანია, ფირმა "ELSTER" სერტიფიკატი 009-97

01.02.1998          

09.07.2001

საქ. 08849-98                        

*

31.03.98 გაზის საყოფაცხოვრებო  

მრიცხველები
NB3                                      

G4; G6.
გერმანია, ფირმა 

"Baumgarten"
სერტიფიკატი 012-98 31.03.1999

საქ. 026-99                                   

*

09.07.99                                                       

A

გაზის საყოფაცხოვრებო  

მრიცხველები
ELSTER                                                             
G2,5; G4;

ავსტრია-გერმანია, ფირამა 

"ELSTER"
სერტიფიკატი 026-99 09.07.2004

საქ. 036-00                              

*

10.01.00
გაზის მრიცხველი

NP                                                                             
G4

რუსეთის, ფედერაცია ქ-ნა 

"სტროიტრანსგაზი"
სერტიფიკატი 036-00 06.01.2001

საქ. 048-00                  

*

31.12.02
გაზის მრიცხველი

RF1                                        
G-6

გრმანია, ფირმა                          

"რომბახი"
სერტიფიკატი 048-00 01.01.2003

საქ. 064-01                        

საქ. 069-01                                             

*

08.06.01                                

17.09.01
გაზის როტაციული 

მრიცხველები
РЛ G-4; G-6;                                   
РЛ G-2,5; G-10;

უკრაინა,                     

ქ-ნა "ნოვატორი"

სერტიფიკატი 064-01               

სერთიფიკატი 069-01

08.06.2006                       

17.09.2006

გაზისგაზისგაზისგაზის    მრიცხველებიმრიცხველებიმრიცხველებიმრიცხველები                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

((((აირისაირისაირისაირის    მრიცხველებიმრიცხველებიმრიცხველებიმრიცხველები))))

რეგისტრაციისრეგისტრაციისრეგისტრაციისრეგისტრაციის გაზომვისგაზომვისგაზომვისგაზომვის    საშუალებისსაშუალებისსაშუალებისსაშუალების დოკუმენტისდოკუმენტისდოკუმენტისდოკუმენტის        



საქ. 065-01                                                

საქ. 066-01                                     

საქ. 067-01                                             

*

03.07.01                      

03.07.01                           

03.07.01
გაზის მრიცხველები

NPM (G1,6; 2,5)                                                           
NP (G1,6; 2,5)                                            

NP G4

რუსეთის ფედერაცია, დ.ს.ს. 

"გაზდევაისი"

სერტიფიკატი 065-01              

სერტიფიკატი 066-01                

სერტიფიკატი 067-01                   

28.06.2006                  

28.06.2006                 

01.11.2002

საქ. 070-01                                  

*

28.12.01 გაზის საყოფაცხოვრებო 

მრიცხველი
G-4

საქართველო, თბილისი, ს.გ.  

"აგრეგატი"
სერტიფიკატი 070-01 31.12.2002

საქ. 081-02                                               

*

16.12.02                                                                        

A

გაზის ტურბინული 

მრიცხველი
RPT-3E                                     
G160;               

სომხეთი, ე.ს.            

"გაზომერი"
სერტიფიკატი 081-02                   13.06.2007

საქ. 095-03                                                       

*

03.09.03 გაზის საყოფაცხოვრებო 

მრიცხველი
СГК-4

რუსეთის ფედერაცია,                            

ქ-ნა "ტოჩმაში"
სერტიფიკატი 095-03 01.05.2008

საქ. 097-03                        

*

18.12.03 გაზის ორკამერიანი 

მრიცხველი
СГМН-1 G-6

ბელორუსი, რ.ს. "მინსკის 

მექანიკური ქარხანა"
სერტიფიკატი 097-03 01.01.2008

საქ. 100-04                                 

*

26.03.04 გაზის ტურბინული 

მრიცხველი
TZ/FLUXI

გერმანია, ფირმა                  

"Actaris Gaszahlezbau"
სერტიფიკატი 100-04 01.04.2008

საქ. 102-04                            

*

13.06.04                                                      

A

გაზის ტურბინული 

მრიცხველი
RPT-3                                             
G650;               

სომხათი, ე.ს.                            

"გაზომერი"
სერთიფიკატი 102-04 13.06.2007

საქ. 110-04                                            

*

03.06.04
გაზის მრიცხველი

AG-77.4 (G-16)                                            
AG-76.2 (G-25)

ირანი, ქ-ნა "ნაჯაფ აბადი" სერტიფიკატი 110-04 05.12.2005

საქ. 118-04                                                

*

02.07.04
გაზის მრიცხველი G-2,5 

ჩინეთი, ფირმა "ჯინთან 

იუნფენგი"
სერტიფიკატი 118-04 25.02.2007

საქ. 133-04                                   

*
17.08.04                 აირის მრიცხველი СГ

რუსეთის ფედერაცია, ღსს 

"არზამასის 

ხელსაწყოთმშენებელი 

ქარხანა"

სერტიფიკატი 133-04 01.03.2008

საქ. 146-04                                        

*

23.12.04
აირის ულტრაბგერითი 

მრიცხველი
АГАТ                                                                      

G(16; 25; 40; 65; 100)
რუსეთის ფედერაცია, დ.ს.ს. 

"გაზდევაისი"
სერტიფიკატი 146-04 01.11.2006

საქ. 147-04                    

*

23.12.04 აირის მემბრანული 

მრიცხველი
ОКТАВА-А                                     

G6-2
რუსეთის ფედერაცია, დ.ს.ს. 

"გაზდევაისი"
სერტიფიკატი 147-04 01.03.2009

საქ. 148-04                                     

*

23.12.04 აირის როტაციული 

მრიცხველები
RVG                                                     

G(16-250)
რუსეთის ფედერაცია, შპს 

"გაზელეკტრონიკა"
სერტიფიკატი 148-04 01.04.2009



საქ. 191-05                                                           

*

12.07.05 აირის მოცულობითი 

დიაფრაგმული 

მრიცხველები

BK                                            
G(1.6; 2.5; 4)

რუსეთის ფედერაცია, შპს 

"ელსტერ გაზელეკტრონიკა"
სერტიფიკატი 191-05 01.01.2008

საქ. 230-05 02.12.05
ბუნებრივი აირის  

ხარჯmzomi
TRZ - 03 K

germania,  ფირმა                                 

"RMG Messtechnik GmbH"  
მოწმობა 001-05-ტ უვადო

საქ. 231-05 14.12.05
ბუნებრივი აირის  ხარჯის 

მრიცხველი
AG79- 2.5 (G2.5)

ირანის ისლამური                 

რესპუბლიკა,  ფირმა                                 

"GAS Souzan"  
მოწმობა 002-05-ტ უვადო

საქ. 232-05 14.12.05
ბუნებრივი აირის  ხარჯის 

მრიცხველი
GS78-04C(G4)

ირანის ისლამური                 

რესპუბლიკა,  ფირმა                                 

"GAS Souzan"  
მოწმობა 003-05-ტ უვადო

საქ. 233-05 14.12.05
ბუნებრივი აირის  ხარჯის 

მრიცხველი
GS80-06B(G4)

ირანის ისლამური                 

რესპუბლიკა,  ფირმა                                 

"GAS Souzan"  
მოწმობა 004-05-ტ უვადო

საქ. 234-05 14.12.05
ბუნებრივი აირის  ხარჯის 

მრიცხველი
AG75.10(G.10)                           

iranis islamuri                 

respublika,  firma                                 

"GAS Souzan"  
მოწმობა 005-05-ტ უვადო

საქ. 235-05 14.12.05
ბუნებრივი აირის  ხარჯის 

მრიცხველი
GS76-016A(G16)

iranis islamuri                 

respublika,  firma                                 

"GAS Souzan"  
მოწმობა 006-05-ტ უვადო

საქ. 236-05 14.12.05
ბუნებრივი აირის  ხარჯის 

მრიცხველი
GS80-025B(G25)

iranis islamuri                 

respublika,  firma                                 

"GAS Souzan"  
მოწმობა 007-05-ტ უვადო

საქ. 237-05 14.12.05
ბუნებრივი აირის  ხარჯის 

მრიცხველი
GS77-040A(G40)

iranis islamuri                 

respublika,  firma                                 

"GAS Souzan"  
მოწმობა 008-05-ტ უვადო

საქ. 238-05 14.12.05
ბუნებრივი აირის  ხარჯის 

მრიცხველი
GS77-065A(G65)

iranis islamuri                 

respublika,  firma                                 

"GAS Souzan"  
მოწმობა 009-05-ტ უვადო

საქ. 239-05 14.12.05
ბუნებრივი აირის  ხარჯის 

მრიცხველი
GS77-100A(G100)

iranis islamuri                 

respublika,  firma                                 

"GAS Souzan"  
მოწმობა 010-05-ტ უვადო



საქ. 240-05 14.12.05
ბუნებრივი აირის  ხარჯის 

მრიცხველი
cg

iranis islamuri                 

respublika,  firma                                 

"GAS Souzan"  
მოწმობა 011-05-ტ უვადო

საქ. 246-05 23.12.05
გაზის ტურბინული 

მრიცხველი
РПТ-3   G 250                                                 

სომხეთი, ერევანი, ღსს 

"გაზომერი"
მოწმობა 017-05-ტ უვადო

საქ. 252-05 27.12.05

აირის მოცულობითი 

დიაფრაგმული                      

მრიცხველები
BK-G2.5; G4.

თურქეთი, ფირმა                              

"ELSEL"
მოწმობა 002-05-ტ უვადო

საქ. 261-06 27.02.06
აირის ტურბინული 

მრიცხველი
D                                                       

G(250 - 2500)
სლოვაკეთი, ფირამა 

"PREMAGAS"
ცნობა 03-06-ტრ უვადო

საქ. 262-06 27.02.06
აირის როტაციული 

მრიცხველი
DKZ                                                    

G(16 - 250)
სლოვაკეთი, ფირამა 

"PREMAGAS"
 ცნობა 04-06-ტრ უვადო

საქ. 318-06 30.06.06

აირის მოცულობითი 

დიაფრაგმული                      

მრიცხველები

NP,NPM,NPMT                
G1,6, G2,5,G4

 რუსეთი ფედერაცია,                               

დსს "ГАЗДЕВАЙС"
მოწმობა 50-06-ტ უვადო

საქ. 352-06 31.10.06
აირის დიაფრაგმული 

მრიცხველები
G4, G6, G10, G16, G25, 

G40.
ირანი, ფირმა "G.N.I.C" ცნობა 48-06-ტრ უვადო

საქ. 355-06 15.11.06
აირის ულტრაბგერითი 

მრიცხველი
AGAT G(16 - 100)

 რუსეთი ფედერაცია,                               

დსს "ГАЗДЕВАЙС"
მოწმობა 78-06-ტ უვადო

საქ. 356-06 15.11.06
აირის ულტრაბგერითი 

მრიცხველი
УБСГ 001

 რუსეთი ფედერაცია,                               

დსს "ГАЗДЕВАЙС"
მოწმობა 79-06-ტ უვადო

საქ. 392-07                  

საქ. 465-07                                  

საქ. 466-07

30.01.07                          

12.07.07                                              

12.07.07

აირის მოცულობითი 

დიაფრაგმული                      

მრიცხველები

G1,6;G2,5;G4;G6;                             
G6T;G10;G10T;                               

G10TC.                                               
AM(G16;G16T;                                   

G16TS)                                           
G25;G40;G65;

პოლონეტი, ფირმა                                

"Apator Metrix"

ცნობა 001-07-ტრ                    

ცნობა 044-07-ტრ                                

ცნობა 045-07-ტრ

უვადო

საქ. 406-07 20.03.07
აირის კამერული 

მრიცხველები
СГК-G4

რუსეთის ფედერაცია, ღსს 

"ЭЛЕКТРОПРИБОР"
მოწმობა 017-07-ტ უვადო



საქ. 413-07 02.04.07
აირის დიაფრაგმული 

მრიცხველები
GALUS-2000, G1,6; 

G2,5; G4;

საფრანგეთი, ჩინეთი, ფირმა 

"Actaris Sas"/"Chongqing 
Actaris"

ცნობა 009-07-ტრ უვადო

საქ. 445-07 01.06.07
აირის როტაციული 

მრიცხველი
RVG  (G16-G400)

გერმანია, ფირმა                   

"ELSTER"
ცნობა 027-07-ტრ უვადო

საქ. 446-07 01.06.07
აირის ტურბინული 

მრიცხველი
TRZ-2                                                    

(G100-G1000)
გერმანია, ფირმა                   

"ELSTER"
ცნობა 028-07-ტრ უვადო

საქ. 467-07 12.07.07
აირის როტაციული 

მრიცხველები
IMRM                                

(G16-G650)
ჰოლანდია, ფირმა                                

"IMETER B.V."
ცნობა 046-07-ტრ უვადო

საქ. 524-07 30.11.07.
აირის როტაციული 

მრიცხველები
CG-R-01                                                 

(G 16 - G 400)
პოლონეთი, ფირმა                               

"COMMON"
ცნობა 082-07-ტრ უვადო

საქ. 525-07 29.11.07.
აირის ტურბინული 

მრიცხველები
CGT-02                                         

(G 40 - G 4000)
პოლონეთი, ფირმა                               

"COMMON"
ცნობა 083-07-ტრ უვადო

საქ. 529-07 06.12.07.
აირის ტურბინული 

მრიცხველები
ЛГ-К-80- (СГ)                                      

(G 100 - G 1600)
უკრაინა, ღსს                                

"ПРОМПРИБОР"
მოწმობა 060-07-ტ უვადო

საქ. 560-07 21.12.07.
მასური ხარჯმზომი 

მრიცხველი
Micro Motion                                         

(CNG 050 modeli)

აშშ, ჰოლანდია, ფირმა                                     

"Emerson Process 
Management,                                                   

Fisher-Rosemount"

ცნობა 110-07-ტრ უვადო

საქ. 564-07 25.12.07.
აირის ტურბინული 

მრიცხველები
РПТ-3                                                          

(G160 - G650)
სომხეთი, შპს 

"АРМАВИРСКИЙ ГАЗМАШ"
მოწმობა 068-07-ტ უვადო

საქ. 573-08 21.01.08.

აირის მოცულობითი 

დიაფრაგმული                      

მრიცხველები
BK-G(4; 6) T

სლოვაკეთი, ფირმა 

"PREMAGAS"
ცნობა 003-08-ტრ უვადო

საქ. 579-08 29.02.08

აირის მრიცხველები 

ჩაშენებული 

ტემპერატურული 

კორექტორით

BK-G(6;10) T
გერმანია, ფირმა               

"ELSTER"
ცნობა 005-08-ტრ უვადო



საქ. 629-08 19.06.08
აირის ტურბინული 

მრიცხველები
SM-RI-X-L

გერმანია, ფირმა               

"ELSTER"
ცნობა 025-08-ტრ უვადო

საქ. 671-08 26.12.08

აირის 

თერმოკორექტორიანი 

მოცულობითი 

დიაფრაგმული 

მრიცხველები

ОМЕГА                              
(G1,6;2,5;4)                 

ОМЕГА Т (G1,6;2,5;4)

 რუსეთი ფედერაცია,                               

დსს "ГАЗДЕВАЙС"
მოწმობა 051-08-ტ უვადო

საქ. 680-09 20.02.09
მოცულობითი 

დიაფრაგმული აირის 
მრიცხველი

BK-G4 T
თურქეთი, ფირმა                              

"ELSEL"
ცნობა 006-09-ტრ უვადო

საქ. 684-09 11.03.09
მოცულობითი  

დიაფრაგმული  აირის 
მრიცხველები

BKG (1,6  - 25)T
გერმანია, ფირმა               

"ELSTER"
ცნობა 010-09-ტრ უვადო

საქ. 708-09 25.06.09

სხვადასხვა მოდელის 

აირის დიფრაგმული 

მრიცხველები                   

"GS-85E01" ელექტრონული 

ტემპერატურული 

კორექტორით                                        

G                                     
მოდელები -                 
GS-78-02,5A,           GS-
77-04A,                   GS-
84-04C,                 GS-
84-04D,                 GS-
79-06A,                   GS-
84-06C,                 GS-
76-010A,                GS-
76-016A,                GS-
77-025A,              GS-80-
025B,              GS-77-
040A,             GS-77-
065A,               GS-78-
100A,              GS-78-
160A)

iranis islamuri                 

respublika,  firma                                 

"GAS Souzan"  
მოწმობა 013-09-ტ უვადო

საქ. 714-09 04.09.09

აირის მოცულობითი 

დიაფრაგმული 

მრიცხველები

ГЕЛИОС U                    
(G 1,6(T); G 2,5(T);            

G 4(T))

პოლონეთი, ფირმა                             

"APATOR METRIX"
მოწმობა 017-09-ტ უვადო



საქ. 737-09 09.11.09 აირის მრიცხველები
მოდელები                   

QK2000

ჩინეთი, ფირმა                                  

,,QIANWEI KROMSHODER 
METERS   (CHONGQING)"

ცნობა 044-09-ტრ უვადო

საქ. 767-10 30.03.10 აირის მრიცხველები ЭCГ-1 (G 6) სომხეთი, ფირმა "А-2" მოწმობა 009-10-ტ უვადო

საქ. 814-10 17.11.11
ხარჯის გრიგალური  

გარადმქმნელი მრიხცველი ИРВИС-К300
რუსეთის ფედერაცია, ღსს 

"“НПП” ИРВИС"
ცნობა 031-11-TR უვადო

საქ. 826-12 2.21.2012
მასური მრიცხველი 

_ხარჯსაზომის

Micro Motion  
(მოდიფიკაციები DS, 
DH, DT, DL, CMF, F, 
R, T, CNG050, H, LF) 

ნიდერლანდები, ფირმა 

„Emerson Process 
Management Flow BV” 

სერთიფიკატი                                  

005-12-TR
უვადო

საქ. 833-12 5.24.2012
აირის როტაცული 

მრიცხველები
РГС-Ех

უკრაინა, Rss „ivanovo-

frankovskis qarxana 

“Промприлад“-i“ 

სერთიფიკატი                                  

012-12-TR
უვადო

საქ. 836-12 09.07.2012

აირის მოცულობითი 

დიაფრაგმული 

მრიცხველები

G (1,6; 2,5; 4; 6; 10; 
16; 25) T

ჩინეთი, ფირმა „Qianwei 
Kromshroder  Meters 

(Chongqing) CO. LTD“  

სერთიფიკატი                                  

015-12-TR
უვადო

საქ. 842-12 21.09.2012
სითხეების მასური 

მრიცხველი-ხარჯსაზომის

FCS 200                                                                               
( საზომი 

გადამწოდით 
FC070Ex )

დანია, ფირმა „Siemens A/S 
Flow Instruments”  

სერთიფიკატი                                

021-12-TR
უვადო

საქ. 849-12 25.12.2012

აირის მოცულობითი 

დიაფრაგმული 

მრიცხველები
BK-G (1,6÷25) MT

გერმანია, ფირმა               

"ELSTER"

სერთიფიკატი                                                                     

028-12-TR
უვადო

საქ. 852-13 16.01.2013 მასური ხარჯსაზომი

Promass 
80F/E/M/A/I/H/P/S, 
83F/E/M/A/I/H/P/S, 

84F/M/A,  40E

შვეიცარია, ფირმა 

„Endress+Hauser Flowtec AG”
სერთიფიკატი                                                    

001-13-TR
უვადო



საქ. 865-13 29.03.2013
ულტრაბგერითი არის 

მრიცხველი
КУРС-01 უკრაინა, შპს "КУРС"

სერთიფიკატი                                                             

014-13-TR
უვადო

საქ. 900-14 20.10.2014
აირის მოცულობითი 

მრიცხველების
GNx/GNMx

რუმინეთი, ფირმა "S. C. 
AEM S.A"

სერთიფიკატი                                                   

013-14-TR
უვადო

საქ. 908-15 24.02.2015
აირის როტაციული 

მრიცხველი RABO
გერმანია, ფირმა "Elster 

GmbH"

სერთიფიკატი                                         

004-15-TR
უვადო

საქ. 923-15 29/10/2015
აირის როტაციული 

მრიცხველი
GFO – RM  

niderlandebi, ფირმა 

"GFO Europe B.V."
სერთიფიკატი                                         

019-15-TR
უვადო

საქ. 937-16 25.07.2016
აირის როტაციული 

მრიცხველი CGR – FX
პოლონეთი, ფირმა                                                 

„ COMMON  S.A“
სერთიფიკატი                                         

007-16-TR
უვადო

საქ. 958-17 24.08.2017
აირის turbinuli 

მრიცხველი СТГ
ruseTis federacia, 

ფირმა "ЭПО „ Cигнал “
სერთიფიკატი                                         

019-17-TR
უვადო

საქ. 963-17 15.12.2017
აირის დიაფრაგმული 

მრიცხველი

BK-G40,  BK-G65  და  

BK-G100

სლოვაკეთი, ფირმა "Elster 
s.r.o“

სერთიფიკატი                                         

024-17-TR
უვადო

საქ. 969-18 14.08.2018
ხარჯის ტურბინული 

გარდამქმნელი Nuflo/Barton
დიდი ბრიტანეთი, ფირმა 

"Cameron“
სერთიფიკატი                                         

006-18-TR
უვადო



#### თარიღითარიღითარიღითარიღი დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება ტიპიტიპიტიპიტიპი მწარმოებელიმწარმოებელიმწარმოებელიმწარმოებელი
დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება                                                                                                                                                                

დადადადა # # # #

მოქმედებისმოქმედებისმოქმედებისმოქმედების    

ვადავადავადავადა

საქ. 08438-96                                 

*

03.12.96                                         

A

გაზის ტურბინული 

მრიცხველები

RPT-3 (G160, G250, 
G400, G650)                                          

D(G250, G400, G650, 
G1000)

სლოვაკეთი, ფირმა 

"PREMAGAS"
სერტიფიკატი 001-96 01.01.1998

საქ. 08439-96                

საქ. 015-98                                       

*

31.12.96                          

30.11.98                                      

A

გაზის საყოფაცხოვრებო  

მრიცხველები
G-2,5; G-4; G-6;

ჩინეთი, ტიანძინის ქარხანა 

#10

სერტიფიკატი 002-96     

სერთიფიკატი 015-98

01.02.1997        

30.11.2001

საქ. 08840-97        

საქ. 047-00                               

*

27.01.97                                                        

31.12.00                                                                

A

გაზის მემბრანული 

მრიცხველები
Gallus-2000 G4; G6;

საფრანგეთი, ფირმა 

"Schlumberger Industries"
სერტიფიკატი 003-97  

სერთიფიკატი 047-00

27.01.2000      

01.01.2003

საქ. 08841-97                                      

*

27.01.97                                              

A

გაზის დიაფრაგმული 

მრიცხველები
RS/1; RS/2 იტალია, ფირმა "SAMGAs" სერტიფიკატი 004-97 27.07.2000

საქ. 08846-98                                                   

*
07.11.97                                                                     

გაზის საყოფაცხოვრებო  

მრიცხველები
Diapragm gos meters               

G2,5; G4; (1500 c)
გერმანია, ფირმა "ELSTER" სერტიფიკატი 009-97

01.02.1998          

09.07.2001

საქ. 08849-98                        

*

31.03.98 გაზის საყოფაცხოვრებო  

მრიცხველები
NB3                                      

G4; G6.
გერმანია, ფირმა 

"Baumgarten"
სერტიფიკატი 012-98 31.03.1999

საქ. 026-99                                   

*

09.07.99                                                       

A

გაზის საყოფაცხოვრებო  

მრიცხველები
ELSTER                                                             
G2,5; G4;

ავსტრია-გერმანია, ფირამა 

"ELSTER"
სერტიფიკატი 026-99 09.07.2004

საქ. 036-00                              

*

10.01.00
გაზის მრიცხველი

NP                                                                             
G4

რუსეთის, ფედერაცია ქ-ნა 

"სტროიტრანსგაზი"
სერტიფიკატი 036-00 06.01.2001

საქ. 048-00                  

*

31.12.02
გაზის მრიცხველი

RF1                                        
G-6

გრმანია, ფირმა                          

"რომბახი"
სერტიფიკატი 048-00 01.01.2003

საქ. 064-01                        

საქ. 069-01                                             

*

08.06.01                                

17.09.01
გაზის როტაციული 

მრიცხველები
РЛ G-4; G-6;                                   
РЛ G-2,5; G-10;

უკრაინა,                     

ქ-ნა "ნოვატორი"

სერტიფიკატი 064-01               

სერთიფიკატი 069-01

08.06.2006                       

17.09.2006

გაზისგაზისგაზისგაზის    მრიცხველებიმრიცხველებიმრიცხველებიმრიცხველები                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

((((აირისაირისაირისაირის    მრიცხველებიმრიცხველებიმრიცხველებიმრიცხველები))))

რეგისტრაციისრეგისტრაციისრეგისტრაციისრეგისტრაციის გაზომვისგაზომვისგაზომვისგაზომვის    საშუალებისსაშუალებისსაშუალებისსაშუალების დოკუმენტისდოკუმენტისდოკუმენტისდოკუმენტის        



საქ. 065-01                                                

საქ. 066-01                                     

საქ. 067-01                                             

*

03.07.01                      

03.07.01                           

03.07.01
გაზის მრიცხველები

NPM (G1,6; 2,5)                                                           
NP (G1,6; 2,5)                                            

NP G4

რუსეთის ფედერაცია, დ.ს.ს. 

"გაზდევაისი"

სერტიფიკატი 065-01              

სერტიფიკატი 066-01                

სერტიფიკატი 067-01                   

28.06.2006                  

28.06.2006                 

01.11.2002

საქ. 070-01                                  

*

28.12.01 გაზის საყოფაცხოვრებო 

მრიცხველი
G-4

საქართველო, თბილისი, ს.გ.  

"აგრეგატი"
სერტიფიკატი 070-01 31.12.2002

საქ. 081-02                                               

*

16.12.02                                                                        

A

გაზის ტურბინული 

მრიცხველი
RPT-3E                                     
G160;               

სომხეთი, ე.ს.            

"გაზომერი"
სერტიფიკატი 081-02                   13.06.2007

საქ. 095-03                                                       

*

03.09.03 გაზის საყოფაცხოვრებო 

მრიცხველი
СГК-4

რუსეთის ფედერაცია,                            

ქ-ნა "ტოჩმაში"
სერტიფიკატი 095-03 01.05.2008

საქ. 097-03                        

*

18.12.03 გაზის ორკამერიანი 

მრიცხველი
СГМН-1 G-6

ბელორუსი, რ.ს. "მინსკის 

მექანიკური ქარხანა"
სერტიფიკატი 097-03 01.01.2008

საქ. 100-04                                 

*

26.03.04 გაზის ტურბინული 

მრიცხველი
TZ/FLUXI

გერმანია, ფირმა                  

"Actaris Gaszahlezbau"
სერტიფიკატი 100-04 01.04.2008

საქ. 102-04                            

*

13.06.04                                                      

A

გაზის ტურბინული 

მრიცხველი
RPT-3                                             
G650;               

სომხათი, ე.ს.                            

"გაზომერი"
სერთიფიკატი 102-04 13.06.2007

საქ. 110-04                                            

*

03.06.04
გაზის მრიცხველი

AG-77.4 (G-16)                                            
AG-76.2 (G-25)

ირანი, ქ-ნა "ნაჯაფ აბადი" სერტიფიკატი 110-04 05.12.2005

საქ. 118-04                                                

*

02.07.04
გაზის მრიცხველი G-2,5 

ჩინეთი, ფირმა "ჯინთან 

იუნფენგი"
სერტიფიკატი 118-04 25.02.2007

საქ. 133-04                                   

*
17.08.04                 აირის მრიცხველი СГ

რუსეთის ფედერაცია, ღსს 

"არზამასის 

ხელსაწყოთმშენებელი 

ქარხანა"

სერტიფიკატი 133-04 01.03.2008

საქ. 146-04                                        

*

23.12.04
აირის ულტრაბგერითი 

მრიცხველი
АГАТ                                                                      

G(16; 25; 40; 65; 100)
რუსეთის ფედერაცია, დ.ს.ს. 

"გაზდევაისი"
სერტიფიკატი 146-04 01.11.2006

საქ. 147-04                    

*

23.12.04 აირის მემბრანული 

მრიცხველი
ОКТАВА-А                                     

G6-2
რუსეთის ფედერაცია, დ.ს.ს. 

"გაზდევაისი"
სერტიფიკატი 147-04 01.03.2009

საქ. 148-04                                     

*

23.12.04 აირის როტაციული 

მრიცხველები
RVG                                                     

G(16-250)
რუსეთის ფედერაცია, შპს 

"გაზელეკტრონიკა"
სერტიფიკატი 148-04 01.04.2009



საქ. 191-05                                                           

*

12.07.05 აირის მოცულობითი 

დიაფრაგმული 

მრიცხველები

BK                                            
G(1.6; 2.5; 4)

რუსეთის ფედერაცია, შპს 

"ელსტერ გაზელეკტრონიკა"
სერტიფიკატი 191-05 01.01.2008

საქ. 230-05 02.12.05
ბუნებრივი აირის  

ხარჯmzomi
TRZ - 03 K

germania,  ფირმა                                 

"RMG Messtechnik GmbH"  
მოწმობა 001-05-ტ უვადო

საქ. 231-05 14.12.05
ბუნებრივი აირის  ხარჯის 

მრიცხველი
AG79- 2.5 (G2.5)

ირანის ისლამური                 

რესპუბლიკა,  ფირმა                                 

"GAS Souzan"  
მოწმობა 002-05-ტ უვადო

საქ. 232-05 14.12.05
ბუნებრივი აირის  ხარჯის 

მრიცხველი
GS78-04C(G4)

ირანის ისლამური                 

რესპუბლიკა,  ფირმა                                 

"GAS Souzan"  
მოწმობა 003-05-ტ უვადო

საქ. 233-05 14.12.05
ბუნებრივი აირის  ხარჯის 

მრიცხველი
GS80-06B(G4)

ირანის ისლამური                 

რესპუბლიკა,  ფირმა                                 

"GAS Souzan"  
მოწმობა 004-05-ტ უვადო

საქ. 234-05 14.12.05
ბუნებრივი აირის  ხარჯის 

მრიცხველი
AG75.10(G.10)                           

iranis islamuri                 

respublika,  firma                                 

"GAS Souzan"  
მოწმობა 005-05-ტ უვადო

საქ. 235-05 14.12.05
ბუნებრივი აირის  ხარჯის 

მრიცხველი
GS76-016A(G16)

iranis islamuri                 

respublika,  firma                                 

"GAS Souzan"  
მოწმობა 006-05-ტ უვადო

საქ. 236-05 14.12.05
ბუნებრივი აირის  ხარჯის 

მრიცხველი
GS80-025B(G25)

iranis islamuri                 

respublika,  firma                                 

"GAS Souzan"  
მოწმობა 007-05-ტ უვადო

საქ. 237-05 14.12.05
ბუნებრივი აირის  ხარჯის 

მრიცხველი
GS77-040A(G40)

iranis islamuri                 

respublika,  firma                                 

"GAS Souzan"  
მოწმობა 008-05-ტ უვადო

საქ. 238-05 14.12.05
ბუნებრივი აირის  ხარჯის 

მრიცხველი
GS77-065A(G65)

iranis islamuri                 

respublika,  firma                                 

"GAS Souzan"  
მოწმობა 009-05-ტ უვადო

საქ. 239-05 14.12.05
ბუნებრივი აირის  ხარჯის 

მრიცხველი
GS77-100A(G100)

iranis islamuri                 

respublika,  firma                                 

"GAS Souzan"  
მოწმობა 010-05-ტ უვადო



საქ. 240-05 14.12.05
ბუნებრივი აირის  ხარჯის 

მრიცხველი
cg

iranis islamuri                 

respublika,  firma                                 

"GAS Souzan"  
მოწმობა 011-05-ტ უვადო

საქ. 246-05 23.12.05
გაზის ტურბინული 

მრიცხველი
РПТ-3   G 250                                                 

სომხეთი, ერევანი, ღსს 

"გაზომერი"
მოწმობა 017-05-ტ უვადო

საქ. 252-05 27.12.05

აირის მოცულობითი 

დიაფრაგმული                      

მრიცხველები
BK-G2.5; G4.

თურქეთი, ფირმა                              

"ELSEL"
მოწმობა 002-05-ტ უვადო

საქ. 261-06 27.02.06
აირის ტურბინული 

მრიცხველი
D                                                       

G(250 - 2500)
სლოვაკეთი, ფირამა 

"PREMAGAS"
ცნობა 03-06-ტრ უვადო

საქ. 262-06 27.02.06
აირის როტაციული 

მრიცხველი
DKZ                                                    

G(16 - 250)
სლოვაკეთი, ფირამა 

"PREMAGAS"
 ცნობა 04-06-ტრ უვადო

საქ. 318-06 30.06.06

აირის მოცულობითი 

დიაფრაგმული                      

მრიცხველები

NP,NPM,NPMT                
G1,6, G2,5,G4

 რუსეთი ფედერაცია,                               

დსს "ГАЗДЕВАЙС"
მოწმობა 50-06-ტ უვადო

საქ. 352-06 31.10.06
აირის დიაფრაგმული 

მრიცხველები
G4, G6, G10, G16, G25, 

G40.
ირანი, ფირმა "G.N.I.C" ცნობა 48-06-ტრ უვადო

საქ. 355-06 15.11.06
აირის ულტრაბგერითი 

მრიცხველი
AGAT G(16 - 100)

 რუსეთი ფედერაცია,                               

დსს "ГАЗДЕВАЙС"
მოწმობა 78-06-ტ უვადო

საქ. 356-06 15.11.06
აირის ულტრაბგერითი 

მრიცხველი
УБСГ 001

 რუსეთი ფედერაცია,                               

დსს "ГАЗДЕВАЙС"
მოწმობა 79-06-ტ უვადო

საქ. 392-07                  

საქ. 465-07                                  

საქ. 466-07

30.01.07                          

12.07.07                                              

12.07.07

აირის მოცულობითი 

დიაფრაგმული                      

მრიცხველები

G1,6;G2,5;G4;G6;                             
G6T;G10;G10T;                               

G10TC.                                               
AM(G16;G16T;                                   

G16TS)                                           
G25;G40;G65;

პოლონეტი, ფირმა                                

"Apator Metrix"

ცნობა 001-07-ტრ                    

ცნობა 044-07-ტრ                                

ცნობა 045-07-ტრ

უვადო

საქ. 406-07 20.03.07
აირის კამერული 

მრიცხველები
СГК-G4

რუსეთის ფედერაცია, ღსს 

"ЭЛЕКТРОПРИБОР"
მოწმობა 017-07-ტ უვადო



საქ. 413-07 02.04.07
აირის დიაფრაგმული 

მრიცხველები
GALUS-2000, G1,6; 

G2,5; G4;

საფრანგეთი, ჩინეთი, ფირმა 

"Actaris Sas"/"Chongqing 
Actaris"

ცნობა 009-07-ტრ უვადო

საქ. 445-07 01.06.07
აირის როტაციული 

მრიცხველი
RVG  (G16-G400)

გერმანია, ფირმა                   

"ELSTER"
ცნობა 027-07-ტრ უვადო

საქ. 446-07 01.06.07
აირის ტურბინული 

მრიცხველი
TRZ-2                                                    

(G100-G1000)
გერმანია, ფირმა                   

"ELSTER"
ცნობა 028-07-ტრ უვადო

საქ. 467-07 12.07.07
აირის როტაციული 

მრიცხველები
IMRM                                

(G16-G650)
ჰოლანდია, ფირმა                                

"IMETER B.V."
ცნობა 046-07-ტრ უვადო

საქ. 524-07 30.11.07.
აირის როტაციული 

მრიცხველები
CG-R-01                                                 

(G 16 - G 400)
პოლონეთი, ფირმა                               

"COMMON"
ცნობა 082-07-ტრ უვადო

საქ. 525-07 29.11.07.
აირის ტურბინული 

მრიცხველები
CGT-02                                         

(G 40 - G 4000)
პოლონეთი, ფირმა                               

"COMMON"
ცნობა 083-07-ტრ უვადო

საქ. 529-07 06.12.07.
აირის ტურბინული 

მრიცხველები
ЛГ-К-80- (СГ)                                      

(G 100 - G 1600)
უკრაინა, ღსს                                

"ПРОМПРИБОР"
მოწმობა 060-07-ტ უვადო

საქ. 560-07 21.12.07.
მასური ხარჯმზომი 

მრიცხველი
Micro Motion                                         

(CNG 050 modeli)

აშშ, ჰოლანდია, ფირმა                                     

"Emerson Process 
Management,                                                   

Fisher-Rosemount"

ცნობა 110-07-ტრ უვადო

საქ. 564-07 25.12.07.
აირის ტურბინული 

მრიცხველები
РПТ-3                                                          

(G160 - G650)
სომხეთი, შპს 

"АРМАВИРСКИЙ ГАЗМАШ"
მოწმობა 068-07-ტ უვადო

საქ. 573-08 21.01.08.

აირის მოცულობითი 

დიაფრაგმული                      

მრიცხველები
BK-G(4; 6) T

სლოვაკეთი, ფირმა 

"PREMAGAS"
ცნობა 003-08-ტრ უვადო

საქ. 579-08 29.02.08

აირის მრიცხველები 

ჩაშენებული 

ტემპერატურული 

კორექტორით

BK-G(6;10) T
გერმანია, ფირმა               

"ELSTER"
ცნობა 005-08-ტრ უვადო



საქ. 629-08 19.06.08
აირის ტურბინული 

მრიცხველები
SM-RI-X-L

გერმანია, ფირმა               

"ELSTER"
ცნობა 025-08-ტრ უვადო

საქ. 671-08 26.12.08

აირის 

თერმოკორექტორიანი 

მოცულობითი 

დიაფრაგმული 

მრიცხველები

ОМЕГА                              
(G1,6;2,5;4)                 

ОМЕГА Т (G1,6;2,5;4)

 რუსეთი ფედერაცია,                               

დსს "ГАЗДЕВАЙС"
მოწმობა 051-08-ტ უვადო

საქ. 680-09 20.02.09
მოცულობითი 

დიაფრაგმული აირის 
მრიცხველი

BK-G4 T
თურქეთი, ფირმა                              

"ELSEL"
ცნობა 006-09-ტრ უვადო

საქ. 684-09 11.03.09
მოცულობითი  

დიაფრაგმული  აირის 
მრიცხველები

BKG (1,6  - 25)T
გერმანია, ფირმა               

"ELSTER"
ცნობა 010-09-ტრ უვადო

საქ. 708-09 25.06.09

სხვადასხვა მოდელის 

აირის დიფრაგმული 

მრიცხველები                   

"GS-85E01" ელექტრონული 

ტემპერატურული 

კორექტორით                                        

G                                     
მოდელები -                 
GS-78-02,5A,           GS-
77-04A,                   GS-
84-04C,                 GS-
84-04D,                 GS-
79-06A,                   GS-
84-06C,                 GS-
76-010A,                GS-
76-016A,                GS-
77-025A,              GS-80-
025B,              GS-77-
040A,             GS-77-
065A,               GS-78-
100A,              GS-78-
160A)

iranis islamuri                 

respublika,  firma                                 

"GAS Souzan"  
მოწმობა 013-09-ტ უვადო

საქ. 714-09 04.09.09

აირის მოცულობითი 

დიაფრაგმული 

მრიცხველები

ГЕЛИОС U                    
(G 1,6(T); G 2,5(T);            

G 4(T))

პოლონეთი, ფირმა                             

"APATOR METRIX"
მოწმობა 017-09-ტ უვადო



საქ. 737-09 09.11.09 აირის მრიცხველები
მოდელები                   

QK2000

ჩინეთი, ფირმა                                  

,,QIANWEI KROMSHODER 
METERS   (CHONGQING)"

ცნობა 044-09-ტრ უვადო

საქ. 767-10 30.03.10 აირის მრიცხველები ЭCГ-1 (G 6) სომხეთი, ფირმა "А-2" მოწმობა 009-10-ტ უვადო

საქ. 814-10 17.11.11
ხარჯის გრიგალური  

გარადმქმნელი მრიხცველი ИРВИС-К300
რუსეთის ფედერაცია, ღსს 

"“НПП” ИРВИС"
ცნობა 031-11-TR უვადო

საქ. 826-12 2.21.2012
მასური მრიცხველი 

_ხარჯსაზომის

Micro Motion  
(მოდიფიკაციები DS, 
DH, DT, DL, CMF, F, 
R, T, CNG050, H, LF) 

ნიდერლანდები, ფირმა 

„Emerson Process 
Management Flow BV” 

სერთიფიკატი                                  

005-12-TR
უვადო

საქ. 833-12 5.24.2012
აირის როტაცული 

მრიცხველები
РГС-Ех

უკრაინა, Rss „ivanovo-

frankovskis qarxana 

“Промприлад“-i“ 

სერთიფიკატი                                  

012-12-TR
უვადო

საქ. 836-12 09.07.2012

აირის მოცულობითი 

დიაფრაგმული 

მრიცხველები

G (1,6; 2,5; 4; 6; 10; 
16; 25) T

ჩინეთი, ფირმა „Qianwei 
Kromshroder  Meters 

(Chongqing) CO. LTD“  

სერთიფიკატი                                  

015-12-TR
უვადო

საქ. 842-12 21.09.2012
სითხეების მასური 

მრიცხველი-ხარჯსაზომის

FCS 200                                                                               
( საზომი 

გადამწოდით 
FC070Ex )

დანია, ფირმა „Siemens A/S 
Flow Instruments”  

სერთიფიკატი                                

021-12-TR
უვადო

საქ. 849-12 25.12.2012

აირის მოცულობითი 

დიაფრაგმული 

მრიცხველები
BK-G (1,6÷25) MT

გერმანია, ფირმა               

"ELSTER"

სერთიფიკატი                                                                     

028-12-TR
უვადო

საქ. 852-13 16.01.2013 მასური ხარჯსაზომი

Promass 
80F/E/M/A/I/H/P/S, 
83F/E/M/A/I/H/P/S, 

84F/M/A,  40E

შვეიცარია, ფირმა 

„Endress+Hauser Flowtec AG”
სერთიფიკატი                                                    

001-13-TR
უვადო



საქ. 865-13 29.03.2013
ულტრაბგერითი არის 

მრიცხველი
КУРС-01 უკრაინა, შპს "КУРС"

სერთიფიკატი                                                             

014-13-TR
უვადო

საქ. 900-14 20.10.2014
აირის მოცულობითი 

მრიცხველების
GNx/GNMx

რუმინეთი, ფირმა "S. C. 
AEM S.A"

სერთიფიკატი                                                   

013-14-TR
უვადო

საქ. 908-15 24.02.2015
აირის როტაციული 

მრიცხველი RABO
გერმანია, ფირმა "Elster 

GmbH"

სერთიფიკატი                                         

004-15-TR
უვადო

საქ. 923-15 29/10/2015
აირის როტაციული 

მრიცხველი
GFO – RM  

niderlandebi, ფირმა 

"GFO Europe B.V."
სერთიფიკატი                                         

019-15-TR
უვადო

საქ. 937-16 25.07.2016
აირის როტაციული 

მრიცხველი CGR – FX
პოლონეთი, ფირმა                                                 

„ COMMON  S.A“
სერთიფიკატი                                         

007-16-TR
უვადო

საქ. 958-17 24.08.2017
აირის turbinuli 

მრიცხველი СТГ
ruseTis federacia, 

ფირმა "ЭПО „ Cигнал “
სერთიფიკატი                                         

019-17-TR
უვადო

საქ. 963-17 15.12.2017
აირის დიაფრაგმული 

მრიცხველი

BK-G40,  BK-G65  და  

BK-G100

სლოვაკეთი, ფირმა "Elster 
s.r.o“

სერთიფიკატი                                         

024-17-TR
უვადო

საქ. 969-18 14.08.2018
ხარჯის ტურბინული 

გარდამქმნელი Nuflo/Barton
დიდი ბრიტანეთი, ფირმა 

"Cameron“
სერთიფიკატი                                         

006-18-TR
უვადო


