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დადადადა # # # #
მოქმედებისმოქმედებისმოქმედებისმოქმედების    

ვადავადავადავადა

საქ. 074-02                                           
*

18.06.02
გაზგასამართი                            

კომპლექსი
CUBOGAS                                

P120-2BVTN/4
იტალია, ფირმა                             

"Nuovo Pignone"
სერთიფიკატი 074-02 01.01.2005

საქ. 078-02                                    
*

24.10.02
გაზგასამართი                            

კომპლექსი
PAGET EL 110

იტალია, ფირმა                                      

"PAGET INVESTMENT 
LIMITED"

სერთიფიკატი 078-02 01.01.2005

საქ. 332-06 30.08.06

ავტომობილების 
შეკუმშული გაზით 

გასამართი 
მარიგებელი სვეტი

კოდი                      
УКТВЭД             
9026105100

უკრაინა, ქ. კიევი, 
გაზის ინსტიტუტი

მოწმობა 057-06-ტ უვადო

საქ. 333-06 30.08.06
გაზგამანაწილებელი                        

დისპენსერი
AMA-CNG                                                                                        
2 HD-LUX

სომხეთი, შპს                        

"AMA  КОМПРЕСCОР"
მოწმობა 058-06-ტ უვადო

საქ. 455-07 25.06.07 აირ-მარიგებელი სვეტი
მოდელი                     

ESP 22/3-PM-CNG050
იტალია, ფირმა "SAFE" ცნობა 035-07-ტრ უვადო

საქ. 558-07 21.12.07. აირ-მარიგებელი სვეტი
მოდელი                       

AS 120 G-CNG 050
არგენტინა, ფირმა          

"ASPRO"
ცნობა 108-07 უვადო

საქ. 559-07 21.12.07. აირ-მარიგებელი სვეტი
მოდელი                        

AS 120 C-AC-CNG 050
არგენტინა, ფირმა          

"ASPRO"
ცნობა 109-07-ტრ უვადო

საქ. 565-07 26.12.07. აირ-მარიგებელი სვეტი
მოდელი                        

ESP 21/1-GC21-CNG050
იტალია, ფირმა "SAFE" ცნობა 114-07-ტრ უვადო

საქ. 566-07 26.12.07. აირ-მარიგებელი სვეტი
მოდელი                        

ESP 22/1-GC21-CNG050
იტალია, ფირმა "SAFE" ცნობა 115-07-ტრ უვადო

ხარჯისხარჯისხარჯისხარჯის    საზომისაზომისაზომისაზომი    საშუალებებისაშუალებებისაშუალებებისაშუალებები----ავტოავტოავტოავტო    გასამართგასამართგასამართგასამართ    სადგურებშისადგურებშისადგურებშისადგურებში    მარიგებელიმარიგებელიმარიგებელიმარიგებელი    სვეტებისსვეტებისსვეტებისსვეტების    მადოზირებელიმადოზირებელიმადოზირებელიმადოზირებელი    დადადადა    
მრიცხველიმრიცხველიმრიცხველიმრიცხველი    მექანიზმებისათვისმექანიზმებისათვისმექანიზმებისათვისმექანიზმებისათვის, , , , რომლებიცრომლებიცრომლებიცრომლებიც    გამოიყენებაგამოიყენებაგამოიყენებაგამოიყენება    გაზებისათვისგაზებისათვისგაზებისათვისგაზებისათვის ( ( ( (გაზგასამართიგაზგასამართიგაზგასამართიგაზგასამართი    კომპლექსებიკომპლექსებიკომპლექსებიკომპლექსები)      )      )      )      

რეგისტრაციისრეგისტრაციისრეგისტრაციისრეგისტრაციის გაზომვისგაზომვისგაზომვისგაზომვის    საშუალებისსაშუალებისსაშუალებისსაშუალების დოკუმენტისდოკუმენტისდოკუმენტისდოკუმენტის        



საქ. 570-07 28.12.07. აირ-მარგებელი სვეტი
მოდელი                         

ESP  22/2-PMII- CNG050
იტალია, ფირმა "SAFE" ცნობა 119-07-ტრ უვადო

საქ. 571-08 17.01.08.
თხევადი აირის 

მარიგებელი სვეტი

modeli                                                                                    

Astro MAX122
თურქეთი, ფირმა 

"UNIMEP Mepsan"
ცნობა 001-08-ტრ უვადო

საქ. 578-08 19.02.08. აირ-მარიგებელი სვეტი
მოდელი                                                                   

CH4-M-XXX
იტალია, ფირმა 

"ELETTROGAS"
ცნობა 004-08-ტრ უვადო

საქ. 580-08 04.03.08. აირ-მარიგებელი სვეტი

მოდელი                  

JQDS (საქ. ##0603013, 
0603019, 0603020)

ჩინეთი, ფირმა                                   

"Chongqing Silian 
Dispenser manufacturing"

ცნობა 006-08-ტრ უვადო

საქ. 630-08 20.06.08 აირ-მარიგებელი სვეტი
მოდელი                                                 

ESP 11/1-PMII- CNG 050
იტალია, ფირმა "SAFE" ცნობა 026-08-ტრ უვადო

საქ. 632-08 07.07.08
თხევადი აირის 

მარიგებელი სვეტი
მოდელი                               

GASLIN

თურქეთი, შპს                     

"UCAR ELECTRIK 
INSAAT TAAHHUT SAN"

ცნობა 027-08-ტრ უვადო

საქ. 659-08 11.11.08
აირ-მარიგებელი 

სვეტები
ШЕЛЬФ...                                

CNG
უკრაინა, შპს               
"НПК"ШЕЛЬФ" 

მოწმობა 047-08-ტ უვადო

საქ. 660-08 11.11.08
აირ-მარიგებელი 

სვეტები

ШЕЛЬФ...…                                                

LPG
უკრაინა, შპს 
"НПК"ШЕЛЬФ" 

მოწმობა 048-08-ტ უვადო

საქ. 690-09 03.04.09
თხევადი აირის 

მარიგებელი სადგური

მოდელი MGPBK --  5NEW                    
(სერიული ## სადგურის 
_ 274 ცისტერნის _ 670903                    

დისპენსერი _ 147)                        

ბულგარეთი, ფირმა                                       

"KALVACHA "
ცნობა 016-09-ტრ უვადო

საქ. 722-09 28.09.09
თხევადი აირის 

მარიგებელი სვეტები
9000 სერიის

თურქეთი, ფირმა                                                          

,,Yenen Engineering"
ცნობა 033-09-ტრ უვადო

საქ. 723-09 28.09.09
თხევადი აირის 

მარიგებელი სვეტები
EUROSTAR

თურქეთი, ფირმა                                                     

,,EUROPUMP"
ცნობა 034-09-ტრ უვადო



საქ. 799-11 06.06.11
საწვავ-მარიგებელი 

სვეტები
DNG  22/CD/N 

ესპანეთი, ფირმა „GRAF 
S.p.a.“ 

სერთიფიკატი                         

016-11-TR
უვადო

საქ. 816-11 05.11.11
გათხევადებული 

აირის მარიგებელი 
სვეტები

DPBA LE
იტალია, ფირმა             

"NOOVO PIGNONE 
S.P.A."

სერთიფიკატი                         

033-11-TR
უვადო

საქ. 827-12 27.03.12

თხევადი საწვავის და 
გათხევადებული 

აირის 
სათბობმარიგებელი 

სვეტები

« ШЕЛЬФ…» X KEД X-

0.25-X-X…/LPG 

ukraina, firma                                            

„НПК « ШЕЛЬФ »“  
cnoba 006-12-TR უვადო

საქ. 829-12 10.04.12
შეკუმშული აირის 

მარიგებელი სვეტები ERxLyMC
იტალია, ფირმა 

„FORNOVO GAS S.r.l.“  
serTifikati                         

008-12-TR
უვადო

საქ. 830-12 12.04.12
შეკუმშული აირის 

მარიგებელი 
დისპენსერი 

BA 200 
სომხეთის რესპუბლიკა, 

ფირმა „G-G Solutions“  
serTifikati                         

009-12-TR
უვადო

საქ. 839-12 29.08.12 აირ-მარიგებელი სვეტი L-CNGD15
ახალი ზელანდია, 

ფირმა                                                                   

„Compac Industries LTD“  

serTifikati                         

018-12-TR
უვადო

საქ. 843-12 13.11.12 აირ-მარიგებელი სვეტი JBB-20  
შვეიცარია, ფირმა                                                                   

„Sulzer-Burckhardt AG“  
serTifikati                         

021-12-TR
უვადო

საქ. 851-12 25.12.12 აირ-მარიგებელი სვეტი EMB-15-1-D  
არგენტინა, ფირმა                                                                   

„Galileo ARGENTINA“  
serTifikati                         

030-12-TR
უვადო

საქ. 853-13 31.01.13 აირ-მარიგებელი სვეტი КБГЛА  310-1/2 
სომხეთის რესპუბლიკა, 

ფირმა                                                                   

„АРМИНЕ“  

serTifikati                         

002-13-TR
უვადო



საქ. 884-13 30.10.13
შეკუმშული აირის 
მარიგებელი სვეტი

CNG GC 22                      
(PHIPL/13-14/1)  

ინდოეთი, ფირმა                                                           

„Parker Hannifin India Pvt. 
Ltd“  

serTifikati                         

033-13-TR
უვადო

საქ. 885-13 27.12.13
შეკუმშული აირის 
მარიგებელი სვეტი EL – 50 / 100 

სომხეთის რესპუბლიკა, 
ფირმა                                                                   

„eRici luis - bh“  

serTifikati                         

034-13-TR
უვადო

საქ. 891-14 30.06.14
შეკუმშული 

ბუნებრივი აირის 
მარიგებელი სვეტი

КПГ-2
უკრაინა, ღსს          

„СУМЫГАЗМАШ”

serTifikati                         

004-14-TR
უვადო

საქ. 892-14 18.08.14

ავტომობილების 
ბუნებრივი 

შეკუმშული აირით 
გასამართი მოძრავი 
(გადასატანი) სვეტი

УЗАМ 250 ПАГЗ   
უკრაინა, შპს             

„Эксодус”
serTifikati                         

005-14-TR
უვადო

საქ. 894-14 26.08.14
ბუნებრივი აირის 

მარიგებელი სვეტი
A1 DMA HF   

არგენტინა, ფირმა 

„AGIRA S. A.”
serTifikati                         

007-14-TR
უვადო

საქ. 926-15 23.12.2015
Txevadi airis 
klasikuri 
dispenseri

LPG
TurqeTi, ფირმა „Savel 

Global Company”

serTifikati                         

022-15-TR
უვადო

საქ. 938-16 10.08.16
Txevadi airis  
dispenseri 9722H-Extra (XT) 

TurqeTi, ფირმა 

„YENEN  MÜHENDISLIK  
MÜSAVIRLIK  SANAYI  

VE  TICARET
LIMITED ŞIRKETI”

serTifikati                         

008-16-TR
უვადო

საქ. 962-17 13.11.17
გათხევადებული 

აირის მარიგებელი 
სვეტი

ACTPA
უკრაინა, ფირმა „НВ 
ТОВ “АСТРОН“”

serTifikati                         

023-17-TR
უვადო

საქ. 964-18 29.01.18
თხევადი აირის 

დისპენსერი

Brava/Punto  და  

Brava/Idea  

TurqeTi, ფირმა 

„Muchendislik Sanayi ve 
Tcaret A.S.”

serTifikati                         

001-18-TR
უვადო



საქ. 967-18 25.04.18

ავტოსატრანსპორტო 

საშუალებების 

გათხევადებული 

აირით გასამართი 

დანადგარი

УЗСГ-01
რუსეთის ფედერაცია, 

ფირმა „ТЕХНО 
ПРОЕКТ”

serTifikati                         

004-18-TR
უვადო

საქ. 970-18 10.09.18
თხევადი აირის 

დისპენსერი

FAS 110, 120, 140, 210, 

220, 230, 240, 250, 420, 

440  და  Zapfasaule  

გერმანია, ფირმა 

„Flussiggas-Anlagen 
GmbH”

serTifikati                         

007-18-TR
უვადო


