
# თარიღი დასახელება ტიპი მწარმოებელი დასახელება                                        
და #

მოქმედების ვადა

საქ. 062-01                       
*

27.04.01
საწვავ მარიგებელი 

სვეტი
НАРА 27; 28; 41; 42; 

61.
რუსეთის ფედერაცია,  ქ-ნა 
"ავტოგასამართი ტექნიკა"

სერთიფიკატი 062-01 4/27/2004

საქ. 063-01     
*

27.04.01
საწვავ მარიგებელი 

სვეტი НАРА-5000
რუსეთის ფედერაცია,  ქ-ნა 
"ავტოგასამართი ტექნიკა"

სერთიფიკატი 063-01 4/27/2004

საქ. 072-02    
*

06.05.02
საწვავ მარიგებელი 

სვეტი ომეგა თუქრთი, ფირმა 
"პეტპოსანი"

სერთიფიკატი 072-02 1/1/2004

საქ. 079-02          
*

24.10.04
საწვავ მარიგებელი 

სვეტი DRBA
იტალია, ფირმა "ნუოვო 

პინიონე"
სერთიფიკატი 079-02 1/1/2005

საქ. 085-02       
*

18.12.02
საწვავ მარიგებელი 

სვეტი პეტპოსანი თუქრთი, ფირმა 
"პეტპოსანი"

სერთიფიკატი 085-02 1/1/2005

საქ. 089-03                  
*

04.08.03
საწვავ მარიგებელი 

სვეტი სუფსა საქართველო, შპს "თიკო" სერთიფიკატი 089-03 1/1/2006

საქ. 096-03               
*

28.11.03
საწვავ მარიგებელი 

სვეტი Tocheim Premier G
აშშ,                                   

ფირმა                         
"TOKHEIM"

სერთიფიკატი 096-03 11/28/2006

საქ. 155-05                                
*

24.02.05
საწვავ მარიგებელი 

სვეტი ჯორჯი-ანა შპს, "ჯორჯიანა" სერთიფიკატი 155-05 1/1/2008

ავტოგასამართ სადგურებში მარიგებელი სვეტების მადოზირებელი და მრიცხველი მექანიზმები

რეგისტრაციის გაზომვის საშუალების დოკუმენტის  



საქ. 156-05                       
*

21.03.05
საწვავ მარიგებელი 

სვეტი DPBA_ეკო ჯორჯია იტალია, ფირმა "ნუოვო 
პინიონე"

სერთიფიკატი 156-05 1/1/2008

საქ. 157-05                                
*

22.03.05
საწვავ მარიგებელი 

სვეტი ომეგა-კანარგო თუქეთი, ფირმა 
"პეტპოსანი"

სერთიფიკატი 157-05 1/1/2008

საქ. 158-05                                             
*

22.03.05
საწვავ მარიგებელი 

სვეტი SHVELM-მაგნატი საქართველო, 
არასტანდარტული სერთიფიკატი 158-05 1/1/2007

საქ. 159-05                                          
*

22.03.05
საწვავ მარიგებელი 

სვეტი SALZKOTTEN-მაგნატი საქართველო, 
არასტანდარტული სერთიფიკატი 159-05 1/1/2007

საქ. 160-05                                    
*

22.03.05
საწვავ მარიგებელი 

სვეტი
DRESSER WAYNE 

Mმაგნატი
საქართველო, 

არასტანდარტული სერთიფიკატი 160-05 1/1/2007

საქ. 161-05                    
*

22.03.05
საწვავ მარიგებელი 

სვეტი მაგნატი-ა საქართველო, 
არასტანდარტული სერთიფიკატი 161-05 1/1/2007

საქ. 162-05                                          
*

22.03.05
საწვავ მარიგებელი 

სვეტი მაგნატი-ბ საქართველო, 
არასტანდარტული სერთიფიკატი 162-05 1/1/2007

საქ. 163-05                                                
*

22.03.05
საწვავ მარიგებელი 

სვეტი მაგნატი-გ საქართველო, 
არასტანდარტული სერთიფიკატი 163-05 1/1/2007

საქ. 164-05                                   
*

22.03.05
საწვავ მარიგებელი 

სვეტი მაგნატი-დ საქართველო, 
არასტანდარტული სერთიფიკატი 164-05 1/1/2007

საქ. 165-05                    
*

22.03.05
საწვავ მარიგებელი 

სვეტი მაგნატი-ე საქართველო, 
არასტანდარტული სერთიფიკატი 165-05 1/1/2007

საქ. 166-05           
*

22.03.05
საწვავ მარიგებელი 

სვეტი MEKSAN-მაგნატი საქართველო, 
არასტანდარტული სერთიფიკატი 166-05 1/1/2007

საქ. 167-05            
*

22.03.05
საწვავ მარიგებელი 

სვეტი
SHEIDT BACHMAN-

მაგნატი
საქართველო, 

არასტანდარტული სერთიფიკატი 167-05 1/1/2007



საქ. 168-05                      
*

22.03.05
საწვავ მარიგებელი 

სვეტი
SHLUMBERGER-

მაგნატი
საქართველო, 

არასტანდარტული სერთიფიკატი 168-05 1/1/2007

საქ. 169-05                     
*

22.03.05
საწვავ მარიგებელი 

სვეტი HAPA-28-16 მაგნატი საქართველო, 
არასტანდარტული სერთიფიკატი 169-05 1/1/2008

საქ. 170-05                                              
*

22.03.05
საწვავ მარიგებელი 

სვეტი MEKSAN-3-ტ საქართველო, 
არასტანდარტული სერთიფიკატი 170-05 1/1/2008

საქ. 171-05                                                      
*

22.03.05
საწვავ მარიგებელი 

სვეტი
SHEIDT BACHMAN-3-

ტ
საქართველო, 

არასტანდარტული სერთიფიკატი 171-05 1/1/2007

საქ. 172-05                        
*

22.03.05
საწვავ მარიგებელი 

სვეტი SALZKOTTEN-3-ტ საქართველო, 
არასტანდარტული სერთიფიკატი 172-05 1/1/2007

საქ. 173-05                                                                     
*

22.03.05
საწვავ მარიგებელი 

სვეტი SVELM-3-ტ საქართველო, 
არასტანდარტული სერთიფიკატი 173-05 1/1/2007

საქ. 174-05                                    
*

22.03.05
საწვავ მარიგებელი 

სვეტი
DRESSER WAYNE-3-

ტ
საქართველო, 

არასტანდარტული სერთიფიკატი 174-05 1/1/2007

საქ. 175-05                                         
*

22.03.05
საწვავ მარიგებელი 

სვეტი
SHLUMBERGER-

მაგნატი
საქართველო, 

არასტანდარტული სერთიფიკატი 175-05 1/1/2007

საქ. 178-05                                   
*

06.05.05
საწვავ მარიგებელი 

სვეტი HAPA(23,27,28)
რუსეთის ფედერაცია,       ქ-

ნა "ავტოგასამართი 
ტექნიკა"

სერთიფიკატი 178-05 1/1/2007

საქ. 181-05                    
*

07.06.05
საწვავ მარიგებელი 

სვეტი HAPA 42-16- მაგნატი საქართველო, 
არასტანდარტული სერთიფიკატი 181-05 1/1/2008

საქ. 182-05                              
*

08.06.05
საწვავ მარიგებელი 

სვეტი MEKSAN-ლუკოილი საქართველო, 
არასტანდარტული სერტიფიკატი 182-05 1/1/2008

საქ. 183-05                                                   
*

08.06.05
საწვავ მარიგებელი 

სვეტი
PETPOSAN1-

ლუკოლი
საქართველო, 

არასტანდარტული სერტიფიკატი 183-05 1/1/2008



საქ. 184-05                                                   
*

08.06.05
საწვავ მარიგებელი 

სვეტი
PETPOSAN2-

ლუკოლი
საქართველო, 

არასტანდარტული სერტიფიკატი 184-05 1/1/2008

საქ. 185-05                                                               
*

08.06.05
საწვავ მარიგებელი 

სვეტი
PETPOSAN3-

ლუკოლი
საქართველო, 

არასტანდარტული სერტიფიკატი 185-05 1/1/2008

საქ. 186-05                                                              
*

08.06.05
საწვავ მარიგებელი 

სვეტი
PETPOSAN4-

ლუკოლი
საქართველო, 

არასტანდარტული სერტიფიკატი 186-05 1/1/2008

საქ. 187-05                     
*

13.06.05
საწვავ მარიგებელი 

სვეტი
SHEIDT BACHMAN-1 

ნაციონალი
საქართველო, 

არასტანდარტული სერტიფიკატი 187-05 1/1/2008

საქ. 188-05                                            
*

13.06.05
საწვავ მარიგებელი 

სვეტი
SHEIDT BACHMAN-2 

ნაციონალი
საქართველო, 

არასტანდარტული სერტიფიკატი 188-05 1/1/2008

საქ. 200-05                             
*

13.06.05
საწვავ მარიგებელი 

სვეტი
MPD-5008- 

ავიასერვისი
საქართველო, 

არასტანდარტული სერტიფიკატი 200-05 1/1/2008

საქ. 201-05                                 
*

13.06.05
საწვავ მარიგებელი 

სვეტი E300-ავიასერვისი საქართველო, 
არასტანდარტული სერტიფიკატი 201-05 1/1/2008

საქ. 202-05                           
*

13.06.05
საწვავ მარიგებელი 

სვეტი
DRESSER WAYNE-

ავიასერვისი
საქართველო, 

არასტანდარტული სერტიფიკატი 202-05 1/1/2008

საქ. 203-05                         
*

13.06.05
საწვავ მარიგებელი 

სვეტი
HAPA-27-15-
ავიასერვისი

საქართველო, 
არასტანდარტული სერტიფიკატი 203-05 1/1/2008

საქ. 204-05              
*

13.06.05
საწვავ მარიგებელი 

სვეტი
HAPA-42-16-
ავიასერვისი

საქართველო, 
არასტანდარტული სერტიფიკატი 204-05 1/1/2008

საქ. 205-05                         
*

13.06.05
საწვავ მარიგებელი 

სვეტი
PUMPIRONINCG-

კანარგო
საქართველო, 

არასტანდარტული სერტიფიკატი 205-05 1/1/2008

საქ. 206-05                                                         
*

13.06.05
საწვავ მარიგებელი 

სვეტი
SHEIDT BACHMAN 

ხაჰესი XII
საქართველო, 

არასტანდარტული სერტიფიკატი 206-05 1/1/2008



საქ. 207-05                                           
*

13.06.05
საწვავ მარიგებელი 

სვეტი
DRESSER WAYNE-

ვარკეთილი
საქართველო, 

არასტანდარტული სერტიფიკატი 207-05 1/1/2008

საქ. 208-05                                       
*

13.06.05
საწვავ მარიგებელი 

სვეტი HAPA-28-16-ზაჰესი საქართველო, 
არასტანდარტული სერტიფიკატი 208-05 1/1/2008

საქ. 222-05                                               
*

03.08.05
საწვავ მარიგებელი 

სვეტი
HAPA-42                                      

(საქ. #2858)
რუსეთის ფედერაცია, ქ-ნა 
"ავტოგასამართი ტექნიკა"

სერტიფიკატი 222-05 1/1/2008

საქ. 226-05                                                    
*

02.09.05
საწვავ მარიგებელი 

სვეტი HAPA-5312-ეკო საქართველო, 
არასტანდარტული სერტიფიკატი 226-05 1/1/2008

საქ. 227-05                      
*

02.09.05
საწვავ მარიგებელი 

სვეტი
DRESSER WAYNE-

ბარაკონი
საქართველო, 

არასტანდარტული სერტიფიკატი 227-05 1/1/2008

საქ. 228-05                            
*

02.09.05
საწვავ მარიგებელი 

სვეტი MEKSAN-გეტა საქართველო, 
არასტანდარტული სერტიფიკატი 228-05 1/1/2008

საქ. 229-05                              
*

02.09.05
საწვავ მარიგებელი 

სვეტი PETROSAN-ბაკარედა საქართველო, 
არასტანდარტული სერტიფიკატი 229-05 1/1/2008

საქ. 255-06 18.01.06
საწვავის მარიგებელი                          

სვეტები CMD1687 SK
ჩინეთი, ქარხანა 

"ZHEJIANG HONGYANG"
მოწმობა 026-06-ტ უვადო

საქ. 264-06 10.03.06
საწვავის მარიგებელი 

სვეტი

DRESSER WAYNE   
პეტროლ ლუქსი                                                                               

-4(საიდ. #2001-1,2002-
2,2003-3,2004-4,2005-
1,2006-2,2007-3,2008-
4,2009-2,2010-3,1011-

1)

საქართველო,           
არასტანდარტული მოწმობა 030-06-ტ უვადო

საქ. 265-06 10.03.06
საწვავის მარიგებელი 

სვეტი
 პეტროლ ლუქსი-S                  

(said.#1012-1,1013-2)
საქართველო,             

არასტანდარტული მოწმობა 031-06-ტ უვადო



საქ. 266-06 10.03.06
საწვავის მარიგებელი 

სვეტი
 პეტროლ ლუქსი-ბ                                    

(said.#1014-3,1015-4)
საქართველო,              

არასტანდარტული მოწმობა 032-06-ტ უვადო

საქ. 267-06 10.03.06
საწვავის მარიგებელი 

სვეტი

  SHVELM-                
პეტროლ ლუქსი                                             

(საიდ.#4016-1,4017-2)

საქართველო,                  
არასტანდარტული მოწმობა 033-06-ტ უვადო

საქ. 268-06 10.03.06
საწვავის მარიგებელი 

სვეტი

 ტექნო ლუქსი-ა 
(საიდ.#1001-1,1002-2, 

1003-3,1004-4)

საქართველო,                   
არასტანდარტული მოწმობა 034-06-ტ უვადო

საქ. 337-06 06.09.06
საწვავ-მარიგებელი 

სვეტი

KOPPENC             
AUTOMATIC-                        
წმინდა წყალი 

(საიდ.#1001-1,1002-2, 
1003-3,1004-4)

საქართველო,                   
არასტანდარტული მოწმობა 061-06-ტ უვადო

საქ. 338-06 06.09.06
საწვავ-მარიგებელი 

სვეტი
SATAM-პედრო 

(საიდ.#2001-1,2002-2)
საქართველო,                   

არასტანდარტული მოწმობა 062-06-ტ უვადო

საქ. 340-06 08.09.06
საწვავ - მარიგებელი 

სვეტი

SCHEIDT & 
BACHMANN-რგ                                  
(საიდ.#2001-1,                   

2002-2)

საქართველო,                   
არასტანდარტული მოწმობა 064-06-ტ უვადო

საქ. 341-06 08.09.06
საწვავ-მარიგებელი 

სვეტი

KOPPENC             
AUTOMATIC-                                 

აგარა                                                         
(საიდ.#2001-1,                          

2002-2)

საქართველო,                   
არასტანდარტული მოწმობა 065-06-ტ უვადო

საქ. 342-06 08.09.06
საწვავ-მარიგებელი 

სვეტი

SATAM-გენო                                
(საიდ.#2001-1,                          

2002-2)

საქართველო,                   
არასტანდარტული მოწმობა 066-06-ტ უვადო



საქ. 343-06 08.09.06
საწვავ-მარიგებელი 

სვეტი

SCHWELM-იმედი                                
(საიდ.#2001-1,                          

2002-2)

საქართველო,                   
არასტანდარტული მოწმობა 067-06-ტ უვადო

საქ. 344-06 12.09.06
საწვავ-მარიგებელი 

სვეტი

NARA-კავკასიონი                      
(საიდ.#2001-1,                          

2002-2)

საქართველო,                   
არასტანდარტული მოწმობა 068-06-ტ უვადო

საქ. 345-06 12.09.06
საწვავ-მარიგებელი 

სვეტი

VAKA-ხობი                      
(საიდ.#2001-1,                          

2002-2)

საქართველო,                   
არასტანდარტული მოწმობა 069-06-ტ უვადო

საქ. 351-06 02.10.06
საწვავ-მარიგებელი 

სვეტი

KOPENC                     
AUTOMATIC-პაატა                                 

(საიდ.#2001-1,                          
2002-2,2003-3,2004-4) 

საქართველო,                   
არასტანდარტული მოწმობა 075-06-ტ უვადო

საქ. 354-06 13.11.06
საწვავ-მარიგებელი 

სვეტი

KOPPENC                     
AUTOMATIC-გენო                 

(საიდ.#200-1,                          
2002-2)

საქართველო,                   
არასტანდარტული მოწმობა 077-06-ტ უვადო

საქ. 384-07 11.01.07
საწვავ-მარიგებელი 

სვეტები

ШЕЛЬФ-1 КЕД                            
50-0,25-2-1x…….                

ШЕЛЬФ-2 КЕД                          
50-0,25-2-1x……

უკრაინა, შპს ნპკ "ШЕЛЬФ" მოწმობა 001-07-ტ უვადო

საქ. 452-07 14.06.07
საწვავ-მარიგებელი 

სვეტი

ნუკოილი-ფოთი                   
(said.#2001-1,                          

2002-2)

საქართველო,                   
არასტანდარტული მოწმობა 035-07-ტ უვადო

საქ. 453-07 14.06.07
საწვავ-მარიგებელი 

სვეტი

კომპან - წნორი                         
(საიდ.#2001-1,                          

2002-2)

საქართველო,                   
არასტანდარტული მოწმობა 037-07-ტ უვადო

საქ. 470-07 30.07.07
საწვავ მარიგებელი 

სვეტი

QUANTIUM-T                 
(სერია 100T, 200T,      
300T, 400T,500T,)

შოტლანდია, ფირმა 
"TOKHEIM UK"

ცნობა 048-07-ტრ უვადო



საქ. 472-07 09.08.07
საწვავ-მარიგებელი 

სვეტი НАРА 4000 რუსეთი, ღსს "НАРА" მოწმობა 040-07-ტ უვადო

საქ. 478-07 17.08.07
საწვავ-მარიგებელი 

სვეტები

BARANSAY            
(მოდელები          BS 

MPP 500 და                             
BS MPD 500)

თურქეთი, ფირმა 
"BARANSAY"

ცნობა 051-07-ტრ უვადო

საქ. 587-08 17.03.08
საწვავ-მარიგებელი 

სვეტი

"ჯილბარგო - 
ბაღდადი"-ს                         

(said. ## 1001-2, 2001-
2)

საქართველო, 
არასტანდარტული მოწმობა 005-08-ტ უვადო

საქ. 597-08 11.04.08.
საწვავ-მარიგებელი 

სვეტი

SALZCOTEN-APOL-           
ზ და გ                           

(საიდ. # 2001-1)

საქართველო, 
არასტანდარტული მოწმობა 014-08-ტ უვადო

საქ. 598-08 11.04.08.
საწვავ-მარიგებელი 

სვეტი

მექსანი-ბერკომი (საქ. 
##98001,05,06,07,08,        
09,10,11,12,14,15,16,                    

17,19,20,21)

თურქეთი, ფირმა                       
"MEPSAN"

მოწმობა 015-08-ტ უვადო

საქ. 599-08 11.04.08.
საწვავ-მარიგებელი 

სვეტი

მექსანი-მაკონა (საქ. 
##850613, 860157, 
881123, 911656)

თურქეთი, ფირმა                       
"MEPSAN"

მოწმობა 016-08-ტ უვადო

საქ. 605-08 22.04.08
საწვავ-მარიგებელი 

სვეტები

მოდელი              GSB 
224220 JMB DF 
000000 -(საქ.## 
AAAA165741, 

AA165742-165745,  
AA167822-167826,)   

GSB 488210 JMB DF  
000000 -(საქ.## 

AA165732-165740,                             
167827-167835)

იაპონია, შპს                  
"TATSUNO 

CORPORARION"
ცნობა 019-08-ტრ უვადო



საქ. 612-08 07.05.08
საწვავ-მარიგებელი 

სვეტი
СЕВЕР1                (საქ. 
##272, 273, 274, 275)

რუსეთის ფედერაცია,               
დსს "НПП АЗТ"

მოწმობა 022-08-ტ უვადო

საქ. 642-08 29.07.08
საწვავ-მარიგებელი 

სვეტი
ვენდრეიზერი - ნიკო                  

(საქ. #2001)
საქართველო, 

არასტანდარტული მოწმობა 038-08-ტ უვადო

საქ. 643-08 29.07.08
საწვავ-მარიგებელი 

სვეტი
შლუმბერჟე-ნიკო                          

(საინდ. ## 1001,1002)
საქართველო, 

არასტანდარტული                   
მოწმობა 039-08-ტ უვადო

საქ. 644-08 29.07.08
საწვავ-მარიგებელი 

სვეტი

კედ - ნერო                    
(საინდ. ## 

1001,1002,1003)

საქართველო, 
არასტანდარტული მოწმობა 040-08-ტ უვადო

საქ. 645-08 29.07.08
საწვავ-მარიგებელი 

სვეტი
4025-RN-B - ვარციხე                                    
(საინდ. ## 1001,1002)

საქართველო, 
არასტანდარტული მოწმობა 041-08-ტ უვადო

საქ. 646-08 29.07.08
საწვავ-მარიგებელი 

სვეტი
შველმი-მერჯევი        
(საქ. #2001, 1002)

საქართველო, 
არასტანდარტული მოწმობა 042-08-ტ უვადო

საქ. 647-08 29.07.08
საწვავ-მარიგებელი 

სვეტი
შეიდბახმანი -  მათე                 

(საქ. #2001)
საქართველო, 

არასტანდარტული მოწმობა 043-08-ტ უვადო

საქ. 650-08 07.08.08
საწვავ მარიგებელი 

სვეტები BIGBANG                              
თურქეთი, ფირმა                       

"MEPSAN"
ცნობა 037-08-ტრ უვადო

საქ. 700-09 16.06.09
საწვავ-მარიგებელი 

სვეტები 

მოდელები                     
ENCORE 300                          

და                                  
ENCORE 500S

აშშ,                                   
ფირმა                         

"GILBARCO"
ცნობა 020-09-ტრ უვადო



საქ. 715-09 07.09.09
საწვავ-მარიგებელი       

სვეტები
MEKSER                     

მოდელი M120L                                                  

თურქეთი,  ფირმა                                   
"M&M petrol Ekipmaniari 

San. ve Ticaret"
ცნობა 027-09-ტრ უვადო

საქ. 744-09 25.12.09
საწვავ-მარიგებელი 

სვეტები

GSB                            
(მოდელები                               

GSB 48821  და                 
GSB 24422)

იაპონია, შპს                  
"TATSUNO 

CORPORARION"
ცნობა 049-09-ტრ უვადო

საქ. 774-10 29.07.10
საწვავ-მარიგებელი 

სვეტები
ШЕЛЬФ… X КЕД  X - 

0,25 - X - X …
უკრაინა,                                                  

ღსს "ШЕЛЬФ"                                                                   
მოწმობა 012-10-ტ უვადო

საქ. 780-10 18.10.2010
საწვავ-მარიგებელი 

სვეტები

GLOBA STAR                       
(მოდიფიკაციები H, 

HH, HLR)

შვედეთი, ფირმა "Dresser 
Wayne pignone"/ შ..პ.ს. "Soft 

master"
მოწმობა 017-10-ტ უვადო

საქ. 792-11 18.03.11
საწვავ-მარიგებელი 

სვეტები „Horizon“
აშშ,                                   

ფირმა                         
"GILBARCO"

სერთიფიკატი                            
009-11-TR

 უვადო

საქ. 827-12 27.03.2012

თხევადი საწვავის და 
გათხევადებული აირის 

საწვავმარიგებელი 
სვეტების 

« ШЕЛЬФ…» X 
KEД X-0.25-X-

X…/LPG 

უკრაინა, ფირმა                                            
„НПК « ШЕЛЬФ »“  

სერთიფიკატი                            
006-12-TR

უვადო

საქ. 864-13 20.03.2013
საწვავის მარიგებელი 

სვეტები SK 700 – 2/Horizon
გერმანია, ფირმა                                            

„Gilbarco GmbH & Co. 
KG.“  

სერთიფიკატი                             
0013-13-TR

უვადო

საქ. 911-15 02.04.2015
საწვავის მარიგებელი 

სვეტები KLASSIC 3
TurqeTi, ფირმა                                            

„FUELSIS“  
სერთიფიკატი                             

007-15-TR
უვადო


