
1 

 

ტექნიკური რეგლამენტების რეესტრი 

ტექნიკური რეგლამენტის 

ტექნიკური რეგლამენტების 

რეესტრში რეგისტრაციის 

თარიღი და ნომერი 

საქართველოს მთავრობის დადგენილების სათაური, რომლითაც დამტკიცდა ტექნიკური 

რეგლამენტი 

საქართველოს 

მთავრობის 

დადგენილების მიღების 

თარიღი და 

სარეგისტრაციო ნომერი 

   10.01.2014 

    №1 

თხევად ან აირად საწვავზე მომუშავე წყლის ახალი გამაცხელებლების (საქვაბე დანადგარი) 

ეფექტურობის მოთხოვნების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ 

17.06.2013 

№149 

   10.01.2014 

    №2 

წნევის ქვეშ მყოფი მარტივი ჭურჭლის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ 19.06.2013 

№150 

   10.01.2014 

    №3 

წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ 19.06.2013 

№151 

  10.01.2014 

   №4 

საქართველოს საავტომობილო გზების საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის ტექნიკური 

რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე 

10.07.2013 

№172 

  10.01.2014 

   №5 

მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტების ინსპექტირების შესახებ ტექნიკური 

რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე 

10.07.2013 

№173 

  10.01.2014 

   №6 

ამიაკზე მომუშავე სამაცივრო დანადგარის მოწყობისა და უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ 

ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე 

02.08.2013 

№203 

 10.01.2014 

   №7 

ტექნიკური რეგლამენტის „საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის მეტეოროლოგიური 

უზრუნველყოფის წესის“ დამტკიცების თაობაზე 

09.12.2013 

№325 

10.01.2014 

   №8 

ტექნიკური რეგლამენტი „საქართველოს დროშით მცურავ გემებზე ეკიპაჟის უსაფრთხო 

რაოდენობით დაკომპლექტების შესახებ" დამტკიცების თაობაზე 

09.12.2013 

№326 

10.01.2014 

   №9 

ტექნიკური რეგლამენტი „სალოცმანო სამსახურის საქმიანობის და ლოცმანის 

სერტიფიცირების წესის“ დამტკიცების შესახებ 

09.12.2013 

№327 

10.01.2014 

   №10 

ტექნიკური რეგლამენტის „სახელმწიფო (ეროვნული) ეტალონების შენახვისა და გაუქმების 

წესის“ დამტკიცების შესახებ 

24.12.2013 

№355 

10.01.2014 

   №11 

ტექნიკური რეგლამენტი „საექსპერტო (ოფიციალური) გაზომვების ჩატარების წესის“ 

დამტკიცების შესახებ 

24.12.2013 

№356 

10.01.2014 

   №12 

ტექნიკური რეგლამენტის „დაკანონებული გაზომვის საშუალებების პირველადი და 

პერიოდული დამოწმება“ დამტკიცების შესახებ 

24.12.2013 

№357 

10.01.2014 

   №13 

ტექნიკური რეგლამენტის „დაკანონებული გაზომვის საშუალებების ტიპის დამტკიცების 

ეროვნული ნიშნის შემოღებისა და გაზომვის საშუალებაზე მისი დატანის წესის“ დამტკიცების 

24.12.2013 

№364 
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ტექნიკური რეგლამენტის 

ტექნიკური რეგლამენტების 

რეესტრში რეგისტრაციის 

თარიღი და ნომერი 

საქართველოს მთავრობის დადგენილების სათაური, რომლითაც დამტკიცდა ტექნიკური 

რეგლამენტი 

საქართველოს 

მთავრობის 

დადგენილების მიღების 

თარიღი და 

სარეგისტრაციო ნომერი 

შესახებ 

10.01.2014 

   №14 

ტექნიკური რეგლამენტის „დაკანონებული გაზომვის საშუალებებისადმი მოთხოვნების“ 

დამტკიცების შესახებ 

24.12.2013 

№369 

10.01.2014 

   №15 

ტექნიკური რეგლამენტის „ცდომილებათა ხარისხის გათვალისწინებით დაკანონებულ 

გაზომვის საშუალებათა კლასიფიკაციის“ დამტკიცების შესახებ 

24.12.2013 

№370 

10.01.2014 

   №16 

ტექნიკური რეგლამენტის „საერთაშორისო გადაზიდვების მწარმოებელი ავტოსატრანსპორტო 

საშუალებების მძღოლთა შრომისა და დასვენების რეჟიმების” დამტკიცების შესახებ 

31.12.2013 

№407 

10.01.2014 

   №17 

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების 

გაანგარიშების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე 

31.12.2013 

№408 

10.01.2014 

   №18 

ტექნიკური რეგლამენტის - „სამელიორაციო სისტემების ტექნიკური ექსპლუატაციის წესების 

შესახებ“ დამტკიცების შესახებ 

31.12.2013 

№409 

10.01.2014 

   №19 

„წნევაზე მომუშავე ჭურჭლების უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის 

დამტკიცების თაობაზე“ 

31.12.2013 

№410 

10.01.2014 

   №20 

„ტექნიკური რეგლამენტი „საზღვაო-საწვრთნელი დაწესებულებების აღიარებისა და საზღვაო-

სასწავლო დაწესებულებებისა და საზღვაო-საწვრთნელი დაწესებულებების პერიოდული 

მონიტორინგის წესის“ დამტკიცების შესახებ“ 

31.12.2013 

№411 

10.01.2014 

   №21 

„საბაგირო მოწყობილობების (საბაგირო გზის, ფუნიკულიორის) უსაფრთხო ექსპლუატაციის 

შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ 

31.12.2013 

№412 

10.01.2014 

   №22 

დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების 

თვითმონიტორინგის და ანგარიშგების წარმოების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების 

თაობაზე 

31.12.2013 

№413 

10.01.2014 

   №23 

ზედაპირული წყლის ობიექტებში ჩამდინარე წყლებთან ერთად ჩაშვებულ დამაბინძურებელ 

ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების (ზდჩ) ნორმების გაანგარიშების შესახებ 

ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე 

31.12.2013 

№414 

10.01.2014 

   №24 

ტექნიკური რეგლამენტის - „ნიადაგის ნაყოფიერების დონის განსაზღვრის” და „ნიადაგის 

კონსერვაციისა და ნაყოფიერების მონიტორიგის” დებულებების დამტკიცების შესახებ 

31.12.2013 

№415 



3 

 

ტექნიკური რეგლამენტის 

ტექნიკური რეგლამენტების 

რეესტრში რეგისტრაციის 

თარიღი და ნომერი 

საქართველოს მთავრობის დადგენილების სათაური, რომლითაც დამტკიცდა ტექნიკური 

რეგლამენტი 

საქართველოს 

მთავრობის 

დადგენილების მიღების 

თარიღი და 

სარეგისტრაციო ნომერი 

10.01.2014 

   №25 

ტექნიკური რეგლამენტის - „მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ნაგავსაყრელების მოწყობისა 

და ექსპლუატაციის წესები და ნორმები“ დამტკიცების თაობაზე 

31.12.2013 

№416 

10.01.2014 

   №26 

ტექნიკური რეგლამენტის - „აგრარულ ბაზრებში, ბაზრობებსა და მეცხოველეობის 

ნედლეულისა და პროდუქტების დამამზადებელ, შემნახველ და გადამამუშავებელ 

საწარმოებში, სამრეწველო მაცივრებში (მაცივარკომბინატებში), კვებისა და სავაჭრო 

ობიექტების შესაბამისი უფლებამოსილი სამსახურების ტიპობრივი წესის“ დამტკიცების 

შესახებ 

31.12.2013 

№417 

10.01.2014 

   №27 

„ატრაქციონების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ 31.12.2013 

№419 

10.01.2014 

   №28 

ტექნიკური რეგლამენტის - „ცხოველთა საკარანტინო წესების“ დამტკიცების შესახებ 31.12.2013 

№420 

10.01.2014 

   №29 

წიაღით სარგებლობასთან დაკავშირებული სალიცენზიო პირობების დაცვის შესახებ 

ანგარიშგების (საინფორმაციო ანგარიში) და წიაღით სარგებლობის პროექტების, საბადოთა 

დამუშავების ტექნოლოგიური სქემებისა და სამთო სამუშაოთა განვითარების გეგმების 

შედგენის ტექნიკური რეგლამენტისა და სტატისტიკური დაკვირვების ფორმების №1-01, 1-02, 

1-03, 1-04 და 1-05 დამტკიცების თაობაზე 

31.12.2013 

№421 

10.01.2014 

   №30 

ტექნიკური რეგლამენტის - „ცხოველთა გადარეკვა-გადაყვანის (მათ შორის საზაფხულო და 

ზამთრის საძოვრებზე) ვეტერინარულ-სანიტარიული წესების“ დამტკიცების შესახებ 

31.12.2013 

№422 

10.01.2014 

   №31 

თევზჭერისა და თევზის მარაგის დაცვის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე 31.12.2013 

№423 

10.01.2014 

   №32 

„ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნის, შენახვის, გამოყენებისა და რეკულტივაციის შესახებ“ 

ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე 

31.12.2013 

№424 

10.01.2014 

   №33 

საქართველოს ზედაპირული წყლების დაბინძურებისაგან დაცვის ტექნიკური რეგლამენტის 

დამტკიცების თაობაზე 

31.12.2013 

№425 

10.01.2014 

   №34 

ტექნიკური რეგლამენტის „ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის პარამეტრების 

აღმრიცხველი საკონტროლო მოწყობილობების (ტაქოგრაფების) ექსპლუატაციის წესის” 

დამტკიცების შესახებ 

31.12.2013 

№426 
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ტექნიკური რეგლამენტის 

ტექნიკური რეგლამენტების 

რეესტრში რეგისტრაციის 

თარიღი და ნომერი 

საქართველოს მთავრობის დადგენილების სათაური, რომლითაც დამტკიცდა ტექნიკური 

რეგლამენტი 

საქართველოს 

მთავრობის 

დადგენილების მიღების 

თარიღი და 

სარეგისტრაციო ნომერი 

10.01.2014 

   №35 

ტექნიკური რეგლამენტის - „პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების მარკირების წესის“ 

დამტკიცების შესახებ 

31.12.2013 

№427 

10.01.2014 

   №36 

საშიში ქიმიური ნივთიერებების ნიშანდებისა და ეტიკეტირების ტექნიკური რეგლამენტის 

დამტკიცების თაობაზე 

31.12.2013 

№428 

10.01.2014 

   №37 

ამწე მოწყობილობების მოწყობისა და უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ ტექნიკური 

რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე 

31.12.2013 

№429 

10.01.2014 

   №38 

მადნეული და არამადნეული საბადოების მიწისქვეშა წესით დამუშავების შესახებ ტექნიკური 

რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე 

31.12.2013 

№430 

10.01.2014 

   №39 

„იმ მიწისქვეშა ობიექტების მშენებლობის (რეკონსტრუქციის) და ექსპლუატაციის შესახებ, 

რომლებიც არ არიან დაკავშირებული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვებასთან ტექნიკური 

რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ 

31.12.2013 

№431 

10.01.2014 

   №40 

„საამფეთქებლო სამუშაოების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების 

თაობაზე“ 

31.12.2013 

№432 

10.01.2014 

   №41 

ტექნიკური რეგლამენტის - „ეპიზოოტიური, ზოონოზური, ზოოანთროპონოზური 

სნეულებების აღმძვრელით დაინფიცირებული და ადამიანისათვის საკვებად უვარგისად 

მიჩნეული მეცხოველეობის ნედლეულისა და პროდუქტების, ვეტერინარული დანიშნულების 

ბიოლოგიური და ყველა სახის ქიმიურ-ფარმაცევტული პრეპარატების ამოღებისა და 

განადგურების წესის“ დამტკიცების შესახებ 

31.12.2013 

№433 

10.01.2014 

   №42 

ტექნიკური რეგლამენტი - ელექტროსადგურების და ქსელების ტექნიკური ექსპლუატაციის 

წესების დამტკიცების შესახებ 

31.12.2013 

№434 

10.01.2014 

   №43 

დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების 

ფაქტობრივი რაოდენობის განსაზღვრის ინსტრუმენტული მეთოდის, დაბინძურების 

სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის 

დამდგენი სპეციალური გამზომ-საკონტროლო აპარატურის სტანდარტული ჩამონათვალისა 

და დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ტექნოლოგიური პროცესების მიხედვით 

ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის საანგარიშო მეთოდიკის შესახებ 

ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე 

31.12.2013 

№435 
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ტექნიკური რეგლამენტის 

ტექნიკური რეგლამენტების 

რეესტრში რეგისტრაციის 

თარიღი და ნომერი 

საქართველოს მთავრობის დადგენილების სათაური, რომლითაც დამტკიცდა ტექნიკური 

რეგლამენტი 

საქართველოს 

მთავრობის 

დადგენილების მიღების 

თარიღი და 

სარეგისტრაციო ნომერი 

10.01.2014 

   №44 

ტექნიკური რეგლამენტის - ვეტერინარული დანიშნულების ბიოლოგიური და ყველა სახის 

ქიმიურ-ფარმაცევტული პრეპარატების (საშუალებების) წარმოების, შენახვის, გადაზიდვის, 

ექსპორტის, რეექსპორტისა და იმპორტის აღრიცხვისა და გაცემის წესების“ დამტკიცების 

შესახებ 

31.12.2013 

№436 

10.01.2014 

   №45 

ტექნიკური რეგლამენტის - „პესტიციდების წვრილი დაფასოების ორგანიზების წესის“ 

დამტკიცების შესახებ 

31.12.2013 

№437 

10.01.2014 

   №46 

ტექნიკური რეგლამენტის - „რადიოიზოტოპური ლაბორატორიების მოწყობისა და მედიცინაში 

ღია რადიოფარმპრეპარატების გამოყენების წესები და ნორმები“ დამტკიცების შესახებ 

31.12.2013 

№438 

10.01.2014 

   №47 

ესკალატორების მოწყობისა და უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის 

დამტკიცების თაობაზე 

31.12.2013 

№439 

10.01.2014 

   №48 

წყალდაცვითი ზოლის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე 31.12.2013 

№440 

10.01.2014 

   №49 

ტექნიკური რეგლამენტის - „სურსათის ეტიკეტირებისადმი დამატებითი მოთხოვნების 

შესახებ“ დამტკიცების თაობაზე 

31.12.2013 

№441 

10.01.2014 

   №50 

ტექნიკური რეგლამენტის „ავტოსადგურის ფუნქციონირების წესისა და პირობების“ 

დამტკიცების თაობაზე 

31.12.2013 

№442 

10.01.2014 

   №51 

ტექნიკური რეგლამენტის - „საქართველოში პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების 

სარეგისტრაციო გამოცდების, ექსპერტიზისა და რეგისტრაციის დებულების დამტკიცების 

შესახებ“ 

31.12.2013 

№443 

10.01.2014 

   №52 

ტექნიკური რეგლამენტის - „საკლავი ცხოველების ვეტერინარული შემოწმებისა და ხორცისა 

და ხორცის პროდუქტების ვეტერინარულ-სანიტარიული ექსპერტიზის წესების“ დამტკიცების 

შესახებ 

31.12.2013 

№444 

10.01.2014 

   №53 

საქართველოს მცირე მდინარეების წყალდაცვითი ზოლების (ზონების) შესახებ ტექნიკური 

რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე 

31.12.2013 

№445 

10.01.2014 

   №54 

„ლიფტების უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის 

 დამტკიცების თაობაზე“ 

31.12.2013 

№446 

10.01.2014 ტექნიკური რეგლამენტის - „ბაზარზე განთავსებული პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების 31.12.2013 
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ტექნიკური რეგლამენტის 

ტექნიკური რეგლამენტების 

რეესტრში რეგისტრაციის 

თარიღი და ნომერი 

საქართველოს მთავრობის დადგენილების სათაური, რომლითაც დამტკიცდა ტექნიკური 

რეგლამენტი 

საქართველოს 

მთავრობის 

დადგენილების მიღების 

თარიღი და 

სარეგისტრაციო ნომერი 

   №55 კონტროლის და ნიმუშის აღების წესის“ დამტკიცების თაობაზე №447 

10.01.2014 

   №56 

ატმოსფერული ჰაერის მავნე ნივთიერებებით დაბინძურების ინდექსის გამოთვლისა და 

ატმოსფერული ჰაერის მავნე ნივთიერებებით დაბინძურების დონეების მიხედვით 

განსაკუთრებით დაბინძურებული, მაღალი დაბინძურების, დაბინძურებული და 

დაბინძურების არმქონე კატეგორიის რეგიონებისათვის ატმოსფერული ჰაერის მავნე 

ნივთიერებებით დაბინძურების ინდექსების სიდიდეების ტექნიკური რეგლამენტის 

დამტკიცების თაობაზე 

31.12.2013 

№448 

10.01.2014 

   №57 

„ნახშირის შახტების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ 31.12.2013 

№449 

10.01.2014 

   №58 

კარიერების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე 31.12.2013 

№450 

10.01.2014 

   №59 

ტექნიკური რეგლამენტის - „პესტიციდების და აგროქიმიკატების შენახვის, ტრანსპორტირების, 

რეალიზაციისა და გამოყენების წესების“ დამტკიცების შესახებ 

31.12.2013 

№451 

10.01.2014 

   №60 

რეკრეაციული მცურავი საშუალებების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ 31.12.2013 

№452 

10.01.2014 

   №61 

ტექნიკური რეგლამენტის - „მეღვინეობის პრაქტიკაში ნებადართული პროცესების, მასალებისა 

და ნივთიერებების ჩამონათვალის შესახებ“ დამტკიცების თაობაზე 

03.01.2014 

№2 

10.01.2014 

   №62 

ტექნიკური რეგლამენტის - ,,ყურძნის ღვინოების წარმოების ზოგადი წესების“ დამტკიცების 

შესახებ 

03.01.2014 

№3 

10.01.2014 

   №63 

ტექნიკური რეგლამენტის „ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით მგზავრის გადაყვანისა და 

ბარგის გადაზიდვის წესის” დამტკიცების თაობაზე 

03.01.2014 

№4 

10.01.2014 

   №65 

ტექნიკური რეგლამენტის „ავტოსატრანსპორტო საშუალების გზისთვის ვარგისობაზე 

სავალდებულო პერიოდული ტესტირების ფირნიშების ფორმისა და დამზადების წესის” 

დამტკიცების თაობაზე 

03.01.2014 

№6 

10.01.2014 

   №66 

ტექნიკური რეგლამენტი „განსხვავებულობაზე, ერთგვაროვნობაზე და სტაბილურობაზე 

პომიდვრის ახალი ჯიშის (Lycopersicum esculentum L) მიმართ მოთხოვნებისა და გამოცდის 

მეთოდების დამტკიცების შესახებ“ 

03.01.2014 

№7 
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ტექნიკური რეგლამენტის 

ტექნიკური რეგლამენტების 

რეესტრში რეგისტრაციის 

თარიღი და ნომერი 

საქართველოს მთავრობის დადგენილების სათაური, რომლითაც დამტკიცდა ტექნიკური 

რეგლამენტი 

საქართველოს 

მთავრობის 

დადგენილების მიღების 

თარიღი და 

სარეგისტრაციო ნომერი 

10.01.2014 

   №67 

არახელსაყრელ მეტეოროლოგიურ პირობებში ატმოსფერული ჰაერის დაცვის ტექნიკური 

რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე 

03.01.2014 

№8 

10.01.2014 

   №68 

ტექნიკური რეგლამენტის - „ცხოველთა ხორცის დადამღვის წესის“ დამტკიცების შესახებ 03.01.2014 

№9 

10.01.2014 

   №69 

ტექნიკური რეგლამენტის - „საცალო ვაჭრობაში დაუფასოებელი პროდუქციის მიწოდებისა და 

რეალიზაციის ჰიგიენური პირობებისა და წესების“ დამტკიცების შესახებ 

03.01.2014 

№10 

10.01.2014 

   №70 

ტექნიკური რეგლამენტის „მოთხოვნები ინდივიდუალური წესით დამზადებული 

(თვითნაკეთი) ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მიმართ“ დამტკიცების თაობაზე 

03.01.2014 

№11 

10.01.2014 

   №71 

ტექნიკური რეგლამენტის „ავტოსატრანსპორტო საშუალებების სერვისის წესის“ დამტკიცების 

თაობაზე 

03.01.2014 

№12 

10.01.2014 

   №72 

ტექნიკური რეგლამენტის - ბორჯომ-ხარაგაულის დაცული ტერიტორიების მენეჯმენტის 

გეგმის დამტკიცების თაობაზე 

03.01.2014 

№13 

10.01.2014 

   №73 

ტექნიკური რეგლამენტის - „განსხვავებულობაზე, ერთგვაროვნებაზე და სტაბილურობაზე 

სიმინდის (Zea mays L.) ახალი ჯიშის მიმართ მოთხოვნებისა და გამოცდის მეთოდების“ 

დამტკიცების შესახებ 

03.01.2014 

№14 

10.01.2014 

   №74 

ტექნიკური რეგლამენტის - „ცხოველთა სასაკლაოების ტიპობრივი წესის“ დამტკიცების 

შესახებ 

03.01.2014 

№15 

10.01.2014 

   №75 

ტექნიკური რეგლამენტის - თუშეთის დაცული ტერიტორიების მენეჯმენტის გეგმის 

დამტკიცების თაობაზე 

03.01.2014 

№16 

10.01.2014 

   №76 

გარემოსდაცვითი ტექნიკური რეგლამენტების დამტკიცების თაობაზე 03.01.2014 

№17 

10.01.2014 

   №77 

ტექნიკური რეგლამენტის - ვაშლოვანის დაცული ტერიტორიების მენეჯმენტის გეგმის 

დამტკიცების თაობაზე 

03.01.2014 

№18 

10.01.2014 

   №78 

ტექნიკური რეგლამენტის - „განსხვავებულობაზე, ერთგვაროვნებაზე და სტაბილურობაზე 

ქართული მეთაფლე ფუტკრის (APIS MELLIFERA L.) ახალი ჯიშის მიმართ მოთხოვნებისა და 

გამოცდის მეთოდების“ დამტკიცების შესახებ 

03.01.2014 

№19 

10.01.2014 საქვაბე დანადგარების უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის 03.01.2014 
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ტექნიკური რეგლამენტის 

ტექნიკური რეგლამენტების 

რეესტრში რეგისტრაციის 

თარიღი და ნომერი 

საქართველოს მთავრობის დადგენილების სათაური, რომლითაც დამტკიცდა ტექნიკური 

რეგლამენტი 

საქართველოს 

მთავრობის 

დადგენილების მიღების 

თარიღი და 

სარეგისტრაციო ნომერი 

   №79 დამტკიცების თაობაზე №20 

10.01.2014 

   №80 

აირმტვერდამჭერი მოწყობილობის ექსპლუატაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების 

თაობაზე 

03.01.2014 

№21 

10.01.2014 

   №81 

ტექნიკური რეგლამენტის „განსხვავებულობაზე, ერთგვაროვნებაზე და სტაბილურობაზე 

მცენარეთა ახალი ჯიშების მიმართ მოთხოვნებისა და გამოცდის მეთოდების“ დამტკიცების 

შესახებ 

03.01.2014 

№22 

10.01.2014 

   №82 

ტექნიკური რეგლამენტის – ჯავახეთის დაცული ტერიტორიების მენეჯმენტის გეგმის 

დამტკიცების თაობაზე 

03.01.2014 

№23 

10.01.2014 

   №83 

ტექნიკური რეგლამენტის - „საერთაშორისო მიმოსვლის სატრანპორტო საშუალებებზე 

დეზინფექციის, დეზინსექციის, დერატიზაციისა და დეზაქტივაციის საქმის ორგანიზებისა და 

განხორციელების წესები“ დამტკიცების შესახებ 

03.01.2014 

№24 

10.01.2014 

   №84 

ტექნიკური რეგლამენტი „მეზღვაურთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასებისა და 

მეზღვაურის სამედიცინო მოწმობის გაცემაზე უფლებამოსილი სამედიცინო დაწესებულებისა 

და უფლებამოსილი ექიმის შერჩევის და პერიოდული მონიტორინგის წესისა და პირობების“ 

დამტკიცების შესახებ“ 

03.01.2014 

№25 

10.01.2014 

   №85 

ტექნიკური რეგლამენტის - „წყლის სინჯის აღების სანიტარიული წესების“ დამტკიცების 

შესახებ 

03.01.2014 

№26 

10.01.2014 

   №86 

ტექნიკური რეგლამენტის - „განსხვავებულობაზე, ერთგვაროვნებაზე და სტაბილურობაზე 

კარტოფილის (Solanum tuberosum 1.) ახალი ჯიშის მიმართ მოთხოვნებისა და გამოცდის 

მეთოდების“ დამტკიცების შესახებ 

03.01.2014 

№27 

10.01.2014 

   №87 

ტექნიკური რეგლამენტის - „საქართველოს ტერიტორიაზე რადიაციული უსაფრთხოების 

ნორმები“ დამტკიცების შესახებ 

03.01.2014 

№28 

10.01.2014 

   №88 

ტექნიკური რეგლამენტის „სატვირთო ავტომობილებისა და მისაბმელებისათვის ECMT- ს 

ტექნიკურ და უსაფრთხოების მოთხოვნებთან შესატყვისობისა და გზისთვის ვარგისობის 

ტესტის სერტიფიკატების გაცემისა და გამოყენების წესის“ დამტკიცების თაობაზე 

03.01.2014 

№29 

10.01.2014 

   №89 

ტექნიკური რეგლამენტის „ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მიმართ წაყენებული 

ტექნიკური მოთხოვნები, რომლებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნითაც ტარდება გზისთვის 

03.01.2014 

№30 
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ტექნიკური რეგლამენტის 

ტექნიკური რეგლამენტების 

რეესტრში რეგისტრაციის 

თარიღი და ნომერი 

საქართველოს მთავრობის დადგენილების სათაური, რომლითაც დამტკიცდა ტექნიკური 

რეგლამენტი 

საქართველოს 

მთავრობის 

დადგენილების მიღების 

თარიღი და 

სარეგისტრაციო ნომერი 

ვარგისობაზე ტესტირება და მისი ჩატარების მეთოდების“ დამტკიცების თაობაზე 

10.01.2014 

   №90 

ტექნიკური რეგლამენტის - „ირიგაციული დანიშნულების წყალსაცავების ექსპლუატაციის 

წესების შესახებ“ დამტკიცების თაობაზე 

03.01.2014 

№31 

10.01.2014 

   №91 

ტექნიკური რეგლამენტის „ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით ტვირთის გადაზიდვის წესის” 

დამტკიცების თაობაზე 

03.01.2014 

№32 

10.01.2014 

   №92 

ტექნიკური რეგლამენტის - „განსხვავებულობაზე, ერთგვაროვნებაზე და სტაბილურობაზე 

რბილი ხორბლის (Triticum aestivum L. emend. Fiori& Paol.) ახალი ჯიშის მიმართ მოთხოვნებისა 

და გამოცდის მეთოდების“ დამტკიცების შესახებ 

03.01.2014 

№33 

10.01.2014 

   №93 

ტექნიკური რეგლამენტის - „რადიაქტიურ ნივთიერებებთან და მაიონებელი გამოსხივების სხვა 

წყაროებთან მუშაობის ძირითადი სანიტარიული წესები“ დამტკიცების შესახებ 

03.01.2014 

№34 

 

10.01.2014 

   №94 

ტექნიკური რეგლამენტის - „სურსათში/ცხოველთა საკვებში და გარემოს ობიექტებში 

პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების ნარჩენების კონტროლისათვის ნიმუშების აღების 

წესების“ დამტკიცების თაობაზე 

03.01.2014 

№35 

 

10.01.2014 

   №95 

ტექნიკური რეგლამენტის „მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების გადაკეთების წესების” 

დამტკიცების თაობაზე 

03.01.2014 

№36 

10.01.2014 

   №96 

ტექნიკური რეგლამენტის „სხვადასხვა კატეგორიის ავტოსატრანსპორტო საშუალებების 

ტესტირების პერიოდულობის“ დამტკიცების თაობაზე 

03.01.2014 

№37 

10.01.2014 

   №97 

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროების ინვენტარიზაციის 

ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე 

06.01.2014 

№42 

14.01.2014 

   №98 

საქართველოს ტერიტორიაზე ხე-ტყის მოძრაობის წესებისა და მრგვალი ხე-ტყის (მორის) 

პირველადი გადამუშავების ობიექტის (სახერხი საამქროს) ტექნიკური რეგლამენტის 

დამტკიცების თაობაზე 

10.01.2014 

№46 

 

16.01.2014 

   №99 

ტექნიკური რეგლამენტის - ,,ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახურის ქვედანაყოფის შენობა-

ნაგებობების დაპროექტების ნორმების’’ დამტკიცების თაობაზე 

14.01.2014 

№50 
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ტექნიკური რეგლამენტის 

ტექნიკური რეგლამენტების 

რეესტრში რეგისტრაციის 

თარიღი და ნომერი 

საქართველოს მთავრობის დადგენილების სათაური, რომლითაც დამტკიცდა ტექნიკური 

რეგლამენტი 

საქართველოს 

მთავრობის 

დადგენილების მიღების 

თარიღი და 

სარეგისტრაციო ნომერი 

16.01.2014 

   №100 

ტექნიკური რეგლამენტის - ,,სამოქალაქო უსაფრთხოების საინჟინრო-ტექნიკური 

ღონისძიებების“ დამტკიცების თაობაზე 

14.01.2014 

№51 

 

16.01.2014 

   №101 

საქართველოს ტერიტორიაზე სამშენებლო სფეროს მარეგულირებელი ტექნიკური 

რეგლამენტების აღიარებისა და სამოქმედოდ დაშვების შესახებ 

14.01.2014 

№52 

 

16.01.2014 

   №102 

ტექნიკური რეგლამენტის „საავიაციო ტექნიკის ტექნიკური მომსახურების წესის“ დამტკიცების 

თაობაზ 

14.01.2014 

№53 

16.01.2014 

   №103 

ტექნიკური რეგლამენტის - „გარემოსთვის მიყენებული ზიანის განსაზღვრის 

(გამოანგარიშების) მეთოდიკა“ დამტკიცების შესახებ 

14.01.2014 

№54 

16.01.2014 

   №104 

ტექნიკური რეგლამენტის - ,,სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები 

ხარჯებისა და გეგმური მოგების განსაზღვრის წესის“ დამტკიცების შესახებ 

14.01.2014 

№55 

16.01.2014 

   №105 

სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ 15.01.2014 

№58 

16.01.2014 

   №106 

ტექნიკური რეგლამენტის - დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების 

რეგულირების ძირითადი დებულებების დამტკიცების თაობაზე 

15.01.2014 

№59 

16.01.2014 

   №107 

ავტოგასამართი სადგურებისა და ავტოგასამართი კომპლექსების უსაფრთხოების შესახებ 

ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე 

15.01.2014 

№60 

16.01.2014 

   №108 

ტექნიკური რეგლამენტის - განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობის 

პროექტების სავალდებულო ექსპერტიზის ჩატარების დროებითი წესის დამტკიცების თაობაზე 

15.01.2014 

№61 

16.01.2014 

   №109 

ტექნიკური რეგლამენტი – ცენტრალიზებული და ადგილობრივი წყალმომარაგების სასმელ-

სამეურნეო წყლის ქლორით გაუსნებოვნებისა და წყალსადენის ნაგებობების დეზინფექციის 

სანიტარიული წესების დამტკიცების შესახებ 

15.01.2014 

№62 

16.01.2014 

   №110 

სურსათის ფორტიფიკაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ 15.01.2014 

№63 

16.01.2014 

   №111 

ტექნიკური რეგლამენტი - სამკურნალო-პროფილაქტიკური დაწესებულებების ნარჩენების 

შეგროვების, შენახვისა და გაუვნებლების სანიტარული წესების დამტკიცების შესახებ 

15.01.2014 

№64 
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ტექნიკური რეგლამენტის 

ტექნიკური რეგლამენტების 

რეესტრში რეგისტრაციის 

თარიღი და ნომერი 

საქართველოს მთავრობის დადგენილების სათაური, რომლითაც დამტკიცდა ტექნიკური 

რეგლამენტი 

საქართველოს 

მთავრობის 

დადგენილების მიღების 

თარიღი და 

სარეგისტრაციო ნომერი 

16.01.2014 

   №112 

ნავთობის ბაზების უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის 

დამტკიცების თაობაზე 

15.01.2014 

№65 

16.01.2014 

   №113 

ტექნიკური რეგლამენტი - ბავშვზე ზრუნვის სტანდარტების დამტკიცების შესახებ 15.01.2014 

№66 

16.01.2014 

   №114 

ტექნიკური რეგლამენტი - ,,სამუშაო ზონის ჰაერში ფიბროგენული, შერეული ტიპის 

მოქმედების აეროზოლებისა და ლითონების ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციების 

დამტკიცების შესახებ“ 

15.01.2014 

№67 

16.01.2014 

   №115 

ტექნიკური რეგლამენტის - ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის სტანდარტების დამტკიცების 

შესახებ 

15.01.2014 

№68 

16.01.2014 

   №116 

ტექნიკური რეგლამენტი - საწარმოო სათავსების მიკროკლიმატისადმი წაყენებული ჰიგიენური 

მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ 

15.01.2014 

№69 

16.01.2014 

   №117 

ტექნიკური რეგლამენტი - სამუშაო ზონის ჰაერში მავნე ნივთიერებების შემცველობის 

ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციების დამტკიცების შესახებ 

15.01.2014 

№70 

16.01.2014 

   №118 

საქართველოს ტერიტორიაზე სამშენებლო სფეროს მარეგულირებელი ტექნიკური 

რეგლამენტების დამტკიცების შესახებ 

15.01.2014 

№71 

16.01.2014 

   №119 

ტექნიკური რეგლამენტის - სურსათთან დაკავშირებული ტარის სანიტარიულ-ჰიგიენური 

ნორმების დამტკიცების შესახებ 

15.01.2014 

№72 

16.01.2014 

   №120 

ტექნიკური რეგლამენტი - წყალმომარაგების სისტემაში გამოყენებული მასალების, 

რეაგენტების, მოწყობილობებისა და ტექნოლოგიების ჰიგიენური შეფასების შესახებ 

15.01.2014 

№73 

16.01.2014 

   №121 

ტექნიკური რეგლამენტი - სისხლის გადასხმის დაწესებულებების ფუნქციონირებისათვის 

სავალდებულო ნორმატივების დამტკიცების შესახებ 

15.01.2014 

№74 

16.01.2014 

   №122 

მაგისტრალური ნავთობსადენის უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ ტექნიკური 

რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე 

15.01.2014 

№75 

16.01.2014 

   №123 

გათხევადებული ნახშირწყალბადიანი გაზების (პროპან-ბუტანი) გაზსავსები სადგურების, 

პუნქტების, ბალონების საშუალედო საწყობების, ავტომობილების გასამართი სადგურების, 

სარეზერვუარო, ჯგუფური და ინდივიდუალური გაზბალონიანი დანადგარების უსაფრთხო 

ექსპლუატაციის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე 

15.01.2014 

№76 
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ტექნიკური რეგლამენტის 

ტექნიკური რეგლამენტების 

რეესტრში რეგისტრაციის 

თარიღი და ნომერი 

საქართველოს მთავრობის დადგენილების სათაური, რომლითაც დამტკიცდა ტექნიკური 

რეგლამენტი 

საქართველოს 

მთავრობის 

დადგენილების მიღების 

თარიღი და 

სარეგისტრაციო ნომერი 

16.01.2014 

   №124 

ტექნიკური რეგლამენტი - პათოგენურ ბიოლოგიურ აგენტებზე (პათოგენურ 

მიკროორგანიზმებზე) მუშაობის სანიტარიული ნორმების დამტკიცების შესახებ 

15.01.2014 

№77 

16.01.2014 

   №125 

ტექნიკური რეგლამენტი – ბავშვთა სკოლამდელ დაწესებულებებში კვების ორგანიზაციის 

სანიტარიული წესებისა და ნორმების დამტკიცების შესახებ 

15.01.2014 

№78 

16.01.2014 

   №126 

ჰაერის დაყოფის პროდუქტების წარმოებისა და მოხმარების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის 

დამტკიცების თაობაზე 

15.01.2014 

№79 

16.01.2014 

   №127 

ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე აირბალონიანი მოწყობილობის განთავსების, ტექნიკურ 

მოთხოვნებთან მისი შესაბამისობის შეფასების და უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ 

ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე 

15.01.2014 

№80 

16.01.2014 

   №128 

ბუნებრივ გაზზე მომუშავე საავტომობილო გაზსავსები საკომპრესორო სადგურებისათვის 

ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე 

15.01.2014 

№81 

16.01.2014 

   №129 

ტექნიკური რეგლამენტის - მტირალას ეროვნული პარკის მენეჯმენტის გეგმის დამტკიცების 

თაობაზე 

16.01.2014 

№82 

16.01.2014 

   №130 

ტექნიკური რეგლამენტის - „სამედიცინო რენტგენო-რადიოლოგიური დიაგნოსტიკური 

პროცედურებისა და მკურნალობის დროს რადიაციული დაცვის უზრუნველყოფის ნორმები“ 

დამტკიცების შესახებ 

16.01.2014 

№83 

16.01.2014 

   №131 

ტექნიკური რეგლამენტების - „ალგეთის ეროვნული პარკის ფუნქციონირების დროებითი 

რეგულირების წესის“, „კინტრიშის დაცული ტერიტორიების ფუნქციონირების დროებითი 

რეგულირების წესის“, „თბილისის ეროვნული პარკის ფუნქციონირების დროებითი 

რეგულირების წესის“, „იმერეთის მღვიმეების დაცული ტერიტორიების ფუნქციონირების 

დროებითი რეგულირების წესის“, „მარიამჯვარის სახელმწიფო ნაკრძალის ფუნქციონირების 

დროებითი რეგულირების წესის“, „ყაზბეგის ეროვნული პარკის ფუნქციონირების დროებითი 

რეგულირების წესის“, „გარდაბნის აღკვეთილის ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების 

წესის“, „კოლხეთის ეროვნული პარკის ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესის“, 

„აჯამეთის აღკვეთილის ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესის“, „ქობულეთის 

დაცული ტერიტორიების ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესის“, „ჭაჭუნის 

აღკვეთილის ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესის“, „ყორუღის აღკვეთილის 

ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესის“, „ივრის აღკვეთილის ფუნქციონირების 

16.01.2014 

№84 
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ტექნიკური რეგლამენტის 

ტექნიკური რეგლამენტების 

რეესტრში რეგისტრაციის 

თარიღი და ნომერი 

საქართველოს მთავრობის დადგენილების სათაური, რომლითაც დამტკიცდა ტექნიკური 

რეგლამენტი 

საქართველოს 

მთავრობის 

დადგენილების მიღების 

თარიღი და 

სარეგისტრაციო ნომერი 

დროებითი რეგულირების წესის“, „ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების ფუნქციონირების 

დროებითი რეგულირების წესის“ და „ბაწარა-ბაბანეურის დაცული ტერიტორიების 

ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესის“ დამტკიცების თაობაზე 

16.01.2014 

   №132 

ზოგიერთი სფეროს მარეგულირებელი ტექნიკური რეგლამენტების შესახებ 16.01.2014 

№85 

22.01.2014 

  №133 

გაზის სისტემების უსაფრთხოების ზოგადი მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის 

დამტკიცების თაობაზე 

22.01.2014 

№101 

12.02.2014 

  №134 

ტექნიკური რეგლამენტი - მიუსაფართა დროებითი თავშესაფრის ფუნქციონირების 

მინიმალური სტანდარტების დამტკიცების შესახებ 

07.02.2014 

№131 

12.03.2014 

  №135 

ციფრული ხელმოწერის სერტიფიკატისა და ციფრული ხელმოწერის სერტიფიკატის გამცემის 

მიმართ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ 

12.05.2009 

№88 

12.03.2014 

  №136 

სტანდარტების, ტექნიკური რეგლამენტებისა და შესაბამისობის შეფასების პროცედურების 

მოქმედი დოკუმენტებისა და მათი პროექტების შესახებ შეტყობინებათა გაგზავნისა და 

ინფორმაციის გაცვლის წესის დამტკიცების თაობაზე 

18.09.2009 

№170 

12.03.2014 

  №137 

მაღალი რისკის შემცველი სამედიცინო საქმიანობის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების 

თაობაზე 

22.11.2010 

№359 

12.03.2014 

  №138 

ლიფტის უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე 20.07.2011 

№289 

12.03.2014 

  №139 

ადამიანების გადასაყვანად განკუთვნილი საბაგირო მოწყობილობების შესახებ ტექნიკური 

რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე 

15.08.2011 

№320 

12.03.2014 

  №140 

მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტების ზღვრული ტექნიკური 

პარამეტრების დადგენის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე  
28.12.2012 

№488 

14.03.2014 

  №141 

ტექნიკური რეგლამენტის – „იარაღის შესახებ“ საქართველოს კანონის 141 მუხლით 

განსაზღვრული პნევმატური იარაღის ძირითადი ტექნიკური მახასიათებლების  დამტკიცების 

შესახებ 

12.03.2014 

№223 

 

27.03.2014 

  №142 

„მაგისტრალური გაზსადენის უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის 

დამტკიცების თაობაზე 

26.03.2014 

№257 
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ტექნიკური რეგლამენტის 

ტექნიკური რეგლამენტების 

რეესტრში რეგისტრაციის 

თარიღი და ნომერი 

საქართველოს მთავრობის დადგენილების სათაური, რომლითაც დამტკიცდა ტექნიკური 

რეგლამენტი 

საქართველოს 

მთავრობის 

დადგენილების მიღების 

თარიღი და 

სარეგისტრაციო ნომერი 

10.04.2014 

  №143 

ტექნიკური რეგლამენტების - წიაღით სარგებლობასთან დაკავშირებული სალიცენზიო 

პირობების დაცვის შესახებ ანგარიშგების (საინფორმაციო ანგარიში) წესის, წიაღით 

სარგებლობის პროექტების, საბადოთა დამუშავების ტექნოლოგიური სქემებისა და სამთო 

სამუშაოთა განვითარების გეგმების შედგენის წესისა და სტატისტიკური დაკვირვების 

ფორმების (№1-01, 1-02, 1-03 და 1-04) დამტკიცების თაობაზე 

04.04.2014 

№271 

 

06.06.2014 

  №144 

მშენებლობის უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე 27.05,2014 

№361 

09.09.2014 

  №145 

საქართველოში სარეალიზაციოდ განკუთვნილი თამბაქოს ნაწარმის შემცველების ზღვრულად 

დასაშვები ნორმების, მათი გაზომვისა და რეგულირების წესების და თამბაქოს ნაწარმის 

რეალიზაციის ადგილებში, რეკლამაზე, ბლოკებსა და კოლოფებზე მისათითებელი 

სამედიცინო გაფრთხილებების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ 

05.09.2014 

№538 

09.09.2014 

  №146 

საწარმოო ტრანსფუზიოლოგიის დაწესებულებების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების 

შესახებ 

05.09.2014 

№539 

01.10.2014 

№147 

ტექნიკური რეგლამენტი  - აფთიაქის  (სპეციალიზებული სავაჭრო ობიექტის ) და საცალო 

რეალიზაციის სავაჭრო ობიექტის სანიტარულ -ჰიგიენური /ტექნიკური პირობების 

განსაზღვრის შესახებ 

29.09.2014 

№575 

29.12.2014 

№148 

თაფლის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე 26.12.2014 

№714 

29.12.2014 

№149 

დაფასოებული ნატურალური მინერალური წყლისა და წყაროს წყლის ტექნიკური 

რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ 

26.12.2014 

№719 

31.12.2014 

№150 

ტექნიკური რეგლამენტის - „მაიონებელი გამოსხივების წყაროების, რადიოაქტიური 

ნარჩენების, ავტორიზაციის უწყებრივი რეესტრის შექმნისა და წარმოების წესის, 

მაიონებელი გამოსხივების წყაროების კატეგორიზაციის“ დამტკიცების შესახებ 

19.12.2014 

№689 

06.01.2015 

№151 

 

ტექნიკური რეგლამენტის - „მეტალის ჯართის რადიაციული მონიტორინგის წესის“ 

დამტკიცების შესახებ 

31.12.2014 

№756 

07.04.2015 

№152 

რძისა და რძის ნაწარმის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე 03.04.2015 

№152 
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ტექნიკური რეგლამენტის 

ტექნიკური რეგლამენტების 

რეესტრში რეგისტრაციის 

თარიღი და ნომერი 

საქართველოს მთავრობის დადგენილების სათაური, რომლითაც დამტკიცდა ტექნიკური 

რეგლამენტი 

საქართველოს 

მთავრობის 

დადგენილების მიღების 

თარიღი და 

სარეგისტრაციო ნომერი 

  21.04.2015 

       №153 

                                     

ტექნიკური რეგლამენტის - ავტორიზებულ აფთიაქსა და აფთიაქში (სპეციალიზებულ 

სავაჭრო ობიექტში) ორიგინალური შეფუთვის დაშლისა და დაფასოების გზით, 

პაციენტის ინდივიდუალური საჭიროებისათვის შესაბამისი ოდენობით, 

ფარმაცევტული პროდუქტის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ 

20.04.2015 

№166 

 

21.04.2015 

       №154 

 

ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე აირბალონიანი მოწყობილობის განთავსების, 

ტექნიკურ მოთხოვნებთან მისი შესაბამისობის შეფასების და უსაფრთხო 

ექსპლუატაციის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ 

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 იანვრის №80 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის შესახებ 

20.04.2015 

№167 

 

29.04.2015 

       №155 

 

სამედიცინო, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და საზოგადოებრივი 

მნიშვნელობის დაწესებულებებში დეზინფექციისა და სტერილიზაციის ტექნიკური 

რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ 

24.04.2015 

№185 

 

29.04.2015 

       №156 

 

ტექნიკური რეგლამენტის - „ცდის, სამეცნიერო კვლევისა და სელექციური 

სამუშაოსათვის მავნე ორგანიზმის, მცენარის, მცენარეული პროდუქტის და სხვა 

ფიტოსანიტარიული რეგულირებადი ობიექტის საქართველოში შემოტანის წესის“ 

დამტკიცების თაობაზე  

 

24.04.2015 

№190 

 

 


