საქართველოს მთავრობის
დადგენილება №126
2019 წლის 4 მარტი
ქ. თბილისი

„ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი მისაბმელების პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების
შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 1
დეკემბრის №510 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
მუხლი 1

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად,
„ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი მისაბმელების პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების შესახებ“
ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 1 დეკემბრის №510
დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 12/12/2017, 300160070.10.003.020230) შეტანილ იქნეს ცვლილება და
დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის:
1. მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის:
ა) „დ“ ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს;
ბ) „ზ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ზ) ისტორიული ინტერესის სატრანსპორტო საშუალება – სატრანსპორტო საშუალება, რომელიც დამზადებულია 1960
წლამდე;“.

2. მე-5 მუხლის:
ა) მე-15 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„გ) იხდის მომსახურების საფასურს საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 3 იანვრის №37
დადგენილებით
დამტკიცებული
ტექნიკური რეგლამენტით – „სხვადასხვა კატეგორიის
ავტოსატრანსპორტო საშუალების ინსპექტირების პერიოდულობა და საფასურები“ დადგენილი
ტარიფის შესაბამისად;“;
ბ) 24-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„24. სატრანსპორტო საშუალების განმეორებითი ინსპექტირებისას ხორციელდება სატრანსპორტო
საშუალების მხოლოდ ვიზუალური და ინსპექტირების ანგარიშში აღნიშნული იმ პოზიციების
შემოწმება, რომლებიც არ აკმაყოფილებენ დადგენილ კრიტერიუმებს. ამასთან, სატრანსპორტო
საშუალების განმეორებითი ინსპექტირება იმავე ინსპექტირების ცენტრში, რომელშიც ჩატარდა
პირველი ინსპექტირება, თავისუფლდება მომსახურების საფასურისაგან.“.
3. მე-5 მუხლს 24-ე პუნქტის შემდგომ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 241 პუნქტი:
„241 . ამ მუხლის 24-ე პუნქტით გათვალისწინებული ვიზუალური შემოწმება მოიცავს მხოლოდ
სატრანსპორტო საშუალების ფარის, ბამპერის, საბურავის, საქარე მინის, გამონაბოლქვი აირების
კვამლიანობის, ძარისა და ძარის სხვა ელემენტების გარეგნულ დათვალიერებას და მათი შესაბამისობის
დადგენას ამ რეგლამენტის მოთხოვნებთან, ხოლო M2 და M3 კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების
მიმართ დამატებით უნდა განხორციელდეს ავარიული გასასვლელების შემოწმება.“.
4. მე-5 მუხლის:
ა) 25-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
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„25. თუ განმეორებითი ინსპექტირების შედეგად დადგინდა, რომ ინსპექტირებამდე გამოვლენილი და
ინსპექტირების ანგარიშში მითითებული ხარვეზი ან/და პირობა, რომელიც კრძალავს სატრანსპორტო
საშუალების ექსპლუატაციას, არ არის აღმოფხვრილი, ან თუ განმეორებითი ინსპექტირებისას
ვიზუალური შემოწმების შედეგად გამოვლინდა ისეთი ხარვეზი, რომელიც არ არის მითითებული
ინსპექტირების ანგარიშში, ინსპექტირების ცენტრის მიერ ივსება ინსპექტირების ანგარიში
განმეორებითი ინსპექტირების შედეგების მითითებით. ამასთან, სატრანსპორტო საშუალების
ინსპექტირებაზე წარმდგენი იღებს გაფრთხილებას კანონის წინაშე პასუხისმგებლობის შესახებ
გაუმართავი სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობის შემთხვევაში. აღნიშნული სატრანსპორტო
საშუალების შემდგომი ინსპექტირება ტარდება საერთო წესით.“;
ბ) 27-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„27. თუ პირველი ან განმეორებითი ინსპექტირების შედეგად არ გამოვლინდა ხარვეზ(ებ)ი და
პირობ(ები)ა, რომლებიც კრძალავს სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაციას, მიიჩნევა, რომ
სატრანსპორტო საშუალებამ ინსპექტირება დადებითად გაიარა და მესაკუთრეს (მფლობელს) ეძლევა
ინსპექტირების ანგარიში, პირველი ინსპექტირების თარიღიდან მომდევნო ინსპექტირების ჩატარების
საბოლოო ვადის მითითებით.“;
გ) 29-ე და 30-ე პუნქტები ამოღებულ იქნეს;
დ) 32-ე პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს.
5. მე-6 მუხლის:
ა) მე-3 პუნქტის:
ა.ა) „თ.ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„თ.ა) საქარე მინაზე მინამწმენდის მოქმედების არეში და სარკეებზე ბზარ(ებ)ის ან/და ლაქ(ებ)ის
არსებობა;“;
ა.ბ) „თ.გ“ ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს;
ბ) მე-4 პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ბ.დ“ ქვეპუნქტი:
„ბ.დ) მარჯვენასაჭიანი ან საჭის მდებარეობის ცვლილების მქონე ავტოსატრანსპორტო საშუალების
ფარების რეგულირება შესაბამისი სტიკერის გამოყენებით;“;
გ) მე-4 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ე) წინა ნისლსაწინააღმდეგო ფარები უნდა ირთვებოდეს გაბარიტულ მაშუქებთან ერთად, ავტომატურ
ან არაავტომატურ რეჟიმში;“;
დ) მე-6 პუნქტის „უ“ ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს;
ე) მე-8 პუნქტის 8.2 ქვეპუნქტის:
ე.ა) „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ბ) იძულებითი აალებადი (ბენზინის) ძრავების შემთხვევაში, გამონაბოლქვში ნახშირჟანგის (CO)
შემცველობისა და გამონაბოლქვი აირების კვამლიანობის გაზომვა გამონაბოლქვის მილიდან, ძრავას
უქმი სვლის რეჟიმში, მიიჩნევა სატრანსპორტო საშუალების გამონაბოლქვთან მიმართებით
მდგომარეობის შეფასების ადეკვატურ ინდიკატორად;“;
ე.ბ) „დ.ა“ ქვეპუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „დ.ა.დ“ ქვეპუნქტი:
„დ.ა.დ) გამონაბოლქვის სისტემის ვიზუალური ინსპექტირება გამონაბოლქვი აირების კვამლიანობის
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გაზომვის მიზნით;“;
ე.გ) „დ.ბ.გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„დ.ბ.გ) სატრანსპორტო საშუალების გამონაბოლქვის კონტროლის სისტემის ეფექტურობის განსაზღვრა
გამონაბოლქვში ლამბდას სიდიდისა და CO-ის შემცველობის გაზომვით, რაც უნდა შეესაბამებოდეს
მწარმოებლის მიერ დამტკიცებულ პროცედურებსა და შესაბამის ტიპზე მოთხოვნებს. ძრავას უქმი
სვლის (დაუტვირთავი) რეჟიმის დროს გამონაბოლქვ აირებში CO-ის მაქსიმალური დასაშვები
შემცველობა ძრავას უქმ სვლაზე არ უნდა აღემატებოდეს სატრანსპორტო საშუალების მწარმოებლის
მიერ განსაზღვრულ დონეს ან, თუ აღნიშნული ინფორმაცია არ იქნება ხელმისაწვდომი:

დ.ბ.გ.ა) ძრავას უქმ სვლაზე – 0,5%-სა და ძრავას უქმ სვლაზე მაღალი ბრუნთა რიცხვით (არანაკლებ 2
000 ბრ/წთ) – 0.3%-ს;
დ.ბ.გ.ბ) კოეფიციენტი ლამბდა (ჰაერი/საწვავი) არ უნდა აღემატებოდეს სატრანსპორტო საშუალების
მწარმოებლის მიერ დადგენილ სიდიდეს, ამ ინფორმაციის უქონლობის შემთხვევაში კი – 1 ± 0,03-ს;“;
ე.დ) „დ.ბ“ ქვეპუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „დ.ბ.დ“ ქვეპუნქტი:
„დ.ბ.დ) გამონაბოლქვის სისტემის ვიზუალური ინსპექტირება გამონაბოლქვი აირების კვამლიანობის
გაზომვის მიზნით;“.
6. მე-8 მუხლის:
ა) პირველი პუნქტის:
ა.ა) „ა.ბ.ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ა.ბ.ბ) 8.2 ქვეპუნქტის „დ.ბ.გ.ბ“ და „ზ.ა“ ქვეპუნქტები;“;
ა.ბ) „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ბ) ამ რეგლამენტის მე-6 მუხლის მე-8 პუნქტის „დ.ბ.გ.ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული
მაჩვენებლები განისაზღვროს – 0,8%-ით.“;
ბ) მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„5. M1 , M2 , M3 , N1 , N2 , N3 , O3 , O4 კატეგორიის ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ხელახალი
რეგისტრაციის შემთხვევაში, პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება უნდა განხორციელდეს
ხელახალი რეგისტრაციის შემდგომ 30 კალენდარული დღის განმავლობაში, გარდა იმ
ავტოსატრანსპორტო
საშუალებებისა,
რომელთა სავალდებულო
პერიოდული ტექნიკური
ინსპექტირების ვადა ხელახალი რეგისტრაციის განხორციელების წელს არ დამდგარა „ტექნიკური
რეგლამენტის „სხვადასხვა კატეგორიის ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ინსპექტირების
პერიოდულობისა და საფასურების“ დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 3
იანვრის №37 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით.“.
7. მე-8 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-11 და მე-12 პუნქტები:
„11. 2020 წლის 1 იანვრამდე დასაშვებია მარჯვენასაჭიანი ან საჭის მდებარეობის ცვლილების მქონე
ავტოსატრანსპორტო საშუალების ფარების რეგულირება შესაბამისი სტიკერის გამოყენებით.
12. 2020 წლის 1 იანვრამდე დასაშვებია ავტოსატრანსპორტო საშუალების საქარე მინაზე, მინამწმენდის
მოქმედების არეში, არაუმეტეს სამი წერტილოვანი დაზიანების არსებობა, სადაც წერტილოვანი
დაზიანების დიამეტრი არ აღემატება 5 მილიმეტრს.“.
8. დანართ №1-ს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 8.2.1.3 გრაფა:
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„
ვიზუალური შემოწმება.

8.2.1.3.

აირისებრი
გამონაბოლქვი

გამონაბოლქვი აირების კვამლიანობა
იზომება

ხილული მოჭარბებული
გამონაბოლქვი აირები:
(ა) კვამლის შეფერილობა –
შავი ან ნაცრისფერი;

თავისუფალი აჩქარების ფაზაში 5 წამის
(ბ) კვამლის შეფერილობა –
განმავლობაში და შემდგომ
ლურჯი;
აქსელერაციით 2500 ბრ/წთ-მდე ან
ძრავას მაქსიმალურ ბრუნთა რიცხვის
ნახევრამდე.

.“.
9. დანართ №1-ის 8.2.2.2 გრაფა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„
ა) გამონაბოლქვი აირების
კვამლიანობა იზომება თავისუფალი
აჩქარების ფაზაში (დატვირთვის
გარეშე უქმი სვლიდან მაქსიმალურ
ბრუნთა რიცხვამდე), როდესაც
გადაცემათა კოლოფი ბერკეტი
ნეიტრალურ მდგომარეობაშია, ხოლო
გადაბმულობა ჩართულია;
ბ) სატრანსპორტო საშუალების
წინასწარი მომზადება:
კვამლიანობა
1980 წლის 1
იანვრამდე
რეგისტრირებული
ან ექსპლუატაციაში
მყოფი
სატრანსპორტო
საშუალებები
თავისუფლდებიან
ამ მოთხოვნებისაგან

1. სატრანსპორტო საშუალების
ინსპექტირება შესაძლებელია
ჩატარდეს წინასწარი მომზადების
გარეშე, თუმცა უსაფრთხოების
მიზნით, უნდა შემოწმდეს, რომ
ძრავა გახურებულია და
დამაკმაყოფილებელ ტექნიკურ
მდგომარეობაში იმყოფება.
2. წინაპირობების მოთხოვნები:
2.1. ძრავა უნდა იყოს მთლიანად
გახურებული, მაგალითად, ძრავაში
ზეთის ტემპერატურა, რომელიც
იზომება ზეთის დონის მაჩვენებელი
საცეცით აღებული სინჯის
ტემპერატურით, 80°C მაინც უნდა
იყოს, ან ნორმალური საოპერაციო
ტემპერატურით, თუ უფრო დაბალი
იქნება, ან ძრავას ბლოკის
ტემპერატურა, რომელიც
ინფრაწითელი გამოსხივებით
იზომება, უნდა იყოს ამდენივე. იმ
შემთხვევაში, თუ სატრანსპორტო
საშუალების კონსტრუქცია ამ
მეთოდებს არაპრაქტიკულს ხდის,
ძრავას ნორმალური მუშა
ტემპერატურის მიღწევა ხდება სხვა
საშუალებებით, მაგალითად, ძრავას
გამაგრილებელი ვენტილატორის
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(ა)

მოთხოვნებში (ა)
მითითებული თარიღის
შემდეგ პირველად
რეგისტრირებული ან
ექსპლუატაციაში
შეყვანილი სატრანსპორტო
საშუალებებისათვის
კვამლიანობა აღემატება
სატრანსპორტო
საშუალების მწარმოებლის
ფირფიტაზე მითითებულ
დონეს;
თუ ეს ინფორმაცია არ
იქნება ხელმისაწვდომი ან
მოთხოვნები (ა) არ იძლევა
სტანდარტული
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მუშაობით.
2.2 გამონაბოლქვის სისტემა უნდა
გაიწმინდოს თავისუფალი აჩქარების
სამი ციკლის საშუალებით მაინც ან
მსგავსი მეთოდით;

(ბ)

გ) ინსპექტირების პროცედურები:
1. ძრავა და მასზე დამონტაჟებული
ნებისმიერი ტურბოკომპრესორი
უნდა იმყოფებოდეს უქმი სვლის
რეჟიმში თავისუფალი აჩქარების
თითოეული ციკლის დაწყებამდე.
მაღალი სიმძლავრის დიზელის
ძრავებისთვის ეს ნიშნავს, რომ
დროსელსაფარის აშვებიდან 10 წამი
მაინც უნდა დავიცადოთ.

8.2.2.2.

2. თავისუფალი აჩქარების
თითოეული ციკლის დაწყებისათვის
უნდა მოხდეს საწვავის მიწოდების
სატერფულის (აქსელერატორის)
ბოლომდე დაჭერა სწრაფად და
უწყვეტად (ერთ წამზე ნაკლებ
დროში), მაგრამ არა მკვეთრად, რათა
უზრუნველყოფილი იქნეს მაღალი
წნევის ტუმბოს მიერ საწვავის
მაქსიმალური მიწოდება.

სიდიდეების გამოყენების
შესაძლებლობას,
შთანთქმის კოეფიციენტის
მნიშვნელობა აღემატება ამ
რეგლამენტის მე-6
მუხლის მე-8 პუნქტის მე-2
ქვეპუნქტის „ე“
ქვეპუნქტში ზღვრულ
მნიშვნელობებს.
ხილული მოჭარბებული
გამონაბოლქვი აირები:

(გ)

კვამლის შეფერილობა –
შავი ან ნაცრისფერი.
კვამლის შეფერილობა –
ლურჯი.

(გ.ა)

(გ.ბ)

3. თავისუფალი აჩქარების
თითოეული ციკლის განმავლობაში
ძრავამ უნდა მიაღწიოს მაქსიმალურ
ბრუნთა რიცხვს, ან ავტომატური
გადაცემათა კოლოფის მქონე
სატრანსპორტო საშუალებისთვის
მწარმოებლის მიერ განსაზღვრულ
მნიშვნელობას, ან, თუ ეს მონაცემები
არ არის ხელმისაწვდომი, მაშინ
მაქსიმალური ბრუნთა რიცხვის ორ
მესამედს აქსელერატორის
სატერფულზე ძალის მოხსნამდე. ამის
შემოწმება შეიძლება ძრავას ბრუნთა
რიცხვზე დაკვირვებით ან
აქსელერატორის სატერფულის
დაჭერასა და აშვებას შორის
საკმარისი დროის გასვლის
უზრუნველყოფით, რაც M2, M3 , და N2
N3 კატეგორიის სატრანსპორტო
საშუალებებისათვის უნდა
შეადგენდეს არანაკლებ 2 წამს.
4. სატრანსპორტო საშუალებები არ
შეესაბამებიან დადგენილ
მოთხოვნებს, თუ, სულ მცირე, ბოლო
სამი თავისუფალი აჩქარების ციკლის
საშუალო არითმეტიკული
მნიშვნელობა გადააჭარბებს ზღვრულ
მნიშვნელობას. ამის გამოთვლა
შეიძლება იმ გაზომვების
უგულებელყოფით, რომლებიც
მნიშვნელოვნად განსხვავდება
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გაზომილი საშუალო
მნიშვნელობებისაგან ან სხვა
ნებისმიერი სტატისტიკური
გამოთვლების შედეგებისგან,
რომლებიც ითვალისწინებენ
გაზომვების უზუსტობებს.
5. არ შეესაბამებიან დადგენილ
მოთხოვნებს ასევე სატრანსპორტო
საშუალებები, რომელთა გაზომვის
მნიშვნელობები, სულ მცირე, 3
თავისუფალი აჩქარების ციკლის
შემდეგ ან გაწმენდის ციკლის შემდეგ
არსებითად აღემატება ზღვრულ
მნიშვნელობებს.
შეესაბამებიან დადგენილ
მოთხოვნებს სატრანსპორტო
საშუალებები, რომელთა გაზომვის
მნიშვნელობები სულ მცირე 3
თავისუფალი აჩქარების ციკლის
შემდეგ ან გაწმენდის ციკლის შემდეგ
ზღვრულზე არსებითად დაბალია.

.“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
პრემიერ - მინისტრი
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მამუკა ბახტაძე
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