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6.1. ნორმატიული აქტები, რომლებიც უშუალოდ არის დაკავშირებული ტექნიკური და სამშენებლო 

ზედამხედველობის სააგენტოს საქმიანობასთან 

 

 

 

1. პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი; 

2.  საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2012 წლის 23 ივლისის #1–

1/1527 ბრძანება „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ტექნიკური და სამშენებლო 

ზედამხედველობის სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ“; 

3. საქართველოს ორგანული კანონი – საქართველოს შრომის კოდექსი; 

4. საქართველოს კანონი „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“; 

5. საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი; 

6. საქართველოს კანონი „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“; 

7. საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის #57 დადგენილება „მშენებლობის ნებართვის 

გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“; 

8. საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 8 ნოემბრის #243 დადგენილება „მომეტებული ტექნიკური 

საფრთხის შემცველი ობიექტების კონტროლისა და ზედამხედველობის ორგანიზებისა და 

განხორციელების შესახებ დებულებისა და ფორმის დამტკიცების თაობაზე“; 

9. საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 10 ივლისის #173 დადგენილება „მომეტებული 

ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტების ინსპექტირების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის 

დამტკიცების თაობაზე“;  

10. საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 28 დეკემბრის #488 დადგენილება „მომეტებული 

ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტების ზღვრული ტექნიკური პარამეტრების დადგენის 

შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“; 

11. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2012 წლის 15 ოქტომბრის # 

1–1/1862 ბრძანება „სამრეწველო დანიშნულების ფეთქებადი მასალების გამოყენების, 

განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების (გარდა რადიაციული ან ბირთვული 

ობიექტებისა) მშენებლობის სანებართვო მოწმობის ფორმების, მათი გამოყენებისა და აღრიცხვა-

ანგარიშგების წესის და ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოებისა და ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა ოქმების აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების თაობაზე“; 

12. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2010 წლის 25 მაისის #1–1/842 ბრძანება 

,,საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ’’ 

საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სამინისტროს ან მისი მმართველობის სფეროში 

შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების მიერ სამშენებლო დოკუმენტაციის 

წარმოებისა და შეთანხმების წესის დამტკიცების თაობაზე“; 

13. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2006 წლის 24 აგვისტოს #1–1/823 

ბრძანება „განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობის პროექტების 

სავალდებულო ექსპერტიზის ჩატარების დროებითი წესის დამტკიცების შესახებ“; 

14. საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 15 ივლისის #177 დადგენილება „საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს მიერ გაწეული 

მომსახურების სახეებისა და საფასურის განსაზღვრის წესის დამტკიცების თაობაზე“;  

15. საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 31 ივლისის #317 დადგენილება „მომეტებული 

ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტების უწყებრივი რეესტრის წარმოების წესის“ 

დამტკიცების თაობაზე“; 

16.    საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 31 ივლისი №318 დადგენილება  ,,მომეტებული 

ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტის უსაფრთხოების პერიოდული ინსპექტირების 
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განმახორციელებელი აკრედიტებული ინსპექტირების ორგანოების პასუხისმგებლობის 

დაზღვევისათვის სადაზღვევო კომპანიების შერჩევის კრიტერიუმებისა და დაზღვევის წესის 

დამტკიცების თაობაზე”; 

17. საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 26 ივლისის #289 დადგენილება ,,ტექნიკური რეგლამენტი  

ლიფტის უსაფრთხოების შესახებ ” ; 

18. საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 15 აგვისტოს #320 დადგენილება ,,ტექნიკური 

რეგლამენტი ადამიანების გადასაყვანად განკუთვნილი საბაგირო მოწყობილობების შესახებ ”; 

19.   საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 2 აგვისტოს №203 დადგენილება ,,ამიაკზე მომუშავე 

სამაცივრო დანადგარის მოწყობისა და უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ ტექნიკური 

რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე”; 

20.    საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 19 ივნისის №150 დადგენილება ,,წნევის ქვეშ მყოფი 

მარტივი ჭურჭლის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ”; 

21.  საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 19 ივნისის  №151დადგენილება ,,წნევის ქვეშ მომუშავე 

მოწყობილობების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“; 

22.  საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 17 ივნისის  № 149 დადგენილება  ,,თხევად ან აირად 

საწვავზე მომუშავე წყლის ახალი გამაცხელებლების (საქვაბე დანადგარი) ეფექტურობის 

მოთხოვნების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“.  

 

 

 


