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MINISTRY OF ECONOMY AND SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT OF GEORGIA 
 MARITIME TRANSPORT AGENCY 

 

 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტრო  

საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო 

  

   
 

  

განაცხადი 100 და მეტი საერთო ტევადობის გემის რეგისტრაციისათვის  

 

 

ნაწილი  I. გემის ძირითადი მონაცემები  

 

 

 

 

 

 

ივსება სააგენტოს მიერ   

 

სარეგისტრაციო ნომერი  

სახმობი და ამოსაცნობი ნიშნები  

 

გემის ახალი სახელი 

 

 

რეგისტრაციის ტიპი 

                   საერთაშორისო ნაოსნობის წიგნში რეგისტრაცია 

                   შიდა ნაოსნობის წიგნში რეგისტრაცია 

                   ბერბოუტ ჩარტერის წიგნში რეგისტრაცია 

                   მშენებარე გემის წიგნში რეგისტრაცია 

რეგისტრაციის ხანგრძლივობა 

                   მუდმივი რეგისტრაცია 

                   დროებითი რეგისტრაცია 

                   ვადიანი რეგისტრაცია 

გემის მოქმედი  სახელი  და კორპუსის ნომერი  

მოქმედი რეგისტრაციის ნავსადგური  (თუ ახალი 

კონსტრუქციისა, მიუთითეთ) 
 

 

დროშის შეცვლის თარიღი და ნავსადგური 

 

 

გემის ტიპი  

გემის ახლანდელი  საკლასიფიკაციო საზოგადოება  

გემის შემდგომი საკლასიფიკაციო საზოგადოება 

(რეკლასიფიკაციის შემთხვეაში) 
 

შეძენის თარიღი  
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MINISTRY OF ECONOMY AND SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT OF GEORGIA 
 MARITIME TRANSPORT AGENCY 

 

 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტრო  

საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო 

  

 

  

 
ნაწილი  II. გემთმფლობელის მონაცემები  

 

გემი დარეგისტრირდება შემდეგი გემთმფლობელის სახელზე: 
დასახელება  

 

მისამართი  

 
 

ტელ:   

 

 

მობ:  

 

 

E-mail:  

 

 

გემის ბერბოუტ ჩარტერით დარეგისტრირების შემთხვევაში დარეგისტრირდება ბერბოუტ ჩარტერის 

გემთმფლობელის მიერ:  
ბერბოუტ ჩარტერის მფლობელი  

 

მისამართი  

ტელ: 

 

 

მობ: 

ჩარტერის თარიღი 

 

ჩარტერის პერიოდი  

E-mail:  

 

 

გემი რეგისტრრირდება შემდეგი მენეჯერის სახელზე:  
დასახელება  

 

 

 

 

 

მისამართი 

 ტელ:  

მობ:   

E-mail:  

 

გემი რეგისტრირდება შემდეგი ოპერატორი სახელზე:  
 

დასახელება  

 

 

 

მისამართი 

 ტელ: 

მობ: 

E-mail:  
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DEVELOPMENT OF GEORGIA 
 MARITIME TRANSPORT AGENCY 

 

 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტრო  

საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო 

  

 

  

 

საგანგებო და ავარიული მდგომარეობის დროს ინფორმაცია იგზავნება: 

დასახელება 

 

მისამართი  

 
 

ტელ: 

 

მობ: 

 

E-mail:   

 

 

 

 

 

 

 

 

III. გემის მახასიათებლები 

 

აშენების ადგილი გემთსაშენის დასახელება აშენების წელი გემის პირველადი ტიპი 

    

კონვერსაცია კონვერსაციის წელი კონვერსაციის ადგილი ანძის რაოდენობა 

    

საერთო ტევადობა ( GT ) სუფთა ევადობა  ( NT ) დედვეიტი (DWT) კორპუსის მასალა 

    

კორპუსის რაოდენობა კორპუსის  სერიული ნომერი მაქსიმალური სიგრძე სიგრძე 

    

სიგანე  (მ) სიღრმე  (მ) 
ხელახალი აშენების 

ადგილი 
ხელახალი აშენების წელი 

   
 

 

IV.  გემის ძრავის მახასითებლები 

ძრავის როდენობა ძრავის ტიპი ( დიზელი , ბენზინი, სხვა) მოდელი  და მწარმოებელი 

   

გამოშვების თარიღი სიმძლავრე(KW) სიმძლავრე (HP) სიჩქარე( კვანძი) 
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DEVELOPMENT OF GEORGIA 
 MARITIME TRANSPORT AGENCY 

 

 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტრო  

საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო 

  

 

  

ნაწილი III   მინიმალური ეკიპაჟი   

 
უვახტო სამანქანო განყოფილება 

 

 

კი  /  არა 

გემის  ხიდურიდან 

საკონტროლი : 

 

კი  /  არა 

სამანქანო განყოფილებაში 

ვახტის ალარმი: 

 

კი  /  არა 

არა-ავტომატიზირებული 

ბოილერები: 

 

კი  /  არა 

 

საგემბანე ოფიცერი:      

სამანქანე ოფიცერი:   

რიგითები: 

 

 
 

ეკიპაჟის საერთო რაოდენობა  
 

სამაშველო ნავის რაოდენობა  
 

  სამაშველო ტივის რაოდენობა   

 

ნაოსნობის რაიონი  
 

 GMDSS –ს რაიონი :        A1                  A2         A3 

 

 

ნაწილი  IV. სანავიგაციო მოწყობილობები 

რადიო ლიცენზიის ნომერი : საანგარიშო დაწესებულება: 

ძირითადი ელექტრო 

მომარაგება 

ავარიული ელექტრო 

მომარაგება 
სჭირდება თუ არა გამოძახება 

  
 

კი    /     არა 

 

ნაწილი  V საკლასიფიკაციო საზოგადოების მიერ გაცემული  მოწმობები  

მოწმობის დასახელება 
მოქმედი მოწმობები 

აღიარებული ორგანიზაცია   

(მიუთითეთ დასახელება) 
გაცემის თარიღი მოქმედების ვადა 

    

    

    

    

  საყოფაცხოვრებო ადგილების რაოდენობა   
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 MARITIME TRANSPORT AGENCY 

 

 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტრო  

საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო 

  

 

  

    

    

    

 

 

ნაწილი VI. განმცხადებლის მონაცემები  

გამცხადებლის  დასახელება მისამართი მოქალაქეობა პირადობის ან პასპორტის   No. 

    

რეგისტრაციის თარიღი გემის ადგილმდებარეობა 
მისამართი სად უნდა  

გაიგზავნოს მოწმობა 

გემთმფლობელის 

წარმომადგენელი 

 

 

 

   

 

 

დეკლარაცია: 
 მე, თანახმა ვარ ზემოაღნიშნულ ფორმაში მითითებული „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს 

კანონით განსაზღვრული „პერსონალური მონაცემები“ სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტომ დაამუშაოს 

ზემოაღნიშნული კანონმდებლობის შესაბამისად საჭიროებისამებრ . 

 

 აქვე, ხელმოწერით ვადასტურებ წინამდებარე განცხადებაში  და მასთან თანდართულ ყველა დოკუმენტში მითითებული 

ინფორმაციისა და გარემოების  უტყუარონბას და ნამდვილობას, რომ ინფორმაცია/დოკუმენტი არ არის გაუქმებული ან 

შეჩერებული რომელიმე სახელმწიფოს ან ორგანიზაციის მიერ; ან, თუ გაუქმებულია ან შეჩერებულია, გარემოების სრული 

განმარტება თან ახლავს განცხადებას. ასევე ვადასტურებ, რომ გაცნობილი ვარ ჩემს მიერ შესასრულებელი 

ფუნქციებისათვის აუცილებელ საქართველოს საზღვაო კანონმდებლობას და კანონით დადგენილი წესით პასუხს ვაგებ 

აღნიშნული ინფორმაციისა და გარემოებების უტყუარობაზე. 

 

 

 

 

გემთმფლობელის / უფლებამოსილი წარმოადგენლის   ხელმოწერა   

 

 

თარიღი:  

 

 

ბ.ა. (არსებობის შემთხვევაში) 
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