MINISTRY OF ECONOMY AND
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF GEORGIA
MARITIME TRANSPORT AGENCY

საქართველოს ეკონომიკისა და
მდგრადი განვითარების სამინისტრო
საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო

განცხადება შიდა ნაოსნობაში ჩართული პატარა გემისა და ზომამცირე მცურავი საშუალებისათვის
გთხოვთ, წარმოდგენილი დოკუმენტების საფუძველზე
* დაარეგისტრიროთ გემი საქართველოს გემების სახელმწიფო რეესტრში
შიდა ნაოსნონობის წიგნი

დროებითი რეგისტრაცია

მშენებარე გემების წიგნი

მუდმივი რეგისტრაცია

* ნაოსნობის უფლებით

ვადიანი რეგისტრაცია

* ნაოსნობის უფლების გარეშე

* განაახლოთ გემის სარეგისტრასციო მოწმობები

* გასცეთ საბუთი

* დააკომპლექტოთ ეკიაჟის მინიმალური უსაფრთხო რაოდენობა კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით

1

გემთმფლობელის მონაცემები (სახელი, გვარი /
დასახელება) პირადი/საიდენტიფიკაციო ნომერი

2

იურიდიული მისამართი /საკონტაქტო მონაცემები

3

ბერბოუტ-ჩარტერერის დასახელება და საკონტაქტო
მონაცემები

4

მცურავი საშუალების სახელი/ რეგ. ნომერი /საერთო
ტევადობა

GT

ნაოსნობის რაიონი
5
მთავარი ძრავის სიმძლავრე
ცხ.ძ.

6

პერიოდულად უვახტო
კი
არა

კვტ.

დახურული სამანქანე განყოფილება
კი
არა

მენეჯერი /ოპერატორი კომპანიის დასახელება და
საკონტაქტო მონაცემები
გემის (მცურავი სატრანსპორტო საშუალების) ტიპი
ნიჩბიანი ნავი

სხვა (მიუთითეთ)

მოტონავი

ჰიდროციკლი

სასეირნო კატარღა

კატარღა

იახტა

7
(8.1 პუნქტი - მე-10
სამუშაო დღეს უფასო)
მომსახურების სახეები და მომსახურების გაწევის დღე
8

დოკუმენტების გაცემის თარიღი (ივსება სააგენტოს
მიერ)

დღე/თვე/წელი

მე-10 სამუშაო
დღეს

მე-5 სამუშაო
დღეს

24 სთ.
მე-3 სამუშაო დღეს
გასვლისთანავე

იმავე დღეს
(მომსახურების
გაწევა
13:00 საათამდე)

100 რეგისტრულ ტონაზე ნაკლები მცურავი
8.1 საშუალებების მუდმივი/დროებითი რეგისტრაციის
მოწმობის გაცემა

8.2

100 რეგისტრულ ტონაზე ნაკლები გემის სახომალდო
რადიოსადგურის სერტიფიკატის გაცემა

8.3

100 რეგისტრულ ტონაზე ნაკლები გემის ყოველ
მოწმობაში ცვლილების შეტანა

8.4

იპოთეკის რეგისტაცია გემისათვის, რომლის
რეგისტრული ტონა 100–ზე ნაკლებია:
საზღვაო იპოთეკის რეგისტრაციის თაობაზე ცნობის
გაცემა, რომლის რეგისტრული ტონა 100–ზე ნაკლებია

8.5
საზღვაო იპოთეკის რეგისტრაციიდან მოხსნა
გემისათვის, რომლის რეგისტრული ტონა 100–ზე
ნაკლებია
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საქართველოს ეკონომიკისა და
მდგრადი განვითარების სამინისტრო
საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო

გემის დროებითი რეგისტრაციის ვადის გაგრძელება 100
8.6 რეგისტრულ ტონამდე გემისთვის, რომელიც არ
ახორციელებს ნაოსნობას

გემის დროებითი რეგისტრაციის ვადის გაგრძელება 100
8.7 რეგისტრულ ტონამდე გემისთვის, რომელიც
ახორციელებს ნაოსნობას

8.8 განმეორებითი დოკუმენტების/დუბლიკატის გაცემა

8.9 დოკუმენტების დამოწმებული ასლის გაცემა

8.1

ექსპლუატაციიდან გამოყვანილი - ნაოსნობის უფლების
გარეშე გემის რეგისტრაცია

8.11

გემის საქართველოს გემების სახელმწიფო რეესტრიდან
მოხსნის/დროებითი შეჩერების ამონაწერის გაცემა

თანდართული დოკუმენტები საჭიროებისამებრ:

1

გემის ფერადი ფოტო (მატერიალური ან ელექტრონული ვერსია)

2

გემთმფლობელელის ან/და განცხადებაზე ხელმომწერი პირის პირადობის მოწმობის/პასპორტის ასლი /ორგანიზაციის სადამფუძნებლო დოკუმენტის
ასლი ან/და უფლებამოსილების წარმოშობის დამადასტურებელი

3

მცურავი საშუალების საკუთრების წარმოშობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (გემის ყიდვა-გაყიდვის ხელშეკრულება , ინვოისი, სანოტარო აქტი) (
დედანი ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლი )

4

აღიარებული საკლასიფიკაციო საზოგად ოების მიერ გაცემული გემის ტექნიკური გამართულობის დოკუმენტი ზღვაოსნობაუნარიოანობის
სერტიფიკატი, დათვალიერების აქტი,სხვა)

5

იპოთეკის ხელშეკრულების დედანი ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლი (საჭიროების შემთხვევაში)

6

მომსახურების საფასურის ან/და სარეგისტრაციო მოსაკრებლის გადახდის ქვითარი ( საჭიროების შემთხვევაში)

7

რადიო სადგურის განცხადების ფორმა (საჭიროების შემთხვევაში)

8

ნებისმიერი სხვა დოკუმენტი, რომელსაც განსაზღვრავს მთავარი რეგისტრატორივკანონმდებლობით დადგენილი წესით

კომენტარი

- 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 უტყუარობას 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 საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით პასუხს ვაგებ აღნიშნული ინფორმაციისა და გარემოებების უტყუარობაზე.

თანდართული ფურცლების რაოდენობა:

თარიღი

ხელმოწერა, ბეჭედი

შენიშვნა: ნებისმიერი საბანკო ხარჯი ანაზღაურდება განმცხადებლის (გადამხდელის) მიერ
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