საქართველოს ეკონომიკისა და
მდგრადი განვითარების სამინისტრო
საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო

MINISTRY OF ECONOMY AND
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF GEORGIA
MARITIME TRANSPORT AGENCY

განცხადება/Application
გთხოვთ, წარმოდგენილი დოკუმენტების საფუძველზე გასცეთ გემის
უშიშროების საერთაშორისო დროებითი მოწმობა
Please, issue Interim International Ship Security Certificate (ISSC) based on submitted documents
გემის სახელი
Name of the vessel
სსო ნომერი
2
IMO number
1

სარეგისტრაციო ნომერი
Official number
4 გემის ტიპი
Type of the vessel
სახმობი ნიშანი
5
Call sign
3

გემთმფლობელის დასახელება, მისამართი,სსო ნომერი
6
Name, address and IMO number of shipowner
7

გემის ოპერატორის/მენეჯერის დასახელება, მისამართი, სსო
Name, address and IMO number of ship operator/manager

თანდართული დოკუმენტები:
Attached documents:
1

გემის უშიშროების გეგმა
SSP of the ship
წინა დროშის სახელმწიფოს მიერ გაცემული გემის უშიშროების საერთაშორისო მოწმობა

2 ISSC issued by previous flag.
გადახდის ქვითარი
3 Payment cheque
გადახდის ქვითარი

4

ნებისმიერი სხვა დოკუმენტი, რომელსაც განსაზღვრავს მთავარი რეგისტრატორი
Any other document defined by main registrar

თანდართული ფურცლების რაოდენობა:
Attached number of pages:

- მე, თანახმა ვარ ზემოაღნიშნულ ფორმაში მითითებული „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონით
განსაზღვრული „პერსონალური მონაცემები“ სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტომ დაამუშაოს ზემოაღნიშნული კაონმდებლობის
შესაბამისად
საჭიროებისამებრ
. ყველა დოკუმენტში მითითებული ინფორმაციისა და
- აქვე, ხელმოწერით ვადასტურებ წინამდებარე განცხადებაში
და მასთან
თანდართულ
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 საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილი წესით პასუხს ვაგებ აღნიშნული ინფორმაციისა და გარემოებების უტყუარობაზე.
- I, hereby declare and confirm that I as the person/Entity/Body/Individual/Company who is providing information and hereinafter collectively referred
to as the“ Shipowner“, do hereby irrevocably agree and understand that any information supplied or given to the LEPL – Maritime Transport Agency of
Georgia is done so and generated in terms of law of Georgia on “personal data protection”
- I, further confirm by signature that all information and circumstances provided by me in this application and its supporting documents are true and
correct, is not suspended or revoked by any state or organization, or, if revoked or suspended, a full explanation of the circumstances is attached hereto.
Also, I confirm awareness of the Georgian Maritime legislation required for functions to be performed with responsibility of the accuracy of the information
and circumstances mentioned, in accordance with provisions established by Georgian legislation.

თარიღი/Date
შენიშვნა: ნებისმიერი საბანკო ხარჯი ანაზღაურდება განმცხადებლის (გადამხდელის) მიერ
Remark: Any banking charges / expenses should be paid by applicant (Remitter)

(ხელმოწერა, ბეჭედი)/(Signature, Seal)

განცხადება განიხილება „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით“ გათვალისწინებული მარტივი ადმინისტრაციული წარმოების წესით.
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