
MINISTRY OF ECONOMY AND SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT OF GEORGIA MARITIME 

TRANSPORT AGENCY 

 

 

 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტრო 

საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო 
 

 

 

 

 

1. ავტორიზაციის ტიპი |Type of Authorization 

შეუზღუდავი 

Unlimited 

შეზღუდული (24 მეტრზე ნაკლები სიგრძის გემების) 

Restricted (for Ships less than 24 metres in length) 

 

2. კანდიდატის პერსონალური მონაცემები | Personal Details of Applicant 

სახელი, გვარი | Name, Surname  

მოქალაქეობა | Citizenship  

დაბადები თარიღი | Date of Birth  

დაბადები ადგილი | Place of Birth  

მშობლიური ენა | Native Language  

2.1 საკონტაქტო მონაცემები | Contact Details 

მისამართი | Address                  საფოსტო კოდი | Postcode 

ტელ: | Tel:                                                                                                                     მობ: | Mob: 

ელ-ფოსტა | E-mail 

2.2 პასპორტის მონაცემები | Passport Details 

პასპორტის № |Passport № გაცემის თარიღი|Issued on 

გამცემი ორგანო | Issued by მოქმედების ვადა | Validity 

3. განათლება | Education 

სასწავლებელი |Education Institute 
 

 

კვალიფიკაცია | Qualification 
 

 

სწავლის პერიოდი | Education Period 
 

 

4. სამუშაო გამოცდილება | Working experience 

მუშაობის პერიოდი  

Working Period 
(dd/mm/yy) 

ორგანიზაციის დასახელება                                 

Name of Organisation/Business 

 
თანამდებობა 

Position 

 

    

    

                                 გემის შემმოწმებელი პირის დანიშვნის განაცხადი                           
            SHIP SURVEYOR APPOINTMENT APPLICATION FORM
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MINISTRY OF ECONOMY AND SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT OF GEORGIA MARITIME 

TRANSPORT AGENCY 

 

 

 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტრო 

საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

5. პროფესიული წვრთნები და კურსები  | Professional Training and Courses  

თარიღი 

Date 
წვრთნის დასახელება 

Name of Training                                                       

ორგანიზაცია 

Organization 

   

   

   

   

   

   

   

   

6. შემმოწმებელის ინფორმაცია (გთხოვთ მიუთითოთ, თუ რომელი შემმოწმების ჩატარება შეგიძლიათ, 

თქვენი გამოცდილების ან კვალიფიკაციის შესაბამისად). 

Survey  Information (Please indicate which surveys you consider can be supported by your experience or qualifications. 

 

Tonnage Calculations ISM certification Passenger Ships 

Life saving equipment (SOLAS) ISPS certification Commercial Yachts 

Pollution Prevention  (MARPOL) Underwater Surveys Pleasure Vessels/Yachts 

Hull Surveys Telecommunication &  Radio Equipment                                            National Legislation 

Machinery Surveys RO-RO Passenger Ships Other 

Load Line Assignments & Freeboard Calc. Electrical Systems Caribbean Cargo Ship Code 
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საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 
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7. მიმდინარე ან წინა დროშის სახელმწიფოების აღიარება/ავტორიზაცია                                                               

Current and Previous Flag States Recognizion/Authorization 

მუშაობის პერიოდი 

Working Period 
(dd/mm/yy) 

 

დროშის სახელმწიფოები 

List of Flag States 

  

  

  

8. უცხო ენების ცოდნა | level of the foreign Language 

უცხო ენები | Foreign Language 
სრულყოფილი 

Fluent 

კარგი 

Good 

საშუალო 

Average 

ინგლისური |English     

რუსული |Russian     

სხვა |Other     

9. დამატებითი ინფორმაცია | Additional Information 

 

 

 

 

გთხოვთ, წარმოადგინოთ შემდეგი დოკუმენტები                                                                                            

Please submitted following documents 

გთხოვთ აღნიშნოთ  

Please tick 

1 
სამოქალაქო პასპორტი (პერსონალური ინფორმაციის გვერდი) დასკანერებული ვერსია                             

Scanned copy of the civil passport  (showing personal details) 

 

2 
განათლების დიპლომის დასკანერებული ვერსია 

Scanned Copies of the Education Diploma  

 

3 
ტრეინინგის გავლის დამადასტურებელი სერტიფიკატების დასკანერებული ვერსია                                                                            

Scanned Copies of the Training certificates 

 

4 
სამუშაო გამოცდილების მტკიცებულება                                                                                                       

Evidence of the work Experience 

 

5 
დაზღვევის დამადასტურებელი დოკუმენტი სააგენტოს ცირკულარის შესაბამისად 

Evidence of the insurance according to MTA Circular  

 

6 
სხვა საჭირო დოკუმენტაცია მოთხოვნისამებრ                                                                                                   

Any other documentation may deem necessary for this application (if requested) 

 

10. დეკლარაცია | Declaration 

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

I hereby 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. 

ხელმოწერა  თარიღი   

Signature  Date     
 

 

დაწყებითი Basic 
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