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№ 12/CIRC/FSI 22 / ივლისი / 2021 წ.

შიდა ნაოსნობაში ჩართული გემების ტექნიკური
ზედამხედველობის განმახორციელებელ სააგენტოს

მიერ აღიარებულ ორგანიზაციებს
  

საქართველოს დროშის ქვეშ მცურავი გემის
მფლობელებს, ოპერატორებს მენეჯერებს

  
საქართელოს დროშის ქვეშ გემი რეგისტრაციის

მაძიებელ გემთმფლობელებს
 საქართველოს ყველა საზღვაო ნავსადგურს
  

ყველა დაინტერესებულ მხარეს
 

 

შინაარსი: გემის განმასხვავებელი ნიშნები და მათი გემზე დატანის წესი

 
მითითება: 

  

საქართველოს საზღვაო კოდექსი;
სააგენტოს დირექტორის ბრძანება № 09 გემის სახელმწიფო რეგისტრაციისა და საზღვაო იპოთეკის
აღრიცხვის წესების დამტკიცების შესახებ;

 
 
1. მიზანი:

1.1 აღნიშნული ცირკულარი ატყობინებს ყველა დაინტერესებულ პირს, რომ  2021 წლის - 5 ივლისიდან  დამტკიცდა
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს
დირექტორის ბრძანება № 09 გემის სახელმწიფო რეგისტრაციისა და საზღვაო იპოთეკის აღრიცხვის წესების
დამტკიცების შესახებ (შემდეგში - ბრძანება).

 1.2 აღნიშნული ცირკულარის მთვარი მიზანია გემთმფლობელებს, მენეჯერებს, ოპერატორებს, აღიარებულ
ორგანიზაციებს და სხვა დაინტერესებულ მხარეებს მიეწოდოს დეტალური ინფორმაცია მცურავ საშუალებებზე 
განმასხვავებელი ნიშნების და მათი გემზე დატანის წესის ინსტრუქციასთან დაკავშირებით.  

 
2. მოქმედების სფერო:

2.1 ცირკულარში მოცემული მოთხოვნები ვრცელდება საქართველოს გემების სახელმწიფო რეესტრში

რეგისტრირებულ ან დასარეგისტრირებელ  ყველა ტიპის გემებზე, მათ შორის ზომამცირე მცურავ საშუალებებზე.
 2.2 გემის განმასხვავებელი ნიშნების დატანის წესისათვის  გათვალისწინებული მოთხოვნები არ ვრცელდება

ბრძანების ამოქმედებამდე საქართველოს გემების სახელმწიფო რეესტრში რეგისტრირებულ გემებზე.
 2.3 ცირკულარი არ ავალდებულებს  საქართველოს გემების რეესტრში რეგისტრირებული გემის მფლობელებს

მცურავ საშუალებებზე უვვე დატანილი განმასხვავებელი ნიშნების შეცვლას,  გარდა პირადი გადაწყვეტილებისა.
  

3. ტერმინები:
 

3.1 გემის განმასხვავებელი ნიშნები – ასოებისა და ციფრებისაგან შემდგარი სიმბოლოები, რომლებიც დაიტანება
სახელმწიფო რეესტრის შესაბამის წიგნში რეგისტრირებულ გემზე.

 3.2 გემის სარეგისტრაციო ნომერი – სახელმწიფო რეესტრის შესაბამის წიგნში გემის რეგისტრაციის რიგითი
ხუთციფრიანი ნომერი.

 3.3 IMO ნომერი - საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ მინიჭებული საინდეტიფიკაციო ნომერი.
მ წ რ ნ რ რ შ მწ შ ბ მ ნ რ ბ
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 3.4 მიწერის ნავსადგურის - დროშის სახელმწიფოს  შესაბამისი ნავსადგურის დასახელება/ადგილი, სადაც
დარეგისტრირებულია გემი  და  ხორციელდება შესაბამისი ჩანაწერები. 

 3.5 გემის კიჩო - გემის ზურგის ნაწილი, უკანა დაბოლოვება.
 3.6 გემის ქიმი - გემის წინა ნაწილი, ცხვირი.

  
 

4. 100 და მეტი  საერთო ტევადობის  მცურავი საშუალებები:
  

4.1 100  და მეტი საერთო ტევადობის გემებისთვის განმასხვავებელი ნიშნები დაიტანება შემდეგი პრინციპით:
 

გემის სახელწოდება, რომელიც დაიტანება გემის ქიმზე (ორივე ბორტზე), დანაშენის (სანავიგაციო ხიდურის
დონეზე), ორივე ბორტზე და კიჩოზე. ამასთან, გემის სახელწოდება დანაშენზე აღინიშნება ინგლისურ ენაზე;

 მიწერის ნავსადგურის დასახელება, რომელიც დაიტანება გემის კიჩოზე აღინიშნება სიტყვიერად ინგლისურ
ენაზე;

 IMO-ს ნომერი, რომელიც დაიტანება გემის დანაშენზე (სანავიგაციო ხიდურის დონეზე წინხედით) და გემის
კიჩოზე.

4.2 განმასხვავებელი ნიშნები დატანისათვის მეტი თვალსაჩინოებისთვის იხილეთ აღნიშნული ცირკულარის
დანართი I.

  
 

5. 100 საერთო ტევადობაზე ნაკლები მცურავი საშალებები
 

5.1 100 რეგისტრულ ტონაზე ნაკლები გემებისთვის განმასხვავებელი ნიშნები დაიტანება შემდეგი პრინციპით:
 

გემის სახელწოდება, რომელიც დაიტანება გემის ქიმზე (ორივე ბორტზე), დანაშენის (სანავიგაციო ხიდურის
დონეზე), ორივე ბორტზე და კიჩოზე. ამასთან, გემის სახელწოდება დანაშენზე აღინიშნება ინგლისურ ენაზე
(არსებობის შემთხვევაში);

 მიწერის ნავსადგურის დასახელება, რომელიც დაიტანება გემის კიჩოზე სიტყვიერად აღინიშნება ინგლისურ
ენაზე.

 გემის სარეგისტრაციო ნომერი – (სანავიგაციო ხიდურის დონეზე წინხედით) და გემის კიჩოზე.

5.2 განმასხვავებელი ნიშნები დატანისათვის მეტი თვალსაჩინოებისთვის იხილეთ აღნიშნული ცირკულარის
დანართი II.

  
 

6. ზომამცირე მცურავი საშულება:
  

6.1  ზომამცირე მცურავ საშუალებებზე განმასხვავებელი ნიშნები დაიტანება შემდეგი პრინციპით:
  

6.1.1 ქიმზე (ორივე ბორტზე) და კიჩოზე დაიტანება შემდეგი ნიშნები:
 

 G – რეგისტრაციის ქვეყანა საქართველო:                                                                                                
 

 6.1.2 მიწერის ნავსადგურის ლათინური პირველი ასო:

B – ბათუმის ნავსადგური;
 P – ფოთის ნავსადგური;
KU – ყულევის ნავსადგური;
S – სუფსის ნავსადგური;
SU – სოხუმის ნავსადგური.

6.1.3 გემის სარეგისტრაციო ნომერი. 
 

6.2 განმასხვავებელი ნიშნები დატანისათვის მეტი თვალსაჩინოებისთვის იხილეთ აღნიშნული ცირკულარის
დანართი III.

  
 

7. იახტა:
  

7.1   ყველა ტიპის იახტაზე განმასხვავებელი ნიშნები დაიტანება შემდეგი პრინციპით:
  

იახტის სახელწოდება, რომელიც დაიტანება გემის ქიმზე (ორივე ბორტზე) და კიჩოზე.
 მიწერის ნავსადგურის დასახელება, რომელიც დაიტანება გემის კიჩოზე აღინიშნება სიტყვიერად ინგლისურ

ენაზე;

7.2 განმასხვავებელი ნიშნები დატანისათვის მეტი თვალსაჩინოებისთვის იხილეთ აღნიშნული ცირკულარის
დანართი IV.
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8.  დამატებითი მოთხოვნები/ვალდებულება:
  

8.1 თუ მცურავი საშუალებაზე მისი კონსტრუქციული აგებულების გამო შეუძლებელია ამ ცირკულარის მე-5, მე-6 და
მე-7 პუნქტებით გათვალისწინებული განმასხვავებელი ნიშნების დატანა, იგივე მონაცემები დაიტანება შესაძლო
ხელსაყრელ თვალსაჩინო  ადგილას იდენტიფიცირებისათვის.

8.2 IMO ნომერის ან/და გემის სახელწოდების არ არსებობის შემთხვევაში, გემის სარეგისტრაციო ნომერი დაიტანება
გემის ქიმზე (კორპუსის ორივე ბორტზე) და კიჩოზე ისე, რომ გემის სრული საექსპლუატაციო დატვირთვისას
აღნიშნული ნომერი მოქცეული იყოს წყლის ზევით. სარეგისტრაციო ნომრის თითოეული სიმბოლოს სიმაღლე უნდა
იყოს არანაკლები 50 მმ.-ისა, ხოლო ფერი – იმ ფერის კონტრასტული, რა ადგილზედაც დაიტანება სარეგისტრაციო
ნომერი.

 
9. კონსულტაცია, დამატებითი კითხვები:

 
9.1 კონსულტაციისათვის მიმართეთ სააგენტოს გემების რეგისტრაციისა და დროშის კონტოლის დეპარტამენტს.

სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო
გემების რეგისტრაციისა და დროშის კონტოლის დეპარტამენტი

ტელ: +995 (422) 274925
ელ-ფოსტა: fsi@mta.gov.ge

                                    ცხელი ხაზი : +995 (577) 221622
  

დანართი: განმასხვავებელი ნიშნების დატანის აღწერა.

დანართი - I
 დანართი - II
 დანართი - III
 დანართი - IV

 

სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს
დირექტორი

თამარ იოსელიანი

mailto:fsi@mta.gov.ge
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