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შიდა ნაოსნობაში ჩართულ გემებზე საზღვაო პუბლიკაციების და ჟურნალების მინიმალური მოთხოვნები1 

 

N 

 

 

პუბლიკაციები გემის ტიპი 

გემის საერთო ტევადობა 

500 და ნაკლები 500 და მეტი 

1 SOLAS  ყველა ტიპის გემზე2 არა კი 

2 MARPOL  ყველა ტიპის გემზე კი3 

3 IMDG Code ყველა ტიპის გემზე4 კი 

4 COLREG ყველა ტიპის გემზე5 კი 

5 International Code of Signals6 ყველა ტიპის გემზე7 კი 

6 ITU 4 ყველა ტიპის გემზე 
კი8 

7 ITU 5 ყველა ტიპის გემზე 

8 ISM Code ყველა ტიპის გემზე არა კი 

9 LSA CODE ყველა ტიპის გემზე არა კი 

10 FSS CODE ყველა ტიპის გემზე არა კი 

11 IAMSAR Manual Volume 39 ყველა ტიპის გემზე10 არა კი 

                                                            
1 გარდა, ზომამცირე გემებისა, მოტონავი, ნიჩბიანი ნავი, იახტები, სასეირნო კატარღები, ტენდერები, სწრაფმავალი კატარღა  ართვითმავალი ბარჟისაა. 

2 გარდა სასეირნო დანიშნულების სამგზავრო გემისა და თევზსაჭერ გემებისა. 

3 ყველა ტიპის  400 GT და მეტი გემიბისთვის  და 150 GT და მეტი ნავთობმზიდი გემებისთვის. 

4 ყველა ტიპის გემისთვის რომელსაც გადააქვს სახიფათო ტვირთები. 

5 გარდა სასეირნო დანიშნულების სამგზავრო გემისა. 

6 აღნიშნული პუბლიკაცია გემზე უნდა იყოს ბეჭდური ვერსია (hard copy). 

7 გარდა სასეირნო დანიშნულების სამგზავრო გემისა. 

8 მოეთხოვება მხოლოდ გემის ერთჯერადად საერთაშორისო ნაოსნობაში გადასვლის დროს. 

9 აღნიშნული პუბლიკაცია გემზე უნდა იყოს ბეჭდული ვერსია (hard copy). 

10 მოეთხოვება მხოლოდ გემის ერთჯერადად საერთაშორისო ნაოსნობაში გადასვლის დროს. 



13 Maritime Code of Georgia ყველა ტიპის გემზე11 კი 

14 Nautical Charts   ყველა ტიპის გემზე კი 

15 Nautical Publications ყველა ტიპის გემზე კი12 კი 

16 Notice to Mariners ყველა ტიპის გემზე13 კი 

17 Garbage Record Book ყველა ტიპის გემზე14 კი15 

18 Garbage Placards ყველა ტიპის გემზე კი16 

19 Garbage management plan ყველა ტიპის გემზე17 კი18 

20 Oil record Book (Part I) ყველა ტიპის გემზე კი19 

21 Oil record Book (Part II) ნავთობმზიდ გემზე კი20 

 

შენიშვნა:  

1. ზემოთ აღნიშნული პუბლიკაციები გემზე შესაძლებელია იყოს ელექტრონული ან მატერიალური სახით. 

2. ელექტრონული პუბლიკაციები  უნდა იყოს ლიცენზირებული და განახლებული (ბოლო) ვერსიები. 

3. მცურავ საშუალებაზე ელექტრონულ კარტოგრაფიული მოწყობილობებისა და ინფორმაციული სისტემების (ECDIS) 

არსებობის შემთხვევაში არ მოეთხოვებათ ამავე დანრთში მე-14 ცხრილში აღნიშნული სანავიგაციო რუქები (Nautical 

Charts). 

                                                            
11 გარდა სასეირნო დანიშნულების სამგზავრო გემისა. 

12 მოეთხოვება მხოლოდ გემის ერთჯერადად საერთაშორისო ნაოსნობაში გადასვლის დროს. 

13 გარდა სასეირნო დანიშნულების სამგზავრო გემისა. 

14 გარდა სასეირნო დანიშნულების სამგზავრო გემისა. 

15 ყველა ტიპის  400 GT და მეტი გემისთვის. ასევე იმ  გემზე,რომელსაც გადაყავს 15 და მეტი ადამიანი. 

16 იმ მცურავ საშუალებები რომელიც არის 12 მეტრი და მეტი. 

17 გარდა სასეირნო დანიშნულების სამგზავრო გემისა. 

18 ყველა ტიპის  100 GT და მეტი გემისთვის. ასევე იმ  გემზე ,რომელსაც გადაყავს 15 და მეტი ადამიანი. 

19 150 GT და მეტი ნავთობმზიდ გემისთვის და ყველა ტიპის 400 GT  და მეტი გემისთვის. 

20 150 GT და მეტი ნავთობმზიდ გემებისთვის. 


