
6/30/2020

file:///tmp/tomcat8-tomcat8-tmp/d244602a-bd1f-4601-a997-854af06ccf63.html 1/3

 

 
საქართველოს 

ეკონომიკისა და მდგრადი 
განვითარების სამინისტრო

 

სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის 
სააგენტო

MINISTRY OF ECONOMY 
AND SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT OF GEORGIA

 

LEPL  MARITIME TRANSPORT 
AGENCY

KA020135799787520

სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო საქართველო, ქ.ბათუმი, 6000, ბაქოს ქუჩა N50. ტელ.:+995 422 27 49 25/26
 50 Baku Str., 6000, Batumi, Georgia. Tel.:+995 422 27 49 25/26

№ 23/CIRC/FSI 30 / ივნისი / 2020 წ.

საქართველოს დროშით მცურავი გემების
მფლობელებს, ოპერატორებს, მენეჯერებს,

აღიარებულ ორგანიზაციებს, აღიარებულ აგენტებს,
საქართველოს ყველა საზღვაო ნავსადგურს

 

შინაარსი: საქართველოს დროშით მცურავი არაკონვენციური გემების უსაფრთხოების მინიმალური მოთხოვნები
 

მითითება:

საქართველოს საზღვაო კოდექსი
 საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის N 09 ბრძანება „არაკონვენციური მცურავი საშუალებების

უსაფრთხოების მინიმალური მოთხოვნების“ დამტკიცების შესახებ
 

1. მიზანი: 
  

1.1 ცირკულარის  მიზანია განმარტოს საქართველოს დროშით მცურავი არაკონვენციური გემის უსაფრთხო
ნაოსნობის უზრუნველსაყოფად საჭირო  უსაფრთხოების მინიმალური მოთხოვნები. 

  
1.2 აღნიშნული ცირკულარი ატყობინებს საქართველოს გემების სახელმწიფო რეესტრში რეგისტრირებული
არაკონვენციური გემების მფლობელებს, ოპერატორებს, მენეჯერებს და კაპიტნებს, რომ  2020 წლის - 24 ივნისს
დამტკიცდა საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის N 09  ბრძანება  „არაკონვენციური მცურავი
საშუალებების უსაფრთხოების მინიმალური მოთხოვნების“ დამტკიცების შესახებ (შემდგომში ბრძანება).

2. მოქმედების სფერო:
  

2.1 ბრძანება ვრცელდება შიდა და საერთაშორისო ნაოსნობაში ჩართულ საქართველოს გემების სახელმწიფო
რეესტრში რეგისტრირებულ არაკონვენციურ მცურავ საშუალებებზე.

3. ზოგადი მოთხოვნები:
  

3.1 არაკონვენციურ მცურავ საშუალებებზე არსებული ხანძარსაწინააღმდეგო აღჭურვილობები უნდა

შეესაბამებოდეს საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის (IMO) ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის სისტემების
საერთაშორისო კოდექსით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს.

  
3.2 არაკონვენციურ მცურავ საშუალებებზე არსებული სამაშველო აღჭურვილობები უნდა შეესაბამებოდეს
საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის (IMO) სამაშველო მოწყობილობების საერთაშორისო კოდექსით
გათვალისწინებულ მოთხოვნებს.

 
4. გემის ოფიციალური საკომუნიკაციო და სამუშაო ენა:

  
4.1 შიდა ნაოსნობაში ჩართულ ყველა ტიპის გემებზე უნდა იყოს დადგენილი  გემის ოფიციალური საკომუნიკაციო
და სამუშაო ენა (დროშის ოფიციალური ენა ან ინგლისური ენა), რომლის ჩანაწერი უნდა იყოს აღნიშნული გემის
ჟურნალში. მოთხოვნა  ამოქმედება 2021 წლის 1 იანვრიდან.
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4.2 შიდა ნაოსნობაში ჩართულ ყველა ტიპის გემებზე არსებული ყველა ტიპის ჟურნალის, ინსტრუქციების,
პოსტერების, სავარჯიშოების საქმისწარმოება  უნდა განხორციელდეს გემზე დადგენილ სამუშაო ენაზე და შენახვის
ვადა განისაზღვროს არანაკლებ სამი წლით. მოთხოვნა  ამოქმედება 2021 წლის 1 იანვრიდან.

5. სასეირნო დანიშნულების სამგზავრო გემებისთვის სამაშველო პლოტების მოთხოვნები:
  

5.1 სასეირნო დანიშნულების სამგზავრო გემზე სამაშველო ტივების შემოწმების ჩატარება უნდა განხორციელდეს 2
(ორი) წელიწადში ერთხელ.

  
5.2 ცირკულარის მე-5.1 პუნქტით განსაზღვრული მოთხოვნა მოქმედებს ბრძანების ამოქმედებამდე შემოწმებულ
სამაშველო ტივებზე.

  
5.3 სასეირნო დანიშნულების სამგზავრო გემი რომელიც ნაოსნობს ხმელეთიდან 1 (ერთი) საზღვაო მილის ჩათვლით,
მოეთხოვებათ;

 
სამაშველო ტივი ან
კოლექტიური სამაშველო რგოლები (ადამიანთა მაქსიმალური რაოდენობის  100%- თვის) ან

 სამაშველო რგოლი (ადამიანთა მაქსიმალური რაოდენობის  100%- თვის)
 

6. ხანძარსაწინააღმდეგო მინიმალური მოთხოვნები: 
  

6.1 ბრძანების მე-3 დანართის შესაბამისად დამტკიცდა, ხანძარსაწინააღმდეგო მინიმალური მოთხოვნები
არაკონვენციურ მცურავ საშუალებებზე, რომელიც არ შეეხება ზომამცირე გემებს, მოტონავს, ნიჩბიანი ნავს, იახტებს,
ტენდერებს, სწრაფმავალი კატარღას და არათვითმავალი ბარჟა. 

  
6.2 ხანძარსაწინააღმდეგო საშუალებების ტიპები და მათი განლაგება განისაზღვრება აღიარებული ორგანიზაციის
მოთხოვნის შესაბამისად. აღიარებული ორგანიზაციის მოთხოვნები თანხმდება სააგენტოსთან.

7. სასწავლო წვრთნების მინიმალური მოთხოვნები:
  

7.1 ბრძანების მე-4 დანართის შესაბამისად დამტკიცდა, სასწავლო წვრთნების მინიმალური მოთხოვნები
არაკონვენციურ მცურავ საშუალებებზე, რომელიც არ შეეხება ზომამცირე გემებს, მოტონავს, ნიჩბიანი ნავს, იახტებს,
სასეირნო კატარღებს, ტენდერებს, სწრაფმავალი კატარღას და  არათვითმავალი ბარჟის.

  
7.2 გემზე  ჩატარებული სასწავლო წვთნების ჩანაწერები უნდა დაფიქსირდეს გემის ჟურნალში, შემოწმების დროს
გემის კაპიტანი ვალდებულია წარმოადგინოს შესაბამისი მტკიცებულება.

  
7.3 ნავსადგურის დამხმარე ფლოტის მცურავ საშუალებებზე წვრთნების ჩატარება შესაძლებელია რამდენიმე გემზე
ერთდროულად.

 
8. საზღვაო პუბლიკაციების და ჟურნალების მინიმალური მოთხოვნები შიდა ნაოსნობაში ჩართულ გემებისთვის:

  
8.1 ბრძანების მე-5 დანართის შესაბამისად დამტკიცდა, შიდა ნაოსნობაში ჩართული გემებისთვის საჭირო საზღვაო
პუბლიკაციების და ჟურნალების მინიმალური მოთხოვნები, რომელიც არ შეეხება ზომამცირე გემებს, მოტონავს,
ნიჩბიანი ნავს, იახტებს, სასეირნო კატარღებს, ტენდერებს, სწრაფმავალი კატარღას და  არათვითმავალი ბარჟის.

  
8.2  გემზე პუბლიკაციები  შესაძლებელია იყოს ელექტრონული ან მატერიალური სახით.

  
8.3 ელექტრონული პუბლიკაციები უნდა იყოს ლიზენზირებული და განახლებული (ბოლო) ვერსიები.

 
9. გარდამავალი დებულებები: 

  
9.1  ბრძანება ამოქმედდა  2020 წლის 24 ივნისიდან.

  
9.2 ცირკულარის მე-6, მე-7 და მე-8 პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნები ამოქმედება 2021 წლის 1 იანვრიდან.

  
9.3 საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის 2015 წლის 17 მარტის  №01 ბრძანება „არაკონვენციური მცურავი
საშუალების რადიოაღჭურვილობისა და გემებზე სამაშველო აღჭურვილობის მინიმალური მოთხოვნების“
დამტკიცების შესახებ, ძალადაგარგულია 2020 წლის 24 ივნისიდან.

10. კონსულტაცია, დამატებითი კითხვები: 
  

10.1 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

mailto:fsi@mta.gov.ge
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დანართი: 
  

საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის 2020 წლის 24 ივნისის N 09  ბრძანება „არაკონვენციური მცურავი
საშუალებების უსაფრთხოების მინიმალური მოთხოვნების“ დამტკიცების შესახებ.

 

 

სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს
დირექტორი

თამარ იოსელიანი
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