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№ 19/CIRC/FSI 27 / მაისი / 2020 წ.

შიდა ნაოსნობაში ჩართული გემების ტექნიკური
ზედამხედველობის განმახორციელებელ სააგენტოს

მიერ აღიარებულ ორგანიზაციებს
  

 

შინაარსი: აღიარებული ორგანიზააციების ვალდებულებები, შიდა ნაოსნობაში ჩართული გემებისთვის კლასის
მინიჭების, გადაცემის, შეცვლის, შეჩერების ან გაუქმებასთან დაკავშირებით ინფორმაციის მიწოდება/გამოქვეყნება

მითითება: საქართველოს საზღვაო კოდექსი, მუხლი 4413
 

1. მიზანი: 
  

1.1 აღნიშნული ცირკულარის მთვარი მიზანია  აღიარებულ ორგანიზაციებს შორის დაფიქსირებული კლასის
გადაცემისას დაფიქსირებული შეუსაბამობების აღმოფხვრა.

2. ინფორმაციის მიწოდება და გამოქვეყნება:
  

2.1 აღიარებული ორგანიზაცია ვალდებულია სააგენტოს მიაწოდოს ყველა არსებითი ინფორმაცია საქართველოს
გემებისთვის კლასის მინიჭების, გადაცემის, შეცვლის, შეჩერების ან გაუქმების შესახებ.

2.2 აღიარებული ორგანიზაცია საკუთარ ოფიციალურ ვებ-გვერდზე აქვეყნებს საქართველოს გემებისთვის კლასის
მინიჭების, გადაცემის, შეცვლის, შეჩერების ან გაუქმების შესახებ ინფორმაციას, გეგმური შემოწმების,
რეკომენდაციების, გემისთვის გაცემული კლასის პირობებისა და საქართველოს სახელმწიფო დროშით მცურავი,
მისი კლასისთვის მიკუთვნებული გემების ექსპლუატაციის პირობებისა და ექსპლუატაციის შეზღუდვების შესახებ
ინფორმაციის ჩათვლით.

 
3. საქართველოს გემის  მიერ კლასის შეცვლის შემთხვევაში:

  
3.1 გადამცემი აღიარებული ორგანიზაცია ვალდებულია მიმღებ აღიარებულ ორგანიზაციას მიაწოდოს
ინფორმაციას ყველა სამომავლო გეგმური შემოწმების, რეკომენდაციისა და გემისთვის გაცემული კლასის
პირობები, ექსპლუატაციის პირობებისა და ექსპლუატაციის შეზღუდვების შესახებ.

3.2 გადაცემის დროს გადამცემი აღიარებული ორგანიზაციას ვალდებულია მიმღებ აღიარებული ორგანიზაციას
მიაწოდის/გადასცეს გემის სრულყოფილი საარქივო ჩანაწერები.

3.3 მიმღები აღიარებული ორგანიზაციას უფლება აქვს, გასცეს გემის მოწმობები, მხოლოდ ყველა გეგმიური
შემოწმების და კონტროლის დამაკმაყოფილებელ დონეზე ჩატარების შემდეგ და გადამცემი აღიარებული
ორგანიზაციის მიერ განსაზღვრული პირობების თანახმად, ყველა სამომავლო რეკომენდაციისა და გემისთვის წინა
პერიოდში გაცემული კლასის პირობების სრულად დაკმაყოფილების შემდეგ.

3.4 გემებისთვის სათანადო მოწმობის გაცემამდე მიმღები აღიარებული ორგანიზაცია ვალდებულია გადამცემი
ორგანიზაციისგან მიიღოს ინფორმაცია მოწმობის გაცემის თარიღის შესახებ, განთავსების ადგილისა და
ღონისძიებების დაზუსტების მიზნით, რომლებიც საჭიროა თითოეული გეგმიური შემოწმებისთვის, რეკომენდაციისა
და კლასის მინიჭების პირობისთვის.

3.5 თითოეული აღიარებული ორგანიზაცია, როგორც გადამცემი, ასევე მიმღები ვალდებულია სააგენტოს მიაწოდოს
ინფორმაცია კლასის გადაცემის ან კლასის მიღების შესახებ. ასევე, ორგანიზაციის ან გემთმფლობელის
გადაწყვეტილებით კლასის შეცვლის შემთხვევაში, თითოეული მხარე ვალდებულია სააგენტოს მიაწოდოს
აღნიშნული ფაქტის შესახებ ინფორმაცია.
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4. ვალდებულების დარღვევა:
  

4.1 საქართველოს საზღვაო კოდექსის და საერთაშორისო რეგულაციებს შესაბამისად, აღიარებული ორგანიზაციები
ვალდებულია სრულყოფილად შეასრულოს ზემოთ აღნიშნული მოთხოვნები, წინააღმდეგ შემთხვევაში სააგენტო
მიიღებს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ზომებს, მათ შორის განიხილავს აღიარების შეჩერებას ან
გაუქმებას.

 

 
 

 

სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს
დირექტორი

თამარ იოსელიანი
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