დანართი N3
თევზჭერის ლიცენზიის სალიცენზიო პირობების შესრულების შესახებ ანგარიშის წარმოდგენის წესი
და ვადები
მუხლი 1. სალიცენზიო პირობების შესრულების შესახებ ანგარიშის წარმოდგენის წესი
1. ამ დანართის ფორმა N3 ივსება თევზჭერის ლიცენზიის მფლობელის მიერ, ხოლო ამ დანართის
ფორმა N4 ივსება შავ ზღვაში სანაპირო ზოლიდან არაუმცირეს 300 მეტრის დაშორებით სამრეწველო
თევზჭერის მიზნით გაცემული თევზჭერის ლიცენზიის მფლობელის მიერ.
2. ამ დანართის ფორმა N3 და N4 ივსება ლიცენზიით განსაზღვრული სარგებლობის შედეგად
მიღებული მონაცემებისა და გაანგარიშებების შესაბამისად.
3. ამ დანართის ფორმაში მონაცემები აისახება სათანადო გრაფების მაჩვენებლების დასახელების
შესაბამისად.
4. თუ შესაბამისი მონაცემების რაოდენობა აღემატება გრაფების რაოდენობას, მაშინ შესაძლებელია
ინფორმაცია წარმოდგენილი იქნეს დანართის სახით, რაც აღინიშნება შესაბამისი „შესრულების
მდგომარეობის“ გრაფაში.
5. თუ ლიცენზიის მფლობელი ჩათვლის, რომ მის მიერ წარმოდგენილი ანგარიში შეიცავს კომერციულ
საიდუმლოებას, ის ვალდებულია ინფორმაციის წარდგენისას იხელმძღვანელოს საქართველოს
ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 272 მუხლის შესაბამისად.

მუხლი 2. სალიცენზიო პირობების შესრულების შესახებ ანგარიშის წარმოდგენის ვადები
ლიცენზიის მფლობელი ყოველწლიურად, 1 აპრილიდან 1 მაისამდე ახორციელებს სალიცენზიო
პირობების დაცვის შესახებ ანგარიშგებას. ანგარიშგება ხდება ლიცენზიის გამცემისთვის წერილობით
წარდგენით. ლიცენზიის მფლობელი, რომელიც ლიცენზიას მიიღებს საანგარიშგებო პერიოდის
დაწყებამდე 6 თვის განმავლობაში, ვალდებული არ არის ლიცენზიის გამცემს წარუდგინოს
ანგარიშგება.

ფორმა N3
თევზჭერის ლიცენზიის პირობების შესრულების შესახებ ანგარიში

1. ლიცენზიის მფლობელი ___________________________________________________________________________________________________________
2. საიდენტიფიკაციო კოდი __________________________________________________________________________________________________________
3. ლიცენზიის მფლობელის მისამართი და საკონტაქტო ინფორმაცია (ტელეფონი, ელ.ფოსტა) ________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
4. ლიცენზიის ნომერი, გაცემის თარიღი და მოქმედების ვადა ____________________________________________________________________________
5. ლიცენზიით გათვალისწინებული ფართობის ადგილმდებარეობა ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
6. ლიცენზირებული ობიექტის მთლიანი ფართობი, წყალსატევის სიგრძე, საშუალო სიგანე, საშუალო სიღრმე და მოცულობა კუბურ მეტრებში
____________________________________________________________________________________________________________________________________
7. თევზსამეურნეო საქმიანობის მართვის გეგმის ან გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი თევზის ტყვეობაში გამრავლების გეგმის დამტკიცების
თარიღი, ინფორმაცია გეგმაში ცვლილებების შეტანის შესახებ, ბრძანების N, რიცხვი, თვე, წელი ____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
8. საანგარიშგებო პერიოდი 20____ წლის ____ იანვრიდან 20_____წლის ____იანვრამდე.
----------------------------------------------------------------------ლიცენზიატის სახელი, გვარი
(იურიდიული პირის შემთხვევაში საფირმო სახელწოდება)

----------------------------------------------------------------------ხელმოწერა
ბ.ა.

N

სალიცენზიო პირობები

1

შესრულების მდგომარეობა
ზოგადი ინფორმაცია

1.1

წყლის ობიექტში შემავალი არხების შესახებ
ინფორმაცია (რაოდენობა და დანიშნულება)

1.2

წყლის ობიექტიდან გამავალი
სამელიორაციო ან/და სხვა სისტემების
შესახებ ინფორმაცია (რაოდენობა და მათი
დანიშნულება)

1.3

გამოყენებული თევზამრიდი და
თევზდამჭერი მოწყობილებებისა და მათი
გამოყენების ადგილების კოორდინატები
(რაოდენობა და ადგილმდებარეობა)

1.4

წყლის ობიექტის ძირითადი და
დამატებითი დანიშნულება
(ჰიდრომელიორაციული, ენერგეტიკული,
სასმელი, სარწყავი და ა.შ.)

შენიშვნა

2
2.1

3

ლიცენზიით განსაზღვრული ტერიტორიის დაცვის შესახებ ინფორმაცია
საანგარიშო პერიოდში ლიცენზირებულ
წყლის ობიექტზე ლიცენზიანტის მიერ
საკუთარი ძალებით გამოვლენილი
სამართალდარღვევის ფაქტები და
გატარებული ღონისძიებები (თითოეული
დარღვევის არსი, გამოვლენის თარიღი,
შეტყობინების ადრესატი)

ინფორმაცია საანგარიშო პერიოდში თევზის რესურსის აღრიცხვის მონაცემების შესახებ

3.1

ლიცენზირებულ წყლის ობიექტზე მარაგის
დადგენის მიზნით სამეცნიერო-კვლევითი
სამუშაოების ჩატარების დრო და
ხანგრძლივობა, ჩატარებული სამუშაოების
მოცულობა (რიცხვი, თვე, წელი, მოკლე
აღწერა)

3.2

თევზის რესურსის საერთო მარაგი,
სახეობებისა და ოდენობების მიხედვით
(სახეობა, რაოდენობა (ტონა)) მათ შორის,
საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილი
თევზის სახეობები და მათი რაოდენობა
(სახეობა, რაოდენობა (ტონა))

3.3

4
4.1

თევზის სახეობების რაოდენობის
მდგომარეობის შეფასება დინამიკაში წინა
წლების (ბოლო 3 წლის) მონაცემებთან
შედარებით (შესაბამის მაჩვენებლებში)

ინფორმაცია საანგარიშო პერიოდში მოსაპოვებელი (კვოტით განსაზღრული) და ფაქტიურად ათვისებული თევზის რესურსის შესახებ
წყალსატევში თევზის სახეობებზე
დადგენილი წლიური კვოტის ოდენობა
სახეობების მიხედვით (სახეობების
ჩამონათვალი და რაოდენობა (ტონა))

4.2

5
5.1

საანგარიშო პერიოდში ფაქტიურად
მოპოვებული თევზის რესურსი
სახეობებისა და ოდენობების მითითებით
(სახეობების ჩამონათვალი და რაოდენობა
(ტონა))

ინფორმაცია საანგარიშო პერიოდში სალიცენზიო პირობებით
ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მდგომარეობის შესახებ
წყლის ობიექტში არსებული მაღალი
საკონსერვაციო ღირებულების მქონე
თევზისა და სხვა ჰიდრობიონტების
მრავალფეროვნების და
სიცოცხლისუნარიანი პოპულაციების
შენარჩუნების, აღწარმოების პროგრამების
განხორციელების შესახებ ინფორმაცია
(მოკლე აღწერა)

5.2

საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილი
ცხოველთა სამყაროს ობიექტების დაცვისა
და ბუნებრივი აღწარმოების მიზნობრივი
პროგრამების შემუშავებისა და
განხორციელების შესახებ ინფორმაცია
(მოკლე აღწერა)

5.3

თევზისა და სხვა ჰიდრობიონტების
დაავადების, მათი საბინადრო გარემოს
გაუარესების, განადგურების საშიშროების
წარმოშობისა და დაღუპვის (ასეთის
არსებობის შემთხვევაში) შესახებ
ინფორმაცია (მოკლე აღწერა)

5.4

წყლის დაბინძურების, დანაგვიანებისა და
დაშრეტისაგან დაცვის ღონისძიებების
შესახებ ინფორმაცია (მოკლე აღწერა)

5.5

საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში
წყლის ხარისხის შესანარჩუნებლად ან/და
აღსადგენად განხორციელებული
ღონისძიებები (მოკლე აღწერა)

5.6

ლიცენზიით გათვალისწინებულ
წყალსატევზე ან მის წყალდაცვით ზოლში
განხორციელებული
ფსკერდამაღრმავებელი, ასაფეთქებელი
სამუშაოების შესახებ ინფორმაცია (მოკლე
აღწერა)

5.7

ლიცენზიით გათვალისწინებულ
წყალსატევზე ან მის წყალდაცვით ზოლში
მშენებლობა, ნაპირის ამაღლება, დამბებით
გადაკეტვის ჩატარების შესახებ ინფორმაცია
(მოკლე აღწერა)

5.8

5.9

წყლის რესურსებზე მავნე ზემოქმედების
თავიდან აცილებისა და მისი შედეგების
ლიკვიდაციის განხორციელებული
ღონისძიებების ჩამონათვალი (მოკლე
აღწერა)

მოკლე ინფორმაცია მართვის გეგმით
ნაკისრი დროში განსაზღვრული
ვალდებულებების შესრულების
მდგომარეობის შესახებ (მოკლე აღწერა)

6
6.1

ინფორმაცია ლიცენზიანტის მიერ წარმოებული სარეწაო ჟურნალისა და სხვა
შიდასააღრიცხვო დოკუმენტაციის შესახებ
სარეწაო ჟურნალის წარმოების დაწყების
თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი, #)

6.2

სარეწაო ჟურნალის დაკარგვის ან
დაზიანების შემთხვევები და შემდგომი
რეაგირება, ახალი ჟურნალის აღების
თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი)

6.3

თევზის რესურსით სარგებლობის,
აღწარმოებისა და დაცვის შიდასააღრიცხვო
დოკუმენტაციის წარმოების შესახებ
ინფორმაცია (ჩამონათვალი)

6.4

ინფორმაცია სამეცნიერო-კვლევითი
მიზნით თევზჭერის ჟურნალის გამოყენების
შესახებ. წარმოების დაწყების და დახურვის
თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი)

7
7.1

წყალსატევის დათევზიანების შესახებ ინფორმაცია
დათევზიანების ჩატარების დრო (რიცხვი,
თვე, წელი)

7.2

წყლის ობიექტში გაშვებული
(დათევზიანება) თევზის სახეობების
ჩამონათვალი და მათი ოდენობა და
ძირითადი პარამეტრები (სიგრძის, წონის
და ასაკობრივი მაჩვენებლები)

7.3

დათევზიანების ღონისძიებების
განხორციელებასთან დაკავშირებით
შესაბამისი ვეტერინალურ-სანიტარული
დასკვნის ნომერი და თარიღი

8
8.1

9
9.1

9.2

ინფორმაცია ლიცენზიანტის სარგებლობაში არსებული თევზსაჭერი საშუალებების შესახებ:
თევზსაჭერი და მცურავი საშუალებების
ჩამონათვალი, შესაბამისი პარამეტრების
მაჩვენებლები (სიგრძე, სიგანე, ბადის
თვლის ზომა და სხვა)

გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი თევზის გარემოდან ამოღების მიზნით გაცემული თევზჭერის ლიცენზიისათვის დადგენილი
დამატებითი მოთხოვნები
ინფორმაცია გადაშენების საფრთხის წინაშე
მყოფი თევზის გარემოდან ამოღების
ადგილისა და დროის შესახებ (ადგილი,
რიცხვი, თვე, წელი)
ბუნებრივი გარემოდან ამოღებული თევზის
სახეობა, ზომა, სქესი და რაოდენობა

9.3

ბუნებრივი გარემოდან მოპოვებული
თევზის გამრავლების შედეგად მიღებული
თევზის (ლიფსიტების) რაოდენობა
(სახეობა, სმ, გრ)

9.4

ბუნებრივ გარემოში გაშვებული თევზის
(ლიფსიტების) რაოდენობა (სახეობა, სმ, გრ)

9.5

რეპროდუქციის ასაკს მიღწეული პირველი
თაობის თევზის ბუნებრივ გარემოში
დაბრუნება (სახეობა, რაოდენობა, სქესი,
რიცხვი, თვე, წელი)

9.6

ბუნებრივი გარემოდან მოპოვებული
თევზის დაღუპვის შემთხვევები (სახეობა,
რაოდენობა, სქესი, რიცხვი, თვე, წელი)

9.7

ინფორმაცია თევზისა და სხვა
ჰიდრობიონტების დაავადების, მათი
საბინადრო გარემოს გაუარესების,
განადგურების საშიშროების წარმოშობისა
და დაღუპვის ფაქტების შესახებ (მოკლე
აღწერა)

ფორმა N4
შავ ზღვაში სანაპირო ზოლიდან არაუმცირეს 300 მეტრის დაშორებით სამრეწველო თევზჭერის მიზნით გაცემული თევზჭერის ლიცენზიის
პირობების შესრულების შესახებ ანგარიში

1. ლიცენზიის მფლობელი ___________________________________________________________________________________________________________
2. საიდენტიფიკაციო კოდი ___________________________________________________________________________________________________________
3. ლიცენზიის მფლობელის მისამართი და საკონტაქტო ინფორმაცია (ტელეფონი, ელ.ფოსტა) _______________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
4. ლიცენზიის ნომერი, გაცემის თარიღი და მოქმედების ვადა ____________________________________________________________________________
5. საანგარიშგებო პერიოდი 20____ წლის იანვრიდან 20_____წლის იანვრამდე

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

ლიცენზიატის სახელი, გვარი

ხელმოწერა

(იურიდიული პირის შემთხვევაში საფირმო სახელწოდება)

ბ.ა.

№
1
1.1

2
2.1

2.2

სალიცენზიო პირობები

შესრულების მდგომარეობა

ინფორმაცია საანგარიშო პერიოდში თევზის რესურსის აღრიცხვის მონაცემების შესახებ
ლიცენზირებულ წყლის ობიექტზე თევზის
მარაგის დადგენის მიზნით სამეცნიეროკვლევითი სამუშაოების ჩატარების დრო და
ხანგრძლივობა, ჩატარებული სამუშაოების
მოცულობა (რიცხვი, თვე, წელი, მოკლე
აღწერა)

ინფორმაცია საანგარიშო პერიოდში მოსაპოვებელი (კვოტით განსაზღრული) და ფაქტიურად ათვისებული თევზის
რესურსის შესახებ
ლიცენზიანტისათვის გარემოს ეროვნული
სააგენტოს მიერ დადგენილი წლიური
კვოტის ოდენობა მოსაპოვებელი თევზის
სახეობების და ოდენობების მიხედვით
(სახეობების ჩამონათვალი და რაოდენობა
ტონებში)

საანგარიშო პერიოდში ფაქტიურად
მოპოვებული თევზის რესურსი
სახეობებისა და ოდენობის მითითებით
(სახეობების ჩამონათვალი და რაოდენობა
ტონებში)

3

ინფორმაცია ლიცენზიანტის მიერ შემოყვანილი თევზსაჭერი სეინერების შესახებ:

3.1

თევზსაჭერი და მცურავი საშუალებების
ჩამონათვალი, შესაბამისი პარამეტრების
მაჩვენებლები (სიგრძე, სიგანე, ბადის ტიპი
და სხვა) (ივსება ცხრილი N1)

4

ინფორმაცია საანგარიშო პერიოდში ლიცენზიანტის მიერ იჯარით გაცემული ან მიღებული რესურსის და მისი ფაქტიური
ათვისების შესახებ
ლიცენზიის მფლობელის მიერ
სარგებლობის უფლების ან მისი ნაწილის
იჯარით გადაცემის შემთხვევები, იჯარით
გადაცემული რესურსის ოდენობა
სახეობების მიხედვით, მოიჯარე კომპანიის
დასახელება, თევზის სახეობების
ჩამონათვალი და რაოდენობა (ტონა)

4.1

4.2

მოიჯარე კომპანიის მიერ ფაქტიურად
მოპოვებული თევზის რესურსის ოდენობა
სახეობების მიხედვით, კომპანიის
დასახელება, რესურსის სახეობების
ჩამონათვალი და რაოდენობა (ტონა)

4.3

ლიცენზიის მფლობელის მიერ
სარგებლობის უფლების ან მისი ნაწილის
იჯარით მიღების შემთხვევები, იჯარით
მიღებული რესურსის ოდენობა სახეობების
მიხედვით (ტონებში) მეიჯარე კომპანიის
დასახელება, რესურსის სახეობების
ჩამონათვალი და რაოდენობა (ტონა)

4.4

ლიცენზიის მფლობელის მიერ იჯარით
მიღებული სარგებლობის უფლების
შესაბამისად ფაქტიურად მოპოვებული
ოდენობა სახეობების მიხედვით კომპანიის
დასახელება, რესურსის სახეობების
ჩამონათვალი და რაოდენობა (ტონა)

5

ინფორმაცია საანგარიშო პერიოდში 10%-იანი სარგებლობის უფლების გადაცემის შესახებ

5.1

ლიცენზიანტის მიერ საკუთარი კვოტის
ფარგლებში თევზსაჭერი გემების
მესაკუთრეებზე გამოყოფილი 10%-იანი
სარგებლობის უფლების მიმღებთა
ჩამონათვალი, შესაბამისი მცურავი
საშუალების მითითებით (ივსება ცხრილი
N2)

ცხრილი N1
მცურავი და თევზსაჭერი საშუალებების ჩამონათვალი, შესაბამისი პარამეტრების მაჩვენებლები (სიგრძე,
სიგანე, ბადის ტიპი, ტევადობა და სხვა)

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

მცურავი
საშუალების
დასახელება

მცურავი
საშუალების
მფლობელი
(ფიზიკური ან
იურიდიული
პირის
რეკვიზიტები)

მცურავი საშუალების სიგრძე,
სიგანე, საერთო ტევადობა

თევზსაჭერი
ბადის ტიპი

შენიშვნა

ცხრილი N2
ლიცენზიანტის მიერ საკუთარი კვოტის ფარგლებში თევზსაჭერი გემების მესაკუთრეებზე გამოყოფილი 10%იანი სარგებლობის უფლების მიმღებთა ჩამონათვალი, შესაბამისი მცურავი საშუალების მითითებით

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

თევზსაჭერი
გემების მესაკუთრე
(ფიზიკური ან
იურიდიული პირის
რეკვიზიტები)

10%-იანი
სარგებლობის
უფლებით
გადაცემული
რესურსის
ოდენობა
სახეობების
მიხედვით

მცურავი
საშუალების
დასახელება

მცურავი
საშუალების
სიგრძე, სიგანე,
საერთო
ტევადობა

თევზსაჭერი
ბადის ტიპი

შენიშვნა

