2012 წელი
ფორმ
რეგისტრ
რეგისრტაც
ის
აციის
იის თარიღი კატეგ
ნომერლი
ორია

rigiT
i #

ფორმის დასახელება

1

2

3

4

5

7

3370

დიპლომირებული
სპეციალისტის დიპლომი

01-3370

11.01.2012

3

საქართველოს
უნივერსიტეტი

3371

დიპლომირებული
სპეციალისტის დიპლომი,
წარჩინების

01-3371

11.01.2012

3

საქართველოს
უნივერსიტეტი

3372

ბაკალავრის დიპლომი

01-3372

11.01.2012

3

3373

ბაკალავრის დიპლომი,
წარჩინების

01-3373

11.01.2012

3

3374

მაგისტრის დიპლომი

01-3374

11.01.2012

3

3375

მაგისტრის დიპლომი,
წარჩინების

01-3375

11.01.2012

3

3376

დოქტორის დიპლომი

01-3376

11.01.2012

3

3377

ბაკალავრის დიპლომი

01-3377

11.01.2012

3

3378

მაგისტრის დიპლომი

01-3378

11.01.2012

3

სამართალსუბიექტის
დასახელება

შენიშვნა

8
გაუქმდა
07/03/2016
ოქმი #12

გაუქმდა
07/03/2016
ოქმი #12
გაუქმდა
საქართველოს
07/03/2016
უნივერსიტეტი
ოქმი #12
გაუქმდა
საქართველოს
07/03/2016
უნივერსიტეტი
ოქმი #12
გაუქმდა
საქართველოს
07/03/2016
უნივერსიტეტი
ოქმი #12
გაუქმდა
საქართველოს
07/03/2016
უნივერსიტეტი
ოქმი #12
გაუქმებულია
2012 წლის 28
იაკობ გოგებაშვილის
მაისის #32
სახელობის თელავის
საოქმო
სახელმწიფო უნივერსიტეტი
გადაწყვეტილ
ებით
გაუქმებულია
2012 წლის 28
იაკობ გოგებაშვილის
მაისის #32
სახელობის თელავის
საოქმო
სახელმწიფო უნივერსიტეტი
გადაწყვეტილ
ებით
საქართველოს
უნივერსიტეტი

3379

დოქტორის დიპლომი

01-3379

11.01.2012

3

იაკობ გოგებაშვილის
გაუქმდა
04/09/2013 ოქმი
სახელობის თელავის
#38
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

3380

დიპლომირებული
მედიკოსის დიპლომი

01-3380

11.01.2012

3

იაკობ გოგებაშვილის
გაუქმდა
04/09/2013 ოქმი
სახელობის თელავის
#38
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

3

იაკობ გოგებაშვილის
გაუქმდა
04/09/2013
ოქმი
სახელობის თელავის
#38
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

3381

პროფესიული დიპლომი

01-3381

11.01.2012

იაკობ გოგებაშვილის
გაუქმდა
04/09/2013
ოქმი
სახელობის თელავის
#38
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

3382

დიპლომირებული
სპეციალისტის დიპლომი

01-3382

11.01.2012

3

3383

ბაკალავრის დიპლომი

01-3383

11.01.2012

3

სასწავლო უნივერსიტეტი
"რვალი"

გაუქმდა
03/11/2014 ოქმი
#53

3384

ბაკალავრის დიპლომი,
წარჩინების

01-3384

11.01.2012

3

სასწავლო უნივერსიტეტი
"რვალი"

გაუქმდა
03/11/2014 ოქმი
#53

3385

მაგისტრის დიპლომი

01-3385

11.01.2012

3

სასწავლო უნივერსიტეტი
"რვალი"

გაუქმდა
03/11/2014 ოქმი
#53

3386

უმაღლესი განათლების
დიპლომი

01-3386

11.01.2012

3

სასწავლო უნივერსიტეტი
"რვალი"

გაუქმდა
03/11/2014 ოქმი
#53

3

ამერიკული ჰუმანიტარული
უნივერსიტეტის თბილისის
ფილიალის - სასწავლო
უნივერსიტეტი

3

ამერიკული ჰუმანიტარული
უნივერსიტეტის თბილისის
ფილიალის - სასწავლო
უნივერსიტეტი

3

ამერიკული ჰუმანიტარული
უნივერსიტეტის თბილისის
ფილიალის - სასწავლო
უნივერსიტეტი

3

ამერიკული ჰუმანიტარული
უნივერსიტეტის თბილისის
ფილიალის - სასწავლო
უნივერსიტეტი

3387

3388

3389

3390

ბაკალავრის დიპლომი

ბაკალავრის დიპლომი,
წარჩინების

მაგისტრის დიპლომი

მაგისტრის დიპლომი,
წარჩინების

01-3387

01-3388

01-3389

01-3390

11.01.2012

11.01.2012

11.01.2012

11.01.2012

3391

ბაკალავრის დიპლომი

01-3391

11.01.2012

3

3392

ბაკალავრის დიპლომი,
წარჩინების

01-3392

11.01.2012

3

3393

ბაკალავრის დიპლომი

02-3393

24.01.2012

3

3394

ბაკალავრის დიპლომი,
წარჩინების

02-3394

24.01.2012

3

სამედიცინო, ზოგადი და
გამოყენებითი
ფსიქოლოგიის სასწავლო
ინსტიტუტი
სამედიცინო, ზოგადი და
გამოყენებითი
ფსიქოლოგიის სასწავლო
ინსტიტუტი
თბილისის სამედიცინო
სასწავლო უნივერსიტეტ
“ჰიპოკრატე“
თბილისის სამედიცინო
სასწავლო უნივერსიტეტ
“ჰიპოკრატე“

3395

დიპლომირებული
მედიკოსის დიპლომი

02-3395

24.01.2012

3

3396

დიპლომირებული
მედიკოსის დიპლომი,
წარჩინების

02-3396

24.01.2012

3

3397

დიპლომირებული
სტომატოლოგის დიპლომი

02-3397

24.01.2012

3

3398

დიპლომირებული
სტომატოლოგის
დიპლომი, წარჩინების

02-3398

24.01.2012

3

3399

მაგისტრის დიპლომი

02-3399

24.01.2012

3

3400

ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმი

02-3400

24.01.2012

2

3401

ბაკალავრის დიპლომი
(საქართველოს
საერთაშორისო
ურთიერთობათა
უნივერსიტეტის)

3402

მაგისტრის დიპლომი
(საქართველოს
საერთაშორისო
ურთიერთობათა
უნივერსიტეტის)

3403

ბაკალავრის დიპლომი

3404

ბაკალავრის დიპლომი,
წარჩინების

3405

მაგისტრის დიპლომი

3406

მაგისტრის დიპლომი,
წარჩინების

03-3401

03-3402

03-3403

03-3404

03-3405

03-3406

25.01.2012

25.01.2012

25.01.2012

25.01.2012

25.01.2012

25.01.2012

თბილისის სამედიცინო
სასწავლო უნივერსიტეტ
“ჰიპოკრატე“
თბილისის სამედიცინო
სასწავლო უნივერსიტეტ
“ჰიპოკრატე“
თბილისის სამედიცინო
სასწავლო უნივერსიტეტ
“ჰიპოკრატე“
თბილისის სამედიცინო
სასწავლო უნივერსიტეტ
“ჰიპოკრატე“
თბილისის სამედიცინო
სასწავლო უნივერსიტეტ
“ჰიპოკრატე“

გაუქმდა
25/12/2014
ოქმი #64
გაუქმდა
25/12/2014
ოქმი #64

საქართველოს კონტროლის
პალატა

3

საქართველოს
საერთაშორისო
ურთიერთობათა სასწავლო
უნივერსიტეტი

3

საქართველოს
საერთაშორისო
ურთიერთობათა სასწავლო
უნივერსიტეტი

3

საქართველოს
საერთაშორისო
ურთიერთობათა სასწავლო
უნივერსიტეტი

3

საქართველოს
საერთაშორისო
ურთიერთობათა სასწავლო
უნივერსიტეტი

3

საქართველოს
საერთაშორისო
ურთიერთობათა სასწავლო
უნივერსიტეტი

3

საქართველოს
საერთაშორისო
ურთიერთობათა სასწავლო
უნივერსიტეტი

გაუქმებულია
2012 წლის 24
ივლისის #45
საოქმო
გადაწყეტილე
ბით
გაუქმებულია
2012 წლის 24
ივლისის #45
საოქმო
გადაწყეტილე
ბით
გაუქმებულია
2012 წლის 24
ივლისის #45
საოქმო
გადაწყეტილე
ბით
გაუქმებულია
2012 წლის 24
ივლისის #45
საოქმო
გადაწყეტილე
ბით
გაუქმებულია
2012 წლის 24
ივლისის #45
საოქმო
გადაწყეტილე
ბით
გაუქმებულია
2012 წლის 24
ივლისის #45
საოქმო
გადაწყეტილე
ბით

3407

ბაკალავრის დიპლომი

3408

ბაკალავრის დიპლომი,
წარჩინების

03-3408

25.01.2012

3

3409

მაგისტრის დიპლომი

03-3409

25.01.2012

3

3410

მაგისტრის დიპლომი,
წარჩინების

3411

უმაღლესი განათლების
დიპლომი

03-3411

25.01.2012

3

3412

უმაღლესი განათლების
დიპლომი, წარჩინების

03-3412

25.01.2012

3

3413

დიპლომირებული
სპეციალისტის დიპლომი

03-3407

03-3410

03-3413

25.01.2012

25.01.2012

25.01.2012

3

3

3

3414

დოქტორის დიპლომი

03-3414

25.01.2012

3

3415

პროფესიული დიპლომი

03-3415

25.01.2012

3

3416

ბაკალავრის დიპლომი

03-3416

25.01.2012

3

თბილისის ვანო
სარაჯიშვილის სახელობის
სახელმწიფო
კონსერვატორია
თბილისის ვანო
სარაჯიშვილის სახელობის
სახელმწიფო
კონსერვატორია
თბილისის ვანო
სარაჯიშვილის სახელობის
სახელმწიფო
კონსერვატორია
თბილისის ვანო
სარაჯიშვილის სახელობის
სახელმწიფო
კონსერვატორია
თბილისის ვანო
სარაჯიშვილის სახელობის
სახელმწიფო
კონსერვატორია
თბილისის ვანო
სარაჯიშვილის სახელობის
სახელმწიფო
კონსერვატორია
თბილისის ვანო
სარაჯიშვილის სახელობის
სახელმწიფო
კონსერვატორია
თბილისის ვანო
სარაჯიშვილის სახელობის
სახელმწიფო
კონსერვატორია
თბილისის ვანო
სარაჯიშვილის სახელობის
სახელმწიფო
კონსერვატორია
საქართველოს საბაჟო
აკადემია

3417

ბაკალავრის დიპლომი

03-3417

25.01.2012

3

კავკასიის უნივერსიტეტი

3418

ბაკალავრის დიპლომი,
წარჩინების

03-3418

25.01.2012

3

კავკასიის უნივერსიტეტი

3419

მაგისტრის დიპლომი

03-3419

25.01.2012

3

კავკასიის უნივერსიტეტი

3420

მაგისტრის დიპლომი,
წარჩინების

03-3420

25.01.2012

3

კავკასიის უნივერსიტეტი

3421

დიპლომირებული
სპეციალისტის დიპლომი

03-3421

25.01.2012

3

კავკასიის უნივერსიტეტი

გაუქმდა
15/03/2016
ოქმი #13
გაუქმდა
15/03/2016
ოქმი #13
გაუქმდა
15/03/2016
ოქმი #13
გაუქმდა
15/03/2016
ოქმი #13
გაუქმდა
15/03/2016
ოქმი #13
გაუქმდა
15/03/2016
ოქმი #13
გაუქმდა
15/03/2016
ოქმი #13
გაუქმებულია
02/08/2013
ოქმი #32
გაუქმებულია
02/08/2013
ოქმი #32

გაუქმდა
15/02/2016
ოქმი #9
გაუქმდა
15/02/2016
ოქმი #9
გაუქმდა
15/02/2016
ოქმი #9
გაუქმდა
15/02/2016
ოქმი #9
გაუქმდა
15/02/2016
ოქმი #9

საქართველოს
ტერიტორიიდან
3422
საერთაშორისო სატვირთო
გადაზიდვის ნებართვა

საერთაშორისო
საავტომობილო სატვირთო
3423
გადაზიდვის ერთჯერადი
ნებართვა

საერთაშორისო
საავტომობილო სამგზავრო
3424
გადაყვანის ერთჯერადი
ნებართვა

საერთაშორისო
საავტომობილო სატვირთო
3425
გადაზიდვის
მრავალჯერადი ნებართვა

03-3422

03-3423

03-3424

03-3425

25.01.2012

25.01.2012

25.01.2012

25.01.2012

3

გაუქმებულია
2012 წლის 09
საქართველოს ეკონომიკისა თებერვლის
და მდგრადი განვითარების
#06 საოქმო
სამინისტრო
გადაწყვეტილ
ების
საფუძველზე

3

გაუქმებულია
2012 წლის 09
საქართველოს ეკონომიკისა თებერვლის
და მდგრადი განვითარების
#06 საოქმო
სამინისტრო
გადაწყვეტილ
ების
საფუძველზე

3

გაუქმებულია
2012 წლის 09
საქართველოს ეკონომიკისა თებერვლის
და მდგრადი განვითარების
#06 საოქმო
სამინისტრო
გადაწყვეტილ
ების
საფუძველზე

3

გაუქმებულია
2012 წლის 09
საქართველოს ეკონომიკისა თებერვლის
და მდგრადი განვითარების
#06 საოქმო
სამინისტრო
გადაწყვეტილ
ების
საფუძველზე
გაუქმებულია
2012 წლის 09
საქართველოს ეკონომიკისა თებერვლის
და მდგრადი განვითარების
#06 საოქმო
სამინისტრო
გადაწყვეტილ
ების
საფუძველზე

საერთაშორისო
საავტომობილო სამგზავრო
3426
გადაყვანის
მრავალჯერადი ნებართვა

03-3426

25.01.2012

3

3427

ბაკალავრის დიპლომი

04-3427

01.02.2012

3

სასწავლო უნივერსიტეტი
“გეომედი”

3428

ბაკალავრის დიპლომი,
წარჩინების

04-3428

01.02.2012

3

სასწავლო უნივერსიტეტი
“გეომედი”

3429

დიპლომირებული
სტომატოლოგის დიპლომი

04-3429

01.02.2012

3

სასწავლო უნივერსიტეტი
“გეომედი”

3430

დიპლომირებული
სტომატოლოგის
დიპლომი, წარჩინების

04-3430

01.02.2012

3

სასწავლო უნივერსიტეტი
“გეომედი”

საქართველოს
ტერიტორიიდან
3431
საერთაშორისო სატვირთო
გადაზიდვის ნებართვა
საერთაშორისო
საავტომობილო სატვირთო
3432
გადაზიდვის ერთჯერადი
ნებართვა
საერთაშორისო
საავტომობილო სამგზავრო
3433
გადაყვანის ერთჯერადი
ნებართვა

04-3431

04-3432

04-3433

01.02.2012

01.02.2012

01.02.2012

1

საქართველოს ეკონომიკისა
და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო

1

საქართველოს ეკონომიკისა
და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო

1

საქართველოს ეკონომიკისა
და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო

საერთაშორისო
საავტომობილო სატვირთო
3434
გადაზიდვის
მრავალჯერადი ნებართვა

04-3434

01.02.2012

1

საქართველოს ეკონომიკისა
და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო

საერთაშორისო
საავტომობილო სამგზავრო
3435
გადაყვანის
მრავალჯერადი ნებართვა

04-3435

01.02.2012

1

საქართველოს ეკონომიკისა
და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო

3436

ბაკალავრის დიპლომი

04-3436

01.02.2012

3

3437

მაგისტრის დიპლომი

04-3437

01.02.2012

3

3438

დიპლომირებული
სპეციალისტის დიპლომი

04-3438

01.02.2012

3

3439

დოქტორის დიპლომი

04-3439

01.02.2012

3

თბილისის აპოლონ
ქუთათელაძის სახელობის
სახელმწიფო სამხატვრო
აკადემი
თბილისის აპოლონ
ქუთათელაძის სახელობის
სახელმწიფო სამხატვრო
აკადემი
თბილისის აპოლონ
ქუთათელაძის სახელობის
სახელმწიფო სამხატვრო
აკადემი
თბილისის აპოლონ
ქუთათელაძის სახელობის
სახელმწიფო სამხატვრო
აკადემი

3440

ბაკალავრის დიპლომი

05-3440

02.02.2012

3

თბილისის სასწავლო
უნივერსიტეტი

3441

ბაკალავრის დიპლომი,
წარჩინების

05-3441

02.02.2012

3

თბილისის სასწავლო
უნივერსიტეტი

3442

მაგისტრის დიპლომი

05-3442

02.02.2012

3

თბილისის სასწავლო
უნივერსიტეტი

3443

მაგისტრის დიპლომი,
წარჩინების

05-3443

02.02.2012

3

თბილისის სასწავლო
უნივერსიტეტი

გაუქმდა
31/11/2015
ოქმი #60
გაუქმდა
31/11/2015
ოქმი #60
გაუქმდა
31/11/2015
ოქმი #60
გაუქმდა
31/11/2015
ოქმი #60

3444

პროფესიული დიპლომი

05-3444

02.02.2012

3

თბილისის სასწავლო
უნივერსიტეტი

3445

ბაკალავრის დიპლომი

05-3445

02.02.2012

3

სასწავლო უნივერსიტეტი
„ივერია“

3446

დიპლომირებული
მედიკოსის დიპლომი
(სამკურნალო საქმის
სპეციალობით)

05-3446

02.02.2012

3

სასწავლო უნივერსიტეტი
„ივერია“

3447

დიპლომირებული
სტომატოლოგის დიპლომი

05-3447

02.02.2012

3

სასწავლო უნივერსიტეტი
„ივერია“

3448

უმაღლესი განათლების
დიპლომი

05-3448

02.02.2012

3

3449

ბაკალავრის დიპლომი

05-3449

02.02.2012

3

3450

მაგისტრის დიპლომი

05-3450

02.02.2012

3

3451

მაგისტრის დიპლომი,
წარჩინების

05-3451

02.02.2012

3

3452

დიპლომირებული
სტომატოლოგის დიპლომი

05-3452

02.02.2012

3

3453

გარე რეკლამის
განთავსების ნებართვა

06-3453

09.02.2012

3

სენაკის მუნიციპალიტეტის
გამგეობა

3454

ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმი

06-3454

09.02.2012

3

სენაკის მუნიციპალიტეტის
გამგეობა

3455

საფულე ჩეკის წიგნაკი

06-3455

09.02.2012

2

ს.ს. „პროკრედიტ ბანკი“

3456

ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმი

06-3456

09.02.2012

3

ჩხოროწყუს
მუნიციპალიტეტის გამგეობა

3457

მშენებლობის სანებართვო
მოწმობა

06-3457

09.02.2012

3

ჩხოროწყუს
მუნიციპალიტეტის გამგეობა

გაუქმდა
29/07/2013
ოქმი #31

სასწავლო უნივერსიტეტი
„ივერია“
თბილისის დავით
აღმაშენებლის სასწავლო
უნივერსიტეტი
თბილისის დავით
აღმაშენებლის სასწავლო
უნივერსიტეტი
თბილისის დავით
აღმაშენებლის სასწავლო
უნივერსიტეტი
თბილისის დავით
აღმაშენებლის სასწავლო
უნივერსიტეტი

3458

პროფესიული დიპლომი

06-3458

40948

3

შ.პ.ს. საზოგადოებრივი
კოლეჯი „გეორგია“

3459

პროფესიული დიპლომი

06-3459

40948

3

ქუთაისის სამედიცინო
სკოლა

გაუქმებულია
2012 წლის 19
აპრილის #22
საოქმო
გადაწყვეტილ
ების
საფუძველზე

3460

სამრეწველო
დანიშნულების
ფეთქებადი მასალების
გამოყენების სანებართვო
მოწმობა

განსაკუთრებული
მნიშვნელობის ობიექტების
(გარდა რადიაციული ან
3461
ბირთვული ობიექტებისა)
მშენებლობის სანებართვო
მოწმობა

06-3460

06-3461

40948

40948

2

საქართველოს ეკონომიკისა
და მდგრადი განვითარების
გაუქმებულია
სამინისტროს სახელმწიფო
30/11/2012
საქვეუწყებო დაწესებულება
წლის #68
ტექნიკური და სამშენებლო
ოქმით
ინსპექცია

2

საქართველოს ეკონომიკისა
და მდგრადი განვითარების გაუქმებულია
სამინისტროს სახელმწიფო
30/11/2012
საქვეუწყებო დაწესებულება
წლის #68
ტექნიკური და სამშენებლო
ოქმით
ინსპექცია

საქართველოს ეკონომიკისა
და მდგრადი განვითარების გაუქმებულია
სამინისტროს სახელმწიფო
30/11/2012
საქვეუწყებო დაწესებულება
წლის #68
ტექნიკური და სამშენებლო
ოქმით
ინსპექცია

3462

ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმი

06-3462

40948

2

3463

უმაღლესი განათლების
დიპლომი

07-3463

40954

3

საქართველოს დავით
აღმაშენებლის სახელობის
უნივერსიტეტი

3464

მშენებლობის სანებართვო
მოწმობა

07-3464

40954

3

წალკის მუნიციპალიტეტი

3465

უმაღლესი განათლების
დიპლომი

08-3465

40959

3

3466

ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმი

08-3466

40959

2

3467

ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმი

08-3467

40959

2

საქართველოს იუსტიციის
სამინისტროს აღსრულების
ეროვნული ბიურო

3468

ადმინისტრაციული
დაკავების ოქმი

2

საქართველოს იუსტიციის
სამინისტროს აღსრულების
ეროვნული ბიურო

08-3468

40959

შპს
ჰუმანიტარულ–ტექნიკური
ინსტიტუტი
საქართველოს შრომის,
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტროს სსიპ
სამედიცინო საქმიანობის
სახელმწიფო რეგულირების
სააგენტო

3469

ბაკალავრის დიპლომი

09-3469

40961

3

3470

ბაკალავრის დიპლომი
(სპეციალობის
მითითებით)

09-3470

40961

3

3471

ბაკალავრის დიპლომი,
წარჩინების

09-3471

40961

3

ბაკალავრის დიპლომი,
3472 წარჩინების (სპეციალობის
მითითებით)

09-3472

40961

3

3473

მაგისტრის დიპლომი

09-3473

40961

3

3474

მაგისტრის დიპლომი
(სპეციალობის
მითითებით)

09-3474

40961

3

3475

მაგისტრის დიპლომი
(სპეციალიზაციის
მითითებით)

09-3475

40961

3

3476

მაგისტრის დიპლომი
(სპეციალობისა და
სპეციალიზაციის
მითითებით)

3477

მაგისტრის დიპლომი,
წარჩინების

09-3476

09-3477

40961

40961

3

3

ა.ა.ი.პ „საქართველოს
საპატრიარქოს წმინდა
ანდრია
პირველწოდებულის
სახელობის ქართული
უნივერსიტეტი“
ა.ა.ი.პ „საქართველოს
საპატრიარქოს წმინდა
ანდრია
პირველწოდებულის
სახელობის ქართული
უნივერსიტეტი“
ა.ა.ი.პ „საქართველოს
საპატრიარქოს წმინდა
ანდრია
პირველწოდებულის
სახელობის ქართული
უნივერსიტეტი“
ა.ა.ი.პ „საქართველოს
საპატრიარქოს წმინდა
ანდრია
პირველწოდებულის
სახელობის ქართული
უნივერსიტეტი“
ა.ა.ი.პ „საქართველოს
საპატრიარქოს წმინდა
ანდრია
პირველწოდებულის
სახელობის ქართული
უნივერსიტეტი“
ა.ა.ი.პ „საქართველოს
საპატრიარქოს წმინდა
ანდრია
პირველწოდებულის
სახელობის ქართული
უნივერსიტეტი“
ა.ა.ი.პ „საქართველოს
საპატრიარქოს წმინდა
ანდრია
პირველწოდებულის
სახელობის ქართული
უნივერსიტეტი“
ა.ა.ი.პ „საქართველოს
საპატრიარქოს წმინდა
ანდრია
პირველწოდებულის
სახელობის ქართული
უნივერსიტეტი“
ა.ა.ი.პ „საქართველოს
საპატრიარქოს წმინდა
ანდრია
პირველწოდებულის
სახელობის ქართული
უნივერსიტეტი“

გაუქმდა
11/08/2014
ოქმი #41

გაუქმდა
11/08/2014
ოქმი #41

გაუქმდა
11/08/2014
ოქმი #41

გაუქმდა
11/08/2014
ოქმი #41

გაუქმდა
11/08/2014
ოქმი #41

გაუქმდა
11/08/2014
ოქმი #41

გაუქმდა
11/08/2014
ოქმი #41

გაუქმდა
11/08/2014
ოქმი #41

გაუქმდა
11/08/2014
ოქმი #41

მაგისტრის დიპლომი,
3478 წარჩინების (სპეციალობის
მითითებით)

3479

მაგისტრის დიპლომი,
წარჩინების
(სპეციალიზაციის
მითითებით)

მაგისტრის დიპლომი,
წარჩინების (სპეციალობისა
3480
და სპეციალიზაციის
მითითებით)

09-3478

09-3479

09-3480

40961

40961

40961

3

3

3

3481

დოქტორის დიპლომი

09-3481

40961

3

3482

დოქტორის დიპლომი
(სპეციალობის
მითითებით)

09-3482

40961

3

ა.ა.ი.პ „საქართველოს
საპატრიარქოს წმინდა
ანდრია
პირველწოდებულის
სახელობის ქართული
უნივერსიტეტი“
ა.ა.ი.პ „საქართველოს
საპატრიარქოს წმინდა
ანდრია
პირველწოდებულის
სახელობის ქართული
უნივერსიტეტი“
ა.ა.ი.პ „საქართველოს
საპატრიარქოს წმინდა
ანდრია
პირველწოდებულის
სახელობის ქართული
უნივერსიტეტი“
ა.ა.ი.პ „საქართველოს
საპატრიარქოს წმინდა
ანდრია
პირველწოდებულის
სახელობის ქართული
უნივერსიტეტი“
ა.ა.ი.პ „საქართველოს
საპატრიარქოს წმინდა
ანდრია
პირველწოდებულის
სახელობის ქართული
უნივერსიტეტი“

3483

ბაკალავრის დიპლომი

09-3483

40961

3

ა.ა.ი.პ „ახალციხის
სახელმწიფო სასწავლო
უნივერსიტეტი“

3484

ბაკალავრის დიპლომი,
წარჩინების

09-3484

40961

3

ა.ა.ი.პ „ახალციხის
სახელმწიფო სასწავლო
უნივერსიტეტი“

3485

მაგისტრის დიპლომი

09-3485

40961

3

ა.ა.ი.პ „ახალციხის
სახელმწიფო სასწავლო
უნივერსიტეტი“

3486

მაგისტრის დიპლომი,
წარჩინების

09-3486

40961

3

ა.ა.ი.პ „ახალციხის
სახელმწიფო სასწავლო
უნივერსიტეტი“

გაუქმდა
11/08/2014
ოქმი #41

გაუქმდა
11/08/2014
ოქმი #41

გაუქმდა
11/08/2014
ოქმი #41

გაუქმდა
11/08/2014
ოქმი #41

გაუქმდა
11/08/2014
ოქმი #41
გაუქმებულია
2013 წლის 12
აპრილის #13
საოქმო
გადაწყვეტილ
ებით
გაუქმებულია
2013 წლის 12
აპრილის #13
საოქმო
გადაწყვეტილ
ებით
გაუქმებულია
2013 წლის 12
აპრილის #13
საოქმო
გადაწყვეტილ
ებით
გაუქმებულია
2013 წლის 12
აპრილის #13
საოქმო
გადაწყვეტილ
ებით

3487

დიპომირებული
სპეციალისტის დიპლომი

3488

დიპომირებული
სპეციალისტის დიპლომი,
წარჩინების

3489

უმაღლესი განათლების
დიპლომი

3490

უმაღლესი განათლების
დიპლომი, წარჩინების

09-3490

3491

პროფესიული დიპლომი

09-3491

3492

პროფესიული დიპლომი

09-3487

09-3488

09-3489

09-3492

3

ა.ა.ი.პ „ახალციხის
სახელმწიფო სასწავლო
უნივერსიტეტი“

3

ა.ა.ი.პ „ახალციხის
სახელმწიფო სასწავლო
უნივერსიტეტი“

3

ა.ა.ი.პ „ახალციხის
სახელმწიფო სასწავლო
უნივერსიტეტი“

40961

3

ა.ა.ი.პ „ახალციხის
სახელმწიფო სასწავლო
უნივერსიტეტი“

40961

3

ა.ა.ი.პ „ახალციხის
სახელმწიფო სასწავლო
უნივერსიტეტი“

3

საქართველოს
საერთაშორისო
ურთიერთობათა სასწავლო
უნივერსიტეტი

40961

40961

40961

40961

ადგილობრივი საქალაქო
რეგულარული სამგზავრო
3493
გადაყვანის სანებართვო
მოწმობა

09-3493

40961

3

თვითმართველი ქალაქი
რუსთავის საკრებულო

საგადასახადო
სამართალდაღვევის ოქმი

10-3494

40966

2

შემოსავლების სამსახური

10-3495

40966

2

შემოსავლების სამსახური

3494

საგადასახადო
სამართალდაღვევის ოქმი
3495
(შემდგენელი – კერძო
საგადასახადო ისპექტორი)

გაუქმებულია
2013 წლის 12
აპრილის #13
საოქმო
გადაწყვეტილ
ებით
გაუქმებულია
2013 წლის 12
აპრილის #13
საოქმო
გადაწყვეტილ
ებით
გაუქმებულია
2013 წლის 12
აპრილის #13
საოქმო
გადაწყვეტილ
ებით
გაუქმებულია
2013 წლის 12
აპრილის #13
საოქმო
გადაწყვეტილ
ებით
გაუქმებულია
2013 წლის 12
აპრილის #13
საოქმო
გადაწყვეტილ
ებით
გაუქმებულია
2012 წლის 24
ივლისის #45
საოქმო
გადაწყეტილე
ბით
გაუქმდა
02/04/2014
ოქმი #18

საგადასახადო
სამართალდაღვევის ოქმი
(შემდგენელი –
3496
ალტერნატიული
საგადასახადო შემოწმების
განმახორციელებელი
პირი)

10-3496

40966

2

შემოსავლების სამსახური

ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმი

11-3497

40969

3

საქართველოს ცენტრალური
საარჩევნო კომისია

3

ა.ა.ი.პ „საქართველოს
საპატრიარქოს
დეკორატიული მებაღეობის
საზოგადოებრივი კოლეჯი“

3

ა.ა.ი.პ „საქართველოს
საპატრიარქოს
დეკორატიული მებაღეობის
საზოგადოებრივი კოლეჯი“

3497

3498

3499

პროფესიული დიპლომი

პროფესიული დიპლომი,
წარჩინების

11-3498

11-3499

40969

40969

3500

პროფესიული დიპლომი

11-3500

40969

3

საქართველოს ბიზნესის
აკადემია

3501

პროფესიული დიპლომი,
წარჩინების

11-3501

40969

3

საქართველოს ბიზნესის
აკადემია

1

საქართველოს
კომუნიკაციების ეროვნული
კომისია

ნუმერაციის რესურსით
3502 სარგებლობის სანებართვო
მოწმობა

11-3502

3503

ბაკალავრის დიპლომი

11-3503

40969

3

ქართულ–ამერიკული
უნივერსიტეტი

3504

მაგისტრის დიპლომი

11-3504

40969

3

ქართულ–ამერიკული
უნივერსიტეტი

40969

გაუქმებულია
2012 წლის 3
ივლისის #39
საოქმო
გადაწყვეტილ
ებით
გაუქმებულია
2012 წლის 3
ივლისის #39
საოქმო
გადაწყვეტილ
ებით

გაუქმებულია
2013 წლის 13
მაისის #15
საოქმო
გადაწყვეტილ
ებით
გაუქმებულია
2013 წლის 13
მაისის #15
საოქმო
გადაწყვეტილ
ებით

3505

დოქტორის დიპლომი

11-3505

40969

3

ქართულ–ამერიკული
უნივერსიტეტი

3506

ბაკალავრის დიპლომი

11-3506

40969

3

შავი ზღვის საერთაშორისო
უნივერსიტეტი

3507

ბაკალავრის დიპლომი,
წარჩინების

11-3507

40969

3

შავი ზღვის საერთაშორისო
უნივერსიტეტი

3508

მაგისტრის დიპლომი

11-3508

40969

3

შავი ზღვის საერთაშორისო
უნივერსიტეტი

3509

მაგისტრის დიპლომი,
წარჩინების

11-3509

40969

3

შავი ზღვის საერთაშორისო
უნივერსიტეტი

3510

დოქტორის დიპლომი

11-3510

40969

3

შავი ზღვის საერთაშორისო
უნივერსიტეტი

3511

ნავთობისა და გაზის
რესურსებით
სარგებლობის
გენერალური ლიცენზია

2

საქართველოს ენერგეტიკისა
და ბუნებრივი რესურსების
სამინისტროს ბუნებრივი
რესურსების სააგენტო

3512

უმაღლესი განათლების
დიპლომი

12-3512

40975

3

პეტრე შოთაძის სახელობის
თბილისის სამედიცინო
აკადემია

3513

პროფესიული დიპლომი

12-3513

40975

3

ქუთაისის საზოგადოებრივი
კოლეჯი

12-3511

40975

3514

ბაკალავრის დიპლომი

12-3514

40975

3

3515

ბაკალავრის დიპლომი,
წარჩინების

12-3515

40975

3

3516

დიპლომირებული
სპეციალისტის დიპლომი

12-3516

40975

3

3517

დიპლომირებული
სპეციალისტის დიპლომი,
წარჩინების

12-3517

40975

3

3518

უმაღლესი განათლების
დიპლომი

12-3518

40975

3

ააიპ „ახალქალაქის
უმაღლესი
საგანმანათლებლო
დაწესებულება კოლეჯი“
ააიპ „ახალქალაქის
უმაღლესი
საგანმანათლებლო
დაწესებულება კოლეჯი“
ააიპ „ახალქალაქის
უმაღლესი
საგანმანათლებლო
დაწესებულება კოლეჯი“
ააიპ „ახალქალაქის
უმაღლესი
საგანმანათლებლო
დაწესებულება კოლეჯი“
ააიპ „ახალქალაქის
უმაღლესი
საგანმანათლებლო
დაწესებულება კოლეჯი“

გაუქმებულია
2013 წლის 13
მაისის #15
საოქმო
გადაწყვეტილ
ებით
გაუქმდა
04/07/2013
ოქმი #25
გაუქმდა
04/07/2013
ოქმი #26
გაუქმდა
04/07/2013
ოქმი #27
გაუქმდა
04/07/2013
ოქმი #28
გაუქმდა
04/07/2013
ოქმი #29

გაუქმებულია
31/10/2012
წლის #64
ოქმით
გაუქმებულია
31/10/2012
წლის #64
ოქმით
გაუქმებულია
31/10/2012
წლის #64
ოქმით
გაუქმებულია
31/10/2012
წლის #64
ოქმით
გაუქმებულია
31/10/2012
წლის #64
ოქმით

ააიპ „ახალქალაქის
უმაღლესი
საგანმანათლებლო
დაწესებულება კოლეჯი“
ააიპ „ახალქალაქის
უმაღლესი
საგანმანათლებლო
დაწესებულება კოლეჯი“

3519

უმაღლესი განათლების
დიპლომი, წარჩინების

12-3519

40975

3

3520

პროფესიული დიპლომი

12-3520

40975

3

3521

პროფესიული დიპლომი

13-3521

40980

3

პროფესიული კოლეჯი
„იკაროსი“

3522

პროფესიული დიპლომი,
წარჩინების

13-3522

40980

3

პროფესიული კოლეჯი
„იკაროსი“

3523

დიპლომირებული
მედიკოსის დიპლომი

13-3523

40980

3

3524

დიპლომირებული
მედიკოსის დიპლომი,
წარჩინების

13-3524

40980

3

3525

3526

უმაღლესი განათლების
დიპლომი

უმაღლესი განათლების
დიპლომი, წარჩინების

13-3525

13-3526

40980

40980

დავით ტვილდიანის
სახელობის სამედიცინო
უნივერსიტეტი
დავით ტვილდიანის
სახელობის სამედიცინო
უნივერსიტეტი

3

თბილისის აპოლონ
ქუთათელაძის სახელობის
სახელმწიფო სამხატვრო
აკადემია

3

თბილისის აპოლონ
ქუთათელაძის სახელობის
სახელმწიფო სამხატვრო
აკადემია

მომენტალური ლატარიის
ბილეთი (თამაში #104)
სახელწოდებით ტირი

14-3527

40990

3

საქართველოს ლატარიის
კომპანია

მომენტალური ლატარიის
ბილეთი (თამაში #106)
3528
სახელწოდებით ფარაონის
საგანძური

14-3528

40990

3

საქართველოს ლატარიის
კომპანია

3529

ბაკალავრის დიპლომი

14-3529

40990

3

შპს „გრიგოლ რობაქიძის
სახელობის უნივერსიტეტი“

3530

ბაკალავრის დიპლომი,
წარჩინების

14-3530

40990

3

შპს „გრიგოლ რობაქიძის
სახელობის უნივერსიტეტი“

3531

მაგისტრის დიპლომი

14-3531

40990

3

შპს „გრიგოლ რობაქიძის
სახელობის უნივერსიტეტი“

3527

გაუქმებულია
31/10/2012
წლის #64
ოქმით
გაუქმებულია
31/10/2012
წლის #64
ოქმით
გაუქმებულია
02/10/2012
წლის #59
ოქმით
გაუქმებულია
02/10/2012
წლის #59
ოქმით

გაუქმებულია
2012 წლის 30
მარტის #18
საოქმო
გადაწყვეტილ
ების
საფუძველზე

3532

მაგისტრის დიპლომი,
წარჩინების

14-3532

40990

3

შპს „გრიგოლ რობაქიძის
სახელობის უნივერსიტეტი“

3533

უმაღლესი განათლების
დიპლომი

14-3533

40990

3

შპს „გრიგოლ რობაქიძის
სახელობის უნივერსიტეტი“

3534

უმაღლესი განათლების
დიპლომი, წარჩინების

14-3534

40990

3

შპს „გრიგოლ რობაქიძის
სახელობის უნივერსიტეტი“

3535

დიპლომირებული
სტომატოლოგის დიპლომი

14-3535

40990

3

შპს „გრიგოლ რობაქიძის
სახელობის უნივერსიტეტი“

3536

დიპლომირებული
სტომატოლოგის
დიპლომი, წარჩინების

14-3536

40990

3

შპს „გრიგოლ რობაქიძის
სახელობის უნივერსიტეტი“

3537

დოქტორის დიპლომი

14-3537

40990

3

შპს „გრიგოლ რობაქიძის
სახელობის უნივერსიტეტი“

3538

პროფესიული დიპლომი

14-3538

40990

3

შპს–პროფესიული კოლეჯ
„დასტაქარი“

3539

ბაკალავრის დიპლომი

14-3539

40990

3

აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

3540

ბაკალავრის დიპლომი,
წარჩინების

14-3540

40990

3

აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

3541

მაგისტრის დიპლომი

14-3541

40990

3

აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

3542

მაგისტრის დიპლომი,
წარჩინების

14-3542

40990

3

აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

3543

დიპლომირებული
სპეციალისტის დიპლომი

14-3543

40990

3

აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დიპლომირებული
3544 სპეციალისტის დიპლომი,
წარჩინების

14-3544

40990

3

აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

3545

დიპლომირებული
მედიკოსის დიპლომი

14-3545

40990

3

აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

3546

დიპლომირებული
მედიკოსის დიპლომი,
წარჩინების

14-3546

40990

3

აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

3547

დიპლომირებული
სტომატოლოგის დიპლომი

14-3547

40990

3

აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

3548

დიპლომირებული
სტომატოლოგის
დიპლომი, წარჩინების

14-3548

40990

3

აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

3549

უმაღლესი განათლების
დიპლომი

14-3549

40990

3

აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

გაუქმდა
17/11/2014
ოქმი #55
გაუქმდა
17/11/2014
ოქმი #55
გაუქმდა
09/02/2015
ოქმი #8
გაუქმდა
09/02/2015
ოქმი #8
გაუქმდა
09/02/2015
ოქმი #8
გაუქმდა
09/02/2015
ოქმი #8
გაუქმდა
17/11/2014
ოქმი #55
გაუქმდა
17/11/2014
ოქმი #55
გაუქმდა
17/11/2014
ოქმი #55
გაუქმდა
17/11/2014
ოქმი #55
გაუქმდა
09/02/2015
ოქმი #8

გაუქმდა
09/02/2015
ოქმი #8
გაუქმდა
აკაკი წერეთლის
09/02/2015
სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ოქმი #8
გაუქმდა
აკაკი წერეთლის
09/02/2015
სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ოქმი #8
გაუქმებულია
2012 წლის 04
აპრილის #19
საქართველოს ლატარიის
საოქმო
კომპანია
გადაწყვეტილ
ების
საფუძველზე
გაუქმებულია
2012 წლის 6
ივნისის #35
სსიპ–პროფესიული კოლეჯ
საოქმო
„ოპიზარი“
გადაწყვეტილ
ების
საფუძველზე
გაუქმებულია
2012 წლის 6
ივნისის #35
სსიპ–პროფესიული კოლეჯ
საოქმო
„ოპიზარი“
გადაწყვეტილ
ების
საფუძველზე

3550

უმაღლესი განათლების
დიპლომი, წარჩინების

14-3550

40990

3

3551

დოქტორის დიპლომი

14-3551

40990

3

3552

პროფესიული დიპლომი

14-3552

40990

3

მომენტალური ლატარიის
3553
ბილეთი (თამაში #105)
სახელწოდებით მოგზაური

15-3553

40991

3

3554

პროფესიული დიპლომი

15-3554

40991

3

3555

პროფესიული დიპლომი,
წარჩინების

15-3555

40991

3

3556

პროფესიული დიპლომი

16-3556

40995

3

წმინდა ექვთიმე ღვთისკაცის
სახელობის პროფესიული
საგანმანათლებლო კოლეჯი

3557

დიპლომირებული
სპეციალისტის დიპლომი

16-3557

40995

3

თბილისის უნივერსიტეტი
„მეტეხი“

3558

ბაკალავრის დიპლომი

16-3558

40995

3

3559

ბაკალავრის დიპლომი,
წარჩინების

16-3559

40995

3

აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

გაუქმდა
15/03/2016
ოქმი #13

საქართველოს ხარისხის
მართვის სასწავლო
უნივერსიტეტი
საქართველოს ხარისხის
მართვის სასწავლო
უნივერსიტეტი

3560

პროფესიული დიპლომი

16-3560

40995

3

შპს–საზღვაო სასწავლო
ცენტრი „ანრი“

3561

პროფესიული დიპლომი,
წარჩინების

16-3561

40995

3

შპს–საზღვაო სასწავლო
ცენტრი „ანრი“

3562

პროფესიული დიპლომი

16-3561

40995

3

შპს „ორიენტირი“

გაუქმდა
22/12/2014
ოქმი #62
გაუქმდა
22/12/2014
ოქმი #62
გაუქმდა
08/09/2015
ოქმი #45

3563

უმაღლესი განათლების
დიპლომი

16-3563

40995

3

საქართველოს სამედიცინო
უნივერსიტეტი „დასტაქარი“

3564

მშენებლობის სანებართვო
მოწმობა

17-3564

40997

2

გაუქმებულია
2013 წლის 13
ჩოხატაურის
მაისის #15
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
საოქმო
გადაწყვეტილ
ებით

3565

მშენებლობის სანებართვო
მოწმობა

17-3565

40997

3

ქარელის მუნიციპალიტეტის
საკრებულო

3566

მომენტალური ლატარიის
ბილეთი (თამაში #104)
სახელწოდებით ტირი

18-3566

40998

3

საქართველოს ლატარიის
კომპანია

1

საქართველოს იუსტიციის
სამინისტროს სამოქალაქო
რეესტრის სააგენტო

3567

დაბადების მოწმობა

18-3567

40998

3568

ქორწინების მოწმობა

18-3568

40998

1

საქართველოს იუსტიციის
სამინისტროს სამოქალაქო
რეესტრის სააგენტო

3569

განქორწინების მოწმობა

18-3569

40998

1

საქართველოს იუსტიციის
სამინისტროს სამოქალაქო
რეესტრის სააგენტო

3570

შვილად აყვანის მოწმობა

18-3570

40998

1

საქართველოს იუსტიციის
სამინისტროს სამოქალაქო
რეესტრის სააგენტო

3571

მამობის დადგენის
მოწმობა

1

საქართველოს იუსტიციის
სამინისტროს სამოქალაქო
რეესტრის სააგენტო

18-3571

40998

სახელის შეცვლის და/ან
3572 გვარის შეცვლის/დადგენის
მოწმობა

18-3572

40998

1

საქართველოს იუსტიციის
სამინისტროს სამოქალაქო
რეესტრის სააგენტო

3573

18-3573

40998

1

საქართველოს იუსტიციის
სამინისტროს სამოქალაქო
რეესტრის სააგენტო

გარდაცვალების მოწმობა

3574

3575

3576
3577

მომენტალური ლატარიის
ბილეთი (თამაში #105)
სახელწოდებით
„მოგზაური“

პროფესიული დიპლომი

უმაღლესი განათლების
დიპლომი
უმაღლესი განათლების
დიპლომი წარჩინების

19-3574

41003

3

19-3575

41003

3

20-3576

41009

3

20-3577

41009

3

3578

ბაკალავრის დიპლომი

21-3578

41016

3

3579

მაგისტრის დიპლომი

21-3579

41016

3

3580

დოქტორის დიპლომი

21-3580

41016

3

3581

უმაღლესი განათლების
დიპლომი

21-3581

41016

3

3582

დიპლომირებული
სპეციალისტის დიპლომი

21-3582

41016

3

3583

პროფესიული დიპლომი

21-3583

41016

3

3584

მაგისტრის დიპლომი

22-3584

41018

3

3585

მაგისტრის დიპლომი,
წარჩინების

22-3585

41018

3

3586

დიპლომირებული
მედიკოსის დიპლომი

22-3586

41018

3

3587

დიპლომირებული
მედიკოსის დიპლომი,
წარჩინების

22-3587

41018

3

3588

დიპლომირებული
სტომატოლოგის დიპლომი

22-3588

41018

3

3589

დიპლომირებული
სტომატოლოგის
დიპლომი, წარჩინების

22-3589

41018

3

3590

ბაკალავრის დიპლომი

22-3590

41018

3

საქართველოს ლატარიის
კომპანია

გაუქმდა
05/02/2016
ოქმი #8

გაუქმდა
25/12/2015
სსიპ „განათლების მართვის
ოქმი #66
საინფორმაციო სისტემა“
(უქმდება 2016
წლის 1
იანვრიდან)
სასწავლო უნივერსიტეტი
„ვიტა“
სასწავლო უნივერსიტეტი
„ვიტა“
გაუქმდა
ააიპ „საქართველოს
24/11/2015
ტექნიკური უნივერსიტეტი“
ოქმი #58
გაუქმდა
ააიპ „საქართველოს
24/11/2015
ტექნიკური უნივერსიტეტი“
ოქმი #58
გაუქმდა
ააიპ „საქართველოს
24/11/2015
ტექნიკური უნივერსიტეტი“
ოქმი #58
გაუქმდა
ააიპ „საქართველოს
24/11/2015
ტექნიკური უნივერსიტეტი“
ოქმი #58
გაუქმდა
ააიპ „საქართველოს
24/11/2015
ტექნიკური უნივერსიტეტი“
ოქმი #58
გაუქმდა
ააიპ „საქართველოს
24/11/2015
ტექნიკური უნივერსიტეტი“
ოქმი #58
გაუქმდა
კავკასიის საერთაშორისო
25/11/2015
უნივერსიტეტი
ოქმი #59
გაუქმდა
კავკასიის საერთაშორისო
25/11/2015
უნივერსიტეტი
ოქმი #59
გაუქმდა
კავკასიის საერთაშორისო
25/11/2015
უნივერსიტეტი
ოქმი #59
გაუქმდა
კავკასიის საერთაშორისო
25/11/2015
უნივერსიტეტი
ოქმი #59
გაუქმდა
კავკასიის საერთაშორისო
25/11/2015
უნივერსიტეტი
ოქმი #59
გაუქმდა
კავკასიის საერთაშორისო
25/11/2015
უნივერსიტეტი
ოქმი #59
გაუქმდა
ზუგდიდის სასწავლო
15/04/2014
უნივერისტეტი
ოქმი #21

3591

ბაკალავრის დიპლომი,
წარჩინების

22-3591

41018

3

ზუგდიდის სასწავლო
უნივერისტეტი

3592

მაგისტრის დიპლომი

22-3592

41018

3

ზუგდიდის სასწავლო
უნივერისტეტი

3593

მაგისტრის დიპლომი,
წარჩინების

22-3593

41018

3

ზუგდიდის სასწავლო
უნივერისტეტი

3594

დიპლომირებული
სტომატოლოგის დიპლომი

22-3594

41018

3

ზუგდიდის სასწავლო
უნივერისტეტი

3595

დიპლომირებული
სტომატოლოგის
დიპლომი, წარჩინების

22-3595

41018

3

ზუგდიდის სასწავლო
უნივერისტეტი

3596

უმაღლესი განათლების
დიპლომი

22-3596

41018

3

ზუგდიდის სასწავლო
უნივერისტეტი

3597

უმაღლესი განათლების
დიპლომი, წარჩინების

22-3597

41018

3

ზუგდიდის სასწავლო
უნივერისტეტი

3598

პროფესიული დიპლომი

22-3598

41018

3

ზუგდიდის სასწავლო
უნივერისტეტი

3599

ბაკალავრის დიპლომი

22-3599

41018

3

წმინდა გრიგოლ ფერაძის
თბილისის სასწავლო
უნივერსიტეტი

3600

ბაკალავრის დიპლომი,
წარჩინების

22-3600

41018

3

წმინდა გრიგოლ ფერაძის
თბილისის სასწავლო
უნივერსიტეტი

3601

უმაღლესი განათლების
დიპლომი

22-3601

41018

3

წმინდა გრიგოლ ფერაძის
თბილისის სასწავლო
უნივერსიტეტი

3602

უმაღლესი განათლების
დიპლომი, წარჩინების

22-3602

41018

3

წმინდა გრიგოლ ფერაძის
თბილისის სასწავლო
უნივერსიტეტი

3603

პროფესიული დიპლომი

22-3603

41018

3

შპს–საზოგადოებრივ კოლეჯ
„გეორგია“

3604

მშენებლობის სანებართვო
მოწმობა

22-3604

41018

3

დედოფლისწყაროს
მუნიციპალიტეტის გამგეობა

3605

პროფესიული დიპლომი

23-3605

41023

3

3606

პროფესიული დიპლომი,
წარჩინების

23-3606

41023

3

3607

პროფესიული დიპლომი

23-3607

41023

3

შიდა ქართლის
პროფესიული კოლეჯი
შიდა ქართლის
პროფესიული კოლეჯი
პროფესიული კოლეჯის
„ცხუმ–ეგრისი“

გაუქმდა
15/04/2014
ოქმი #21
გაუქმდა
15/04/2014
ოქმი #21
გაუქმდა
15/04/2014
ოქმი #21
გაუქმდა
15/04/2014
ოქმი #21
გაუქმდა
15/04/2014
ოქმი #21
გაუქმდა
15/04/2014
ოქმი #21
გაუქმდა
15/04/2014
ოქმი #21
გაუქმებულია
2013 წლის 24
აპრილის #14
საოქმო
გადაწყვეტილ
ებით

3608

პროფესიული დიპლომი

24-3608

41025

3

სსიპ–საზოგადოებრივი
კოლეჯ „იბერია“

3609

პროფესიული დიპლომი,
წარჩინების

24-3609

41025

3

სსიპ–საზოგადოებრივი
კოლეჯ „იბერია“

25-3610

41029

1

სს ,,ლიბერთი ბანკი“

25-3611

41029

1

სს ,,ლიბერთი ბანკი“
იაკობ გოგებაშვილის
სახელობის თელავის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

3610
3611

საფულე ჩეკი
(სტანდარტული)
საფულე ჩეკი
(არასტანდარტული)

გაუქმდა
15.11.13 ოქმი
#46
გაუქმდა
15.11.13 ოქმი
#46

გაუქმებულია
13/08/2015
წლის #42
ოქმით
გაუქმებულია
იაკობ გოგებაშვილის
13/08/2015
სახელობის თელავის
წლის #42
სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ოქმით

3612

ბაკალავრის დიპლომი

26-3612

41036

3

3613

მაგისტრის დიპლომი

26-3613

41036

3

3614

პროფესიული დიპლომი

27-3614

41040

3

შპს „არგო“

3615

პროფესიული დიპლომი

27-3615

41040

3

შპს „მრავალპროფილიანი
პროფესიული სასწავლო
ცენტრი იმედი“

3616

პროფესიული დიპლომი

27-3616

41040

3

შპს „კოლეჯ ბარაკონი“

3617

უმაღლესი განათლების
დიპლომი

28-3617

41043

3

თბილისის სასწავლო
უნივერსიტეტი

3618

უმაღლესი განათლების
დიპლომი, წარჩინების

28-3618

41043

3

თბილისის სასწავლო
უნივერსიტეტი

3619

პროფესიული დიპლომი

28-3619

41043

3

თბილისის სასწავლო
უნივერსიტეტი

3620

პროფესიული დიპლომი,
წარჩინების

28-3620

41043

3

თბილისის სასწავლო
უნივერსიტეტი

3621

ბაკალავრის დიპლომი

28-3621

41043

3

თბილისის ჰუმანიტარული
სასწავლო უნივერსიტეტი

3622

ბაკალავრის დიპლომი,
წარჩინების

28-3622

41043

3

თბილისის ჰუმანიტარული
სასწავლო უნივერსიტეტი

3623

პროფესიული დიპლომი

28-3623

41043

3

თბილისის ჰუმანიტარული
სასწავლო უნივერსიტეტი

3624

პროფესიული დიპლომი,
წარჩინების

28-3624

41043

3

თბილისის ჰუმანიტარული
სასწავლო უნივერსიტეტი

გაუქმდა
15/05/2014
ოქმი #26

გაუქმდა
31/11/2015
ოქმი #60
გაუქმდა
31/11/2015
ოქმი #60
გაუქმდა
31/11/2015
ოქმი #60

3625

უმაღლესი განათლების
დიპლომი

28-3625

41043

3

იოანე პეტრიწის სახელობის
უნივერსიტეტი

3626

უმაღლესი განათლების
დიპლომი, წარჩინების

28-3626

41043

3

იოანე პეტრიწის სახელობის
უნივერსიტეტი

3627

პროფესიული დიპლომი

28-3627

41043

3

ზედაეწერის აგრობიზნესისა
და ტექნოლოგიის კოლეჯი

3628

პროფესიული დიპლომი

28-3628

41043

3

ხარისხის მართვის
საზოგადოებრივი კოლეჯი

1

საქართველოს შრომის,
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტროს სსიპ
„სამედიცინო საქმიანობის
სახელმწიფო რეგულირების
სააგენტო“

1

საქართველოს შრომის,
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტროს სსიპ
„სამედიცინო საქმიანობის
სახელმწიფო რეგულირების
სააგენტო“

1

საქართველოს შრომის,
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტროს სსიპ
„სამედიცინო საქმიანობის
სახელმწიფო რეგულირების
სააგენტო“

ავტორიზებული
აფთიაქის/ფარმაცევტული
წარმოების (სამკურნალო
3629
საშუალებების, გარდა
ნარკოტიკულისა)
სანებართვო მოწმობა
ავტორიზებული
აფთიაქის/ფარმაცევტული
წარმოების (სამკურნალო
3630
საშუალებების, გარდა
ნარკოტიკულისა)
სანებართვო მოწმობის
დანართი

3631

ფარმაკოლოგიური
საშუალების კლინიკური
კვლევის სანებართვო
მოწმობა

29-3629

29-3630

29-3631

41047

41047

41047

3632

ფარმაკოლოგიური
საშუალების კლინიკური
კვლევის სანებართვო
მოწმობის დანართი

29-3632

41047

1

საქართველოს შრომის,
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტროს სსიპ
„სამედიცინო საქმიანობის
სახელმწიფო რეგულირების
სააგენტო“

3633

უცხოეთში მცხოვრები
თანამემამულის მოწმობა

29-3633

41047

1

საქართველოს იუსტიციის
სამინისტროს სამოქალაქო
რეესტრის სააგენტო

ზარალის ანაზღაურების,
გირაოს, სასჯელის სახით
შეფარდებული ჯარიმის ან
განრიდების შეთავაზების
3634
ოქმით
გათვალისწინებული
თანხის გადახდის
დასტური (ფიზიკური
პირის სახელით)

30-3634

41050

1

საქართველოს ეროვნული
ბანკი

ზარალის ანაზღაურების,
გირაოს, სასჯელის სახით
შეფარდებული ჯარიმის ან
განრიდების შეთავაზების
3635
ოქმით
გათვალისწინებული
თანხის გადახდის
დასტური (ფიზიკური
პირის სასარგებლოდ)

30-3635

41050

1

საქართველოს ეროვნული
ბანკი

„გადაშენების საფრთხის
წინაშე მყოფი ველური
ფლორისა და ფაუნის
სახეობით საერთაშორისო
ვაჭრობის შესახებ“
კონვენციის (CITES)
დანართებში შეტანილი
3636
სახეობების, მათი
ნაწილებისა და
დერივატების ექსპორტის,
იმპორტის, რეექსპორტისა
და ზღვიდან
ინტროდუქციის ნებართვა
(ორიგინალი)

31-3636

41053

2

შემოსავლების სამსახური

გაუქმებულია
31/10/2012
წლის #64
ოქმით

„გადაშენების საფრთხის
წინაშე მყოფი ველური
ფლორისა და ფაუნის
სახეობით საერთაშორისო
ვაჭრობის შესახებ“
კონვენციის (CITES)
დანართებში შეტანილი
3637
სახეობების, მათი
ნაწილებისა და
დერივატების ექსპორტის,
იმპორტის, რეექსპორტისა
და ზღვიდან
ინტროდუქციის ნებართვა
(ასლი)

31-3637

41053

2

შემოსავლების სამსახური

3638

ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის
ოქმი–საჯარიმო ქვითარი
(ადმინისტრაციულ
სამართალდარღვევათა
კოდექსის 103–ე მუხლით
გათვალისწინებული
სამართალდარღვევის
ჩადენისთვის)

31-3638

41053

3

ქალაქ ქუთაისის მერია

3639

ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის
ოქმი–საჯარიმო ქვითარი,
(ადმინისტრაციულ
სამართალდარღვევათა
კოდექსის 148–ე მუხლის
მე–3 ნაწილით
გათვალისწინებული
სამართალდარღვევის
ჩადენისას)

31-3639

41053

3

ქალაქ ქუთაისის მერია

ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის
ოქმი–საჯარიმო ქვითარი,
(ადმინისტრაციულ
სამართალდარღვევათა
3640
კოდექსის 148–ე მუხლის
მე–4 ნაწილით
გათვალისწინებული
სამართალდარღვევის
ჩადენისას)

31-3640

41053

3

ქალაქ ქუთაისის მერია

3641

პროფესიული დიპლომი

32-3641

41057

3

3642

პროფესიული დიპლომი,
წარჩინების

32-3642

41057

3

სსიპ პროფესიული კოლეჯი
„თეთნულდი“
სსიპ პროფესიული კოლეჯი
„თეთნულდი“

გაუქმებულია
31/10/2012
წლის #64
ოქმით

3643

ბაკალავრის დიპლომი

3644

ბაკალავრის დიპლომი,
წარჩინების

დიპლომირებული
3645
სტომატოლოგის დიპლომი

32-3643

32-3644

32-3645

41057

41057

41057

3

საქართველოს დავით
აღმაშენებლის სახელობის
უნივერსიტეტი

3

საქართველოს დავით
აღმაშენებლის სახელობის
უნივერსიტეტი

3

საქართველოს დავით
აღმაშენებლის სახელობის
უნივერსიტეტი

3646

დიპლომირებული
სტომატოლოგის
დიპლომი, წარჩინების

32-3646

41057

3

საქართველოს დავით
აღმაშენებლის სახელობის
უნივერსიტეტი

3647

დიპლომირებული
მედიკოსის დიპლომი

32-3647

41057

3

საქართველოს დავით
აღმაშენებლის სახელობის
უნივერსიტეტი

3648

დიპლომირებული
მედიკოსის დიპლომი,
წარჩინების

32-3648

41057

3

საქართველოს დავით
აღმაშენებლის სახელობის
უნივერსიტეტი

3649

მაგისტრის დიპლომი

32-3649

41057

3

საქართველოს დავით
აღმაშენებლის სახელობის
უნივერსიტეტი

3650

მაგისტრის დიპლომი,
წარჩინების

32-3650

41057

3

საქართველოს დავით
აღმაშენებლის სახელობის
უნივერსიტეტი

3

შპს „კავკასიის
უნივერსიტეტი“

3651

3652

დოქტორის დიპლომი

დიპლომი

32-3651

32-3652

41057

41057

3

გაუქმდა 2012
წლის 13
ივლისი #44
საოქმო
გადაწყვეტილ
ებით
გაუქმდა 2012
წლის 13
ივლისი #44
საოქმო
გადაწყვეტილ
ებით
გაუქმდა 2012
წლის 13
ივლისი #44
საოქმო
გადაწყვეტილ
ებით
გაუქმდა 2012
წლის 13
ივლისი #44
საოქმო
გადაწყვეტილ
ებით
გაუქმდა 2012
წლის 13
ივლისი #44
საოქმო
გადაწყვეტილ
ებით
გაუქმდა 2012
წლის 13
ივლისი #44
საოქმო
გადაწყვეტილ
ებით

გაუქმდა
15/02/2016
ოქმი #9

გაუქმდა 2015
წლის 02
სსიპ „განათლების ხარისხის
სექტემბრის
განვითარების ეროვნული
#44 საოქმო
ცენტრი“
გადაწყვეტილ
ებით

3653

პროფესიული დიპლომი

3654

მომენტალური ლატარიის
ბილეთი (თამაში #107)
სახელწოდებით
„შვიდიანი“

32-3654

41057

3655

მომენტალური ლატარიის
ბილეთი (თამაში #108)
სახელწოდებით
„იღბლიანი ლარი“

32-3655

41057

32-3653

41057

3

გაუქმდა 2015
წლის 02
სსიპ „განათლების ხარისხის
სექტემბრის
განვითარების ეროვნული
#44 საოქმო
ცენტრი“
გადაწყვეტილ
ებით

3

საქართველოს ლატარიის
კომპანია

გაუქმდა
05/02/2016
ოქმი #8

3

საქართველოს ლატარიის
კომპანია

გაუქმდა
05/02/2016
ოქმი #8

3656

ბაკალავრის დიპლომი

33-3656

41059

3

ქართულ–ამერიკული
უნივერსიტეტი

3657

მაგისტრის დიპლომი

33-3657

41059

3

ქართულ–ამერიკული
უნივერსიტეტი

3658

დოქტორის დიპლომი

33-3658

41059

3

3659

პროფესიული დიპლომი

33-3659

41059

3

3660

პროფესიული დიპლომი

33-3660

41059

3

3661

პროფესიული დიპლომი,
წარჩინების

33-3661

41059

3

3662

პროფესიული დიპლომი

33-3662

41059

3

3663

პროფესიული დიპლომი,
წარჩინების

33-3663

41059

3

3664

სრული ზოგადი
განათლების ატესტატი

34-3664

41064

3665

საბაზო ზოგადი
განათლების ატესტატი

34-3665

41064

3666

ზოგადი განათლების
საშუალო საფეხურის
სერთიფიკატი

3667

პროფესიული დიპლომი

34-3666

35-3667

41064

41066

გაუქმდა
02/07/2015
ოქმი #38
გაუქმდა
30/06/2015
ოქმი #37

ქართულ–ამერიკული
უნივერსიტეტი
შპს საზოგადოებრივი
კოლეჯი–ხელოვნებისა და
მეცნიერების აკადემია
საქართველოს ბიზნეს
აკადემია
საქართველოს ბიზნეს
აკადემია
სსიპ საზოგადოებრივი
კოლეჯი „ახალი ტალღა“
სსიპ საზოგადოებრივი
კოლეჯი „ახალი ტალღა“

3

საქართველოს განათლებისა
და მეცნიერების სამინისტრო

გაუქმდა
04/07/2014
ოქმი #36

3

საქართველოს განათლებისა
და მეცნიერების სამინისტრო

გაუქმდა
04/07/2014
ოქმი #36

3

საქართველოს განათლებისა
და მეცნიერების სამინისტრო

გაუქმდა
04/07/2014
ოქმი #36

3

წმინდა ილია მართლის
სახელობის თბილისის
საზოგადოებრივი კოლეჯი

3668

პროფესიული დიპლომი

35-3668

41066

3

სსიპ პროფესიულ კოლეჯი
„მერმისი“

3669

ბაკალავრის დიპლომი

35-3669

41066

3

თბილისის სახელმწიფო
სამედიცინო უნივერსიტეტი

3670

მაგისტრის დიპლომი

35-3670

41066

3

თბილისის სახელმწიფო
სამედიცინო უნივერსიტეტი

3671

დოქტორის დიპლომი

35-3671

41066

3

თბილისის სახელმწიფო
სამედიცინო უნივერსიტეტი

3672

უმაღლესი განათლების
დიპლომი

35-3672

41066

3

თბილისის სახელმწიფო
სამედიცინო უნივერსიტეტი

3673

დიპლომირებული
მედიკოსის დიპლომი

35-3673

41066

3

თბილისის სახელმწიფო
სამედიცინო უნივერსიტეტი

3674

დიპლომირებული
სტომატოლოგის დიპლომი

35-3674

41066

3

თბილისის სახელმწიფო
სამედიცინო უნივერსიტეტი

3675

დიპლომირებული
სპეციალისტის დიპლომი

35-3675

41066

3

თბილისის სახელმწიფო
სამედიცინო უნივერსიტეტი

3676

პროფესიული დიპლომი

35-3676

41066

3

3677

პროფესიული დიპლომი,
წარჩინების

35-3677

41066

3

3678

მაგისტრის დიპლომი

35-3678

41066

3

3679

პროფესიული დიპლომი

35-3679

41066

3

3680

პროფესიული დიპლომი,
წარჩინების

35-3680

41066

3

3681

პროფესიული დიპლომი

35-3681

41066

3

3682

ხონის მუნიციპალიტეტის
სკოლისგარეშე
სახელოვნებო
საგანმანათლებლო
დაწესებულების
დამთავრების
დამადასტურებელი
მოწმობა

35-3682

41066

3

ხონის მუნიციპალიტეტის
გამგეობა

საჯარიმო
ქვითარი–ადმინისტრაციუ
3683
ლი სამართალდარღვევის
ოქმი

36-3683

41073

2

ქალაქ თბილისის მერიის
ზედამხედველობის
საქალაქო სამსახური

სსიპ საზოგადოებრივი
კოლეჯი „იბერია“
სსიპ საზოგადოებრივი
კოლეჯი „იბერია“
საქართველოს
საზოგადოებრივ საქმეთა
ინსტიტუტი

გაუქმდა
09/08/2013
ოქმი #33
გაუქმდა
08/07/2014
ოქმი #37
გაუქმდა
08/07/2014
ოქმი #37
გაუქმდა
08/07/2014
ოქმი #37
გაუქმდა
08/07/2014
ოქმი #37
გაუქმდა
08/07/2014
ოქმი #37
გაუქმდა
08/07/2014
ოქმი #37
გაუქმდა
08/07/2014
ოქმი #37

გაუქმდა
22/07/2013
ოქმი #29
გაუქმდა
სსიპ პროფესიული კოლეჯი
09/12/2014
„ოპიზარი“
ოქმი #60
გაუქმდა
სსიპ პროფესიული კოლეჯი
09/12/2014
„ოპიზარი“
ოქმი #60
გაუქმებულია
სსიპ საზოგადოებრივი
14/11/2012
კოლეჯი „აისი“
წლის #65
ოქმით

3684

პროფესიული დიპლომი

36-3684

41073

3

„ილია“–ილია ჭავჭავაძის
სახელობის ქ. საგარეჯოს
საგანმანათლებლო
დაწესებულებa

3685

მშენებლობის სანებართვო
მოწმობა

36-3685

41073

2

ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის გამგეობა

3686

ბაკალავრის დიპლომი

36-3686

41073

3

შპს სამუსიკო ინსტიტუტი
და კოლეჯი ჯონი სარალიძე

3687

ბაკალავრის დიპლომი

36-3687

41073

3

3688

მაგისტრის დიპლომი

36-3688

41073

3

3689

დოქტორის დიპლომი

36-3689

41073

3

3690

ბაკალავრის დიპლომი

36-3690

41073

3

სოხუმის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

3691

მაგისტრის დიპლომი

36-3691

41073

3

სოხუმის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

3692

უმაღლესი განათლების
დიპლომი

36-3692

41073

3

სოხუმის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

3693

დოქტორის დიპლომი

36-3693

41073

3

სოხუმის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

3694

პროფესიული დიპლომი

37-3694

41085

3

შპს „პროფიუნიტი“

3695

პროფესიული დიპლომი

37-3695

41085

3

ახალციხის
საზოგადოებრივი კოლეჯი

3696

ბაკალავრის დიპლომი

37-3696

41085

3

ბათუმის ნავიგაციის
სასწავლო უნივერსიტეტი

3697

ბაკალავრის დიპლომი,
წარჩინების

37-3697

41085

3

ბათუმის ნავიგაციის
სასწავლო უნივერსიტეტი

3698

მაგისტრის დიპლომი

37-3698

41085

3

ბათუმის ნავიგაციის
სასწავლო უნივერსიტეტი

3699

მაგისტრის დიპლომი,
წარჩინების

37-3699

41085

3

ბათუმის ნავიგაციის
სასწავლო უნივერსიტეტი

3700

პროფესიული დიპლომი

37-3700

41085

3

ბათუმის ნავიგაციის
სასწავლო უნივერსიტეტი

3701

დიპლომირებული
სპეციალისტის დიპლომი

37-3701

41085

3

ბათუმის ნავიგაციის
სასწავლო უნივერსიტეტი

3702

ბაკალავრის დიპლომი

37-3702

41085

3

3703

უმაღლესი განათლების
დიპლომი

37-3703

41085

3

გაუქმდა
08/04/2015
ოქმი #24

აიბი–ევროკავკასიური
უნივერსიტეტი
აიბი–ევროკავკასიური
უნივერსიტეტი
აიბი–ევროკავკასიური
უნივერსიტეტი

თბილისის ევროპული
უნივერსიტეტი
თბილისის ევროპული
უნივერსიტეტი

გაუქმდა
12/01/2016
ოქმი #3
გაუქმდა
12/01/2016
ოქმი #3
გაუქმდა
12/01/2016
ოქმი #3
გაუქმდა
12/01/2016
ოქმი #3

სსიპ პროფესიული კოლეჯi
„ბლექსი“
სსიპ პროფესიული კოლეჯi
„ბლექსი“

3704

პროფესიული დიპლომი

37-3704

41085

3

3705

პროფესიული დიპლომი,
წარჩინების

37-3705

41085

3

3706

პროფესიული დიპლომი

37-3706

41085

3

ბათუმის დამოუკიდებელი
უნივერსიტეტი

3707

პროფესიული დიპლომი,
წარჩინების

37-3707

41085

3

ბათუმის დამოუკიდებელი
უნივერსიტეტი

3708

ბაკალავრის დიპლომი

37-3708

41085

3

კავკასიის საერთაშორისო
უნივერსიტეტი

3709

ბაკალავრის დიპლომი,
წარჩინების

37-3709

41085

3

კავკასიის საერთაშორისო
უნივერსიტეტი

3710

უმაღლესი განათლების
დიპლომი

37-3710

41085

3

კავკასიის საერთაშორისო
უნივერსიტეტი

3711

უმაღლესი განათლების
დიპლომი, წარჩინების

37-3711

41085

3

კავკასიის საერთაშორისო
უნივერსიტეტი

გაუქმდა
25/11/2015
ოქმი #59
გაუქმდა
25/11/2015
ოქმი #59
გაუქმდა
25/11/2015
ოქმი #59
გაუქმდა
25/11/2015
ოქმი #59

საქართველოს ენერგეტიკისა გაუქმებულია
და ბუნებრივი რესურსების
05/07/2013
სამინისტროს ბუნებრივი
წლის #26
რესურსების სააგენტო
ოქმით

3712

ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმი

37-3712

41085

2

3713

ხე–ტყისა და მისი
პირველადი
გადამუშავების
პროდუქტის სპეციალური
საგადასახადო
ანგარიშ–ფაქტურა

37-3713

41085

1

შემოსავლების სამსახური

3714

უმაღლესი განათლების
დიპლომი

38-3714

27.06.2012

3

შპს „მცირე აკადემია“

3715

პროფესიული დიპლომი

38-3715

27.06.2012

3

3716

პროფესიული დიპლომი,
წარჩინების

38-3716

27.06.2012

3

სსიპ პროფესიული კოლეჯი
„ფაზისი“
სსიპ პროფესიული კოლეჯი
„ფაზისი“

3717

ბაკალავრის დიპლომი

38-3717

27.06.2012

3

სასწავლო უნივერსიტეტი
“სეუ”

3718

ბაკალავრის დიპლომი,
წარჩინების

38-3718

27.06.2012

3

სასწავლო უნივერსიტეტი
“სეუ”

3719

მაგისტრის დიპლომი

38-3719

27.06.2012

3

სასწავლო უნივერსიტეტი
“სეუ”

გაუქმებულია
12/12/2012
წლის #69
ოქმით
გაუქმებულია
12/12/2012
წლის #69
ოქმით
გაუქმებულია
12/12/2012
წლის #69
ოქმით

3720

მაგისტრის დიპლომი,
წარჩინების

3721

ბაკალავრის დიპლომი,
წარჩინების

38-3721

3722

მაგისტრის დიპლომი,
წარჩინების

38-3722

3723

დოქტორის დიპლომი

38-3720

38-3723

3

სასწავლო უნივერსიტეტი
“სეუ”

27.06.2012

3

ააიპ იაკობ გოგებაშვილის
სახელობის თელავის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

27.06.2012

3

ააიპ იაკობ გოგებაშვილის
სახელობის თელავის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

3

ააიპ იაკობ გოგებაშვილის
სახელობის თელავის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

27.06.2012

27.06.2012

3724

პროფესიული დიპლომი

38-3724

27.06.2012

3

ააიპ იაკობ გოგებაშვილის
სახელობის თელავის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

3725

პროფესიული დიპლომი,
წარჩინების

38-3725

27.06.2012

3

ააიპ იაკობ გოგებაშვილის
სახელობის თელავის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

3726

უმაღლესი განათლების
დიპლომი

3

ააიპ იაკობ გოგებაშვილის
სახელობის თელავის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

3727

უმაღლესი განათლების
დიპლომი, წარჩინების

38-3727

27.06.2012

3

ააიპ იაკობ გოგებაშვილის
სახელობის თელავის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

3728

დიპლომირებული
სპეციალისტის დიპლომი

38-3728

27.06.2012

3

ააიპ იაკობ გოგებაშვილის
სახელობის თელავის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

38-3726

27.06.2012

დიპლომირებული
3729 სპეციალისტის დიპლომი,
წარჩინების

38-3729

27.06.2012

3

ააიპ იაკობ გოგებაშვილის
სახელობის თელავის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

3730

დიპლომირებული
სტომატოლოგის დიპლომი

38-3730

27.06.2012

3

ააიპ იაკობ გოგებაშვილის
სახელობის თელავის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

3731

დიპლომირებული
სტომატოლოგის
დიპლომი, წარჩინების

38-3731

27.06.2012

3

ააიპ იაკობ გოგებაშვილის
სახელობის თელავის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

3732

დიპლომირებული
მედიკოსის დიპლომი

3

ააიპ იაკობ გოგებაშვილის
სახელობის თელავის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

38-3732

27.06.2012

გაუქმებულია
12/12/2012
წლის #69
ოქმით
გაუქმებულია
13/08/2015
წლის #42
ოქმით
გაუქმებულია
13/08/2015
წლის #42
ოქმით
გაუქმებულია
13/08/2015
წლის #42
ოქმით
გაუქმებულია
13/08/2015
წლის #42
ოქმით
გაუქმებულია
13/08/2015
წლის #42
ოქმით
გაუქმებულია
13/08/2015
წლის #42
ოქმით
გაუქმებულია
13/08/2015
წლის #42
ოქმით
გაუქმებულია
13/08/2015
წლის #42
ოქმით
გაუქმებულია
13/08/2015
წლის #42
ოქმით
გაუქმებულია
13/08/2015
წლის #42
ოქმით
გაუქმებულია
13/08/2015
წლის #42
ოქმით
გაუქმებულია
13/08/2015
წლის #42
ოქმით

3733

დიპლომირებული
მედიკოსის დიპლომი,
წარჩინების

38-3733

27.06.2012

3

3734

მაგისტრის დიპლომი

38-3734

27.06.2012

3

3735

მაგისტრის დიპლომი,
წარჩინების

38-3735

27.06.2012

3

3736

ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმი

38-3736

27.06.2012

3

ხაშურის მუნიციპალიტეტის
გამგეობა

ადმინისტრაციული
3737 სამართალდარღვევის ოქმი
– საჯარიმო ქვითარი

38-3737

27.06.2012

3

ხაშურის მუნიციპალიტეტის
გამგეობა

3

ააიპ შოთა მესხიას
ზუგდიდის სახელმწიფო
სასწავლო უნივერსიტეტი
ააიპ შოთა მესხიას
ზუგდიდის სახელმწიფო
სასწავლო უნივერსიტეტი

3738

ბაკალავრის დიპლომი

38-3738

27.06.2012

3739

პროფესიული დიპლომი

38-3739

27.06.2012

3

3740

მაგისტრის დიპლომი

38-3740

27.06.2012

3

3741

მაგისტრის დიპლომი,
წარჩინების

38-3741

27.06.2012

3

3742

პროფესიული დიპლომი

38-3742

27.06.2012

3

3743

პროფესიული დიპლომი,
წარჩინების

38-3743

27.06.2012

3

3744

პროფესიული დიპლომი

39-3744

03.07.2012

3

ააიპ იაკობ გოგებაშვილის
სახელობის თელავის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი
კავკასიის აკადემიური
ცენტრი
კავკასიის აკადემიური
ცენტრი

საქართველოს საავიაციო
უნივერსიტეტი
საქართველოს საავიაციო
უნივერსიტეტი
საქართველოს საავიაციო
უნივერსიტეტი
საქართველოს საავიაციო
უნივერსიტეტი
მარნეულის სამედიცინო
კოლეჯი

3745

პროფესიული დიპლომი

39-3745

03.07.2012

3

საზოგადოებრივი კოლეჯი
თბილისის #1 სამედიცინო
სასწავლებელი

3746

უმაღლესი განათლების
დიპლომი

40-3746

05.07.2012

3

პაატა გუგუშვილის
სახელობის უნივერსიტეტი

3747

საქართველოში
დასაბრუნებელი მოწმობა

41-3747

09.07.2012

1

საქართველოს საგარეო
საქმეთა სამინისტრო

3748

მშენებლობის (გარდა
განსაკუთრებული
მნიშვნელობის
რადიაციული ან
ბირთვული ობიექტების
მშენებლობისა)
სანებართვო მოწმობა

3

ხობის მუნიციპალიტეტის
გამგეობა

42-3748

11.07.2012

გაუქმებულია
13/08/2015
წლის #42
ოქმით

გაუქმდა
27/01/2015
ოქმი #4

3749

პროფესიული დიპლომი

42-3749

11.07.2012

3

3750

ნაღდი ფულისა და სხვა
ფასეულობის აღრიცხვის
წიგნი

42-3750

11.07.2012

3

3751

ბაკალავრის დიპლომი

43-3751

12.07.2012

3

3752

ბაკალავრის დიპლომი,
წარჩინების

43-3752

12.07.2012

3

3753

პროფესიული დიპლომი

43-3753

12.07.2012

3

3754

3755

ბაკალავრის დიპლომი

ბაკალავრის დიპლომი,
წარჩინების

3756

დიპლომირებული
სტომატოლოგის დიპლომი

3757

დიპლომირებული
სტომატოლოგის
დიპლომი, წარჩინების

44-3754

44-3755

44-3756

44-3757

13.07.2012

13.07.2012

13.07.2012

13.07.2012

3

3

3

3

შპს - თბილისის
ბალნეოლოგიური კურორტი
„თბილისი - SPA“
ჯანმრთელობის და
სამედიცინო
რეაბილიტაციის ეროვნული
სამეცნიერო პრაქტიკული
ცენტრი
მიკროსაფინანსო
ორგანიზაცია სს „ლაზიკა
კაპიტალი“
საქართველოს ილია
ჭავჭავაძის სახელობის
საერთაშორისო სამეცნიეროკულტურულსაგანმანათლებლო კავშირი
„საზოგადოება ცოდნა“

საქართველოს ილია
ჭავჭავაძის სახელობის
საერთაშორისო სამეცნიეროკულტურულსაგანმანათლებლო კავშირი
„საზოგადოება ცოდნა“

შპს ახალციხის სამედიცინო
სასწავლებელი 2009
საქართველოს დავით
აღმაშენებლის
სახელობის უნივერსიტეტი

საქართველოს დავით
აღმაშენებლის
სახელობის უნივერსიტეტი

საქართველოს დავით
აღმაშენებლის
სახელობის უნივერსიტეტი

საქართველოს დავით
აღმაშენებლის
სახელობის უნივერსიტეტი

საქართველოს დავით
აღმაშენებლის
სახელობის უნივერსიტეტი

3758

დიპლომირებული
მედიკოსის დიპლომი

3759

დიპლომირებული
მედიკოსის დიპლომი,
წარჩინების

44-3759

13.07.2012

3

3760

უმაღლესი განათლების
დიპლომი, წარჩინების

44-3760

13.07.2012

3

თბილისის ბიზნესისა და
მარკეტინგის
უმაღლესი სკოლა

3761

ბაკალავრის დიპლომი

45-3761

24.07.2012

3

თბილისის სასწავლო
უნივერსიტეტ „გორგასალი“

3762

ბაკალავრის დიპლომი,
წარჩინების

45-3762

24.07.2012

3

თბილისის სასწავლო
უნივერსიტეტ „გორგასალი“

3763

მაგისტრის დიპლომი

45-3763

24.07.2012

3

თბილისის სასწავლო
უნივერსიტეტ „გორგასალი“

3764

მაგისტრის დიპლომი,
წარჩინების

45-3764

24.07.2012

3

თბილისის სასწავლო
უნივერსიტეტ „გორგასალი“

3765

დიპლომირებული
სტომატოლოგის დიპლომი

45-3765

24.07.2012

3

თბილისის სასწავლო
უნივერსიტეტ „გორგასალი“

3766

დიპლომირებული
სტომატოლოგის
დიპლომი, წარჩინების

45-3766

24.07.2012

3

თბილისის სასწავლო
უნივერსიტეტ „გორგასალი“

3767

უმაღლესი განათლების
დიპლომი

45-3767

24.07.2012

3

თბილისის სასწავლო
უნივერსიტეტ „გორგასალი“

3768

უმაღლესი განათლების
დიპლომი, წარჩინების

45-3768

24.07.2012

3

თბილისის სასწავლო
უნივერსიტეტ „გორგასალი“

3769

უმაღლესი განათლების
დიპლომი

45-3769

24.07.2012

3

3770

ბაკალავრის დიპლომი

45-3770

24.07.2012

3

3771

ბაკალავრის დიპლომი,
წარჩინების

45-3771

24.07.2012

3

3772

მაგისტრის დიპლომი

45-3772

24.07.2012

3

3773

მაგისტრის დიპლომი,
წარჩინების

45-3773

24.07.2012

3

3774

პროფესიული დიპლომი

45-3774

24.07.2012

3

3775

დიპლომირებული
სპეციალისტის დიპლომი

46-3775

25.07.2012

3

44-3758

13.07.2012

3

საქართველოს დავით
აღმაშენებლის
სახელობის უნივერსიტეტი

სუხიშვილის სასწავლო
უნივერსიტეტი
თბილისის ღია სასწავლო
უნივერსიტეტი
თბილისის ღია სასწავლო
უნივერსიტეტი
თბილისის ღია სასწავლო
უნივერსიტეტი
თბილისის ღია სასწავლო
უნივერსიტეტი
თბილისის ღია სასწავლო
უნივერსიტეტი
სსიპ ბათუმის ხელოვნების
სასწავლო
უნივერსიტეტი

გაუქმდა
07/03/2016
ოქმი #12
გაუქმდა
07/03/2016
ოქმი #12
გაუქმდა
07/03/2016
ოქმი #12
გაუქმდა
07/03/2016
ოქმი #12
გაუქმდა
07/03/2016
ოქმი #12
გაუქმდა
07/03/2016
ოქმი #12
გაუქმდა
07/03/2016
ოქმი #12
გაუქმდა
07/03/2016
ოქმი #12

3776

ბაკალავრის დიპლომი

46-3776

25.07.2012

3

სსიპ ბათუმის ხელოვნების
სასწავლო
უნივერსიტეტი
სსიპ ბათუმის ხელოვნების
სასწავლო
უნივერსიტეტი

3777

მაგისტრის დიპლომი

46-3777

25.07.2012

3

3778

უმაღლესი განათლების
დიპლომი

47-3778

26.07.2012

3

შპს ერუ–დიტი

3779

პროფესიული დიპლომი

47-3779

26.07.2012

3

სსიპ პროფესიული კოლეჯი
„მოდუსი“

3

საქართველოს საპატრიარქოს
წმიდა კეთილმსახური მეფე
თამარის სახელობის სკოლაპანსიონი

2

თიანეთის
მუნიციპალიტეტის
საკრებულო

3

ქართულ-ევროპული
აკადემია

3780

პროფესიული დიპლომი

ადმინისტრაციული
3781
სამართალდარღვევის ოქმი
3782

3783

3784

პროფესიული დიპლომი

პროფესიული დიპლომი

პროფესიული დიპლომი,
წარჩინების

47-3780

47-3781

47-3782

48-3783

48-3784

26.07.2012

26.07.2012

26.07.2012

27.07.2012

27.07.2012

3

3

3785

ბაკალავრის დიპლომი

48-3785

27.07.2012

3

3786

ბაკალავრის დიპლომი,
წარჩინების

48-3786

27.07.2012

3

3787

მაგისტრის დიპლომი

48-3787

27.07.2012

3

3788

მაგისტრის დიპლომი,
წარჩინების

48-3788

27.07.2012

3

3789

უმაღლესი განათლების
დიპლომი

48-3789

27.07.2012

3

გაუქმდა
30/01/2015
ოქმი #6

შპს ბათუმის
მრავალდარგოვანი
პროფესიული კოლეჯი
მედიცინა

გაუქმდა
20/06/2014
ოქმი #34

შპს ბათუმის
მრავალდარგოვანი
პროფესიული კოლეჯი
მედიცინა

გაუქმდა
20/06/2014
ოქმი #34

სსიპ სასწავლო
უნივერსიტეტი ბათუმის
სახელმწიფო
საზღვაო აკადემია
სსიპ სასწავლო
უნივერსიტეტი ბათუმის
სახელმწიფო
საზღვაო აკადემია
სსიპ სასწავლო
უნივერსიტეტი ბათუმის
სახელმწიფო
საზღვაო აკადემია
სსიპ სასწავლო
უნივერსიტეტი ბათუმის
სახელმწიფო
საზღვაო აკადემია
სსიპ სასწავლო
უნივერსიტეტი ბათუმის
სახელმწიფო
საზღვაო აკადემია

სსიპ სასწავლო
უნივერსიტეტი ბათუმის
სახელმწიფო
საზღვაო აკადემია
სსიპ სასწავლო
უნივერსიტეტი ბათუმის
სახელმწიფო
საზღვაო აკადემია
სსიპ სასწავლო
უნივერსიტეტი ბათუმის
სახელმწიფო
საზღვაო აკადემია
სსიპ სასწავლო
უნივერსიტეტი ბათუმის
სახელმწიფო
საზღვაო აკადემია
სსიპ სასწავლო
უნივერსიტეტი ბათუმის
სახელმწიფო
საზღვაო აკადემია

3790

უმაღლესი განათლების
დიპლომი, წარჩინების

48-3790

27.07.2012

3

3791

პროფესიული დიპლომი

48-3791

27.07.2012

3

3792

პროფესიული დიპლომი,
წარჩინების

48-3792

27.07.2012

3

3793

დიპლომირებული
სპეციალისტის დიპლომი

48-3793

27.07.2012

3

3794

შუალედური
კვალიფიკაციის
დამადასტურებელი
დიპლომი

48-3794

27.07.2012

3

3795

საჯარიმო ქვითარი –
ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმი

48-3795

27.07.2012

3

თვითმმართველი ქალაქი
რუსთავი

3796

გარე რეკლამის
განთავსების ნებართვა

48-3796

27.07.2012

3

თვითმმართველი ქალაქი
რუსთავის საკრებულო

გაუქმდა
01/04/2015
ოქმი #22

გაუქმდა
04/02/2015
ოქმი #7

3797

პროფესიული დიპლომი

48-3797

27.07.2012

3

სსიპ პროფესიული კოლეჯი
“სპექტრი“

3798

მძღოლის მოწმობის
პლასტიკური ყდა
(სატრანსპორტო
საშუალებათა მართვის
მოწმობა)

49-3798

30.07.2012

1

სსიპ საქართველოს შსს
მომსახურების სააგენტო

3799

მშენებლობის ნებართვა

51-3799

08.08.2012

3

ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტეტის გამგეობა

გაუქმბდა
04/11/2014
ოქმი #54

3800

ბაკალავრის დიპლომი

51-3800

08.08.2012

3

სსიპ - ბათუმის შოთა
რუსთაველის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

გაუქმბდა
10/10/2014
ოქმი #51

3801

მაგისტრის დიპლომი

51-3801

08.08.2012

3

სსიპ - ბათუმის შოთა
რუსთაველის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

გაუქმბდა
10/10/2014
ოქმი #51
გაუქმბდა
10/10/2014
ოქმი #51
გაუქმბდა
10/10/2014
ოქმი #51

3802

დოქტორის დიპლომი

51-3802

08.08.2012

3

სსიპ - ბათუმის შოთა
რუსთაველის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

3803

უმაღლესი განათლების
დიპლომი

51-3803

08.08.2012

3

სსიპ - ბათუმის შოთა
რუსთაველის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

3804

პროფესიული დიპლომი

3805

დიპლომირებული
სპეციალისტის დიპლომი

51-3805

3806

დიპლომირებული
მედიკოსის დიპლომი

51-3806

51-3804

3

სსიპ - ბათუმის შოთა
რუსთაველის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

გაუქმბდა
10/10/2014
ოქმი #51

08.08.2012

3

სსიპ - ბათუმის შოთა
რუსთაველის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

გაუქმბდა
10/10/2014
ოქმი #51

08.08.2012

3

სსიპ - ბათუმის შოთა
რუსთაველის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

გაუქმბდა
10/10/2014
ოქმი #51
გაუქმბდა
10/10/2014
ოქმი #51

08.08.2012

დიპლომირებული
3807
სტომატოლოგის დიპლომი

51-3807

08.08.2012

3

სსიპ - ბათუმის შოთა
რუსთაველის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

3808

ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმი

51-3808

08.08.2012

3

თვითმმართველი ქალაქი
რუსთავის მერია

3809

ააიპ "ახალციხის ციხის"
კომპლექსში შესასვლელი
გასაყიდი ბილეთი

52-3809

10.08.2012

3

ააიპ "ახალციხის ციხე"

ადმინისტრაციული
3810 სამართალდარღვევის ოქმი- 53-3810
საჯარიმო ქვითარი

15.08.2012

3

სს „საქართველოს
რკინიგზის“ ფილიალი
„მგზავრთა გადაყვანა“

ადმინისტრაციული
3811
სამართალდარღვევის ოქმი

53-3811

15.08.2012

3

3812

ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმი

53-3812

15.08.2012

3

3813

ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმი

54-3813

23.08.2012

2

3814

პროფესიული დიპლომი

55-3814

24.08.2012

3

3815

სალიცენზიო მოწმობა
(კერძო აღმასრულებლის
სააღსრულებო
საქმიანობისთვის)

56-3815

14.09.2012

2

3816

მშენებლობის სანებართვო
მოწმობა

56-3816

14.09.2012

3

გაუქმდა
01/04/2015
ოქმი #22
გაუქმებულია
13.08.2013
წლის #34
ოქმით

სს „საქართველოს
რკინიგზის“ ფილიალი
„მგზავრთა გადაყვანა“
ქალაქ თბილისის მერიის
ზედამხედველობის
საქალაქო
სამსახური
ხულოს მუნიციპალიტეტის
საკრებულო
საქართველოს ზაზა
ფანასკერტელის სახელობის
სამედიცინო,
მრავალდარგოვანი
პროფესიული კოლეჯი

სსიპ აღსრულების
ეროვნული ბიურო
ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის
საკრებულო

გაუქმდა
23/02/2015
ოქმი #12

3817

ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმი

56-3817

14.09.2012

3

3818

პროფესიული დიპლომი

56-3818

14.09.2012

3

3819

უმაღლესი განათლების
დიპლომი

57-3819

19.09.2012

3

3820

პროფესიული დიპლომი

57-3820

19.09.2012

3

3821

ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმი

57-3821

19.09.2012

ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის
საკრებულო
ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი
„იკაროსი“
საქართველოს ნიკო
ნიკოლაძის სახელობის
უნივერსიტეტი
შპს მრავალდარგოვანი
საზოგადოებრივი კოლეჯი
მედიკ-ფორტე

3

აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის
განათლების, კულტურისა
და სპორტის
სამინისტრო

3822

პროფესიული დიპლომი

57-3822

19.09.2012

3

პროფესიული კოლეჯი
,,მერმისი“

3823

ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმი

57-3823

19.09.2012

3

ლენტეხის
მუნიციპალიტეტის
საკრებულო

58-3824

25.09.2012

3

სს “საქართველოს
რკინიგზის“ ოპერაციათა
მართვის დეპარტამენტი

58-3825

25.09.2012

3

სს “საქართველოს
რკინიგზის“ ოპერაციათა
მართვის დეპარტამენტი

3

სს “საქართველოს
რკინიგზის“ ოპერაციათა
მართვის დეპარტამენტი

3

სს “საქართველოს
რკინიგზის“ ოპერაციათა
მართვის დეპარტამენტი

3

სს “საქართველოს
რკინიგზის“ ოპერაციათა
მართვის დეპარტამენტი

3

სს “საქართველოს
რკინიგზის“ ოპერაციათა
მართვის დეპარტამენტი

სს „საქართველოს
რკინიგზის“ ღია
3824
ნავთობპროდუქტების
გადასაგზავნი ზედნადები
(გუ-27დს)
სს „საქართველოს
რკინიგზის“ მუქი
3825
ნავთობპროდუქტების
გადასაგზავნი ზედნადები
(გუ-27დტ)

3826

სს „საქართველოს
რკინიგზის“ ცარიელი
ვაგონების გადასაგზავნი
ზედნადები (გუ-27სპ)

3827

სს „საქართველოს
რკინიგზის“ ტვირთის
გადაზიდვის საგზაო
უწყისი (გუ-29)

სს „საქართველოს
რკინიგზის“ საგზაო
3828
უწყისი მარშრუტზე ან
ვაგონთა ჯგუფზე (გუ-29ბ)
სს „საქართველოს
რკინიგზის“
3829
კომბინირებული ქვითარი
(გუ-57)

58-3826

58-3827

58-3828

58-3829

25.09.2012

25.09.2012

25.09.2012

25.09.2012

გაუქმდა
27/01/2015
ოქმი #4

3830

3831

სს „საქართველოს
რკინიგზის“ სამგზავრო
პარკის ვაგონების
გარბენაზე საგზაო უწყისი
(მგ#12-ვგ)
სს „საქართველოს
რკინიგზის“ საბარგო
ქვითარი (მგ#12-ბ)

სს „საქართველოს
3832 რკინიგზის“ ტვირთბარგის
ქვითარი (მგ#12-ტბ)
3833

3834

3835

3836

სს „საქართველოს
რკინიგზის“ კომერციული
აქტი (კა)
სს „საქართველოს
რკინიგზის“
კომბინირებული
სამგზავრო დოკუმენტი
(შიფრი 11)
სს „საქართველოს
რკინიგზის“ საბავშვო
კომბინირებული
დოკუმენტი (შიფრი 12)
სს „საქართველოს
რკინიგზის“ შეღავათიანი
სამგზავრო 50%
დოკუმენტი (შიფრი 21)

სს „საქართველოს
რკინიგზის“ საერთო
3837
კომბინირებული
სამგზავრო დოკუმენტი
(შიფრი 301)
სს „საქართველოს
რკინიგზის“
3838
ავტომატიზირებული
სისტემის სამგზავრო
დოკუმენტი
სს „საქართველოს
რკინიგზის“
3839
საერთაშორისო სამგზავრო
დოკუმენტი
3840

3841

3842

სს „საქართველოს
რკინიგზის“ მოწმობა
სს „საქართველოს
რკინიგზის“ ელექტრო
მატარებლის მუყაოს
სამგზავრო დოკუმენტი
სს „საქართველოს
რკინიგზის“ ელექტრო
მატარებლის ბლანკის
სამგზავრო დოკუმენტი

58-3830

25.09.2012

3

სს “საქართველოს
რკინიგზის“ ოპერაციათა
მართვის დეპარტამენტი

58-3831

25.09.2012

2

სს “საქართველოს
რკინიგზის“ ოპერაციათა
მართვის დეპარტამენტი

58-3832

25.09.2012

3

სს “საქართველოს
რკინიგზის“ ოპერაციათა
მართვის დეპარტამენტი

58-3833

25.09.2012

3

სს “საქართველოს
რკინიგზის“ ოპერაციათა
მართვის დეპარტამენტი

58-3834

25.09.2012

3

სს “საქართველოს
რკინიგზის“ ოპერაციათა
მართვის დეპარტამენტი

58-3835

25.09.2012

3

სს “საქართველოს
რკინიგზის“ ოპერაციათა
მართვის დეპარტამენტი

58-3836

25.09.2012

3

სს “საქართველოს
რკინიგზის“ ოპერაციათა
მართვის დეპარტამენტი

58-3837

25.09.2012

3

სს “საქართველოს
რკინიგზის“ ოპერაციათა
მართვის დეპარტამენტი

1

სს “საქართველოს
რკინიგზის“ ოპერაციათა
მართვის დეპარტამენტი

1

სს “საქართველოს
რკინიგზის“ ოპერაციათა
მართვის დეპარტამენტი

58-3838

58-3839

25.09.2012

25.09.2012

58-3840

25.09.2012

3

სს “საქართველოს
რკინიგზის“ ოპერაციათა
მართვის დეპარტამენტი

58-3841

25.09.2012

3

სს “საქართველოს
რკინიგზის“ ოპერაციათა
მართვის დეპარტამენტი

3

სს “საქართველოს
რკინიგზის“ ოპერაციათა
მართვის დეპარტამენტი

58-3842

25.09.2012

გაუქმდა
21/05/2015
ოქმი #29

3843

3844

3845

სს „საქართველოს
რკინიგზის“ საბავშვო
რკინიგზის მგზავრობის
საბუთი
სს „საქართველოს
რკინიგზის“ ქვითარი (გუ57ა)
სს „საქართველოს
რკინიგზის“ მივლინების
მოწმობა (ფორმა #12)

სს „საქართველოს
3846 რკინიგზის“ გადასაგზავნი
უწყისი (გუ-33)

58-3843

25.09.2012

3

სს “საქართველოს
რკინიგზის“ ოპერაციათა
მართვის დეპარტამენტი

58-3844

25.09.2012

3

სს “საქართველოს
რკინიგზის“ ოპერაციათა
მართვის დეპარტამენტი

58-3845

25.09.2012

2

სს “საქართველოს
რკინიგზის“ ოპერაციათა
მართვის დეპარტამენტი

58-3846

25.09.2012

3

სს “საქართველოს
რკინიგზის“ ოპერაციათა
მართვის დეპარტამენტი

3847

სს „საქართველოს
რკინიგზის“ მცირე
სიჩქარის ზედდებული
(სმგს)

58-3847

25.09.2012

3

სს “საქართველოს
რკინიგზის“ ოპერაციათა
მართვის დეპარტამენტი

3848

სს „საქართველოს
რკინიგზის“ საშვი (გუ-43)

58-3848

25.09.2012

3

სს “საქართველოს
რკინიგზის“ ოპერაციათა
მართვის დეპარტამენტი

25.09.2012

3

სს “საქართველოს
რკინიგზის“ ოპერაციათა
მართვის დეპარტამენტი

25.09.2012

3

სს “საქართველოს
რკინიგზის“ ოპერაციათა
მართვის დეპარტამენტი

სს „საქართველოს
რკინიგზის“ სადგურის
მომსახურებისა და
3849
58-3849
ტვირთის მიღებაჩაბარების სამახსოვრო (გუ45)
სს „საქართველოს
3850
58-3850
რკინიგზის“ საერთო
ფორმის აქტი (გუ-23)
3851

პროფესიული დიპლომი

59-3851

02.10.2012

3

შპს ,,ორიენტირი +“

3852

ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმი

59-3852

02.10.2012

3

აბაშის მუნიციპალიტეტის
გამგეობა

3853

პროფესიული დიპლომი

59-3853

02.10.2012

3

ა(ა)იპ პროფესიულ კოლეჯ
„განთიადი“

3854

ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმი

60-3854

12.10.2012

2

შპს ჩირაღდანი-XXI საუკუნე

3855

ბუნებრივი გაზის
უკანონოდ მოხმარების
(დატაცების) აქტი

60-3855

12.10.2012

2

შპს ჩირაღდანი-XXI საუკუნე

3856

პროფესიული დიპლომი

60-3856

12.10.2012

3

3857

უმაღლესი განათლების
დიპლომი

60-3857

12.10.2012

3

3858

უმაღლესი განათლების
დიპლომი, წარჩინების

60-3858

12.10.2012

3

ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი
“პრესტიჟი“
შპს “ჟიული შარტავას
სახელობის სასწავლო
უნივერსიტეტი”
შპს “ჟიული შარტავას
სახელობის სასწავლო
უნივერსიტეტი”

გაუქმდა
21/05/2015
ოქმი #29

3859

პროფესიული დიპლომი

60-3859

12.10.2012

3

სსიპ საზოგადოებრივი
კოლეჯი „აისი“
შპს “მრავალპროფილიანი
საგანმანათლებლო
ცენტრ-კომპლექსი გონი“

3860

პროფესიული დიპლომი

60-3860

12.10.2012

3

3861

პროფესიული დიპლომი

61-3861

16.10.2012

3

ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი
„ჰორიზონტი“

3862

პროფესიული დიპლომი

62-3862

18.10.2012

3

შპს „დემეტრე 96“

3863

პროფესიული ფიპლომი,
წარჩინების

62-3863

18.10.2012

3

შპს „დემეტრე 96“

3864

3865

3866

პროფესიული დიპლომი

ბაკალავრის დიპლომი

დიპლომირებული
სპეციალისტის დიპლომი

62-3864

63-3865

63-3866

18.10.2012

22.10.2012

22.10.2012

3

3

3

3867

პროფესიული დიპლომი

63-3867

22.10.2012

3

3868

პროფესიული დიპლომი

64-3868

31.10.2012

3

3869

პროფესიული დიპლომი

64-3869

31.10.2012

3

3870

პროფესიული დიპლომი,
წარჩინების

64-3870

31.10.2012

3

3871

პროფესიული დიპლომი

64-3871

31.10.2012

3

3872

პროფესიული დიპლომი,
წარჩინების

64-3872

31.10.2012

3

3873

პროფესიული დიპლომი

64-3873

31.10.2012

3

წმინდა დიმიტრი ყიფიანის
სახელობის
მრავალპროფილიანი
სკოლა-კოლეჯი
ა(ა)იპ “ახალქალაქის
უმაღლესი
საგანმანათლებლო
დაწესებულება კოლეჯი“

გაუქმდა
29/11/2013
ოქმი #48

ა(ა)იპ “ახალქალაქის
უმაღლესი
საგანმანათლებლო
დაწესებულება კოლეჯი“

გაუქმდა
29/11/2013
ოქმი #48

ა(ა)იპ “ახალქალაქის
უმაღლესი
საგანმანათლებლო
დაწესებულება კოლეჯი“

გაუქმდა
29/11/2013
ოქმი #48

შპს „ბუღალტერთა
მომზადების ცენტრი“
საზოგადოებრივი კოლეჯი
„კავკასიონი“
საზოგადოებრივი კოლეჯი
„კავკასიონი“
შპს „საერთაშორისო
კავკასიის ტურიზმის
საზოგადოებრივი კოლეჯი“

შპს „საერთაშორისო
კავკასიის ტურიზმის
საზოგადოებრივი კოლეჯი“
სსიპ პროფესიული კოლეჯი
„ერქვანი“

„გადაშენების საფრთხის
წინაშე მყოფი ველური
ფლორისა და ფაუნის
სახეობებით
საერთაშორისო ვაჭრობის
შესახებ“ კონვენციის
(CITES) დანართებში
3874
შეტანილი სახეობების,
მათი ნაწილებისა და
დერივატების ექსპორტის,
იმპორტის, რეექსპორტისა
და ზღვიდან
ინტროდუქციის ნებართვა
(ორიგინალი)

64-3874

31.10.2012

2

შემოსავლების სამსახური

„გადაშენების საფრთხის
წინაშე მყოფი ველური
ფლორისა და ფაუნის
სახეობებით
საერთაშორისო ვაჭრობის
შესახებ“ კონვენციის
(CITES) დანართებში
3875
შეტანილი სახეობების,
მათი ნაწილებისა და
დერივატების ექსპორტის,
იმპორტის, რეექსპორტისა
და ზღვიდან
ინტროდუქციის ნებართვა
(ასლი)

64-3875

31.10.2012

2

შემოსავლების სამსახური

3876

ბაკალავრის დიპლომი

64-3876

31.10.2012

3

გაუქმდა
ა(ა)იპ „საქართველოს
04/12/2015 #61
აგრარული უნივერსიტეტი“
ოქმი

3877

ბაკალავრის დიპლომი,
წარჩინების

64-3877

31.10.2012

3

ა(ა)იპ „საქართველოს
აგრარული უნივერსიტეტი“

3878

მაგისტრის დიპლომი

64-3878

31.10.2012

3

გაუქმდა
ა(ა)იპ „საქართველოს
04/12/2015 #61
აგრარული უნივერსიტეტი“
ოქმი

3879

მაგისტრის დიპლომი,
წარჩინების

64-3879

31.10.2012

3

ა(ა)იპ „საქართველოს
აგრარული უნივერსიტეტი“

3880

დიპლომირებული
ვეტერინარის დიპლომი

64-3880

31.10.2012

3

ა(ა)იპ „საქართველოს
აგრარული უნივერსიტეტი“

3881

დიპლომირებული
ვეტერინარის დიპლომი,
წარჩინების

64-3881

31.10.2012

3

ა(ა)იპ „საქართველოს
აგრარული უნივერსიტეტი“

3882

უმაღლესი განათლების
დიპლომი

64-3882

31.10.2012

3

ა(ა)იპ „საქართველოს
აგრარული უნივერსიტეტი“

3883

უმაღლესი განათლების
დიპლომი, წარჩინების

64-3883

31.10.2012

3

ა(ა)იპ „საქართველოს
აგრარული უნივერსიტეტი“

3884

პროფესიული დიპლომი

64-3884

31.10.2012

3

ა(ა)იპ „საქართველოს
აგრარული უნივერსიტეტი“

3885

დოქტრის დიპლომი

64-3885

31.10.2012

3

ა(ა)იპ „საქართველოს
აგრარული უნივერსიტეტი“

3886

ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმი

65-3886

14.11.2012

3

მცხეთის მუნიციპალიტეტის
საკრებულო

3887

პროფესიული დიპლომი

3888

დოქტორის დიპლომი

3889

სამრეწველო
დანიშნულების
ფეთქებადი მასალების
გამოყენების ნებართვა

განსაკუთრებული
მნიშვნელობის ობიექტების
3890 (გარდა რადიაციული ან
ბირთვული ობიექტებისა)
მშენებლობის ნებართვა

3891

ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმი

65-3887

65-3888

66-3889

66-3890

66-3891

14.11.2012

14.11.2012

19.11.2012

19.11.2012

19.11.2012

3

3

გაუქმდა
06/08/2014
ოქმი #39

ა(ა)იპ „თბილისის ვანო
სარაჯიშვილის სახელობის
სახელმწიფო
კონსერვატორია“

გაუქმდა
15/03/2016
ოქმი #13

ა(ა)იპ „თბილისის ვანო
სარაჯიშვილის სახელობის
სახელმწიფო
კონსერვატორია“

გაუქმდა
15/03/2016
ოქმი #13

3

სსიპ „ტექნიკური და
სამშენებლო
ზედამხედველობის
სააგენტო“

3

სსიპ „ტექნიკური და
სამშენებლო
ზედამხედველობის
სააგენტო“

3

სსიპ „ტექნიკური და
სამშენებლო
ზედამხედველობის
სააგენტო“

3892

მაგისტრის დიპლომი

67-3892

28.11.2012

3

ააიპ „შოთა მესხიას
ზუგდიდის სახელმწიფო
სასწავლო უნივერსიტეტი“

3893

ბაკალავრის დიპლომი

67-3893

28.11.2012

3

შპს „საქართველოს
ეროვნული უნივერსიტეტი“

3894

ბაკალავრის დიპლომი,
წარჩინების

67-3894

28.11.2012

3

შპს „საქართველოს
ეროვნული უნივერსიტეტი“

3895

მაგისტრის დიპლომი

67-3895

28.11.2012

3

შპს „საქართველოს
ეროვნული უნივერსიტეტი“

3896

მაგისტრის დიპლომი,
წარჩინების

67-3896

28.11.2012

3

შპს „საქართველოს
ეროვნული უნივერსიტეტი“

გაუქმდა
16/03/2015
ოქმი #18
გაუქმდა
16/03/2015
ოქმი #18
გაუქმდა
16/03/2015
ოქმი #18
გაუქმდა
16/03/2015
ოქმი #18

3897

ბაკალავრის დიპლომი

3898

ბაკალავრის დიპლომი,
წარჩინების

3899

მაგისტრის დიპლომი

67-3897

67-3898

67-3899

28.11.2012

28.11.2012

28.11.2012

3

ააიპ „საქართველოს
საპატრიარქოს წმინდა ტბელ
აბუსერიძის სახელობის
უნივერსიტეტი“

3

ააიპ „საქართველოს
საპატრიარქოს წმინდა ტბელ
აბუსერიძის სახელობის
უნივერსიტეტი“

3

ააიპ „საქართველოს
საპატრიარქოს წმინდა ტბელ
აბუსერიძის სახელობის
უნივერსიტეტი“

3900

მაგისტრის დიპლომი,
წარჩინების

67-3900

28.11.2012

3

ააიპ „საქართველოს
საპატრიარქოს წმინდა ტბელ
აბუსერიძის სახელობის
უნივერსიტეტი“

3901

ბაკალავრის დიპლომი

67-3901

28.11.2012

3

ააიპ „გორის სახელმწიფო
სასწავლო უნივერსიტეტი“

3902

ბაკალავრის დიპლომი,
წარჩინების

67-3902

28.11.2012

3

ააიპ „გორის სახელმწიფო
სასწავლო უნივერსიტეტი“

3903

მაგისტრის დიპლომი

67-3903

28.11.2012

3

ააიპ „გორის სახელმწიფო
სასწავლო უნივერსიტეტი“

3904

მაგისტრის დიპლომი,
წარჩინების

67-3904

28.11.2012

3

ააიპ „გორის სახელმწიფო
სასწავლო უნივერსიტეტი“

3905

დიპლომირებული
მედიკოსის დიპლომი

67-3905

28.11.2012

3

ააიპ „გორის სახელმწიფო
სასწავლო უნივერსიტეტი“

3906

დიპლომირებული
მედიკოსის დიპლომი,
წარჩინების

67-3906

28.11.2012

3

ააიპ „გორის სახელმწიფო
სასწავლო უნივერსიტეტი“

3907

დიპლომირებული
სტომატოლოგის დიპლომი

67-3907

28.11.2012

3

ააიპ „გორის სახელმწიფო
სასწავლო უნივერსიტეტი“

3908

დიპლომირებული
სტომატოლოგის
დიპლომი, წარჩინების

67-3908

28.11.2012

3

ააიპ „გორის სახელმწიფო
სასწავლო უნივერსიტეტი“

3909

დიპლომირებული
სპეციალისტის დიპლომი

67-3909

28.11.2012

3

ააიპ „გორის სახელმწიფო
სასწავლო უნივერსიტეტი“

3910

დიპლომირებული
სპეციალისტის დიპლომი,
წარჩინების

67-3910

28.11.2012

3

ააიპ „გორის სახელმწიფო
სასწავლო უნივერსიტეტი“

3911

უმაღლესი განათლების
დიპლომი

67-3911

28.11.2012

3

ააიპ „გორის სახელმწიფო
სასწავლო უნივერსიტეტი“

3912

უმაღლესი განათლების
დიპლომი, წარჩინების

67-3912

28.11.2012

3

ააიპ „გორის სახელმწიფო
სასწავლო უნივერსიტეტი“

3913

პროფესიული დიპლომი

67-3913

28.11.2012

3

ააიპ „გორის სახელმწიფო
სასწავლო უნივერსიტეტი“

3914

ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმი

67-3914

28.11.2012

3

საგარეჯოს
მუნიციპალიტეტის გამგეობა

3915

პროფესიული დიპლომი

68-3915

30.11.2012

3

ააიპ „ადამიანი და ბუნება“

3916

მაგისტრის დიპლომი

68-3916

30.11.2012

3

3917

დიპლომირებული
სპეციალისტის დიპლომი

70-3917

24.12.2012

3

3918

პროფესიული დიპლომი

70-3918

24.12.2012

3

3919

უმაღლესი განათლების
დიპლომი

70-3919

24.12.2012

3

3920

ბაკალავრის დიპლომი

70-3920

24.12.2012

3

ააიპ „საქართველოს
საზოგადოებრივ საქმეთა
ინსტიტუტი“
საქართველოს
საავტომობილო-საგზაო
კოლეჯი
საქართველოს
საავტომობილო-საგზაო
კოლეჯი
შიდა ქართლის საერო
კოლეჯი
თბილისის ტექნოლოგიური
ინსტიტუტი

გაუქმდა
29/11/2013
ოქმი #48

