2013 წელი
ფორ
რეგისტრ რეგისტრა მის
აციის
ციის
კატე
ნომერი
თარიღი გორ
ია

რიგი
თი #

ფორმის დასახელება

1

2

3

4

3921

პროფესიული დიპლომი

01-3921

10.01.2013

სამართალ სუბიექტის
დასახელება

შენიშვნა

5

6

7

3

შპს „დამოუკიდებელი
საერო გიმნაზია შავნაბადა“

01-3922

10.01.2013

3

შპს „ვ.ლ.ვ. ცოტნე
დადიანის სახელობის
სოხუმის დამოუკიდებელი
უნივერსიტეტი“

3923 ერთჯერადი სამგზავრო ტალონი

02-3923

16.01.2013

2

სს „საქართველოს
რკინიგზა“

3924

პროფესიული დიპლომი

02-3924

16.01.2013

3

შპს „აგრობიზნესისა და
აგროეკოლოგიის
საზოგადოებრივი კოლეჯი“

3925

პროფესიული დიპლომი
წარჩინების

3

შპს „აგრობიზნესისა და
აგროეკოლოგიის
საზოგადოებრივი კოლეჯი“

3926

დიპლომირებული
სპეციალისტის დიპლომი

02-3926

16.01.2013

3

3927

დიპლომირებული
სპეციალისტის დიპლომი,
წარჩინების

02-3927

16.01.2013

3

3928

პროფესიული დიპლომი

03-3928

30.01.2013

3

შპს „საერთაშორისო
საზოგადოებრივი კოლეჯი“
გურჯაანის
მრავალპროფილიანი
კოლეჯი +

3922

3929

უმაღლესი განათლების
დიპლომი

პროფესიული დიპლომი

02-3925

16.01.2013

03-3929

30.01.2013

3

3930

ბაკალავრის დიპლომი,
წარჩინების,

03-3930

30.01.2013

3

3931

ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმი

03-3931

30.01.2013

3

3932

ბაკალავრის დიპლომი

04-3932

04.02.2013

3

3933

3934

პროფესიული დიპლომი

მშენებლობის ნებართვა

04-3933

04-3934

04.02.2013

04.02.2013

ააიპ „წმინდა ტბელ
აბუსერიძის სახელობის
უნივერსიტეტი“
ააიპ „წმინდა ტბელ
აბუსერიძის სახელობის
უნივერსიტეტი“

შპს „ევროპული სასწავლო
უნივერსიტეტი“
სსიპ „ღვინის ეროვნული
სააგენტო“
თბილისის ბიზნესისა და
მარკეტინგის უმაღლესი
სკოლა

3

შპს „კოლეჯი არსი“

2

საგარეჯოს
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა

გაუქმდა
20/06/2014
ოქმი #34

3935

3936

3937

მომენტალური ლატარიის
ბილეთი (თამაში #109)
სახელწოდებით „ზოდიაქო“
მომენტალური ლატარიის
ბილეთი (თამაში #110)
სახელწოდებით „შვიდიანი“

უმაღლესი განათლების
დიპლომი

04-3935

04.02.2013

3

შპს „საქართველოს
ლატარიის კომპანია“

04-3936

04.02.2013

3

შპს „საქართველოს
ლატარიის კომპანია“

გაუქმდა
05/02/2016
ოქმი #8

3

საერო უნივერსიტეტი
„აღმაშენებელი“

გაუქმებუ
ლია 2013
წლის 26
მარტის
#12 საოქმო
გადაწყვეტ
ილებით

05-3937

13.02.2013

3938

აკრედიტაციის მოწმობა

06-3938

15.02.2013

3

სსიპ „აკრედიტაციის
ერთიანი ეროვნული
ორგანო - აკრედიტაციის
ცენტრი“

3939

პროფესიული დიპლომი

07-3939

18.02.2013

3

გრიგოლ რობაქიძის
სახელობის უნივერსიტეტი

3940
3941
3942

პროფესიული დიპლომი
პროფესიული დიპლომი
საფულე ჩეკი

08-3940
08-3941
08-3942

28.02.2013
28.02.2013
28.02.2013

3
3
1

შპს “ლაზარე +”
შპს „სიო“
სს „პაშა ბანკი“
სსიპ „სამედიცინო
საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების
სააგენტო“

3943

სააღმზრდელო საქმიანობის
სალიცენზიო მოწმობა

08-3943

28.02.2013

2

3944

პროფესიული დიპლომი

09-3944

06.03.2013

3

3945

ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმი

09-3945

06.03.2013

3

3946

ბაკალავრის დიპლომი

10-3946

12.03.2013

3

3947

დოქტორის დიპლომი

11-3947

22.03.2013

3

3948

ბაკალავრის დიპლომი

12-3948

26.03.2013

3

3949 ბაკალავრის დიპლომი, წარჩინების 12-3949

26.03.2013

3

3950

12-3950

26.03.2013

3

3951 მაგისტრის დიპლომი, წარჩინების 12-3951

26.03.2013

3

3952

26.03.2013

3

მაგისტრის დიპლომი

დოქტორის დიპლომი

12-3952

სსიპ „პროფესიული
კოლეჯი ლაკადა“
სიღნაღის
მუნიციპალიტეტის
საკრებულო
შპს „საქართველოს
ეროვნული სოციალურტექნოლოგიური
უნივერსიტეტი“
საქართველოს საპატრიარქო
შპს „შავი ზღვის
საერთაშორისო
უნივერსიტეტი“
შპს „შავი ზღვის
საერთაშორისო
უნივერსიტეტი“
შპს „შავი ზღვის
საერთაშორისო
უნივერსიტეტი“
შპს „შავი ზღვის
საერთაშორისო
უნივერსიტეტი“
შპს „შავი ზღვის
საერთაშორისო
უნივერსიტეტი“

3953

უმაღლესი განათლების
დიპლომი

12-3953

26.03.2013

3

შპს „საქართველოს
გაუქმდა
ეროვნული უნივერსიტეტი 16/03/2015
სეუ“
ოქმი #18

3954

უმაღლესი განათლების
დიპლომი, წარჩინების

12-3954

26.03.2013

3

შპს „საქართველოს
გაუქმდა
ეროვნული უნივერსიტეტი 16/03/2015
სეუ“
ოქმი #18

3955

ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმი

12-3955

26.03.2013

2

ბოლნისის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობია

3956 უმაღლესი განათლების დიპლომი 12-3956

26.03.2013

3

შპს „საერო უნივერსიტეტაღმაშენებლი“

3957

ბაკალავრის დიპლომი

13-3957

12.04.2013

3

3958

დიპლომირებული
სპეციალისტის დიპლომი

13-3958

12.04.2013

3

3959

პროფესიული დიპლომი

13-3959

12.04.2013

3

გაუქმდა
27/04/2015
ოქმი #26

სსიპ „ქალაქ ქუთაისის
სამუსიკო კოლეჯი“
სსიპ „ქალაქ ქუთაისის
სამუსიკო კოლეჯი“
შპს „აკადემია ლიბერთიპროფი“

3960

ბაკალავრის დიპლომი

13-3960

12.04.2013

3

ააიპ „სამცხე-ჯავახეთის
სახელმწიფო სასწავლო
უნივერსიტეტი“

3961

ბაკალავრის დიპლომი,
წარჩინების

13-3961

12.04.2013

3

ააიპ „სამცხე-ჯავახეთის
სახელმწიფო სასწავლო
უნივერსიტეტი“

გაუქმდა
11/08/2014
ოქმი #41

3

ააიპ „სამცხე-ჯავახეთის
სახელმწიფო სასწავლო
უნივერსიტეტი“

გაუქმდა
11/08/2014
ოქმი #41

12.04.2013

3

ააიპ „სამცხე-ჯავახეთის
სახელმწიფო სასწავლო
უნივერსიტეტი“

გაუქმდა
11/08/2014
ოქმი #41

12.04.2013

3

ააიპ „სამცხე-ჯავახეთის
სახელმწიფო სასწავლო
უნივერსიტეტი“

გაუქმდა
11/08/2014
ოქმი #41

3

ააიპ „სამცხე-ჯავახეთის
სახელმწიფო სასწავლო
უნივერსიტეტი“

გაუქმდა
11/08/2014
ოქმი #41
გაუქმდა
11/08/2014
ოქმი #41
გაუქმდა
11/08/2014
ოქმი #41

3962

მაგისტრის დიპლომი

13-3962

3963 მაგისტრის დიპლომი, წარჩინების 13-3963

12.04.2013

3964

უმაღლესი განათლების
დიპლომი

3965

უმაღლესი განათლების
დიპლომი, წარჩინების

3966

დიპლომირებული
სპეციალისტის დიპლომი

13-3966

12.04.2013

3

ააიპ „სამცხე-ჯავახეთის
სახელმწიფო სასწავლო
უნივერსიტეტი“

3967

დიპლომირებული
სპეციალისტის დიპლომი,
წარჩინების

13-3967

12.04.2013

3

ააიპ „სამცხე-ჯავახეთის
სახელმწიფო სასწავლო
უნივერსიტეტი“

13-3964

13-3965

12.04.2013

გაუქმდა
11/08/2014
ოქმი #41

ააიპ „სამცხე-ჯავახეთის
სახელმწიფო სასწავლო
უნივერსიტეტი“

გაუქმდა
11/08/2014
ოქმი #41

3968

პროფესიული დიპლომი

13-3968

12.04.2013

3

3969

პროფესიული დიპლომი

14-3969

23.04.2013

3

3970

პროფესიული დიპლომი,
წარჩინების

14-3970

23.04.2013

3

3971

ბაკალავრის დიპლომი

14-3971

23.04.2013

3

თბილისის ღია სასწავლო
უნივერსიტეტი

3972

ბაკალავრის დიპლომი,
წარჩინების

14-3972

23.04.2013

3

თბილისის ღია სასწავლო
უნივერსიტეტი

3973

მაგისტრის დიპლომი

14-3973

23.04.2013

3

თბილისის ღია სასწავლო
უნივერსიტეტი

3974 მაგისტრის დიპლომი, წარჩინების 14-3974

23.04.2013

3

თბილისის ღია სასწავლო
უნივერსიტეტი

3

საქართველოს
ენერგეტიკისა და
წყალმომარაგების
მარეგულირებელი
ეროვნული კომისია

გაუქმდა
04/07/2014
ოქმი #36

3

შპს „ზუგდიდის სასწავლო
უნივერსიტეტი“

გაუქმდა
15/04/2014
ოქმი #21

ჩოხატაურის
მუნიციპალიტეტის
საკრებულო

გაუქმებუ
ლია
29.08.2014
წლის #43
საოქმო
გადაწყვეტ
ილებით

3975

3976

სალიცენზიო მოწმობა

პროფესიული დიპლომი

14-3975

14-3976

23.04.2013

23.04.2013

შპს „მომავლის
პროფესიული სკოლა“
შპს „მომავლის
პროფესიული სკოლა“

3977

მშენებლობის სანებართვო
მოწმობა

15-3977

13.05.2013

2

3978

პროფესიული დიპლომი

15-3978

13.05.2013

3

3979

პროფესიული დიპლომი,
წარჩინების

15-3979

13.05.2013

3

3980

ბაკალავრის დიპლომი

16-3980

28.05.2013

3

3981

პროფესიული დიპლომი

16-3981

28.05.2013

3

3982

პროფესიული დიპლომი

16-3982

28.05.2013

3

3983

პროფესიული დიპლომი
წარჩინების

16-3983

28.05.2013

3

3984

ბაკალავრის დიპლომი

16-3984

28.05.2013

3

ქუთაისის ეროვნული
სასწავლო უნივერსიტეტის

3985

უმაღლესი განათლების
დიპლომი

16-3985

28.05.2013

3

ქუთაისის ეროვნული
სასწავლო უნივერსიტეტის

შპს „თბილისის ტურიზმის
აკადემია“
შპს „თბილისის ტურიზმის
აკადემია“
შპს უმაღლესი
სასწავლებელი ჯორჯია
შპს სასწავლო
უნივერსიტეტი „რვალის“
შპს პროფესიული კოლეჯი
„ინტელექტის“
შპს პროფესიული კოლეჯი
„ინტელექტის“

გაუქმდა
03/11/2014
ოქმი #53

16-3986

28.05.2013

3

შპს სასწავლო
უნივერსიტეტი გეომედის

3987 მაგისტრის დიპლომი, წარჩინების 16-3987

28.05.2013

3

შპს სასწავლო
უნივერსიტეტი გეომედის

3986
მაგისტრის დიპლომი

3988

პროფესიული დიპლომი

16-3988

28.05.2013

3

შპს მრავალპროფილიანი
საზოგადოებრივი კოლეჯის

3989

პროფესიული დიპლომი
წარჩინების

16-3989

28.05.2013

3

შპს მრავალპროფილიანი
საზოგადოებრივი კოლეჯის

3990

ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმი

16-3990

28.05.2013

2

თელავის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობის

3991

სასარგებლო წიაღისეულის
მოპოვების ლიცენზია

17-3991

06.06.2013

2

აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის ფინანსთა და
ეკონომიკის სამინისტრო

3992

ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმი

17-3992

06.06.2013

2

3993

ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმი საჯარიმო ქვითარი

17-3993

06.06.2013

2

3994

უმაღლესი განათლების
დიპლომი

18-3994

07.06.2013

3

თავისუფალ ხელოვნებათა
და მეცნიერებათა
უნივერსიტეტი

3995

დიპლომირებული
სპეციალისტის დიპლომი

19-3995

11.06.2013

3

შპს „პროფიუნიტის“

3

შპს პროფესიული კოლეჯი
„მესამე სამედიცინო &
ტურიზმის აკადემია“

19-3996

11.06.2013

მესტიის
მუნიციპალიტეტის
საკრებულო
მესტიის
მუნიციპალიტეტის
საკრებულო

3996

პროფესიული დიპლომი

3997

ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმი

20-3997

14.06.2013

2

სს „რუსთავგაზი“

3998

ბაკალავრის დიპლომი
(სამართლის სკოლა)

21-3998

21.06.2013

3

თბილისის თავისუფალი
უნივერსიტეტის

24.06.2013

1

სსიპ „საქართველოს
შინაგან საქმეთა
სამინისტროს
მომსახურების სააგენტო“

26.06.2013

2

26.06.2013

2

26.06.2013

2

26.06.2013

2

3999

ტრანსპორტის სარეგისტრაციო
მოწმობის პლასტიკური ყდა

22-3999

სასარგებლო წიაღისეულის
23-4000
მოპოვების ლიცენზია
მიწისქვეშა სივრცის გამოყენების
23-4001
4001
ლიცენზია
ტყით სარგებლობის გენერალური
23-4002
4002
ლიცენზია
ხე-ტყის დამზადების
23-4003
4003
სპეციალური ლიცენზია
4000

გაუქმდა
25/02/2014
ოქმი #10

სსიპ „გარემოს ეროვნული
სააგენტოს“
სსიპ „გარემოს ეროვნული
სააგენტოს“
სსიპ „გარემოს ეროვნული
სააგენტოს“
სსიპ „გარემოს ეროვნული
სააგენტოს“

გაუქმდა
16/09/2013
ოქმი #40

4004

სამონადირეო მეურნეობის
სპეციალური ლიცენზია

23-4004

26.06.2013

2

სსიპ „გარემოს ეროვნული
სააგენტოს“
სსიპ „გარემოს ეროვნული
სააგენტოს“

4005

თევზჭერის ლიცენზია

23-4005

26.06.2013

2

ექსპორტის მიზნით სოჭის
გირჩითა და „გადაშენების წინაშე
მყოფი ველური ფლორისა და
ფაუნის სახეობებით
საერთაშორისო ვაჭრობის
23-4006
4006
შესახებ“ კონვენციის (CITES)
დანართებში შეტანილი
თეთრყვავილას ბოლქვებით ან/და
ყოჩივარდას გორგლებით
სარგებლობის ლიცენზია

26.06.2013

2

სსიპ „გარემოს ეროვნული
სააგენტოს“

4007

ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმი

24-4007

27.06.2013

2

გარემოს დაცვითი
ზედამხედველობის
დეპარტამენტი

4008

დიპლომირებული მედიკოსის
დიპლომი

24-4008

27.06.2013

3

შპს „საქართველოს
ხარისხის მართვის
სასწავლო უნივერსიტეტი“

4009

დიპლომირებული
სტომატოლოგის დიპლომი

4010
4011

პროფესიული დიპლომი
პროფესიული დიპლომი,
წარჩინების

24-4009

27.06.2013

3

შპს „საქართველოს
ხარისხის მართვის
სასწავლო უნივერსიტეტი“

24-4010

27.06.2013

3

შპს „კოლეჯი გამა“

24-4011

27.06.2013

3

შპს „კოლეჯი გამა“

შენარჩუნე
ბა 2015
ოქმი #8

შპს „წმინდა ნიკოლოზის
გაუქმდა
სახელობის საერთაშორისო 08/12/2015
სასწავლო უნივერსიტეტი“ ოქმი #62

4012

უმაღლესი განათლების
დიპლომი

24-4012

27.06.2013

3

4013

პროფესიული დიპლომი

24-4013

27.06.2013

3

შპს „საზოგადოებრივი
კოლეჯი პროფესიონალი“

4014

პროფესიული დიპლომი

24-4014

27.06.2013

3

შპს „ხაშურის ილია
ჭავჭავაძის სახელობის
კოლეჯი“

4015

ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმი

25-4015

04.07.2013

3

ხობის მუნიციპალიტეტის
გამგეობა

4016

ბაკალავრის დიპლომი,
წარჩინების

25-4016

04.07.2013

3

შპს „საქართველოს
ტელევიზიისა და
რადიომაუწყებლობის
ინსტიტუტი“

4017

პროფესიული დიპლომი

25-4017

04.07.2013

3

სსიპ „ბათუმის ხელოვნების
სასწავლო უნივერსიტეტი“

4018

უმაღლესი განათლების
დიპლომი

25-4018

04.07.2013

3

სსიპ „ბათუმის ხელოვნების
სასწავლო უნივერსიტეტი“

გაუქმდა
27/01/2015
ოქმი #4

4019

პროფესიული დიპლომი

4020

პროფესიული დიპლომი,
წარჩინების

4021

დიპლომირებული
სპეციალისტის დიპლომი

4022

დიპლომირებული
სპეციალისტის დიპლომი,
წარჩინების

4023

ბაკალავრის დიპლომი

4024

ბაკალავრის დიპლომი,
წარჩინების

4025

მაგისტრის დიპლომი

25-4019

25-4020

25-4021

25-4022

25-4023

25-4024

25-4025

4026 მაგისტრის დიპლომი, წარჩინების 25-4026

4027

დიპლომირებული მედიკოსის
დიპლომი

4028

დიპლომირებული მედიკოსის
დიპლომი, წარჩინების

4029

დიპლომირებული
სტომატოლოგის დიპლომი

25-4027

25-4028

25-4029

04.07.2013

04.07.2013

04.07.2013

04.07.2013

04.07.2013

04.07.2013

04.07.2013

04.07.2013

04.07.2013

04.07.2013

04.07.2013

3

ააიპ „ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

გაუქმდა
16/09/2015
ოქმი #47

3

ააიპ „ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

გაუქმდა
16/09/2015
ოქმი #47

3

ააიპ „ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

გაუქმდა
16/09/2015
ოქმი #47

3

ააიპ „ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

გაუქმდა
16/09/2015
ოქმი #47

3

ააიპ „ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

გაუქმდა
16/09/2015
ოქმი #47

3

ააიპ „ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

გაუქმდა
16/09/2015
ოქმი #47

3

ააიპ „ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

გაუქმდა
16/09/2015
ოქმი #47

3

ააიპ „ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

გაუქმდა
16/09/2015
ოქმი #47

3

ააიპ „ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

გაუქმდა
16/09/2015
ოქმი #47

3

ააიპ „ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

გაუქმდა
16/09/2015
ოქმი #47

3

ააიპ „ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

გაუქმდა
16/09/2015
ოქმი #47

4030

დიპლომირებული
სტომატოლოგის დიპლომი,
წარჩინების

4031

უმაღლესი განათლების
დიპლომი

4032

უმაღლესი განათლების
დიპლომი, წარჩინების

25-4030

25-4031

25-4032

25-4033

04.07.2013

04.07.2013

04.07.2013

04.07.2013

3

ააიპ „ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

გაუქმდა
16/09/2015
ოქმი #47

3

ააიპ „ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

გაუქმდა
16/09/2015
ოქმი #47

3

ააიპ „ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

გაუქმდა
16/09/2015
ოქმი #47

3

ააიპ „ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

გაუქმდა
16/09/2015
ოქმი #47

4033

დოქტორის დიპლომი

4034

გარემოზე ზემოქმედების
ნებართვა

26-4034

05.07.2013

2

საქართველოს გარემოსა და
ბუნებრივი რესურსების
დაცვის სამინისტრო

4035

ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმი

26-4035

05.07.2013

2

საქართველოს გარემოსა და გაუქმდა
22/01/2016
ბუნებრივი რესურსების
ოქმი #6
დაცვის სამინისტრო

4036

ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმი

26-4036

05.07.2013

2

საქართველოს გარემოსა და
ბუნებრივი რესურსების
დაცვის სამინისტროს სსიპ
„ეროვნული სატყეო
სააგენტოს“

4037

რადიოაქტიური მასალების
შეძენა და გადაცემის ნებართვა

27-4037

15.07.2013

2

საქართველოს გარემოსა და
ბუნებრივი რესურსების
დაცვის სამინისტრო

4038

რადიოაქტიური ნარჩენების
ექსპორტის ნებართვა

2

საქართველოს გარემოსა და
ბუნებრივი რესურსების
დაცვის სამინისტრო

4039

რადიოაქტიური მასალების,
ნედლეულის, რომლებიდანაც
შესაძლებელია ბირთვული
მასალის მიღება ან წარმოება,
დანადგარების, რომლებიც
შეიცავს რადიოაქტიურ
ნივთიერებებს, ბირთვული
ტექნოლოგიებისან ნოუ-ჰაუს
იმპორტის ნებართვა

27-4039

15.07.2013

2

საქართველოს გარემოსა და
ბუნებრივი რესურსების
დაცვის სამინისტრო

4040

ბირთვული და რადიაციული
საქმიანობის ლიცენზია

27-4040

15.07.2013

2

საქართველოს გარემოსა და
ბუნებრივი რესურსების
დაცვის სამინისტრო

27-4038

15.07.2013

4041

ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმი

27-4041

15.07.2013

2

4042

მშენებლობის ნებართვა

27-4042

15.07.2013

2

4043

ბაკალავრის დიპლომი

27-4043

15.07.2013

3

4044

პროფესიული დიპლომი

28-4044

19.07.2013

3

4045

პროფესიული დიპლომი

28-4045

19.07.2013

3

4046

ბაკალავრის დიპლომი

28-4046

19.07.2013

3

4047

ბაკალავრის დიპლომი,
წარჩინების

28-4047

19.07.2013

3

4048

მაგისტრის დიპლომი

28-4048

19.07.2013

3

4049 მაგისტრის დიპლომი, წარჩინების 28-4049

19.07.2013

3

ბაღდათის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა
ბაღდათის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა
შპს „სასწავლო
უნივერსიტეტ ვიტას“
შპს „ზვიად გამსახურდიას
სახელობის დავით
მენაფირის სკოლა ლამპრი“

შპს „ლაზიკა“
შპს „სულხან-საბა
ორბელიანის სასწავლო
უნივერსიტეტი“
შპს „სულხან-საბა
ორბელიანის სასწავლო
უნივერსიტეტი“
შპს „სულხან-საბა
ორბელიანის სასწავლო
უნივერსიტეტი“
შპს „სულხან-საბა
ორბელიანის სასწავლო
უნივერსიტეტი“

4050

დოქტორის დიპლომი

28-4050

19.07.2013

3

შპს „საქართველოს
საავიაციო უნივერსიტეტის“

4051

პროფესიული დიპლომი

29-4051

22.07.2013

3

შპს “სოხუმის
საზოგადოებრივი კოლეჯი"

4052

ლატარიის ბილეთი „იღბლიანი
ლარი“ (თამაში #111)

30-4052

24.07.2013

3

შპს „საქართველოს
ლატარიის კომპანია“

30-4053

24.07.2013

3

31-4054

29.07.2013

2

ნაღდი ფულისა და ფასეულობის
აღრიცხვის წიგნი

31-4055

29.07.2013

2

4056

ბაკალავრის დიპლომი

31-4056

29.07.2013

3

საქართველოს ეროვნული
უნივერსიტეტი სეუ

გაუქმდა
16/03/2015
ოქმი #18

4057

ბაკალავრის დიპლომი,
წარჩინების

31-4057

29.07.2013

3

საქართველოს ეროვნული
უნივერსიტეტი სეუ

გაუქმდა
16/03/2015
ოქმი #18

4053
4054
4055

ლატარიის ბილეთი „შვიდიანი“
(თამაში #112)
საფულე ჩეკი

შპს „საქართველოს
ლატარიის კომპანია“
სს „ბაზისბანკი“

სს „ბაზისბანკი“

4058

უმაღლესი განათლების
დიპლომი

32-4058

02.08.2013

3

შპს თბილისის ნოდარ
დუმბაძის სახელობის
საზოგადოებრივი კოლეჯი „ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა აკადემია”

4059

უმაღლესი განათლების
დიპლომი, წარჩინების

32-4059

02.08.2013

3

შპს თბილისის ნოდარ
დუმბაძის სახელობის
საზოგადოებრივი კოლეჯი „ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა აკადემია”

4060

ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმი

32-4060

02.08.2013

2

შპს "ვანიგაზი"

4061

ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმი

33-4061

09.08.2013

2

სსიპ „დაცული
ტერიტორიების სააგენტო“

4062

ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმი

33-4062

09.08.2013

3

ჩოხატაურის
მუნიციპალიტეტის
საკრებულო

4063

ააიპ ,,ახალციხის ციხის“
კომპლექსში შესასვლელი
გასაყიდი ბილეთი

34-4063

13.08.2013

3

ააიპ ,,ახალციხის ციხე“

4064

ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმი

35-4064

21.08.2013

3

ქედის მუნიციპალიტეტის
საკრებულო

4065

გარე რეკლამის განთავსების
სანებართვო მოწმობა

35-4065

21.08.2013

3

ქედის მუნიციპალიტეტის
საკრებულო

4066

ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმი

35-4066

21.08.2013

2

4067

პროფესიული დიპლომი

35-4067

21.08.2013

3

4068

დიპლომირებული
სპეციალისტის დიპლომი

35-4068

21.08.2013

წყალტუბოს
მუნიციპალიტეტის
საკრებულო
შპს „ირაკლი ფაღავას
სახელობის აკადემია
დასტაქარი“

3

სსიპ „ქ. გორის სულხან
ცინცაძის სახელობის
სამუსიკო
საზოგადოებრივი კოლეჯი“

4069

პროფესიული დიპლომი

35-4069

21.08.2013

3

სსიპ „ქ. გორის სულხან
ცინცაძის სახელობის
სამუსიკო
საზოგადოებრივი კოლეჯი“

4070

უმაღლესი განათლების
დიპლომი

35-40670

21.08.2013

3

შპს „დავით ტვილდიანის
სახელობის სამედიცინო
უნივერსიტეტი“

გაუქმდა
20/01/2014
ოქმი #3

გაუქმებუ
ლია
29.08.2014
წლის #43
საოქმო
გადაწყვეტ
ილებით

4071

პროფესიული დიპლომი

36-4071

22.08.2013

3

4072

ბაკალვრის დიპლომი

37-4072

27.08.2013

3

4073

პროფესიული დიპლომი

37-4073

27.08.2013

3

4074

ბაკალავრის დიპლომი

37-4074

27.08.2013

3

37-4075

27.08.2013

3

38-4076

04.09.2013

3

4075
4076

უმაღლესი განათლების
დიპლომი
პროფესიული დიპლომი

შპს „თბილისის
საზოგადოებრივ კოლეჯ
გარანტი“
შპს „საზოგადოებრივი
კოლეჯი გეორგია“
შპს „ჯავახეთის
პროფესიული კოლეჯი“
შპს „თბილისის ახალი
უნივერსიტეტი“
შპს „თბილისის ახალი
უნივერსიტეტი“
შპს „ცოდნა“

4077

ბაკალავრის დიპლომი

38-4077

04.09.2013

3

შპს „უკრაინა-საქართველოს
სასწავლო-სამეცნიერო
საერთაშორისო
ინსტიტუტი“

4078

პროფესიული დიპლომი

39-4078

05.09.2013

3

შპს „პროფესიული
ინოვაციების კოლეჯი“

4079

ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმი

40-4079

16.09.2013

2

4080

ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმი

40-4080

16.09.2013

2

4081

ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმი

40-4081

16.09.2013

2

4082

ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმი

40-4082

16.09.2013

2

4083

ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმი

40-4083

16.09.2013

2

4084

ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმი

40-4084

16.09.2013

2

4085

ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმი

40-4085

16.09.2013

2

4086

ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმი

40-4086

16.09.2013

2

4087

დიპლომირებული
სტომატოლოგის დიპლომი

41-4087

23.09.2013

3

4088 ბაკალვრის დიპლომი, წარჩინების 42-4088

27.09.2013

3

42-4089

27.09.2013

3

4089

ბაკალავრის დიპლომი

გაუქმდა
07/05/2014
ოქმი #25

გაუქმდა
ს/ს „ქუთაისგაზი“
20/01/2014
ოქმი #3
გაუქმდა
ს/ს „რუსთავგაზი“
20/01/2014
ოქმი #3
გაუქმდა
შპს "თერჯოლის ბუნებრივი
20/01/2014
აირი"
ოქმი #3
გაუქმდა
შპს „სამტრედიაგაზი“
20/01/2014
ოქმი #3
გაუქმდა
ს/ს „თეთრიწყაროგაზი“
20/01/2014
ოქმი #3
გაუქმდა
ს/ს „ბოლნისიგაზი“
20/01/2014
ოქმი #3
გაუქმდა
ს/ს „გორიგაზი“
20/01/2014
ოქმი #3
გაუქმდა
ს/ს „კასპიგაზი“
20/01/2014
ოქმი #3
შპს „შოთა რუსთაველის
სახელობის ეროვნული
უნივერსიტეტი“
შპს საზოგადოებრივი
კოლეჯი „გეორგია“
დავით გურამიშვილის
საერთაშორისო სასწავლო
უნივერსიტეტი „იბერია“

4090

ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმი

42-4090

27.09.2013

2

4091

პროფესიული დიპლომი

43-4091

04.10.2013

3

4092

პროფესიული დიპლომი

43-4092

04.10.2013

3

„გადაშენების საფრთხის წინაშე
მყოფი ველური ფლორისა და
ფაუნის სახეობებით
საერთაშორისო ვაჭრობის
შესახებ“ კონვენციის (CITES)
4093
დანართებში შეტანილი
სახეობების, მათი ნაწილებისა და
დერივატების ექსპორტის,
იმპორტის, რეექსპორტისა და
ზღვიდან ინტროდუქციის
ნებართვა (ორიგინალი)

44-4093

21.10.2013

შპს „ბორჯომიგაზი“
შპს საზოგადოებრივი
კოლეჯი ეტალონი
შპს საზოგადოებრივი
კოლეჯი პანაცეა

2

საქართველოს გარემოსა და
ბუნებრივი რესურსების
დაცვის სამინისტრო

საქართველოს გარემოსა და
ბუნებრივი რესურსების
დაცვის სამინისტრო

„გადაშენების საფრთხის წინაშე
მყოფი ველური ფლორისა და
ფაუნის სახეობებით
საერთაშორისო ვაჭრობის
შესახებ“ კონვენციის (CITES)
4094
დანართებში შეტანილი
სახეობების, მათი ნაწილებისა და
დერივატების ექსპორტის,
იმპორტის, რეექსპორტისა და
ზღვიდან ინტროდუქციის
ნებართვა (ასლი)

44-4094

21.10.2013

2

4095

პროფესიული დიპლომი

45-4095

31.10.2013

3

4096

მაგისტრის დიპლომი

45-4096

31.10.2013

3

შპს „ალსო“
შპს „უმაღლესი
სასწავლებელი ჯორჯია“

4097

პროფესიული დიპლომი

45-4097

31.10.2013

3

ააიპ საქართველოს
საპატრიარქოს
ფერისცვალების დედათა
მონასტერთან არსებული
მოწყალების ცენტრის

4098

დიპლომირებული
სტომატოლოგის დიპლომი

45-4098

31.10.2013

3

შპს თბილისის სასწავლო
უნივერსიტეტის

4099

დიპლომირებული
სტომატოლოგის დიპლომი,
წარჩინების

45-4099

31.10.2013

3

შპს თბილისის სასწავლო
უნივერსიტეტის

4100

უმაღლესი განათლების
დიპლომი

3

შპს თბილისის
დამოუკიდებელი
უნივერსიტეტი აჭარა

45-4100

31.10.2013

გაუქმდა
20/01/2014
ოქმი #3

4101

უმაღლესი განათლების
დიპლომი

45-4101

31.10.2013

3

ა(ა)იპ საქართველოს ილია
ჭავჭავაძის სახელობის
საერთაშორისო სამეცნიეროკულტურულსაგანმანათლებლო კავშირი
„საზოგადოება ცოდნა“

4102

უმაღლესი განათლების
დიპლომი

45-4102

31.10.2013

3

შპს ქუთაისის
უნივერსიტეტი

4103

ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმი

46-4103

15.11.2013

2

შპს „სოკარ ჯორჯია გაზი
აჭარა“

4104

პროფესიული დიპლომი

46-4104

15.11.2013

3

4105

პროფესიული დიპლომი,
წარჩინების

46-4105

15.11.2013

3

4106

პროფესიული დიპლომი

47-4106

18.11.2013

3

შპს „ქუთაისის სამედიცინო
სასწავლებლი“

შპს საზოგადოებრივი
კოლეჯ „საგანძური“
შპს საზოგადოებრივი
კოლეჯ „საგანძური“

4107

მაგისტრის დიპლომი

48-4107

29.11.2013

3

ა(ა)იპ საქართველოს
საზოგადოებრივ საქმეთა
ინსტიტუტი

4108

ლატარიის ბილეთი „იღბლიანი
ლარი“ (თამაში #113)

49-4108

10.12.2013

3

შპს „საქართველოს
ლატარიის კომპანია“

49-4109

10.12.2013

3

49-4110

10.12.2013

3

ლატარიის ბილეთი „შვიდიანი“
(თამაში #114)
ლატარიის ბილეთი „მოგზაური“
4110
(თამაში #115)
4109

შპს „საქართველოს
ლატარიის კომპანია“
შპს „საქართველოს
ლატარიის კომპანია“

გაუქმებულ
ია
10/12/2014
ოქმი #61

