2014 წელი

რიგი
თი #

ფორმის დასახელება

1

2

4111

4112

4113

უმაღლესი განთლების დიპლომი

ბაკალავრის დიპლომი

მაგისტრის დიპლომი

ფორმ
რეგისტრა
რეგისტრაცი ის
ციის
ის თარიღი კატეგ
ნომერი
ორია
3

01-4111

01-4112

01-4113

4

08.01.2014

08.01.2014

08.01.2014

სამართალ სუბიექტის
დასახელება

შენიშვნა

5

6

7

3

საქართველოს
ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა აკადემიის
წმიდა ილია მართლის
სახელობის თბილისის
ეროვნული სასწავლო
უნივერსიტეტი

3

მართლმადიდებლური
საღვთისმეტყველო
უმაღლესი
საგანმანათლებლო
დაწესებულება
გაუქმდა
,,საქართველოს
06/08/2014 ოქმი
სამოციქულო
#39
ავტოკეფალური
მართლმადიდებელი
ეკლესიის გელათის
სასულიერო აკადემიის და
სემინარიის’’

3

მართლმადიდებლური
საღვთისმეტყველო
უმაღლესი
საგანმანათლებლო
დაწესებულება
გაუქმდა
,,საქართველოს
06/08/2014 ოქმი
სამოციქულო
#39
ავტოკეფალური
მართლმადიდებელი
ეკლესიის გელათის
სასულიერო აკადემიის და
სემინარიის’’
მართლმადიდებლური
საღვთისმეტყველო
უმაღლესი
საგანმანათლებლო
დაწესებულება
გაუქმდა
,,საქართველოს
06/08/2014 ოქმი
სამოციქულო
#39
ავტოკეფალური
მართლმადიდებელი
ეკლესიის გელათის
სასულიერო აკადემიის და
სემინარიის’’

4114

უმაღლესი განთლების დიპლომი

01-4114

08.01.2014

3

4115

ბაკალავრის დიპლომი

01-4115

08.01.2014

3

შპს „თბილისის
დამოუკიდებელი სასწავლო
უნივერსიტეტი“

4116

4117

4118

შეზღუდულად ბრუნვადი
მასალების ტრანსპორტირების,
იმპორტის, ექსპორტის,
რეექსპორტის ან ტრანზიტის
ნებართვა ოზონის შრის დამშლელი
ნივთიერებებისთვის

ბაკალავრის დიპლომი

მაგისტრის დიპლომი

02-4116

02-4117

02-4118

16.01.2014

16.01.2014

16.01.2014

2

საქართველოს გარემოსა და
ბუნებრივი რესურსების
დაცვის სამინისტრო

3

ა(ა)იპ საქართველოს
სამოციქულო
ავტოკეფალური
მართლმადიდებელი
ეკლესიის თბილისის
სასულიერო აკადემია და
სემინარია

3

ა(ა)იპ საქართველოს
სამოციქულო
ავტოკეფალური
მართლმადიდებელი
ეკლესიის თბილისის
სასულიერო აკადემია და
სემინარია

4119

უმაღლესი განთლების დიპლომი

02-4119

16.01.2014

3

ა(ა)იპ საქართველოს
სამოციქულო
ავტოკეფალური
მართლმადიდებელი
ეკლესიის თბილისის
სასულიერო აკადემია და
სემინარია

4120

ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმი

03-4120

20.01.2014

2

ს/ს „საქორგგაზი“

4121

ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმი

04-4121

23.01.2014

2

მარნეულის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა

4122

ნავთობისა და გაზის რესურსებით
სარგებლობის გენერალური
ლიცენზია

04-4122

23.01.2014

3

სსიპ „ნავთობისა და გაზის
სახელმწიფო სააგენტო“

2

საქართველოს
სასჯელაღსრულების,
პრობაციისა და
იურიდიული დახმარების
საკითხთა სამინისტრო

2

საქართველოს
სასჯელაღსრულების,
პრობაციისა და
იურიდიული დახმარების
საკითხთა სამინისტრო

4123

ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმი

4124 ადმინისტრაციული დაკავების ოქმი

05-4123

05-4124

30.01.2014

30.01.2014

გაუქმებულია
06.06.2014
წლის #30
საოქმო
გადაწყვეტილე
ბით

4125

ხე-ტყის წარმოშობის დოკუმენტი

06-4125

04.02.2014

2

გაუქმდა
საქართველოს გარემოსა და
17/12/2015
ბუნებრივი რესურსების
ოქმი #65 2016
წლის 1-ლი
დაცვის სამინისტრო
იანვრიდან

4126

უმაღლესი განათლების დიპლომი

07-4126

06.02.2014

3

უმაღლესი სასწავლებელი
„განათლების აკადემია“

4127

მაგისტრის დიპლომი

07-4127

07-4128

06.02.2014

06.02.2014

3

თბილისის ახალი
უნივერსიტეტი

3

ევროპის სასწავლო
უნივერსიტეტი

გაუქმდა
09/02/2015 ოქმი
#8

ევროპის სასწავლო
უნივერსიტეტი

გაუქმდა
09/02/2015 ოქმი
#8

4128

უმაღლესი განათლების დიპლომი

4129

უმაღლესი განათლების დიპლომი,
წარჩინების

07-4129

06.02.2014

3

4130

ბაკალავრის დიპლომი

07-4130

06.02.2014

3

4131

ბაკალავრის დიპლომი, წარჩინების

07-4131

06.02.2014

3

4132

მაგისტრის დიპლომი

07-4132

06.02.2014

3

4133

მაგისტრის დიპლომი, წარჩინების

07-4133

06.02.2014

3

დოქტორის დიპლომი

08-4134

17.02.2014

3

4134

4135

ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმი

10-4135

25.02.2014

ევროპის სასწავლო
უნივერსიტეტი
ევროპის სასწავლო
უნივერსიტეტი
ევროპის სასწავლო
უნივერსიტეტი
ევროპის სასწავლო
უნივერსიტეტი
შპს „დავით ტვილდიანის
სახელობის სამედიცინო
უნივერსიტეტის“

2

თელავის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა

გაუქმებულია
29.08.2014
წლის #43
საოქმო
გადაწყვეტილე
ბით
გაუქმდა
08/10/2014 #50
ოქმი

4136

მშენებლობის სანებართვო მოწმობა

10-4136

25.02.2014

2

თელავის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა

4137

პროფესიული დიპლომი

11-4137

28.02.2014

3

ინტერბიზნესის აკადემია

4138

უმაღლესი განათლების დიპლომი

12-4138

18.03.2014

3

აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის შპს
„ახალგაზრდობა“

4139

საყოველთაო ჯანმრთელობის
დაცვის სახელმწიფო პროგრამის
ფარგლებში გეგმური
ამბულატორიული მომსახურების
მისაღებად სამედიცინო
დაწესებულებაში რეგისტრაციაზე
მოსარგებლის თანხმობის ფორმა
(ნუსხაში შეტანა)

ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმი
(საქართველოს საარჩევნო კოდექსის
4140
მე-80 მუხლით გათვალისწინებული
ადმინისტრაციული
დარღვევებისთვის)

4141

ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმი

13-4139

19.03.2014

3

საქართველოს შრომის,
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო

14-4140

21.03.2014

3

დმანისის
მუნიციპალიტეტის
საკრებულო

14-4141

21.03.2014

2

წყალტუბოს
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა

4142

ბაკალავრის დიპლომი

15-4142

25.03.2014

3

ა(ა)იპ
მართლმადიდებლური
საღვთისმეტყველო
უმაღლესი
საგანმანათლებლო
დაწესებულება გიორგი
მთაწმინდელის სახელობის
საეკლესიო გალობის
უმაღლესი სასწავლებელი

4143

დიპლომირებული სპეციალისტის
დიპლომი

16-4143

26.03.2014

2

შპს სამედიცინო
ინსტიტუტი „პანაცეა“

4144

დიპლომირებული მედიკოსის
დიპლომი

17-4144

01.04.2014

3

შპს სასწავლო
უნივერსიტეტი „გაენათი“

4145

უმაღლესი განათლების დიპლომი

17-4145

01.04.2014

3

4146

უმაღლესი განათლების დიპლომი,
წარჩინების

17-4146

01.04.2014

3

4147

ადგილობრივი საქალაქო
რეგულარული სამგზავრო
გადაყვანის სანებართვო მოწმობა
M2 კატეგორია

18-4147

03.04.2014

2

თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის მერია

4148

ადგილობრივი საქალაქო
რეგულარული სამგზავრო
გადაყვანის სანებართვო მოწმობა
M3 კატეგორია

18-4148

03.04.2014

2

თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის მერია

4149

ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმი

18-4149

03.04.2014

3

სსიპ „ნავთობისა და გაზის
სახელმწიფო სააგენტო“

4150

ბაკალავრის დიპლომი

20-4150

11.04.2014

3

სსიპ ილიას სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

გაუქმდა
04/01/1016 ოქმი
#1

4151

მაგისტრის დიპლომი

20-4151

11.04.2014

3

სსიპ ილიას სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

გაუქმდა
04/01/1016 ოქმი
#1

4152

დოქტორის დიპლომი

20-4152

11.04.2014

3

სსიპ ილიას სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

გაუქმდა
04/01/1016 ოქმი
#1

4153

უმაღლესი განათლების დიპლომი

20-4153

11.04.2014

3

სსიპ ილიას სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

გაუქმდა
20/01/1016 ოქმი
#5

4154

პროფესიული დიპლომი

20-4154

11.04.2014

3

სსიპ ილიას სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

გაუქმდა
04/01/1016 ოქმი
#1

4155

დიპლომირებული სპეციალისტის
დიპლომი

20-4155

11.04.2014

3

სსიპ ილიას სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

გაუქმდა
04/01/1016 ოქმი
#1

4156

დიპლომირებული სტომატოლოგის
დიპლომი

20-4156

11.04.2014

3

სსიპ ილიას სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

გაუქმდა
04/01/1016 ოქმი
#1

4157

ბაკალავრის დიპლომი

21-4157

15.04.2014

3

შპს სასწავლო
უნივერსიტეტი ევროპული
აკადემია

აჭარის კოოპერაციული
ინსტიტუტი
აჭარის კოოპერაციული
ინსტიტუტი

4158

მაგისტრის დიპლომი

21-4158

15.04.2014

3

შპს სასწავლო
უნივერსიტეტი ევროპული
აკადემია

4159

დიპლომირებული სტომატოლოგის
დიპლომი

21-4159

15.04.2014

3

შპს სასწავლო
უნივერსიტეტი ევროპული
აკადემია

4160

უმაღლესი განათლების დიპლომი

21-4160

15.04.2014

3

შპს სასწავლო
უნივერსიტეტი ევროპული
აკადემია

4161

პროფესიული დიპლომი

21-4161

15.04.2014

3

შპს სასწავლო
უნივერსიტეტი ევროპული
აკადემია

4162

ბიოლოგიური პესტიციდების
წარმოების სალიცენზიო მოწმობა

22-4162

23.04.2014

3

საქართველოს სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო

4163

პროფესიული დიპლომი

23-4163

25.04.2014

3

ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის ბორჯომის
კერძო
ზოგადსაგანმანათლებლო
სკოლა

4164

უმაღლესი განათლების დიპლომი

24-4164

05.05.2014

3

დავით გურამიშვილის
საერთაშორისო სასწავლო
უნივერსიტეტი „იბერია“

4165

ბაკალავრის დიპლომი, წარჩინების

24-4165

05.05.2014

3

შპს „თბილისის
დამოუკიდებელი სასწავლო
უნივერსიტეტი“

4166

პროფესიული დიპლომი

25-4166

07.05.2014

3

შპს ჯავახეთის
პროფესიული კოლეჯი

4167

დიპლომირებული სპეციალისტის
დიპლომი

25-4167

07.05.2014

3

უმაღლესი
საგანმანათლებლო
დაწესებულება „კოლხა“

4168

პროფესიული დიპლომი

26-4168

15.05.2014

3

შპს „მრავალპროფილიანი
საზოგადოებრივი კოლეჯი
იმედი“

4169

პროფესიული დიპლომი

26-4169

15.05.2014

3

საზოგადოებრივი კოლეჯი
„XXI საუკუნე“

4170

ნავთობის გადამუშავების
ლიცენზია

27-4170

16.05.2014

3

სსიპ „ნავთობისა და გაზის
სახელმწიფო სააგენტო“

4171

ბუნებრივი გაზის დამუშავების
ლიცენზია

27-4171

16.05.2014

3

სსიპ „ნავთობისა და გაზის
სახელმწიფო სააგენტო“

4172

ნავთობის ტრანსპორტირების
ლიცენზია

27-4172

16.05.2014

3

სსიპ „ნავთობისა და გაზის
სახელმწიფო სააგენტო“

4173

ბუნებრივი გაზის
ტრანსპორტირების ლიცენზია

27-4173

16.05.2014

3

სსიპ „ნავთობისა და გაზის
სახელმწიფო სააგენტო“

4174

ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმი

27-4174

16.05.2014

2

სსიპ პერსონალურ
მონაცემთა დაცვის
ინსპექტორის აპარატი

3

ქუთაისის სასწავლო
უნივერსიტეტი „ლამპარი“

03.06.2014

2

საქართველოს განათლებისა
და მეცნიერების
სამინისტრო

29-4177

03.06.2014

2

საქართველოს განათლებისა
და მეცნიერების
სამინისტრო

29-4178

03.06.2014

2

საქართველოს განათლებისა
და მეცნიერების
სამინისტრო

03.06.2014

2

საქართველოს განათლებისა
და მეცნიერების
სამინისტრო

29-4180

03.06.2014

2

საქართველოს განათლებისა
და მეცნიერების
სამინისტრო

29-4181

03.06.2014

3

ქუთაისის სასწავლო
უნივერსიტეტი „ლამპარი“
ა(ა)იპ საქართველოს
სამოციქულო
ავტოკეფალური
მართლმადიდებელი
ეკლესიის თბილისის
სასულიერო აკადემია და
სემინარია

28-4175

4175

უმაღლესი განათლების დიპლომი

4176

სრული ზოგადი განათლების
ატესტატი

29-4176

4177

საბაზო ზოგადი განათლების
ატესტატი

4178

ზოგადი განათლების საშუალო
საფეხურის სერტიფიკატი

4179

საშუალო პროფესიული
განათლების დიპლომის
დუბლიკატი

29-4179

4180

სახელობო განათლების
სერტიფიკატის დუბლიკატი

4181

ბაკალავრის დიპლომი

27.05.2014

4182

მაგისტრის დიპლომი

30-4182

06.06.2014

3

4183

პროფესიული დიპლომი

31-4183

11.06.2014

3

4184

პროფესიული დიპლომი,
წარჩინების

31-4184

11.06.2014

3

4185

დიპლომირებული სპეციალისტის
დიპლომი

32-4185

12.06.2014

3

შპს აიბი - ევროკავკასიური
უნივერსიტეტი

3

პოლიტექნიკურჰუმანიტარული
სამედიცინო ინსტიტუტი

3

პოლიტექნიკურჰუმანიტარული
სამედიცინო ინსტიტუტი

3

შპს „სასწავლო
უნივერსიტეტი ევროპული
აკადემია“

3

შპს „სასწავლო
უნივერსიტეტი ევროპული
აკადემია“

3

შპს „სასწავლო
უნივერსიტეტი ევროპული
აკადემია“

4186

4187

4188

4189

ბაკალავრის დიპლომი

უმაღლესი განათლების დიპლომი

ბაკალავრის დიპლომი, წარჩინების

მაგისტრის დიპლომი, წარჩინების

დიპლომირებული სტომატოლოგის
4190
დიპლომი, წარჩინების

32-4186

32-4187

33-4188

33-4189

33-4190

12.06.2014

12.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

შპს საზოგადოებრივი
კოლეჯი „ამაგი“
შპს საზოგადოებრივი
კოლეჯი „ამაგი“

4191

პროფესიული დიპლომი,
წარჩინების

33-4191

17.06.2014

3

შპს „სასწავლო
უნივერსიტეტი ევროპული
აკადემია“

4192

უმაღლესი განათლების დიპლომი

33-4192

17.06.2014

3

შპს „საქართველოს
ხარისხის მართვის
სასწავლო უნივერსიტეტი“

4193

პროფესიული დიპლომი

34-4193

20.06.2014

3

შპს „სასწავლო
უნივერსიტეტი მასკი“

4194

პროფესიული დიპლომი

34-4194

20.06.2014

3

შპს „ბათუმის
საზოგადოებრივი აკადემია
BPA“

4195

პროფესიული დიპლომი,
წარჩინების

34-4195

20.06.2014

3

34-4196

20.06.2014

3

შპს „ბათუმის
საზოგადოებრივი აკადემია
BPA“
შპს „კოლეჯი არსი“

34-4197

20.06.2014

3

შპს „კოლეჯი არსი“

4196
4197

პროფესიული დიპლომი
პროფესიული დიპლომი,
წარჩინების

შენარჩუნდა
2016 წლის 1
აგვისტომდე
ოქმი #41
30/07/2015

ვიზა

35-4198

23.06.2014

1

საქართველოს საგარეო
საქმეთა სამინისტრო

4199

უმაღლესი განათლების დიპლომი

36-4199

04.07.2014

3

შპს ქართულ-ფრანგული
სასწავლო უნივერსიტეტი
„ლიტერა“

4200

პროფესიული დიპლომი

36-4200

04.07.2014

3

შპს საზოგადოებრივი
კოლეჯი „რეუ“

4201

დიპლომირებული მედიკოსის
დიპლომი

36-4201

04.07.2014

3

შპს რეუ - შოთა
რუსთაველის სახელობის
ეროვნული უნივერსიტეტი

4202

ბაკალავრის დიპლომი

37-4202

08.07.2014

3

სსიპ „თბილისის
სახელმწიფო სამედიცინო
უნივერსიტეტი“

გაუქმდა
25/12/2015
ოქმი #66

4203

დიპლომირებული მედიკოსის
დიპლომი

37-4203

08.07.2014

3

სსიპ „თბილისის
სახელმწიფო სამედიცინო
უნივერსიტეტი“

გაუქმდა
17/12/2015
ოქმი #65
გაუქმდა
25/12/2015
ოქმი #66

4198

დიპლომირებული სტომატოლოგის
4204
დიპლომი

37-4204

08.07.2014

3

სსიპ „თბილისის
სახელმწიფო სამედიცინო
უნივერსიტეტი“

4205

მაგისტრის დიპლომი

37-4205

08.07.2014

3

სსიპ „თბილისის
სახელმწიფო სამედიცინო
უნივერსიტეტი“

გაუქმდა
25/12/2015
ოქმი #66

4206

დოქტორის დიპლომი

37-4206

08.07.2014

3

სსიპ „თბილისის
სახელმწიფო სამედიცინო
უნივერსიტეტი“

გაუქმდა
25/12/2015
ოქმი #66

3

სსიპ „თბილისის
სახელმწიფო სამედიცინო
უნივერსიტეტი“

გაუქმდა
25/12/2015
ოქმი #66

08.07.2014

3

სსიპ „თბილისის
სახელმწიფო სამედიცინო
უნივერსიტეტი“

გაუქმდა
25/12/2015
ოქმი #66

37-4209

08.07.2014

3

სსიპ „თბილისის
სახელმწიფო სამედიცინო
უნივერსიტეტი“

გაუქმდა
25/12/2015
ოქმი #66

37-4210

08.07.2014

3

37-4211

08.07.2014

3

4207

დიპლომირებული სპეციალისტის
დიპლომი

37-4207

08.07.2014

4208

უმაღლესი განათლების დიპლომი

37-4208

4209

პროფესიული დიპლომი

4210
4211

ლატარიის ბილეთი „შვიდიანი“
(თამაში #116)
ლატარიის ბილეთი „იღბლიანი
ლარი“ (თამაში #117)

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

4212

უმაღლესი განათლების დიპლომი

38-4212

29.07.2014

3

უმაღლესი
საგანმანათლებლო
დაწესებულება „კოლხა“

4213

ბაკალავრის დიპლომი

39-4213

06.08.2014

3

შპს ახალი უმაღლესი
სასწავლებელი

4214

ბაკალავრის დიპლომი, წარჩინების

39-4214

06.08.2014

3

შპს ახალი უმაღლესი
სასწავლებელი

4215

დიპლომირებული მედიკოსის
დიპლომი

39-4215

06.08.2014

3

სასწავლო უნივერსიტეტი
გეომედი

4216

დოქტორის დიპლომი

39-4216

06.08.2014

3

საქართველოს აგრარული
უნივერსიტეტი

3

მართლმადიდებლური
საღვთისმეტყველო
უმაღლესი
საგანმანათლებლო
დაწესებულება
,,საქართველოს
სამოციქულო
ავტოკეფალური
მართლმადიდებელი
ეკლესიის გელათის
სასულიერო აკადემიის და
სემინარიის’’

3

მართლმადიდებლური
საღვთისმეტყველო
უმაღლესი
საგანმანათლებლო
დაწესებულება
,,საქართველოს
სამოციქულო
ავტოკეფალური
მართლმადიდებელი
ეკლესიის გელათის
სასულიერო აკადემიის და
სემინარიის’’

4217

4218

ბაკალავრის დიპლომი

მაგისტრის დიპლომი

39-4217

39-4218

06.08.2014

06.08.2014

გაუქმდა
15/09/2015
ოქმი #46
გაუქმდა
15/09/2015
ოქმი #46

4219

უმაღლესი განათლების დიპლომი

39-4219

06.08.2014

3

მართლმადიდებლური
საღვთისმეტყველო
უმაღლესი
საგანმანათლებლო
დაწესებულება
,,საქართველოს
სამოციქულო
ავტოკეფალური
მართლმადიდებელი
ეკლესიის გელათის
სასულიერო აკადემიის და
სემინარიის’’

4220

უმაღლესი განათლების დიპლომი

40-4220

07.08.2014

3

შპს „საქართველოს
ტექნოლოგიურ ჰუმანიტარული აკადემიის“

4221

ბაკალავრის დიპლომი

41-4221

11.08.2014

3

სსიპ სამცხე-ჯავახეთის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

გაუქმდა
27/03/2015 ოქმი
#20

4222

ბაკალავრის დიპლომი, წარჩინების

41-4222

11.08.2014

3

სსიპ სამცხე-ჯავახეთის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

გაუქმდა
27/03/2015 ოქმი
#20

4223

მაგისტრის დიპლომი

41-4223

11.08.2014

3

სსიპ სამცხე-ჯავახეთის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

გაუქმდა
27/03/2015 ოქმი
#20

მაგისტრის დიპლომი, წარჩინების

41-4224

11.08.2014

3

სსიპ სამცხე-ჯავახეთის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

გაუქმდა
27/03/2015 ოქმი
#20

3

სსიპ სამცხე-ჯავახეთის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

გაუქმდა
27/03/2015 ოქმი
#20

3

სსიპ სამცხე-ჯავახეთის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

3

სსიპ სამცხე-ჯავახეთის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

3

ა(ა)იპ „საქართველოს
საპატრიარქოს წმიდა
ანდრია
პირველწოდებულის
სახელობის ქართული
უნივერსიტეტი“

3

ა(ა)იპ „საქართველოს
საპატრიარქოს წმიდა
ანდრია
პირველწოდებულის
სახელობის ქართული
უნივერსიტეტი“

3

ა(ა)იპ „საქართველოს
საპატრიარქოს წმიდა
ანდრია
პირველწოდებულის
სახელობის ქართული
უნივერსიტეტი“

4224

4225

4226

4227

4228

4229

4230

უმაღლესი განათლების დიპლომი

პროფესიული დიპლომი

დოქტორის დიპლომი

ბაკალავრის დიპლომი

ბაკალავრის დიპლომი, წარჩინების

მაგისტრის დიპლომი

41-4225

41-4226

41-4227

41-4228

41-4229

41-4230

11.08.2014

11.08.2014

11.08.2014

11.08.2014

11.08.2014

11.08.2014

4231

მაგისტრის დიპლომი, წარჩინების

41-4231

11.08.2014

3

ა(ა)იპ „საქართველოს
საპატრიარქოს წმიდა
ანდრია
პირველწოდებულის
სახელობის ქართული
უნივერსიტეტი“

4232

დოქტორის დიპლომი

41-4232

11.08.2014

3

ა(ა)იპ „საქართველოს
საპატრიარქოს წმიდა
ანდრია
პირველწოდებულის
სახელობის ქართული
უნივერსიტეტი“

4233

ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმი

42-4233

18.08.2014

2

შპს „ეს ჯი გაზ კომპანია“

3

სსიპ - საზოგადოებრივ
კოლეჯ „გლდანის
პროფესიული მომზადების
ცენტრი“

2

საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტრო (შსს-ს
და გარემოს დაცვის სამ.
ერთობლივი ადმ. ოქმი)

3

სსიპ „საქართველოს შოთა
რუსთაველის თეატრისა და
კინოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტის“

4234

პროფესიული დიპლომი

4235

ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმი
(სასაზღვრო პოლიცია)

4236

უმაღლესი განათლების დიპლომი

4237

საჯარიმო ქვითარი,
ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმი
(დანართი #1)

4238

საჯარიმო ქვითარი, ვიდეოფირზე
ან/და ფოტოფირზე
დაფიქსირებული
ადმინისტრაციული
სამართალდართვევის ოქმი
(დანართი #3)

4239

ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმი
(დანართი #5)

4240

ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმი
(დანართი #6)

4241

ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმი
(დანართი #7)

4242

ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმი
(დანართი #8)

42-4234

43-4235

45-4236

46-4237

46-4238

46-4239

46-4240

46-4241

46-4242

18.08.2014

29.08.2014

22.09.2014

24.09.2014

24.09.2014

24.09.2014

24.09.2014

24.09.2014

24.09.2014

2

საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტრო

გაუქმდა
11/03/2015 ოქმი
#17
საფუძველზე

2

საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტრო

გაუქმდა
11/03/2015 ოქმი
#17
საფუძველზე

2

საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტრო

გაუქმდა
11/03/2015 ოქმი
#17
საფუძველზე

2

საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტრო

გაუქმდა
11/03/2015 ოქმი
#17
საფუძველზე

2

საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტრო

გაუქმდა
11/03/2015 ოქმი
#17
საფუძველზე

2

საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტრო

გაუქმდა
11/03/2015 ოქმი
#17
საფუძველზე

ადმინისტრაციული დაკავების ოქმი
4243
(დანართი #9)

46-4243

24.09.2014

2

საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტრო

გაუქმდა
11/03/2015 ოქმი
#17
საფუძველზე
გაუქმდა
11/03/2015 ოქმი
#17
საფუძველზე

4244

პირადი გასინჯვისა და ნივთების
გასინჯვის ოქმი (დანართი #10)

46-4244

24.09.2014

2

საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტრო

4245

უმაღლესი განათლების დიპლომი

46-4245

24.09.2014

3

სსიპ „შოთა მესხიას
ზუგდიდის სახელმწიფო
სასწავლო უნივერსიტეტი“

4246

მშენებლობის სანებართვო მოწმობა

47-4246

30.09.2014

2

შუახევის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა

4247

ბაკალავრის დიპლომი

48-4247

02.10.2014

3

საქართველოს
საპატრიარქოს გრემის
სასულიერო სემინარია

49-4248

06.10.2014

3

49-4249

06.10.2014

3

49-4250

06.10.2014

3

49-4251

06.10.2014

3

4248
4249
4250
4251

ლატარიის ბილეთი „იღბლიანი
ლარი“ (თამაში #118)
ლატარიის ბილეთი „შვიდიანი“
(თამაში #119)
ლატარიის ბილეთი „მოგზაური“
(თამაში #120)
ლატარიის ბილეთი „საახალწლო“
(თამაში #121)

2

თვითმმართველი თემის თელავის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა

07.10.2014

2

თვითმმართველი თემის თელავის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა

07.10.2014

2

თვითმმართველ ქალაქ
თელავის
მუნიციპალიტეტის მერია

07.10.2014

2

თვითმმართველ ქალაქ
თელავის
მუნიციპალიტეტის მერია

50-4256

07.10.2014

2

თბილისის თავისუფალი
უნივერსიტეტი

51-4257

10.10.2014

3

სსიპ „ბათუმის შოთა
რუსთაველის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი“

გაუქმდა
22/06/2015
ოქმი #34

3

სსიპ „ბათუმის შოთა
რუსთაველის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი“

გაუქმდა
22/06/2015
ოქმი #34

50-4252

4252

მშენებლობის სანებართვო მოწმობა

4253

ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმი

50-4253

4254

მშენებლობის სანებართვო მოწმობა

50-4254

4255

ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმი

50-4255

4256

ბაკალავრის დიპლომი
(მათემატიკის და კომპიუტერული
მეცნიერებების სკოლა)

4257

ბაკალავრის დიპლომი

4258

მაგისტრის დიპლომი

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

51-4258

07.10.2014

10.10.2014

4259

დოქტორის დიპლომი

51-4259

10.10.2014

3

სსიპ „ბათუმის შოთა
რუსთაველის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი“

4260

უმაღლესი განათლების დიპლომი

51-4260

10.10.2014

3

სსიპ „ბათუმის შოთა
რუსთაველის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი“

გაუქმდა
22/06/2015
ოქმი #34

4261

პროფესიული დიპლომი

51-4261

10.10.2014

3

სსიპ „ბათუმის შოთა
რუსთაველის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი“

გაუქმდა
22/06/2015
ოქმი #34

4262

დიპლომირებული სპეციალისტის
დიპლომი

51-4262

10.10.2014

3

სსიპ „ბათუმის შოთა
რუსთაველის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი“

გაუქმდა
22/06/2015
ოქმი #34

4263

დიპლომირებული მედიკოსის
დიპლომი

51-4263

10.10.2014

3

სსიპ „ბათუმის შოთა
რუსთაველის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი“

გაუქმდა
22/06/2015
ოქმი #34

4264

დიპლომირებული სტომატოლოგის
დიპლომი

51-4264

10.10.2014

3

სსიპ „ბათუმის შოთა
რუსთაველის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი“

გაუქმდა
22/06/2015
ოქმი #34

4265

მშენებლობის სანებართვო მოწმობა

52-4265

29.10.2014

2

ქალაქ ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის მერია

4266

ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმი

52-4266

29.10.2014

2

ქალაქ ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის მერია

4267

პროფესიული დიპლომი

53-4267

03.11.2014

3

შპს "საზოგადოებრივი
კოლეჯი ლიდერი“

4268

დოქტორის დიპლომი

53-4268

03.11.2014

3

ქუთაისის უნივერსიტეტი

3

ექვთიმე თაყაიშვილის
სახელობის სასწავლო
უნივერსიტეტი

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

4269

ბაკალავრის დიპლომი

53-4269

03.11.2014

4270

მაგისტრის დიპლომი

53-4270

03.11.2014

3

ექვთიმე თაყაიშვილის
სახელობის სასწავლო
უნივერსიტეტი

4271

ბაკალავრის დიპლომი

53-4271

03.11.2014

3

სასწავლო უნივერსიტეტი
„გაენათი“

4272

ბაკალავრის დიპლომი, წარჩინების

53-4272

03.11.2014

3

სასწავლო უნივერსიტეტი
„გაენათი“

4273

უმაღლესი განათლების დიპლომი

53-4273

03.11.2014

3

სასწავლო უნივერსიტეტი
„გაენათი“

4274

უმაღლესი განათლების დიპლომი,
წარჩინების

53-4274

03.11.2014

3

სასწავლო უნივერსიტეტი
„გაენათი“

3

თბილისის ბიზნესისა და
მარკეტინგის უმაღლესი
სკოლა

4275

უმაღლესი განათლების დიპლომი

53-4275

03.11.2014

გაუქმდა
22/06/2015
ოქმი #34

4276

მშენებლობის ნებართვა

4277

54-4276

04.11.2014

3

ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა

55-4277

17.11.2014

3

სსიპ „აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი“

55-4278

17.11.2014

3

სსიპ „აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი“

ბაკალავრის დიპლომი
4278 ბაკალავრის დიპლომი - წარჩინების

4279

დიპლომირებული მედიკოსის
დიპლომი

55-4279

17.11.2014

3

სსიპ „აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი“

4280

დიპლომირებული მედიკოსის
დიპლომი - წარჩინების

55-4280

17.11.2014

3

სსიპ „აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი“

4281

დიპლომირებული სტომატოლოგის
დიპლომი

55-4281

17.11.2014

3

სსიპ „აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი“

4282

დიპლომირებული სპომატოლოგის
დიპლომი - წარჩინების

55-4282

17.11.2014

3

სსიპ „აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი“

4283

მშენებლობის სანებართვო მოწმობა

55-4283

17.11.2014

3

გურჯაანის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა

4284

უმაღლესი განათლების დიპლომი

56-4284

19.11.2014

3

შპს „რეუ-შოთა
რუსთაველის სახელობის
ეროვნული უნივერსიტეტი“

4285

უმაღლესი განათლების დიპლომი,
წარჩინების

56-4285

19.11.2014

3

შპს „რეუ-შოთა
რუსთაველის სახელობის
ეროვნული უნივერსიტეტი“

4286

დროებითი საიდენტიფიკაციო
მოწმობა

56-4286

19.11.2014

1

სსიპ სახელმწიფო
სერვისების განვითარების
სააგენტოს

4287დიპლომირებული მედიკოსის დიპლომი 57-4287

24.11.2014

3

თბილისის სასწავლო
უნივერსიტეტი
„გორგასალი“

58-4288

26.11.2014

3

საზოგადოებრივი კოლეჯი
„აღმაშენებელი“

3

ჰეიდარ ალიევის
სახელობის საქართველო
აზერბაიჯანის სასწავლო
უნივერსიტეტი

3

ჰეიდარ ალიევის
სახელობის საქართველო
აზერბაიჯანის სასწავლო
უნივერსიტეტი

3

ჰეიდარ ალიევის
სახელობის საქართველო
აზერბაიჯანის სასწავლო
უნივერსიტეტი

4288

4289

4290

4291

პროფესიული დიპლომი

უმაღლესი განათლების დიპლომი

უმაღლესი განათლების დიპლომი წარჩინების

ბაკალავრის დიპლომი

58-4289

58-4290

58-4291

26.11.2014

26.11.2014

26.11.2014

გაუქმდა
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4292 ბაკალავრის დიპლომი - წარჩინების

4293

4294

4295

მაგისტრის დიპლომი

მაგისტრის დიპლომი - წარჩინების

უმაღლესი განათლების დიპლომი

58-4292

58-4293

58-4294

59-4295

26.11.2014

26.11.2014

26.11.2014

01.12.2014

3

ჰეიდარ ალიევის
სახელობის საქართველო
აზერბაიჯანის სასწავლო
უნივერსიტეტი

3

ჰეიდარ ალიევის
სახელობის საქართველო
აზერბაიჯანის სასწავლო
უნივერსიტეტი

3

ჰეიდარ ალიევის
სახელობის საქართველო
აზერბაიჯანის სასწავლო
უნივერსიტეტი

3

საქართველოს შოთა
რუსთაველის თეატრისა და
კინოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

4296

უმაღლესი განათლების დიპლომი წარჩინების

59-4296

01.12.2014

3

საქართველოს შოთა
რუსთაველის თეატრისა და
კინოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

4297

დიპლომირებული მედიკოსის
დიპლომი

59-4297

01.12.2014

3

პეტრე შოთაძის სახელობის
თბილისის სამედიცინო
აკადემია

4298

დიპლომირებული სტომატოლოგის
დიპლომი

59-4298

01.12.2014

3

პეტრე შოთაძის სახელობის
თბილისის სამედიცინო
აკადემია

4299

პროფესიული დიპლომი

60-4299

09.12.2014

3

სსიპ საზოგადოებრივი
კოლეჯი „ოპიზარი“

4300

ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმი

61-4300

10.12.2014

2

შპს „სოკარ ჯორჯია გაზი“

4301

მშენებლობის სანებართვო მოწმობა

61-4301

10.12.2014

2

ჩოხატაურის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა

4302

ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმი

61-4302

10.12.2014

2

ჩოხატაურის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა

4303

პროფესიული დიპლომი

62-4303

22.12.2014

3

შპს „ბათუმის უმაღლესი
საზღვაო საინჟინრო
სასწავლებელი ანრი“

4304

ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმი

63-4304

23.12.2014

2

4305

ადგილზე შემოწმების ოქმი

63-4305

23.12.2014

2

4306

დიპლომირებული მედიკოსის
დიპლომი

64-4306

25.12.2014

3

შპს თბილისის სამედიცინო
სასწავლო უნივერსიტეტი
„ჰიპოკრატე“

4307

დიპლომირებული მედიკოსის
დიპლომი - წარჩინების

3

შპს თბილისის სამედიცინო
სასწავლო უნივერსიტეტი
„ჰიპოკრატე“

64-4307

25.12.2014

სსიპ „კონკურენციის
სააგენტო“
სსიპ „კონკურენციის
სააგენტო“

