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1) Title – Code of safe practice for ships carrying 

TIMBER DECK CARGOES –2011 ,  Electronic edition  

Publication -- IMO 2012 Edition 

Content—The code of safe practice for ships carrying Timber Deck Cargoes, 2011 (2011 TDC Code) was 

adopted by resolution A.1048(27) at the 27th IMO Assembly in Nov 2011. This code revises and updates 

the previous Code adopted in 1991 by res. A.715(17). 

წიგნი გამოცემულია IMO - ს მიერ 2012 წელს ელექტრონული ვერსია. 2011 წლის ნოემბრის 

27-ე IMO ასამბლიაზე მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც 

დაფუძვნებული და განახლებულია 1991 წლის გამომცემლობაზე.  

 

BULK 

  

1) Title - IMSBC CODE 

International Maritime Solid Bulk Cargoes Code –  Electronic edition.  

Publication - IMO 2018 edition. 

 

Content – The IMSBC Code adopted on 4 December 2008 by resolution MSC.268(85), entered 

into force on 1 January 2011, from which date it was made mandatory under the provisions of 

the SOLAS Convention. The present edition incorporates amendment 04-17, which may be 

applied from 1 January 2018 on a voluntary basis, anticipating its envisaged official entry into 

force on 1 January 2019.  



წიგნი გამოცემულია IMO - ს მიერ 2018 წლის განახლებული ელექტრონული ვერსია. 

IMSBC კოდი ეფუძვნება სოლასის კონვენციებს. ამჟამინდელ გამოცემა მოიცავს 

ცვლილებებს 04-17 ნაწილში. 

 

2) Title – BLU CODE 

Code of Practice for the Safe Loading and Unloading of Bulk Carries. Including BLU MANUAL. 

Publication- IMO 2011 edition 

 

Content- BLU CODE including BLU Manual contains the Code of Practice for the Safe Loading 

Unloading of Bulk Carries, incorporating all amendments up to and including 2010, and the 

Manual on loading and unloading of solid bulk cargoes for terminal representatives, 

incorporating all amendments up to and including 2010 . 

 

BLU კოდი მოიცავს BLU- ს სახელმძღვანელოს, რომელიც მოიცავს ტვირთის 

კოეფიციენტის უსაფრთხო ტრანსპორტირებას , რომელშიც შეტანილია ყველა 

ცვლილება 2010 წლამდე. 

CHEMICALS 

 

1) Title – IBC CODE 

International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk 

Publication – IMO 2016 edition 

 

Content – The purpose of this Code is to provide an international standard for the safe 

carriage, in bulk by the sea of dangerous chemicals and noxious liquid substances listed in 

chapter 17 of the Code. 



IBC CODE - გამოცემულია 2016 წელს IMO -ს მიერ. ამ კოდექსის მიზანია კოდექსის 

მე -17 თავში მითითებულ საშიში ქიმიური ნივთიერებების და საზიანო თხევადი 

ნივთიერებების საზღვაო გზით გადაზიდვის საერთაშორისო სტანდარტით 

ხელმძღვანელობა. 

CONTAINERS 

 

1) Title – IMO/ILO/UNECE – Code of Practice for Packing of Cargo Transport Units (CTU Code) 

Electronic edition 

Publication – IMO 2014 edition 

 

Content –The IMO/ILO/UNECE Code of Practice for Packing of Cargo Transport Units gives advice on 

the safe packing of cargo transport units to those responsible for the packing and securing of the 

cargo and by those whose task it is to train people to pack such units. 

 

 IMO/ILO/UNECE- გამოცემულია 2014 წელს IMO -ს მიერ , რომლის მთავარი ამოცანაა 

ხალხის მომზადება და  მათი ინფორმირება ტვირთის გადაზიდვის სატრანსპორტო 

დანადგარების შეფუთვასა და მის უსაფრთხოებაზე. 

 

2) Title – CSC International Convention for SAFE CONTAINERS 1972 

Electronic edition 

Publication – IMO 2014 edition 

 

Content – The International Convention for Safe Containers , 1972 (CSC 1972) has two goals : to 

maintain a high level a safety of human life transport and handling of containers by providing 

acceptable test procedures and related strength requirements, and to provide uniform 

international safety regulations. 



 

СSC - ელექტრონული ვერსია გამოცემულია 2014 წელს IMO - ს მიერ.  

კონტეინერების უსაფრთხოების საერთაშორისო კონვენცია, 1972 (CSC 1972), რომელსაც  

აქვს ორი მიზანი: შეინარჩუნოს მაღალი დონის უსაფრთხოება, ადამიანის სიცოცხლის 

სატრანსპორტო და კონტეინერების ტესტირების პროცედურების გატარება  და 

შესაბამისი ძალაუფლების მოთხოვნების უზრუნველსაყოფად  ერთიანი საერთაშორისო 

უსაფრთხოების რეგულაციების უზრუნველსაყოფა. 

 

COMMUNICATIONS 

 

1) Title - STCW  

International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers 

. Electronic edition 

Publication - IMO 2017 edition 

 

Content – The International Convention on Standards of Training, Certification and 

Watchkeeping Seafarers 1978 STCW Convention. Aims to promote safety of life and property at 

sea and protection of the marine environment by establishing international standards of 

training , certification and watchkeeping for seafarers.  

 

STCW - გამოცემულია 2017 წელს IMO - ს მიერ. STCW - მოიცავს საერთაშორისო 

კონვენციის სტანდარტებს, მიზნად ისახავს ზღვაზე სიცოცხლის უსაფრთხოების 

უზრუნველსაყოფას. მეზღვაურთა სერთიფიცირებას და ტრეინინგებს. 

 

2) Title – GMDSS Manual ED970E EBOOK 



Publication – IMO 2017  

Content - The Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) Manual provides, in a single 

comprehensive publication, an explanation of the principles upon which the GMDSS is based, 

the radiocommunication requirements and recommendations for its implementation,the 

operational performance standards and technical specifications to be met by GMDSS 

equipment, and the procedures for and method of operation of the various radio services which 

form the GMDSS and the Master Plan for the GMDSS. 

GMDSS Manual - გამოიცა 2017 წელს IMO - ს მიერ. 

გლობალური საზღვაო უსაფრთხოების სისტემა(GMDSS)-სახელმძღვანელოს ფუნქციაა 

უზრუნველყოს ერთიანი პუბლიკაციის პრინციპი, რომლის საფუძველზეც დაფუძნებულია: 

რადიომომიკური მოთხოვნები, რეკომენდაციები, ოპერატიული შესრულების სტანდარტები 

და ტექნიკური მახასიათებლები. 

SAFETY 

 

1) Title – SOLAS Consolidated Edition  

Electronic Edition 

Publication – IMO 2014, 2015, 2016 

 

Content – The SOLAS Consolidated Edition is an essential reference for maritime administration, 

ship manufacturers, owners and operators , shipping companies, educational institutes and all 

other concerned with requirements of International Convention for the Safety Life at Sea.  

 

SOLAS Consolidated Edition- გამოცემულია IMO- ს მიერ 2016 წელს. 

SOLAS კონსოლიდირებული გამოცემა მნიშვნელოვანია საზღვაო ადმინისტრაციის, 

გემის მწარმოებლების, მფლობელების და ოპერატორების, გადაზიდვების 

კომპანიების, საგანმანათლებლო ინსტიტუტებისათვის, რომლებიც შეესაბამება ზღვის 

უსაფრთხოების სფეროში საერთაშორისო კონვენციის მოთხოვნებს. 



 

2) Title – ISM Code  

International Safety Management Code with guidelines for its implementation  

Publication – IMO 2018 Electronic  Edition  

 

Content - The International Safety Management (ISM) Code with guidelines implementation 

provides an international standard for the safe management and operation of ships and for 

pollution prevention.  

 

ISM Code - ელექტრონული ვერსია გამოიცა 2018 წელს  IMO – ს მიერ.  

საერთაშორისო უსაფრთხოების მართვის (ISM)  კოდექსით გათვალისწინებული 

სახელმძღვანელო უზრუნველყოფს საერთაშორისო სტანდარტებს გემების უსაფრთხო 

მართვას, მათ ექსპლუატაციას,  და დაბინძურების თავიდან აცილებას.  

 

3) Title – FFS CODE  

International Code for Fire Safety Systems  

Publication – IMO 2015 Electronic edition  

 

Content -  The  International Code for Fire Safety Systems (FFS Code) was adopted by the 

Maritime Safety Committee (MSC) at its seventy- third session (December 2000) by resolution 

MSC.98(73) in order to provide International standards for the safety systems and equipment 

required by chapter II-2 of the 1978 SOLAS Convention. 

 

FFS CODE - ელექტრონული ვერსია გამოცემულია IMO - ს მიერ 2015 წელს. 



FFS კოდექსი - საერთაშორისო უსაფრთხოების კოდექსი მიღებულ იქნა, საზღვაო              

უსაფრთხოების კომიტეტის მიერ(MSC) 2000 წლის დეკემბერში, რომელიც მოიცავს1978 წლის 

SOLAS კონვენციის II თავით გათვალისწინებულ MSC.98 (73) რეზოლუციის უსაფრთხოების 

ნორმებს. 

 

4) Title – IAMSAR MANUAL Volume III - Mobile  

International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual. Electronic Edition 

Publication – IMO 2016 edition 

 

Content – Mobile Facilities (volume III) is intended to be carried on board rescue units, aircraft 

and vessels to help with performance of a search, rescue or on-scene coordinator function and 

with aspects of SAR that pertain to their own emergencies.  

 

 IAMSAR MANUAL Volume III - Mobile  - ეს არის მობილური მოწყობილობების შესახებ 

სახელმძღვანელო, რომელიც გამიზნულია ბორტზე სამაშველო შენაერთების, საჰაერო 

ხომალდების და გემების ჩატარებაზე, რათა დაეხმაროს საძიებო, სამაშველო ან  

კოორდინატორის ფუნქციის შესრულებას და SAR- ის ასპექტებს, რომლებიც 

დაკავშირებულია საკუთარ საგანგებო სიტუაციებთან. 

IAMSAR MANUAL გამოცემულია 2016 წელს  IMO- ს მიერ. 

 

 

POLLUTION 

 

1) Title – MARPOL Consolidated Edition  

 



Publication – IMO 2017 Electronic Edition  

 

Content – The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships. 1973 

(MARPOL Convention), is concerned with preserving the marine environment through the 

prevention of pollution by oil and other harmful substances and the minimization of accidental 

discharge of such substances.  

 

 MARPOL Consolidated Edition - გემების დაბინძურების პრევენციის საერთაშორისო 

კონვენცია, 1973 (MARPOL კონვენცია), რომელიც მიზნად ისახავს , ნავთობისა და სხვა 

მავნე ნივთიერებებით დაბინძურების პრევენციისა და ამ ნივთიერებების 

შემთხვევითი გამონადენის შემცირების გზით,  საზღვაო გარემოს შენარჩუნებას.  

MARPOL Consolidated Edition  გამოცემულია 2016 წელს. 

 

 

 

 

 


