სადგურის მოედანი/Вокзальная площадь №2, თბილისი/Тбилиси 0100, საქართველო/Грузия
ტელ:/тел: (+995) 322 2 24 09 09; ელ.ფოსტა:/e-mail: info@gpost.ge
www.gpost.ge

განცხადების მიღების ადგილი/Место приема заявления:
1.

□სერვისცენტრი/Сервисный центр №........... 2.□შპს „საქართველოს ფოსტა“-ს სათაო ოფისი/Головной офис ООО "Почты Грузии"
შეასრულეთ მონიშვნა (სავალდებულო ველი)/Отметьте (обязательное поле)

განცხადების მიღებაზე პასუხისმგებელი პირი/Лицо, ответственное за прием заявления: ...............................................................
ხელმოწერა (სავალდებულო ველი)/Подпись (обязательное поле)

□არ ექვემდებარება საფასურის გადახდას/Не подлежит оплате
აღნიშვნა კეთდება თუ განთავისუფლებულია გადახდისგან /Отмечается в случае освобождения от оплаты

განცხადება ცნობის მოთხოვნაზე/ Заявление об истребовании справки
ინფორმაცია განმცხადებლის შესახებ/ Информация о заявителе
სახელი და გვარი/Имя и фамилия...................................................................................................ტელ/Тел:..........................................
(სავალდებულო ველი/обязательное поле)

მისამართი/Адрес.................................................................................................... ელ.ფოსტა/эл-почта...................................................
(სავალდებულო ველი/обязательное поле)

ინფორმაცია საფოსტო გზავნილის შესახებ/ Информация о почтовом отправлении
1)გამგზავნი/Отправитель …………………………………………….

1)ადრესატი/Адресат ………………………………………………………..

სახელი და გვარი, ან დაწესებულების სახელწოდება/ Имя и фамилия или название
учреждения

სახელი და გვარი ან დაწესებულების სახელწოდება/ Имя и фамилия или название учреждения

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

2)………………………………………………………………………………

2) ……………………………………………………………………………………… .

მისამართი (სავალდებულო ველი)/ Адрес (обязательное поле)

………………………………………………………………………………..

მისამართი (სავალდებულო ველი) / Адрес (обязательное поле)

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

საფოსტო გზავნილის კოდები/Коды почтовых отправлений:

დროის პერიოდი/Period of time:

(ივსება გზავნილების შესახებ ინფორმაციის კოდების მიხედვით მოთხოვნის
შემთხვევაში)/(заполняется в случае требования информации об отправлениях по кодам)

(ივსება გზავნილების შესახებ ინფორმაციის დროის პერიოდის მიხედვით მოთხოვნის შემთხვევაში) /
(заполняется в случае требования информации об отправлениях по временному периоду)

№........................... №...........................№.............................
№.......................................№..............................................

с ……………………………………………………………… - დან
до ……………………………………………………………. - მდე

სად გსურთ გზავნილის შესახებ ინფორმაციის მიღება/ Где желаете получить информацию об отправлении
შეასრულეთ მონიშვნა (სავალდებულო ველი) / Отметьте (обязательное поле)

1. □ №...........სერვისცენტრში/в сервисном центре № .

2. □ შპს „საქართველოს ფოსტა“-ს სათაო ოფისში/ в головном офисе ООО "Почта Грузии"

3. □განმცხადებლის მისამართზე მიტანით/ с доставкой по адресу заявителя. 4.

□ მითითებულელ.ფოსტა/ на указанный адрес электронной
почты

რა სახის ინფორმაციის მიღება გსურთ გზავნილთან დაკავშირებით/ Какого рода информацию желаете получить в связи
с отправлением:
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. ..........................................................
.....................................................................................
განმცხადებლის ხელმოწერა/ Подпись заявителя

...................................
თარიღი/ Дата

შენიშვნა/ Замечание: ინფორმაცია გაიცემა მხოლოდ გზავნილის გამგზავნზე, ადრესატზე, გამგზავნის/ადრესატის კანონიერ წარმომადგენელზე წერილობითი რწმუნებულების საფუძველზე,
გზავნილის უშუალოდ ჩამბარებელ პირზე, ასევე გზავნილის წარმომდგენზე (პირი, რომელმაც გზავნილი გასაგზავნად წარმოადგინა „საქართველოს ფოსტაში“). ცნობა გაიცემა მომხმარებლის
წერილობითი მომართვის საფუძველზე. / информация выдается только на основе письменного обращения отправителя, адресата, законного представителя отправителя / адресата (на основе письменной
доверенности), лица, непосредственно сдавшего отправление, лица, представившего отправление (лица, который представил отправление в "Почту Грузии" для отсылки). Справка выдается на основе
письменного обращения потребителя.

