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საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

Ministry of Internally Displaced Persons from the Occupied Territories, 

Labour, Health and Social Affairs of Georgia

KA030169344636419
საქართველო, თბილისი 0119, აკ.წერეთლის გამზ.144; ტელ.: (+995 32) 251 00 11; ცხელი ხაზი: (+995 32) 251 00 26; 15 05; ელ.ფოსტა: info@moh.gov.ge 

 144 Ak.Tsereteli ave., 0119, Tbilisi, Georgia; Tel: (+995 32) 251 00 11; Hot line: (+995 32) 251 00 26; 15 05; E-mail: info@moh.gov.ge

   № 01/10179 04 / ივნისი / 2019 წ.    

შპს "ოთსანა"-ს დირექტორს
 ბატონ ოთარ ქათამაძეს.

 მის: ქ.ბათუმი. განთიადი, ქავთარაძის III შესახვევი

 
 

ბატონო ოთარ,
  

გიგზავნით საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის მიერ გონივრული
ვადის 60 (სამოცი) დღის გასვლის შემდეგ შპს "ოთსანა"-ს განმეორებით შემოწმების აქტს N000074/შ,
მითითებას 000365/ო, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის ოქმს 000365 და სახაზინო ანგარიშს.

  
 
დანართი 09 გვერდი.

 პატივისცემით

 

შრომის პირობების ინსპექტირების
დეპარტამენტის უფროსი, პირველადი
სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ბექა ფერაძე
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საქართველოს ფოსტის ჩაბარება/არ ჩაბარების
შეტყობინების ბარათი

 

გზავნილის

სახეობა: წერილობითი კორესპონდენცია

გზავნილის

კოდი: AP01503013570

გამგზავნი:
საქ. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
(202486559)

გამგზავნის

გზავნილის

ნომერი:
8515802

გამგზავნის

მისამართი: წერეთლის გამზ.144, თბილისი, საქართველო

ადრესატი: შპს "ოთსანა"-ს დირექტორს ბატონ ოთარ ქათამაძეს ()
ადრესატის

მისამართი: ლუკა ასათიანის ქ., N 2/27, ბ. 26 , ბათუმი, საქართველო

სტატუსი: დაბრუნებულია გამგზავნთან

ჩაიბარა:
გადაცემა გზავნილი დაუბრუნდა გამგზავნს. ჩაიბარა: elene
natroshvili ორგანიზაციის წარმომადგენელი jandacvis samin
kancelariam
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საქართველოს ფოსტის ჩაბარება/არ ჩაბარების
შეტყობინების ბარათი

 

გზავნილის

სახეობა: წერილობითი კორესპონდენცია

გზავნილის

კოდი: AP01503013876

გამგზავნი:
საქ. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
(202486559)

გამგზავნის

გზავნილის

ნომერი:
8480306

გამგზავნის

მისამართი: წერეთლის გამზ.144, თბილისი, საქართველო

ადრესატი: შპს "ოთსანა"-ს დირექტორს ბატონ ოთარ ქათამაძეს. ()
ადრესატის

მისამართი: განთიადი, ქავთარაძის III შესახვევი , ბათუმი, საქართველო

სტატუსი: დაბრუნებულია გამგზავნთან

ჩაიბარა:
გადაცემა გზავნილი დაუბრუნდა გამგზავნს. ჩაიბარა: elene
natroshvili ორგანიზაციის წარმომადგენელი jandacvis samin
kancelariam
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