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

 შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი

KA030107991601919

№ 4 თარიღი: 01 / ნოემბერი / 2019 წ.

დადგენილება
 საურავის  დარიცხვის  შესახებ  

 

დადგენილების მიმღები:

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტროს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის უფროსი ბექა ფერაძე

 

დადგენილების მიღების საფუძველი:

საქართველოს ორგანული კანონის „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მე-18 მუხლის მე-10 პუნქტი
  

ინფორმაცია სამართალდამრღვევის შესახებ:
 სამართალდამრღვევი: შპს "ოთსანა"; ს/კ 445436449

 დირექტორი: ოთარ ქათამაძე
 მისამართი: ქ. ბათუმი, ქავთარაძის ქუჩა N3

 სხვა ინფორმაცია (არსებობის შემთხვევაში): 
  

ინფორმაცია სამართალდარღვევის შესახებ:
 ოქმის შედგენის თარიღი: 4.06.2019

 ოქმის ნომერი: 000365
 ოქმის შედგენის საფუძველი:   საქართველოს ორგანული კანონი "შრომის უსაფრთხოების შესახებ" მუხლი 23

პუნქტი 2 ქვეპუნქტი "დ"
 დაკისრებული ჯარიმის ოდენობა: 3600 (სამი ათას ექვსასი) ლარი

„შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილ ვადაში ჯარიმის
გადაუხდელობის გამო სამართალდამრღვევს დაეკისრა საურავი ორმაგი ოდენობით. 

 საურავის ოდენობა -  ___7200 (შვიდი ათას ორასი)____________________ ლარი.                                                                
                                                                             

   შენიშვნა:  

     

     საურავის დარიცხვის შესახებ დადგენილება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ოკუპირებული  ტერიტორიებიდან 

 
     დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში (მის:  თბილისი, ა. წერეთლის გამზ. N144.) ან

       რაიონული/საქალაქო სასამართლოში 10 დღიან ვადაში კანონმდებლობით დადგენილი წესით.   

      გაფრთხილება!

  

      საურავის დაკისრებიდან 30 დღის ვადაში ჯარიმის ან/და საურავის გადაუხდელობის შემთხვევაში     განხორციელდება ჯარიმისა და
       საურავის     გადახდის იძულებითი აღსრულება „სააღსრულებო წარმოებათა      შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად. 

  

   ჯარიმის/საურავის გადახდის რეკვიზიტები:

     სახელმწიფო ბიუჯეტი: 
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  ერთიანი ანგარიშის № 200122900 
  

   სახელმწიფო ხაზინის № TRESGE2 
  

   მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი - 302003555
  

    დანიშნულება - შემოსავალი ჯარიმებიდან ან/და საურავებიდან შრომის უსაფრთხოების ნორმების    
    დარღვევისათვის.

 

 

 უფლებამოსილი პირი:

 

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: AP01503221299

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

გამგზავნის

გზავნილის

ნომერი:
8885442

გამგზავნის

მისამართი: წერეთლის გამზ.144, თბილისი, საქართველო

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

მისამართი: ლუკა ასათიანის ქ. N2/27 ბ. 26, ბათუმი, საქართველო

სტატუსი: დაბრუნებულია გამგზავნთან

ჩაიბარა: გადაცემა გზავნილი დაუბრუნდა გამგზავნს. ჩაიბარა: nana revia
01024051845 ორგანიზაციის წარმომადგენელი specialisti
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საქართველოს ფოსტის ჩაბარება/არ ჩაბარების
შეტყობინების ბარათი

 

გზავნილის

სახეობა: წერილობითი კორესპონდენცია

გზავნილის

კოდი: AP01503221298

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

გამგზავნის

გზავნილის

ნომერი:
8885283

გამგზავნის

მისამართი: წერეთლის გამზ.144, თბილისი, საქართველო

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

მისამართი: ქავთარაძის ქუჩა N3 , ბათუმი, საქართველო

სტატუსი: დაბრუნებულია გამგზავნთან

ჩაიბარა: გადაცემა გზავნილი დაუბრუნდა გამგზავნს. ჩაიბარა: nana revia
01024051845 ორგანიზაციის წარმომადგენელი specialisti
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