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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

 
სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახური

 LEPL LABOUR INSPECTION OFFICE

KA030450272003221

საქართველო, თბილისი 0119, აკ. წერეთლის გამზ. 144; ცხელი ხაზი  1505; ელ.ფოსტა: info@moh.gov.ge
 

144 Ak. Tsereteli ave.,0119, Tbilisi, Georgia; Hot line 1505; E-mail: info@moh.gov.ge

№ 7 12 / თებერვალი / 2021 წ.

შპს "მარტ-სტოუნ"-ის დირექტორს
 ბ-ნ ლაშა გრიგალავას

 მის: ქ. თბილისი, დ. რონდელის ქ., №17, ბ. №205

 
 

დადგენილების მიმღები:

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტროს სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახურის მთავარი შრომის ინსპექტორი ბექა ფერაძე

 

დადგენილების მიღების საფუძველი:

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

ინფორმაცია სამართალდამრღვევის შესახებ:
 სამართალდამრღვევი: შპს "მარტ-სტოუნ"

 დირექტორი: ლაშა გრიგალავა
 მისამართი: ქ. თბილისი, დ. რონდელის ქ., №17, ბ. №205 

 სხვა ინფორმაცია (არსებობის შემთხვევაში): ს/კ 402105299
  

ინფორმაცია სამართალდარღვევის შესახებ:
 ოქმის შედგენის თარიღი: 22.09.2020

 ოქმის ნომერი: 001102
 ოქმის შედგენის საფუძველი: "შრომის უსაფრთხოების შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონის 23-ე

მუხლის მე-2 პუნქტის "ე" ქვეპუნქტი და 22-ე მუხლისმე-2 პუნქტის "ბ.ე" ქვეპუნქტი
 დაკისრებული ჯარიმის ოდენობა: 7 000 (შვიდი ათასი) ლარი

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

 საურავის ოდენობა -  _14 000 (თოთხმეტი ათასი) 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. 
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   ჯარიმის/საურავის გადახდის რეკვიზიტები:

   სახელმწიფო ბიუჯეტი:
  

   ერთიანი ანგარიშის № TRESGE22
  

   სახელმწიფო ხაზინის № 200122900

   სახაზინო კოდი № 302003555

 

 უფლებამოსილი პირი:

 

სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახურის მთავარი
შრომის ინსპექტორი

ბექა ფერაძე
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