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სსიპ – ლ. საყვარელიძის სახ. დავაადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორის

ბრძანება
KA030620891346819

05 / ივნისი / 2019 წ.

თბილისი #06-112/ო

„თამბაქოს მწარმოებლ ის ან/და იმპორტიორის მიერ ფ ილ ტრიანი და უფ ილ ტრო
სიგარეტებისგან გამოფ რქვეული ნივთიერებების (ნიკოტინი, კუპრი, მხუთავი გაზი)
გაზომვის სტანდარტების შესაბამისად ჩატარების დამადასტურებელ ი
დოკუმენტების ჩამონათვალ ისა და თამბაქოს ნაწარმის ინგრედიენტების თაობაზე
ინფ ორმაციის ანგარიშგების ფ ორმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველ ოს
შრომის, ჯანმრთელ ობისა და სოციალ ური დაცვის მინისტრის 2018 წლ ის 1 მაისის
№01-20/ნ ბრძანების მე-2 და მე-4 მუხლ ებით გათვალ ისწინებულ ი მოვალ ეობების
შეუსრულ ებლ ობის გამო ადმინისტრაციულ ი სამართალ დაღვევის საქმის
წარმოებისათვის დოკუმენტების ფ ორმების და მათი შევსების ინსტრუქციის
დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - ლ . საყვარელ იძის სახელ ობის დაავადებათა
კონტროლ ისა და საზოგადოებივი ჯანმრთელ ობის ეროვნულ ი ცენტრის
გენერალ ური დირექტორის 2019 წლ ის 15 მაისის #06-94/ო ბრძანებაში ცვლ ილ ების
შეტანის შესახებ
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის საფუძველზე
ვბრძანებ:
1. „თამბაქოს მწარმოებლის ან/და იმპორტიორის მიერ ფილტრიანი და უფილტრო სიგარეტებისგან
გამოფრქვეული ნივთიერებების (ნიკოტინი, კუპრი, მხუთავი გაზი) გაზომვის სტანდარტების შესაბამისად
ჩატარების დამადასტურებელი დოკუმენტების ჩამონათვალისა და თამბაქოს ნაწარმის ინგრედიენტების
თაობაზე ინფორმაციის ანგარიშგების ფორმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2018 წლის 1 მაისის № 01-20/ნ ბრძანების მე-2 და მე-4
მუხლებით
გათვალისწინებული
მოვალეობების
შეუსრულებლობის
გამო
ადმინისტრაციული
სამართალდაღვევის საქმის წარმოებისათვის დოკუმენტების ფორმების და მათი შევსების ინსტრუქციის
დამტკიცების შესახებ“ სსიპ-ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებივი
ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორის 2019 წლის 15 მაისის #06-94/ო ბრძანების
პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით დამტკიცებული „სააღსრულებო ფურცლის ფორმა“ (დანართი № 3)
დამტკიცდეს თანდარული დანართი №3-ის შესაბამისად.
2. ცენტრის საერთაშორისო და საზოგადოებასთან ურთიერთობების სამმართველომ (ნ. ქავთარაძე)
უზრუნველყოს ამ ბრძანების და მისი დანართის განთავსება ცენტრის ოფიციალურ ვებგვერდზე: www.ncdc.ge.
3. ბრძანება ამოქმედდეს ხელმოწერის დღიდან.
4. ეს ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს ქ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა
კოლეგიაში (მის: ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კილომეტრი) გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში.
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