
                                    
 
 
გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანება (DWV) და მისი წევრი 
იურიდიული კომპანია თორაძე და პარტნიორები გიწვევთ 
პრაქტიკულ ტრენინგზე:  
 

შრომის უსაფრთხოების კანონმდებლობით 
გათვალისწინებული ახალი რეგულაციები ბიზნესისთვის 

 
 
ტრენინგის მიზანი: 
ტრენინგის ფარგლებში მონაწილეები მიიღებენ ინფორმაციას 
შრომის უსაფრთხოების კანონმდებლობით 
გათვალისწინებული ახალი საკანონმდებლო რეგულაციების, 
დამსაქმებლის ვალდებულებებისა და შრომის უსაფრთხოების 
სისტემების კომპანიაში დანერგვის გზებისა და 
შესაძლებლობების შესახებ. 
 
 
ტრენინგის მოკლე აღწერა:  
 
თემა 

• შრომის უსაფრთხოების კანონმდებლობის ზოგადი 
მიმოხილვა 
- სუბიექტები, ვისზეც ვრცელდება  
- ობიექტები, რაზეც ვრცელდება  
- საქმინაობა, რამელზეც ვრცელდება 
- სანქციები და სახდელები 
 

• დამსაქმებლის ესენციალური ვალდებულებები 
- სუბიექტური, პერსონალი  
- ობიექტური, საფრთხის წაყაროები 
- უბედური შემთხვევა, დაუძლეველი ძალა 
 

• პროცედურული წესები  
- სერტიფიცირება 
- დოკუმენტაცია / აქტები / ბრძანებები 
- ტრენიგები 
- მონიტორინგი / აუდიტი  
- შესაფერისობის ტესტირება / დასკვნა 
 

• სპეციალური წესები სამშენებლო კომპანიებისთვის 
- ზოგადი 

თარიღი:  
10 ოქტომბერი 2019 

დრო:  
10:00 – 17:00  

ადგილი: სარეგისტრაციო 
ვადის დასრულების შემდეგ 
გახდება ცნობილი 

 
 
სამუშაო ენა: ქართული 
 
გათვალისწინებულია ყავის 
შესვენება და ლანჩი. 
 
 
ტრენინგის დასრულების    
შემდეგ გაიცემა 
სერტიფიკატები. 
 
დამატებითი 
ინფორმაციისთვის 
დაგვიკავშირდით ელ- 
ფოსტაზე: 
mariami.uglava@georgien.ahk.de 
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- ენერგო-დანადგარები  
- სიმაღლეზე მუშაობა  
- ნარჩენების მართვა 

 
• სპეციალური წესები შენობა-ნაგებობებისათვის 

- ზოგადი  
- ემისიები  
- ხანძარუსაფრთხოება 
- ენერგოუსაფრთხოება 

 
• სპეციალური წესები სატრანსპორტო და 

ლოჯისტიკური კომპანიებისთვის 
- ზოგადი 
- მგზავრთა გადაყვანა 
- ტვირთების გადაზიდვა 
- სასაწყობე მეურნეობა 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

კომპანიის შესახებ:  
 
იურიდიული ფირმა თორაძე და პარტნიორები, შვილობილი კომპანია  „ექსერვისის“  
მეშვეობით, შრომის უსაფრთხოების კანონმდებლობის ამოქმედებიდან დღემდე, აქტიურად 
უწევს კონსულტაციებს კომპანიებს შრომის უსაფრთხოების ნორმების დანერგვაში.  
კონსულტაციები მოიცავს როგორც კანონით გათვალისწინებული ყველა საჭირო 
დოკუმენტაციის შემუშავებას, ისე შრომის უსაფრთხოების სისტემის დანერგვასა და 
მართვას.  
კომპანიას ჰყავს კვალიფიციური შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტების ჯგუფი, 
რომლებიც მზად არიან გაუწიონ კლიენტებს ნებისმიერი სახის კონსულტაცია, როგორც 
დისტანციურად, ისე სამუშაო ადგილის ინსპექტირებისა და მითითებების გაცემის კუთხით. 
 



                                    
 
 

    
  
 
2017 წლიდან მუშაობს პრაქტიკოს იურისტად სამშენებლო სამართლის მიმართულებით. 2018 
წლიდან აქტიურადაა ჩართული კომპანიის კლიენტებთან შრომის უსაფრთხოების 
კანონმდებლობის ანალიზისა და იმპლემენტაციის კუთხით. ამ პერიოდში დააგროვა 
მნიშვნელოვანი პრაქტიკული ცოდნა და გამოცდილება შრომის უსაფრთხოების სისტემის 
კომპანიაში დანერგვის, დოკუმენტაციის დამუშავებისა და სისტემატიზაციის კუთხით; არის 
სერტიფიცირებული შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი. 
 
 
 

      
 
დავით თორაძეს გააჩნია მრავლწლიანი პრაქტიკული გამოცდილება საბანკო, სამშენებლო და 
საგადასახადო სამართლის კუთხით. არის სამართლის დოქტორი, აქვს დიდი ხნის 
გამოცდილება ლექციებისა და ტრნინგების ჩატარების მიმართულებით.  არის იურიდიული 
ფირმა „თორაძე და პარტნიორების“ დამფუძნებელი. აქტიურად მუშაობს კლიენტებთან 
კომპანიებში შრომის უსაფრთხოების სტანდარტების დანერგვის მიმართულებით.  
 

ტრენერი: დავით თორაძე 

ტრენერი: თემურ ბეგაშვილი 


