
                    
 
 

 

ქ. ოზურგეთი          27 აგვისტო 2014 წელი 
 
 

განკარგულება №37 

 
 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაში არსებული კერძო სამართლის 

იურიდიული პირების მიმართ რეორგანიზაციის პროცესისა და ცვლილებების 

განხორციელების მიზნით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის თანხმობის 

მიცემის შესახებ 

 

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო აღნიშნავს, რომ „მუნიციპალიტეტებს შორის 

ქონებისა და ვალდებულებების გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 

2014 წლის 30 მაისის №363 დადგენილების  და „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული 

კერძო სამართლის იურიდიული პირების ახლად შექმნილ მუნიციპალიტეტებისათვის მიკუთვნების 

შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 13 ივნისის N65 განკარგულების 

შესაბამისად, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს საკუთრების უფლებით (100% წილი) გადმოეცა 

ლიკვიდირებული ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული კერძო სამართლის 

იურიდიული პირები და  რეორგანიზაციის პროცესის შედეგად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

დაქვემდებარებაში არსებული  იურიდიული პირები. აღნიშნული იურიდიული პირები საჭიროებს 

მათი წესდებების ცვლილებებს, რეორგანიზაციას და ხელახალ რეგისტრაციას მეწარმეთა და 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრში. 

 გამომდინარე აქედან, საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის 

კოდექსი“-ს 54-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის „დ.ბ“ ქვეპუნქტის და 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის  შესაბამისად, 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ 

  

გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა :    

           მუხლი 1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაში არსებული კერძო 

სამართლის იურიდიული პირების მიმართ რეორგანიზაციის პროცესისა და ცვლილებების 

განხორციელების მიზნით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლს მიეცეს თანხმობა, 

კერძოდ: 

          ა) ა(ა)ი.პ. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ისტორიული მუზეუმი“-ის და ა(ა)ი.პ. „სათემო 

საბიბლიოთეკო გაერთიანების“ შეწრყმის შედეგად შეიქმნას იმავე მიზნების მქონე ერთი 

იურიდიული პირი; 

3500, საქართველო, ქ. ოზურგეთი, კოსტავას ქ. №1 ტელ: (0496) 27-45-72 
#1 Kostava str. Ozurgeti, 3500, Georgia. Tel: (0496) 27-45-72,  info@ozurgeti.org.ge 

 

საქართველო 

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 



 ბ) საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში იქნეს მოყვანილი სხვა 

დანარჩენი იურიდიული პირების წესდებები და განხორციელდეს მათი ცვლილებების 

რეგისტრაცია მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების 

რეესტრში; 

 მუხლი 2. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ოზურგეთის რაიონულ სასამართლოში 

გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში (მის: ქ. ოზურგეთი, ი. სიორიძის ქ.№14).           

         მუხლი 3. ეს განკარგულება ამოქმედდეს ხელმოწერისთანავე. 

 

 

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  

საკრებულოს თავმჯდომარე:      დავით დარჩია 



ozurgeTis municipalitetis daqvemdebarebaSi myofi  
a(a)ip-ebi da S.p.s.-eebi 

 
 
# a(a)i.p.-ebi  

1 
a(a)i.p. `ozurgeTis municipalitetis momsaxurebis 
centri~ 

 

2 
a(a)i.p. `ozurgeTis municipalitetis skolamdeli 

aღzrdis centri~ 

 

3 
a(a)i.p. `ozurgeTis municipaლიტეტის სამუზეუმო-

საბიბლიოთეკო გაერთიანება~ 

 

4 a(a)i.p. ,,ozurgeTis municipalitetis kulturis centri’’  

5 
a(a)i.p. `ozurgeTis municipalitetis daba urekis 
kulturis saxli~ 

 

6 
a(a)i.p. `ozurgeTis municipalitetis sazogadoebrivi 
jandacvis centri~ 

 

 7 
a(a)i.p. `ozurgeTis municipalitetis keTilmowyobisa da 
arqiteqturuli dagegmarebis centri~ 

 

8 a(a)i.p. `daba urekis maSvelebi~  

9 
a(a)i.p. `ozurgeTis municipalitetis fermeruli 

meurneobis ganviთarebis centri~ 

 

 S.p.s.-eebi  

1 S.p.s. sacxenosno klubi ,,marula"  

2 S.p.s. `municipaluri transporti~  

3 S.p.s. `teqnoservi~;  

 


