
                    
 

 
(ქ. ოზურგეთი კოსტავას ქ. №1 ტელ. 27-45-25) 

 
ქ. ოზურგეთი          4  მარტი  2015 წელი 

 
 

განკარგულება N30 

 

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  ძირითადი ქონების გასხვისების შესახებ“ - ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ 
 

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ - ს 24-ე 

მუხლის პირველი ნაწილის „ე.დ“ ქვეპუნქტის და 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, 121-ე მუხლის 

შესაბამისად, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ  

 

გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა :  

1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობას მიეცეს თანხმობა ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის ძირითადი ქონების გასხვისებისთვის თანდართული დანართის  

შესაბამისად  (დანართი თან ერთვის). 

2. კონტროლი აღნიშნულ განკარგულების შესრულებაზე დაევალოს  მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების 

კომისიას (კომისიის თავმჯდომარე შ. ართმელაძე) 

3. განკარგულება დაინტერესებული პირის მიერ შეიძლება გასაჩივრდეს ოზურგეთის 

რაიონულ სასამართლოში (მის: ქ. ოზურგეთი, ი. სიორიძის ქ. N14) მისი ოფიციალური 

გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში. 

4. განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

 

 

 

 საკრებულოს თავმჯდომარე:             დავით დარჩია 

 

 

 

 

საქართველო 

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 



 

დანართი 

N გვარი, სახელი მდებარეობა რაოდენობა ხის მდგომარეობა სამუშაო შენიშვნა 

1 მჭედლიძე პლატონ დაბა ურეკი 2 საშიშროებას 

უქმნის შენობას და 

მაღალი ძაბვის 

ხაზს 

მოსაჭრელია მასალად 

2 ჭყონია ნოდარ დაბა ურეკი 1 საშიშროებას 

უქმნის შენობას, 

ნახევრად 

წაქცეულია 

მოსაჭრელია მასალად 

3 მოქია აბელ დაბა ურეკი 3 საშიშროებას 

უქმნის შენობას 

დამორვა  

4 ხუჭუა ალექსანდრე დაბა 

ლაითური 

1 გამხმარია, 

შხამიანი 

კრაზანების ბუდე 

მოსაჭრელია შეშა 

5 შაინიძე როლანდი დაბა 

ლაითური 

5 საშიშროებას 

უქმნის შენობას 

მოსაჭრელია მასალად 

6 ბერიძე აქვსენტი დაბა 

ნასაკირალი 

1 გამხმარია მოსაჭრელია შეშა 

7 ბერიძე აიშე დაბა 

ნასაკირალი 

1 გამხმარია მოსაჭრელია შეშა 

8 კოლექტიური დაბა ურეკი, 

თაყაიშვილის 

ქუჩა 

მთელი ქუჩა ხელს უშლის გარე 

განათებას 

ჭადრების 

გადამორვა 

შეშა 

9 გია ალიბეგაშვილი სოფ. 

გურიანთა 

1 გამხმარია, 

საშიშროებას 

უქმნის 

საცხოვრებელ 

სახლს 

მოსაჭრელია შეშა 

10 მერაბ მეგრელაძე სოფ. 

ბაილეთი 

15 გამხმარია მოსაჭრელია მასალად 

11 ოლგა ტასიჩი სოფ. 

ნატანები, 

შეკვეთილი 

2 გამხმარია მოსაჭრელია შეშა 

12 რეზო ქუტიძე სოფ. 

შემოქმედი, 

კვირიკეთის 

სასაფლაოს 

ტერიტორია 

1 გამხმარია, 

საშიშროებას 

უქმნის სასაფლაოს 

მოსაჭრელია შეშა 

13 გამგებლის 

წარმომადგენელი 

დაბა ნარუჯა, 

ქ.N5, კორპ 

N24 

1 გამხმარია, 

საშიშროებას 

უქმნის 

საცხოვრებელ 

სახლს 

მოსაჭრელია შეშა 

14 ოთარ ტუნაძე დაბა 

ნასაკირალი, 

მე-2 რაიონი 

1 გამხმარია მოსაჭრელია შეშა 

 

 


