
                    
 

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

 
ქ. ოზურგეთი          1 აპრილი,   2015 წელი 

 
 

განკარგულება N36 

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  ძირითადი ქონების გასხვისების მიზნით - 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 მუნიციპალიტეტის 

ძირითადი ქონების გასხვისებისთვის თანდართული დანართის  შესაბამისად  (დანართი  თან  

ერთვის). 

2. კონტროლი აღნიშნულ განკარგულების შესრულებაზე დაევალოს  მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს agrarul sakiTxTa, qonebis marTvisa da bunebrivi resursebis sakiTxTa 

komisias  (კომისის თავმჯდომარე შ.ართმელაძეს) 

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 N1 

 

№ გვარი, სახელი მდებარეობა რაოდ. 
ხის  

მდგომარეობა 
სამუშაო შენიშვნა 

1 
მურმან 

ბოლქვაძე 
დაბა ნარუჯა 5 

 
მოსაჭრელია მასალა 

2 
ეგისაპედ 

ვოსკანიანი 
დაბა ნარუჯა 1 გამხმარია მოსაჭრელია შეშა 

3 თემურ ახალაია  
სოფ. ნატანები, 

შეკვეთილი 
3 ხელს უშლის გზას მოსაჭრელია მასალა 

4 
ალექსანდრე 

ვაშალომიძე 

სოფ. ნატანები, 

შეკვეთილი 
4 

საშიშროებას უქმნის  

საცხოვრებელ სახლსა 

და ელსადენს 

მოსაჭრელია მასალა 

5 
გამგებლის 

წარმომადგენელი 
სოფ. ვაკიჯვარი 47 

გამხმარია, 

ამორტიზებული 
მოსაჭრელია 

შეშა, 

მასალა 

6 
გამგებლის 

წარმომადგენელი 
სოფ. ვაკიჯვარი 2 ქარისგან წაქცეული მოსაჭრელია ხიდისთვის 

7 
გამგებლის 

წარმომადგენელი 
სოფ. ვაკიჯვარი 1 ქარისგან წაქცეული მოჭრილია 

ესაჭიროება 

სკოლას 

8 ელენე დოლიძე სოფ. ნატანები 1 
 გამხმარია, 

ევკალიპტი 
მოსაჭრელია შეშა 

9 თინა სალუქვაძე 
სოფ. ბოხვაური, 

სასაფლაო 
1 

ჭადარი საშიშროებას 

უქმნის საფლავებს 
მოსაჭრელია შეშა 

10 
თინათინ 

დოლიძე 

სოფ. მერია, 

ნაღობილევი 
6 

 
მოსაჭრელია მასალა 

11 
ღვთისავარ 

ცუცქირიძე 
დაბა ურეკი 1 

საშიშროებას უქმნის  

კაფეს 
მოსაჭრელია 

 

12 იოსებ ბაქანიძე სოფ. ნატანები 1 
ხელს უშლის ეზოში 

შესვლაზე 
მოსაჭრელია შეშა 

13 ნინო ჯინჭარაძე დაბა ურეკი 7 

ხელს უშლის 

მშენებლობას, 

(ნებართვა აქვს) 

მოსაჭრელია მასალა 

14 
გამგებლის 

წარმომადგენელი 
სოფ. ნაგომარი 2 

ხელს უშლის 

ეკლესიას 
მოსაჭრელია მასალა 

15 
გამგებლის 

წარმომადგენელი 

დაბა ლაითური, 

მე-4 და მ-5 

დასახლება 

72 
გამხმარია, 

ამორტიზებულია 
მოსაჭრელია 

შეშა, 

მასალა 

 
 

   


