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განკარგულება № 3 
15 იანვარი 2020 წელი

,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სარგებლობის
უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის 

შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მისაღებად, 
საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს   61-ე 
მუხლის მე-2 ნაწილის და „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“-ს 115-ე მუხლისა 
და 118-ე მუხლის თანახმად:

1. დაიწყოს საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ -  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების მისაღებად.

2. განკარგულება დაინტერესებული პირის მიერ შეიძლება გასაჩივრდეს ოზურგეთის 
რაიონულ სასამართლოში (მის: ქ. ოზურგეთი, ი. სიორიძის ქ. N14) მისი ოფიციალური გაცნობიდან 
ერთი თვის ვადაში.

3. განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო



პროექტი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განკარგულება N---

ქ .  ო ზ უ რ გ ე თ ი
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ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სარგებლობის 
უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის 

თანხმობის მიცემის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის  „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ - ს 61-ე 
მუხლის მე-2 ნაწილის, 122-ე მუხლის  და  „მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების, სარგებლობისა 
და მართვის უფლებებით გადაცემის, საწყისი საპრივატიზებო საფასურის, ქირის საფასურის, ქირის 
საწყისი საფასურის განსაზღვრის და ანგარიშსწორების წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 
მთავრობის 2014 წლის 8 დეკემბრის N669 დადგენილების 22-ე მუხლის და 26-ე მუხლების თანახმად 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ
 

გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა :  

მუხლი 1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ოზურგეთის 
ტერიტორიაზე მდებარე გარე განათების ბოძების (კონსტრუქციის ნაწილის/წერტილის)  სასყიდლიანი 
იჯარის ფორმით, პირდაპირი განკარგვის წესით,  სარგებლობაში, 10 წლის ვადით, ოპტიკურ-ბოჭკოვანი 
ქსელის გაყვანის მიზნით, შ.პ.ს. „ეარნეტი“-სათვის გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერს 
მიეცეს თანხმობა.

მუხლი 2.  სარგებლობის უფლებით გადასაცემი გარე განათების ბოძების ადგილმდებარეობები 
(ქუჩების დასახელებები) და რაოდენობები განკარგულებას თან ერთვის დანართის სახით.

მუხლი 3. იჯარის უფლებით გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე წლიური საიჯარო ქირა 
განისაზღვროს  672 (ექვსასსამოცდათორმეტი) ლარით.

მუხლი 4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ოზურგეთის რაიონულ სასამართლოში 
გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში (მის: ქ. ოზურგეთი, ი. სიორიძის ქ.№14).          
         მუხლი 5.   ეს განკარგულება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

დავით დარჩია

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს თავმჯდომარე



ცნობა

,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 
სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის 

თანხმობის მიცემის შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების 

თაობაზე

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი აღნიშნავს, რომ 
საკრებულოში დაწყებულია საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება ,,ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სარგებლობის 
უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის 
მიცემის შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 
მისაღებად.

განკარგულების მიღების ვადაა არაუგვიანეს 2020 წლის 5  თებერვალი.
დაინტერესებულ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ - 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტთან 
დაკავშირებით საკუთარი მოსაზრებები შეუძლიათ წარმოადგინონ 2020 წლის 5  
თებერვლამდე, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში, მისამართზე: 
ქ. ოზურგეთი, მ. კოსტავას ქ. N1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, 
ადმინისტრაციული შენობის მე-2 სართული. (პასუხისმგებელი პირი ნანა 
თავდუმაძე).
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