
ადრესატი: ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო
წერილის	ნომერი:	30-302216549
თარიღი:	14/06/2022 	

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს

თავმჯდომარეს	ბატონ	ბესიკ	ტაბიძეს

	 საქართველოს	 ორგანული	 კანონის	 „ადგილობრივი	 თვითმმართველობის
კოდექსი“	24-ე	მუხლის	პირველი	ნაწილის	„ე.დ“	ქვეპუნქტის,	61-ე	მუხლის	პირველი
და	მეორე	ნაწილის,	124-ე	მუხლის,	125-ე	მუხლის	 ,,ა“	პუნქტის,	126-ე	მუხლისა	და
საქართველოს	 ზოგადი	 ადმინისტრაციული	 კოდექსის	 63-ე	 მუხლის	 შესაბამისად,
წარმოგიდგენთ	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 ქონების	 საპრივატიზაციო
ობიექტების	 ნუსხისა	 და	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 ქონების	 პრივატიზაციის
გეგმის	 დამტკიცების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2019
წლის	28	მარტის	N18	განკარგულებაში	ცვლილების	შეტანის	თაობაზე“	ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 განკარგულების	 პროექტს	 და	 აღნიშნულ
პროექტთან	დაკავშირებით	განმარტებით	ბარათს.

1.	პროექტის	მიღების	მიზეზი,	მიზანი	და	არსი

	 მოგახსენებთ	 რომ,	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 დავალებით,
დამოუკიდებელი	 აუდიტის	 მიერ,	 შეფასდა	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკუთრებაში	 არსებული	 უძრავი	 ქონება,	 (ქ.	 ლანჩხუთში	 ჟორდანიას	 ქუჩა	 N	 74-ში
მდებარე	 საცხოვრებელი	 ფართის	 (ს/კ	 27.06.52.055.01.015)	 და	 აცანის
ადმინისტრაციულ	 ერთეულის	 სოფელ	 აცანაში	 მდებარე	 1336	 კვ.მ	 მიწის	 ნაკვეთის
და	 მასზე	 განთავსებული	 N1	 და	 N2	 შენობების	 (ს/კ	 27.02.44.223)	 და	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში	 არსებულ	 არამატერიალური	 ქონებრივ	 სიკეთეს
მიკუთვნებული	 წილი	 (შპს	 „ფეხბურთის	 კლუბი	 ლანჩხუთის	 გურია“-ს	 100%-იანი
წილი	(ს/ნ	433651461).

ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 განკარგულების	 ცვლილების
პროექტი,	 მომზადდა	ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	მერიის	 ქონების	 მართვისა	და
სოფლის	 მეურნეობის	 სამსახურის	 მოხსენებითი	 ბარათის	 საფუძველზე,	 რომელიც
მიზანშეწონილად	 მიიჩნევს,	 რომ	 ზემოაღნიშნული	 შეფასებული	 მუნიციპალური
ქონება,	 შემდგომი	 განკარგვის	 მიზნით,	 აისახოს	 მუნიციპალიტეტის	 უძრავი
ქონებისა	 და	 არამატერიალურ	 ქონებრივ	 სიკეთეს	 მიკუთვნებული	 წილებისა	 და
აქციების	საპრივატიზაციო	ობიექტების	ნუსხასა	და	გეგმაში.

	 ყოველივე	 ზემოაღნიშნულიდან	 გამომდინარე	 წარმოგიდგენთ,	 „ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 ქონების	 საპრივატიზაციო	 ობიექტების	 ნუსხისა	 და	 ლანჩხუთის



გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

მუნიციპალიტეტის	 ქონების	 პრივატიზაციის	 გეგმის	 დამტკიცების	 შესახებ“
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2019	 წლის	 28	 მარტის	 N18
განკარგულებაში	 ცვლილების	 შეტანის	 შესახებ	 პროექტს	 განსახილველად	 და
დასამტკიცებლად.

	 2.	პროექტის	ფინანსური	დასაბუთება

	 ა)	პროექტის	მიღება	არ	გამოიწვევს	ადგილობრივი	ბიუჯეტის	ხარჯების	ზრდას.

	 	 ბ)	 პროექტის	 მიღება	 გამოიწვევს	 ადგილობრივი	 ბიუჯეტის	 შემოსავლების
ზრდას.

	 3.	 პროექტის	 ავტორი	 და	 საკრებულოს	 სხდომაზე	 დანიშნული
მომხსენებელი

	 პროექტი	 მომზადებულია	 მერიის	 იურიდიული	 სამსახურის	 მიერ.	 პროექტის
განხილვისას	მომხსენებლად	წარმოგიდგენთ	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მერიის
ქონების	 მართვისა	 და	 სოფლის	 მეურნეობის	 სამსახურის	 უფროსის	 მოვალეობის
შემსრულებლის	ომარი	ჯანაძის	კანდიდატურას.	პროექტის	მიღება	მიზანშეწონილად
მიგვაჩნია	საკრებულოს	უახლოეს	სხდომაზე.

	 	4.	პროექტის	წარმდგენი

	 ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მერი.

ალექსანდრე	სარიშვილი

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მერია-ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	მერი



წერილის	ნომერი:08-30221653		
თარიღი:	14/06/2022

ადრესატი:	

ალექსანდრე	სარიშვილი	
ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მერია-ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მერი

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მერს

ბატონ	ალექსანდრე	სარიშვილს

ქონების	მართვისა	და	სოფლის	მეურნეობის

სამსახურის	უფროსის	მოვალეობის

შემსრულებლის	ომარ	ჯანაძის

მ	ო	ხ	ს	ე	ნ	ე	ბ	ი	თ	ი	ბ	ა	რ	ა	თ	ი

ბატონო	ალექსანდრე,

საქართველოს	ორგანული	კანონი	„ადგილობრივი	თვითმართველობის	კოდექსის	24-
ე	 მუხლის	 1-ლი	 პუნქტის	 „ე.დ“	 ქვეპუნქტების	 თანახმად	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულო,	 მუნიციპალიტეტის	 მერის	 წარდგინებით	 ამტკიცებს	 მუნიციპალიტეტის
ქონების	საპრივატიზებო	ობიექტის	ნუსხას	და	პრივატიზების	გეგმას.

წარმოგიდგენთ	 დანართების	 სახით	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 ქონების
საპრივატიზებო	ობიექტების	ნუსხას	და	პრივატიზების	გეგმის	დამტკიცების	შესახებ“
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2019	 წლის	 28	 მარტის	 N28
განკარგულებაში	ცვლილებებს.

ცვლილებები	 განპირობებულია	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში
არსებული	 შპს	 „ფეხბურთის	 კლუბი	 ლანჩხუთის	 გურია“-ს	 (ს/ნ	 433651461)
არამატერიალური	ქონებრივი	აქტივის	(შპს	„ფეხბურთის	კლუბი	ლანჩხუთის	გურია“-ს
100%-იანი	 წილი)	 და	 ასევე	 უძრავი	 ქონების	 ნუსხა	 და	 გეგმაში	 ქ.	 ლანჩხუთში
ჟორდანიას	ქუჩა	N	74-ში	მდებარე	საცხოვრებელი	ფართის	(ს/კ	27.06.52.055.01.015)
და	 აცანის	 ადმინისტრაციულ	 ერთეულის	 სოფელ	 აცანაში	 მდებარე	 1336	 კვ.მ	 მიწის
ნაკვეთის	 და	 მასზე	 განთავსებული	 N1	 და	 N2	 შენობების	 (ს/კ	 27.02.44.223)
დამატებით.

გთხოვთ	 დაავალოთ	 ადმინისტრაციული	 და	 სამართლებრივი	 უზრუნველყოფის
სამსახურს	სათანადო	პროექტის	მომზადება	საკრებულოს	სესიაზე	გასატანად.

დანართი:	19	(ცხრამეტი)	ფურცელი.

პატივისცემით,



ომარ	ჯანაძე

ქონების	მართვისა	და	სოფლის	მეურნეობის	სამსახური-ქონების	მართვისა	და	სოფლის	მეურნეობის	სამსახურის
უფროსი	(დროებით	მოვალეობის	შემსრულებელი)









ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საპრივატიზებო ობიექტთა ნუსხა                                დანართი 1 

 

 

N 

 

მისამართი 

 

დანიშნულება 

 

საკადასტრო 

კოდი 

 

 

მიწის 

ფართობი 

(კვ.მ) 

 

 

შენობის 

ფართი 

(კვ.მ) 

 

შენი

შვნა 

1 ლანჩხუთი,  მარჯანიშვილის 

ქ N11 ა 

                      

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი 

       27.06.56.130                             

866 

                   

_ 

 

2 ქ.ლანჩხუთი ს.მგელაძის N16 

 

            

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი           

               

27.06.48.259 

                          

10 235 

                          

_ 

 

3  ქ.ლანჩხუთი ს.მგელაძის N16 

      

            

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი          

               

27.06.48.258 

                           

10 244 

                         

_ 

 

4 

 

  ქ.ლანჩხუთი ს.მგელაძის N16 

      

            

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი             

 

             

27.06.48.257 

                

10 043 

                     

                      

 

5 

 

 ქ.ლანჩხუთი ს.მგელაძის N16 

                      

 

      

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი 

                       

27.06.48.256 

                         

10 084 

     -                        

                            

 



6 ქ.ლანჩხუთი ს.მგელაძის N16 

                                                        

             

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი         

              

27.06.48.260 

                      

10 038 

                            

_ 

 

7                                                        

ქ.ლანჩხუთი ჟორდანიას 

ქუჩის მიმდებარე 

               

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი        

                   

27.06.51.333 

                      

186 

                          

_ 

 

8  აცანის ადმინისტრაციული 

ერთული 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი 

                 

27.02.41.366 

                             

3 422 

                              

_ 

 

9  

აცანის ადმინისტრაციული 

ერთული                                                     

     არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი                   

                  

27.02.41.367 

                       

1070 

                          

_ 

 

10  

ქ. ლანჩხუთის 

ადმინისტრაციული 

ერთეული,                   

ნინოშვილის ქ. N 9 

 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვთი და 

მასზე 

განთავსებული 

შენობა-ნაგებობა 

       

 

27.06.52.438      

     

 

 576                 

                            

 

146 

 

11 ქ.ლანჩხუთის 

ადმინისტრაციული 

ერთეული, თამარ მეფის მე-2 

შესახვევი 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი 

                   

27.06.53.289 

    

    50                           

                         

_ 

 

12  

აცანის ადმინისტრაციული 

ერთული 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი 

                  

27.02.42.154 

                         

1586 

                          



13 

 

 

აცანის ადმინისტრაციული 

ერთული 

                               

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი 

         

 

27.02.42.155     

                        

      364           

                             

14  

აცანის ადმინისტრაციული 

ერთული 

 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი და 

მასზე 

განთავსებული 

შენობა-ნაგებობა 

                     

 

27.02.41.163 

                            

 

 1240 

                         

 

  802,60 

 

15  

სუფსის ადმინისტრაციული 

ერთული 

                                                                

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი 

 

27.15.52.037 

  

  101 

                       

16 ქ.ლანჩხუთი, ჟორდანიას                      

ქ.N 126                                                 

ყოფილი 

სასტუმროს 

მეოთხე 

სართული ოთახი 

N301                

 

27.06.51.005.01.301                     

   1501 

თანასაკუთ

რება                     

42,1  

17 ქ.ლანჩხუთი, ჟორდანიას                      

ქ.N 126 

 

ყოფილი 

სასტუმროს 

მეოთხე 

სართული ოთახი 

N302 

 

27.06.51.005.01.302 

1501 

თანასაკუთ

რება 

42,7  

18 ქ.ლანჩხუთი, ჟორდანიას                      

ქ.N 126                                                  

ყოფილი 

სასტუმროს 

მეოთხე 

სართული ოთახი 

N303 

 

27.06.51.005.01.303                       

1501 

თანასაკუთ

რება 

20,6  

19  

ქ.ლანჩხუთი, ჟორდანიას                      

ყოფილი 

სასტუმროს 

მეოთხე 

სართული ოთახი 

 

27.06.51.005.01.304 

                          

1501 

თანასაკუთ

20,6  



ქ.N 126 N304 რება                    

                      

20 ქ.ლანჩხუთი, ჟორდანიას                      

ქ.N 126 

 

ყოფილი 

სასტუმროს 

მეოთხე 

სართული ოთახი 

N305                                   

27.06.51.005.01.305 1501 

თანასაკუთ

რება                                                           

 

20,6 

 

21 

 

ქ.ლანჩხუთი, ჟორდანიას                      

ქ.N 126 

ყოფილი 

სასტუმროს 

მეოთხე 

სართული ოთახი 

N306                       

 

27.06.51.005.01.306 

1501 

თანასაკუთ

რება                                           

20,6  

 

22 

 

ქ.ლანჩხუთი, ჟორდანიას                      

ქ.N 126, 

ყოფილი 

სასტუმროს 

მეოთხე 

სართული ოთახი 

N307 

27.06.51.005.01.307 1501 

თანასაკუთ

რება                                           

 

44  

23 ქ.ლანჩხუთი, ჟორდანიას                      

ქ.N 126 

ყოფილი 

სასტუმროს 

მეოთხე 

სართული ოთახი 

N308 

27.06.51.005.01.308 1501 

თანასაკუთ

რება 

41,6  

24 ქ.ლანჩხუთი, ჟორდანიას                      

ქ.N 126 

ყოფილი 

სასტუმროს 

მეოთხე 

სართული ოთახი 

N309 

27.06.51.005.01.309 1501 

თანასაკუთ

რება 

42  

25 ქ.ლანჩხუთი, ჟორდანიას                      

ქ.N 126 

ყოფილი 

სასტუმროს 

მეოთხე 

სართული ოთახი 

N310 

27.06.51.005.01.310 1501 

თანასაკუთ

რება 

23,8  

26 ქ.ლანჩხუთი, ჟორდანიას                      

ქ.N 126 

ყოფილი 

სასტუმროს 

მეოთხე 

სართული ოთახი 

27.06.51.005.01.311 1501 

თანასაკუთ

20,5  



N311 რება 

27 ქ.ლანჩხუთი, ჟორდანიას                      

ქ.N 126 

ყოფილი 

სასტუმროს 

მეოთხე 

სართული ოთახი 

N312 

27.06.51.005.01.312 1501 

თანასაკუთ

რება 

20,5  

28 ქ.ლანჩხუთი, ჟორდანიას                      

ქ.N 126 

ყოფილი 

სასტუმროს 

მეოთხე 

სართული ოთახი 

N313 

27.06.51.005.01.313 1501 

თანასაკუთ

რება 

20,5  

29 ქ.ლანჩხუთი, ჟორდანიას                      

ქ.N 126 

ყოფილი 

სასტუმროს 

მეოთხე 

სართული ოთახი 

N314 

27.06.51.005.01.314 1501 

თანასაკუთ

რება 

20,5  

30 ქ.ლანჩხუთი, ჟორდანიას                      

ქ.N 126 

ყოფილი 

სასტუმროს 

მეოთხე 

სართული ოთახი 

N315 

27.06.51.005.01.315 1501 

თანასაკუთ

რება 

40,9  

31 ქ.ლანჩხუთი, ჟორდანიას                      

ქ.N 126 

ყოფილი 

სასტუმროს 

მეოთხე 

სართული ოთახი 

N316 

27.06.51.005.01.316 1501 

თანასაკუთ

რება 

43,9  

32  

აცანის ადმინისტრაციული 

ერთული 

 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი და 

მასზე 

განთავსებული 

შენობა-ნაგებობა 

 

 

27.02.41.004 

 

 

865 

 

 

394 

 



33  

 

ჩიბათის ადმინისტრაციული 

ერთეული 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი და 

მასზე 

განთავსებული 

შენობა-ნაგებობა 

(ხანძრისგან 

დამწვარი) 

 

 

27.09.50.282 

 

 

2792 

 

 

471,10 

 

34 ქ.ლანჩხუთის 

ადმინისტრაციული 

ერთეული, საფო მგელაძის       

ქ N16 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი 

27.06.48.261 1812   

35 ლესის ადმინისტრაციული 

ერთეული 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი 

 

27.10.46.433 

 

     136 

 

- 

 

36 ჩოჩხათის 

ადმინისტრაციული 

ერთეული 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი და 

მასზე 

განთავსებული 

შენობა-ნაგებობა 

 

27.13.45.281 

 

     275 

 

199,71 

 

37  

აცანის ადმინსიტარციული 

ერთეული 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი და 

მასზე 

განთავსებული 

შენობა-ნაგებობა 

 

27.02.44.233 

 

     1336 

N 1 -

229,7 

N 2-

12,16 

 

38 ქ. ლანჩხუთის 

ადმინისტრაციული 

ერთეული ჟორდანიას ქუჩა 

N74 

საცხოვრებელი 

ფართი 

27.06.52.055.01.015  39,87  

 



დანართი 5 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეს 

მიკუთვნებული წილებისა და აქციების  საპრივატიზებო ობიექტთა ნუსხა 

 

N 

 

მისამართი 

 

დანიშნულება 

 

საიდენტიფიკაციო 

ნომერი 

 

 

 

შენიშვნა 

 

1 

 

ქ. ლანჩხუთი,  თამარ 

მეფის ქ. N35 

 

                      

არამატერიალური 

ქონებრივი აქტივი (შპს 

„ფეხბურთის კლუბი 

ლანჩხუთის გურია“-ს 

100%-იანი წილი)     

     

            433651461 

                          

 



 

                               დანართი 6 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეს 

მიკუთვნებული წილებისა და აქციების  საპრივატიზებო ობიექტთა გეგმა 

 

 

N 

 

მისამართი 

 

ობიექტის დასახელება 

 

საიდენტიფიკაციო 

ნომერი 

 

 

სწყისი 

ღირებულება 

(ლარებში) 

 

 

შენიშვნა 

 

1 

 

ქ.ლანჩხუთი,  თამარ 

მეფის ქუჩა N35 

არამატერიალური 

ქონებრივი აქტივი (შპს 

„ფეხბურთის კლუბი 

ლანჩხუთის გურია“-ს 

100%-იანი წილი) 

 

        433651461 

 

    34 000 

 

 



 

პროექტი 

 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება № 

         2022 წლის ივნისი 

 ქ. ლანჩხუთი  

 

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის  დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019  წლის  28 მარტის N18  განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე 

 

 საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე 

მუხლის პირველი ნაწილის „ე.დ“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილის, 124-ე 

მუხლის, 125-ე მუხლის ,,ა“ ქვეპუნქტის, 126-ე მუხლისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული 

კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად, 

 

მუხლი 1. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის  დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 მარტის N18 განკარგულებაში შევიდეს შემდეგი სახის 

ცვლილება:   

        1. განკარგულების პირველი მუხლის ,,ა“ პუნქტით დამტკიცებული ,,ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა“ დანართი N1-ი 

ჩამოყალიბდეს დანართი N1-ის შესაბამისად. 

        2. განკარგულების პირველი მუხლის ,,გ“ პუნქტით დამტკიცებული ,,ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის უძრავი ქონების პრივატიზაციის გეგმა“ დანართი N3-ი ჩამოყალიბდეს დანართი 

N3-ის შესაბამისად. 

        3.  განკარგულების პირველ მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის  ,,ე“  და  ,,ვ“ პუნქტები: 

         ე) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეს 

მიკუთვნებული წილებისა და აქციების  საპრივატიზებო ობიექტთა ნუსხა, დანართი N5-ის 

შესაბამისად. 

         ვ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეს 

მიკუთვნებული წილებისა და აქციების  საპრივატიზებო ობიექტთა გეგმა, დანართი N6-ის 

შესაბამისად. 

 

მუხლი 2. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ოზურგეთის რაიონულ სასამართლოში, 

მისამართზე ქ. ოზურგეთი, ი. სიორიძის ქ. N14 მისი ამოქმედებიდან ერთი თვის ვადაში საქართველოს 

„ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის“ მე–8 თავის 22–ე მუხლის მე–3 ნაწილის შესაბამისად. 

 

მუხლი 3.  განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე. 

 

  

საკრებულოს თავმჯდომარე                                        ბესიკ ტაბიძე 

  


