
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურის, 

                       ეკონომიკური და ქონების მართვის  

კომისიის სხდომის 

                                                    ოქმი  №2 

 

                                                                                       ქ. აბაშა,   2022  წლის 19 აპრილი. 

 

 

სხდომის ადგილი: აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ადმინისტრაციული შენობა   

(ქ. აბაშა, უ. კაჭარავას №1). 

 

სხდომას თავმჯდომარეობდა: აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ინფრასტრუქტურის, ეკონომიკური და ქონების მართვის კომისიის თავმჯდომარე გია 

კუცია. 

სხდომას ესწრებოდნენ კომისიის წევრები: როინი კაჭარავა, მურთაზი ჯალაღონია და 

ბაჩუკი ქვილითაია. 

სხდომას არ ესწრებოდა კომისიის წევრი:  კოკი ჩაჩავა. 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურის, ეკონომიკური და ქონების 

მართვის კომისიის თავმჯდომარემ კომისიის წევრებს გააცნო სხდომის დღის წესრიგი და 

დააყენა კენჭისყრაზე. 

 

 

დღის წესრიგი 

 

 

 
1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს 

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის 
მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში აბაშის მუნიციპალიტეტში 
დასახლებების მიხედვით შერჩეული პროექტებისა და გამოყოფილი თანხის 
განაწილების შესახებ 
                                                                                                       მომხს: გ.კუცია 

2. აბაშის მუნიციპალიტეტის ქონების 2022 წლის საპრივატიზაციო ობიექტების 
ნუსხის დამტკიცების შესახებ. 
                                                                                                       მომხს: გ.კუცია 



3. აბაშის მუნიციპალიტეტის ქონების 2022 წლის პრივატიზაციის გეგმის 
დამტკიცების შესახებ. 
                                                                                                    მომხს: გ.კუცია 
 

4. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სსიპ 
სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოსათვის პირდაპირი 
განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის 
ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით ,აბაშის მუნიციპალიტეტის 
მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 
                                                                                                     მომხს: გ.კუცია 
 

5. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 
ფიზიკური პირი ცისმარა ცომაიასათვის ,პირდაპირი განკარგვის წესით, 
სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით 
გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისათვის 
თანხმობის მიცემის შესახებ 
                                                                                                  მომხს: გ.კუცია 
 

6. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 
ფიზიკური პირი ზაზა  კაჭარავასათვის ,პირდაპირი განკარგვის წესით 
,სარგებლობის უფლებით ,უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით 
გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისათვის 
თანხმობის მიცემის შესახებ 
                                                                                                 მომხს: გ.კუცია 

7. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 
ფიზიკური პირი ომარი კუპრეიშვილისათვის ,პირდაპირი განკარგვის წესით, 
სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით 
გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისათვის 
თანხმობის მიცემის შესახებ 
                                                                                                 მომხს: გ.კუცია 

8. ფიზიკური პირი ზაზა გვაზავასათვის ,პირდაპირი განკარგვის წესით, 
სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით 
გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისათვის 
თანხმობის მიცემის შესახებ 
                                                                                                მომხს: გ.კუცია 

9. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 
ფიზიკური პირი მანანა ბოკუჩავასათვის ,პირდაპირი განკარგვის წესით, 
სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით 
გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისათვის 
თანხმობის მიცემის შესახებ 
                                                                                             მომხს: გ.კუცია 

10. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 
ფიზიკური პირი ნარინა ქოქაძისათვის, პირდაპირი განკარგვის წესით 
სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით 
გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისათვის 
თანხმობის მიცემის შესახებ 
                                                                                               მომხს: გ.კუცია 



11. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 
ფიზიკური პირი ლია ვასაძისათვის, პირდაპირი განკარგვის წესით, 
სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით 
გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისათვის 
თანხმობის მიცემის შესახებ 
                                                                                                 მომხს: გ.კუცია 

12. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 
ფიზიკური პირი ნანა შენგელიასათვის, პირდაპირი განკარგვის წესით, 
სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით 
გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისათვის 
თანხმობის მიცემის შესახებ 
                                                                                                  მომხს: გ.კუცია 

13. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 
ფიზიკური პირი დარეჯან გაბესკირიასათვის, პირდაპირი განკარგვის წესით, 
სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით 
გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისათვის 
თანხმობის მიცემის შესახებ 
                                                                                                  მომხს: გ.კუცია 

14. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 
ფიზიკური პირი ნანა მაკალათიასათვის  ,პირდაპირი განკარგვის წესით, 
სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით 
გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისათვის 
თანხმობის მიცემის შესახებ 
                                                                                               მომხს: გ.კუცია 

15. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 
ფიზიკური პირი ვანდა მაკალათიასათვის ,პირდაპირი განკარგვის წესით, 
სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით 
გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისათვის 
თანხმობის მიცემის შესახებ 
                                                                                               მომხს: გ.კუცია 

16. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 
ფიზიკური პირი ნონა ჯანაშიასათვის ,პირდაპირი განკარგვის წესით, 
სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით 
გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისათვის 
თანხმობის მიცემის შესახებ 
                                                                                              მომხს: გ.კუცია 

17. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 
ფიზიკური პირი კესო მიქაძისათვის ,პირდაპირი განკარგვის წესით 
,სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით 
გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისათვის 
თანხმობის მიცემის შესახებ 
                                                                                              მომხს: გ.კუცია 

18. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 
ფიზიკური პირი მარინა ჯოჯუასათვის ,პირდაპირი განკარგვის წესით, 
სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით 
გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისათვის 
თანხმობის მიცემის შესახებ 



                                                                                                მომხს: გ.კუცია 
19. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

ფიზიკური პირი ფატმან ჩხაიძისათვის ,პირდაპირი განკარგვის წესით, 
სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით 
გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისათვის 
თანხმობის მიცემის შესახებ 
                                                                                                 მომხს: გ.კუცია 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

კომისიამ კენჭი უყარა დღის წესრიგს ( მომხრე - 4; წინააღმდეგი -0) და განაგრძო 

მუშაობა წარმოდგენილი დღის წესრიგის შესაბამისად. 

 

მოისმინეს : 

1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს 
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის 
პროგრამის ფარგლებში აბაშის მუნიციპალიტეტში დასახლებების მიხედვით 
შერჩეული პროექტებისა და გამოყოფილი თანხის განაწილების შესახებ 
 

                                                                                                                  მომხს: გ.კუცია 
 

მომხსენებელმა კომისიის წევრებს გააცნო განკარგულების  პროექტი - საქართველოს 
სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში 
განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 
აბაშის მუნიციპალიტეტში დასახლებების მიხედვით შერჩეული პროექტებისა და 
გამოყოფილი თანხის განაწილების შესახებ 
 
 
 

                                   აზრი გამოთქვეს: მ. ჯალაღონიამ და რ.კაჭარავამ. 
 
 

 



 კომისიის წევრებმა იმსჯელეს აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით და ჩატარებული 

კენჭისყრის შედეგად (მომხრე -4; წინააღმდეგი -0)  აბაშის მუნიციპალიტეტის 

ინფრასტრუქტურის, ეკონომიკური და ქონების მართვის კომისიამ  

 

 

                                                  დაადგინა:  

  

 განკარგულების  პროექტი - საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული 
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის 
მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში აბაშის მუნიციპალიტეტში დასახლებების 
მიხედვით შერჩეული პროექტებისა და გამოყოფილი თანხის განაწილების შესახებ  
გატანილ იქნეს საკრებულოს  ბიუროს სხდომაზე საკრებულოს    სხდომის დღის წესრიგში 
შეტანის მიზნით. 
 

 

 

მოისმინეს : 

2. აბაშის მუნიციპალიტეტის ქონების 2022 წლის საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის 
დამტკიცების შესახებ. 

 
                                                                                                                 
                                                                                                                 მომხს:გ.კუცია 
 
მომხსენებელმა კომისიის წევრებს გააცნო განკარგულების  პროექტი-აბაშის 
მუნიციპალიტეტის ქონების 2022 წლის საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის 
დამტკიცების შესახებ. 
 
 
                                                                                                                 
 

                                   აზრი გამოთქვეს: მ. ჯალაღონიამ და ბ. ქვილითაიამ. 
 

 

 კომისიის წევრებმა იმსჯელეს აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით და ჩატარებული 

კენჭისყრის შედეგად (მომხრე -4; წინააღმდეგი -0)  აბაშის მუნიციპალიტეტის 

ინფრასტრუქტურის, ეკონომიკური და ქონების მართვის კომისიამ  

 

 



                                                

   დაადგინა:  

განკარგულების  პროექტი -აბაშის მუნიციპალიტეტის ქონების 2022 წლის 
საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ გატანილ იქნეს საკრებულოს  
ბიუროს სხდომაზე საკრებულოს    სხდომის დღის წესრიგში შეტანის მიზნით. 
 

 
 

 

მოისმინეს : 

3. აბაშის მუნიციპალიტეტის ქონების 2022 წლის პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების 
შესახებ. 
 

                                                                                                                 
                                                                                                                მომხს:გ.კუცია 
 

მომხსენებელმა კომისიის წევრებს განკარგულების პროექტი - აბაშის მუნიციპალიტეტის 
ქონების 2022 წლის პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ. 
 

 
 
                                                                                                              
 

                                  აზრი გამოთქვეს: მ. ჯალაღონიამ და რ. ქვილითაიამ. 
 

 

 კომისიის წევრებმა იმსჯელეს აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით და ჩატარებული 

კენჭისყრის შედეგად (მომხრე -4; წინააღმდეგი -0)  აბაშის მუნიციპალიტეტის 

ინფრასტრუქტურის, ეკონომიკური და ქონების მართვის კომისიამ  

 

                                   

   დაადგინა:  

განკარგულების პროექტი - აბაშის მუნიციპალიტეტის ქონების 2022 წლის პრივატიზაციის 
გეგმის დამტკიცების შესახებ გატანილ იქნეს საკრებულოს  ბიუროს სხდომაზე 
საკრებულოს    სხდომის დღის წესრიგში შეტანის მიზნით. 
  

 
 

 



მოისმინეს : 

4. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სსიპ 
სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოსათვის პირდაპირი განკარგვის 
წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან 
დაკავშირებით ,აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 

                                                                                        
                                                                                                                მომხს:გ.კუცია 
 

 მომხსენებელმა კომისიის წევრებს გააცნო განკარგულების პროექტი - აბაშის 
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სსიპ სახელმწიფო 
სერვისების განვითარების სააგენტოსათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის 
უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით ,აბაშის 
მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 
                                                                                        
 
 

 
 
                                                                                                             

                                   აზრი გამოთქვეს: რ. კაჭარავამ და ბ. ქვილითაიამ. 
 

 

 კომისიის წევრებმა იმსჯელეს აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით და ჩატარებული 

კენჭისყრის შედეგად (მომხრე -4; წინააღმდეგი -0)  აბაშის მუნიციპალიტეტის 

ინფრასტრუქტურის, ეკონომიკური და ქონების მართვის კომისიამ  

 

                                   

   დაადგინა:  

განკარგულების პროექტი - აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი 
ქონების სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოსათვის პირდაპირი 
განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით 
გადაცემასთან დაკავშირებით ,აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის 
შესახებ  გატანილ იქნეს საკრებულოს  ბიუროს სხდომაზე საკრებულოს    სხდომის დღის 
წესრიგში შეტანის მიზნით. 
  

 
 
 
 
 
 
 



მოისმინეს : 

5. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური პირი 
ცისმარა ცომაიასათვის ,პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, 
უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის 
მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 

 
                                                                                                                 
                                                                                                                მომხს:გ.კუცია 
 

მომხსენებელმა კომისიის წევრებს განკარგულების პროექტი - აბაშის მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური პირი ცისმარა ცომაიასათვის 
,პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის 
ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისათვის 
თანხმობის მიცემის შესახებ. 
 

 
 

 
 
                                                                                                              
 

                                  აზრი გამოთქვეს: მ. ჯალაღონიამ და ბ.ქვილითაიამ. 
 

 

 კომისიის წევრებმა იმსჯელეს აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით და ჩატარებული 

კენჭისყრის შედეგად (მომხრე -4; წინააღმდეგი -0)  აბაშის მუნიციპალიტეტის 

ინფრასტრუქტურის, ეკონომიკური და ქონების მართვის კომისიამ  

 

                                   

   დაადგინა:  

განკარგულების პროექტი -აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი 
ქონების ფიზიკური პირი ცისმარა ცომაიასათვის ,პირდაპირი განკარგვის წესით, 
სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან 
დაკავშირებით, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 
გატანილ იქნეს საკრებულოს  ბიუროს სხდომაზე საკრებულოს    სხდომის დღის წესრიგში 
შეტანის მიზნით. 
 
 
 
 
 
 



მოისმინეს : 

6. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური პირი 
ზაზა  კაჭარავასათვის ,პირდაპირი განკარგვის წესით ,სარგებლობის უფლებით 
,უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის 
მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 
 

                                                                                                                 
                                                                                                                მომხს:გ.კუცია 
 

მომხსენებელმა კომისიის წევრებს განკარგულების პროექტი - აბაშის მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური პირი ზაზა  კაჭარავასათვის 
,პირდაპირი განკარგვის წესით ,სარგებლობის უფლებით ,უსასყიდლო უზუფრუქტის 
ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისათვის 
თანხმობის მიცემის შესახებ 

 
 
 

 
 
                                                                                                              
 

                                  აზრი გამოთქვეს: რ.კაჭარავამ და ბ.ქვილითაიამ. 
 

 

 კომისიის წევრებმა იმსჯელეს აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით და ჩატარებული 

კენჭისყრის შედეგად (მომხრე -4; წინააღმდეგი -0)  აბაშის მუნიციპალიტეტის 

ინფრასტრუქტურის, ეკონომიკური და ქონების მართვის კომისიამ  

 

                                   

   დაადგინა:  

განკარგულების პროექტი - აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი 
ქონების ფიზიკური პირი ზაზა  კაჭარავასათვის ,პირდაპირი განკარგვის წესით 
,სარგებლობის უფლებით ,უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან 
დაკავშირებით, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 
გატანილ იქნეს საკრებულოს  ბიუროს სხდომაზე საკრებულოს    სხდომის დღის წესრიგში 
შეტანის მიზნით. 
 
 
 
 
 
 



 
მოისმინეს : 

7. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური პირი 
ომარი კუპრეიშვილისათვის ,პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, 
უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის 
მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 

                                                                                                                 
                                                                                                                მომხს:გ.კუცია 
 

მომხსენებელმა კომისიის წევრებს განკარგულების პროექტი - აბაშის მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური პირი ომარი კუპრეიშვილისათვის 
,პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის 
ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისათვის 
თანხმობის მიცემის შესახებ. 
 

 
 
 

 
 
                                                                                                             

                                  აზრი გამოთქვეს: რ.კაჭარავამ და ბ.ქვილითაიამ. 
 

 

 კომისიის წევრებმა იმსჯელეს აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით და ჩატარებული 

კენჭისყრის შედეგად (მომხრე -4; წინააღმდეგი -0)  აბაშის მუნიციპალიტეტის 

ინფრასტრუქტურის, ეკონომიკური და ქონების მართვის კომისიამ  

 

                                   

   დაადგინა:  

განკარგულების პროექტი - აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი 
ქონების ფიზიკური პირი ომარი კუპრეიშვილისათვის ,პირდაპირი განკარგვის წესით, 
სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან 
დაკავშირებით, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 
გატანილ იქნეს საკრებულოს  ბიუროს სხდომაზე საკრებულოს    სხდომის დღის წესრიგში 
შეტანის მიზნით. 
 
 
 
 
 
 



 
 
მოისმინეს : 

8.   ფიზიკური პირი ზაზა გვაზავასათვის ,პირდაპირი განკარგვის წესით, 

სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან 

დაკავშირებით, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 

                                                                                               
                                                                                                                მომხს:გ.კუცია 
მომხსენებელმა კომისიის წევრებს განკარგულების პროექტი - ფიზიკური პირი ზაზა 

გვაზავასათვის ,პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო 

უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის მუნიციპალიტეტის 

მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 

 
 

 
 

 
 
                                                                                                             

                                  აზრი გამოთქვეს: რ.კაჭარავამ და მ.ჯალაღონიამ. 
 

 

 კომისიის წევრებმა იმსჯელეს აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით და ჩატარებული 

კენჭისყრის შედეგად (მომხრე -4; წინააღმდეგი -0)  აბაშის მუნიციპალიტეტის 

ინფრასტრუქტურის, ეკონომიკური და ქონების მართვის კომისიამ  

 

                                   

   დაადგინა:  

განკარგულების პროექტი -ფიზიკური პირი ზაზა გვაზავასათვის ,პირდაპირი 

განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით 

გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის 

მიცემის შესახებ გატანილ იქნეს საკრებულოს  ბიუროს სხდომაზე საკრებულოს    

სხდომის დღის წესრიგში შეტანის მიზნით. 

 
 
 
 



მოისმინეს : 

 
9. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური პირი 

მანანა ბოკუჩავასათვის ,პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, 
უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის 
მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 

 
 
                                                                                                                მომხს:გ.კუცია 
 
მომხსენებელმა კომისიის წევრებს განკარგულების პროექტი - აბაშის მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური პირი მანანა ბოკუჩავასათვის 
,პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის 
ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისათვის 
თანხმობის მიცემის შესახებ. 

 

 
 

 
                                                                                                             

                                  აზრი გამოთქვეს: რ. კაჭარავამ და ბ. ქვილითაიამ. 
 

 

 კომისიის წევრებმა იმსჯელეს აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით და ჩატარებული 

კენჭისყრის შედეგად (მომხრე -4; წინააღმდეგი -0)  აბაშის მუნიციპალიტეტის 

ინფრასტრუქტურის, ეკონომიკური და ქონების მართვის კომისიამ  

 

                                   

   დაადგინა:  

განკარგულების პროექტი-აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი 
ქონების ფიზიკური პირი მანანა ბოკუჩავასათვის ,პირდაპირი განკარგვის წესით, 
სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან 
დაკავშირებით, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 
გატანილ იქნეს საკრებულოს  ბიუროს სხდომაზე საკრებულოს    სხდომის დღის 

წესრიგში შეტანის მიზნით. 

 
 
 
 
 
 



მოისმინეს : 

 
10. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური პირი 

ნარინა ქოქაძისათვის, პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, 
უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის 
მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 

 
 
                                                                                                                მომხს:გ.კუცია 
 
მომხსენებელმა კომისიის წევრებს განკარგულების პროექტი - აბაშის მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური პირი ნარინა ქოქაძისათვის, 
პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის 
ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისათვის 
თანხმობის მიცემის შესახებ. 
 

 

 
 

 
                                                                                                             

                                  აზრი გამოთქვეს: რ. კაჭარავამ და მ. ჯალაღონიამ.  
 

 

 კომისიის წევრებმა იმსჯელეს აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით და ჩატარებული 

კენჭისყრის შედეგად (მომხრე -4; წინააღმდეგი -0)  აბაშის მუნიციპალიტეტის 

ინფრასტრუქტურის, ეკონომიკური და ქონების მართვის კომისიამ  

 

                                   

   დაადგინა:  

განკარგულების პროექტი-აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი 
ქონების ფიზიკური პირი ნარინა ქოქაძისათვის, პირდაპირი განკარგვის წესით 
სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან 
დაკავშირებით, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 
გატანილ იქნეს საკრებულოს  ბიუროს სხდომაზე საკრებულოს    სხდომის დღის წესრიგში 
შეტანის მიზნით. 
 
 
 
 
 
 



მოისმინეს : 

 
11. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური პირი 

ლია ვასაძისათვის, პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, 
უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის 
მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 

 
 
                                                                                                                მომხს:გ.კუცია 
 
მომხსენებელმა კომისიის წევრებს განკარგულების პროექტი - აბაშის მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური პირი ლია ვასაძისათვის, 
პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის 
ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისათვის 
თანხმობის მიცემის შესახებ. 

 
 

 

 
 

 
                                                                                                             

                                  აზრი გამოთქვეს: რ. კაჭარავამ და მ. ჯალაღონიამ.  
 

 

 კომისიის წევრებმა იმსჯელეს აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით და ჩატარებული 

კენჭისყრის შედეგად (მომხრე -4; წინააღმდეგი -0)  აბაშის მუნიციპალიტეტის 

ინფრასტრუქტურის, ეკონომიკური და ქონების მართვის კომისიამ  

 

                                   

   დაადგინა:  

განკარგულების პროექტი-აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი 
ქონების ფიზიკური პირი ლია ვასაძისათვის, პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის 
უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის 
მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ გატანილ იქნეს საკრებულოს  
ბიუროს სხდომაზე საკრებულოს    სხდომის დღის წესრიგში შეტანის მიზნით. 
 
 
 
 
 
 



 
მოისმინეს : 

 
12. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური პირი 

ნანა შენგელიასათვის, პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, 
უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის 
მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 

 
 
                                                                                                                მომხს:გ.კუცია 
 
 მომხსენებელმა კომისიის წევრებს განკარგულების პროექტი - აბაშის მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური პირი ნანა შენგელიასათვის, 
პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის 
ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისათვის 
თანხმობის მიცემის შესახებ. 
 

 
 
 
                                                                                                             

                          აზრი გამოთქვეს: რ. კაჭარავამ, ბ. ქვილითაიამ და მ.ჯალაღონიამ. 
 

 

 კომისიის წევრებმა იმსჯელეს აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით და ჩატარებული 

კენჭისყრის შედეგად (მომხრე -4; წინააღმდეგი -0)  აბაშის მუნიციპალიტეტის 

ინფრასტრუქტურის, ეკონომიკური და ქონების მართვის კომისიამ  

 

                                   

   დაადგინა:  

განკარგულების პროექტი- აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი 
ქონების ფიზიკური პირი ნანა შენგელიასათვის, პირდაპირი განკარგვის წესით, 
სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან 
დაკავშირებით, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 
გატანილ იქნეს საკრებულოს  ბიუროს სხდომაზე საკრებულოს    სხდომის დღის წესრიგში 
შეტანის მიზნით. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
მოისმინეს : 

 
13. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური პირი 

დარეჯან გაბესკირიასათვის, პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, 
უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის 
მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 

 
 
                                                                                                                მომხს:გ.კუცია 
 
 მომხსენებელმა კომისიის წევრებს განკარგულების პროექტი - აბაშის მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური პირი დარეჯან გაბესკირიასათვის, 
პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის 
ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისათვის 
თანხმობის მიცემის შესახებ. 
 
 
 
                                                                                                             

                          აზრი გამოთქვეს: რ. კაჭარავამ, ბ. ქვილითაიამ და მ.ჯალაღონიამ. 
 

 

 კომისიის წევრებმა იმსჯელეს აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით და ჩატარებული 

კენჭისყრის შედეგად (მომხრე -4; წინააღმდეგი -0)  აბაშის მუნიციპალიტეტის 

ინფრასტრუქტურის, ეკონომიკური და ქონების მართვის კომისიამ  

 

                                   

   დაადგინა:  

განკარგულების პროექტი- აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი 
ქონების ფიზიკური პირი დარეჯან გაბესკირიასათვის, პირდაპირი განკარგვის წესით, 
სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან 
დაკავშირებით, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 
გატანილ იქნეს საკრებულოს  ბიუროს სხდომაზე საკრებულოს    სხდომის დღის წესრიგში 
შეტანის მიზნით. 
 
 
 
 
 
 
 



 
მოისმინეს : 

 
14. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური პირი 

ნანა მაკალათიასათვის  ,პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, 
უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის 
მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 

 
 
                                                                                                                მომხს:გ.კუცია 
 
მომხსენებელმა კომისიის წევრებს განკარგულების პროექტი - აბაშის მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური პირი ნანა მაკალათიასათვის  
,პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის 
ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისათვის 
თანხმობის მიცემის შესახებ. 
 
 
 
                                                                                                             

                          აზრი გამოთქვეს: რ. კაჭარავამ და ბ. ქვილითაიამ. 
 

 

 კომისიის წევრებმა იმსჯელეს აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით და ჩატარებული 

კენჭისყრის შედეგად (მომხრე -4; წინააღმდეგი -0)  აბაშის მუნიციპალიტეტის 

ინფრასტრუქტურის, ეკონომიკური და ქონების მართვის კომისიამ  

 

                                   

   დაადგინა:  

განკარგულების პროექტი- აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი 
ქონების ფიზიკური პირი ნანა მაკალათიასათვის  ,პირდაპირი განკარგვის წესით, 
სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან 
დაკავშირებით, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 
გატანილ იქნეს საკრებულოს  ბიუროს სხდომაზე საკრებულოს    სხდომის დღის წესრიგში 
შეტანის მიზნით. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
მოისმინეს : 

 
15. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური პირი 

ვანდა მაკალათიასათვის ,პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, 
უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის 
მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 

 
 
                                                                                                                მომხს:გ.კუცია 
 
მომხსენებელმა კომისიის წევრებს განკარგულების პროექტი - აბაშის მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური პირი ვანდა მაკალათიასათვის 
,პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის 
ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისათვის 
თანხმობის მიცემის შესახებ. 
 
 
 
                                                                                                             

                          აზრი გამოთქვეს: რ. კაჭარავამ და ბ. ქვილითაიამ. 
 

 

 კომისიის წევრებმა იმსჯელეს აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით და ჩატარებული 

კენჭისყრის შედეგად (მომხრე -4; წინააღმდეგი -0)  აბაშის მუნიციპალიტეტის 

ინფრასტრუქტურის, ეკონომიკური და ქონების მართვის კომისიამ  

 

                                   

   დაადგინა:  

განკარგულების პროექტი- აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი 
ქონების ფიზიკური პირი ვანდა მაკალათიასათვის ,პირდაპირი განკარგვის წესით, 
სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან 
დაკავშირებით, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 
გატანილ იქნეს საკრებულოს  ბიუროს სხდომაზე საკრებულოს    სხდომის დღის წესრიგში 
შეტანის მიზნით. 
 
 
 
 
 
 
 



 
მოისმინეს : 

16. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური პირი 
ნონა ჯანაშიასათვის ,პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, 
უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის 
მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 

 
 
                                                                                                                მომხს:გ.კუცია 
 
მომხსენებელმა კომისიის წევრებს განკარგულების პროექტი - აბაშის მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური პირი ნონა ჯანაშიასათვის 
,პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის 
ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისათვის 
თანხმობის მიცემის შესახებ. 
 

 
 
 
                                                                                                             

                          აზრი გამოთქვეს: რ. კაჭარავამ და ბ. ქვილითაიამ. 
 

 

 კომისიის წევრებმა იმსჯელეს აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით და ჩატარებული 

კენჭისყრის შედეგად (მომხრე -4; წინააღმდეგი -0)  აბაშის მუნიციპალიტეტის 

ინფრასტრუქტურის, ეკონომიკური და ქონების მართვის კომისიამ  

 

                                   

   დაადგინა:  

განკარგულების პროექტი- აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი 
ქონების ფიზიკური პირი ნონა ჯანაშიასათვის ,პირდაპირი განკარგვის წესით, 
სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან 
დაკავშირებით, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 
გატანილ იქნეს საკრებულოს  ბიუროს სხდომაზე საკრებულოს    სხდომის დღის წესრიგში 
შეტანის მიზნით. 
 
 
 
 
 
 
 
 



მოისმინეს : 

17. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური პირი 
კესო მიქაძისათვის ,პირდაპირი განკარგვის წესით ,სარგებლობის უფლებით, 
უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის 
მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 

 
 
                                                                                                                მომხს:გ.კუცია 
 
მომხსენებელმა კომისიის წევრებს განკარგულების პროექტი - აბაშის მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური პირი კესო მიქაძისათვის 
,პირდაპირი განკარგვის წესით ,სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის 
ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისათვის 
თანხმობის მიცემის შესახებ. 
 
 

 
 
                                                                                                             

                          აზრი გამოთქვეს: რ. კაჭარავამ და ბ. ქვილითაიამ. 
 

 

 კომისიის წევრებმა იმსჯელეს აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით და ჩატარებული 

კენჭისყრის შედეგად (მომხრე -4; წინააღმდეგი -0)  აბაშის მუნიციპალიტეტის 

ინფრასტრუქტურის, ეკონომიკური და ქონების მართვის კომისიამ  

 

                                   

   დაადგინა:  

განკარგულების პროექტი-აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი 
ქონების ფიზიკური პირი კესო მიქაძისათვის ,პირდაპირი განკარგვის წესით 
,სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან 
დაკავშირებით, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 
გატანილ იქნეს საკრებულოს  ბიუროს სხდომაზე საკრებულოს    სხდომის დღის წესრიგში 
შეტანის მიზნით. 
 
 
 
 
 
 
 
 



მოისმინეს : 

18. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური პირი 
მარინა ჯოჯუასათვის ,პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, 
უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის 
მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 

 
 
                                                                                                                მომხს:გ.კუცია 
 
 მომხსენებელმა კომისიის წევრებს განკარგულების პროექტი - აბაშის მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური პირი მარინა ჯოჯუასათვის 
,პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის 
ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისათვის 
თანხმობის მიცემის შესახებ. 
 
 
 
                                                                                                            

                                        აზრი გამოთქვეს: მ.ჯალაღონიამ და ბ. ქვილითაიამ. 
 

 

 კომისიის წევრებმა იმსჯელეს აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით და ჩატარებული 

კენჭისყრის შედეგად (მომხრე -4; წინააღმდეგი -0)  აბაშის მუნიციპალიტეტის 

ინფრასტრუქტურის, ეკონომიკური და ქონების მართვის კომისიამ  

 

                                   

   დაადგინა:  

განკარგულების პროექტი-აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი 
ქონების ფიზიკური პირი მარინა ჯოჯუასათვის ,პირდაპირი განკარგვის წესით, 
სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან 
დაკავშირებით, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 
გატანილ იქნეს საკრებულოს  ბიუროს სხდომაზე საკრებულოს    სხდომის დღის წესრიგში 
შეტანის მიზნით. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
მოისმინეს : 

19. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური პირი 
ფატმან ჩხაიძისათვის ,პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, 
უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის 
მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 

 
 
                                                                                                                მომხს:გ.კუცია 
 
მომხსენებელმა კომისიის წევრებს განკარგულების პროექტი - აბაშის მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური პირი ფატმან ჩხაიძისათვის 
,პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის 
ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისათვის 
თანხმობის მიცემის შესახებ. 
 
 
 
                                                                                                            

                                        აზრი გამოთქვეს: მ.ჯალაღონიამ და ბ. ქვილითაიამ. 
 

 

 კომისიის წევრებმა იმსჯელეს აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით და ჩატარებული 

კენჭისყრის შედეგად (მომხრე -4; წინააღმდეგი -0)  აბაშის მუნიციპალიტეტის 

ინფრასტრუქტურის, ეკონომიკური და ქონების მართვის კომისიამ  

 

                                   

   დაადგინა:  

განკარგულების პროექტი-აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი 
ქონების ფიზიკური პირი ფატმან ჩხაიძისათვის ,პირდაპირი განკარგვის წესით, 
სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან 
დაკავშირებით, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 
გატანილ იქნეს საკრებულოს  ბიუროს სხდომაზე საკრებულოს    სხდომის დღის წესრიგში 
შეტანის მიზნით. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ამით დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხები ამოწურულ იქნა და კომისიის 
სხდომა დახურულად გამოცხადდა . 
 

 

 

      აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურის,  

      ეკონომიკური და ქონების მართვის 

      კომისიის თავმჯდომარე:                               გ.კუცია 


