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                                                          სარჩევი 
    
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის 

                                                       ოქმი #5 
აბაშა, 2022 წლის  21 აპრილი 
 

1. ფრაქცია  ,,აბაშა საქართველოსთვის“ დაფუძნების ცნობად მიღების შესახებ 
მომხს: კ. კუჭუხიძე 

2.  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: მ. ქვილითაია 
3. აბაშის მუნიციპალიტეტის ქონების 2022 წლის საპრივატიზაციო ობიექტების 

ნუსხის დამტკიცების შესახებ. 
მომხს: დ. თოფურია 

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

მომხს: დ. თოფურია 
5. 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: დ. თოფურია 
6. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური 

პირი ცისმარა ცომაიასათვის, პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის 
უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით, 

აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 
მომხს: დ. თოფურია 

7. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური 
პირი ზაზა კაჭარავასათვის, პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის 
უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით, 

აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 
მომხს: დ. თოფურია 

8. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური 
პირი ომარი კუპრეიშვილისათვის, პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის 
უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით, 

აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 
 

მომხს: დ. თოფურია 



9. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური 
პირი ზაზა გვაზავასათვის, პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის 
უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით, 

აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 
მომხს: დ. თოფურია 

10. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური 
პირი მანანა ბოკუჩავასათვის, პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის 
უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით, 

აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ.  
მომხს: დ. თოფურია 

11. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური 
პირი ნარინა ქოქაძისათვის, პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის 
უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით, 

აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ.  
მომხს: დ. თოფურია 

12. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური 
პირი ლია ვასაძისათვის, პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის 
უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით, 

აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 
მომხს: დ. თოფურია 

13. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური 
პირი ნანა შენგელიასათვის, პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის 
უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით, 

აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 
მომხს: დ. თოფურია 

14. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური 
პირი დარეჯან გაბესკირიასათვის, პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის 
უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით, 

აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 
მომხს: დ. თოფურია 

15. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური 
პირი ნანა მაკალათიასათვის, პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის 
უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით, 

აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 
მომხს: დ. თოფურია 

16. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური 
პირი ვანდა მაკალათიასათვის, პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის 
უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით, 

აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 
მომხს: დ. თოფურია 

17. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური 
პირი ნონა ჯანაშიასათვის, პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის 



უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით, 

აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 
მომხს: დ. თოფურია 

18. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური 
პირი კესო მიქაძისათვის, პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის 
უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით, 

აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 
მომხს: დ. თოფურია 

19. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური 
პირი მარინა ჯოჯუასათვის, პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის 
უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით, 

აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 
მომხს: დ. თოფურია 

20. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური 
პირი ფატმან ჩხაიძისათვის, პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის 
უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით, 

აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 
მომხს: დ. თოფურია 

 
 
 
 
 

აბაშის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 
 
აპარატის  უფროსი:                გ. ხურცილავა 



                                                                                     ოქმი #5 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომისა 

                                                                                                          აბაშა, 2022 წლის 21 აპრილი 
 
    სხდომას ესწრებოდნენ: გელა ხოშტარია, ნანა შენგელია, კონსტანტინე კუჭუხიძე, როინ 
კაჭარავა, დარეჯან ვადაჭკორია, პროკოფი ნიკურაძე, ზეზვა მაკალათია, დავით ცანავა, დიმიტრი 
ვერულაშვილი,  დავით გუნია, ბაქარ შელია, ზაზა ალასანია, მურთაზ ჯალაღონია, იაგო თოდუა, 
გია კუცია,  შოთა ჭანტურაია, დავით კაჭარავა, ქეთევან ლობჟანიძე,  მერაბ მელია, გენო 
მიმინოშვილი, კოკი ჩაჩავა, მეგული ჩოჩია. 
   აბაშის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე გ. ჯვარელია, ინფრასტრუქტურისა და ურბანული 
განვითარების სამსახურის უფროსი ი. კიზირია, ამავე სამსახურის ურბანული განვითარების 
განყოფილების უფროსი მ. ქვილითაია და ეკონომიკური პოლიტიკისა და მუნიციპალური 
სერვისების სამსახურის მუნიციპალური ქონებისა და ადგილობრივი მოსაკრებლის 
განყოფილების უფროსი დ. თოფურია. 
  საკრებულოს აპარატის მეორე რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის 
ხელმძღვანელი - საკრებულოს აპარატის უფროსი გ. ხურცილავა, საკრებულოს აპარატის მეორე 
რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - იურიდიულ საკითხთა 
განყოფილების უფროსი ნ. კუპრეიშვილი  და  ამავე განყოფილების მესამე რანგის პირველი 
კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ნ. კუპრეიშვილი. 

 

 
dRis wesrigi: 
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მოისმინეს:  
 ფრაქცია  ,,აბაშა საქართველოსთვის“ დაფუძნების ცნობად მიღების შესახებ 

მომხს: კ. კუჭუხიძე 
  მომხსენებელმა, საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის 
კომისიის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა,  კ. კუჭუხიძემ  სხდომის მონაწილეებს 
აცნობა, რომ დაფუძნდა ფრაქცია ,,აბაშა საქართველოსთვის“.  
  საკრებულოს მიერ ცნობად იქნა მიღებული კენჭისყრის გარეშე ფრაქცია ,,აბაშა 
საქართველოსთვის“  დაფუძნება. 
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მოისმინეს:  
  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: მ. ქვილითაია 
   მომხსენებელმა, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და ურბანული 
სამსახურის ურბანული განვითარების განყოფილების უფროსმა, მ. ქვილითაიამ სხდომის 
მონაწილეებს გააცნო  საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული 
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის 
მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში აბაშის მუნიციპალიტეტში დასახლებების 
მიხედვით შერჩეული პროექტებისა და გამოყოფილი თანხის განაწილების შესახებ 
განკარგულების პროექტი. 
  აზრი გამოთქვა: გ. ხოშტარიამ. 
  საკრებულოს ინფრასტრუქტურის, ეკონომიკური და ქონების მართვის კომისიის 
თავმჯდომარე გ. კუციამ წაიკითხა 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 განკარგულების პროექტი. 
   კენჭი ეყარა განკარგულების  პროექტს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების 
ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში აბაშის მუნიციპალიტეტში 
დასახლებების მიხედვით შერჩეული პროექტებისა და გამოყოფილი თანხის განაწილების 
შესახებ. 
 განკარგულების პროექტს მხარი დაუჭირა საკრებულოს 22-მა წევრმა.  
 წინააღმდეგი: 0 
 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მიიღო  
 

განკარგულება #20(თან ერთვის) 



 
3   

მოისმინეს:  
 აბაშის მუნიციპალიტეტის ქონების 2022 წლის საპრივატიზაციო ობიექტების 
 ნუსხის დამტკიცების შესახებ. 

მომხს: დ. თოფურია 
  მომხსენებელმა, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და 
მუნიციპალური სერვისების სამსახურის მუნიციპალური ქონებისა და ადგილობრივი 
მოსაკრებლის განყოფილების უფრომა, დ. თოფურიამ სხდომის მონაწილეებს გააცნო  აბაშის 
მუნიციპალიტეტის ქონების 2022 წლის საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის 
დამტკიცების შესახებ განკარგულების პროექტი. 
     აზრი გამოთქვა: გ. ხოშტარიამ. 
საკრებულოს ინფრასტრუქტურის, ეკონომიკური და ქონების მართვის კომისიის 
თავმჯდომარე გ. კუციამ წაიკითხა განკარგულების პროექტი აბაშის მუნიციპალიტეტის 
ქონების 2022 წლის საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ. 
    კენჭი ეყარა განკარგულების  პროექტს  აბაშის მუნიციპალიტეტის ქონების 2022 წლის 
საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ. 
განკარგულების პროექტს მხარი დაუჭირა საკრებულოს 22-მა წევრმა.  
წინააღმდეგი: 0 

            აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მიიღო  
 

                    განკარგულება #21 (თან ერთვის) 
 

4 
მოისმინეს:  
აბაშის მუნიციპალიტეტის ქონების 2022 წლის პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების 
შესახებ. 

მომხს:  დ.თოფურია 
    მომხსენებელმა, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და 
მუნიციპალური სერვისების სამსახურის მუნიციპალური ქონებისა და ადგილობრივი 
მოსაკრებლის განყოფილების უფროსმა, დ. თოფურიამ სხდომის მონაწილეებს გააცნო 
აბაშის მუნიციპალიტეტის ქონების 2022 წლის პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების 
შესახებ  განკარგულების პროექტი. 
   აზრი გამოთქვა: გ. ხოშტარიამ. 
   საკრებულოს ინფრასტრუქტურის, ეკონომიკური და ქონების მართვის კომისიის 
თავმჯდომარე გ. კუციამ წაიკითხა განკარგულების პროექტი  აბაშის მუნიციპალიტეტის 
ქონების 2022 წლის პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ. 
   კენჭი ეყარა განკარგულების  პროექტს  აბაშის მუნიციპალიტეტის ქონების 2022 წლის 
პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ. 
 განკარგულების პროექტს მხარი დაუჭირა საკრებულოს 22-მა წევრმა.  
წინააღმდეგი: 0 
 

        აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მიიღო  

განკარგულება #22(თან ერთვის) 



5 
მოისმინეს:  
   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: დ.თოფურია 
    მომხსენებელმა, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და 
მუნიციპალური სერვისების სამსახურის მუნიციპალური ქონებისა და ადგილობრივი 
მოსაკრებლის განყოფილების უფროსმა, დ. თოფურიამ სხდომის მონაწილეებს გააცნო 
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  
განკარგულების პროექტი. 
   აზრი გამოთქვა: გ. ხოშტარიამ. 
   საკრებულოს ინფრასტრუქტურის, ეკონომიკური და ქონების მართვის კომისიის 
თავმჯდომარე გ. კუციამ წაიკითხა 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. 
    კენჭი ეყარა განკარგულების პროექტს 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. 
განკარგულების პროექტს მხარი დაუჭირა საკრებულოს 22-მა წევრმა.  
წინააღმდეგი: 0 
 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მიიღო  
 

განკარგულება #23 (თან ერთვის) 
 

6 
მოისმინეს:  
   აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური 
პირი ცისმარა ცომაიასათვის, პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, 

უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის 
მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 

მომხს: დ. თოფურია 
    მომხსენებელმა, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და 
მუნიციპალური სერვისების სამსახურის მუნიციპალური ქონებისა და ადგილობრივი 



მოსაკრებლის განყოფილების უფროსმა, დ. თოფურიამ სხდომის მონაწილეებს გააცნო 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური პირი 
ცისმარა ცომაიასათვის, პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, 

უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის 
მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ  განკარგულების პროექტი. 
   აზრი გამოთქვა: გ. ხოშტარიამ. 
   კენჭი ეყარა განკარგულების პროექტს აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 
არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური პირი ცისმარა ცომაიასათვის, პირდაპირი 
განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით 

გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის 
მიცემის შესახებ. 
განკარგულების პროექტს მხარი დაუჭირა საკრებულოს 22-მა წევრმა.  
წინააღმდეგი: 0 
 

            აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მიიღო  
 

განკარგულება #24 (თან ერთვის) 
 

        7 
მოისმინეს:. 
   აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური 
პირი ზაზა კაჭარავასათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, 

უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის 
მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 

მომხს: დ. თოფურია 
    მომხსენებელმა, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და 
მუნიციპალური სერვისების სამსახურის მუნიციპალური ქონებისა და ადგილობრივი 
მოსაკრებლის განყოფილების უფროსმა, დ. თოფურიამ სხდომის მონაწილეებს გააცნო 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური პირი 
ზაზა კაჭარავასათვის, პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, 

უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის 
მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ  განკარგულების პროექტი. 
   აზრი გამოთქვა: გ. ხოშტარიამ. 
   კენჭი ეყარა განკარგულების პროექტს აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 
არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური პირი ზაზა კაჭარავასათვის, პირდაპირი 
განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით 

გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის 
მიცემის შესახებ. 
განკარგულების პროექტს მხარი დაუჭირა საკრებულოს 22-მა წევრმა.  
წინააღმდეგი: 0 
 

        აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მიიღო  
 

განკარგულება #25 (თან ერთვის) 



 
 
 
 

8 
მოისმინეს: 
   აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური 
პირი ომარი კუპრეიშვილისათვის, პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის 
უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის 
მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 

მომხს: დ. თოფურია 
    მომხსენებელმა, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და 
მუნიციპალური სერვისების სამსახურის მუნიციპალური ქონებისა და ადგილობრივი 
მოსაკრებლის განყოფილების უფროსმა, დ. თოფურიამ სხდომის მონაწილეებს გააცნო 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური პირი 
ომარი კუპრეიშვილისათვის, პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, 

უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის 
მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ  განკარგულების პროექტი. 
   აზრი გამოთქვა: გ. ხოშტარიამ. 
   კენჭი ეყარა განკარგულების პროექტს აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 
არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური პირი ომარი კუპრეიშვილისათვის, პირდაპირი 
განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით 

გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის 
მიცემის შესახებ. 
განკარგულების პროექტს მხარი დაუჭირა საკრებულოს 22-მა წევრმა.  
წინააღმდეგი: 0 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მიიღო  
 

განკარგულება #26 (თან ერთვის) 
 

9 
მოისმინეს: 
   აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური 
პირი ზაზა გვაზავასათვის, პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, 

უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის 
მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 

მომხს: დ. თოფურია 
    მომხსენებელმა, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და 
მუნიციპალური სერვისების სამსახურის მუნიციპალური ქონებისა და ადგილობრივი 
მოსაკრებლის განყოფილების უფროსმა, დ. თოფურიამ სხდომის მონაწილეებს გააცნო 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური პირი 
ზაზა გვაზავასათვის, პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, 

უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის 
მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ  განკარგულების პროექტი. 



   აზრი გამოთქვა: გ. ხოშტარიამ. 
   კენჭი ეყარა განკარგულების პროექტს აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 
არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური პირი ზაზა გვაზავასათვის, პირდაპირი 
განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით 

გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის 
მიცემის შესახებ. 
განკარგულების პროექტს მხარი დაუჭირა საკრებულოს 22-მა წევრმა.  
წინააღმდეგი: 0 
 

                    აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მიიღო  
 

განკარგულება #27 (თან ერთვის) 
 

10 
მოისმინეს: 
   აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური 
პირი მანანა ბოკუჩავასათვის, პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, 

უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის 
მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 

მომხს: დ. თოფურია 
    მომხსენებელმა, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და 
მუნიციპალური სერვისების სამსახურის მუნიციპალური ქონებისა და ადგილობრივი 
მოსაკრებლის განყოფილების უფროსმა, დ. თოფურიამ სხდომის მონაწილეებს გააცნო 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური პირი 
მანანა ბოკუჩავასათვის, პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, 

უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის 
მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ  განკარგულების პროექტი. 
   აზრი გამოთქვა: გ. ხოშტარიამ. 
   კენჭი ეყარა განკარგულების პროექტს აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 
არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური პირი მანანა ბოკუჩავასათვის, პირდაპირი 
განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით 

გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის 
მიცემის შესახებ. 
განკარგულების პროექტს მხარი დაუჭირა საკრებულოს 22-მა წევრმა.  
წინააღმდეგი: 0 
 

             აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მიიღო  
 

განკარგულება #28 (თან ერთვის) 
 
 
 
 
 
 



                   11 
მოისმინეს 

 

   აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური 
პირი ნარინა ქოქაძისათვის, პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, 

უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის 
მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 

მომხს: დ. თოფურია 
    მომხსენებელმა, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და 
მუნიციპალური სერვისების სამსახურის მუნიციპალური ქონებისა და ადგილობრივი 
მოსაკრებლის განყოფილების უფროსმა, დ. თოფურიამ სხდომის მონაწილეებს გააცნო 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური პირი 
ნარინა ქოქაძისათვის, პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, 

უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის 
მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ  განკარგულების პროექტი. 
   აზრი გამოთქვა: გ. ხოშტარიამ. 
   კენჭი ეყარა განკარგულების პროექტს აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 
არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური პირი ნარინა ქოქაძისათვის, პირდაპირი 
განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით 

გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის 
მიცემის შესახებ. 
განკარგულების პროექტს მხარი დაუჭირა საკრებულოს 22-მა წევრმა.  
წინააღმდეგი: 0 
 

              აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მიიღო  
 

განკარგულება #29 (თან ერთვის) 
 

12 
მოისმინეს: 
   აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური 
პირი ლია ვასაძისათვის, პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, 

უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის 
მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 

მომხს: დ. თოფურია 
    მომხსენებელმა, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და 
მუნიციპალური სერვისების სამსახურის მუნიციპალური ქონებისა და ადგილობრივი 
მოსაკრებლის განყოფილების უფროსმა, დ. თოფურიამ სხდომის მონაწილეებს გააცნო  
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური პირი 
ლია ვასაძისათვის, პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, 

უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის 
მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ განკარგულების პროექტი. 
      აზრი გამოთქვა: გ. ხოშტარიამ. 



   კენჭი ეყარა განკარგულების  პროექტს აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 
არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური პირი ლია ვასაძისათვის, პირდაპირი 
განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით 

გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის 
მიცემის შესახებ. 
განკარგულების პროექტს მხარი დაუჭირა  საკრებულოს 22-მა წევრმა.  
წინააღმდეგი: 0 
 

                        აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მიიღო  
 

განკარგულება #30 (თან ერთვის) 
 

 
 

13 
მოისმინეს: 
   აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური 
პირი ნანა შენგელიასათვის, პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, 

უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის 
მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 

მომხს: დ. თოფურია 
    მომხსენებელმა, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და 
მუნიციპალური სერვისების სამსახურის მუნიციპალური ქონებისა და ადგილობრივი 
მოსაკრებლის განყოფილების უფროსმა, დ. თოფურიამ სხდომის მონაწილეებს გააცნო 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური პირი 
ნანა შენგელიასათვის, პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, 

უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის 
მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ  განკარგულების პროექტი. 
   აზრი გამოთქვა: გ. ხოშტარიამ. 
   კენჭი ეყარა განკარგულების პროექტს აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 
არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური პირი ნანა შენგელიასათვის, პირდაპირი 
განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით 

გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის 
მიცემის შესახებ. 
განკარგულების პროექტს მხარი დაუჭირა  საკრებულოს 22-მა წევრმა.  
წინააღმდეგი: 0 
 

                  აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მიიღო  
 

განკარგულება #31 (თან ერთვის) 
 
 
 
 
 



14 
მოისმინეს: 
   აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური 
პირი დარეჯან გაბესკირიასათვის, პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის 
უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის 
მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 

მომხს: დ. თოფურია 
    მომხსენებელმა, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და 
მუნიციპალური სერვისების სამსახურის მუნიციპალური ქონებისა და ადგილობრივი 
მოსაკრებლის განყოფილების უფროსმა, დ. თოფურიამ სხდომის მონაწილეებს გააცნო 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური პირი 
დარეჯან გაბესკირიასათვის, პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, 

უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის 
მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ  განკარგულების პროექტი. 
   აზრი გამოთქვა: გ. ხოშტარიამ. 
   კენჭი ეყარა განკარგულების  პროექტს აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 
არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური პირი დარეჯან გაბესკირიასათვის, პირდაპირი 
განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით 

გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის 
მიცემის შესახებ. 
განკარგულების პროექტს მხარი დაუჭირა საკრებულოს 22-მა წევრმა.  
წინააღმდეგი: 0 
 

                  აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მიიღო  
 

განკარგულება #32 (თან ერთვის) 
 

15 
მოისმინეს: 
   აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური 
პირი ნანა მაკალათიასათვის, პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, 

უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის 
მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 

მომხს: დ. თოფურია 
    მომხსენებელმა, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და 
მუნიციპალური სერვისების სამსახურის მუნიციპალური ქონებისა და ადგილობრივი 
მოსაკრებლის განყოფილების უფროსმა, დ. თოფურიამ სხდომის მონაწილეებს გააცნო 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური პირი 
ნანა მაკალათიასათვის, პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, 

უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის 
მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ  განკარგულების პროექტი. 
   აზრი გამოთქვა: გ. ხოშტარიამ. 



   კენჭი ეყარა განკარგულების პროექტს აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 
არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური პირი ნანა მაკალათიასათვის, პირდაპირი 
განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით 

გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის 
მიცემის შესახებ. 
განკარგულების პროექტს მხარი დაუჭირა საკრებულოს 22-მა წევრმა.  
წინააღმდეგი: 0 
 

                  აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მიიღო  
 

განკარგულება #33 (თან ერთვის) 
 

16 
მოისმინეს: 
   აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური 
პირი ვანდა მაკალათიასათვის, პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის 
უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის 
მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 

მომხს: დ. თოფურია 
    მომხსენებელმა, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და 
მუნიციპალური სერვისების სამსახურის მუნიციპალური ქონებისა და ადგილობრივი 
მოსაკრებლის განყოფილების უფროსმა, დ. თოფურიამ სხდომის მონაწილეებს გააცნო 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური პირი 
ვანდა მაკალათიასათვის, პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, 

უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის 
მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ  განკარგულების პროექტი. 
   აზრი გამოთქვა: გ. ხოშტარიამ. 
   კენჭი ეყარა განკარგულების  პროექტს აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 
არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური პირი ვანდა მაკალათიასათვის, პირდაპირი 
განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით 

გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის 
მიცემის შესახებ. 
განკარგულების პროექტს მხარი დაუჭირა საკრებულოს 22-მა წევრმა.  
წინააღმდეგი: 0 
 

                   აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მიიღო  
 

განკარგულება #34 (თან ერთვის) 
 

17 
მოისმინეს: 
   აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური 
პირი ნონა ჯანაშიასათვის, პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, 



უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის 
მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 

მომხს: დ. თოფურია 
    მომხსენებელმა, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და 
მუნიციპალური სერვისების სამსახურის მუნიციპალური ქონებისა და ადგილობრივი 
მოსაკრებლის განყოფილების უფროსმა, დ. თოფურიამ სხდომის მონაწილეებს გააცნო 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური პირი 
ნონა ჯანაშიასათვის, პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, 

უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის 
მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ  განკარგულების პროექტი. 
   აზრი გამოთქვა: გ. ხოშტარიამ. 
    კენჭი ეყარა განკარგულების პროექტს აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 
არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური პირი ნონა ჯანაშიასათვის, პირდაპირი 
განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით 

გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის 
მიცემის შესახებ. 
განკარგულების პროექტს მხარი დაუჭირა საკრებულოს 22-მა წევრმა.  
წინააღმდეგი: 0 

                 
 
                    აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მიიღო 
  
 

განკარგულება #35 (თან ერთვის) 
 
 

18 
მოისმინეს: 
   აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური 
პირი კესო მიქაძისათვის, პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, 

უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის 
მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 

მომხს: დ. თოფურია 
    მომხსენებელმა, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და 
მუნიციპალური სერვისების სამსახურის მუნიციპალური ქონებისა და ადგილობრივი 
მოსაკრებლის განყოფილების უფროსმა, დ. თოფურიამ სხდომის მონაწილეებს გააცნო 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური პირი 
კესო მიქაძისათვის, პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, 

უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის 
მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ  განკარგულების პროექტი. 
   აზრი გამოთქვა: გ. ხოშტარიამ. 
   კენჭი ეყარა განკარგულების პროექტს აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 
არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური პირი კესო მიქაძისათვის, პირდაპირი 
განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით 



გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის 
მიცემის შესახებ. 
განკარგულების პროექტს მხარი დაუჭირა საკრებულოს 22-მა წევრმა.  
წინააღმდეგი: 0 

                  აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მიიღო  
 

განკარგულება #36 (თან ერთვის) 
 
 

19 
მოისმინეს: 
   აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური 
პირი მარინა ჯოჯუასათვის, პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, 

უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის 
მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 

მომხს: დ. თოფურია 
    მომხსენებელმა, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და 
მუნიციპალური სერვისების სამსახურის მუნიციპალური ქონებისა და ადგილობრივი 
მოსაკრებლის განყოფილების უფროსმა, დ. თოფურიამ სხდომის მონაწილეებს გააცნო 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური პირი 
მარინა ჯოჯუასათვის, პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, 

უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის 
მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ  განკარგულების პროექტი. 
   აზრი გამოთქვა: გ. ხოშტარიამ. 
   კენჭი ეყარა განკარგულების პროექტს აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 
არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური პირი მარინა ჯოჯუასათის, პირდაპირი 
განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით 

გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის 
მიცემის შესახებ. 
განკარგულების პროექტს მხარი დაუჭირა საკრებულოს 22-მა წევრმა.  
წინააღმდეგი: 0 
 

                  აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მიიღო  
 

განკარგულება #37 (თან ერთვის) 
 
 
 

20 
მოისმინეს: 
   აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური 
პირი ფატმან ჩხაიძისათვის, პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, 

უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის 
მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 

მომხს: დ. თოფურია 



    მომხსენებელმა, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და 
მუნიციპალური სერვისების სამსახურის მუნიციპალური ქონებისა და ადგილობრივი 
მოსაკრებლის განყოფილების უფროსმა, დ. თოფურიამ სხდომის მონაწილეებს გააცნო 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური პირი 
ფატმან ჩხაიძისათვის, პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, 

უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის 
მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ  განკარგულების პროექტი. 
   აზრი გამოთქვა: გ. ხოშტარიამ. 
   კენჭი ეყარა განკარგულების პროექტს აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 
არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური პირი ფატმან ჩხაიძისათვის, პირდაპირი 
განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით 

გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის 
მიცემის შესახებ. 
განკარგულების პროექტს მხარი დაუჭირა საკრებულოს 22-მა წევრმა.  
წინააღმდეგი: 0 
 

                        აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მიიღო  
 

განკარგულება #38 (თან ერთვის) 
 
 
 
 

 
 
 
 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

 თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი                                      გ. ხოშტარია      


