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ოქმი #8 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე ბიუროს სხდომისა 
 

აბაშა, 2022 წლის 25 მარტი 
ბიუროს სხდომას თავმჯდომარეობდა გ.ხოშტარია. 
სხდომას ესწრებოდნენ:  
ბიუროს წევრები: ზ. მაკალათია, დ.გუნია, დ.ცანავა, გ.მიგინეიშვილი, კ.კუჭუხიძე, ტ. 

ხოშტარია, გ.კუცია და რ. კაჭარავა. 
საკრებულოს აპარატის მეორე რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის 
ხელმძღვანელის - საკრებულოს აპარატის უფროსის მოადგილე თ. შოთაძე და 
საკრებულოს აპარატის მეორე რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 
ხელმძღვანელი - იურიდიულ საკითხთა განყოფილების უფროსი ნ. კუპრეიშვილი. 

 
dRis wesrigi: 

moismines:  
1.აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ტატო ედიშერაშვილის 
უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის თაობაზე.  

 მომხს: ტ. ხოშტარია                                                                       
 
2. მეგული  ჩოჩიას  აბაშის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  წევრის უფლებამოსილების 
ცნობის შესახებ. 

მომხს: ტ. ხოშტარია                                                                       
 
3. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ელექტრონული 
აუქციონის  წესით, იჯარის ფორმით გაცემის თაობაზე  აბაშის მუნიციპალიტეტის 
მერისათვის თანხმობის მიცემის  შესახებ. 

 მომხს: გ. კუცია                                                                      
   

4. აბაშის მუნიციპალიტეტში ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი 
პროექტების ფონდიდან“ დასაფინანსებელი პროექტების საპროექტო წინადადების 
მოწონების შესახებ  

მომხს:  გ.კუცია 
5. აბაშის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის 
შესახებ. 

 მომხს:  დ.ცანავა  
 

6. აბაშის მუნიციპალიტეტის მერის ანგარიში აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ 
2021 წელს განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების  შესახებ. 

მომხს:  დ.ცანავა 
 



7.აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის 
სამსახურის  ანგარიში 2021 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ  

მომხს:  კ.კუჭუხიძე 
 
8.აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის 
სამსახურის ანგარიში  2021 წელს  გაწეული მუშაობის შესახებ.  

მომხს:  კ.კუჭუხიძე 
 

9. აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და მუნიციპალური 
სერვისების სამსახურის   ანგარიში 2021 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ  

მომხს:  გ.კუცია 
 

10. აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის და ურბანული განვითარების   
სამსახურის  ანგარიში 2021 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ  

მომხს:  გ.კუცია 
 

11. აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის   კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის 
განვითარების  სამსახურის ანგარიში  2021 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ. 
 
          მომხს:  კ.კუჭუხიძე 
 
12. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის II კვარტლის სამუშაო გეგმის 
დამტკიცების შესახებ. 

 მომხს: ტ. ხოშტარია   
                                                                     

13.აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის მოწვევის შესახებ. 

 
მომხს:  გ.ხოშტარია 
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მოისმინეს: 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ტატო ედიშერაშვილის 
უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის თაობაზე.  

 მომხს: ტ. ხოშტარია                                                                       
 
მომხსენებელმა აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო, 
საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე-ტ.ხოშტარია ბიუროს 
სხდომის მონაწილეებს გააცნო საკრებულოს წევრის ტატო ედიშერაშვილის   განცხადება 
საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების მოხსნის თაობაზე.  
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიურომ  მიიღო რეკომენდაცია: 



საკითხი- ტატო ედიშერაშვილის  საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების ვადამდე 
შეწყვეტის შესახებ გატანილ იქნეს საკრებულოს მორიგ სხდომაზე და მომხსენებლად 
დაინიშნოს აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო, 
საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე-ტ.ხოშტარია. 
რეკომენდაცია მიღებულ იქნა ერთხმად. 
 
 

2 
მოისმინეს: 
 მეგული  ჩოჩიას  აბაშის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  წევრის უფლებამოსილების 
ცნობის შესახებ. 

მომხს: ტ. ხოშტარია                                                                       
მომხსენებელმა აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო, 
საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე ბიუროს სხდომის 
მონაწილეებს გააცნო #63 აბაშის საოლქო საარჩევნო კომისიიდან მიღებული წერილი აბაშის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გამოკლებული წევრის ტატო ედიშერაშვილის 
ადგილმონაცვლედ მეგული ჩოჩიას ცნობის შესახებ.  
 აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიურომ  მიიღო რეკომენდაცია: 
საკითხი მეგული  ჩოჩიას  აბაშის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  წევრის 
უფლებამოსილების ცნობის შესახებ გატანილ იქნეს საკრებულოს მორიგ სხდომაზე და 
მომხსენებლად დაინიშნოს აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, 
სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე-ტ.ხოშტარია. 
რეკომენდაცია მიღებულ იქნა ერთხმად. 
 
 
 
 

3 
მოისმინეს: 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ელექტრონული 
აუქციონის  წესით, იჯარის ფორმით გაცემის თაობაზე, აბაშის მუნიციპალიტეტის 
მერისათვის თანხმობის მიცემის  შესახებ 

 მომხს: გ.კუცია                                                                      
   

მომხსენებელმა გ.კუციამ ბიუროს წევრებს გააცნო აბაშის მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ელექტრონული აუქციონის  წესით, იჯარის 
ფორმით გაცემის თაობაზე, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის  
შესახებ, განკარგულების პროექტი. 
 აზრი გამოთქვა: გ. ხოშტარიამ. 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიურომ მიიღო რეკომენდაცია: 
საკითხი _ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 
ელექტრონული აუქციონის  წესით, იჯარის ფორმით გაცემის თაობაზე, აბაშის 



მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის  შესახებ განკარგულების პროექტის 
გატანილ იქნეს საკრებულოს მორიგ სხდომაზე და მომხსენებლად დაინიშნოს დაინიშნოს  
აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და მუნიციპალური 
სერვისების სამსახურის, მუნიციპალური ქონებისა და ადგილობრივი მოსაკრებლის 
განყოფილების უფროსი დ. თოფურია. 
რეკომენდაცია მიღებულ იქნა ერთხმად. 
 
 

4 
 
მოისმინეს: 
აბაშის მუნიციპალიტეტში ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი 
პროექტების ფონდიდან“ დასაფინანსებელი პროექტების საპროექტო წინადადების 
მოწონების შესახებ განკარგულების პროექტის განხილვის დაწყების თაობაზე. 
 

მომხს:  გ.კუცია 
მომხსენებელმა გ.კუციამ ბიუროს წევრებს გააცნო აბაშის მუნიციპალიტეტში 
,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან“ 
დასაფინანსებელი პროექტების საპროექტო წინადადების მოწონების შესახებ 
განკარგულების პროექტი.  
აზრი გამოთქვა: გ. ხოშტარიამ. 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიურომ მიიღო რეკომენდაცია: 
საკითხი _ აბაშის მუნიციპალიტეტში ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი 
პროექტების ფონდიდან“ დასაფინანსებელი პროექტების საპროექტო წინადადების 
მოწონების შესახებ განკარგულების პროექტი გატანილ იქნეს  საკრებულოს მორიგ 
სხდომაზე და მომხსენებლად დაინიშნოს აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის 
ინფრასტრუქტურისა და ურბანული განვითარების სამსახურის ურბანული 
განვითარების განყოფილების უფროსი მ. ქვილითაია 
რეკომენდაცია მიღებულ იქნა ერთხმად. 
 
 

5 
 

მოისმინეს: 
აბაშის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის 
შესახებ. 

მომხს: დ.ცანავა 
 
მომხსენებელმა დ.ცანავამ ბიუროს წევრებს გააცნო აბაშის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის 
ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში. 
აზრი გამოთქვა: გ. ხოშტარიამ. 
 



აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიურომ მიიღო რეკომენდაცია: 
საკითხი _ აბაშის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური 
ანგარიში გატანილ იქნეს საკრებულოს მორიგ სხდომაზე და მომხსენებლად დაინიშნოს 
დაინიშნოს  აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის  საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის 
უფროსი თ. ნოდია. 
 

6     
 
მოისმინეს: 
 აბაშის მუნიციპალიტეტის მერის ანგარიში აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ 2021 
წელს განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების  შესახებ. 

მომხს:  დ.ცანავა 
 
მომხსენებელმა დ.ცანავამ ბიუროს წევრებს გააცნო აბაშის მუნიციპალიტეტის მერის 
ანგარიში აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ 2021 წელს განხორციელებული 
სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ. 
აზრი გამოთქვა: გ. ხოშტარიამ. 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიურომ მიიღო რეკომენდაცია: 
საკითხი _  აბაშის მუნიციპალიტეტის მერის ანგარიში აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის 
მიერ 2021 წელს განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ  გატანილ იქნეს 
საკრებულოს მორიგ სხდომაზე და მომხსენებლად  დაინიშნოს აბაშის 
მუნიციპალიტეტის მერიის  საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი თ. ნოდია . 
რეკომენდაცია მიღებულ იქნა ერთხმად. 
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მოისმინეს: 
აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის სამსახურის  
ანგარიში 2021 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ. 
 

მომხს:  კ.კუჭუხიძე 
 
მომხსენებელმა კ. კუჭუხიძემ  ბიუროს წევრებს გააცნო აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის 
ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის სამსახურის  ანგარიში 2021 წელს გაწეული 
მუშაობის შესახებ. 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიურომ მიიღო რეკომენდაცია: 
საკითხი _აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის 
სამსახურის ანგარიში 2021 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ გატანილ იქნეს საკრებულოს 
მორიგ სხდომაზე და მომხსენებლად დაინიშნოს აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის უფროსი მ.თელია. 
რეკომენდაცია მიღებულ იქნა ერთხმად. 
 



8 
მოისმინეს: 

 
აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის 
სამსახურის  ანგარიში 2021 წელს  გაწეული მუშაობის შესახებ. 

მომხს:  კ.კუჭუხიძე 
 

მომხსენებელმა კ.კუჭუხიძემ ბიუროს წევრებს გააცნო აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის 
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის ანგარიში 2021 წელს  
გაწეული მუშაობის შესახებ . 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიურომ მიიღო რეკომენდაცია: 
საკითხი _  აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და 
მობილიზაციის სამსახურის ანგარიში 2021 წელს  გაწეული მუშაობის შესახებ  გატანილ 
იქნეს  საკრებულოს მორიგ სხდომაზე და მომხსენებლად დაინიშნოს აბაშის 
მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის 
სამსახურის უფროსი ა. კვირკველია. 
რეკომენდაცია მიღებულ იქნა ერთხმად. 
 
 

9 
მოისმინეს: 
 აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და მუნიციპალური 
სერვისების სამსახურის  ანგარიში 2021 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ. 

მომხს:  გ.კუცია 
მომხსენებელმა გ. კუციამ ბიუროს წევრებს გააცნო აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის 
ეკონომიკური პოლიტიკისა და მუნიციპალური სერვისების სამსახურის ანგარიში  2021 
წელს გაწეული მუშაობის შესახებ. 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიურომ მიიღო რეკომენდაცია: 
საკითხი_აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკის და 
მუნიციპალური სერვისების სამსახურის  ანგარიში 2021 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ  
გატანილ იქნეს საკრებულოს მორიგ  სხდომაზე და მომხსენებლად  დაინიშნოს  აბაშის 
მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და მუნიციპალური სერვისების 
სამსახურის სოფლის მეურნეობის განყოფილების უფროსი ჯ.ჩოჩია 
რეკომენდაცია მიღებულ იქნა ერთხმად. 
 
 

10 
 
მოისმინეს: 
აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და ურბანული განვითარების 
სამსახურის ანგარიში 2021 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ.  

მომხს:  გ.კუცია 



მომხსენებელმა გ.კუციამ ბიუროს წევრებს გააცნო აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის 
ინფრასტრუქტურისა და ურბანული განვითარების სამსახურის  ანგარიში 2021 წელს 
გაწეული მუშაობის შესახებ. 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიურომ მიიღო რეკომენდაცია: 
საკითხი _ აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და ურბანული 
განვითარების, სამსახურის ანგარიში 2021 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ  გატანილ 
იქნეს საკრებულოს მორიგ სხდომაზე და მომხსენებლად დაინიშნოს  აბაშის 
მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და ურბანული განვითარების 
სამსახურის  ურბანული განვითარების განყოფილების უფროსი მ.ქვილითაია. 
რეკომენდაცია მიღებულ იქნა ერთხმად. 
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 მოისმინეს: 
აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის 
განვითარების სამსახურის სამსახურის ანგარიში 2021 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ.  

მომხს:  კ.კუჭუხიძე 
მომხსენებელმა კ.კუჭუხიძემ ბიუროს წევრებს გააცნო აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის   
კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის განვითარების  სამსახურის  ანგარიში 2021 
წელს გაწეული მუშაობის შესახებ. 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიურომ მიიღო რეკომენდაცია: 
საკითხი - აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და 
ტურიზმის განვითარების სამსახურის ანგარიში  2021 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ  
გატანილ იქნეს საკრებულოს მორიგ  სხდომაზე და მომხსენებლად დაინიშნოს  აბაშის 
მუნიციპალიტეტის   მერიის კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის განვითარების 
სამსახურის უფროსი შ.დარცმელიძე. 
რეკომენდაცია მიღებულ იქნა ერთხმად. 
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მოისმინეს: 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის II კვარტლის სამუშაო გეგმის 
დამტკიცების შესახებ. 

 მომხს: ტ. ხოშტარია   
მომხსენებელმა საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და 
ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე-  ტ.ხოშტარიამ ბიუროს სხდომის მონაწილეებს გააცნო 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის II კვარტლის სამუშაო გეგმის 
დამტკიცების შესახებ განკარგულების პროექტი. 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიურომ მიიღო რეკომენდაცია: 
 
საკითხი-აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის II კვარტლის სამუშაო 

გეგმის დამტკიცების შესახებ გატანილ იქნეს საკრებულოს მორიგ სხდომაზე და 



მომხსენებლად დაინიშნოს აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, 
სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე-  ტ.ხოშტარია. 
 

13 
მოისმინეს: 

.აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის მოწვევის შესახებ. 

მომხს:  გ.ხოშტარია 
მომხსენებელმა, საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა, 
გ.ხოშტარიამ წამოაყენა წინადადება აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
რიგგარეშე სხდომა მოწვეულ იქნეს 2022 წლის 28 მარტს დილის 10 საათზე, დღის 
წესრიგით: 
 
1.აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ტატო ედიშერაშვილის 
უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის თაობაზე.  

 მომხს: ტ. ხოშტარია                                                                       
 
2. მეგული  ჩოჩიას  აბაშის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  წევრის უფლებამოსილების 
ცნობის შესახებ. 

მომხს: ტ. ხოშტარია                                                                       
 
3. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ელექტრონული 
აუქციონის  წესით, იჯარის ფორმით გაცემის თაობაზე  აბაშის მუნიციპალიტეტის 
მერისათვის თანხმობის მიცემის  შესახებ. 

 მომხს: დ.თოფურია                                                                     
   

4. აბაშის მუნიციპალიტეტში ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი 
პროექტების ფონდიდან“ დასაფინანსებელი პროექტების საპროექტო წინადადების 
მოწონების შესახებ  

მომხს:  მ.ქვილითაია 
5. აბაშის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის 
შესახებ. 

 მომხს:  თ. ნოდია  
 

6. აბაშის მუნიციპალიტეტის მერის ანგარიში აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ 
2021 წელს განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების  შესახებ. 

მომხს:  თ.ნოდია 
 

7.აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის 
სამსახურის  ანგარიში 2021 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ  



მომხს:  მ.თელია 
 
8.აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის 
სამსახურის ანგარიში  2021 წელს  გაწეული მუშაობის შესახებ.  

მომხს:  ა.კვირკველია 
 

9. აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და მუნიციპალური 
სერვისების სამსახურის   ანგარიში 2021 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ  

მომხს:  ჯ.ჩოჩია 
 

10. აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და ურბანული 
განვითარების   სამსახურის  ანგარიში 2021 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ  

მომხს: მ.ქვილითაია 
 

11. აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის   კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის 
განვითარების  სამსახურის ანგარიში  2021 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ. 
 
          მომხს: შ.დარცმელიძე 
 
12. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის II კვარტლის სამუშაო გეგმის 
დამტკიცების შესახებ. 

 მომხს: ტ. ხოშტარია   
                                                                     
 
 
 

 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის  
მოვალეობის შემსრულებელი:                                         გ. ხოშტარია 
 

 
                                                                  

   


