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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება №5 

2011 წლის 7 თებერვალი 

ქ. ლანჩხუთი 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმისწარმოებისას დოკუმენტების ტიპური 

ფორმების დამტკიცების შესახებ 
 

საქართველოს კანონის „ტექნიკური საფრთხის კონტროლის შესახებ“, საქართველოს 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის შესაბამისად  

1.  დამტკიცდეს შემოწმების აქტის ტიპური ფორმა (დანართი №1); 

2. დამტკიცდეს მიწერილობის ტიპური ფორმა (დანართი №2); 

3. დამტკიცდეს უწყების ტიპური ფორმა (დანართი №3); 

4. დამტკიცდეს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმის ტიპური ფორმა    

(დანართი №4); 

5. დამტკიცდეს გამოსაყენებლად უვარგისი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის 

ჩამოწერის აქტის ფორმა (დანართი №5); 

       6. დამტკიცდეს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმების აღრიცხვის ჟურნალი  

(დანართი №6); 

 7. დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.  

     საკრებულოს თავმჯდომარე                                       რ. ჩიტიძე 

დანართი №1  

შემოწმების აქტი № 
                                 

                                                                                                                                   შედგენის თარიღი 

 

 მითითებით განსაზღვრული ვადის გასვლის შემდეგ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

გამგეობის ზედამხედველობის სამსახური ამოწმებს დამრღვევს, რაზეც დგება შემოწმების აქტი. 

შემოწმების აქტში აისახება მშენებარე ობიექტის ფაქტობრივი მდგომარეობა მითითების 

პირობებთან მიმართებაში. („ტექნიკური საფრთხის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონის 

მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტი). 

მითითება გაცემული იყო „ტექნიკური საფრთხის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონის 

----------- მუხლის ------------ ნაწილით გათვალისწინებული დარღვევის გამოსასწორებლად. 

შემოწმების აქტი დგება  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

გაცემული №------------------ მითითებით გათვალისწინებული პირობების შესრულების  

მდგომარეობის დასადგენად. 

დამრღვევის დასახელება და მისამართი: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

ობიექტის დასახელება და მისამართი: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

შემოწმების მომენტში მშენებლობის ეტაპი: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

     

შემოწმებით დადგინდა:–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   

 რითაც დგინდება, რომ: 
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ა) მითითება შესრულდა  □           ბ) მითითება არ შესრულდა  □             

გ) მითითება სრულდება არადროულად □ 

   

 

შემოწმების აქტის საფუძველზე, თუკი აქტში დაფიქსირებულია დარღვევა, ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახური იღებს გადაწყვეტილებას: 

ა) დამრღვევის დაჯარიმების შესახებ; 

ბ) დამრღვევის დაჯარიმებისა და კანონმდებლობის დარღვევით მიმდინარე მშენებლობის და 

უნებართვო დემონტაჟის შეჩერების შესახებ; 

გ) დამრღვევის დაჯარიმებისა და კანონმდებლობის დარღვევით აშენებული შენობა-

ნაგებობების მთლიანად ან ნაწილობრივი დემონტაჟის, მშენებარე შენობა-ნაგებობების 

მშენებლობის მთლიანი ან ნაწილობრივი შეჩერების და დემონტაჟის შესახებ.  

თუ დარღვევა გამოსწორებულია, ასეთ შემთხვევაში ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

აღმასრულებელი ორგანოს ხელმძღვანელი გამოსცემს სამართლებრივ აქტს ადმინისტრაციული 

წარმოების შეწყვეტის შესახებ. 

 შემოწმების აქტის შემდგენი (თანამდებობა, სახელი, გვარი, ხელმოწერა): ––––––––––– 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

შემოწმების აქტი ჩაიბარა (სახელი, გვარი, მიღების თარიღი, ხელმოწერა): ––––––––––––––––– 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

თუ ვერ ხერხდება მხარისათვის მითითების, შემოწმების აქტის, უწყების ან გადაწყვეტილების 

გაცნობა (ჩაბარება), პირდაპირი ჩაბარებით გაცნობად (ჩაბარებად) ჩაითვალოს მათი განთავსება 

მითითებაში, შემოწმების აქტში, უწყებაში ან აღმასრულებელი ორგანოს ხელმძღვანელის მიერ 

გამოცემულ სამართლებრივ აქტში მითითებული ობიექტის თვალსაჩინო ადგილზე („ტექნიკური 

საფრთხის კონტროლის შესახებ“ სასქართველოს კანონის მე-13 მუხლის მე-15 პუნქტი). 

შემოწმების აქტი გაეცნო (ჩაბარდა) დამრღვევს თვალსაჩინო ადგილზე განთავსების გზით.  

(ზუსტად მიეთითოს თვალსაჩინო ადგილი) განთავსების თარიღი  ––––––––––––––––––––––– 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

 

დანართი №2 

მითითება № 

 
                                                                                                                                   შედგენის თარიღი 

  

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახური დამრღვევის 

მიმართ საქმის წარმოებას იწყებს მითითების გაცემით („ტექნიკური საფრთხის კონტროლის 

შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-13 მუხლის მე-2-ე პუნქტი); 

მითითება – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის 

მოთხოვნა დამრღვევის მიმართ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, ნებაყოფლობით შეასრულოს 

მითითებაში მითითებული პირობები, დარღვევის გამოსასწორებლად („ტექნიკური საფრთხის 

კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის „ყ“ პუნქტი); 

დამრღვევი მითითების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

აღმასრულებელი ორგანოს ხელმძღვანელის სამართლებრივი აქტით ჯარიმდება 

არქიტექტურულ-სამშენებლო სამართალდარღვევისათვის, რომლის გამოსასწორებლადაც გაიცა 

მითითება.  
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 დამრღვევის დასახელება და მისამართი ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

  

 ობიექტის დასახელება და მისამართი ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

მითითების გაცემის მომენტში მშენებლობის ეტაპი –––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

  

დარღვევის სახეობა, შინაარსი და გამოსწორების მიზნით მისაღები ზომები –––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

რაც გათვალისწინებულია „ტექნიკური საფრთხის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს  

კანონის –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

საჯარიმო სანქცია აღნიშნულ დარღვევებზე განისაზღვრება ––––––––––––––––––––– ლარით. 

  

 დარღვევის გამოსწორების ვადა ------------------------------ დღე. 

  

 

 მითითებით განსაზღვრული ვადის გასვლის შემდეგ, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

გამგეობის ზედამხედველობის სამსახური ამოწმებს დამრღვევს, რაზეც დგება შემოწმების აქტი. 

შემოწმების აქტში აისახება მშენებარე ობიექტის ფაქტობრივი მდგომარეობა მითითების 

პირობებთან მიმართებაში: 

ა) მითითება შესრულდა; 

ბ) მითითება არ შესრულდა;  

 გ) მითითება სრულდება არადროულად; 

შემოწმების აქტის საფუძველზე, თუკი აქტში დაფიქსირებულია დარღვევა, ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს ხელმძღვანელი გამოსცემს სამართლებრივ აქტს: 

ა) დამრღვევის დაჯარიმების შესახებ;  

ბ) დამრღვევის დაჯარიმებისა და კანონმდებლობის დარღვევით მიმდინარე მშენებლობის და 

უნებართვო დემონტაჟის შეჩერების შესახებ;  

გ) დამრღვევის დაჯარიმებისა და კანონმდებლობის დარღვევით აშენებული შენობა-

ნაგებობების მთლიანად ან ნაწილობრივი დემონტაჟის, მშენებარე შენობა-ნაგებობების 

მშენებლობის მთლიანი ან ნაწილობრივი შეჩერების და დემონტაჟის შესახებ. 

  იმ შემთხვევაში, თუკი დარღვევა გამოსწორებულია, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

აღმასრულებელი ორგანოს ხელმძღვანელი გამოსცემს სამართლებრივ აქტს სამართალდარღვევის 

საქმისწარმოების შეწყვეტის შესახებ („ტექნიკური საფრთხის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს 

კანონის მე-13 მუხლის მე-8 პუნქტი); 

მითითების გამცემი –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
(თანამდებობა, სახელი, გვარი, ხელმოწერა) 

მითითება ჩაიბარა ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––                 
(სახელი, გვარი, მიღების თარიღი, ხელმოწერა) 

თუ ვერ ხერხდება მხარისათვის მითითების, შემოწმების აქტის, უწყების ან სამართლებრივი 

აქტის გაცნობა (პირდაპირი ჩაბარებით), გაცნობად (ჩაბარებად) ჩაითვალოს მათი განთავსება 

მითითებაში, შემოწმების აქტში, უწყებაში ან გადაწყვეტილებაში მითითებული ობიექტის 

თვალსაჩინო ადგილზე. 

მითითება გაეცნო (ჩაბარდა) დამრღვევს თვალსაჩინო ადგილზე განთავსების გზით.  

   

  (ზუსტად მიეთითოს თვალსაჩინო ადგილი) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

დანართი №3 

უ წ ყ ე ბ ა № 

 „ტექნიკური საფრთხის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით 

გათვალისწინებული დარღვევის საფუძველზე 
 

   „ტექნიკური საფრთხის კონტროლის შესახებ“  საქართველოს კანონის მე-13 მუხლის მე-10 

პუნქტის შესაბამისად, დაბარებული ხართ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

ზედამხედველობის სამსახურში (ქ. ლანჩხუთი, კოსტავას ქ. №37) არქიტექტურულ-სამშენებლო 

ნორმების დარღვევის ფაქტთან დაკავშირებით.  

დამრღვევის დასახელება და მისამართი –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

ობიექტის დასახელება და მისამართი –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

საქმის განხილვის თარიღი ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   

საქმის განხილვის ადგილი ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 უწყება მხარისათვის და მისი წარმომადგენლისათვის ჩაბარებულად ჩაითვლება, თუ იგი 

ჩაბარდება ერთ-ერთ მათგანს ან მასთან მცხოვრებ ოჯახის რომელიმე სრულწლოვან წევრს, 

აგრეთვე სამშენებლო სამუშაოების მწარმოებელ პირს.  

 თუ ვერ ხერხდება მხარისათვის უწყების გაცნობა (პირდაპირი ჩაბარებით), გაცნობად 

(ჩაბარებად) ჩაითვლება მისი განთავსება უწყებაში მითითებული ობიექტის თვალსაჩინო 

ადგილზე.  

გაფრთხილებთ, რომ მხარის გამოუცხადებლობა არ აბრკოლებს საქმის განხილვას.  

უფლებამოსილი თანამდებობის პირი    ------------------------ 

 უწყების განთავსების თარიღი      --- ------------- ------ 

 

 

 

 

 

 

დანართი №4 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახური 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი 

№ 000 000 

----------------------------                                                                                 „---------“ „---------“ 201 წ.   

ოქმის შედგენის ადგილი                                                                                                                                                                            

1. მე, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
(თანამდებობა, სახელი, მამის სახელი, გვარი) 

                        

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 239-ე და 240-ე მუხლებისა 

და „ტექნიკური საფრთხის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად შევადგინე 

აღნიშნული ოქმი მასზე, რომ 
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სამართალდარღვევის ჩადენის დრო და ადგილი–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

სამართალდამრღვევი სუბიექტის სრული დასახელება (დამკვეთი, შემსრულებელი) –––––––– 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 სამართალდამრღვევი სუბიექტის იურიდიული მისამართი–––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

სამართალდარღვევის შინაარსი ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

რაც გათვალისწინებულია –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                              (მიეთითოს კანონის შესაბამისი მუხლი) 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                      

აღნიშნულ სამართალდარღვევასთან დაკავშირებით სამართალდამრღვევი პირის 
                          ( თანამდებობა, სახელი, გვარი) 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

ახსნა-განმარტება –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

3. სამართალდამრღვევს განემარტა საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

კოდექსის 252-ე მუხლით გათვალისწინებული ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემული 

პირის უფლებები და მოვალეობები: 

მე, ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––                      
                    (სამართალდამრღვევი პირის სახელი, გვარი) 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

გავეცანი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 252-ე მუხლით 

გათვალისწინებულ უფლებებსა და მოვალეობებს: „ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობაში 

მიცემულ პირს უფლება აქვს გაეცნოს საქმის მასალებს, მისცეს ახსნა-განმარტებანი, წარადგინოს 

მტკიცებულებანი, განაცხადოს შუამდგომლობანი; საქმის განხილვისას ისარგებლოს ადვოკატის 

იურიდიული დახმარებით; გამოვიდეს დედაენაზე და თუ არ იცის მიმდინარე წარმოების ენა, 

ისარგებლოს თარჯიმნის მომსახურებით; გაასაჩივროს საქმის გამო მიღებული გადაწყვეტილება, 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმე განიხილება იმ პირის თანდასწრებით, რომელიც 

მიცემულია ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში. ამ პირის დაუსწრებლად საქმე შეიძლება 

განხილულ იქნეს მხოლოდ ისეთ შემთხვევაში, როცა არის ცნობა მისთვის საქმის განხილვის 

ადგილისა და დროის დროული შეტყობინების შესახებ და მისგან არ არის შემოსული 

შუამდგომლობა საქმის განხილვის გადადების თაობაზე.“ 

საქმის გამო მიღებული გადაწყვეტილების გასაჩივრება შეიძლება მისი მხარისათვის 

ოფიციალური გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში,  ოზურგეთის რაიონულ სასამართლოში 

მისამართზე: ქ. ოზურგეთი, ი.სიორიძის ქ.№14. 

რასაც ვადასტურებ ხელმოწერით –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 4. ყოველივე ზემოთ აღნიშნულის შესახებ შედგა ეს ოქმი, რის სისწორესაც ვადასტურებთ 

ხელმოწერით. 

ოქმი შევადგინე: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––                         

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ოქმის შემდგენელი პირის ხელმოწერა 

                            

ოქმს გავეცანი: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  სამართალდამრღვევი პირის ხელმოწერა 
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მოწმეები (დასწრების შემთხვევაში): ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                      (სახელი, გვარი, მისამართი, პირადობის მოწმობის №)             

ხელმოწერა –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

        

დაზარალებულები: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                       (სახელი, გვარი, მისამართი, პირადობის მოწმობის №)             

ხელმოწერა –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                       (სახელი, გვარი, მისამართი, პირადობის მოწმობის №)             

ხელმოწერა –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

ოქმის ასლი ჩავიბარე: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
       (სამართალდამრღვევის სახელი, გვარი, მისამართი, პირადობის მოწმობის  №)             

ხელმოწერა –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

შენიშვნა: ოქმის ხელმოწერაზე უარის თქმა არ წარმოადგენს საქმის შეწყვეტის საფუძველს, 

სამართალდამრღვევს უფლება აქვს წარმოადგინოს ოქმისათვის დასართავი ახსნა-განმარტება და 

შენიშვნები ოქმის შინაარსის გამო, აგრეთვე ჩამოაყალიბოს მის ხელმოწერაზე უარის თქმის 

მოტივები. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

დამკვეთი:                  დამამზადებელი:              სფს რეგისტრაციის - 00-0000 

 

 

 

 

დანართი N5                                  

 

გამოსაყენებლად უვარგისი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის 

ჩამოწერის აქტის ფორმა 
 

№ საქმის დასახელება რაოდენობა ოქმის № ჩამოწერის 

საფუძველი 
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დანართი №6 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმების აღრიცხვის ჟურნალი 
 

№ 

გაცე-

მის 

თა-

რიღი 

 

ოქ-

მის N 
ოქმის გამცემი ოქმის მიმღები შედგენილი ოქმები გაუქმებული ოქმები 

   გვა-

რი 

სა-

ხე-

ლი 

თა-

ნამ-

დებო

ბა 

ხელ-

მოწე-

რა 

გვა

რი 

სახე

ლი 

თან

ამდ

ებო

ბა 

ხე

ლმ

ოწე

რა 

გვა

რი 

სახე-

ლი 

თანა-

მდე-

ბობა 

ხელ-

მოწერა 

გვა-

რი 

სახე-

ლი 

თა-

ნამ-

დებ-

ობა 

ხელ-

მო-

წერა 

ჩამოსა-

წერი 

აქტის 

№ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

 


