
 
 
 
                                                             

 
qobuleTis municipalitetis sakrebulo 

 

g a n k a r g u l e b a #73 
 

2011 wlis 17 ivnisi     
q. qobuleTi 

 
 

SezRuduli pasuxismgeblobis sazogadoeba  
,,safexburTo klubi – Suqura”-s dafuZnebis Taobaze 

 
  

      ,, adgilobrivi TviTmmarTvelobis Sesaxeb” saqarTvelos organuli kanonis 22-e 

muxlis, pirveli punqtis ,,C” qvepunqtisa da  ,, mewarmeTa   Sesaxeb’’ saqarTvelos 

kanonis me-2 muxlis pirveli punqtis 44-e, 45-e muxlebis Sesabamisad: 

       1. dafuZnebul iqnas SezRuduli pasuxismgeblobis sazogadoeba ,,safexburTo 

klubi - Suqura’’. 

             2. damtkicebuli iqnas SezRuduli pasuxismgeblobis sazogadoeba ,,safexburTo  

       klubi - Suqura’’-s wesdeba Tanaxmad danarTisa. 

      3. kontroli gankargulebis Sesrulebaze daevalos qobuleTis municipalitetis 

sakrebulos ganaTlebis, mecnierebis, sportisa  da turizmis sakiTxTa komisiis 

Tavmjdomares (j. jinWaraZe). 

      4. gankarguleba SeiZleba gasaCivrdes erTi Tvis vadaSi baTumis saqalaqo  

sasamarTloSi (mis: q. baTumi,  zubalaSvilis  q.#30). 

5.  gankarguleba ZalaSia xelmowerisTanave. 

 

 

 

 

 

 

sakrebulos Tavmjdomare                                      n. beraZe  

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება  

,,საფეხბურთო კლუბი - შუქურა’’-ს  
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მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი 

 

1.1. ეს საზოგადოება არის კერძო სამართლის  იურიდიული პირი, რომლის 

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმაა შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება 

(შემდგომში «საზოგადოება»). საზოგადოება იურიდიული პირის უფლებებს იძენს სამეწარმეო 

რეესტრში რეგისტრაციის მომენტიდან. 

1.2. საზოგადოების საფირმო სახელწოდებაა: შეზღუდული პასუხისმგებლობის 

საზოგადოება საფეხბურთო კლუბი «შუქურა» (შემდგომში – შ.პ.ს. საფეხბურთო კლუბი 

«შუქურა»).  

1.3. საზოგადოება საკუთარ ვალდებულებებზე პასუხს აგებს მთელი თავისი ქონებით. 

1.4. საზოგადოების იურიდიული მისამართია: ქალაქი ქობულეთი, დავით აღმაშენებლის 

გამზირი #141. 

1.5. სამეურნეო წელი ემთხვევა კალენდარულს.  

1.6. საზოგადოება შექმნილია განუსაზღვრელი ვადით. 
 

 

მუხლი 2.  საზოგადოების საქმიანობის მიზანი და საგანი 
 

2.1. საზოგადოების მიზანია მოგების მიღება. 

2.2. საზოგადოების საქმიანობის საგანია: 

ფეხბურთის - ბავშვთა, მოზარდთა, მოყვარულთა, პროფესიონალთა გუნდების 

ჩამოყალიბება, საფეხბურთო ტრადიციების შექმნა და განვითარება, მონაწილეობის მიღება 

ეროვნულ და საერთაშორისო ტურებში. საფეხბურთო  სკოლის ჩამოყალიბება. 

2.3. საზოგადოება შეიძლება ეწეოდეს სხვა სახის საქმიანობას, რომელიც არ არის 

აკრძალული საქართველოს კანონმდებლობით. საქმიანობას, რომელიც მოითხოვს სპეციალურ 

ნებართვას, საზოგადოება წარმართავს ამ ნებართვის მიღების შემდეგ. 

2.4. საზოგადოება საქმიანობას წარმართავს ამ წესდების, «მეწარმეთა შესახებ» 

საქართველოს კანონისა და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. 
 

მუხლი 3. საზოგადოების საწესდებო კაპიტალი და  

დამფუძნებელი პარტნიორი 
 

3.1. საზოგადოების საწესდებო კაპიტალი შეადგენს 100 (ასი) ლარს. 

3.2. საზოგადოების დამფუძნებელია (პარტნიორის უფლებამოსილებას ახორციელებს): 

_ ქობულეთის მუნიციპალიტეტი. 

3.3. პარტნიორის წილი და შენატანის ოდენობა საწესდებო კაპიტალში: 

_ ქობულეთის მუნიციპალიტეტი _ 100 ლარი - 100 %; 

3.4. პარტნიორს უფლება აქვს: 

ა) გაასხვისოს როგორც მთლიანი წილი, ასევე მისი ნაწილი.  

ბ) გააკონტროლოს საზოგადოების ხელმძღვანელობის საქმიანობა. 

გ) მიიღოს დივიდენდი საზოგადოების მოგებიდან. 

დ) მოითხოვოს დირექტორისაგან საზოგადოების საქმიანობის შესახებ ინფორმაციისა და 

დოკუმენტაციის დაუყოვნებლივ მიწოდება. 
 

მუხლი 4. პარტნიორთა კრება 
  

4.1. პარტნიორთა კრება ტარდება წელიწადში ერთხელ მაინც და იღებს გადაწყვეტილებას 

წლიური შედეგების შესახებ. 



4.2. კრების მოწვევის უფლება აქვს საწარმოს ყველა პარტნიორს და დირექტორს.       

4.3. პარტნიორთა კრება მოიწვევა საზოგადოების იურიდიულ მისამართზე, ან 

საქართველოს ტერიტორიის ნებისმიერ სხვა ადგილზე. 

4.4. საწარმოს ყოველ პარტნიორს ან დირექტორს შეუძლია ერთი კვირის ვადაში 

მოიწვიოს პარტნიორთა საერთო კრება ყველა პარტნიორისათვის დაზღვეული წერილის 

გაგზავნით ან კომუნიკაციის სხვა საშუალებით, რომელიც იძლევა ადრესატის მიერ 

ინფორმაციის მიღების დადასტურების საშუალებას. წერილი უნდა შეიცავდეს დღის წესრიგის 

პროექტს. მოწვევის მიღებიდან 3 დღის ვადაში პარტნიორებს შეუძლით დამატებათა შეტანა 

დღის წესრიგში. 

4.5. კრება გადაწყვეტილებაუნარიანია, თუ მას ესწრება ხმების უმრავლესობის მქონე 

პარტნიორი. (პარტნიორები). თუ კრება არ არის გადაწყვეტილებაუნარიანი, მაშინ კრების 

მომწვევს შეუძლია იმავე წესითა და იმავე დღის წესრიგით  ხელახლა მოიწვიოს კრება. მეორე 

კრება გადაწყვეტილებაუნარიანია, მიუხედავად იმისა მასზე გამოცხადდება თუ არა ხმების 

უმრავლესობის მქონე პარტნიორი. (პარტნიორები).  

4.6. პარტნიორს უფლება აქვს კრების მუშაობაში მონაწილეობა მიიღოს წარმომადგენლის 

მეშვეობით. წარმომადგენლობა უნდა გაფორმდეს სანოტარო წესით მინდობილობა (დედანი, ან 

მისი ასლი) უნდა დაერთოს კრების ოქმს. 

4.7. პარტნიორთა კრება ხმების უბრალო უმრავლესობით (გარდა კანონით პირდაპირ 

გათვალისწინებული შემთხვევისა) იღებს გადაწყვეტილებას შემდეგ საკითხებზე: 

ა) წარმოების სახეებისა და სამეურნეო საქმიანობის დაწყება და შეწყვეტა. 

ბ) საწარმოს სარეგისტრაციო განცხადების მონაცემებსა და წესდებაში ცვლილებების 

მიღება. 

გ) ფილიალის შექმნა და ლიკვიდაცია. 

დ) საზოგადოების წლიური შედეგების დამტკიცება და შედეგების გამოყენება. 

ე) აუდიტორის არჩევა. 

ვ) გადაწყვეტილებების მიღება დირექტორის წინააღმდეგ სასამართლო პროცესში 

მონაწილეობის შესახებ; ამ პროცესზე  წარმომადგენლის დანიშვნა. 

ზ) დირექტორის საქმიანობის კონტროლი; კრება უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს 

დირექტორისაგან მოითხოვოს საზოგადოების საქმიანობის სრული ანგარიში. 

თ) ხელმძღვანელ პირთათვის მოგებასა და შემოსავალში მონაწილეობის და პენსიის 

მიცემის პრინციპების განსაზღვრა. 

ი) ახალი/დამატებითი შენატანების გზით საწარმოს კაპიტალის გაზრდა. 

კ) გადაწყვეტილების მიღება «მეწარმეთა შესახებ» საქართველოს კანონითა და ამ 

წესდებით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში. 

4.8. ყველა გადაწყვეტილება, რომელიც სცილდება საზოგადოების ჩვეულებრივ 

საქმიანობას, მოითხოვს ყველა პარტნიორის მონაწილებით ჩატარებულ გადაწყვეტილებას. 

4.9. კრების მოწვევა არ არის აუცილებელი, როცა ყველა პარტნიორი წერილობით 

დაეთანხმება განსახილველ საკითხს.   

4.10. დირექტორს მხოლოდ საზოგადოების პარტნიორთა კრების თანხმობით შეუძლია 

განახორციელოს შემდეგი საქმიანობა საზოგადოების სახელით: 

ა) საზოგადოების კაპიტალდაბანდებათა შეძენა და გასხვისება, საწარმოების გასხვისება 

და საქმიანობის შეჩერება, სხვა საწარმოში საზოგადოების კუთვნილი წილის გასხვისება და 

ვალდებულებით დატვირთვა. 

ბ) უძრავი ქონების შეძენა, საზოგადოების უძრავი ქონების გასხვისება და 

ვალდებულებით დატვირთვა. 

გ) ფილიალების შექმნა და მათი ლიკვიდაცია. 

დ) საზოგადოების წლიური ბიუჯეტის, როგორც საგეგმო ბალანსის და მოგება-ზარალის 

გეგმის, ასევე ინვესტიციების გეგმის შედგენა, გრძელვადიანი ვალდებულებით-

სამართლებრივი ურთიერთობებიდან გამომდინარე ვალდებულებების შეფასება; 

ე) ინვესტიციების შესახებ, რომელთა ღირებულება ცალკე ან მთლიანად ერთ სამეურნეო 

წელიწადში აღემატება საზოგადოების აქტივების ღირებულების 50%-ს. 

ვ) ვალდებულებათა აღება, რომელთა ღირებულება ცალკე ან მთლიანად ერთ სამეურნეო 

წელიწადში აღემატება საზოგადოების აქტივების ღირებულების 50%-ს. 



ზ) სესხებისა და კრედიტების უზრუნველყოფა, თუ ისინი არ მიეკუთვნებიან 

საზოგადოების ჩვეულებრივ სამეურნეო საქმიანობას. ამგვარი უზრუნველყოფა დირექტორის 

მიმართ დაუშვებელია. 

თ) საზოგადოების სამეურნეო დარგებისა და წარმოების სახეების წამოწყება და 

შეწყვეტა. 

ი) საზოგადოების სამეურნეო პოლიტიკის ზოგადი პრინციპების დადგენა. 

კ) ხელმძღვანელ მუშაკთათვის მოგებისა და სხვა მსგავს ურთიერთობებში 

მონაწილეობისა და პენსიის მიცემის უზრუნველყოფის პრინციპების განსაზღვრა. 

ლ) საზოგადოების სავაჭრო წარმომადგენლების (პროკურისტების)  დანიშვნა და 

გამოწვევა. 

 

მუხლი 5. დირექტორი 
 

5.1. საზოგადოებას ხელმძღვანელობს დირექტორი.  

5.2. დირექტორი წარმოადგენს საზოგადოებას მესამე პირებთან ურთიერთობაში.  

5.3. დირექტორი ინიშნება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარდგინებით 

ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ განუსაზღვრელი ვადით. 

5.4. დირექტორი: 

ა) ახორციელებს ადმინისტრაციულ ფუნქციებს, მათ შორის: ღებულობს მუშაკებს 

სამუშაოზე და ათავისუფლებს მათ, აფორმებს მათთან შრომით კონტრაქტებს, ამტკიცებს 

შინაგანაწესს; 

ბ) დამოუკიდებლად განკარგავს შემდეგ ფინანსურ სახსრებს: 

- ხელფასისათვის საჭირო თანხებს; 

- კომუნალური გადასახადებისათვის საჭირო თანხებს; 

- ოფისის იჯარისათვის საჭირო თანხებს; 

- აგრეთვე სხვა ხარჯებს, რომლისთვისაც არ ესაჭიროება პარტნიორის თანხმობა. 

გ) პარტნიორთა კრების თანხმობის შემდეგ განახორციელოს ამ წესდების 4.10. პუნქტით 

გათვალისწინებული უფლებამოსილებები. 

დ) დირექტორი თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში გამოსცემს ბრძანებებს. 

5.5. დირექტორი ვალდებულია საზოგადოების საქმეებს გაუძღვეს კეთილსინდისიერად. 

იგი ისე უნდა ზრუნავდეს საზოგადოების საქმეებზე, როგორც ზრუნავს ანალოგიურ 

თანამდებობაზე და ანალოგიურ პირობებში მყოფი ჩვეულებრივი, საღად მოაზროვნე პირი და 

უნდა მოქმედებდეს იმ რწმენით, რომ ეს მოქმედება ყველაზე ხელსაყრელია 

საზოგადოებისათვის. თუ დირექტორი დაარღვევს ამ ვალდებულებას, იგი პასუხს აგებს 

საზოგადოების წინაშე. ამ შემთხვევაში დირექტორმა უნდა დაამტკიცოს, რომ მას არ 

დაურღვევია თავისი ვალდებულება. 

5.6. დირექტორმა პარტნიორის მოთხოვნის საფუძველზე დაუყოვნებლივ უნდა მიაწოდოს 

ინფორმაცია პარტნიორს საზოგადოების საქმიანობის შესახებ და მისცეს საშუალება, გაეცნოს 

საზოგადოების წიგნებსა და ჩანაწერებს.  

5.7. დირექტორი ვალდებულია საზოგადოების გადახდისუუნარობის დადგომის, ან 

ზედავალიანების დადგენის შემთხვევაში ბრალეული გაჭიანურების გარეშე, მაგრამ 

გადახდისუუნარობის დადგომიდან, ან ზედავალიანების დადგენიდან არაუგვიანეს სამი 

კვირისა, განაცხადოს გაკოტრების საქმის წარმოების გახსნის შესახებ. დირექტორის ქმედება 

განცხადების ბრალეულ გაჭიანურებად არ მიიჩნევა, თუ დირექტორი გაკოტრების საქმის 

წარმოების გახსნას ეპყრობა ამ თავის 5.5. პუნქტით დადგენილი კეთილსინდისიერებით.  

5.8. დირექტორი ვალდებულია შეადგინოს წლიური ანგარიში და სამეურნეო 

მდგომარეობის ანგარიში, ასევე მოგების განაწილების წინადადება პარტნიორთა კრებაზე 

წარსადგენად. 
 
 
 
 



მუხლი 6. წლიური შედეგები 
 

 

6.1. პარტნიორს აქვს წლიური გაუნაწილებელი მოგების მიღების უფლება ნაშთის 

ჩათვლით და ზარალის გამოკლებით. 

6.2. წლიური წმინდა მოგება მთლიანად გადაეცემა პარტნიორს წილის შესაბამისად. 
 

მუხლი 7. ფილიალები 
 

 

7.1. საზოგადოებას უფლება აქვს დაარსოს ფილიალები, რომლებიც იურიდიულ პირს არ 

წარმოადგენენ. 

7.2. გადაწყვეტილებას საზოგადოების ფილიალის დაარსებისა და მისი ხელმძღვანელი 

პირის დანიშვნის შესახებ იღებს საზოგადოების პარტნიორთა კრება. 

7.3. ფილიალი საქმიანობას წარმართავს დებულების საფუძველზე, რომელსაც ამტკიცებს 

საზოგადოების პარტნიორთა კრება. 
 

მუხლი 8. საზოგადოების საქმიანობის კონტროლი 

 

8.1. საზოგადოების ხელმძღვანელობის საქმიანობას აკონტროლებს პარტნიორი. 

8.2. საჭიროების შემთხვევაში პარტნიორი ნიშნავს აუდიტორს (შიდა აუდიტორს), რომელიც 

საზოგადოების საქმიანობას აკონტროლებს საზოგადოების პარტნიორთა კრების მიერ 

დამტკიცებული დებულებით განსაზღვრული წესით. 

8.3. საზოგადოების საფინანსო საქმიანობის კონტროლისათვის საზოგადოება 

უფლებამოსილია მოიწვიოს დამოუკიდებელი აუდიტორი. 

8.4. სახელმწიფო საზოგადოების საქმიანობას აკონტროლებს ამ წესდებითა და 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.  

 

მუხლი 9. პასუხისმგებლობა და დავის გადაწყვეტა 

 

9.1. საზოგადოება თავის ვალდებულებებზე პასუხს აგებს მთელი თავისი ქონებით. 

9.2. დავა საზოგადოებასა და საზოგადოების მუშაკს შორის წყდება საქართველოს 

კანონმდებლობის საფუძველზე. 

9.3. საზოგადოების დირექტორის და ადმინისტრაციის მუშაკების პასუხისმგებლობა 

განსაზღვრულია მეწარმეთა შესახებ კანონით, შრომის და სამოქალაქო კანონმდებლობის მოქმედი 

ნორმებით. 

 

მუხლი 10. საზოგადოების რეორგანიზაცია/ ლიკვიდაცია 

 

10.1. საზოგადოების ლიკვიდაცია, გარდაქმნა, შერწყმა, გაყოფა ნატურით ხდება მოქმედი 

კანონმდებლობის შესაბამისად. 

10.2. გადახდისუუნარობის საქმისწარმოების წესი განისაზღვრება “გადახდისუუნარობის 

საქმისწარმოების შესახებ” საქართველოს კანონის შესაბამისად. 

 

მუხლი 11. დამატებითი პირობები 

 

           11.1. წესდებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა დაიშვება მხოლოდ პარტნიორის 

გადაწყვეტილებით. წესდების ყველა რეგისტრირებული ცვლილება და დამატება ავტომატურად 

ხდება მისი განუყოფელი ნაწილი. 

11.2. საზოგადოების სარეგისტრაციოდ წარდგენილ დოკუმენტაციაში და სამეწარმეო 

რეესტრში შეტანილი სავალდებულო ფაქტების ცვლილება ასევე საჭიროებს რეგისტრაციას. 

ცვლილება ძალაში შედის მისი რეგისტრაციის დღიდან. 



11.3. საკითხები, რომლებიც არ არის რეგულირებული წინამდებარე წესდებით, წყდება 

მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. 

11.4. წესდება შედგენილია ხუთ ორიგინალურ ეგზემპლარად, ყველა ეგზემპლარს აქვს 

ერთნაირი ძალა. 

 

  

 

 

 

 

 

 


