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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
თავმჯდომარეს ბატონ ბესიკ ტაბიძეს

       საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე 
მუხლის პირველი და მეორე ნაწილებისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული 
კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად, წარმოგიდგენთ „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების 
საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების 
პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
2018 წლის 30 მარტის N39 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტს და აღნიშნულ პროექტთან 
დაკავშირებით განმარტებით ბარათს.

  1.   პროექტის მიღების მიზეზი, მიზანი და არსი
      მოგახსენებთ რომ, ზემოაღნიშნული განკარგულების ცვლილების პროექტის მომზადება 
განაპირობა, სამართლებრივი აქტით დამტკიცებული, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მოძრავი 
ქონების საპრივატიზაციო ნუსხაში არსებული მოძრავი ქონების (ავტომანქანების) შეფასებამ და 
შემდგომ მისი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მოძრავი ქონების პრივატიზაციის გეგმაში 
გადატანამ.
      წარმოგიდგენთ, „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების 
ნუსხისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების 
შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 მარტის N39 
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ პროექტს განსახილველად, რომლის 
დამტკიცების შემდეგ, მუნიციპალიტეტის მერიას მიენიჭება უფლებამოსილება განკარგოს  
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მოძრავი ქონების პრივატიზაციის გეგმაში არსებული მოძრავი 
ქონება და განახორციელოს მისი პრივატიზება.
       2.  პროექტის ფინანსური დასაბუთება        
      პროექტის მიღება გამოიწვევს ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების ზრდას.  
       3.  პროექტის ავტორი და საკრებულოს სხდომაზე დანიშნული მომხსენებელი



პროექტი მომზადებულია მერიის იურიდიული სამსახურის მიერ. პროექტის განხილვისას 
მომხსენებლად წარმოგიდგენთ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა და 
ქონების მართვის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის მამუკა ვადაჭკორიას 
კანდიდატურას. პროექტის მიღება მიზანშეწონილად მიგვაჩნია საკრებულოს უახლოეს 
სხდომაზე.
         4.  პროექტის  წარმდგენი
        ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერი.

გიორგი ფაცურია

მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შემსრულებელი
ხელმძღვანელობა



პროექტი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

განკარგულება №

         2018 წლის  მაისი
 ქ. ლანჩხუთი 

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის  დამტკიცების შესახებ“ 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018  წლის  30 მარტის N39  განკარგულებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის 
პირველი და მეორე ნაწილებისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის  63-ე   
მუხლის  შესაბამისად,

მუხლი 1. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების 
ნუსხისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის  დამტკიცების 
შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018  წლის  30 მარტის N39  
განკარგულებაში შევიდეს ცვლილება  და განკარგულების მე-3 მუხლის შემდეგ დაემატოს 
შემდეგი შინაარსის  მუხლი 31: 
       ,,მუხლი 31. დამტკიცდეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მოძრავი ქონების 
პრივატიზაციის გეგმა დანართი N4-ის შესაბამისად.“

მუხლი 2. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ოზურგეთის რაიონულ 
სასამართლოში, მისამართზე ქ. ოზურგეთი, ი. სიორიძის ქ. N14 მისი ამოქმედებიდან ერთი 
თვის ვადაში საქართველოს „ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის“ მე–8 თავის 22–ე 
მუხლის მე–3 ნაწილის შესაბამისად.

მუხლი 3.  განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე                                        ბესიკ ტაბიძე





























№
ავტომობილის
მარკა,
მოდელი

მდებარეობა
გამოშვების
წელი

ავტომობილის
ფერი

ავტომობილის
ტიპი

სარეგისტრაციო
ნომერი

საწყისი
საპრივატიზებო
საფასური

(ლარი)

1 ვაზ 21214
ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტი 2007 თეთრი მსუბუქი მაღალი AIA908 3000

2 ვაზ 2107
ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტი 1999 მწვანე 8/8 სედანი MAC002 1200

3 ოპელ ომეგა 2.0
ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტი 1990 ლურჯი 8/8 სედანი MQM005 500

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მოძრავი ქონების პრივატიზაციის გეგმა

დანართი N4

2 ვაზ 2107
ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტი 1999 მწვანე 8/8 სედანი MAC002 1200

3 ოპელ ომეგა 2.0
ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტი 1990 ლურჯი 8/8 სედანი MQM005 500

4 ბმვ 528I
ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტი 1996 მწვანე 8/8 სედანი OQO722 1200

5
ტოიოტა

ლენდკრუიზერი
ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტი 2002 მწვანე 8/8
მსუბუქი მაღალი
გამავლობის DEK262 8500

6 მიცუბიში მონტერო
ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტი 2001 რუხი 1/8
მსუბუქი მაღალი
გამავლობის OBO759 4800

7
მერსედეს-ბენც

313 CDI
ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტი 2001 თეთრი სპეციალური MFC557 3000
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