
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს   სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და 
ინფრასტრუქტურის კომისიის 

 
სხდომის ოქმი  N2 

       ქ.   ლანჩხუთი                                                                                                                         06.03.2019 წ  
                                                                                                                                                          12.00 საათი 
 
       სხდომას ესწრებოდა: საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის 
კომისიის თავმჯდომარე გიორგი გვარჯალაძე. 
    კომისიის წევრები:  კახა ბოლქვაძე,   ზაზა წულაძე, რეზო კვაჭაძე,  ბესიკ კუპრაძე, აკაკი იმნაიშვილი, 
ცისანა ურუშაძე, იოსებ ჩხაიძე, სპარტაკ კვაჭაძე. 
    სხდომას არ ესწრებოდნენ კომისიის წევრები: ლელა ჩახვაძე, ამირან ქანთარია, ელისო ჭიჭინაძე, ოთო 
პატიეშვილი,კახა თედორაძე,ირაკლი მარშანიშვილი, ემზარ თევდორაძე. 
 
    კომისიის  თავმდჯომარემ,  გიორგი  გვარჯალაძემ,  სხდომას  გააცნო  დღის  წესრიგის პროექტი:   
 
1. ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის პრევენციის მიზნით 2019 წელს განსახორციელებელი 
ინფრასტრუქტურული  პროექტების  მოწონების  შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულების  განხილვის თაობაზე. 
 
 

                                                                                      /მომხსენებელი: გიორგი გვარჯალაძე/ 
 
  2. სხვადასხვა. 
 
     კომისიის თავმდჯომარემ, გიორგი გვარჯალაძემ კენჭი უყარა დღის წესრიგის პროექტს:   
   მომხრე 9; წინააღმდეგი არცერთი. 
 
     დღის წესრიგის პირველი საკითხი: კომისიის თავმჯდომარემ  გიორგი გვარჯალაძემ კომისიას გააცნო 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში 
სტიქიის პრევენციის მიზნით 2019 წელს განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული  პროექტების  
მოწონების  შესახებ“  
      1. ქალაქ ლანჩხუთში მარჯანიშვილის ქუჩაზე რკ. ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა. 
      2. ქალაქ ლანჩხუთში გოგიჩაიშვილის ქუჩაზე რკ. ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა. 
      3. ქალაქ ლანჩხუთში ურუშაძის ქუჩაზე რკ. ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა. 
      4. ქალაქ ლანჩხუთში ხომერიკის ქუჩაზე რკ. ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა. 
 
დეპუტატმა ცისანა ურუშაძემ, გამოთქვა აზრი რომ შ.პ.ს ,,ჯანმრთელობის“ მიმდებარე ქუჩა არის 
მოსაწესრიგებელი. 
დეპუტატმა აკაკი იმნაიშვილის აღნიშნა, რომ ქალაქის ცენტრში სანიაღვრე არხის ანტისანიტარიის შესახებ, 
სადაც ამის მიზეზი არის ტერიტორიაზე კანალიზაციის არ არსებობა, რაც მძიმედ აისახება ქალაქის 
იერსახეს, მიმდებარე ტერიტორიაზე არის სავაჭრო და კვების ობიექტები, ასევე პირველი საჯარო სკოლა, 
ჰაერის დათბობასთან ერთად  აუტანელია არასასიამოვნო სუნი, რომელიც შესაძლოა მძიმე ინფექციის 
წყაროდ იქცეს, აუცილებლად გასაკეთებელია კანალიზაცია. 
 კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება: ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში 2019 წელს განსახორციელებელი 
ინფრასტრუქტურული  პროექტების  მოწონების  შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულების პროექტი კომისიის წევრების მიერ მიღებულ იქნა შენიშვნების გარეშე. 
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სხდომის  დასკვნა N2 
 

                                          
 ქ. ლანჩხუთი                                                                                                                        06.03.2019 წ.                                                                 
 

2019  წლის  6 მარტს   მოწვეული  იქნა  ლანჩხუთის   მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  სივრცით-

ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის სხდომა.      
 

სხდომამ განიხილა დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხი: 
 
 
 1. ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის პრევენციის მიზნით 2019 წელს განსახორციელებელი 
ინფრასტრუქტურული  პროექტების  მოწონების  შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს  განკარგულების  განხილვის თაობაზე. 
                                                                                 
 
 2. სხვადასხვა. 
 

კომისიის თავმჯდომარემ გიორგი გვარჯალაძემ კომისიას გააცნო ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების პროექტი ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 
უძრავი ქონების ა(ა)ი.პ. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი-სთვის პირდაპირი 
განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის 
მიცემის შესახებ“. 
 

 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

დღის   წესრიგით  გათვალისწინებულ  საკითხზე კომისიის წევრების მიერ შენიშვნები არ 
გამოთქმულა   სხდომამ მიიღო გადაწყვეტილება   ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის 
პრევენციის მიზნით 2019 წელს განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული  პროექტების  მოწონების  
შესახებ“   ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი   წარმოდგენილი 
სახით გადაეცეს საკრებულოს სხდომას განსახილველად. 

 



 
 
 
 
 
 
 



 
 


