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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
თავმჯდომარეს ბატონ ბესიკ ტაბიძეს

     ბატონო ბესიკ, 

     საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 122-ე მუხლის მე-4 
და მე-5 ნაწილისა და ,,მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების, სარგებლობისა და მართვის 
უფლებებით გადაცემის, საპრივატიზებო საფასურის, საწყისი საპრივატიზებო საფასურის, ქირის 
საფასურის, ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრის და ანგარიშსწორების წესების დამტკიცების შესახებ“ 
საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 8 დეკემბრის N669 დადგენილების 22-ე მუხლის მე-2 და მე-4 
პუნქტების შესაბამისად, წარმოგიდგენთ     ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 
უძრავი ქონების ა(ა)იპ ,,სარეაბილიტაციო ცენტრი იავნანა“-სთვის  პირდაპირი განკარგვის წესით, 
სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტს და აღნიშნულ პროექტთან 
დაკავშირებით განმარტებით ბარათს.

1. პროექტის მიღების მიზეზი, მიზანი და არსი
     მოგახსენებთ, რომ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიას, მიმდინარე წლის 26 მარტის N2215 
განცხადებით მომმართა ა(ა)იპ ,,სარეაბილიტაციო ცენტრი იავნანა“-ს (ს/კ 433642356) დირექტორმა ციცო 
ჩხარტიშვილმა, რომელმაც  ითხოვა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში, არსებული უძრავი 
ქონების (ქ. ლანჩხუთში, მარჯანიშვილის ქ. N11-ში მდებარე 747 კვ.მ. არასასოფლო სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზედ განლაგებული 108, 68 კვ.მ შენობა-ნაგებობა (ს/კ 27.06.56.086) )  
უსასყიდლოდ სარგებლობის უფლებით გადაცემა.
     საქართველოს ორგანული კანონის  „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 122-ე მუხლის მე-4 
და მე-5  ნაწილის შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანო უფლებამოსილია, 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანხმობით, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 
ზემოაღნიშნული უძრავი ქონება,  პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლოდ, არაუმეტეს ორი წლის 
ვადით სარგებლობის უფლებით გადასცეს ა(ა)იპ ,,სარეაბილიტაციო ცენტრი იავნანა“-ს, რომელიც 
ემსახურება 6-18 წლამდე ასაკის 24 ბენეფიციარს, ქუჩის რისკის მქონე ბავშვს და  ხელს უწყობს, მათი 



სრულყოფილ პიროვნებებად ჩამოყალიბებას, ასევე ის ახორციელებს მისთვის წესდებით 
გათვალისწინებულ უფლებამოსილებას. 
  ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, უძრავი ქონების სარგებლობის უფლების გადაცემასთან 
დაკავშირებით, გთხოვთ თქვენს თანხმობას.

2. პროექტის ფინანსური დასაბუთება   
   ა) პროექტის მიღება არ გამოიწვევს ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლების ზრდას.
    ბ) პროექტის მიღება არ 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 გიორგი ნაჭყებიას კანდიდატურას. პროექტის მიღება მიზანშეწონილად მიგვაჩნია 
საკრებულოს უახლოეს სხდომაზე.      

                4.  პროექტის წარმდგენი
      ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერი.

ალექსანდრე სარიშვილი

მუნიციპალიტეტის მერი
ხელმძღვანელობა



                                           პროექტი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განკარგულება №

2019 წლის აპრილი
 ქ. ლანჩხუთი 

   ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ა(ა)იპ  ,,სარეაბილიტაციო 
ცენტრი იავნანა“-სთვის  პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლოდ 

გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

   საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 122-ე მუხლის მე-4 და 
მე-5 ნაწილისა და ,,მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების, სარგებლობისა და მართვის უფლებებით 
გადაცემის, საპრივატიზებო საფასურის, საწყისი საპრივატიზებო საფასურის, ქირის საფასურის, ქირის 
საწყისი საფასურის განსაზღვრის და ანგარიშსწორების წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 
მთავრობის 2014 წლის 8 დეკემბრის N669 დადგენილების 22-ე მუხლის მე-2 და მე-4 პუნქტების 
შესაბამისად,

    მუხლი 1. მიეცეს თანხმობა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერს, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, (ქ. ლანჩხუთში, მარჯანიშვილის ქ. N11-ში მდებარე 747.00 კვ.მ. 
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზედ განლაგებული 108,68 კვ.მ შენობა-
ნაგებობა (ს/კ 27.06.56.086) ) ა(ა)იპ  ,,სარეაბილიტაციო ცენტრი იავნანა“-სთვის (ს/კ 433642356) პირდაპირი 
განკარგვის წესით, 2 წლის ვადით, სარგებლობის უფლებით - უსასყიდლოდ გადაცემაზე. 

         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 
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ÀÌÏÍÀßÄÒÉ ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÃÀÍ
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ÓÀÊÖÈÒÄÁÉÓ ÂÀÍÚÏ×ÉËÄÁÀ

ÆÏÍÀ ÓÄØÔÏÒÉ ÊÅÀÒÔÀËÉ ÍÀÊÅÄÈÉ

ËÀÍÜáÖÈÉ ËÀÍÜáÖÈÉ    

27 06 56 086

ÌÉÓÀÌÀÒÈÉ: ØÀËÀØÉ ËÀÍÜáÖÈÉ , ØÖÜÀ ÌÀÒãÀÍÉÛÅÉËÉ , N

11

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ÓÀÊÖÈÒÄÁÉÓ ÔÉÐÉ: ÓÀÊÖÈÒÄÁÀ

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ×ÖÍØÝÉÀ: ÀÒÀÓÀÓÏ×ËÏ ÓÀÌÄÖÒÍÄÏ

ÃÀÆÖÓÔÄÁÖËÉ ×ÀÒÈÏÁÉ:747.00 ÊÅ.Ì.

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ßÉÍÀ ÍÏÌÄÒÉ:

ÛÄÍÏÁÀ-ÍÀÂÄÁÏÁÉÓ ÜÀÌÏÍÀÈÅÀËÉ:ÛÄÍÏÁÀ-ÍÀÂÄÁÏÁÀ

×ÀÒÈÉÈ 108.68 ÊÅ.Ì

ÌÄÓÀÊÖÈÒÉÓ ÂÀÍÚÏ×ÉËÄÁÀ

ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ : ÍÏÌÄÒÉ 882010878485  , ÈÀÒÉÙÉ 15/11/2010 10:36:02

Ö×ËÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ: ÈÀÒÉÙÉ  19/11/2010

Ö×ËÄÁÉÓ ÃÀÌÀÃÀÓÔÖÒÄÁÄËÉ ÃÏÊÖÌÄÍÔÉ:

ÁÒÞÀÍÄÁÀ N1-1/1735 , ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ:29/10/2010 , ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÄÊÏÍÏÌÉÊÉÓÀ ÃÀ ÌÃÂÒÀÃÉ ÂÀÍÅÉÈÀÒÄÁÉÓ

ÓÀÌÉÍÉÓÔÒÏ

ÌÄÓÀÊÖÈÒÄÄÁÉ:

ËÀÍÜáÖÈÉÓ ÌÖÍÉÝÉÐÀËÉÔÄÔÉ , ID ÍÏÌÄÒÉ:233730139

ÌÄÓÀÊÖÈÒÄ: ÀÙßÄÒÀ:

ËÀÍÜáÖÈÉÓ ÌÖÍÉÝÉÐÀËÉÔÄÔÉ

ÉÐÏÈÄÊÀ

ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÂÉÒÀÅÍÏÁÀ:

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÀ

ÚÀÃÀÙÀ/ÀÊÒÞÀËÅÀ:

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

ÌÏÅÀËÄÈÀ ÒÄÄÓÔÒÉ:

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ. http://public.reestri.gov.ge ÂÅÄÒÃÉ: 1(2)



         

        "×ÉÆÉÊÖÒÉ ÐÉÒÉÓ ÌÉÄÒ 2 ßËÀÌÃÄ ÅÀÃÉÈ ÓÀÊÖÈÒÄÁÀÛÉ ÀÒÓÄÁÖËÉ ÌÀÔÄÒÉÀËÖÒÉ ÀØÔÉÅÉÓ ÒÄÀËÉÆÀÝÉÉÓÀÓ, ÀÂÒÄÈÅÄ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ßËÉÓ

ÂÀÍÌÀÅËÏÁÀÛÉ 1000 ËÀÒÉÓ ÀÍ ÌÄÔÉ ÙÉÒÄÁÖËÄÁÉÓ ØÏÍÄÁÉÓ ÓÀÜÖØÒÀÃ ÌÉÙÄÁÉÓÀÓ ÓÀÛÄÌÏÓÀÅËÏ ÂÀÃÀÓÀáÀÃÉ ÂÀÃÀáÃÀÓ ÄØÅÄÌÃÄÁÀÒÄÁÀ ÓÀÀÍÂÀÒÉÛÏ ßËÉÓ

ÌÏÌÃÄÅÍÏ ßËÉÓ 1 ÀÐÒÉËÀÌÃÄ, ÒÉÓ ÛÄÓÀáÄÁÀÝ ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ×ÉÆÉÊÖÒÉ ÐÉÒÉ ÉÌÀÅÄ ÅÀÃÀÛÉ ßÀÒÖÃÂÄÍÓ ÃÄÊËÀÒÀÝÉÀÓ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÏÒÂÀÍÏÓ. ÀÙÍÉÛÍÖËÉ

ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÉÓ ÛÄÖÓÒÖËÄÁËÏÁÀ ßÀÒÌÏÀÃÂÄÍÓ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÓÀÌÀÒÈÀËÃÀÒÙÅÄÅÀÓ, ÒÀÝ ÉßÅÄÅÓ ÐÀÓÖáÉÓÌÂÄÁËÏÁÀÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ

ÊÏÃÄØÓÉÓ XVIII ÈÀÅÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ."

        ÀÌÏÍÀßÄÒÛÉ ÔÄØÍÉÊÖÒÉ áÀÒÅÄÆÉÓ ÀÙÌÏÜÄÍÉÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ, ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÓÀÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÏ ÓÀÌÓÀáÖÒÛÉ ÌÏÓÅËÉÓ ÂÀÒÄÛÄ, ÄËÄØÔÒÏÍÖËÀÃ

ßÀÒÌÏÀÃÂÉÍÏÈ ÂÀÍÝáÀÃÄÁÀ: http://public.reestri.gov.ge  ÀÍ ÃÀÂÅÉÊÀÅÛÉÒÃÄÈ: 25 15 27; 895 33 71 81; ÛÄÓßÏÒÄÁÖËÉ ÀÌÏÍÀßÄÒÉÓ ÌÉÙÄÁÀ ÛÄÂÉÞËÉÀÈ

ÅÄÁ ÂÅÄÒÃÆÄ, ÄËÄØÔÒÏÍÖËÀÃ, ÀÓÄÅÄ ÓÀÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÏ ÓÀÌÓÀáÖÒÛÉ ÀÍ ,"ËÉÁÄÒÈÉ ÁÀÍÊÉÓ" ÍÄÁÉÓÌÉÄÒ ×ÉËÉÀËÛÉ.

ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ. http://public.reestri.gov.ge ÂÅÄÒÃÉ: 2(2)


