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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
თავმჯდომარეს ბატონ ბესიკ ტაბიძეს

         ბატონო ბესიკ, 

          საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის 
პირველი და მეორე ნაწილის,  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 პუნქტის შესაბამისად, წარმოგიდგენთ ,,ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ა(ა)იპ ,,სოფლისა და სოფლის მეურნეობის 
განვითარების სააგენტოსთვის“ 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 29 მაისს მომართა 
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა N5382/01 
წერილით - ა(ა)იპ ,,სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოსთვის“ (ს/ნ 404923785) 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, კერძოდ  ქალაქ ლანჩხუთში, 
კოსტავას ქუჩა N37-ში მდებარე მერიის შენობის პირველი სართულის მარცხენა ფლიგელში არსებული 
44,52 კვ.მ. ფართობის (ს/კ 27.06.52.114) სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით 
გადაცემის თაობაზე. აღნიშნულის საფუძველზე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ, 
მომზადდა წარმოდგენილი განკარგულების პროექტი. 
    საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 122-ე მუხლის მე-
4 და მე-5 ნაწილის შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანო უფლებამოსილია, 



მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანხმობით, მუნიციპალიტეტის ქონება პირდაპირი განკარგვის წესით, 
გადასცეს სახელმწიფო ორგანოებს.
    აღნიშნულიდან გამომდინარე, 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 ივლისი

 ქ. ლანჩხუთი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ა(ა)იპ  ,,სოფლისა და სოფლის 
მეურნეობის განვითარების სააგენტოსთვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით,  

უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

     საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის 
პირველი და მეორე ნაწილის, 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 პუნქტის შესაბამისად,

           მუხლი 1. მიეცეს თანხმობა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერს, გადასცეს ა(ა)იპ  ,,სოფლისა და 
სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოს“, (ს/ნ 404923785) პირდაპირი განკარგვის წესით, 
უსასყიდლოდ სარგებლობის უფლებით, უზუფრუქტის ფორმით, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება - ქალაქ ლანჩხუთში, კოსტავას ქუჩა N37-ში მდებარე მერიის 
შენობის პირველი სართულის მარცხენა ფლიგელში არსებული 44,52 კვ.მ. ფართობი (ს/კ 27.06.52.114)

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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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ ალექსანდრე სარიშვილს

ასლი: ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს დირექტორს
ბატონ პაატა შეყელაძეს

ბატონო ალექსანდრე,

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2013 წლის 25 აპრილის 
უსასყიდლო უზუფრუქტის ხელშეკრულებით ლანჩხუთის საკრებულოსაგან გადმოეცა  ქ. ლანჩხუთში, 
კოსტავას ქ. №37-ში მდებარე შენობის პირველ სართულზე მარცხენა ფლიგელში 2 ოთახი საერთო 
ფართით - 44.52 კვ.მ. ს/კ 27.06.52.114.

საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 15 მაისის N227 დადგენილებით, საქართველოს გარემოს 
დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დებულებაში შევიდა ცვლილება, რომლის მიხედვითაც 
2019 წლის 01 ივნისიდან სამინისტროს სტრუქტურიდან ამოღებულ იქნა ტერიტორიული ორგანოები, 
რომლებიც შემდგომში სტრუქტურულად დაექვემდებარებიან  ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის 
პროექტების მართვის სააგენტოს.

აქედან გამომდინარე გთხოვთ, ზემოაღნიშნულ საოფისე ფართზე მოვშალოთ უსასყიდლო 
უზუფრუქტის ხელშეკრულება და საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 
სამინისტროს ნაცვლად იგივე ფართზე ახალი უსასყიდლო უზუფრუქტის ხელშეკრულება გააფორმოთ 
ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოსთან.

ამასთან გაცნობებთ, რომ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 
მხრიდან ხელშეკრულების მოშლაზე, მიღება-ჩაბარების აქტზე, ასევე სსიპ -საჯარო რეესტრის ეროვნულ 
სააგენტოში ხელმოწერის უფლება ენიჭება ლანჩხუთის საინფორმაციო-საკონსულტაციო სამსახურის 
პირველი კატეგორიის უფროს სპეციალიტს რევაზ ზენაიშვილს (პირადი #26001006626).

პატივისცემით,

ლევან დავითაშვილი

მინისტრი


