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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
თავმჯდომარეს ბატონ ბესიკ ტაბიძეს

    ბატონო ბესიკ, 

     საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი-ს“ 54-ე მუხლის 
პირველი ნაწილის ,,დ.ე“ ქვეპუნქტისა და 61-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილების შესაბამისად, 
წარმოგიდგენთ ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 
სარგებლობის უფლების მიმღების  ინდ. მეწარმე ლევან ჩხაიძის მიერ, ხელშეკრულებით ნაკისრი 
ვალდებულებების დარღვევისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან განთვისუფლებაზე, 
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 5 აგვისტოს N4927  
განცხადებით (წარმოგიდგენთ დანართის სახით) მომართა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების 
სარგებლობის უფლების მიმღებმა პირმა - ინდ. მეწარმე ლევან ჩხაიძემ, რომელმაც აღნიშნულ 
განცხადებაში მის მიერ, მოყვანილი მოტივების საფუძველზე, ითხოვა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
მერიის მიერ, დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან განთავისუფლება, რომლის ოდენობა შეადგენს 772 
(შვიდას სამოცდათორმეტი)  ლარს.
    საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 54-ე მუხლის 
პირველი ნაწილის ,,დ.ე“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის მერი საკრებულოს თანხმობით 
უფლებამოსილია გადაწყვიტოს საკითხი, რომელიც შეეხება მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობის 
მიმღები პირის, ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების დარღვევისთვის დაკისრებულ 
პირგასამტეხლოსგან განთავისუფლებას.
   ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე გთხოვთ განიხილოთ საკითხი და მომცეთ თანხმობა.

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 აგვისტო

 ქ. ლანჩხუთი 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სარგებლობის უფლების 
მიმღების  ინდ. მეწარმე ლევან ჩხაიძის მიერ, ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების დარღვევისთვის 

დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან განთვისუფლებაზე  მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

     საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი-ს“ 54-ე მუხლის 
პირველი ნაწილის ,,დ.ე“ ქვეპუნქტისა და 61-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილების შესაბამისად,

           მუხლი 1. მიეცეს თანხმობა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერს, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სარგებლობის უფლების მიმღები პირი ლევან ჩხაიძე, მისი 
განცხადების საფუძველზე, გაათავისუფლოს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ, ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტსა (ს/კ 233730139) და ლევან ჩხაიძეს (პ/ნ 26001006438) შორის გაფორმებული ,,ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის ქონების ქირავნობის უფლებით გადაცემის“ 2014 წლის 7 მაისის N3 ხელშეკრულებით 
ნაკისრი ვალდებულებების დარღვევისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან, რომლის ოდენობა 
შეადგენს 772 (შვიდას სამოცდათორმეტი) ლარს.

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

        ბატონო  ალექსანდრე,
    გიგზავნით, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და 
ინფრასტრუქტურის სამსახურის და ზედამხედველობის სამსახურის ერთობლივ 
დათვალიერების აქტს.

    პატივისცემით,

ლევან ჩხაიძე

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელი

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური
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