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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 
2019  წლის  28 მარტის N18  განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტს და აღნიშნულ პროექტთან 
დაკავშირებით განმარტებით ბარათს.

1. პროექტის მიღების მიზეზი, მიზანი და არსი
        მოგახსენებთ რომ, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიამ, სსიპ ,,ლევან სამხარაულის 
სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიურო“-ს შეაფასებინა, ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონება, ავტომანქანა (,,OPEL VECTRA 2.0“ 
ჰეტჩბეკი, სახელმწიფო ნომრით LEL-272, საიდენტიფიკაციო ნომრით VVOL000087K5147214, 
გამოშვების წელი 1989), რომლიც განკარგვის მიზნით, მიზანშეწონილია მისი შეტანა 
მუნიციპალიტეტის მოძრავი ქონების საპრივატიზებო ნუსხასა და პრივატიზაციის გეგმაში. 
    საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 54-ე 
მუხლის პირველი პუნქტის ,,დ.ი“ ქვეპუნქტის თანახმად, მუნიციპალიტეტის მერი 
საკრებულოს  წარუდგენს დასამტკიცებლად მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზებო 
ობიექტების ნუსხასა და პრივატიზაციის გეგმას.
      ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე წარმოგიდგენთ, „ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის  დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 მარტის N18  განკარგულებაში ცვლილების 
შეტანის შესახებ პროექტს განსახილველად და დასამტკიცებლად. 



       2.  პროექტის ფინანსური დასაბუთება        
      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



№
ავტომობილის

მარკა, 
მოდელი

გამოშვების
წელი

ავტომობილის
ფერი 

ავტომობილის
ტიპი 

სარეგისტრაციო
ნომერი

1 VAZ 2107 1999 მწვანე8/8 სედანი MAC002

2 OPEL VECTRA 1989 ლურჯი ჰეტჩბექი LEL 272

3 HONDA CR-V 2000 მწვანე 7/8
მსუბუქი

 მაღალი გამავლობის HPH211

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის  მოძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა 

დანართი N2



№
ავტომობილის

მარკა, 
მოდელი

გამოშვების
წელი

ავტომობილის
ფერი 

ავტომობილის
ტიპი 

სარეგისტრაციო
ნომერი

საწყისი საპრივატიზებო 
საფასური

(ლარი)

1 VAZ 2107 1999 მწვანე8/8 სედანი MAC002 1200

2 OPEL VECTRA 1989 ლურჯი ჰეტჩბექი LEL 272 200

3 HONDA CR-V 2000 მწვანე 7/8
მსუბუქი

 მაღალი გამავლობის HPH211 4500

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის  მოძრავი ქონების პრივატიზაციის გეგმა

დანართი N4



პროექტი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

განკარგულება №

         2019 წლის  სექტემბერი
 ქ. ლანჩხუთი 

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

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019  წლის  28 მარტის N18  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 2019 წლის 28 მარტის N18 
განკარგულებაში შევიდეს ცვლილება:  
        1. განკარგულების პირველი მუხლის ,,ბ“ პუნქტით დამტკიცებული ,,ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის მოძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა“ დანართი N2-ი 
ჩამოყალიბდეს დანართი N2-ის შესაბამისად.

2. განკარგულების პირველი მუხლის ,,დ“ პუნქტით დამტკიცებული ,,ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის მოძრავი ქონების პრივატიზაციის გეგმა“ დანართი N4-ი ჩამოყალიბდეს 
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
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