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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-6 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-5 პუნქტების შესაბამისად, წარმოგიდგენთ „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების „სსიპ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული 
სამსახური - საქსტატი“-სთვის (ს/კ 212273868) 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 მომართა სსიპ 
„საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის - საქსტატის“ (ს/კ 212273868) 
აღმასრულებელი დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელმა პაატა შავიშვილმა 
(კანცელარიის N936; 26.02.2020 წ.) რომლითაც მოთხოვნილია ქალაქ ლანჩხუთში 
ჟორდანიას ქ.N 76-ში მდებარე მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებულ შენობაში (ს/კ 
27.06.52.002.01.500) საოფისე ფართის გამოყოფა. აღნიშნული ქონება სსიპ-ს ესაჭიროება 
საკუთარი ფუნქციების განხორციელებისათვის. მერიის ეკონომიკისა და ქონების 
მართვის სამსახურის მოსაზრებაა საქსტატს სარგებლობაში გადაეცეს მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება, კერძოდ ქ. ლანჩხუთში, ჟორდანიას ქ N 76-ში 
მდებარე მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული შენობის (ს/კ 27.06.52.002.01.500) მესამე 
სართულზე მდებარე N15  (11.60 კვ.მ) და N16 (11.92 კვ.მ) ფართები, სულ (23.52 კმ).



საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის 
კოდექსი“ 122-ე მუხლის მე-4 და მე-6 ნაწილის შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის 
აღმასრულებელი ორგანო უფლებამოსილია, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
თანხმობით, მუნიციპალიტეტის ქონება აუქციონის გარეშე უსასყიდლო უზუფრუქტის 
ფორმით, გადასცეს საჯარო სამართლის  იურიდიულ პირს (გარდა პოლიტიკური 
პარტიისა). აღნიშნულიდან გამომდინარე, ხელი რომ შეეშალოს საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირის ფუნქციონირებას, 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.

პატივისცემით,

ალექსანდრე სარიშვილი

მუნიციპალიტეტის მერი
ხელმძღვანელობა



N 562 562-09-3-202004101244
10/04/2020

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერს

ბატონ ალექსანდრე სარიშვილს

ეკონომიკისა და ქონების მართვის 

სამსახურის უფროსის გიორგი ნაჭყებიას

                                                      მოხსენებითი   ბარათი

     ბატონო ალექსანდრე,

    საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 8 დეკემბრის N669 დადგენილების 22-ე მუხლის 
მე-5 პუნქტის თანახმად,მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანო,მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს თანხმობით,მუნიციპალიტეტის ქონებას უსასყიდლო უზუფრუქტის 
ფორმით,აუქციონის გარეშე გადასცემს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებს.

     მუნიციპალიტეტს წერილით მომართა სსიპ „საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული 
სამსახურის - საქსტატის“ (ს/კ 212.273.868) აღმასრულებელი დირექტორის მოვალეობის 
შემსრულებელმა პაატა შავიშვილმა  (კანცელარიის N936; 26.02.2020 წ.) რომლითაც 
მოთხოვნილია ქალაქ ლანჩხუთში  ჟორდანიას ქ.N 76-ში მდებარე  მუნიციპალურ 
საკუთრებაში არსებულ  შენობაში (ს/კ 27.06.52.002.01.501) საოფისე ფართის გამოყოფა.

     ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის 
მოსაზრებაა  სსიპ ‘საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურს-საქსტატს“

უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით,სარგებლობის უფლებით,აუქციონის 
გარეშე,პირდაპირი განკარგვის წესით გადაეცეს ქალაქ  ლანჩხუთში ჟორდანიას  ქ N 76-ში 
მდებარე მუნიციპალურ საკუთრებში არსებული შენობის (ს/კ 27.06.52.002.01.501) მესამე 
სართულზე მდებარე N15(11.60 კვ.მ) და N16 (11.92 კვ.მ) ფართები.სულ(23.52 კმ).

   შესაბამისი ქმედებების განსახორციელებლად საჭიროა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულება და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანება.

   გთხოვთ,დაავალოთ იურიდიულ სამახურს სათანადო პროექტის მომზადება.



     დანართი; 2 (ორი )ფურცელი.

პატივისცემით,

გიორგი ნაჭყებია

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელი

ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახური



პროექტი 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განკარგულება №

2020 წლის     აპრილი

ქ. ლანჩხუთი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების „სსიპ 
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი“-სთვის (ს/კ 212273868) 

პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით უსასყიდლოდ გადაცემაზე 
მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

 საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 
122-ე მუხლის მე-4 და მე-6 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-5 პუნქტების შესაბამისად, 

მუხლი 1. მიეცეს თანხმობა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერს, ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (ქ. ლანჩხუთში, ჟორდანიას ქ 
N 76-ში მდებარე მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული შენობის (ს/კ 27.06.52.002.01.500) 
მესამე სართულზე მდებარე N15 (11.60 კვ.მ) და N16 (11.92 კვ.მ) ფართები, სულ (23.52 კმ) 
„სსიპ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი“-სთვის (ს/კ 
212273868) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით - უსასყიდლო 
უზუფრუქტის ფორმით 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



526-1-2-202002260859
N 1-526 26/02/2020

 ლანჩხუთის  მუნიციპალიტეტის მერს 
ბატონ ალექსანდრე სარიშვილს

ბატონო ალექსანდრე,
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის საჭიროებისათვის გთხოვთ, 

გადმოგვცეთ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ბალანსზე რიცხული - 22.96 კვ.მ. 
მოცულობის საოფისე ფართი (მდებარე ქ. ლანჩხუთი, ჟორდანიას ქ. N 76 ს/კ 27.06.52.002.01.501).

აქვე გაცნობებთ, რომ ზემოაღნიშნული ფართის გადმოცემასთან დაკავშირებულ 
დოკუმენტაციაზე საქსტატის სახელით ხელმოწერის უფლებამოსილება ენიჭება  გურიის 
სტატისტიკის ბიუროს უფროსს - ბადრი რამიშვილს (პ/ნ 33001004822 ტელ: 595 11 04 02).

წინასწარ გიხდით მადლობას.   

პატივისცემით,

პაატა შავიშვილი

აღმასრულებელი დირექტორი - მ.შ.
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