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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

თავმჯდომარეს ბატონ ბესიკ ტაბიძეს

მოხსენებითი ბარათი

     ბატონო ბესიკ,

       გაცნობებთ, რომ მიმდინარე წლის 29 აპრილს მოწვეულ იქნა ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი 
რესურსების საკითხთა კომისიის სხდომა.

დანართი: სხდომის ოქმი №4- 3 (სამი) ფურცელი;

დასკვნა №4-2 (ორი) ფურცელი;

სარეგისტრაციო -1 (ერთი) ფურცელი.

პატივისცემით,



გიორგი ჩახვაძე

კომისიის თავმჯდომარე



 
 

 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი 

რესურსების საკითხთა  კომისიის  
სხდომის ოქმი № 4 

 
 

 ქ. ლანჩხუთი                                                                                                                                     29.04.2020 
                                                                                                                                    14:00 საათი 

 
     
     სხდომას ესწრებოდნენ: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების 
მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე გიორგი ჩახვაძე.          
კომისიის წევრები: ზაზა წულაძე, კარლო კვიტაიშვილი, ზურა კუკულავა, ზაალ სანაძე. 
საკრებულოს აპარატის საორგანიზაციო განყოფილების მთავარი სპეციალისტი 
საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში მაია კუპატაძე, საკრებულოს აპარატის მეოთხე 
რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი თამარ ფირცხალაიშვილი. 
 
     კომისიის სხდომას არ ესწრებოდა დეპუტატები: ალექსანდრე მახათაძე, ირაკლი 
მარშანიშვილი, ოთარ პატიეშვილი, გოგი მორჩილაძე. 
 

 კომისიის თავმჯდომარემ გიორგი ჩახვაძემ  სხდომას გააცნო დღის წესრიგის პროექტი: 
 
1.„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს ქალთა 
საფეხბურთო კლუბ „ლანჩხუთის ლანჩხუთი“-სთვის პირდაპირი განკარგვის წესით 

სარგებლობის უფლებით უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის განხილვა. 
 

/მომხსენებელი: გიორგი ჩახვაძე/ 
 
2.„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სსიპ 
„საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური-საქსტატი“-სთვის (ს/კ 212273868) პირდაპირი 
განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის 
მიცემის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის 
განხილვა. 
 

/მომხსენებელი: გიორგი ჩახვაძე/ 
 
3.„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ა(ა)იპ „ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი“- სთვის (ს/კ 433649322) 

პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისთვის 
თანხმობის მიცემის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 
პროექტის განხილვა. 
 



/მომხსენებელი: გიორგი ჩახვაძე/ 
 
4. სხვადასხვა 
 
კომისიის თავმჯდომარემ, გიორგი ჩახვაძემ  კენჭი უყარა დღის  წესრიგის პროექტს: 
მომხრე 5;   წინააღმდეგი -არცერთი. 
 
 
 
       დღის წესრიგის პირველი საკითხი: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 
უძრავი ქონების შპს ქალთა საფეხბურთო კლუბ „ლანჩხუთის ლანჩხუთი“-სთვის პირდაპირი 
განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის 
მიცემის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი 
სხდომას გააცნო კომისიის თავმჯდომარემ გიორგი ჩახვაძემ. მან აღნიშნა, რომ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის მერიას მომართა შპს ქალთა საფეხბურთო კლუბ „ლანჩხუთის 
ლანჩხუთის“ დირექტორმა დურმიშხან ჩხაიძემ, რომელმაც ითხოვა კლუბისთვის საოფისე 
ფართის გამოყოფა, რათა ხელი არ შეეშალოს ლიცენზირების პროცესში. კლუბი მონაწილეობს 
ჩემპიონთა ლიგის გათამაშებაში. მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის 
მოსაზრებაა კლუბს სარგებლობაში გადაეცეს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 
უძრავი ქონება, კერძოდ ქ. ლანჩხუთში, მდინარაძის ქ. N2-ში, მეორე სართულზე მდებარე 
41,99 კვ. მ ფართი N16 (ს/კ 27.06.56.072.01.501).  
     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 მუნიციპალიტეტის მიერ 
დაფუძნებულ იურიდიულ პირს.  
     კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება: 
განკარგულების პროექტი კომისიის წევრების მიერ მიღებული იქნა შენიშვნების გარეშე. 
კომისიის თავმჯდომარემ გიორგი ჩახვაძემ კენჭი უყარა განკარგულების პროექტს. 
 მომხრე 5, წინააღმდეგი არცერთი. 
 
 
    დღის წესრიგის მეორე საკითხი: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 
უძრავი ქონების სსიპ „საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური-საქსტატი“-სთვის 
(ს/კ 212273868) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით უსასყიდლოდ 

გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების პროექტი სხდომას გააცნო კომისიის თავმჯდომარემ გიორგი 
ჩახვაძემ. მან აღნიშნა, 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). 



 
 
 
 
 
 



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის,  
ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა  კომისიის 

სხდომის დასკვნა №4 
 

29.04.2020 წელი 
                                                                                                                                                                 14.00 საათი 

 
    მოგახსენებთ, რომ მიმდინარე წლის 29 აპრილს მოწვეულ იქნა ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების 
საკითხთა კომისიის სხდომა. 
     სხდომამ განიხილა დღის წესრიგით გათვალისწინებული შემდეგი საკითხები: 

 
 
1.„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს ქალთა 
საფეხბურთო კლუბ „ლანჩხუთის ლანჩხუთი“-სთვის პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის 
უფლებით უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის განხილვა. 

/მომხსენებელი: გიორგი ჩახვაძე/ 
 
2.„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სსიპ „საქართველოს 
სტატისტიკის ეროვნული სამსახური-საქსტატი“-სთვის (ს/კ 212273868) პირდაპირი განკარგვის წესით 
სარგებლობის უფლებით უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის განხილვა. 
 

/მომხსენებელი: გიორგი ჩახვაძე/ 
 
3.„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ა(ა)იპ „ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი“- სთვის (ს/კ 433649322) პირდაპირი 
განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის 
მიცემის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის 
განხილვა. 

/მომხსენებელი: გიორგი ჩახვაძე/ 
 
    დღის წესრიგის პირველი საკითხი: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 
უძრავი ქონების შპს ქალთა საფეხბურთო კლუბ „ლანჩხუთის ლანჩხუთი“-სთვის პირდაპირი 
განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის 
მიცემის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი 
კომისიის წევრების მიერ მიღებული იქნა შენიშვნების გარეშე. 
   მომხრე  5, წინააღმდეგი არცერთი. 
 
დღის წესრიგის მეორე საკითხი: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი 
ქონების სსიპ „საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური-საქსტატი“-სთვის (ს/კ 
212273868)  



 
 
 
 
 
 



 


