
 
 

 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი 

რესურსების საკითხთა  კომისიის  
სხდომის ოქმი № 5 

 
 

 ქ. ლანჩხუთი                                                                                                                                     23.06.2020 
                                                                                                                                    11:00 საათი 

 
     
     სხდომას ესწრებოდნენ: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების 
მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე გიორგი ჩახვაძე.          
კომისიის წევრები: ალექსანდრე მახათაძე, ოთარ პატიეშვილი, ზაზა წულაძე, 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: კახა კვიტაიშვილი, ირაკლი მარშანიშვილი, 
გოგი მორჩილაძე. 
 

 კომისიის თავმჯდომარემ გიორგი ჩახვაძემ  სხდომას გააცნო დღის წესრიგის პროექტი: 
 
1.,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში 2020 წელს საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული 
განვითარების პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტის მოწონების შესახებ“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის განხილვა. 
 

/მომხსენებელი: გიორგი ჩახვაძე/ 
 
2.„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 განკარგფულების პროექტის განხილვა. 
 

/მომხსენებელი: გიორგი ჩახვაძე/ 
 
3.„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის 
წესით სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის 
შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის განხილვა. 
 

/მომხსენებელი: გიორგი ჩახვაძე/ 
 
კომისიის თავმჯდომარემ, გიორგი ჩახვაძემ  კენჭი უყარა დღის  წესრიგის პროექტს: 
მომხრე 6 ;   წინააღმდეგი -არცერთი. 
 



 
 
დღის წესრიგის პირველი საკითხი: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში 2020წელს საპილოტე 
რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი 
პროექტის მოწონების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 
პროექტი სხდომას გააცნო კომისიის თავმჯდომარე გიორგი ჩახვაძემ. მან აღნიშნა, რომ 2020 წელს 
საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში 
განსახორციელებელი პროექტების ნუსხაში წარმოდგენილია ჩიბათის ადმინისტრაციულ 
ერთეულში სოფ. ჩიბათიდან კოლხეთის ეროვნული პარკის დაცულ ტერიტორიამდე (მდინარე 
ფიჩორი) მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები (მოხრეშვა, დაგრეიდეირება, კვლების 
გაწმენდა და ა.შ). პროექტის სავარაუდო ღირებულება 600000 ლარს შეადგენს. მისი თქმით, 
წარმოდგენილ პროექტს დიდი დატვირთვა აქვს და მისი მოწონება  ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანია.  
კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება: 
განკარგულების პროექტი კომისიის წევრების მიერ მოწონებული და მიღებული იქნა შენიშვნების 
გარეშე. 
კომისიის თავმჯდომარემ გიორგი ჩახვაძემ კენჭი უყარა განკარგულების პროექტს. 
 მომხრე 6, წინააღმდეგი არცერთი. 
 
 
დღის წესრიგის მეორე საკითხი: „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 პროექტი სხდომას გააცნო კომისიის თავმჯდომარე გიორგი ჩახვაძემ. კომისიის 
თავმჯდომარე მიზანშეწონილად მიიჩნევს, რომ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 
არსებული ქონება (ქ. ლანჩხუთში ჟორდანიას ქ. N126-ში მდებარე, ყოფილი სასტუმრო 

შენობის მეორე სართულის N104 ფართობი (ს/კ 27.06.51.005.01.104); N105 ფართობი (ს/კ 
27.06.51.005.01.105); N106 ფართობი (ს/კ 27.06.51.005.01.106); N107 ფართობი (ს/კ 27.06.51.005.01.107); 
N108 ფართობი (ს/კ 27.06.51.005.01.108); N109 ფართობი (ს/კ 27.06.51.005.01.109); N113 ფართობი (ს/კ 
27.06.51.005.01.113); N114 ფართობი (ს/კ 27.06.51.005.01.114); N115 ფართობი (ს/კ 27.06.51.005.01.115) ) 
ამოღებულ იქნეს როგორც ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო 

ობიექტების ნუსხიდან, ასევე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის 
გეგმიდან, ვინაიდან იგეგმება აღნიშნული ქონების ა(ა)იპ „ლანჩუთის მუნიციპალიტეტის 
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრისათვის“ უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, 

პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით გადაცემა. 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.  
კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება: 
განკარგულების პროექტი კომისიის წევრების მიერ მიღებული იქნა შენიშვნების გარეშე. 
კომისიის თავმჯდომარემ გიორგი ჩახვაძემ კენჭი უყარა განკარგულების პროექტს. 
 მომხრე 6, წინააღმდეგი არცერთი. 
 
 
    დღის წესრიგის მეორე საკითხი: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 
ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე 
მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  



 
 
 
 
 
 



 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის,  

ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა  კომისიის 
სხდომის დასკვნა №5 

 
23.06.2020 წელი 

                                                                                                                                                                 11.00 საათი 
 

    მოგახსენებთ, რომ მიმდინარე წლის 23 ივნისს მოწვეულ იქნა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის 
სხდომა. 
     სხდომამ განიხილა დღის წესრიგით გათვალისწინებული შემდეგი საკითხები: 
 
1.,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში 2020 წელს საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული 
განვითარების პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტის მოწონების შესახებ“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის განხილვა. 

 
/მომხსენებელი: გიორგი ჩახვაძე/ 

 
2.„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 პროექტის განხილვა. 
 

/მომხსენებელი: გიორგი ჩახვაძე/ 
3.„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის 
წესით სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის 
შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის განხილვა. 
 

/მომხსენებელი: გიორგი ჩახვაძე/ 
დღის წესრიგის პირველი საკითხი: ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში 2020 წელს საპილოტე 
რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი 
პროექტის მოწონების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 
პროექტი კომისიის წევრების მიერ მოწონებული და მიღებული იქნა შენიშვნების გარეშე. 
მომხრე  6, წინააღმდეგი არცერთი. 
 
დღის წესრიგის მეორე საკითხი: „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 პროექტი  კომისიის წევრების მიერ მიღებული იქნა შენიშვნების გარეშე. 
მომხრე  6, წინააღმდეგი არცერთი. 
 



 
 
 
 
 



 
 


