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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

თავმჯდომარეს ბატონ ბესიკ ტაბიძეს 

ბატონო ბესიკ, 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის 
კოდექსის“ 61-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილების, 122-ე მუხლისა 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 შესაბამისად, წარმოგიდგენთ „ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ა(ა)იპ კოლეჯი 
„ჰორიზონტი“-სთვის პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით 
უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტს;

1. პროექტის მიღების მიზეზი, მიზანი და არსი 

მოგახსენებთ, რომ ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის 
მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის მოადგილემ, ქალბატონმა ქეთევან 
მოისწრაფეშვილმა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიაში გადმოაგზავნა საქართველოს 
განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილის, ქალბატონ 
თამარ ქიტიაშვილის MES2200000743443 წერილი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში კოლეჯ 
„ჰორიზონტი“-ს ფილიალის მშენებლობასთან დაკავშირებით. მშენებლობა გამიზნულია 
ქ. ლანჩხუთში, ჟორდანიას ქ. N76-ის მიმდებარედ არსებულ 19197.00 კვ. მ. არასასოფლო-
სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე (ს.კ: 27.06.52.628). კოლეჯ „ჰორიზონტი“-ს 
დამფუძნებელია საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 
სამინისტრო.

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის 
კოდექსი“ 122-ე მუხლის მე-5 ნაწილის შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი 
ორგანო უფლებამოსილია, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანხმობით, 



მუნიციპალიტეტის ქონება აუქციონის გარეშე უსასყიდლო აღნაგობის ფორმით, გადასცეს 
სახელმწიფო ორგანოებს. 

აღნიშნულიდან გამომდინარე, ვინაიდან პროფესიული სასწავლებლის ფილიალის 
მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირება ემსახურება საზოგადოებრივ ინტერესებს, 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
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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერს,

ბატონ ალექსანდრე სარიშვილს

ეკონომიკისა და ქონების  მართვის 

სამსახურის უფროსის გიორგი ნაჭყებიას

მოხსენებითი   ბარათი

      ბატონო ალექსანდრე,

   თქვენი სიტყვიერი დავალების საფუძველზე და სახელმწიფო  რწმუნებულის 2020 წლის  
01.09. N 556 წერილის გათვალისწინებით, რომელიც ეხება ა(ა)იპ  „ჰორიზონტის „ 
კოლეჯის მშენებლობას  ქ. ლანჩხუთში, წარმოგიდგენთ ეკონომიკისა და ქონების მართვის 
სამსახურის მოსაზრებას.

     ჩვენი სამსახურის მოსაზრებაა   ა(ა)იპ „ჰორიზონტს“ კოლეჯის ფილიალის 
მშენებლობის მიზნით გადაეცეს აღნაგობის ფორმით (არაუმეტეს 99 წლის ვადით) 
ქ.ლანჩხუთში ჟორდანიას ქუჩის მიმდებარედ არსებული  10 000 კვ.მ.   (ს/კ 27.06.52.629)  
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი.

    აღნიშნული ქმედების განსახორციელებლად საჭიროა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულება და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანება.

   გთხოვთ დაავალოთ იურიდიულ სამსახურს სათანადო პროექტის მომზადება.

პატივისცემით,

გიორგი ნაჭყებია

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელი

ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახური



პროექტი 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განკარგულება №

2020 წლის       სექტემბერი

ქ. ლანჩხუთი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ა(ა)იპ კოლეჯი 
„ჰორიზონტი“-სთვის პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით 

უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის 
კოდექსის“ 61-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილების, 122-ე მუხლისა 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 შესაბამისად, 

მუხლი 1. მიეცეს თანხმობა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერს, ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (ქ. ლანჩხუთში ჟორდანიას ქ. 
N76-ის მიმდებარედ არსებული 19197.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 
მიწის ნაკვეთი, ს/კ:27.06.52.628) ა(ა)იპ კოლეჯი „ჰორიზონტი“-სთვის (ს/ნ 237079497) 
პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით - უსასყიდლო აღნაგობის ფორმით 
( შემდგომში მასზე ფილიალის მშენებლობის მიზნით, ფილიალის არსებობის, მაგრამ 
არაუმეტეს 99 წლის ვადით) 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
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Ad ministration of State Representative
In the municipalities of l-anchkhuti, Ozurgeti, Chokhatauri
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q',:6Bbgorob 0g6ogoJ.lg,og31)ob d3r6tr

b;gnb ;q'gjlrrbqr69 lrr6ro63oq.'b

btgerbcr ;q,3jb;6qr63,

6o6h.l36ocn, b.:j;6cn3Cq,r'lir 6;6rorq,gbolr, 0gg6o3drgbob, 3gq,gg6obt qQr bJc.r66ob
0<rbob66ob 0n,rqr6oq,ob, j;q,b;gc"rb ot0r6 jogorfl3oqrolr MES2200000743443 flgfroqrb,
q,.:6Bbrgorolr 0g6o6o,3tqro$g$tso JmqCX ,,3c.r6otrc'r60."-tt Boq)oJE)olr flEgbgbq'crb;lror.r6
qg,l3,:30o63boor.

bt0o6obg6c"r0 3cndJ3ggbgoob g.:66q',gb0o E3ot-r$,:3q,; lr,:3cicnbo qr.: bboJ-lr.l6;6016;crrqr3bq-,r"r

er b,:0gg6og6c'r obg6lb66gj6g6otr 5.:63oar.:63bob b.r,:5g66c'rrr 66ei0g6p.:goolr
5.:crgtq'o[r$obXboco 0oict6ts3$rn6oq'tqg 0otB6o,: cnjgbtr b.r3gor63b,:tso t6bgbgq,o 0o$ol.r
6.:33gcnoqrrb (b/3 27.06.52.609, btg6orc.r 9;6oro - 29407 6.S.) 10 000 6.0-0qgg gr6orolr 6.:EoHgbr qg;

3sbo60qr3bq'crboor g.lor3.>q,oli$o63bgq:o gc"r60ocn Jrnq'CX ,,3cr6o'bc'r6$otrcn3olr" 6.:p.r930,:,
'iJgOqpgc'rO0o 0t[r'trg Boq]orErob 6!g63bq'nbob Eo'b6ocn.
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$s60r'rqrg36oq'o, trboJ-lr.:6166:6torq,Cbq's) qr.: br8ggbo3f"rer obg6rrl-r66gjggdrolr 6.:b3oorr6r3bolr
b.:.:g366rnb tr.:633c"rOgbergoc.r btbtbocrr.
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*882020693418*

ÌÉßÉÓ (ÖÞÒÀÅÉ ØÏÍÄÁÉÓ) ÓÀÊÀÃÀÓÔÒÏ ÊÏÃÉ 

N 27.06.52.628

   

ÀÌÏÍÀßÄÒÉ ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÃÀÍ

  ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ   ÌÏÌÆÀÃÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ

  N 882020693418    -  24/09/2020 16:02:06   27/09/2020 22:05:08

ÓÀÊÖÈÒÄÁÉÓ ÂÀÍÚÏ×ÉËÄÁÀ

ÆÏÍÀ ÓÄØÔÏÒÉ ÊÅÀÒÔÀËÉ ÍÀÊÅÄÈÉ

ËÀÍÜáÖÈÉ ËÀÍÜáÖÈÉ    

27 06 52 628

ÌÉÓÀÌÀÒÈÉ: ØÀËÀØÉ ËÀÍÜáÖÈÉ , ØÖÜÀ ÑÏÒÃÀÍÉÀ , N76-ÉÓ

ÌÉÌÃÄÁÀÒÄÃ

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ÓÀÊÖÈÒÄÁÉÓ ÔÉÐÉ: ÓÀÊÖÈÒÄÁÀ

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ÃÀÍÉÛÍÖËÄÁÀ: ÀÒÀÓÀÓÏ×ËÏ ÓÀÌÄÖÒÍÄÏ

ÃÀÆÖÓÔÄÁÖËÉ ×ÀÒÈÏÁÉ: 19197.00 ÊÅ.Ì.

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ßÉÍÀ ÍÏÌÄÒÉ:27.06.52.609;  

ÌÄÓÀÊÖÈÒÉÓ ÂÀÍÚÏ×ÉËÄÁÀ

ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ : ÍÏÌÄÒÉ 882019108394  , ÈÀÒÉÙÉ 14/02/2019 17:24:50

Ö×ËÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ: ÈÀÒÉÙÉ  19/02/2019

Ö×ËÄÁÉÓ ÃÀÌÀÃÀÓÔÖÒÄÁÄËÉ ÃÏÊÖÌÄÍÔÉ:

ÁÒÞÀÍÄÁÀ N369 , ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ:23/08/2017 , ËÀÍÜáÖÈÉÓ ÌÖÍÉÝÉÐÀËÉÔÄÔÉÓ ÂÀÌÂÄÏÁÀ

ÁÒÞÀÍÄÁÀ N1/1-2134 , ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ:30/06/2016 ,ÓÓÉÐ "ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ØÏÍÄÁÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ"

ÌÄÓÀÊÖÈÒÄÄÁÉ:

ÓÓÉÐ ËÀÍÜáÖÈÉÓ ÌÖÍÉÝÉÐÀËÉÔÄÔÉ , ID ÍÏÌÄÒÉ:233730139

ÌÄÓÀÊÖÈÒÄ: ÀÙßÄÒÀ:

ÓÓÉÐ ËÀÍÜáÖÈÉÓ ÌÖÍÉÝÉÐÀËÉÔÄÔÉ

ÉÐÏÈÄÊÀ

ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÂÉÒÀÅÍÏÁÀ:

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÀ

ÚÀÃÀÙÀ/ÀÊÒÞÀËÅÀ:

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

ÌÏÅÀËÄÈÀ ÒÄÄÓÔÒÉ:

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ. http://public.reestri.gov.ge ÂÅÄÒÃÉ: 1(2)



         

        "×ÉÆÉÊÖÒÉ ÐÉÒÉÓ ÌÉÄÒ 2 ßËÀÌÃÄ ÅÀÃÉÈ ÓÀÊÖÈÒÄÁÀÛÉ ÀÒÓÄÁÖËÉ ÌÀÔÄÒÉÀËÖÒÉ ÀØÔÉÅÉÓ ÒÄÀËÉÆÀÝÉÉÓÀÓ, ÀÂÒÄÈÅÄ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ßËÉÓ

ÂÀÍÌÀÅËÏÁÀÛÉ 1000 ËÀÒÉÓ ÀÍ ÌÄÔÉ ÙÉÒÄÁÖËÄÁÉÓ ØÏÍÄÁÉÓ ÓÀÜÖØÒÀÃ ÌÉÙÄÁÉÓÀÓ ÓÀÛÄÌÏÓÀÅËÏ ÂÀÃÀÓÀáÀÃÉ ÂÀÃÀáÃÀÓ ÄØÅÄÌÃÄÁÀÒÄÁÀ ÓÀÀÍÂÀÒÉÛÏ ßËÉÓ

ÌÏÌÃÄÅÍÏ ßËÉÓ 1 ÀÐÒÉËÀÌÃÄ, ÒÉÓ ÛÄÓÀáÄÁÀÝ ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ×ÉÆÉÊÖÒÉ ÐÉÒÉ ÉÌÀÅÄ ÅÀÃÀÛÉ ßÀÒÖÃÂÄÍÓ ÃÄÊËÀÒÀÝÉÀÓ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÏÒÂÀÍÏÓ. ÀÙÍÉÛÍÖËÉ

ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÉÓ ÛÄÖÓÒÖËÄÁËÏÁÀ ßÀÒÌÏÀÃÂÄÍÓ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÓÀÌÀÒÈÀËÃÀÒÙÅÄÅÀÓ, ÒÀÝ ÉßÅÄÅÓ ÐÀÓÖáÉÓÌÂÄÁËÏÁÀÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ

ÊÏÃÄØÓÉÓ XVIII ÈÀÅÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ."

ÃÏÊÖÌÄÍÔÉÓ ÍÀÌÃÅÉËÏÁÉÓ ÂÀÃÀÌÏßÌÄÁÀ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏÓ Ï×ÉÝÉÀËÖÒ ÅÄÁ–ÂÅÄÒÃÆÄ www.napr.gov.ge;

ÀÌÏÍÀßÄÒÉÓ ÌÉÙÄÁÀ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÅÄÁ–ÂÅÄÒÃÆÄ www.napr.gov.ge, ÍÄÁÉÓÌÉÄÒ ÔÄÒÉÔÏÒÉÖË ÓÀÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÏ ÓÀÌÓÀáÖÒÛÉ, ÉÖÓÔÉÝÉÉÓ ÓÀáËÄÁÓÀ

ÃÀ ÓÀÀÂÄÍÔÏÓ ÀÅÔÏÒÉÆÄÁÖË ÐÉÒÄÁÈÀÍ;

ÀÌÏÍÀßÄÒÛÉ ÔÄØÍÉÊÖÒÉ áÀÒÅÄÆÉÓ ÀÙÌÏÜÄÍÉÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ ÃÀÂÅÉÊÀÅÛÉÒÃÉÈ: 2 405405 ÀÍ ÐÉÒÀÃÀÃ ÛÄÀÅÓÄÈ ÂÀÍÀÝáÀÃÉ ÅÄÁ–ÂÅÄÒÃÆÄ;

ÊÏÍÓÖËÔÀÝÉÉÓ ÌÉÙÄÁÀ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÉÖÓÔÉÝÉÉÓ ÓÀáËÉÓ ÝáÄË áÀÆÆÄ 2 405405;

ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÈÀÍÀÌÛÒÏÌÄËÈÀ ÌáÒÉÃÀÍ ÖÊÀÍÏÍÏ ØÌÄÃÄÁÉÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ ÃÀÂÅÉÊÀÅÛÉÒÃÉÈ ÝáÄË áÀÆÆÄ: 08 009 009 09

ÈØÅÄÍÈÅÉÓ ÓÀÉÍÔÄÒÄÓÏ ÍÄÁÉÓÌÉÄÒ ÓÀÊÉÈáÈÀÍ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÉÈ ÌÏÂÅßÄÒÄÈ ÄË-×ÏÓÔÉÈ: info@napr.gov.ge

ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ. http://public.reestri.gov.ge ÂÅÄÒÃÉ: 2(2)


