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ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს

თავმჯდომარეს	ბატონ	ბესიკ	ტაბიძეს

	 	ბატონო	ბესიკ,

	 	 საქართველოს	 ორგანული	 კანონის	 „ადგილობრივი	 თვითმმართველობის
კოდექსი“	 61-ე	 მუხლის	 პირველი	 და	 მეორე	 ნაწილების,	 105-ე	 მუხლის	 ,,ა“
ქვეპუნქტის,	 108-ე	 მუხლისა	 და	 110-ე	 მუხლის	 მე-3	 ნაწილის	 შესაბამისად,
წარმოგიდგენთ	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში	 არსებული	 უძრავი
ქონების	 სახელმწიფო	 საკუთრებაში	 გადაცემის	 მიზნით	 განკარგვაზე	 მერისათვის
თანხმობის	 მიცემის	 შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
განკარგულების	 პროექტს	 და	 აღნიშნულ	 პროექტთან	 დაკავშირებით	 განმარტებით
ბარათს.

1.	პროექტის	მიღების	მიზეზი,	მიზანი	და	არსი

	 	 მოგეხსენებათ	რომ,	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიას	 და	 საკრებულოს,
მომართა	 სსიპ	 -	 სახელმწიფო	 ქონების	 ეროვნული	 სააგენტოს	 თავმჯდომარემ
გიორგი	 დუგლაძემ	 2020	 წლის	 1	 ოქტომბრის	 N5/56984	 წერილით	 -	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში	 არსებული	 უძრავი	 ქონების,	 (ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის,	 სოფელ	 სუფსაში	 არსებული	 უძრავი	 ქონება	 სკვერი	 (ს/კ
27.15.52.679)	)	სახელმწიფოსათვის	უსასყიდლოდ	საკუთრებაში	გადაცემის	შესახებ,
შემდგომში	 აღნიშნული	 ქონების	 სსიპ	 იუსტიციის	 სახლისთვის	 სარგებლობის
უფლებით	გადაცემის	მიზნით.

	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიამ,	 ზემოაღნიშნულ	 ქონებასთან
დაკავშირებით	ჩაატარა	მოკვლევა,	რომლის	ფარგლებში,	სუფსის	ადმინისტრაციულ
ერთეულში	 მერის	 წარმომადგენელმა	 და	 მაჟორიტარმა	 დეპუტატმა	 წარმოუდგინეს
ინფორმაცია,	რომ	27.15.52.679	საკადასტრო	კოდზე	არსებულ	ქონებას	აღარ	ააქვს
ძირითადი	 ქონების	 სტატუსი,	 ვინაიდან	 იქ	 ფაქტიურად	 აღარ	 ფუნქციონირებს
სკვერი.	 ისინი	 მოსახლეობის	 ინტერესებიდან	 გამომდინარე,	 მიზანშეწონილად
მიიჩნევენ,	რომ	აღნიშნულ	ადგილას	უმჯობესია	განთავსდეს	იუსტიციის	სახლი.

	 ყოველივე	 ზემოაღნიშნულიდან	 გამომდინარე	 შემუშავდა	 განკარგულების
პროექტი,	რომელსაც	წარმოგიდგენთ	განსახილველად	და	დასამტკიცებლად.

გადაამოწმეთ:	document.municipal.gov.ge

https://document.municipal.gov.ge/?id=30-302035024&pin=2787


გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

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.

ბიძინა	იმნაიშვილი

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მერია-ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	მერი	(მოვალეობის	შემსრულებელი)



  

 
       პროექტი 

 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

განკარგულება № 

2020 წლის  დეკემბერი 
 ქ. ლანჩხუთი  

 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების  სახელმწიფო 
საკუთრებაში გადაცემის მიზნით განკარგვაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ  

 
     საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის 
პირველი და მეორე ნაწილების, 105-ე მუხლის ,,ა“ ქვეპუნქტის,  108-ე  მუხლისა და 110-ე მუხლის მე-3 
ნაწილის შესაბამისად, 
 
      მუხლი 1.  მიეცეს თანხმობა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერს, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების - (ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ 
სუფსაში არსებული უძრავი ქონება, სკვერი (ს/კ 27.15.52.679) )  განკარგვაზე. 
 
     მუხლი 2.  დაკმაყოფილდეს სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის, გიორგი 
დუგლაძის, 2020 წლის 19 ოქტომბრის N5/56984 მომართვა - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 
არსებული უძრავი ქონების, (ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ სუფსაში არსებული უძრავი ქონება 
სკვერი (ს/კ 27.15.52.679) ) სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის შესახებ, შემდგომში 
აღნიშნული ქონების სსიპ იუსტიციის სახლისთვის სარგებლობის უფლებით გადაცემის მიზნით.  
 
      მუხლი 3. 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 4. განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე. 
 
 
   

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                             ბესიკ ტაბიძე 
 
 

 
 

 

 
 



წერილის	ნომერი:08-302034932		
თარიღი:	14/12/2020

ადრესატი:	

შოთა	ჩაგუნავა	
იურიდიული	სამსახური-იურიდიული	სამსახურის	უფროსი

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მერიის

იურიდიული	სამსახურის	უფროსს,

ბატონ	შოთა	ჩაგუნავას

ბატონო	შოთა,

ეკონომიკისა	 და	 ქონების	 მართვის	 სამსახურის	 2020	 წლის	 11	 დეკემბრის
Nპ/6207858	 მოხსენებით	 ბარათთან	 დაკავშირებით	 დამატებით	 გაცნობებთ,რომ
ეკონომიკისა	 და	 ქონების	 მართვის	 სამსახურის	 მოსაზრებაა,	 რომ	 მოხდეს
ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტში	სოფელ	სუფსაში	მდებარე	უძრავი	ქონების	(სკვერი)-
ს/კ	 27.15.52.679	 მიტოვება	 სახელმწიფოს	 სასარგებლოდ,	 შემდგომში	 სსიპ
„იუსტიციის	 სახლის„	 ტერიტორიული	 ორგანოს	 ,სუფსის	 საზოგადოებრივი	 ცენტრის
მშენებლობისათვის.

პატივისცემით,

გიორგი	ნაჭყებია

ეკონომიკისა	და	ქონების	მართვის	სამსახური-ეკონომიკისა	და	ქონების	მართვის	სამსახურის	უფროსი



9/29/2020 იუსტიციის სახლი
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სსიპ ,,სახელმწიფო ქონების
ეროვნული სააგენტოს“

 თავმჯდომარეს, ბატონ გიორგი
დუგლაძეს

  

 
 
ბატონო გიორგი,

გაცნობებთ, რომ სსიპ "იუსტიციის სახლის" მიერ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ სუფსაში

იგეგმება იუსტიციის სახლის ტერიტორიული ორგანოს, სუფსის საზოგადოებრივი ცენტრის

მშენებლობა, ამჟამად სსიპ „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის“ საკუთრებაში არსებულ 868 მ
2

(საკადასტრო კოდი №27.15.52.679) არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე.

ზემოაღნიშნული საზოგადოებრივი ცენტრის მშენებლობის პროცესის შეუფერხებლად

განხორციელების მიზნით, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში

არსებული მიწის ნაკვეთი სარგებლობის  უფლებით გადმოეცეს სსიპ - იუსტიციის სახლს.

აღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ, გვიშუამდგომლოთ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტთან, რათა

განხორციელდეს მათ საკუთრებაში არსებულ 868 მ
2
 (საკადასტრო კოდი №27.15.52.679) არასასოფლო

სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების მიტოვება სახელმწიფოს

სასარგებლოდ, შემდგომში მიწის ნაკვეთის სსიპ "იუსტიციის სახლისთვის" სარგებლობაში

(უსასყიდლოდ, უვადოდ) გადმოცემის მიზნით.

 პატივისცემით,

 

სსიპ იუსტიციის სახლის აღმასრულებელი
დირექტორი

სოსო გიორგაძე





10/19/2020 სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
  

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიას
  

ასლი: სსიპ იუსტიციის სახლს
  
 

 

გაცნობებთ, რომ სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოში შემოსულია სსიპ იუსტიციის
სახლის 29.09.2020 წ. № 1648 წერილი, რომელიც ეხება, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში, სოფელ სუფსაში
(სკვერი) მდებარე უძრავი ქონების (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი N27.15.52.679) სახელმწიფოს
საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის საკითხს.

  გიგზავნით, ზემოხსენებულ წერილს. გთხოვთ, განიხილოთ ზემოაღნიშნული უძრავი

ქონების სახელმწიფოსთვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადმოცემის საკითხი, შემდგომში სსიპ იუსტიციის
სახლისთვის სარგებლობის უფლებით გადაცემის მიზნით.

 

 

სსიპ-სახელმწიფო ქონების ეროვნული
სააგენტოს თავმჯდომარე

გიორგი დუგლაძე



წერილის	ნომერი:08-302034636		
თარიღი:	11/12/2020

ადრესატი:	

ალექსანდრე	სარიშვილი	
ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მერია-ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მერი

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მერს,	ბატონ

ალექსანდრე	სარიშვილს

ეკონომიკისა	და	ქონების	მართვის	სამსახურის	უფროსის

გიორგი	ნაჭყებიას

მოხსენებითი	ბარათი

ჩვენს	 სამსახურში	 შემოსულია	 სსიპ	 სახელმწიფო	 ქონების	 ეროვნული	 სააგენტოს
თავმჯდომარის,	 გიორგი	 დუგლაძის	 2020	 წლის	 19	 ოქტომბრის	 N5/56984	 წერილი,
რომელიც	ეხება,	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტში,	სოფელ	სუფსაში	(სკვერი)	მდებარე
უძრავი	 ქონების	 (მიწის	 (უძრავი	 ქონების	 )	 ს/კ	 27.15.52.679)	 სახელმწიფო
საკუთრებაში	უსასყიდლოდ	გადაცემის	საკითხს.

ჩვენს	მიერ	გამოთხოვილი	იქნა	ინფორმაცია	სუფსის	ადმინისტრაციული	ერთეულის
მერის	წარმომადგენლიდან	და	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	სუფსის	მაჟორიტარი
დეპუტატიდან.	 მათ	 წერილობით	 გვაცნობეს,	 რომ	 სკვერი	 არის	 მწყობრიდან
გამოსული	 და	 ფაქტიურად	 არ	 ფუნქციონირებს.კერძოდ,მწყობრიდანაა	 გამოსული
ღობე,ამორტიზირებულია	 შადრევანი,	 სკვერის	 საავტომობილო	 გზასთან	 სიახლოვე
ბავშვებისთვის	 წარმოადგენს	 საფრთხეს.	 მათი	 აზრით	 ზემოთ	 აღნიშნული	 უძრავი
ქონების	 სახელმწიფოს	 სასარგებლოდ	 მიტოვება,	 შემდგომში	 სსიპ	 „იუსტიციის
სახლის“	 ტერიტორიულ	 ორგანოს,	 სუფსის	 საზოგადოებრივი	 ცენტრის
მშენებლობისათვის	 სარგებლობაში	 (უსასყიდლოდ/უვადოდ)	 გადაცემის
მიზნით,უფრო	 მისაღები	 იქნება	 ადგილობრივი	 მოსახლეობისათვის,ვიდრე	 ამჟამად
უფუნქციოდ	არსებული	სკვერი.

ეკონომიკისა	 და	 ქონების	 მართვის	 სამსახური	 ეთანხმება	 სუფსის	 ადმინისტრაციის
ერთეულში	 მერის	 წარმომადგენლისა	 და	 სუფსის	 მაჟორიტარი	 დეპუტატის
მოსაზრებას.

გთხოვთ	 დაავალოთ	 იურიდიულ	 სამსხურს	 სათანადო	 პროექტის	 მომზადება
საკრებულოს	სესიაზე	გასატანად.

დანართი:	3	(სამი)	ფურცელი.

პატივისცემით,



გიორგი	ნაჭყებია

ეკონომიკისა	და	ქონების	მართვის	სამსახური-ეკონომიკისა	და	ქონების	მართვის	სამსახურის	უფროსი
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