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ადრესატი:	

ბესიკ	ტაბიძე	
ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-საკრებულოს	თავმჯდომარე

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს

ფრაქცია	,,ქართული	ოცნება-დემოკრატიული	საქართველოს	"

სხდომის	ოქმი	№2

ქ.	ლანჩხუთი	24.02.2021წელი

სხდომას	 ესწრებოდა:	 ფრაქცია	 ,,ქართული	 ოცნება-დემოკრატიული
საქართველოს"	თავმჯდომარე	ბესიკ	კუპრაძე

ფრაქციის	წევრები:	ბესიკ	ტაბიძე,	ზაალ	სანაძე,	,	კახა	თედორაძე	 ,	ციცინო
ჩხაიძე,	 ვენე	 კვირკველია,	 გიორგი	 გვარჯალაძე,	 ვლადიმერ	 ნანაძე,	 კახა
ბოლქვაძე,

მოწვეული	 პირი:	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 ეკონომიკისა	 და
ქონების	 მართვის	 სამსახურის	 უფროსი	 გიორგი	 ნაჭყებია,	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 სივრცითი	 მოწყობისა	 და	 ინფრასტრუქტურის
სამსახურის	არქიტექტურის	განყოფილების	უფროსი	ალეკო	კირვალიძე.

ფრაქციის	თავმჯდომარემ,	ბესიკ	კუპრაძემ	სხდომას	გააცნო	დღის	წესრიგის
პროექტი:

1.	„ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკუთრებაში	არსებული	ქონების,	პირდაპირი
განკარგვის	 წესით,	 უსასყიდლოდ	 სარგებლობის	 უფლებით	 გადაცემაზე	 მერისთვის
თანხმობის	 მიცემის	 შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
განკარგულების	პროექტის	განხილვა.

/მომხსენებელი	ბესიკ	კუპრაძე/

2.	 ,,ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში	 არსებული	 ქონების,
პირდაპირი	 განკარგვის	 წესით,	 სასყიდლიანი	 სარგებლობის	 უფლებით	 გადაცემაზე
მერისათვის	 თანხმობის	 მიცემის	 შესახებ”ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	განკარგულების	პროექტის	განხილვა.

/მომხსენებელი	ბესიკ	კუპრაძე/

3.	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 სუფსისა	და	ღრმაღელის	 ადმინისტრაციულ



ერთეულებში,	 გრიგოლეთისა	 და	 ყვავილნარის	 სანაპირო	 ზოლის	 განაშენიანების
გეგმის	 კონცეფციის	 დამტკიცების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	განკარგულების	პროქტის	განხილვა.

/მომხსენებელი	ბესიკ	კუპრაძე/

4.სხვადასხვა

ფრაქციის	 თავმჯდომარემ	 ბესიკ	 კუპრაძემ	 კენჭი	 უყარა	 დღის	 წესრიგის
პროექტს:

მომხრე	,	წინააღმდეგი	არცერთი.

დღის	წესრიგის	პირველი	საკითხი	„ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში
არსებული	 ქონების,	 პირდაპირი	 განკარგვის	 წესით,	 უსასყიდლოდ	 სარგებლობის
უფლებით	 გადაცემაზე	 მერისთვის	 თანხმობის	 მიცემის	 შესახებ“	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	განკარგულების	პროექტი	სხდომას	გააცნო	მერიის
ეკონომიკისა	 და	 ქონების	 მართვის	 სამსახურის	 უფროსმა	 გიორგი	 ნაჭყებიამ.	 მან
აღნიშნა,	რომ	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მერიას,	განცხადებით	მომართა	ა	(ა)	იპ
,,რუდუნის“	(ს/ნ	433651844)	თავმჯდომარემ	ნინო	ბარამიძემ,	რომელმაც	აღნიშნული
იურიდიული	 პირის	 საოფისე	 ფართის	 განთავსების	 მიზნით,	 ითხოვა	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში	 არსებული	 უძრავი	 ქონების	 (ქ.	 ლანჩხუთში,
ჟორდანიას	ქ.	N126	 -	 ში	მდებარე	 შენობა	 -	 ნაგებობის	 (ყოფილი	 სასტუმრო)	 მესამე
სართულზე	 მდებარე	 N216	 –	 43,90	 კვ.მ	 ფართობი	 (ს/კ	 27.06.51.005.01/216)	 )
პირდაპირი	 განკარგვის	 წესით,	 სარგებლობის	 უფლებით	 გადაცემა.	 მერიის
ეკონომიკისა	და	 ქონების	 მართვის	 სამსახურის	 მოსაზრებაა,	 რომ	 ზემოაღნიშნული
უძრავი	 ქონება	 განმცხადებელს	 გადაეცეს	 2	 წლის	 ვადით,	 პირდაპირი	 განკარგვის
წესით,	უსასყიდლოდ	სარგებლობის	უფლებით.

ფრაქციის	 თავმჯდომარემ	 ბესიკ	 კუპრაძემ	 კენჭი	 უყარა	 განკარგულების
პროექტს:

მომხრე	9,	წინააღმდეგი	არცერთი.

დღის	 წესრიგის	 მეორე	 საკითხი	 ,,ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში
არსებული	 ქონების,	 პირდაპირი	 განკარგვის	 წესით,	 სასყიდლიანი	 სარგებლობის
უფლებით	 გადაცემაზე	 მერისათვის	 თანხმობის	 მიცემის	 შესახებ“	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	განკარგულების	პროექტი	 სხდომას	 გააცნო	 მერიის
ეკონომიკისა	 და	 ქონების	 მართვის	 სამსახურის	 უფროსმა	 გიორგი	 ნაჭყებიამ.	 მან
აღნიშნა,	 რომ	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიას,	 განცხადებით	 მომართა
სპეციალური	 დაცვის	 სამსახურის,	 შ.პ.ს.	 ,,ომეგა“	 -	 მ.ბ.რ.	 -	 ს	 (ს/ნ	 -	 206178447)
დირექტორმა	 რამაზ	 ჩიჩუამ,	 რომელმაც	 ითხოვა	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკუთრებაში	 არსებული	 უძრავი	 ქონების	 (ქ.	ლანჩხუთში	 ნინოშვილის	 ქ.	 N37	 -	 ში
მდებარე	 მუნიციპალურ	 საკუთრებაში	 არსებული	 შენობა	 -	 ნაგებობის	 (ს/კ	 -
27.06.52.141)	 პირველ	 სართულზე	 მდებარე	 N18	 –	 12.58	 კვ.მ.	 ფართი)	 პირდაპირი
განკარგვის	 წესით,	 სარგებლობის	 უფლებით	 გადაცემა.	 მერიის	 ეკონომიკისა	 და
ქონების	მართვის	სამსახურის	მოსაზრებაა,	რომ	შ.პ.ს.	,,ომეგა“	 -	 მ.ბ.რ.	 -	 ს,	 5	 წლის
ვადით,	 გადაეცეს	 მის	 მიერ	 მოთხოვნილი	 ქონება	 პირდაპირი	 განკარგვის	 წესით,
სასყიდლიანი	სარგებლობის	უფლებით,	რისთვისაც	 სამსახურმა	 ,,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	669	დადგენილების	36-



ე	მუხლის	 მე-2	 პუნქტის	 შესაბამისად,	 სარგებლობის	 უფლებით	 გადასაცემი	 უძრავი
ქონების	 საწყისი	 საპრივატიზებო	 საფასურიდან	 8834	 განსაზღვრა	 უძრავი	 ქონების
წლიური	ქირის	ოდენობა,	რომელიც	შეადგენს	442	ლარს.

ფრაქციის	 თავმჯდომარემ	 ბესიკ	 კუპრაძემ	 კენჭი	 უყარა	 განკარგულების
პროექტს:

მომხრე	9,	წინააღმდეგი	არცერთი.

დღის	 წესრიგის	 მესამე	 საკითხი:	 ,,ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 სუფსისა	 და
ღრმაღელის	 ადმინისტრაციულ	 ერთეულებში,	 გრიგოლითისა	 და	 ყვავილნარის
სანაპირო	 ზოლის	 განაშენიანების	 გეგმის	 კონცეფციის	 დამტკიცების	 შესახებ“
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 განკარგულების	 პროექტი	 სხდომას
გააცნო	 მერიის	 სივრცითი	 მოწყობისა	 და	 ინფრასტრუქტურის	 სამსახურის
არქიტექტურის	 განყოფილების	 უფროსმა	 ალეკო	 კირვალიძემ.	 მან	 აღნიშნა,	 რომ
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიასა	 და	 კონკურსში	 გამარჯვებულ	 ა(ა)იპ
„საქართველოს	 სივრცითი	 განვითარების	 მართვის	 ინსტიტუტს“	 (შემდგომში	 -
ინსტიტუტი)	 შორის	 2020	 წლის	 19	 მაისს	 გაფორმებული	 N93	 ხელშეკრულების
ფარგლებში	 მიმდინარეობს	 გრიგოლეთისა	 და	 ყვავილნარის	 სანაპირო	 ზოლის
განაშენიანების	 გეგმის	 შემუშავება.	 ინსტიტუტმა	 ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული	 პირობების	 შესაბამისად	 შეიმუშავა	 გრიგოლეთისა	 და
ყვავილნარის	 სანაპირო	 ზოლის	 განაშენიანების	 გეგმის	 კონცეფცია	 თანდართული
დოკუმენტაციით.	ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის	ორგანიზებით,	 ხსენებული
განაშენიანების	 გეგმის	 პროექტის	 განხილვის	 მიზნით	 2020	 წლის	 22	 ოქტომბერს
ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მერიის	შენობაში	გაიმართა	საჯარო	განხილვა,	სადაც
მოსმენილ	 იქნა	 დაინტერესებულ	 პირთა	 მოსაზრებები	 განაშენიანების	 გეგმასთან
დაკავშირებით.	 აგრეთვე,	 განაშენიანების	 გეგმის	 პროექტი	 კანონმდებლობით
დადგენილი	 წესით	 გადაეგზავნათ	 დაინტრესებულ	 ადმინისტრაციულ	 ორგანოებს.
საჯარო	 განხილვის	 შედეგებისა	 და	 სხვადასხვა	 უწყებებიდან	 მიღებული
რეკომენდაციების/მოსაზრებების	 განხილვის	 შედეგად,	 ინსტიტუტმა	 წარმოადგინა
გრიგოლეთისა	და	ყვავილნარის	სანაპირო	ზოლის	განაშენიანების	გეგმის	საბოლოო
კონცეფცია.	 საქართველოს	 სივრცის	 დაგეგმარების,	 არქიტექტურული	 და
სამშენებლო	საქმიანობის	კოდექსის	თანახმად,	 განაშენიანების	 გეგმის	 კონცეფციას
ამტკიცებს	 შესაბამისი	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულო.	 ამასთან,	 „სივრცის
დაგეგმარებისა	 და	 ქალაქთმშენებლობითი	 გეგმების	 შემუშავების	 წესის	 შესახებ“
საქართველოს	 მთავრობის	 2019	 წლის	 3	 ივნისის	 N260-ე	 დადგენილებით
დამტკიცებული	 „სივრცის	 დაგეგმარებისა	 და	 ქალაქთმშენებლობითი	 გეგმების
შემუშავების	 წესის“	 მე-19	 მუხლის	 შესაბამისად,	 განაშენიანების	 გეგმის	 საბოლოო
კონცეფცია	 მტკიცდება	 ინდივიდუალური	 ადმინისტრაციულსამართლებრივი	 აქტით.
ზემოღნიშნულიდან	 გამომდინარე,	 საქართველოს	 ორგანული	 კანონის
„ადგილობრივი	 თვითმმართველობის	 კოდექსი“	 61–ე	 მუხლის	 მე–2	 ნაწილის,
საქართველოს	 კანონის	 „საქართველოს	 სივრცის	 დაგეგმარების,	 არქიტექტურული
და	 სამშენებლო	 საქმიანობის	 კოდექსი“,	 „სივრცით	 დაგეგმარებისა	 და
ქალაქმშენებლობითი	 გეგმების	 შემუშავების	 წესის	 შესახებ“	 საქართველოს
მთავრობის	2019	წლის	3	ივნისის	N260	დადგენილების	მე-19	 მუხლის	 შესაბამისად,
დასამტკიცებლად	 წარმოგიდგენთ	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 სუფსისა	 და
ღრმაღელის	 ადმინისტრაციულ	 ერთეულებში,	 გრიგოლეთისა	 და	 ყვავილნარის
სანაპირო	 ზოლის	 განაშენიანების	 გეგმის	 კონცეფციის	 დამტკიცების	 შესახებ“
ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	განკარგულების	პროექტს.

ფრაქციის	 თავმჯდომარემ	 ბესიკ	 კუპრაძემ	 კენჭი	 უყარა	 განკარგულების
პროექტს:



მომხრე	9,	წინააღმდეგი	არცერთი.

სხვადასხვა

ამით	ფრაქციის	სხდომამ	მუშაობა	დაასრულა.

ბესიკ	კუპრაძე

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-საკრებულოს	ფრაქცია	,,ქართული	ოცნება	-	დემოკრატიული
საქართველო"-საკრებულოს	ფრაქცია	,,ქართული	ოცნება	-	დემოკრატიული	საქართველო"	თავმჯდომარე


