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    სხდომას ესწრებოდნენ: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების 

მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე გიორგი ჩახვაძე.          

კომისიის წევრები:  ალექსანდრე მახათაძე, ზაალ სანაძე, ზაზა წულაძე,  კარლო კვიტაიშვილი. 

         

 მოწვეული: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართვის 

სამსახურის  უფროსი გიორგი ნაჭყებია. საკრებულოს აპარატის მეოთხე რანგის პირველი 

კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი თამარ ფირცხალაიშვილი, საკრებულოს აპარატის მესამე 

რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საზოგადოებასთან ურთიერთობის 

საკითხებში რუსუდან გვარჯალაძე. 

 

 

კომისიის სხდომას არ ესწრებოდა დეპუტატები: ზურაბ კუკულავა, გოგი მორჩილაძე, ირაკლი 

მარშანიშვილი,  ოთარ პატიეშვილი. 

 

  კომისიის თავმჯდომარემ გიორგი ჩახვაძემ  სხდომას გააცნო დღის წესრიგის პროექტი:  

  

1.„ლანჩხუთისა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ საზღვრებში შავი ზღვის 

სანაპირო ზოლის და მასში ჩამავალი მდინარეებისა და მიმდებარე ტერიტორიის ნარჩენებისაგან 

გაწმენდის ხელშეწყობის ფარგლებში თანამშრომლობის შესახებ“ ლანჩხუთისა და ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტებისა და შპს „მყარი ნარჩენების კომპანიის“ ურთიერთთანამშრომლობის 

მემორანდუმის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულების პროექტის  განხილვა.  

 

/მომხსენებელი გიორგი  ჩახვაძე/ 

 

2.„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/ 

 

3.„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ორგანოებისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მიერ 

დაფუძნებული იურიდიული პირების საკუთრებაში არსებული (ბალანსზე რიცხული) ქონების 

ინვენტარიზაციის და ამორტიზებული ან/და გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის, შენობა - 

ნაგებობის დემონტაჟის ან/და ლიკვიდაციის ხარჯების მთლიანად ან ნაწილობრივ დაფარვის 

მიზნით გასხვისების ან სხვა ნებისმიერი სახით განკარგვის წესების დამტკიცების შესახებ“ 



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული 

წარმოების დაწყების თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 

პროექტის განხილვა. 

/მომხსენებელი გიორგი ჩახვაძე/ 

 

4.„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/ 

 

 

5.სხვადასხვა. 

 

 

კომისიის თავმჯდომარემ, გიორგი ჩახვაძემ  კენჭი უყარა დღის  წესრიგის პროექტს: 

 დღის წესრიგის პროექტის მიმართ კომისიის წევრების მიერ შენიშვნები არ გამოთქმულა. 

მომხრე  5;   წინააღმდეგი -არცერთი.  

 

დღის წესრიგის პირველი საკითხი: „ლანჩხუთისა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტების 

ადმინისტრაციულ საზღვრებში შავი ზღვის სანაპირო ზოლის და მასში ჩამავალი მდინარეებისა 

და მიმდებარე ტერიტორიის ნარჩენებისაგან გაწმენდის ხელშეწყობის ფარგლებში 

თანამშრომლობის შესახებ“ ლანჩხუთისა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტებისა და შპს „მყარი 

ნარჩენების კომპანიის“ ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის დამტკიცების შესახებ“ 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი სხდომას გააცნო მერიის 

ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის  უფროსმა გიორგი ნაჭყებიამ. მან აღნიშნა, რომ 

მემორანდუმის ფარგლებში განხორციელდება შავი ზღვის სანაპირო ზოლისა და ზღვაში ჩამავალი 

მდინარეების მყარი ნარჩენებისაგან გასუფთავება, რაც მნიშვნელოვანია ზღვის ეკოსისტემის 

დაცვისათვისათვის და ტურისტული პოტენციალის განვითარებისათვის. მემორანდუმის მიზანია 

ლანჩხუთისა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის შესაძლებლობის გაძლიერება, 2021-2023 წლების 

განმავლობაში შავი ზღვის სანაპირო ზოლის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, წარმოქმნილი 

ნარჩენების გატანა შპს ,,საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის“ მართვაში არსებულ 

ობიექტებზე (ნარჩენების გადამტვირთი სადგური და არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელები), 

ასევე მდინარეებზე:  ნატანებზე, სეფაზე, სუფსასა და ურეკის არხზე დამონტაჯებული ნარჩენების 

დამჭერების მოვლა-ექსპლოატაციის საკითხების შეუფერხებლად მოგვარება. 

კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება:  

განკარგულების  პროექტი კომისიის წევრების მიერ მიღებული იქნა შენიშვნების გარეშე. 

სხდომის თავმჯდომარემ გიორგი ჩახვაძემ კენჭი უყარა  განკარგულების  პროექტს. 

მომხრე  5, 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 

განკარგულების პროექტი სხდომას გააცნო მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის  

უფროსმა გიორგი ნაჭყებიამ. მან აღნიშნა, რომ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიას, 

განცხადებით მომართა საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატის პრეზიდენტმა, 

გიორგი პერტაიამ, რომელმაც ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიასა და საქართველოს 

სავაჭრო სამრეწველო პალატას შორის 2021 წლის 5 თებერვალს გაფორმებული 

უსასყიდლო უზუფრუქტის ხელშეკრულებით გადაცემული ქონების (ქ. ლანჩხუთში, 

ნინოშვილის ქ. N37-ში მდებარე მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული შენობა - 

ნაგებობის (ს/კ 27.06.52.141) მეორე სართულზე მდებარე N15 ფართი - 26.51 კვ.მ.) ვადის 

ამოწურვის გამო, ითხოვა 2021 წლის 1-სექტემბრიდან 2021 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, 

აღნიშნული ფართის, პირდაპირი განკარგვის წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის 

უფლებით გადაცემა. მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის მოსაზრებაა, 

რომ საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატას, მის მიერ მოთხოვნილი ქონება 

გადაეცეს პირდაპირი განკარგვის წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით.  

კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება:  

განკარგულების  პროექტი კომისიის წევრების მიერ მიღებული იქნა შენიშვნების გარეშე. 

სხდომის თავმჯდომარემ გიორგი ჩახვაძემ კენჭი უყარა  განკარგულების  პროექტს. 

მომხრე 5, წინააღმდეგი არცერთი. 

 

დღის წესრიგის მესამე საკითხი: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ორგანოებისა და ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების საკუთრებაში არსებული 

(ბალანსზე რიცხული) ქონების ინვენტარიზაციის და ამორტიზებული ან/და გამოუყენებელი 

ქონების ჩამოწერის, შენობა - ნაგებობის დემონტაჟის ან/და ლიკვიდაციის ხარჯების მთლიანად ან 

ნაწილობრივ დაფარვის მიზნით გასხვისების ან სხვა ნებისმიერი სახით განკარგვის წესების 

დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად 

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულების პროექტი სხდომას გააცნო მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის  

უფროსმა გიორგი ნაჭყებიამ. მან აღნიშნა, რომ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011 წლის 29 აპრილს დამტკიცებული აქვს „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების საკუთრებაში არსებული (ბალანსზე 

რიცხული) ქონების ინვენტარიზაციისა და ამორტიზირებული ან/და გამოუყენებელი 

ქონების ჩამოწერის წესის დამტკიცების შესახებ“ N16 დადგენილება. მერიის ეკონომიკისა 

და ქონების მართვის სამსახურის მიერ მომზადდა აღნიშნული დადგენილების ახალი 

ვერსია, რომელიც სრულ შესაბამისობაშია დღეს მოქმედ კანონმდებლობასთან, ასევე 

დადგენილების პროექტით მტკიცდება სხვადასხვა სახის ფორმები, რომლებიც უფრო 

სრულყოფილს გახდის ინვენტარიზაციის პროცესს. ახალი დადგენილების მიღების 

დღიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდება ზემოთაღნიშნული N16 დადგენილებაც. 

კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება:  

განკარგულების  პროექტი კომისიის წევრების მიერ მიღებული იქნა შენიშვნების გარეშე. 

სხდომის თავმჯდომარემ გიორგი ჩახვაძემ კენჭი უყარა  განკარგულების  პროექტს. 



 
 

 

 

 

 



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის,  

ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა  კომისიის 

სხდომის დასკვნა №7 

 

16.09.2021 წელი 

                                                                                                                                                               11:00 საათი 

 

    მოგახსენებთ, რომ მიმდინარე წლის 16 სექტემბერს მოწვეულ იქნა ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების 

საკითხთა კომისიის სხდომა. 

 

  სხდომამ განიხილა დღის წესრიგით გათვალისწინებული შემდეგი საკითხები: 

 

 1.„ლანჩხუთისა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ საზღვრებში შავი 

ზღვის სანაპირო ზოლის და მასში ჩამავალი მდინარეებისა და მიმდებარე ტერიტორიის 

ნარჩენებისაგან გაწმენდის ხელშეწყობის ფარგლებში თანამშრომლობის შესახებ“ ლანჩხუთისა და 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტებისა და შპს „მყარი ნარჩენების კომპანიის“ 

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის  განხილვა.  

 

/მომხსენებელი გიორგი  ჩახვაძე/ 

 

2.„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/ 

 

3.„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ორგანოებისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მიერ 

დაფუძნებული იურიდიული პირების საკუთრებაში არსებული (ბალანსზე რიცხული) ქონების 

ინვენტარიზაციის და ამორტიზებული ან/და გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის, შენობა - 

ნაგებობის დემონტაჟის ან/და ლიკვიდაციის ხარჯების მთლიანად ან ნაწილობრივ დაფარვის 

მიზნით გასხვისების ან სხვა ნებისმიერი სახით განკარგვის წესების დამტკიცების შესახებ“ 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული 

წარმოების დაწყების თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 

პროექტის განხილვა. 

/მომხსენებელი გიორგი ჩახვაძე/ 

 

4.„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. 



 

 
 

 

 

 



 


