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ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს

თავმჯდომარეს	ბატონ	ბესიკ	ტაბიძეს

ბატონო	ბესიკ,

განსახილველად	 და	 დასამტკიცებლად	 წარმოგიდგენთ	 „მშენებლობის	 (გარდა
განსაკუთრებული	 მნიშვნელობის	 რადიაციული	 ან	 ბირთვული	 ობიექტების
მშენებლობისა)	 სანებართვო	 მოსაკრებლის	 შემოღების	 და	 სანებართვო
მოსაკრებლის	 გადახდის	 ინსტრუქციის	 დამტკიცების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	დადგენილების	 პროექტსა	და	 მისგან	 გამომდინარე
„ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 ტერიტორიაზე	 ადგილობრივი	 მოსაკრებლების
შემოღების,	 გადახდის	 ინსტრუქციის,	 დაგვა-დასუფთავების	 და	 ნარჩენების
განკარგვის	 წესის	 დამტკიცების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	 2015	 წლის	 31	 ივლისის	 N34	 დადგენილებაში	 ცვლილების	 შეტანის
თაობაზე“	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	დადგენილების	პროექტს.

ვინაიდან	 დადგენილების	 მისაღებად	 საკრებულომ	 უნდა	 დაიწყოს
ადმინისტრაციული	 წარმოება,	 ჩვენს	 მიერ	 წარმოდგენილია	 შესაბამისი
განკარგულების	პროექტებიც.

1.	 პროექტის	 მიღების	 (გამოცემის)	 მიზეზი	 და	 მისი	 ძირითადი
დამახასიათებელი	ნიშნები

პროექტით	 მშენებლობის	 სანებართვო	 მოსაკრებელი	 ახალასაშენებელი
ობიექტის	 პროექტით	 გათვალისწინებული	 განაშენიანების	 ინტენსივობის
კოეფიციენტის	(კ-2)	საანგარიშო	ფართობის	თითოეული	კვადრატული	 მეტრისათვის
განისაზღვრება:

ა)	სოფელ	მალთაყვიდან	მდინარე	სეფისწყალამდე	შავი	ზღვის	ნაპირიდან	500
მეტრის	რადიუსში	არსებულ	დასახლებებში	და	დასახლებათა	შორის	არეალებში:

ა.ა)	სააგარაკე	და	ინდივიდუალური	სახლებისათვის	–	4	ლარი;

ა.ბ)	 მრავალბინიანი	 სახლები,	 კომერციული	 დანიშნულების	 ობიექტები
(სასტუმრო,	სავაჭრო	და	გასართობი)	–	4	ლარი;

ა.გ)	სამრეწველო	ობიექტი	–	5	ლარი;

გადაამოწმეთ:	document.municipal.gov.ge
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ა.დ)	 სამკურნალო-გამაჯანსაღებელი,	 სარებილიტაციო	 პროფილის	 შენობა-
ნაგებობებისათვის	–	2.5	ლარი;

ბ)	ქალაქ	ლანჩხუთის	ტერიტორიაზე	–	4	ლარი;

გ)	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	სხვა	დანარჩენ	ტერიტორიაზე	–	2,50	ლარი;

დ)	 ხაზობრივი	 ნაგებობების	 მშენებლობისათვის	 მოსაკრებლის	 ოდენობა	 1
(ერთი)	გრძივ	მეტრზე	შეადგენს	–	1	(ერთი)	ლარს;

ე)	 ისეთი	 შენობა-ნაგებობის	 (გარდა	 ხაზობრივი	 ნაგებობისა)	 მშენებლობის
შემთხვევაში,	რომელსაც	არ	აქვს	განაშენიანების	ინტენსივობის	კოეფიციენტის	(კ-2)
საანგარიშო	ფართობი:

ე.ა)	II	კლასის	ობიექტებისთვის	–	50	ლარი;

ე.ბ)	III	კლასის	ობიექტებისთვის	–	200	ლარი;

ე.გ)	IV	კლასის	ობიექტებისთვის	–	400	ლარი.

დადგენილებით	 მტკიცდება	 მოსაკრებლის	 გადახდის	 ინსტრუქცია,	 სადაც
გათვალისწინებულია	მოსაკრებლის	გადახდის	წესი	და	მოსაკრებლის	გადახდისაგან
გათავისუფლების	საფუძვლები.

რაც	 შეეხება	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 ტერიტორიაზე	 ადგილობრივი
მოსაკრებლების	 შემოღების,	 გადახდის	 ინსტრუქციის,	 დაგვა-დასუფთავების	 და
ნარჩენების	განკარგვის	წესის	დამტკიცების	შესახებ“	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	 2015	 წლის	 31	 ივლისის	 N34	 დადგენილებაში	 ცვლილების	 შეტანის
თაობაზე“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 დადგენილების	 პროექტს,
აღნიშნული	 დადგენილებიდან	 ხდება	 იმ	 მუხლების	 ამოღება,	 რომლებიც
განსხვავებულად	 არეგულირებდა	 მშენებლობის	 ნებართვის	 მოსაკრებლის
ოდენობასა	და	გადახდის	წესს.

პროექტი	 შეიცავს	 პრეამბულას	 და	 მასში	 გადმოცემულია	 ამ	 ნორმატიული
აქტის	მიღების	სამართლებრივი	საფუძვლები.

2.	პროექტის	ფინანსური	დასაბუთება

ა)	პროექტის	მიღება	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.	 საკითხის
განხილვისას	 მომხსენებლად	 წარმოგიდგენთ	 მერიის	 იურიდიული	 სამსახურის
უფროსის,	 შოთა	 ჩაგუნავას	 კანდიდატურას.	 პროექტის	 მიღება	 მიზანშეწონილად
მიგვაჩნია	საკრებულოს	უახლოეს	სხდომაზე.

4.	პროექტის	წარმდგენი

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მერი.

პატივისცემით,



გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

ალექსანდრე	სარიშვილი

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მერია-ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	მერი



წერილის	ნომერი:03-302207460		
თარიღი:	15/03/2022

ადრესატი:	

ალექსანდრე	სარიშვილი	
ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მერია-ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მერი

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მერს

ბატონ	ალექსანდრე	სარიშვილს

სივრცითი	მოწყობისა	და	ინფრასტრუქტურის	სამსახურის

უფროსის	ლევან	ჩხაიძის

მოხსენებითი	ბარათი

წარმოგიდგენთ	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 სივრცითი	 მოწყობისა	 და
ინფრასტრუქტურის	 სამსახურის	 მიერ	 მომზადებულ	 პროექტს,	 რომელიც	 შეეხება
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტში	 მშენებლობის	 (გარდა	 განსაკუთრებული
მნიშვნელობის	 რადიაციული	 ან	 ბირთვული	 ობიექტების	 მშენებლობისა)
ნებართვისათვის	მოსაკრებლის	განაკვეთის	განსაზღვრის	წესს:

მშენებლობის	 სანებართვო	 მოსაკრებელი	 ახალასაშენებელი	 ობიექტის	 პროექტით
გათვალისწინებული	 განაშენიანების	 ინტესივობის	 კოეფიციენტის	 (K2)	 საანგარიშო
ფართობის	თითოეული	კვადრატული	მეტრისათვის	განისაზღვროს:

ა)	სოფელ	მალთაყვიდან	მდინარე	სეფისწყლამდე	შავი	ზღვის	ნაპირიდან	500	მეტრის
რადიუსში	არსებულ	დასახლებებში	და	დასახლებათა	შორის	არეალებში:

ა.ა	)სააგარაკე	და	ინდივიდუალური	სახლებისათვის-4	ლარი

ა.ბ)	 მრავალბინიანი	 სახლები,	 კომერციული	 დანიშნულების	 ობიექტები	 (სასტუმრო,
სავაჭრო	და	გასართობი)-4	ლარი

ა.გ)	სამრეწველო	ობიექტი-5	ლარი

ა.დ)	 სამკურნალო-გამაჯანსაღებელი,	 სარეაბილიტაციო	 პროფილის	 შენობა-
ნაგებობებისათვის-2,5	ლარი

ბ)	ქალაქ	ლანჩხუთის	ტერიტორიაზე-4	ლარი

გ)	სხვა	დანარჩენ	ტერიტორიაზე-	2.5	ლარი

დ)	 ხაზობრივი	 ნაგებობების	 მშენებლობისათვის	 მოსაკრებლის	 ოდენობა	 1(ერთი)
გრძივ	მეტრზე-1	(ერთ)	ლარი



ე)	 ისეთი	 შენობა-ნაგებობის	 (გარდა	 ხაზობრივი	 ნაგებობისა)	 მშენებლობის
შემთხვევაში,	 რომელსაც	 არ	 აქვს	 განაშენიანების	 ინტესივობის	 კოეფიციენტის	 (K2)
საანგარიშო	ფართობი:

ე.ა)	II	კლასის	ობიექტებისთვის-50	ლარი

ე.ბ)	III	კლასის	ობიექტებისთვის-200	ლარი

ე.გ)	IV	კლასის	ობიექტებისთვის-400	ლარი

ასევე	 მოგახსენებთ,	 რომ	 მუნიციპალიტეტის	 მოსახლეობისათვის	 საცხოვრებელი
პირობების	 გაუმჯობესების	 ხელშეწყობისათვის	 მიზანშეწონილად	 მიგვაჩნია
მივმართოთ	 საკრებულოს	 წინადადებით	 „საქართველოს	 სივრცითი	 დაგეგმარების,
არქიტექტურული	 და	 სამშენებლო	 კოდექსის	 94-ე	 მუხლის	 შესაბამისად
მუნიციპალიტეტის	 ადმინისტრაციულ	 საზღვრებში	 გარდა	 სოფელ	 მალთაყვიდან
მდინარე	 სეფისწყლამდე	 შავი	 ზღვის	 ნაპირიდან	 500	 მეტრის	 რადიუსში	 არსებულ
დასახლებებში	 და	 დასახლებათა	 შორის	 არეალებში	 მოქცეული	 ტერიტორიისა	 II
კლასის	 ინდივიდუალური	 საცხოვრებელი	 სახლების	 მშენებლობისათვის
მშენებლობის	 ნებართვის	 მიღების	 ვალდებულების	 ნაცვლად	 დაადგინოს
მშენებლობის	დეტალური	შეტყობინების	ვალდებულება.

გთხოვთ	განიხილოთ	წარმოდგენილი	მასალა	და	მოწონების	შემთხვევაში	დაავალოთ
შესაბამის	 სამსახურს	 მიმართოს	 წარდგინებით	 საკრებულოს	 აღნიშნული
ცვლილებების	გატარების	მიზნით.

ლევან	ჩხაიძე
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პროექტი 

 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება № 

2022 წლის     მარტი 

 ქ. ლანჩხუთი  

 

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღების, გადა

ხდის ინსტრუქციის, დაგვა დასუფთავების და ნარჩენების განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ“ 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 31 ივლისის N34 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის 

პირველი და მე-2 ნაწილების, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის 

მე-4 პუნქტისა და საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“ 63-ე 

მუხლის შესაბამისად, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

 

მუხლი 1. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების 

შემოღების, გადახდის ინსტრუქციის, დაგვა-დასუფთავების და ნარჩენების განკარგვის წესის 

დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 31 ივლისის N34 

დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 10/08/2015 სარეგისტრაციო კოდი 210020020.35.112.016235) 

შევიდეს ცვლილება, კერძოდ: 

ა) დადგენილების პირველი მუხლის „ა“ ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს;  

ბ) დადგენილების მე-3 და მე-4 მუხლები ამოღებულ იქნეს; 

გ) დადგენილების მე-8 მუხლის „ბ“ და „ე“ ქვეპუნქტები ამოღებულ იქნეს; 

მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                 ბესიკ ტაბიძე 

http://www.matsne.gov.ge/


პროექტი 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

განკარგულება № 

2022  წლის     მარტი 

 ქ. ლანჩხუთი  

 

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღების, გადახდის 

ინსტრუქციის, დაგვა დასუფთავების და ნარჩენების განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 31 ივლისის N34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული 

წარმოების დაწყების შესახებ 

 
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61–ე მუხლის 

მე–2 ნაწილისა და „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“–ს 1061–ე მუხლის 1–ლი და მე–

2 პუნქტის შესაბამისად: 

 მუხლი 1. დაიწყოს ადმინისტრაციული წარმოება „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღების, გადახდის ინსტრუქციის, დაგვა - 

დასუფთავების და ნარჩენების განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2015 წლის 31 ივლისის N34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად. 

 მუხლი 2. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების 

შემოღების, გადახდის ინსტრუქციის, დაგვა - დასუფთავების და ნარჩენების განკარგვის წესის 

დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 31 ივლისის N34 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილების პროექტი და ცნობა (თან ერთვის) ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ 

გამოქვეყნდეს „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 1062–ე მუხლით 

გათვალისწინებული წესის შესაბამისად; 

 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                                               

 

 

 

 

 

 

 



 

დანართი  

  

ცნობა 

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღების, გადახდის 

ინსტრუქციის, დაგვა - დასუფთავების და ნარჩენების განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ“ 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 31 ივლისის N34 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად 

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 

 

           ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი აღნიშნავს, რომ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოში დაწყებულია ადმინისტრაციული წარმოება „ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღების, გადახდის 

ინსტრუქციის, დაგვა - დასუფთავების და ნარჩენების განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ“ 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 31 ივლისის N34 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად. 

         დაინტერესებულ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღების, გადახდის ინსტრუქციის, დაგვა - 

დასუფთავების და ნარჩენების განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2015 წლის 31 ივლისის N34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტთან დაკავშირებით საკუთარი მოსაზრებები 

შეუძლიათ წარმოადგინონ 2022 წლის               ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში 

მისამართზე: ქ. ლანჩხუთი, კოსტავას ქ. N37, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული 

შენობის მე–2 სართული, პასუხისმგებელი პირი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის  

პირველი რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (აპარატის უფროსი),    ტელ: 

599266130. 

 

 
 

 

 
 



პროექტი 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

დადგენილება N---- 

 „—“  მარტი 2022 წელი 

ქ. ლანჩხუთი 

 

მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული 

ობიექტების მშენებლობისა) სანებართვო მოსაკრებლის შემოღების და სანებართვო 

მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-

ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ბ“ ქვეპუნქტის, 61-მუხლის მე-2 ნაწილის, „ადგილობრივი 

მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტების, მე-4 

მუხლის მე-2 პუნქტის, მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტისა და მე-6 მუხლის 

შესაბამისად, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:  

მუხლი 1 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შემოღებულ იქნეს 

მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული 

ობიექტების მშენებლობისა) სანებართვო მოსაკრებელი (შემდგომში – მშენებლობის 

სანებართვო მოსაკრებელი).  

მუხლი 2 მშენებლობის სანებართვო მოსაკრებელი ახალასაშენებელი ობიექტის 

პროექტით გათვალისწინებული განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის (კ-2) 

საანგარიშო ფართობის თითოეული კვადრატული მეტრისათვის განისაზღვროს:  

ა) სოფელ მალთაყვიდან მდინარე სეფისწყალამდე შავი ზღვის ნაპირიდან 500 მეტრის 

რადიუსში არსებულ დასახლებებში და დასახლებათა შორის არეალებში:  

ა.ა) სააგარაკე და ინდივიდუალური სახლებისათვის – 4 ლარი;  

ა.ბ) მრავალბინიანი სახლები, კომერციული დანიშნულების ობიექტები (სასტუმრო, 

სავაჭრო და გასართობი) – 4 ლარი;  

ა.გ) სამრეწველო ობიექტი – 5 ლარი;  

ა.დ) სამკურნალო-გამაჯანსაღებელი, სარებილიტაციო პროფილის შენობა-

ნაგებობებისათვის – 2.5 ლარი;  

ბ) ქალაქ ლანჩხუთის ტერიტორიაზე – 4 ლარი;  

გ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სხვა დანარჩენ ტერიტორიაზე – 2,50 ლარი;   



დ) ხაზობრივი ნაგებობების მშენებლობისათვის მოსაკრებლის ოდენობა 1 (ერთი) გრძივ 

მეტრზე შეადგენს – 1 (ერთი) ლარს;  

ე) ისეთი შენობა-ნაგებობის (გარდა ხაზობრივი ნაგებობისა) მშენებლობის შემთხვევაში, 

რომელსაც არ აქვს განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის (კ-2) საანგარიშო ფართობი:  

ე.ა) II კლასის ობიექტებისთვის – 50 ლარი; 

 ე.ბ) III კლასის ობიექტებისთვის – 200 ლარი;  

ე.გ) IV კლასის ობიექტებისთვის – 400 ლარი.  

მუხლი 3 დამტკიცდეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მშენებლობის 

(გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების 

მშენებლობისა) სანებართვო მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქცია დანართის შესაბამისად.  

მუხლი 4 დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                    ბესიკ ტაბიძე  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



დანართი  

მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული 

ობიექტების მშენებლობისა) სანებართვო მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქცია 

ეს ინსტრუქცია შემუშავებულია „ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის შესაბამისად და განსაზღვრავს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან 

ბირთვული ობიექტის მშენებლობისა) სანებართვო მოსაკრებლის გამოანგარიშებისა და 

გადახდის წესს.  

მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი  

1. მშენებლობის ნებართვა არის განსაზღვრული ფორმის მქონე დოკუმენტი, რომელიც 

უფლებას აძლევს ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს შესაბამისი საპროექტო დოკუმენტაციის 

შესაბამისად, განახორციელოს შენობა-ნაგებობების მშენებლობა ნებართვაში მითითებულ 

ვადებში.  

2. მშენებლობის ნებართვა ადასტურებს მისი მიმღების უფლებას, კანონმდებლობით 

განსაზღვრული მოთხოვნების შესაბამისად, განახორციელოს სამშენებლო სამუშაოები 

ნებართვაში მითითებულ ვადებში.  

მუხლი 2. მოსაკრებლის დაბეგვრის ობიექტი  

მშენებლობის სანებართვო მოსაკრებლით დაბეგვრის ობიექტია ახალ ასაშენებელი 

ობიექტი, რომელზედაც გაიცემა მშენებლობის ნებართვა.  

მუხლი 3. მოსაკრებლის გადამხდელი  

მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული 

ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვისათვის მოსაკრებლის გადამხდელია მშენებარე 

ობიექტის მესაკუთრე ფიზიკური ან/და იურიდიული პირი.  

მუხლი 4. მოსაკრებლის გადახდის წესი და ვადები  

1. მშენებლობის სანებართვო მოსაკრებელის გადახდა ხდება წინასწარ ნებართვის 

გაცემამდე უნაღდო ანგარიშსწორების წესით.  

2. მოსაკრებლის გადახდა ხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში (სპეციალურ სახაზინო კოდზე) თანხის შეტანის გზით.  

მუხლი 5. მოსაკრებლის გადახდისაგან გათავისუფლება და შეღავათები  

1. მოსაკრებლის გადახდისაგან გათავისუფლებულია:  

ა) სტიქიური უბედურების შედეგად დაზიანებული ობიექტის ნაცვლად ახალი 

მშენებლობა, თუ ახლად ასაშენებელი ობიექტის პროექტით გათვალისწინებული 

განაშენიანების ფართი არ აღემატება დაზიანებული ობიექტით დაკავებულ ფართს;  



ბ) მოსაკრებლის განაკვეთი 50%-ით მცირდება სტიქიური უბედურების შედეგად 

დაზიანებული ობიექტის ნაცვლად ახლად ასაშენებელი ობიექტის პროექტით 

გათვალისწინებულ ფართზე, რომლითაც იგი აღემატება დაზიანებული ობიექტით 

დაკავებულ ფართს. 



პროექტი 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

განკარგულება № 

2022  წლის     მარტი 

 ქ. ლანჩხუთი  

 

„მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების 

მშენებლობისა) სანებართვო მოსაკრებლის შემოღების და სანებართვო მოსაკრებლის გადახდის 

ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 

მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 

 
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61–ე მუხლის 

მე–2 ნაწილისა და „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“–ს 1061–ე მუხლის 1–ლი და მე–

2 პუნქტის შესაბამისად: 

 მუხლი 1. დაიწყოს ადმინისტრაციული წარმოება „მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული 

მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) სანებართვო მოსაკრებლის 

შემოღების და სანებართვო მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად. 

 მუხლი 2. „მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული 

ობიექტების მშენებლობისა) სანებართვო მოსაკრებლის შემოღების და სანებართვო მოსაკრებლის 

გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილების პროექტი და ცნობა (თან ერთვის) ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ 

გამოქვეყნდეს „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 1062–ე მუხლით 

გათვალისწინებული წესის შესაბამისად; 

 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                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



დანართი  

  

ცნობა 

„მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების 

მშენებლობისა) სანებართვო მოსაკრებლის შემოღების და სანებართვო მოსაკრებლის გადახდის 

ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 

მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 

 

           ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი აღნიშნავს, რომ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოში დაწყებულია ადმინისტრაციული წარმოება „მშენებლობის (გარდა 

განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) სანებართვო 

მოსაკრებლის შემოღების და სანებართვო მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად. 

         დაინტერესებულ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს „მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული 

მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) სანებართვო მოსაკრებლის 

შემოღების და სანებართვო მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტთან დაკავშირებით საკუთარი მოსაზრებები 

შეუძლიათ წარმოადგინონ 2022 წლის               ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში 

მისამართზე: ქ. ლანჩხუთი, კოსტავას ქ. N37, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული 

შენობის მე–2 სართული, პასუხისმგებელი პირი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის  

პირველი რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (აპარატის უფროსი),    ტელ: 

599266130. 

 

 
 

 

 
 


