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ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს

თავმჯდომარეს	ბატონ	ბესიკ	ტაბიძეს

ბატონო	ბესიკ,

განსახილველად	 და	 დასამტკიცებლად	 წარმოგიდგენთ	 „ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 ადმინისტრაციულ	 საზღვრებში	 (გარდა	 სოფელ	 მალთაყვიდან
მდინარე	 სეფისწყალამდე	 შავი	 ზღვის	 ნაპირიდან	 500	 მეტრის	 რადიუსში	 არსებულ
დასახლებებში	 და	 დასახლებათა	 შორის	 არეალებში	 მოქცეული	 ტერიტორიისა)	 II
კლასის	 ინდივიდუალური	 საცხოვრებელი	 სახლების,	 მათი	 ფუნქციონირებისათვის
განკუთვნილი	II	კლასის	დამხმარე	ხასიათის	შენობა-ნაგებობებისთვის	და	II	კლასის
ღობეების	 მშენებლობისათვის	 (რეკოსტრუქციისათვის)	 მშენებლობის	 დეტალური
შეტყობინების	 დადგენის	 შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
დადგენილების	პროექტს.

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

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

საქართველოს	 კანონის	 „საქართველოს	 სივრცის	 დაგეგმარების,
არქიტექტურული	 და	 სამშენებლო	 საქმიანობის	 კოდექსის“	 94-ე	 მუხლის	 მე-3
პუნქტის	 შესაბამისად,	 მუნიციპალიტეტის	 ადმინისტრაციულ	 საზღვრებში	 ან	 მის
ნაწილში	 II	 კლასის	 შენობა-ნაგებობის	 მშენებლობისთვის	 ამ	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	 უფლება	 აქვს,	 მშენებლობის	 ნებართვის	 მიღების	 ვალდებულების
ნაცვლად,	 დაადგინოს	 მშენებლობის	 დეტალური	 შეტყობინების	 ვალდებულება.
მერიის	 მოსაზრებაა	ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 ადმინისტრაციულ	 საზღვრებში,
(გარდა	სოფელ	მალთაყვიდან	მდინარე	სეფისწყალამდე	შავი	ზღვის	ნაპირიდან	500
მეტრის	 რადიუსში	 არსებულ	 დასახლებებში	 და	 დასახლებათა	 შორის	 არეალებში
მოქცეული	 ტერიტორიისა)	 II	 კლასის	 ინდივიდუალური	 საცხოვრებელი	 სახლების,
მათი	ფუნქციონირებისათვის	 განკუთვნილი	 II	 კლასის	 დამხმარე	 ხასიათის	 შენობა-
ნაგებობებისთვის	 და	 II	 კლასის	 ღობეების	 მშენებლობისათვის
(რეკონსტრუქციისათვის)	 მშენებლობის	 ნებართვის	 მიღების	 ვალდებულების
ნაცვლად	დადგინდეს	 მშენებლობის	დეტალური	 შეტყობინება,	 კანონით	დადგენილი

გადაამოწმეთ:	document.municipal.gov.ge

https://document.municipal.gov.ge/?id=30-30220815&pin=3877


გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

წესით.	 პროექტით	 მუნიციპალიტეტის	 ტერიტორიაზე	 მე-2	 კლასს	 მიკუთვნებული
ინდივიდუალური	 საცხოვრებელი	 სახლების	 მშენებლობით	 დაინტერესებულ
გარკვეულ	კატეგორიას	უმარტივდება	სანებართვო	პროცედურები,	რაც	ჩვენი	აზრით
დადებითად	 აისახება	 მუნიციპალიტეტის	 მოსახლეობაზე	 და	 ხელს	 შეუწყობს
საცხოვრებელი	სახლების	ქაოტურად	მშენებლობის	შემცირებას.

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.	 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,

ალექსანდრე	სარიშვილი

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მერია-ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	მერი



პროექტი 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

დადგენილება N---- 

 „—“  მარტი 2022 წელი 

ქ. ლანჩხუთი 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში (გარდა სოფელ მალთაყვიდან 

მდინარე სეფისწყალამდე შავი ზღვის ნაპირიდან 500 მეტრის რადიუსში არსებულ 

დასახლებებში და დასახლებათა შორის არეალებში მოქცეული ტერიტორიისა) II კლასის 

ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების, მათი ფუნქციონირებისათვის განკუთვნილი II 

კლასის დამხმარე ხასიათის შენობა-ნაგებობებისთვის და  II კლასის ღობეების 

მშენებლობისათვის (რეკოსტრუქციისათვის) მშენებლობის დეტალური შეტყობინების 

დადგენის შესახებ 

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-

მუხლის მე-2 ნაწილისა  და ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონი „საქართველოს სივრცის 

დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსის“ 94-ე მუხლის მე-3 

პუნქტის შესაბამისად, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:  

 

მუხლი 1. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში, (გარდა 

სოფელ მალთაყვიდან მდინარე სეფისწყალამდე შავი ზღვის ნაპირიდან 500 მეტრის რადიუსში 

არსებულ დასახლებებში და დასახლებათა შორის არეალებში მოქცეული ტერიტორიისა) II 

კლასის ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების, მათი ფუნქციონირებისათვის 

განკუთვნილი II კლასის დამხმარე ხასიათის შენობა-ნაგებობებისთვის და  II კლასის ღობეების  

მშენებლობისათვის (რეკონსტრუქციისათვის) მშენებლობის ნებართვის მიღების 

ვალდებულების ნაცვლად დადგინდეს მშენებლობის დეტალური 

შეტყობინება, კანონით დადგენილი წესით.  

მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 საკრებულოს თავმჯდომარე                                                   ბესიკ ტაბიძე 



პროექტი 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

განკარგულება № 

2022  წლის     მარტი 

 ქ. ლანჩხუთი  

 

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში (გარდა სოფელ მალთაყვიდან მდინარე 

სეფისწყალამდე შავი ზღვის ნაპირიდან 500 მეტრის რადიუსში არსებულ დასახლებებში და 

დასახლებათა შორის არეალებში მოქცეული ტერიტორიისა) II კლასის ინდივიდუალური საცხოვრებელი 

სახლების, მათი ფუნქციონირებისათვის განკუთვნილი II კლასის დამხმარე ხასიათის შენობა-

ნაგებობებისთვის და  II კლასის ღობეების მშენებლობისათვის (რეკოსტრუქციისათვის) მშენებლობის 

დეტალური შეტყობინების დადგენის 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 „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

ადმინისტრაციულ საზღვრებში (გარდა სოფელ მალთაყვიდან მდინარე სეფისწყალამდე შავი ზღვის 

ნაპირიდან 500 მეტრის რადიუსში არსებულ დასახლებებში და დასახლებათა შორის არეალებში 

მოქცეული ტერიტორიისა) II კლასის ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების, მათი 

ფუნქციონირებისათვის განკუთვნილი II კლასის დამხმარე ხასიათის შენობა-ნაგებობებისთვის და  II 

კლასის ღობეების მშენებლობისათვის (რეკოსტრუქციისათვის) მშენებლობის დეტალური შეტყობინების 

დადგენის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად. 

 მუხლი 2. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში (გარდა სოფელ 

მალთაყვიდან მდინარე სეფისწყალამდე შავი ზღვის ნაპირიდან 500 მეტრის რადიუსში არსებულ 

დასახლებებში და დასახლებათა შორის არეალებში მოქცეული ტერიტორიისა) II კლასის 

ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების, მათი ფუნქციონირებისათვის განკუთვნილი II კლასის 

დამხმარე ხასიათის შენობა-ნაგებობებისთვის და  II კლასის ღობეების მშენებლობისათვის 

(რეკოსტრუქციისათვის) მშენებლობის დეტალური შეტყობინების დადგენის 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 

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში (გარდა სოფელ მალთაყვიდან მდინარე 

სეფისწყალამდე შავი ზღვის ნაპირიდან 500 მეტრის რადიუსში არსებულ დასახლებებში და 

დასახლებათა შორის არეალებში მოქცეული ტერიტორიისა) II კლასის ინდივიდუალური საცხოვრებელი 

სახლების, მათი ფუნქციონირებისათვის განკუთვნილი II კლასის დამხმარე ხასიათის შენობა-

ნაგებობებისთვის და  II კლასის ღობეების მშენებლობისათვის (რეკოსტრუქციისათვის) მშენებლობის 

დეტალური შეტყობინების დადგენის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 

 

           ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი აღნიშნავს, რომ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოში დაწყებულია ადმინისტრაციული წარმოება „ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში (გარდა სოფელ მალთაყვიდან მდინარე 

სეფისწყალამდე შავი ზღვის ნაპირიდან 500 მეტრის რადიუსში არსებულ დასახლებებში და 

დასახლებათა შორის არეალებში მოქცეული ტერიტორიისა) II კლასის ინდივიდუალური საცხოვრებელი 

სახლების, მათი ფუნქციონირებისათვის განკუთვნილი II კლასის დამხმარე ხასიათის შენობა-

ნაგებობებისთვის და  II კლასის ღობეების მშენებლობისათვის (რეკოსტრუქციისათვის) მშენებლობის 

დეტალური შეტყობინების დადგენის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილების მისაღებად. 

         დაინტერესებულ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

ადმინისტრაციულ საზღვრებში (გარდა სოფელ მალთაყვიდან მდინარე სეფისწყალამდე შავი ზღვის 

ნაპირიდან 500 მეტრის რადიუსში არსებულ დასახლებებში და დასახლებათა შორის არეალებში 

მოქცეული ტერიტორიისა) II კლასის ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების, მათი 

ფუნქციონირებისათვის განკუთვნილი II კლასის დამხმარე ხასიათის შენობა-ნაგებობებისთვის და  II 

კლასის ღობეების მშენებლობისათვის (რეკოსტრუქციისათვის) მშენებლობის დეტალური შეტყობინების 

დადგენის 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. 

 

 
 

 

 
 


