
ადრესატი: ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო

წერილის	ნომერი:	30-30220885
თარიღი:	29/03/2022
პინი:	0235

	

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს

თავმჯდომარეს	ბატონ	ბესიკ	ტაბიძეს

	 	ბატონო	ბესიკ,

	 საქართველოს	 ორგანული	 კანონის	 „ადგილობრივი	 თვითმმართველობის
კოდექსი-ს“	 61-ე	 მუხლის	 მე-2	 ნაწილის,	 115-ე	 მუხლის	 1-ლი	 ნაწილისა	 და
„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	 N669	 დადგენილების	 22-ე	 მუხლის	 მე-2	 და	 მე-4
პუნქტების	შესაბამისად,

	 	1.	პროექტის	მიღების	მიზეზი,	მიზანი	და	არსი

	 მოგახსენებთ,	რომ	,,სახელმწიფო	საკუთრებაში	არსებული	მოძრავი	ქონების
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში	 დამატებითი	 ქონების	 სახით
გადაცემის	 შესახებ“	 სსიპ	 სახელმწიფო	 ქონების	 ეროვნული	 სააგენტოს
თავმჯდომარის	 მიმდინარე	 წლის	 14	 თებერვლის	 N1	 /	 1-	 705	 ბრძანების
შესაბამისად,	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტს	 საკუთრებაში	 გადმოეცა	 მოძრავი
ქონება,	 კერძოდ	4	 ერთეული	 -	 ნაგავმზიდი,	 2	 ერთეული	 -	თვითმცლელი	და	500
ცალი	-	1100	ლიტრიანი	პლასტმასის	ნარჩენების	განთავსების	კონტეინერი.

	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 ეკონომიკისა	 და	 ქონების	 მართვის
სამსახური	მიზანშეწონილად	მიიჩნევს,	რომ	ზემოაღნიშნული	ქონება	პირდაპირი
განკარგვის	 წესით,	 სარგებლობის	 უფლებით,	 უზუფრუქტის	 ფორმით	 გადაეცეს
ა(ა)იპ	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 კეთილმოწყობისა	 და	 მომსახურების
ცენტრს“	 (ს/ნ	 433649322),	 მისი	 წესდებით	 განსაზღვრული	 უფლებამოსილების
უკეთ	განხორციელების	მიზნით.

	 აღნიშნულიდან	გამომდინარე	წარმოგიდგენთ	პროექტს	განსახილველად	და
დასამტკიცებლად.

	 2.	პროექტის	ფინანსური	დასაბუთება

გადაამოწმეთ:	document.municipal.gov.ge

https://document.municipal.gov.ge/?id=30-30220885&pin=0235


გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

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.

ალექსანდრე	სარიშვილი

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მერია-ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	მერი



წერილის	ნომერი:05-302208238		
თარიღი:	23/03/2022

ადრესატი:	

შოთა	ჩაგუნავა	
იურიდიული	სამსახური-იურიდიული	სამსახურის	უფროსი

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მერიის

იურიდიული	სამსახურის	უფროსს

ბატონ	შოთა	ჩაგუნავას

თქვენი	მიმდინარე	წლის	23	მარტის	#09-302208231	წერილის	პასუხად	 გაცნობებთ,
რომ	 მერიის	 ეკონომიკისა	 და	 ქონების	 მართვის	 სამსახურის	 21	 მარტის	 #08-
302208043	წერილით	გვეცნობა	სსიპ	„სახელმწიფო	ქონების	ეროვნული	სააგენტო“-ს
2022	 წლის	 14	 თებერვლის	 N1/1-705	 ბრძანების	 თანახმად	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტისათვის	საკუთრებაში	შემდეგი	ქონებების	გადმოცემის	შესახებ.

1)	ნაგავმზიდი	-	(4X4)	IVECO	EUROCARGO	ML	110E22W	სახელმწიფო	№	EE-903-TT;

2)	ნაგავმზიდი	-	(4X4)	IVECO	EUROCARGO	ML	110E22W	სახელმწიფო	№	EE-902-TT;

3)	ნაგავმზიდი	-	(4X2)	IVECO	EUROCARGO	ML	110EL22	სახელმწიფო	№	LL-543-FF;

4	)ნაგავმზიდი	ავტომობილი	-	BMC	TGR	2532	WBL	სახელმწიფო	№	YY-749-IY;

5)	თვითმცლელი	-	Ford	Trucks	1833D	DC	(4X2)	სახელმწიფო	№	FQ-276-QF;

6)	თვითმცლელი	-	(4X4)	IVECO	EUROCARGO	ML	150E25W	სახელმწიფო	№	EE-852-
TT;

7)	1100	ლიტრიანი	პლასტმასის	ნარჩენების	განთავსების	კონტეინერი	-	500	ცალი.

აღნიშნული	 ქონებები	 საფინანსო-საბიუჯეტო	 სამსახურის	 მიერ	 აყვანილია
მუნიციპალიტეტის	მერიის	ბალანსზე.

პატივისცემით,

როლანდ	ლაშხია

საფინანსო-საბიუჯეტო	სამსახური-საფინანსო-საბიუჯეტო	სამსახურის	უფროსი



  

 

     პროექტი 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

განკარგულება № 

2022 წლის  მარტი 

 ქ. ლანჩხუთი  

 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების ა(ა)იპ 

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრისთვის“ 

პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლოდ გადაცემაზე 

მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 

 

     საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის 

კოდექსი-ს“ 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, 115-ე მუხლის 1-ლი ნაწილისა და  

„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 N669 დადგენილების 22-ე მუხლის მე-2 და მე-4 პუნქტების 

შესაბამისად, 

 

            მუხლი 1. მიეცეს თანხმობა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერს, დანართი 

N1-ში მითითებული ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 

მოძრავი ქონება, პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, გადასცეს 

(ა)იპ „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრს“ 

(ს/კ 433649322) მისი არსებობის ვადით. 

 

მუხლი 2. 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 3.  განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

   

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                             ბესიკ ტაბიძე 

 

 

 

 
 

 

 



დანართი №1

№ ქონების დასახელება რაოდენობა ზომის ერთეული აღწერილობა

1
ნაგავმზიდი - (4X4) IVECO EUROCARGO ML 

110E22W
1 ცალი სახელმწიფო № EE-903-TT

2
ნაგავმზიდი - (4X4) IVECO EUROCARGO ML 

110E22W
1 ცალი  სახელმწიფო № EE-902-TT

3
ნაგავმზიდი - (4X2) IVECO EUROCARGO ML 

110EL22
1 ცალი  სახელმწიფო № LL-543-FF

4
ნაგავმზიდი ავტომობილი - BMC TGR 2532 

WBL
1 ცალი  სახელმწიფო № YY-749-IY

5 თვითმცლელი - Ford Trucks 1833D DC (4X2) 1 ცალი  სახელმწიფო № FQ-276-QF

6
თვითმცლელი - (4X4) IVECO EUROCARGO 

ML 150E25W
1 ცალი  სახელმწიფო № EE-852-TT

7
1100 ლიტრიანი პლასტმასის ნარჩენების 

განთავსების კონტეინერი
500 ცალი
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