
ადრესატი: ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო
წერილის	ნომერი:	30-302222021
თარიღი:	08/08/2022 	

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს

თავმჯდომარეს	ბატონ	ბესიკ	ტაბიძეს

	 	ბატონო	ბესიკ,

	 	 საქართველოს	 ორგანული	 კანონის	 „ადგილობრივი	 თვითმმართველობის
კოდექსის“	 61-ე	 მუხლის	 პირველი	 და	 მე-2	 ნაწილების,	 115-ე	 მუხლის	 პირველი
ნაწილის,	122-ე	მუხლის	პირველი	ნაწილის	,,ა“	ქვეპუნქტისა	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	 პუნქტისა	 და	 36-ე	 მუხლის	 მე-2	 პუნქტის	 შესაბამისად,
წარმოგიდგენთ	 ,,ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში	 არსებული	 ქონების,
სასყიდლიანი	სარგებლობის	უფლებით	გადაცემაზე	მერისათვის	თანხმობის	მიცემის
შესახებ“	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	განკარგულების	პროექტს	და
აღნიშნულ	პროექტთან	დაკავშირებით	განმარტებით	ბარათს.

	 	1.	პროექტის	მიღების	მიზეზი,	მიზანი	და	არსი

	 	 მოგახსენებთ,	 რომ	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიას,	 განცხადებით
მომართა	 მოქალაქე	 კონსტანტინე	 გუმბარიძემ	 (26001004991),	 რომელმაც
კომერციული	 მიზნით,	 ითხოვა	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში
არსებული	 უძრავი	 ქონების	 (ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის,	 სოფელ	 სუფსის
ადმინისტრაციული	 შენობის	 (ს/კ	 27.15.52.294)	 პირველ	 სართულზე	 მდებარე	 N1
ოთახი	 -	 25,7	 კვ.მ.)	 პირდაპირი	 განკარგვის	 წესით,	 იჯარის	ფორმით,	 სასყიდლიანი
სარგებლობის	უფლებით	გადაცემა.
	 მერიის	 ქონების	 მართვისა	და	 სოფლის	 მეურნეობის	 სამსახურის	 მოსაზრებაა,
რომ	 მოქალაქე	 კონსტანტინე	 გუმბარიძეს,	 5	 წლის	 ვადით,	 გადაეცეს	 მის	 მიერ
მოთხოვნილი	 უძრავი	 ქონება	 პირდაპირი	 განკარგვის	 წესით,	 სასყიდლიანი
სარგებლობის	 უფლებით,	 იჯარის	 ფორმით.	 აღნიშნულმა	 სამსახურმა
,,მუნიციპალიტეტის	 ქონების	 პრივატიზების,	 სარგებლობისა	 და	 მართვის
უფლებებით	 გადაცემის,	 საპრივატიზებო	 საფასურის,	 საწყისი	 საპრივატიზებო
საფასურის,	 ქირის	 საფასურის,	 ქირის	 საწყისი	 საფასურის	 განსაზღვრის	 და



გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

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	 7080.35	 ლარიდან	 განსაზღვრა	 უძრავი	 ქონების	 წლიური	 ქირის
ოდენობა,	რომელიც	შეადგენს	354	ლარს.
	 	აღნიშნულიდან	გამომდინარე,	გთხოვთ	თქვენს	თანხმობას.

	 	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	 ადმინისტრაციული	 და	 სამართლებრივი
უზრუნველყოფის	 სამსახურის	 მიერ.	 პროექტის	 განხილვისას	 მომხსენებლად
წარმოგიდგენთ	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 ქონების	 მართვისა	 და
სოფლის	 მეურნეობის	 სამსახურის	 უფროსის	 მოვალეობის	 შემსრულებლის,	 ომარ
ჯანაძის,	 კანდიდატურას.	 პროექტის	 მიღება	 მიზანშეწონილად	 მიგვაჩნია
საკრებულოს	უახლოეს	სხდომაზე.

	 	4.	პროექტის	წარმდგენი

	 	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მერი.

ალექსანდრე	სარიშვილი

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მერია-ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	მერი



















წერილის	ნომერი:08-302221034		
თარიღი:	29/07/2022

ადრესატი:	

ალექსანდრე	სარიშვილი	
ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მერია-ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მერი

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მერს

ბატონ	ალექსანდრე	სარიშვილს

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მერიის

ქონების	მართვისა	და	სოფლის	მეურნეობის

სამსახურის	უფროსის	მოვალეობის

შემსრულებლის	ომარ	ჯანაძის

მოხსენებითი	ბარათი

ბატონო	ალექსანდრე,

საქართველოს	 მთავრობის	 2014	 წლის	 8	 დეკემბრის	 N	 669	 დადგენილების	 22-ე
მუხლის	მე-2	და	მე-4	პუნქტების	თანახმად	მუნიციპალიტეტის	ქონების	სარგებლობის
უფლებით	 გადაცემა	 ხდება	 აუქციონის	 ფორმით	 ან	 პირდაპირი	 განკარგვის	 წესით.
მუნიციპალიტეტის	 ქონების	 სარგებლობის	 უფლებით,	 გადაცემის	 შესახებ,
გადაწყვეტილებას	 იღებს	 მუნიციპალიტეტის	 აღმასრულებელი	 ორგანო,
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 თანხმობით.	 პირდაპირი	 განკარგვის	 წესით
მუნიციპალიტეტის	 ქონების	 სარგებლობის	 უფლებით	 გადაცემა	 შეიძლება
სასყიდლიანი	ან	უსასყიდლოდ.

მუნიციპალიტეტს	განცხადებით	მომართა	(კანცელარიის	ნომერი	N	19/302216533-30
14.06.2022	 წელი)	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 სუფსის	 ადმინისტრაციულ
ერთეულში	 მცხოვრებმა	 კოსტანტინე	 გუმბარიძემ	 (პ/ნ	 26001004991)	 რომლითაც
მოთხოვნილია	 სუფსის	 ადმინისტრაციული	 შენობის	 (ს/კ	 27.15.52.294)	 პირველ
სართულზე	 მდებარე	 თავისუფალი	 N	 1	 ოთახის	 25,7	 კვ.მ.	 ფართით	 პირდაპირი
განკარგვის	წესით,სასყიდლიანი	იჯარის	ფორმით	გადაცემა,	კომერციული	მიზნით.

ქონების	 მართვისა	 და	 სოფლის	 მეურნეობის	 სამსახურის	 მოსაზრებაა	 მოქალაქე
კონსტანტინე	 გუმბარიძეს	 გადაეცეს	 სასყიდლიანი	 იჯარის	 ფორმით,	 პირდაპირი
განკარგვის	 წესით,სუფსის	 ადმინისტრაციული	 შენობის	 (ს/კ	 27.15.52.294)	 პირველ
სართულზე	 მდებარე	 თავისუფალი	 N	 1	 ოთახი	 25,7	 კვ.მ.	 კომერციული	 მიზნების



განსახორციელებლად.	 წლიური	 საიჯარო	 ფასის	 ოდენობა	 განისაზღვროს	 ფართის
მთლიანი	ღირებულების	-	7080.35	ლარი	-ის	5%	ოდენობით	-354	ლარი.

გთხოვთ	 დაავალოთ	 ადმინისტრაციული	 და	 სამართლებრივი	 უზრუნველყოფის
სამსახურს	შესაბამისი	პროექტის	მომზადება.

დანართი:	8	(რვა	)	ფურცელი.

პატივისცემით,

ომარ	ჯანაძე

ქონების	მართვისა	და	სოფლის	მეურნეობის	სამსახური-ქონების	მართვისა	და	სოფლის	მეურნეობის	სამსახურის
უფროსი	(დროებით	მოვალეობის	შემსრულებელი)



წერილის	ნომერი:08-302221540		
თარიღი:	03/08/2022

ადრესატი:	

შოთა	ჩაგუნავა	
ადმინისტრაციული	და	სამართლებრივი	უზრუნველყოფის	სამსახური-ადმინისტრაციული	და

სამართლებრივი	უზრუნველყოფის	სამსახურის	უფროსი

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მერიის

ადმინისტრაციული	და	სამართლებრივი

უზრუნველყოფის	სამსახურის	უფროსს

შოთა	ჩაგუნავას

ბატონო	შოთა

ჩვენი	2022	წლის	29	ივლისის	N	08-302221034	მოხსენებით	ბარათთან	დაკავშირებით
დამატებით	გაცნობებთ	რომ	იჯარის	ვადა	განისაზღვროს	5	(ხუთი)	წლის	ვადით.

პატივისცემით,

ომარ	ჯანაძე

ქონების	მართვისა	და	სოფლის	მეურნეობის	სამსახური-ქონების	მართვისა	და	სოფლის	მეურნეობის	სამსახურის
უფროსი	(დროებით	მოვალეობის	შემსრულებელი)



  

 

                                           პროექტი 

 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

განკარგულება № 

2022  წლის აგვისტო 

 ქ.  ლანჩხუთი  

 

   ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, 

პირდაპირი განკარგვის წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე 

მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 

 

     საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის 

კოდექსის“ 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილების, 115-ე მუხლის პირველი 

ნაწილის, 122-ე მუხლის პირველი ნაწილის ,,დ“ ქვეპუნქტისა 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 პუნქტისა და 36-ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, 

 

         მუხლი 1. მიეცეს თანხმობა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერს, გადასცეს 

მოქალაქე კონსტანტინე გუმბარიძეს (26001004991) ხუთი წლის ვადით,  პირდაპირი 

განკარგვის წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით, 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება, 

(ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ სუფსის ადმინისტრაციული შენობის (ს/კ 

27.15.52.294) პირველ სართულზე მდებარე N1 ოთახი - 25,7 კვ.მ.) 

 

        მუხლი 2. სარგებლობის უფლებით გადასაცემი, ზემოაღნიშნული 25.7 კვ.მ. 

უძრავი ქონების წლიური ქირის ოდენობა განისაზღვროს, ფართის მთლიანი 

ღირებულების -  7080.35 ლარის  - ის 5% ოდენობით - 354  ლარი. 

 

       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 
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