
ადრესატი: ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო

გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

წერილის	ნომერი:	30-302226526
თარიღი:	22/09/2022 	

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს

თავმჯდომარეს	ბატონ	ბესიკ	ტაბიძეს

ბატონო	ბესიკ,

	 როგორც	 მოგეხსენებათ,	 საქართველოს	 ორგანული	 კანონის	 „ადგილობრივი
თვითმმართველობის	კოდექსი-ს“	24-ე	მუხლის	პირველი	ნაწილის	,,ე.ე“	ქვეპუნქტის,
61-ე	მუხლის	პირველი	და	მეორე	ნაწილებისა	და	108-ე	მუხლის	შესაბამისად,	მ/წლის
13	 სექტემბრის	 N	 30-302225660	 მომართვით	 წარმოგიდგინეთ	 ,,ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში	 არსებული	 უძრავი	 ქონების	 სახელმწიფო
საკუთრებაში	 გადაცემის	 შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
განკარგულების	 პროექტი.	 აღნიშნული	 დოკუმენტის	 საკრებულოში	 წარმოდგენის
შემდეგ,	 მერიაში	 შემოსულია	 სსიპ	 სახელმწიფო	 ქონების	 ეროვნული	 სააგენტოს
წერილი	N	5/52683	რომელიც	შეეხება	ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	საკუთრებაში
არსებული	 ამბულატორიის	 კერძოდ:	 ნიგვზიანის	 ადმინისტრაციულ	 ერთეულში
მდებარე	 1222.0	 კვ.მ	 არასასოფლო	 სამეურნეო	 დანიშნულების	 მიწის	 ნაკვეთი	 და
მასზე	 განთავსებული	 104.48	 კვ.მ	 შენობა	 ნაგებობა	 ს/კ	 27.14.48.008	 უძრავი
ქონებების	 სახელმწიფოსათვის	 უსასყიდლოდ	 საკუთრებაში	 გადაცემას,	 შემდგომში
ააიპ	 საქართველოს	 სამედიცინო	 ჰოლდინგისათვის	 პირდაპირი	 მიყიდვის	 ფორმით
სიმბოლურ	ფასად	1(ერთი)	ლარად	საკუთრებაში	გადაცემის	მიზნით,	სადაც	მოხდება
,,სოფლის	 ექიმის’’	 კომპონენტით	 გათვალისწინებული	 მომსახურების
განხორცილება.

	 ვინაიდან	 აღნიშნული	 საკითხი	 იდენტურია	 ჩვენს	 მიერ	 N	 30-302225660
მომართვით	წარმოდგენილი	პროექტისა,	გთხოვთ	საკითხის	საკრებულოს	სხდომაზე
განხილვისას,	 უკვე	 წარმოდგენილ	 გადასაცემი	 ქონების	 ნუსხას	 მიამატოთ
დამატებითი	მიმართვით	წარმოდგენილი,	ზემოთაღნიშნული	ქონება.

	 	პატივისცემით,

ალექსანდრე	სარიშვილი

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მერია-ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	მერი



წერილის	ნომერი:08-302226516		
თარიღი:	22/09/2022

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	ირაკლი	ხუხუნაიშვილის

მოხსენებითი	ბარათი

ბატონო	ალექსანდრე,

2022	წლის	21	სექტემბერს	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მერიაში	შემოსულია	სსიპ
სახელმწიფო	ქონების	ეროვნული	სააგენტოს	წერილი	N	5/52683	რომელიც	შეეხება
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში	 არსებული	 ამბულატორიის	 კერძოდ:
ნიგვზიანის	 ადმინისტრაციულ	 ერთეულში	 მდებარე	 1222.0	 კვ.მ	 არასასოფლო
სამეურნეო	 დანიშნულების	 მიწის	 ნაკვეთი	 და	 მასზე	 განთავსებული	 104.48	 კვ.მ
შენობა	 ნაგებობა	 ს/კ	 27.14.48.008	 უძრავი	 ქონებების	 სახელმწიფოსათვის
უსასყიდლოდ	საკუთრებაში	გადაცემას	შემდგომში	 ააიპ	საქართველოს	სამედიცინო
ჰოლდინგისათვის	პირდაპირი	მიყიდვის	ფორმით	სიმბოლურ	ფასად	1(ერთი)	ლარად
საკუთრებაში	 გადაცემის	 მიზნით	 სადაც	 მოხდება	 ,,სოფლის	 ექიმის’’	 კომპონენტით
გათვალისწინებული	მომსახურების	განხორცილება.

ადგილობრივი	 თვითმართველობის	 კოდექსის	 108	 მუხლის	 თანახმად
მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში	 არსებული	 ქონება,	 მათ	 შორის,
არასასოფლოსამეურნეო	 დანიშნულების	 მიწის	 ნაკვეთი,	 სასოფლოსამეურნეო
დანიშნულების	 მიწის	 ნაკვეთი	 (შენობანაგებობებით	 ან	 მათ	 გარეშე),	 აგრეთვე
წილები/აქციები	 (გარდა	 მუნიციპალიტეტის	 საკუთარი	 უფლებამოსილების
განხორციელებისათვის	 საჭირო	 ძირითადი	 (განუსხვისებელი)	 ქონებისა)
სახელმწიფოს	 საკუთრებაში	 უსასყიდლოდ	 გადაეცემა	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	გადაწყვეტილებით.

ქონების	მართვისა	და	 სოფლის	 მეურნეობის	 სამსახურის	 მოსაზრებაა	რომ	 მოხდეს
მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში	 დამატებითი	 ქონების	 სახით	 რეგისტრირებული
უძრავი	ქონების	ს/კ27.14.48.008	სახელმწიფო	საკუთრებაში	უსასყიდლოდ	გადაცემა.

გთხოვთ	 დაავალოთ	 ადმინისტრაციული	 და	 სამართლებრივი	 უზრუნველყოფის



სამსახურს	 სათანადო	 პროექტის	 მომზადება	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	უახლოეს	სესიაზე	გასატანად.

პატივისცემით,

ირაკლი	ხუხუნაიშვილი

ქონების	მართვისა	და	სოფლის	მეურნეობის	სამსახური-ქონების	მართვისა	და	სოფლის	მეურნეობის	სამსახურის
უფროსი



ადრესატი: ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მერია

გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

წერილის	ნომერი:	31-31222651
თარიღი:	22/09/2022 	

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მერს

ბატონ	ალექსანდრე	სარიშვილს

ბატონო	ალექსანდრე,

გიგზავნით,მიმდინარე	 წლის	 21	 სექტემბრის	 N5/52683	 სსიპ-სახელმწიფო	 ქონების
ეროვნული	 სააგენტოს	 თავმჯდომარის,	 გიორგი	 დუგლაძის	 მიერ	 წარმოდგენილ
დოკუმენტაციას,	რომელიც	ეხება	უძრავი	ქონების	ა(ა)იპ-საქართველოს	სამედიცინო
ჰოლდინგისათვის	 პირდაპირი	 მიყიდვის	 ფორმით,	 სიმბოლურ	 ფასად	 1	 (ერთი)
ლარად	საკუთრებაში	გადაცემას.

დანართი:	5(ხუთი)	ფურცელი

პატივისცემით,

ბესიკ	ტაბიძე

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-საკრებულოს
თავმჯდომარე
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შესაბამის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
  
 

 

სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოში შემოსულია ა(ა)იპ-საქართველოს სამედიცინო
ჰოლდინგის 14.09.2022 წლის N1000395 7 22 00308925 წერილი, რომელიც ეხება წერილის დანართით
წარმოდგენილი უძრავი ქონების ა(ა)იპ-საქართველოს სამედიცინო ჰოლდინგისათვის პირდაპირი
მიყიდვის ფორმით, სიმბოლურ ფასად 1 (ერთი) ლარად საკუთრებაში გადაცემის საკითხს.

  
გიგზავნით კორესპონდენციას, გთხოვთ განიხილოთ დაინტერესებაში არსებული ქონების

სახელმწიფოსათვის, უფლებრივად უნაკლო მდგომარეობაში, უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის
საკითხი.

 

სსიპ-სახელმწიფო ქონების ეროვნული
სააგენტოს თავმჯდომარე

გიორგი დუგლაძე



1000395 7 22 00308925 14/09/2022

სსიპ "სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოს"
 

როგორც  მოგეხსენებათ  „2022  წლის  ჯანმრთელობის  დაცვის  სახელმწიფო  პროგრამების
დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 12 იანვრის N4 დადგენილებით
დამტკიცებული „პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფის
ქვეპროგრამის“  –  ,,სოფლის  ექიმის’’  კომპონენტით  გათვალისწინებული  მომსახურების
განმახორციელებლად  2022  წლის  1  მარტიდან  განისაზღვრა  ა(ა)იპ  -  „საქართველოს
სამედიცინო  ჰოლდინგი“.  შესაბამისად,  საქართველოს  სამედიცინო  ჰოლდინგმა
 განახორციელა  სოფლის  ამბულატორიული  ქსელის  ინფრასტრუქტურული  მდგომარეობის
ანალიზი საქართველოს ყველა რეგიონში.
 
600-ზე   მეტი  სოფლის  ამბულატორიის  შეფასებამ  აჩვენა,  რომ  ინფრასტრუქტურა
ამორტიზებულია,   შენობების  უმრავლესობა  სარემონტო  და  მოუწესრიგებელი,  რის  გამოც,
ვფიქრობთ,  რომ  ვერ  ხდება  პაციენტებისათვის  სათანადო  სამედიცინო  მომსახურების
შესაბამისი  სტანდარტის  შეთავაზება,  ხოლო  სამედიცინო  პერსონალისათვის  სათანადო
სამუშაო  გარემოს  შექმნა.
 
ა(ა)იპ  საქართველოს  სამედიცინო  ჰოლდინგი  მიიჩნევს,  რომ  იმ  შემთხვევაში  თუ  მოხდება
სოფლის  ამბულატორიების  გადმოცემა  საქართველოს  სამედიცინო  ჰოლდინგის  ბალანსზე,
აღნიშნული  დადებითად  იმოქმედებს  ,,სოფლის  ექიმის’’  პროგრამის  განხორციელებაზე.
საქართველოს  სამედიცინო  ჰოლდინგი  ერთიანი  მიდგომით  დაიწყებს  მუშაობას
აბმულატორიების  რეაბილიტაცია/მშენებლობისათვის.  რათა  ქვეყანაში  გაუმჯობესდეს
პირველადი  ჯანდაცვის  მიწოდების  ხარისხი.  აღნიშნულ  მიდგომას  ასევე  იზიარებს
საქართველოს  ოკუპირებული  ტერიტორიებიდან  დევნილთა,  შრომის,  ჯანმრთელობისა  და
სოციალური დაცვის სამინისტრო (2022 წლის 18 ივლისის N MOH 0 22 00114172 წერილი).
 
ყოველივე  ზემოაღნიშნულიდან  გამომდინარე  გთხოვთ,  საქართველოს  კანონმდებლობის
შესაბამისად უზრუნველყოთ წარმოდგენილ დანართში მითითებული, მუნიციპალიტეტების
საკუთრებაში  არსებული  სოფლის  ამბულატორიების  (უძრავი  ქონების)  ა(ა)იპ  -
„საქართველოს  სამედიცინო  ჰოლდინგისათვის“  (ს/ნ  402157330)  უფლებრივად  უნაკლო
მდგომარეობაში,  პირდაპირი  მიყიდვის  ფორმით  სიმბოლურ  ფასად  1  (ერთი)  ლარად
საკუთრებაში  გადმოცემა.  ამასთან,  გაცნობებთ,  რომ  ა(ა)იპ  -  „საქართველოს  სამედიცინო
ჰოლდინგის“  მიერ  საპრივატიზაციო  საფასურის  გადახდა  განხორციელდება  შესაბამისი
ნასყიდობის  ხელშეკრულების  გაფორმებიდან  1  (ერთი)  თვის  ვადაში.
 
დანართის სახით გიგზავნით მუნიციპალიტეტების საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების
(სოფლის  ამბულატორიები)  ჩამონათვალს  საკადასტრო  კოდების  მითითებით  და
საქართველოს  ოკუპირებული  ტერიტორიებიდან  დევნილთა,  შრომის,  ჯანმრთელობისა  და
სოციალური  დაცვის  სამინისტროს  წერილს  (2022  წლის  18  ივლისის  N  MOH  0  22  00114172
წერილი).
 
გთხოვთ, თქვენს შემდგომ რეაგირებას.



 
დანართი:  1 ფურცელი და 1 Excel -ის ფაილი.
 
 
პატივისცემით,
 

დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი
ლადო შელია



MOH 1 22 00114984 18/07/2022

    არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი

,,საქართველოს სამედიცინო ჰოლდინგი“-ს

 დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელს

 ბატონ ლადო შელიას

 

 

    ბატონო ლადო,

 

  საქართველოს  ოკუპირებული  ტერიტორიებიდან  დევნილთა,  შრომის,  ჯანმრთელობისა  და
სოციალური  დაცვის  სამინისტრომ  განიხილა  თქვენი  წერილი  (№  1000395  4  22  00099628  12.07.22),
რომელიც  ეხება  ამბულატორიების  გადმოცემის  საკითხს.

  ზემოაღნიშნულთან დაკავშირებით გაცნობებთ, რომ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
დევნილთა,  შრომის,  ჯანმრთელობისა  და  სოციალური  დაცვის  სამინისტროს  არ  აქვს
წინააღმდეგობრივი პოზიცია,  რათა  ,,სოფლის ექიმის“  სახელმწიფო პროგრამის  ფარგლებში  არსებული
ამბულატორიები  გადმოეცეს  ბალანსზე,  ა(ა)იპ  ,,საქართველოს  სამედიცინო  ჰოლდინგ“-ს,  შემდგომში
მათი  ინფრასტრუქტურული  მდგომარეობის  გაუმჯობესების  მიზნით.

 

   პატივისცემით,



№ რაიონი თემი სოფელი ამბულატორია/ მედ. 
პუნქტი

მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში 

არსებული შენობის 
საკადასტრო კოდი

1 ჩოხატაური კოხნარი კოხნარი კოხნარი 28.15.24.053

2 ადიგენი ვარხანი/წახანი
ვარხანი, ფარეხა, ხარჯამი, 
ქიქინეთი, წახანწყარო, წახანი, 
საღრძე, აბასთუმანი.

ვარხანი 61.12.23.002

3 ბორჯომი ბაკურიანი/ტბა ანდეზიტი, თორი. ანდეზიტი 64.30.03.131

4 ნინოწმინდა ეშტია თორია, უჩმანა. თორია 65.05.31.730

5 ნინოწმინდა ჯიგრაშენი ჯიგრაშენი ჯიგრაშენი 65.09.33.464

6 ახალქალაქი არაგვა არაგვა არაგვა 63.10.33.081

7 ახალციხე კლდე კლდე,წნისი კლდე 62.06.53.917

8 ახალციხე სხვილისი
სხვილისი, ზემო 
სხვილისი,ივლიტა სხვილისი 62.08.55.343

9 ახალციხე ურაველი ხეოთი ხეოთი 62.11.58.373

10 ბოლნისი
ბოლნისი/ნახიდური/ტ
ალავერი მუშევანი, კიანეთი ჭაპალა 80.02.71.018

11 ბოლნისი მამხუტი ქვემო არქევანი/ზემო 
არქევანი/ხატავეთი

ქვემო არქევანი 80.03.63.025

12 ბოლნისი ნახიდური/თამარისი ფარიზი/ნახიდური ნახიდური 80.02.63.698

13 ბოლნისი ქვეში/აკაურთა ქვეში/აკურთა აკაურთა 80.10.63.004

14 დმანისი ამამლო
ამამლო/ანგრევანი/ბაზაქლო/მამი
შლო/საფარლო /ტყისპირი ამამლო 82.15.45.816



15 გარდაბანი ახალსოფელი ახალსოფელი ახალსოფელი 81.11.07.156

16 გარდაბანი აღთაკლია აღთაკლია აღთაკლია 81.06.20.430

17 გარდაბანი ლემშვენიერა ლემშვენიერა ლემშვენიერა 81.20.03.336

18 გარდაბანი ვახტანგისი ვახტანგისი ვახტანგისი 81.18.11.097

19 გარდაბანი მარტყოფი  სააკაძე  სააკაძე 81.10.29.657

20 გარდაბანი კუმისი  კუმისი  კუმისი  81.24.02.000.349

21 გარდაბანი ახალსოფელი მუხროვანი მუხროვანი 81.11.09.907

22 გარდაბანი თელეთი თელეთი თელეთი 81.03.06.486

23 თეთრიწყარო
კოდა/მარაბდა/ბორბა
ლო

ერტისი ვაშლოვანი. ვაშლოვანი 84.05.34.000.034

24 გორი ატენი 66.60.12.360 

25 გორი ბნავისი  66.60.04.103

26 გორი ბერბუკი თორტიზა, ხელთუბანი ხელთუბანი 66.54.08.304

27 გორი ვარიანი ახალდაბა, არაშენდა ახალდაბა 66.43.13.000.400

28 გორი ტინისხიდი ტინისხიდი, ორთაშენი, 
თედოწმინდა

ტინისხიდი 66.44.04.705

29 გორი ქვახვრელი ქვახვრელი, უფლისციხე, ველები ქვახვრელი 66.57.03.204

30 გორი ძევერა
ძევერა, შერთული, სათემო, 
ძევერის მეურნეობა ძევერა 66.47.04.208

ატენი ატენი, წედისი, ბნავისი, ოლოზი, 
ზ/ქსოვრისი, ღვარები



31 ქარელი ბრეთი/გიგანტი
ბრეთი, საღოლაშენი, არადეთი, 
დოღლაური, წვერი.

სოფელი ბრეთი 68.11.44.000.071

32 კასპი ოკამი ოკამი,თეზი, ჩანგილარი, ფერმა ოკამი 67.06.44.164

33 კასპი სამთავისი/ოკამი სამთავისი, ბოჟამი, თაგოიანი, 
იგოეთი, რგვალი ჭალა

იგოეთი 67.06.33.175

34 ქობულეთი დაბა ოჩხამური
ოჩხამური,ცეცხლაური,ჯიხანჯურ
ი

ოჩხამური  20.37.02.089

35 ქობულეთი საჩინო საჩინო, ზედა აჭყვა, ქვედა აჭყვა საჩინო   20.47.01.042

36 ქობულეთი ბობოყვათი
ბობოყვათი, ქვედა დაგვა, დაგვა, 
ზედა დაგვა

ბობოყვათი  20.44.01.022

37 ქობულეთი ხუცუბანი / გვარა
ხუცუბანი, ნაკაიძეები, ქვედა 
სამება, გვარა, ქვედა კონდიდი

ხუცუბანი 20.39.04.043

38 ქობულეთი კვირიკე
კვირიკე, ზედა კვირიკე, ქვედა 
კვირიკე

კვირიკე 20.43.03.008

39 ქობულეთი ქობულეთი / ჭახათი

სოფ. ქობულეთი,ზედა სამება, 
კოხი, ჭახათი, დიდვაკე, 
ვარჯანაული, კაკუჩა, კეჭიეთი, 
კობალაური, ოხტომი, 
ტყემაკარავი, ხინო

სოფ. ქობულეთი  20.40.01.017

40 ქობულეთი ციხისძირი
ციხისძირი, შუაღელე, 
სატლინისუბანი

ციხისძირი  20.46.03.012

41 ქობულეთი ხალა  ხალა, გორგაძეები, ჩაქვისთავი ხალა    20.50.01.112



42 მცხეთა მისაქციელი სოფ. მისაქციელი სოფ. მისაქციელი 72.03.13.005

43 მცხეთა ნავაზი სოფ. ნავაზი 72.03.09.072

44 ბაღდათი ფერსათი/როკითი ფერსათი, შუბანი, როკითი, 
დიდველა

ფერსათი 30.12.35.040

45 ზესტაფონი ქვედა საზანო ქვედა საზანო, ტყლაპი-ვაკე, 
შიმშილაქედი, სასახლე

ქვედა საზანო 32.05.32.041

46 ზესტაფონი შორაპანი შორაპანი შოროპანი 32.19.31.179

47 ტყიბული ცუცხვათი ცუცხვათი ცუცხვათი 39.06.21.101

48 წყალტუბო დღნორისა/მექვენა

დღნორისა, საჩხეულა, 
ლეხინდრისთავი, ჭაშლეთი, 
მექვენა, ვანისჭალა, ქვედა 
ონჭეიში, ზედა ონჭეიში, დერჩი, 
ბენთქოულა

დღნორისა 29.02.34.089

49 წყალტუბო ფარცხანაყანები ფარცხანაყანები ფარცხანაყანევი 29.11.36.301

50 ხარაგაული კიცხი/ხიდარი
კიცხი, ბორი, საქარიქედი, კიცხის 
იგორეთი, თეთრაწყარო, ხიდარი კიცხი 36.10.35.896

51 ხონი დედალაური დედალაური, ბესიაური, ჩუნეში, 
ხარაგაული

დედალაური 37.06.34.006

52 თერჯოლა ახალთერჯოლა ახალთერჯოლა,ბოსელა ახალთერჯოლა 33.12.35.210

53 თერჯოლა ბარდუბანი ბარდუბანი, სათემო ბარდუბანი 33.06.34.222

54 თერჯოლა გოდოგანი გოდოგანი, ნაგარევი, 
ბროლიქედი, ჭალასთავი

გოდოგანი 33.03.33.152



55 თერჯოლა თუზი თუზი, თავასა, კაკაბოური, 
ვარდიგორა, ჯგილათი

თუზი 33.19.35.095

56 თერჯოლა ნახშირღელე ნახშირღელე, ნავენახევი ნახშირღელე 33.04.35.218

57 თერჯოლა სიქთარვა სიქთარვა, ჩხარიეწერი სიქთარავა 33.08.34.189

58 თერჯოლა ძევრი ძევრი, სეფარეთი, ოქონა ძევრი
33.14.32.159

59 სამტრედია დიდი ჯიხაიში დიდი ჯიხაიში დიდი ჯიხაიში 34.02.50.422

60 სამტრედია საჯავახო საჯავახო, ჭოგნარი, ნიგორზღვა 1, 
ნიგორზღვა 2

საჯავახო 34.11.44.096

61 ჭიათურა ჭიათურა კაცხი კაცხი 38.03.48.010

62 ლანჩხუთი ნიგვზიანი ნიგვზიანი ;ხაჟალია ;არჩეული; 
ჩანჩეთი.

ნიგვზიანი 27.14.48.008
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