
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების  
მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის 

სხდომის ოქმი №2 
 
                                                     
 
 ქ.ლანჩხუთი                                                                                                                                  25.03. 2019 წელი   
                                                        
                                                                                                                       
  სხდომას ესწრებოდა: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და 
ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე გიორგი ჩახვაძე. 
 
  კომისიის წევრები: ზაალ სანაძე, ალექსანდრე მახათაძე, ზურაბ კუკულავა,  კარლო კვიტაიშვილი, ოთარ 
პატიეშვილი. 
 
 მოწვეული: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის 
უფროსი მამუკა ვადაჭკორია, საკრებულოს აპარატის საორგანიზაციო განყოფილების მთავარი 
სპეციალისტი საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში მაია კუპატაძე, საკრებულოს მეოთხე 
რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი თამარ ფირცხალაიშვილი. 
  
კომისიის სხდომას არ ესწრებოდა დეპუტატები:  თორნიკე ტიკაძე, ირაკლი მარშანიშვილი, ზაზა წულაძე. 
 
კომისიის   თავმჯდომარემ გიორგი ჩახვაძემ  სხდომას გააცნო  დღის წესრიგის პროექტი. 
 
1.„ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების შესახებ“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის  განხილვა. 
  
                                                            /მომხსენებელი გ. ჩახვაძე/ 
 
2.„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აუქციონის წესით, 
სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით გადაცემისას, ქონების ქირის საწყისი წლიური საფასურის 
ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 
პროექტის განხილვა. 
 
                                                       /მომხსენებელი გ. ჩახვაძე/ 
 
3.„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ა(ა)იპ „ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი“-სთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის 
უფლებით, უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის განხილვა.  
  
                                                        /მომხსენებელი გ. ჩახვაძე/ 
 
4.„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის განხილვა. 
                                                           /მომხსენებელი გ. ჩახვაძე/ 
 



5.,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს ,,ქალთა საფეხბურთო 
კლუბი ლანჩხუთის ლანჩხუთი“-სთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, 
უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების პროექტის განხილვა. 
 

/ მომხსენებელი: გ. ჩახვაძე/ 
 

6.,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, პირდაპირი განკარგვის 
წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის განხილვა. 
                                                              /მომხსენებელი: გ. ჩახვაძე/ 
 
7. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აუქციონის წესით, 
სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით გადაცემისას, ქონების ქირის საწყისი წლიური საფასურის 
ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 
პროექტის განხილვა. 
 

/მომხსენებელი: გ. ჩახვაძე/ 
 
8.სხვადასხვა. 
 
 
კომისიის  თავმჯდომარემ გიორგი ჩახვაძემ  კენჭი უყარა  დღის წესრიგის პროექტს. 
მომხრე 6,  წინააღმდეგი არცერთი. 
 
 
დღის წესრიგის პირველი საკითხი: „ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და მისი 
განაკვეთების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი სხდომას 
გააცნო  მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსმა მამუკა ვადაჭკორიამ. მან 
აღნიშნა, რომ  საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მე-7 მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად, 
ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანო უფლებამოსილია შემოიღოს ამ 
კოდექსით დაწესებული ადგილობრივი გადასახადი ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის მთელ 
ტერიტორიაზე ერთიანი განაკვეთის სახით ან/და ამ ერთეულის ტერიტორიაზე ცალკეული დარგების 
ან/და საქმიანობის სახეების მიხედვით, ამავე კოდექსით დადგენილი ზღვრული განაკვეთის 
ფარგლებში.  
 
მუხლი 1 
საწარმოსათვის/ორგანიზაციისათვის ქონების წლიური განაკვეთია დასაბეგრი ქონების ღირებულების 1 
პროცენტი.ამ მუხლის მიზნებისათვის დასაბეგრი ღირებულება არის საშუალო წლიური საბალანსო 
ღირებულება ( გამოიანგარიშება კალენდარული წლის დასაწყისისა და ბოლოსათვის აქტივების 
საშუალო ღირებულების მიხედვით,), რომელიც ქვემოთ ჩამოთვლილ შემთხვევებში მხოლოდ ძრავ 
ქონებასთან მიმართებით უნდა გაიზარდოს: 
ა) 2000 წლამდე მიღებულ აქტივებზე-3-ჯერ 
ბ) 2000 წლიდან 2004 წლამდე მიღებულ აქქტივებზე-2-ჯერ 
გ) 2004 წელს მიღებულ აქტივებზე-1,5-ჯერ 
დ)იმ აქტივებზე, რომელთა მიღების შესახებ ინფორმაცია არ არსებობს-3-ჯერ 
 
მუხლი 2 



საწარმოსათვის/ორგანიზაციისათვის, გარდა საგადასახადო კოდექსის 202-ე მუხლის 3 1 ნაწილით 
გათვალისწინებული შემთხვევისა, ლიზინგით გაცემულ დასაბეგრ ქონებაზე გადასახადის წლიური 
განაკვეთია დასაბეგრი ქონების საშუალო წლიური საბალანსო ნარჩენი ღირებულების 1 პროცენტი. ამ 
მუხლის მიზნებისათვის ლიზინგით გაცემული დასაბეგრი ქონების საბალანსო ღირებულება არის 
ქონების გაცემის მომენტისათვის არსებული ღირებულება, ხოლო ყოველი მომდევნო წლისათვის 
ქონების ღირებულებად ითვლება აღნიშნულიქონების ნარჩენი საბალანსო ღირებულება, რომელიც ამ 
ქონებას ექმნებოდა ლიზინგით არგაცემის შემთხვევაში. 
 
მუხლი 3 
ფიზიკური პირის დასაბეგრ ქონებაზე გადასახადის წლიური განაკვეთებია: 
ა) 100 000 ლარამდე შემოსავლის მქონე ოჯახებისათვის- საგადასახადო პერიოდის ბოლოსთვის 
დასაბეგრი ქონების საბაზრო ღირებულების 2 პროცენტი. 
ბ) 100 000 ლარის ან მეტი შემოსავლის მქონე ოჯახებისათვის- საგადასახადო პერიოდის ბოლოსთვის 
დასაბეგრი ქონების საბაზრო ღირებულების 1.0 პროცენტი. 
 
მუხლი 4. 
განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებისა 
და ტყის მიწაზე ქონების გადასახადის წლიური განაკვეთი ერთ ჰექტარზე გაანგარიშებით ლარებში: 
1.სათიბი (ბუნებრივი და გაკულტურებული) – 20.00 
2.საძოვარი ბუნებრივი გაკულტურებული) -16.00 
3.სახნავი ( მათ შორის , მრავალწლიანი ნარგავებით დაკავებული მიწა, საბაღე, საბოსტნე,)- 73.00 
4.საკარმიდამო -73.00 
5.სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში გამოყენებული ტყის მიწებისათვის; 
                                                                                         ა) სათიბი- 20.00 
                                                                                         ბ) საძოვარი- 16.00  
                                                                                         გ) სახნავი - 73.00 
მუხლი 5 
განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბუნებრივი რესურსებით მოსარგებლე 
პირისათვის (შესაბამისი ლიცენზიის გაცემის საფუძველზე) გამოყოფილ მიწებზე ქონების გადასახადის 
წლიური განაკვეთი ერთ ჰექტარზე 3 ლარით. 
 
მუხლი 6 
 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ერთ კვადრატულ მეტრზე გადასახადის წლიური 
განაკვეთები ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განისაზღვროს შემდეგი ოდენობით 
ლარებში: 
 
№  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი   ტერიტორიული კოეფიციენტი     საბაზისო განაკვეთი        წლიური გადასახადის განაკვეთი 
                                                                                                                                 1მეტრ/კვადრატზე            1მეტრ/კვადრატზე (3x4) 
                                                                                                                                    (ლარებში) 
 
 
1   ქ. ლანჩხუთი                                1,0                                            0,24                                0,24 
 
2   ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

        სოფლებში                                                          0,9                                            0,24                               0,216 
 
 
 
მუხლი 7 
1.ქონების გადასახადიდან განთავისუფლდეს: 
ა) საცხოვრებელ სახლებზე მიმაგრებული მიწის ნაკვეთები, რომლის ფართობი არ აღემატება 600კვ.მ-ს. 
ბ) ავტოფარეხზე მიმაგრებული მიწის ნაკვეთები, რომლის ფართობი არ აღემატება 24კვ.მ-ს. 



2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ქონების გარდა, ქონების გადასახადისგან 
გათავისუფლებისას გამოიყენება საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 206-ე მუხლი. 
3. ქონების გადასახადის გამოანგარიშებისა და გადახდის წესი, შესაბამისი დაბეგვრის ობიექტის 
მიხედვით ქონების გადასახადისაგან გათავისუფლებული ქონების სახეები დადგენილია საქართველოს 
საგადასახადო კოდექსის 205-ე და 206-ე მუხლებით. 
კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება:  
დადგენილების პროექტი კომისიის წევრების მიერ მიღებული იქნა  წარმოდგენილი სახით შენიშვნების 
გარეშე. 
სხდომის თავმჯდომარემ გიორგი ჩახვაძემ კენჭი უყარა  დადგენილების  პროექტს. 
მომხრე 6, წინააღმდეგი არცერთი. 
 
 
  
დღის წესრიგის  მეორე საკითხი: .„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი 
ქონების აუქციონის წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით გადაცემისას, ქონების ქირის საწყისი 
წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულების პროექტი სხდომას გააცნო მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის 
უფროსმა მამუკა ვადაჭკორიამ. მან აღნიშნა, რომ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიას, განცხადებით 
მომმართა დაინტერესებულმა პირებმა, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი 
ქონების, კერძოდ ქ. ლანჩხუთში ჟორდანიას ქუჩაზე, 27.06.51.006 საკადასტრო კოდზე მდებარე 
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან გარკვეული ტერიტორიის, ასევე ჩოჩხათსა 
(ს/კ 27.13. 43.001) და სუფსაში (ს/კ 27.15.52.294) მდებარე არასაცხოვრებელი დანიშნულების შენობიდან 
კონკრეტული ფართებისა და სარეკლამო ბანერის განთავსებისათვის 27.06.56.017 საკადასტრო კოდზე 
არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან, ერთი კვადრატული მეტრი 
მიწის ფართობის,  სარგებლობის უფლებით გადაცემის თაობაზე.  
    ზემოაღნიშნულ უძრავ ქონებაზე სარგებლობის უფლებით გადაცემასთან დაკავშირებით, ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის მერიამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ გამოაცხადოს განსაზღვრული ვადით, 
სასყიდლიანი, პირობიანი ელექტრონული აუქციონი, რისთვისაც საჭიროა, რომ ,,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 36-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, მუნიციპალიტეტის საკრებულომ, 
მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს წარდგინებით, განსაზღვროს სარგებლობის უფლებით 
გადასაცემი უძრავი ქონების ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობა.  
 მან აღნიშნა, რომ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიამ, ზემოაღნიშნული ქონების სარგებლობის 
უფლებით გადაცემის მიზნით, ქონების ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობა გამოთვალა, 
ქონების ღირებულების საწყისი ფასიდან სხვადასხვა გასაანგარიშებელი კოეფიციენტის ოდენობით, 
რომელიც გაწერილია ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 
აუქციონის წესით, სასყიდლიანი  სარგებლობის უფლებით გადაცემისას, ქონების ქირის საწყისი 
წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულების პროექტში. პროექტის მიღება გამოიწვევს ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლების 
ზრდას. პროექტის მიღება არ გამოიწვევს ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების ზრდას. 
   
კომისიის თავმჯდომარეს მართებულად არ მიაჩნია არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 
ნაკვეთის კერძოდ,  ქ. ლანჩხუთში ჟორდანიას ქუჩაზე მდებარე 70 კვ.მ-დან  16 კვ.მ მიწის  ნაკვეთის 
აუქციონზე გატანა. იგი თვლის, რომ  აუქციონზე უნდა გავიდეს მიწის მთლიანი ნაკვეთი. 
კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება:   
განკარგულების  პროექტი კომისიის წევრების მიერ მიღებული იქნა შენიშვნის გათვალისწინებით. 
სხდომის თავმჯდომარემ გიორგი ჩახვაძემ კენჭი უყარა  განკარგულების  პროექტს. 
მომხრე 6,  წინააღმდეგი არცერთი. 
 
 



დღის წესრიგის მესამე საკითხი: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი 
ქონების ა(ა)იპ „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი“-სთვის პირდაპირი განკარგვის 
წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი სხდომას გააცნო მერიის 
ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსმა მამუკა ვადაჭკორიამ. მან აღნიშნა, რომ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიას, მიმდინარე წლის 15 თებერვალს მომართა ა(ა)იპ „ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის სპორტულ ცენტრი“-ს, (ს/კ 433649359) დირექტორმა გოჩა ლომაძემ N15 განცხადებით 
- ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების - (ს/კ 27.06.57.191) (ს/კ 
27.06.51.235) სარგებლობის უფლებით გადაცემის თაობაზე.    
     ზემოაღნიშნული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, 
უსასყიდლოდ გადაცემა აიპისთვის არის მიზანშეწონილი, რადგან ის შეძლებს მისთვის წესდებით 
განსაზღვრული უფლებამოსილების უკეთ განხორციელებასა და სხვადასხვა სპორტული სახეობების 
განვითარებას. მან აღნიშნა, რომ საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი 
თვითმმართველობის კოდექსის“ 122-ე მუხლის მე-4 და მე-6 ნაწილის შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის 
აღმასრულებელი ორგანო უფლებამოსილია, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანხმობით, 
მუნიციპალიტეტის ქონება პირდაპირი განკარგვის წესით, გადასცეს მუნიციპალიტეტის მიერ, 
დაფუძნებულ არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირს, მისი არსებობის ვადით. პროექტის 
მიღება არ გამოიწვევს ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლების ზრდას. პროექტის მიღება არ გამოიწვევს 
ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების ზრდას. 
კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება:  
განკარგულების პროექტი კომისიის წევრების მიერ მიღებული იქნა შენიშვნების გარეშე. 
სხდომის თავმჯდომარემ გიორგი ჩახვაძემ კენჭი უყარა  განკარგულების  პროექტს. 
მომხრე 6, წინააღმდეგი არცერთი. 
  
დღის წესრიგის მეოთხე საკითხი: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო 
ობიექტების ნუსხისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების 
შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი სხდომას გააცნო 
მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსმა მამუკა ვადაჭკორიამ. მან აღნიშნა, რომ 
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 54-ე მუხლის 
პირველი პუნქტის „დ.ი“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, მერი საკრებულოს დასამტკიცებლად წარუდგენს 
მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხასა და პრივატიზაციის გეგმას. ამავე 
კანონის 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის ,,ე” პუნქტის „ე.დ“ ქვეპუნქტის თანახმად, საკრებულოს 
უფლებამოსილებას განეკუთვნება მუნიციპალიტეტის მერის წარდგინებით მუნიციპალიტეტის ქონების 
საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცება. პროექტის მიღება 
გამოიწვევს ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლების ზრდას. 
კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება: 
განკარგულების პროექტი კომისიის წევრების მიერ მიღებული იქნა შენიშვნების გარეშე. 
სხდომის თავმჯდომარემ გიორგი ჩახვაძემ კენჭი უყარა  განკარგულების  პროექტს. 
მომხრე 6, წინააღმდეგი არცერთი. 
 
 
დღის წესრიგის  მეხუთე საკითხი: ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი 
ქონების შპს ,,ქალთა საფეხბურთო კლუბი ლანჩხუთის ლანჩხუთი“-სთვის პირდაპირი განკარგვის 
წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი სხდომას გააცნო მერიის 
ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსმა მამუკა ვადაჭკორიამ. მან აღნიშნა, რომ  
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიას, მიმდინარე წლის 21 თებერვალს მომართა შპს ,,ქალთა 
საფეხბურთო კლუბი ლანჩხუთის ლანჩხუთი“-ს(ს/კ 433649493)დირექტორმა დურმიშხან ჩხაიძემ N5 
განცხადებით-ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების(ს/კ 
27.04.51.329)კლუბისთვის სარგებლობის უფლებით გადაცემის თაობაზე. 



ზემოაღნიშნული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, 
უსასყიდლოდ შპს-სთვის გადაცემა არის მიზანშეწონილი, რადგან ის შეძლებს მისთვის წესდებით 
დასახული მიზნებისა და დაკისრებული ფუნქციების უკეთ განხორციელებას. 
 მან აღნიშნა, რომ საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 
122-ე მუხლის მე-4 და მე-6 ნაწილის შესაბამისად მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანო 
უფლებამოსილია, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანხმობით, მუნიციპალიტეტის ქონება პირდაპირი 
განკარგვის წესით, გადასცეს მუნიციპალიტეტის მიერ, დაფუძნებულ არასამეწარმეო(არაკომერციულ) 
იურიდიულ პირს, მისი არსებობის ვადით.  
კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება: 
განკარგულების პროექტი კომისიის წევრების მიერ მიღებული იქნა შენიშვნების გარეშე. 
სხდომის თავმჯდომარემ გიორგი ჩახვაძემ კენჭი უყარა  განკარგულების  პროექტს. 
მომხრე 6, წინააღმდეგი არცერთი. 
 
 
დღის წესრიგის  მეექვსე საკითხი: ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი 
ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლოდ გადაცემაზე 
მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 
პროექტი სხდომას გააცნო მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსმა მამუკა 
ვადაჭკორიამ. მან აღნიშნა, რომ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიაში, მიმდინარე წელს, შემოსულია: 
ა(ა)იპ „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტულ ცენტრი“-ს, (ს/ნ 433649359) ხელმძღვანელობის 
მომართვა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (ქ. ლანჩხუთში, 
ნინოშვილის ქ. N32-ში მდებარე 337.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და 
მასზედ განთავსებული N1, 225.00 კვ.მ. (ჭადრაკის სახლის) შენობა-ნაგებობა (ს/კ 27.06.52.138) ) 
აიპისთვის  სარგებლობის უფლებით გადაცემის თაობაზე, რომელიც მას ესაჭიროება ჭადრაკის სექციის 
ფუნქციონირებისათვის და ასევე  ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ,,კეთილმოწყობისა და 
მომსახურების ცენტრი”-ს (ს/ნ 433649322) დირექტორის დავით წულაძის მოთხოვნა - ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, კერძოდ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის, 
სოფელ ჩიბათში მდებარე 7889.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთისა და 
მასზედ განთავსებული N1 და N2 დანგრეული შენობა-ნაგებობების (ს/კ 27.09.46.282) სარგებლობის 
უფლებით გადაცემის თაობაზე. 
   ზემოაღნიშნული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, 
უსასყიდლოდ აიპიებისთვის გადაცემა არის მიზანშეწონილი, რადგან ისინი შეძლებენ მისთვის 
წესდებით დასახული მიზნებისა და დაკისრებული ფუნქციების უკეთ განხორციელებას.    
მან ასევე აღნიშნა, რომ საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის 
კოდექსის“ 122-ე მუხლის მე-4 და მე-6 ნაწილის შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი 
ორგანო უფლებამოსილია, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანხმობით, მუნიციპალიტეტის ქონება 
პირდაპირი განკარგვის წესით, გადასცეს მუნიციპალიტეტის მიერ, დაფუძნებულ არასამეწარმეო 
(არაკომერციულ) იურიდიულ პირს, მისი არსებობის ვადით.     
კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება: 
განკარგულების პროექტი კომისიის წევრების მიერ მიღებული იქნა შენიშვნების გარეშე. 
სხდომის თავმჯდომარემ გიორგი ჩახვაძემ კენჭი უყარა  განკარგულების  პროექტს. 
მომხრე 6, წინააღმდეგი არცერთი. 
 
 
დღის წესრიგის  მეშვიდე საკითხი: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი 
ქონების აუქციონის წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით გადაცემისას, ქონების ქირის საწყისი 
წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულების პროექტი სხდომას გააცნო მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის 
უფროსმა მამუკა ვადაჭკორიამ. მან აღნიშნა, რომ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიას, განცხადებით 
მომართა დაინტერესებულმა პირებმა, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი 
ქონების, კერძოდ ქ. ლანჩხუთში ჟორდანიას ქ. N126-ში მდებარე ყოფილი სასტუმროს შენობის პირველ  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის,  
ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა  კომისიის 

სხდომის დასკვნა №2 
 

                         25.03. 2019წელი 
 
 

     მოგახსენებთ, რომ მიმდინარე წლის  25 მარტს  მოწვეულ იქნა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის სხდომა. 
 
 
სხდომამ განიხილა დღის წესრიგით გათვალისწინებული შემდეგი საკითხები: 
 
 
1.„ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების შესახებ“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის  განხილვა. 
 

/მომხსენებელი გ. ჩახვაძე/ 
 
2.„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აუქციონის წესით, 
სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით გადაცემისას, ქონების ქირის საწყისი წლიური საფასურის 
ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 
პროექტის განხილვა. 

/მომხსენებელი გ. ჩახვაძე/ 
 
3.„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ა(ა)იპ „ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი“-სთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის 
უფლებით, უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის განხილვა.  
  

/მომხსენებელი გ. ჩახვაძე/ 
 
4.„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის განხილვა. 
 

/მომხსენებელი გ. ჩახვაძე/ 
 
5.,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს ,,ქალთა საფეხბურთო 
კლუბი ლანჩხუთის ლანჩხუთი“-სთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, 
უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების პროექტის განხილვა. 
 

/ მომხსენებელი: გ. ჩახვაძე/ 
 



 
6.,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, პირდაპირი განკარგვის 
წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის განხილვა. 
 

/მომხსენებელი: გ. ჩახვაძე/ 
 
7. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აუქციონის წესით, 
სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით გადაცემისას, ქონების ქირის საწყისი წლიური საფასურის 
ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 
პროექტის განხილვა. 

/მომხსენებელი: გ. ჩახვაძე/ 
 
 
 
დღის წესრიგის პირველი საკითხი „ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და მისი 
განაკვეთების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი  
კომისიის წევრების მიერ მიღებული იქნა  შენიშვნების  გარეშე. 
 
მომხრე 6, წინააღმდეგი არცერთი.  
 
 დღის წესრიგის მეორე საკითხი „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი 
ქონების აუქციონის წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით გადაცემისას, ქონების ქირის საწყისი 
წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულების პროექტი კომისიის წევრების მიერ მიღებული იქნა  შენიშვნის გათვალისწინებით.  
 
კომისიის თავმჯდომარეს მართებულად არ მიაჩნია არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 
ნაკვეთის, კერძოდ ქ. ლანჩხუთში ჟორდანიას ქუჩაზე მდებარე 70 კვ.მ-დან  16 კვ.მ მიწის  ნაკვეთის 
აუქციონზე გატანა. იგი თვლის, რომ  აუქციონზე უნდა გავიდეს მიწის მთლიანი ნაკვეთი. 
მომხრე 6, წინააღმდეგი არცერთი.  
 
 
დღის წესრიგის მესამე საკითხი „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი 
ქონების ა(ა)იპ „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი“-სთვის პირდაპირი განკარგვის 
წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი კომისიის წევრების მიერ 
მიღებული იქნა  შენიშვნების გარეშე. 
 
მომხრე 6, წინააღმდეგი არცერთი. 
 
დღის წესრიგის მეოთხე საკითხი „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო 
ობიექტების ნუსხისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების 
შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი კომისიის წევრების 
მიერ მიღებული იქნა შენიშვნების გარეშე. 
 
მომხრე 6, წინააღმდეგი არცერთი. 
 
     დღის წესრიგის მეხუთე საკითხი  ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი 
ქონების შპს ,,ქალთა საფეხბურთო კლუბი ლანჩხუთის ლანჩხუთი“-სთვის პირდაპირი განკარგვის 
წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის  მიცემის  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


