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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
თავმჯდომარეს ბატონ ბესიკ ტაბიძეს

    საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის” 61-ე მუხლის 
პირველი და მეორე ნაწილების, 105-ე მუხლის ,,ა“ ქვეპუნქტის, 106-ე მუხლის მე-7 ნაწილისა და 121-ე 
მუხლის შესაბამისად,  წარმოგიდგენთ ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 
ძირითადი  ქონების განკარგვაზე (გასხვისებაზე) 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 მუნიციპალიტეტს, საკუთრებაში ძირითადი (განუსხვისებელი) 
ქონების სახით, გააჩნია 27.06.51.334;  27.06.56.072.01/502;  27.06.56.072.01/501 საკადასტრო კოდებზე 
არსებული უძრავი ქონება, კერძოდ ქ. ლანჩხუთში, ნოე ჟორდანიას ქუჩაზე მდებარე 20 კვ.მ. 
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ტროტუარი), ქ. ლანჩხუთში, მდინარაძის ქ. 
N2-ში მდებარე 520 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე განთავსებული 
შენობა-ნაგებობის პირველი სართულის 229.57 კვ.მ. და  მე-2 სართულის 294.52 კვ.მ. არასაცხოვრებელი 
ფართები.
   ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქ. ლანჩხუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის 
წარმომადგენელის ლაშა დუდუჩავასა 2020 წლის 8 იანვრის N2 მომართვასა და მერიის ეკონომიკისა 
და ქონების მართვის სამსახურის გიორგი ნაჭყებიას მიმდინარე წლის 8 იანვრის N12 მოხსენებითი 
ბარათში ასახული განმარტებით ზემოაღნიშნული უძრავი ქონება არ გამოიყენება საჯარო ფუნქციის 
შესასრულებლად.
   საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ თანახმად, 
მუნიციპალიტეტის ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების განკარგვა-გასხვისება დაუშვებელია, 
მაგრამ ვინაიდან ზემოაღნიშნულ ქონებას დაკარგული აქვს თავისი ფუნქციური დანიშნულება, 
შესაძლებელია  ვიხელმძღვანელოთ ამავე კანონის 121-ე მუხლით, სადაც გაწერილია, რომ  
მუნიციპალიტეტის ძირითადი ქონების განკარგვაზე  მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ, 
მუნიციპალიტეტის საკრებულო იღებს განკარგულებას, სიითი შემადგენლობის არანაკლებ ორი 
მესამედით. 
  გთხოვთ განიხილოთ და მიიღოთ წარმოდგენილი პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს 
ზემოაღნიშნული ძირითადი ქონების განკარგვაზე მერისათვის თანხმობის მიცემას. 

     2.  პროექტის ფინანსური დასაბუთება        



     პროექტის მიღება არ გამოიწვევს ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების ზრდას.  
     პროექტის მიღება გამოიწვევს მუნიციპალური შემოსავლების 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

მუნიციპალიტეტის მერი
ხელმძღვანელობა
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                                                                                            ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

მერს, ბატონ ალექსანდრე სარიშვილს

                                                                                                 ეკონომიკისა და ქონების მართვის 

                                                                           სამსახურის უფროსის

                                                                    გიორგი ნაჭყებიას

მოხსენებითი ბარათი

ბატონო ალექსანდრე,

   საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსია“-ს 
107-ე მუხლის თანახმად მოვახდინეთ ქ.ლანჩხუთში, გორგასალისა და ჟორდანიას 
ქუჩების (ჩრდილოეთით და სამხრეთით) მიმდებარედ არსებული 206 კვ.მ. არასასოფლო-
სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის მუნიციპალურ საკუთრებად რეგისტრაცია. 
შემდგომ ზემოთ აღნიშნული უძრავი ქონება დაიყო 20 და 186 კვ.მ. მიწის ნაკვეთებად. 
რეგისტრაციის დროს საჯარო რეესტრის რეგისტრატორის მიერ მოხდა როგორც მათი, 
როგორც ტროტუარის  (ს/კ 27.06.51.334 ; ს/კ 27.06.51.333) რეგისტრირება. ჩვენი 
განმეორებითი მიმართვის შემდეგაც რეგისტრაციის დასახელებაში ცვლილება არ 
მომხდარა. არც რეგისტრაციის დროს და არც ამჟამად ზემოთ აღნიშნული უძრავი 
ქონებები ტროტუარს, როგორც ძირითად ქონებას ფაქტობრივად არ წარმოადგენენ. 
მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის მოსაზრებაა, საქართველოს 
ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“-ს 121-ე მუხლის 
თანახმად მოხდეს ზემოთ აღნიშნული უძრავი ქონებებისთვის ძირითადი ქონების 
სტატუსის შეცვლა  საკრებულოს განკარგულებით და შემდგომ მერის ბრძანების 
შესაბამისად მოხდეს მათი როგორც დამატებით ქონებად რეგისტრაცია, შემდგომში მათი 
პრივატიზების  ან სარგებლობის გაცემის მიზნით. 

    ასევე საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 20 აგვისტოს  N1609 განკარგულებით მოხდა 
ქ.ლანჩხუთში, მდინარაძის ქ. N2-ში  მდებარე უძრავი ქონებების (მიწის  (უძრავი ქონების) 
საკადასტრო კოდები 27.06.56.072.01.502 ; 27.06.56.072.01.501) როგორც ძირითადი 
ქონებების გადმოცემა. საქართველოში კომუნისტური მმართველობის პერიოდში ამ 



უძრავ ქონებებში განთავსებული იყო გაზეთ „კომუნისტური შრომის“ სტამბა-რედაქცია. 
შემდგომში გადმოცემამდე გადმოცემის პერიოდში და მას შემდგომაც ამ უძრავი 
ქონებების გამოყენება საჯარო ფუნქციების შესასრულებლად არ მომხდარა. მერიის 
ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის მოსაზრებაა, რომ მოხდეს ამ ქონებების 
სტატუსის შეცვლა საკრებულოს განკარგულებით და შემდგომ მერის მრძანების 
შესაბამისად მოხდეს მათი როგორც დამატებითი ქონების რეგისტრაცია, შემდგომში მათი 
პრივატიზაციის ან სარგებლობის უფლებით გაცემის მიზნით

    ყოველივე ზემოთაღნიშნულიდან გამომდინარე გთხოვთ დაავალოთ იურიდიულ 
სამსახურს სათანადო პროექტის მომზადება საკრებულოს უახლოეს სხდომაზე გასატანად.

დანართი: 11 (თერთმეტი) ფურცელი

პატივისცემით,

გიორგი ნაჭყებია

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელი

ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახური



პროექტი
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

განკარგულება №

2020 წლის  იანვარი
ქ. ლანჩხუთი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ძირითადი  ქონების განკარგვაზე  
(გასხვისებაზე) მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

          საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის” 61-ე 
მუხლის პირველი და მეორე ნაწილების, 105-ე მუხლის ,,ა“ ქვეპუნქტის, 106-ე მუხლის მე-7 
ნაწილისა და 121-ე მუხლის შესაბამისად,   

          მუხლი 1. მიეცეს თანხმობა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერს, განკარგოს (გაასხვისოს) 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ის ძირითადი (განუსხვისებელი) 
ქონება, რომელმაც დაკარგა თავისი ფუნქციური დანიშნულება:
ა) ქ. ლანჩხუთში, ნოე ჟორდანიას ქუჩაზე მდებარე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 
არსებული 20 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ტროტუარი) (ს/კ 
27.06.51.334)
ბ) ქ. ლანჩხუთში, მდინარაძის ქ. N2-ში მდებარე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
თანასაკუთრებაში არსებული 520 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე 
განთავსებული შენობა-ნაგებობის პირველი სართულის N502, 229.57 კვ.მ. არასაცხოვრებელი 
ფართი (ს/კ 27.06.56.072.01/502)
გ) ქ. ლანჩხუთში, მდინარაძის ქ. N2-ში მდებარე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
თანასაკუთრებაში არსებული 520 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე 
განთავსებული შენობა-ნაგებობის მე-2 სართულის 294.52 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართი (ს/კ 
27.06.56.072.01/501)

          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 
























