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ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს
თავმჯდომარეს	ბატონ	ბესიკ	ტაბიძეს

	 საქართველოს	 ორგანული	 კანონის	 ,,ადგილობრივი	 თვითმმართველობის
კოდექსი“	 24-ე	 მუხლის	 პირველი	 ნაწილის	 „ე“	 პუნქტის	 „ე.გ“	 ქვეპუნქტის,	 61-ე
მუხლის	 პირველი	 და	 მე-2	 ნაწილების,	 ,,სახელმწიფო	 ქონების	 შესახებ“
საქართველოს	 კანონის	 მე-19	 მუხლის	 მე-6	 პუნქტის,	 „ნორმატიული	 აქტების
შესახებ”	საქართველოს	კანონის	25-ე	მუხლის	1-ლი	პუნქტის	 „ბ“	 ქვეპუნქტისა	და
,,სახელმწიფო	 და	 ადგილობრივი	 თვითმმართველი	 ერთეულის	 საკუთრებაში
არსებული	 არასასოფლო-სამეურნეო	 დანიშნულების	 მიწის	 ნორმატიული	 ფასის
განსაზღვრის	 წესის	 დამტკიცების	 შესახებ“	 საქართველოს	 პრეზიდენტის	 2013
წლის	 8	 ოქტომბრის	 №784	 ბრძანებულების	 შესაბამისად,	 წარმოგიდგენთ,
„ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 ტერიტორიაზე	 არსებული	 სახელმწიფო	 და
ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკუთრებაში	არსებული	არასასოფლო–სამეურნეო
დანიშნულების	 მიწის	 ნორმატიული	 ფასის	 დადგენის	 შესახებ“	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 დადგენილების	 მისაღებად	 ადმინისტრაციული
წარმოების	 დაწყების	 თაობაზე“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
განკარგულების	 პროექტს	 და	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 ტერიტორიაზე
არსებული	 სახელმწიფო	 და	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში
არსებული	 არასასოფლო–სამეურნეო	 დანიშნულების	 მიწის	 ნორმატიული	 ფასის
დადგენის	 შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 დადგენილების
პროექტს	და	აღნიშნულ	პროექტთან	დაკავშირებით	განმარტებით	ბარათს.

	 1.	პროექტის	მიღების	მიზეზი,	მიზანი	და	არსი
	 როგორც	 მოგეხსენებათ,	 „სახელმწიფო	 და	 ადგილობრივი	 თვითმმართველი
ერთეულის	 საკუთრებაში	 არსებული	 არასასოფლო–სამეურნეო	 დანიშნულების
მიწის	 ნორმატიული	 ფასის	 განსაზღვრის	 წესის	 დამტკიცების	 შესახებ“
საქართველოს	 პრეზიდენტის	 2013	 წლის	 10	 ოქტომბრის	 N784	 ბრძანებულების
პირველი	 მუხლის	 მე–2	 პუნქტის	 შესაბამისად,	 მიწის	 ნორმატიულ	 ფასს	 საბაზრო
ღირებულების	 გათვალისწინებით	 წელიწადში	 ერთხელ,	 არა	 უგვიანეს	 ყოველი
წლის	 თებერვლისა,	 ადგენენ	 შესაბამისი	 ადგილობრივი	 თვითმმართველი
ერთეულის	 წარმომადგენლობითი	 ორგანოები	 –	 საკრებულოები.	 საქართველოს
ორგანული	კანონის	„ადგილობრივი	თვითმმართველობის	კოდექსი“	24–ე	ნაწილის
„ე“	 პუნქტის	 „ე.გ“	 ქვეპუნქტის	 შესაბამისად	 კი	 საკრებულოს	 უფლებამოსილებას
მიეკუთვნება	 საქართველოს	 მთავრობის	 მიერ	 დადგენილი	 წესით

გადაამოწმეთ:	document.municipal.gov.ge

https://document.municipal.gov.ge/?id=30-302134967&pin=4776


გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში	 არსებული	 მიწის	 ნორმატიული	 ფასის	 დადგენა.
აღნიშნულიდან	 გამომდინარე,	 იურიდიული	 სამსახურის	 მიერ	 მომზადდა
ზემოთაღნიშნული	 სამართლებრივი	 აქტების	 პროექტები.	 ამასთანავე,	 ამავე
დადგენილებითვე	 ძალადაკარგულად	 უნდა	 გამოცხადდეს	 „ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 ტერიტორიაზე	 არსებული	 სახელმწიფო	 და	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში	 არსებული	 არასასოფლო–სამეურნეო
დანიშნულების	 მიწის	 ნორმატიული	 ფასის	 დადგენის	 შესახებ“	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	2021	წლის	26	თებერვლის	№4	დადგენილება.
	 ყოველივე	ზემოთაღნიშნულიდან	გამომდინარე,	ვინაიდან	ნორმატიული	აქტის
მისაღებად	საკრებულომ	უნდა	დაიწყოს	ადმინისტრაციული	წარმოება,	იურიდიული
სამსახურის	მიერ	მომზადდა	როგორც	დასახელებული	დადგენილების	მისაღებად
ადმინისტრაციული	 წარმოების	 დაწყების	 თაობაზე	 განკარგულების	 პროექტი,	 ისე
შესაბამისი	დადგენილების	პროექტი.

	 	2.	პროექტის	ფინანსური	დასაბუთება
	 ა)	 პროექტის	 მიღება	 გამოიწვევს	 ადგილობრივი	 ბიუჯეტის	 შემოსავლების
ზრდას.
	 ბ)	 პროექტის	 მიღება	 არ	 გამოიწვევს	 ადგილობრივი	 ბიუჯეტის	 ხარჯების
ზრდას.
	 გ)	 პროექტის	 მიღება	 არ	 გამოიწვევს	 ადგილობრივი	 ბიუჯეტის	 ხარჯვითი
ნაწილის	ცვლილებას.

	 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



                                                                                                                                                   პროექტი 

 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

დადგენილება № 

2021 წლის დეკემბერი 

ქ. ლანჩხუთი 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული სახელმწიფო და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში  არსებული  არასასოფლო-სამეურნეო  დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის  

დადგენის შესახებ 

 

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  24-ე მუხლის პირველი 

ნაწილის „ე“ პუნქტის „ე.გ“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილების, ,,სახელმწიფო ქონების 

შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-19 მუხლის მე-6 პუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს 

კანონის 25-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტისა და  ,,სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველი 

ერთეულის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის 

განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2013 წლის 8 ოქტომბრის №784 

ბრძანებულების შესაბამისად, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

 

 

მუხლი 1.  

დადგინდეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო და ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული 

ფასი, დანართის შესაბამისად. 

 

 მუხლი 2 

ამ დადგენილების ამოქმედების დღიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ“ (www.matsne.gov.ge, 

01/03/2021; სარეგისტრაციო კოდი: 010260020.35.112.016442) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 

წლის 26 თებერვლის №4 დადგენილება. 

 

მუხლი 3 

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედება გავრცელდეს 2022 წლის 1 იანვრიდან 

წარმოშობილ საგადასახადო ურთიერთობებზე. 

 

   დანართი 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში  არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასი 

 

 

 

 

   მუხლი 1. 



 სახელმწიფო და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების 1 კვადრატული მეტრი მიწის ნორმატიული ფასი (შემდგომში „მიწის ნორმატიული ფასი“) 

გამოანგარიშდება შემდეგი ფორმულის მიხედვით: 

 CN =IMGX ITL X CX K, სადაც: 

   1.  CN არის ერთი კვადრატული მეტრი არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასი. 

   2.  IMG არის ქ. ლანჩხუთის მიკრომდებარეობის ინდექსი, რომელიც უდრის 0,38-ს;  

   3.  ITL არის ლოკალური ტერიტორიული ინდექსი, რომელიც უდრის ერთს.  

   4.  C არის არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ერთ კვადრატულ მეტრზე დადგენილი საბაზისო  

განაკვეთი და მისი მნიშვნელობა უდრის 0,24 ლარს.  

    5.  K არის მიწის ნორმატიული ფასის მარეგულირებელი კოეფიციენტი და მისი მნიშვნელობა შეადგენს 100. 

 

მუხლი  2. 

პირველი პუნქტის შესაბამისად, ქალაქ ლანჩხუთის მიწის ნორმატიული ფასი დადგინდეს შემდეგი სახით: CN 

=0,38 X1 X 0,24 X 100=9,12. 

მუხლი 3. 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში მიწის ნორმატიული ფასი დადგენილია 

ქალაქ ლანჩხუთის დადგენილი ფასის 35%-ის ოდენობით და იგი შეადგენს 3,19 ლარს.  

 

მუხლი 4. 

 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის დასახლებათა შორის არეალებში მიწის ნორმატიული ფასი დადგენილია 

ქალაქ ლანჩხუთის დადგენილი ფასის 25%-ის ოდენობით და იგი შეადგენს 2,28 ლარს.  

 

მუხლი 5. 

სოფელ მალთაყვიდან მდინარე სეფისწყალამდე შავი ზღვის ნაპირიდან 500 მეტრის რადიუსში არსებულ 

დასახლებებში და დასახლებათა შორის არეალებში მიწის ნორმატიული ფასი განისაზღვროს ქალაქ 

ლანჩხუთის დადგენილი ფასის 100%-ის ოდენობით, რაც შეადგენს 9,12 ლარს. ამ შემთხვევაში არ გამოიყენება 

ამ წესის მე-3, მე-4 და მე-6 მუხლებით დადგენილი ნორმები. 

 

 მუხლი 6. 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის დასახლებათა შორის არეალებში „საერთაშორისო და 

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2014 წლის 18 ივნისის №407 დადგენილებით განსაზღვრულ საერთაშორისო და 

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების 50 მეტრის რადიუსში (თითოეულ მხარეს), 

გარდა დანართის მე-2 და მე-5 პუნქტებით გათვალისწინებული ტერიტორიებისა, მიწის ნორმატიული ფასი 

განისაზღვროს ქ. ლანჩხუთში დადგენილი მიწის ნორმატიული ფასის 50%-ის ოდენობით და იგი შეადგენს 4,56 

ლარს. ამ შემთხვევაში არ გამოიყენება ამ წესის მე-3–მე-5 მუხლებით დადგენილი ნორმები. 

 



პროექტი 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

განკარგულება  

2021 წლის  დეკემბერი 

 ქ. ლანჩხუთი   

 

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო და ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 

ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  61–ე მუხლის მე–2 

პუნქტისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი–ს 1061–ე მუხლის 1–ლი და მე–2 

პუნქტის შესაბამისად: 

 

 მუხლი 1. დაიწყოს ადმინისტრაციული წარმოება  „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

არსებული სახელმწიფო და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ“ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად. 

 მუხლი 2. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო და ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 

ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 

პროექტი და ცნობა (თან ერთვის) ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე გამოქვეყნდეს 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 1062–ე მუხლით გათვალისწინებული წესის 

შესაბამისად; 

 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 
 

 

 

დანართი  

  

ცნობა 

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო და ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 

ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 

მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 

 



    ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი აღნიშნავს, რომ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოში დაწყებულია ადმინისტრაციული წარმოება „ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის 

შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად. 

     დაინტერესებულ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

არსებული სახელმწიფო და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ“ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტთან დაკავშირებით საკუთარი მოსაზრებები 

შეუძლიათ წარმოადგინონ 2021 წლის --------------- 

    ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში მისამართზე:  ქ. ლანჩხუთი, კოსტავას ქ. N37, 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის მე–2 სართული (პასუხისმგებელი პირი 

ნინო ძიძიგური – საკრებულოს აპარატის უფროსი,    ტელ: 0494  22-30-09). 

 
 

 

 


	პროექტი

