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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
ნაწილისა	 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
პუნქტის,	26-ე	მუხლისა	და	36-ე	მუხლის	მე-2	პუნქტის	შესაბამისად,	წარმოგიდგენთ
,,ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში	 არსებული	 ქონების,	 პირდაპირი
განკარგვის	წესით,	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	 ა(ა)იპ	 „კლინიკური	 ონკოლოგიის	 საქართველოს	 საზოგადოების“	 (ს/ნ
406080529)	 ხელმძღვანელმა	 რემა	 ღვამიჩავამ,	 რომელმაც	 აღნიშნა,	 რომ
ევროკავშირის	 პროექტის	 ,,ჰორიზონტი	 2020-ის“	 ფარგლებში	 საზოგადოება
(როგორც	ქართული	მხარის	წარმომადგენელი)	გეგმავს	ქ.	ლანჩხუთში	ძუძუს	კიბოს
სკრინინგის	ცენტრის	დაფუძნებას	და	მის	აღჭურვას	თანამედროვე	ტექნოლოგიების
შესაბამისი	 აპარატურით.	 მისივე	 თქმით	 ცენტრის	 დაფუძნება	 და	 ფუნქციონირება
გაზრდის	 გურიაში	 მცხოვრები	 მოსახლეობის	 ხელმისაწვდომობას	 ადრეულ
დიაგნოსტიკასა	 და	 პრევენციულ	 კვლევებზე,	 როგორც	 გეოგრაფიული	 ასევე
ფინანსური	თვალსაზრისით.
	 	 განმცხადებელმა	 პროექტის	 მიზნის	 მისაღწევად,	 კერძოდ	 ლანჩხუთში
სკრინინგ	 ცენტრის	 დაფუძნებისა	 და	 ფუნქციონირებისათვის	 ითხოვა	 15	 წლით,
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში	 არსებული	 უძრავი	 ქონების	 -

გადაამოწმეთ:	document.municipal.gov.ge

https://document.municipal.gov.ge/?id=30-302133510&pin=7774


გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის,	სოფელ	შუხუთში	მდებარე	1782	კვ.მ.	არასასოფლო-
სამეურნეო	 დანიშნულების	 მიწის	 ნაკვეთისა	 და	 მასზედ	 განთავსებული	 შენობა-
ნაგებობების	 (ს/კ	 27.05.44.009)	 პირდაპირი	 განკარგვის	 წესით,	 პირობიანი,
(ლანჩხუთში	 სკრინინგ	 ცენტრის	 დაფუძნება	 და	 ფუნქციონირება.	 სკრინინგის
სახელმწიფო	 პროგრამის	 ფარგლებში,	 მიზნობრივ	 პოპულაციისათვის	 სამედიცინო
საერვისების	უფასო	მიწოდება.	უახლოესი	ორი	წლის	განმავლობაში	 -	 სამედიცინო
აპარატური	 სახით	 350	 000	 ლარის	 ოდენობით,	 ხოლო	 გადაცემული	 ფართის
რემონტის	სახით	მინიმუმ	100	000	ლარის	ოდენობის	ინვესტიციის	განხორციელება,
ასევე	 პროექტის	 განხორციელების	 პერიოდში	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტში
მცხოვრები	ადგილობრივი	მოსახლეობიდან	6-8	ადამიანის	დასაქმება)	სასყიდლიანი
სარგებლობის	უფლებით	გადაცემა.
	 	 მერიის	 ეკონომიკისა	 და	 ქონების	 მართვის	 სამსახურის	 მოსაზრებაა,	 რომ
ზემოაღნიშნული	 პირობების	 გათვალისწინებით,	 ა(ა)იპ	 „კლინიკური	 ონკოლოგიის
საქართველოს	 საზოგადოებას“,	 მის	 მიერ	 მოთხოვნილი	 ქონება	 გადაეცეს
პირდაპირი	 განკარგვის	 წესით,	 სასყიდლიანი	 სარგებლობის	 უფლებით,	 რისთვისაც
სამსახურმა	 განსაზღვრა	 უძრავი	 ქონების	 წლიური	 ქირის	 ოდენობა	 -	 1	 ლარის
ოდენობით.
	 	 აღნიშნულიდან	 გამომდინარე,	 გთხოვთ	 ,,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	 669	 დადგენილების	 36-ე
მუხლის	 მე-2	 პუნქტის	 შესაბამისად,	 განიხილოდ	 და	 მოგვცეთ	 თანხმობა	 მერიის
მიერ,	 განსაზღვრულ	 განსაკარგი	 უძრავი	 ქონების	 ქირის	 წლიური	 საფასურის
ოდენობაზე.

	 	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	 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



წერილის	ნომერი:08-302133471		
თარიღი:	30/11/2021

ადრესატი:	

შოთა	ჩაგუნავა	
იურიდიული	სამსახური-იურიდიული	სამსახურის	უფროსი

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მერიის

იურიდიული	სამსახურის	უფროსს

შოთა	ჩაგუნავას

ბატონო	შოთა

ჩვენი	2021	წლის	30	ნოემბრის	N	08-30213344	მოხსენებით	ბარათთან	დაკავშირებით
გიზუსტებთ	 რომ	 იჯარის	 გაცემის	 შემთხვევაში	 აუცილებელია	 გათვალისწინებული
იყოს	 შემდეგი	 პირობები:	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტში	 ძუძუს	 კიბოს	 სკრინინგის
ცენტრის	 დაფუძნება,	 აღჭურვა	 თანამედროვე	 ტექნოლოგიების	 შესაბამისი
აპარატურით	 (	 ციფრული	 მამოგრაფი,	 ექოსკოპიური	 აპარატი)	 და	 მისი
ფუნქციონირების	 უზრუნველყოფა	 მოსახლეობის	 მიზნობრივი	 ჯგუფებისათვის
სკრინინგის	 სახელმწიფო	 პროგრამის	 სერვისების	 მისაწოდებლად.	 ცენტრის
დაფუძნებით	 გაიზრდოს	 გურიის	 რეგიონში	 მცხოვრები	 მოსახლეობის
ხელმისაწვდომობა	ადრეული	დიაგნოსტიკისა	და	პრევენციულ	კვლევებზე,	როგორც
გეოგრაფიული	 ასევე	 ფინანსური	 თვალსაზრისით.	 სკრინინგის	 სახელმწიფო
პროგრამის	 ფარგლებში	 სამედიცინო	 საერვისების	 მიღება	 მიზნობრივ
პოპულაციისათვის	იყოს	უფასო.

პატივისცემით,

გიორგი	ნაჭყებია

ეკონომიკისა	და	ქონების	მართვის	სამსახური-ეკონომიკისა	და	ქონების	მართვის	სამსახურის	უფროსი



წერილის	ნომერი:08-302133440		
თარიღი:	30/11/2021

ადრესატი:	

შოთა	ჩაგუნავა	
იურიდიული	სამსახური-იურიდიული	სამსახურის	უფროსი

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მერიის

იურიდიული	სამსახურის	უფროსს

შოთა	ჩაგუნავას

ბატონო	შოთა

ჩვენი	2021	წლის	30	ნოემბრის	N	08-30213344	მოხსენებით	ბარათთან	დაკავშირებით
გიზუსტებთ	 რომ	 საკითხი	 ეხება	 ს/კ	 27.05.44.009	 კოდზე	 რეგისტრირებულ	 უძრავ
ქონებას.

პატივისცემით,

გიორგი	ნაჭყებია

ეკონომიკისა	და	ქონების	მართვის	სამსახური-ეკონომიკისა	და	ქონების	მართვის	სამსახურის	უფროსი





  

 

                                           პროექტი 

 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

განკარგულება № 

2021  წლის  დეკემბერი 

 ქ.  ლანჩხუთი  

 

   ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი 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 

ნაწილისა 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 პუნქტის, 

26-ე მუხლისა და 36-ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, 

 

         მუხლი 1. მიეცეს თანხმობა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერს - გადასცეს  

ა(ა)იპ „კლინიკური ონკოლოგიის საქართველოს საზოგადოებას“ (ს/ნ 406080529) 15 

წლის ვადით, პირდაპირი განკარგვის წესით, პირობიანი (ლანჩხუთში სკრინინგ 

ცენტრის დაფუძნება და ფუნქციონირება. სკრინინგის სახელმწიფო პროგრამის 

ფარგლებში, მიზნობრივ პოპულაციისათვის სამედიცინო საერვისების უფასო 

მიწოდება.) სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ 

შუხუთში მდებარე 1782 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 

და მასზედ განთავსებული შენობა-ნაგებობები. (ს/კ 27.05.44.009) 

 

        მუხლი 2. სარგებლობის უფლებით გადასაცემი, ზემოაღნიშნული უძრავი 

ქონების წლიური ქირის ოდენობა განისაზღვროს ერთი ლარის ოდენობით.  

 

       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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Ö×ËÄÁÉÓ ÃÀÌÀÃÀÓÔÖÒÄÁÄËÉ ÃÏÊÖÌÄÍÔÉ:

ßÄÒÉËÉ N3718 , ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ:21/06/2017 , ËÀÍÜáÖÈÉÓ ÌÖÍÉÝÉÐÀËÉÔÄÔÉÓ ÂÀÌÂÄÏÁÀ
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        "×ÉÆÉÊÖÒÉ ÐÉÒÉÓ ÌÉÄÒ 2 ßËÀÌÃÄ ÅÀÃÉÈ ÓÀÊÖÈÒÄÁÀÛÉ ÀÒÓÄÁÖËÉ ÌÀÔÄÒÉÀËÖÒÉ ÀØÔÉÅÉÓ ÒÄÀËÉÆÀÝÉÉÓÀÓ, ÀÂÒÄÈÅÄ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ßËÉÓ

ÂÀÍÌÀÅËÏÁÀÛÉ 1000 ËÀÒÉÓ ÀÍ ÌÄÔÉ ÙÉÒÄÁÖËÄÁÉÓ ØÏÍÄÁÉÓ ÓÀÜÖØÒÀÃ ÌÉÙÄÁÉÓÀÓ ÓÀÛÄÌÏÓÀÅËÏ ÂÀÃÀÓÀáÀÃÉ ÂÀÃÀáÃÀÓ ÄØÅÄÌÃÄÁÀÒÄÁÀ ÓÀÀÍÂÀÒÉÛÏ ßËÉÓ

ÌÏÌÃÄÅÍÏ ßËÉÓ 1 ÀÐÒÉËÀÌÃÄ, ÒÉÓ ÛÄÓÀáÄÁÀÝ ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ×ÉÆÉÊÖÒÉ ÐÉÒÉ ÉÌÀÅÄ ÅÀÃÀÛÉ ßÀÒÖÃÂÄÍÓ ÃÄÊËÀÒÀÝÉÀÓ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÏÒÂÀÍÏÓ. ÀÙÍÉÛÍÖËÉ

ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÉÓ ÛÄÖÓÒÖËÄÁËÏÁÀ ßÀÒÌÏÀÃÂÄÍÓ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÓÀÌÀÒÈÀËÃÀÒÙÅÄÅÀÓ, ÒÀÝ ÉßÅÄÅÓ ÐÀÓÖáÉÓÌÂÄÁËÏÁÀÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ

ÊÏÃÄØÓÉÓ XVIII ÈÀÅÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ."

ÃÏÊÖÌÄÍÔÉÓ ÍÀÌÃÅÉËÏÁÉÓ ÂÀÃÀÌÏßÌÄÁÀ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏÓ Ï×ÉÝÉÀËÖÒ ÅÄÁ–ÂÅÄÒÃÆÄ www.napr.gov.ge;

ÀÌÏÍÀßÄÒÉÓ ÌÉÙÄÁÀ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÅÄÁ–ÂÅÄÒÃÆÄ www.napr.gov.ge, ÍÄÁÉÓÌÉÄÒ ÔÄÒÉÔÏÒÉÖË ÓÀÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÏ ÓÀÌÓÀáÖÒÛÉ, ÉÖÓÔÉÝÉÉÓ ÓÀáËÄÁÓÀ

ÃÀ ÓÀÀÂÄÍÔÏÓ ÀÅÔÏÒÉÆÄÁÖË ÐÉÒÄÁÈÀÍ;

ÀÌÏÍÀßÄÒÛÉ ÔÄØÍÉÊÖÒÉ áÀÒÅÄÆÉÓ ÀÙÌÏÜÄÍÉÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ ÃÀÂÅÉÊÀÅÛÉÒÃÉÈ: 2 405405 ÀÍ ÐÉÒÀÃÀÃ ÛÄÀÅÓÄÈ ÂÀÍÀÝáÀÃÉ ÅÄÁ–ÂÅÄÒÃÆÄ;

ÊÏÍÓÖËÔÀÝÉÉÓ ÌÉÙÄÁÀ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÉÖÓÔÉÝÉÉÓ ÓÀáËÉÓ ÝáÄË áÀÆÆÄ 2 405405;

ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÈÀÍÀÌÛÒÏÌÄËÈÀ ÌáÒÉÃÀÍ ÖÊÀÍÏÍÏ ØÌÄÃÄÁÉÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ ÃÀÂÅÉÊÀÅÛÉÒÃÉÈ ÝáÄË áÀÆÆÄ: 08 009 009 09

ÈØÅÄÍÈÅÉÓ ÓÀÉÍÔÄÒÄÓÏ ÍÄÁÉÓÌÉÄÒ ÓÀÊÉÈáÈÀÍ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÉÈ ÌÏÂÅßÄÒÄÈ ÄË-×ÏÓÔÉÈ: info@napr.gov.ge

ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ. http://public.reestri.gov.ge ÂÅÄÒÃÉ: 2(2)



��

270544009

258200 258250 258300 258350

46
62

20
0

46
62

25
0

46
62

30
0

46
62

35
0

������	
�������
�
�
������
���
��

�
������


��	�
��	
����


�
��������	
����


UTM
��
��
�������
��������������

0.
00

0.00

�	��
�	
����
�
 ��������	����!�
�����
	��
01/2

www.napr.gov.ge

� � � � �

� � � � �

� � � � �

1:1,000��������	 0 10 20 305
�
���

�
	"�������
������
#����
��
������$���
	"������%&��������
��$��'�()

�������

������
�����������
��	�������������������������������
����� �����
�	�!""#�$�%�"���&��'(�)� ��	�!""#�$�%�"���$�&�

�

�����

���	
��������������	�����������

�����������������

�������������������������������

�����������
����������������������

������ !"

�#�� �#!

#"$$
$$!�#!#$#$##

����������
����������%���������

����������������
��&���������������������������������
��'��������������	��������������


	პროექტი

