
პროექტი   

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება   № 

____ აპრილი, 2020 წელი                                                                             ქალაქი ბათუმი 

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული, ქ. ბათუმში,  

დიმიტრი სვიშევსკის ქ. №80-ში მდებარე უძრავი ქონების აჭარის ავტონომიური  

რესპუბლიკისათვის უსასყიდლოდ, საკუთრებაში გადაცემის შესახებ 

 

საქართველოს ორგანული კანონის  „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-16 

მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის და 108-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, ქ. ბა-

თუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა : 

 

1.  აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკას შემდგომი განკარგვის მიზნით უსასყიდლოდ, 

საკუთრებაში გადაეცეს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული, ქ. 

ბათუმში, დიმიტრი სვიშევსკის ქ. #80-ში მდებარე 13184,00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული 1409,50 კვ.მ. საერთო ფართის შენობა-

ნაგებობი (საკადასტრო კოდი: 05.30.10.113). 

2. ეთხოვოს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობას უზრუნველყოს 

წინამდებარე განკარგულების პირველი პუნქტით უსასყიდლოდ გადაცემული უძრავი ქონების 

საჯარო რეესტრში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში რეგისტრაცია.  

3. წინამდებარე განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ბათუმის საქალაქო  

სასამართლოში (მის: ქ. ბათუმი, ზუბალაშვილის ქ. #30) მისი კანონმდებლობით  დადგენილი 

წესით გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში, რა დროსაც მხარეს წარმოადგენს  ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის მერია.  

4.  განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.      

 

 

               

           საკრებულოს თავმჯდომარე                                  სულიკო თებიძე                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

გ ა ნ მ ა რ ტ ე ბ ი თ ი   ბ ა რ ა თ ი 

პროექტის სახელწოდება და სათაური 

 

„ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქ. ბათუმში,  

დიმიტრი სვიშევსკის ქ. №80-ში მდებარე უძრავი ქონების აჭარის ავტონომიური  

რესპუბლიკისათვის უსასყიდლოდ, საკუთრებაში გადაცემის შესახებ“ 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი 

 

ა) ზოგადი ინფორმაცია პროექტის შესახებ 

ა.ა) პროექტის მიღების მიზეზი და მიზანი: 

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიაში შემოვიდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

მთავრობის თავმჯდომარის 2020 წლის 21 აპრილის #685/02 (#6885/25) წერილი, რომელშიც 

აღნიშნულია, რომ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 

წლის 16 იანვრის #03/26  და სსიპ „ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრი“-ს 2020 წლის 9 იანვრის 

#01-10/04  კორესპოდენციით დაისვა საკითხი ქ. ბათუმში, დიმიტრი სვიშევსკის ქ. #80-ში 

მდებარე უძრავი ქონების (ს/კ 05.30.10.113) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში 

გადმოცემის შესახებ, რომლის ნაწილი სარგებლობის უფლებით გადაცემულია სსიპ 

„ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრი“-სათვის, სადაც განთავსებულია აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სახსრებით შეძენილი დანადგარ-მოწყობილობები და 

აპარატურა. სსიპ „ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრი“ არის აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სისტემაში შემავალი დაწესებულება და 

ფინანსდება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან, ხოლო ქონება 

წარმოადგენდა სახელმწიფო საკუთრებას, რაც ქმნიდა გარკვეულ დაბრკოლებებსს და ბარიერებს 

ქონების განკარგვის, ინფრასტრუქტურული სამუშაოების წარმოებისა და ინვესტიციების 

მოზიდვის მიმართულებით.აღნიშნულის გათვალისწინებით, აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს 2020 წლის 27 იანვრის #01-01-10/329 

კორესპოდენციის საფუძველზე დაისვა საკითხი ქონების მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

გადაცემის შესახებ, ხოლო სსიპ „სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო“-ს 2020 წლის 26 

თებერვლის #1/1-1259 მრძანებით განხორციელდა ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

გადაცემა. ზემოთაღნიშნულიდან გამომდინარე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა  

ითხოვს ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქ. ბათუმში, დიმიტრი 

სვიშევსკის ქ. #80-ში მდებარე 13184,00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურეო დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთის და მასზე განთავსებული 1409,50 კვ.მ. საერთო ფართის შენობა-ნაგებობის (საკადასტრო 

კოდი: 05.30.10.113) შემდგომი განკარგვის მიზნით აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

საკუთრებაში გადაცემას. 

ა.ბ) პროექტის ძირითადი არსი:  

ქ. ბათუმში, ლაბორატორიულ-კვლევითი საქმიანობის წარმატებით განხორციელებასა და 

განვიტარებაში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობისადმი და აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროსადმი ხელშეწყობა. 

ბ) პროექტის ფინანსური დასაბუთება  

ბ.ა) პროექტის მიღებასთან დაკავშირებით აუცილებელი ხარჯების დაფინანსების  

წყარო:  

პროექტის განხორციელება არ მოითხოვს დამატებით ფინანსურ ხარჯებს. 

ბ.ბ) პროექტის გავლენა ბიუჯეტის საშემოსავლო და ხარჯვით ნაწილზე:  

ბიუჯეტის საშემოსავლო და ხარჯვით ნაწილზე პროექტის განხორციელება გავლენას 

არ მოახდენს.  



          გ) პროექტის შესაბამისობა უპირატესი იურიდიული ძალის მქონე ნორმატიულ 

აქტებთან 

საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“; 

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი. 

         დ) პროექტის მომზადების პროცესში მიღებული კონსულტაციები 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა;  

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო. 

 ე) პროექტის ავტორი: 

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ქონების და სერვისების მართვის 

სამსახური. 

              ვ) პროექტის ინიციატორი: 

 ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია. 

              ზ) განმარტებითი ბარათის მომზადებაზე უფლებამოსილი პირის თანამდებობა, 

სახელი, გვარი და ხელმოწერა: 

 

                   ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის  

                   მერიის მუნიციპალური ქონების და  

                   სერვისების მართვის  სამსახურის  

                    უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი                              დავით კოპინაძე      
 

 


