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ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

 

გ  ა  ნ  კ  ა  რ  გ  უ  ლ  ე  ბ  ა  №  

 

ქ. ბათუმი ______ ოქტომბერი 2021 წელი 
 

 

„ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთების იჯარის უფლებით სარგებლობაში გაცემის შესახებ“  

ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ ორგანოსა და შპს „Georgian Industrial Asset 

Management Group“-ს შორის 2019 წლის 30 დეკემბერს დადებული ხელშეკრულების 

მოქმედების ვადის 2025 წლის 31 დეკემბრამდე გაგრძელების თაობაზე ქალაქ ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 

 

       საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 

მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.დ“ ქვეპუნქტის, 

61-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და 122-ე მუხლის შესაბამისად, ქალაქ ბათუმის მუნიციპა-

ლიტეტის საკრებულომ  გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა : 

 

1. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერს მიეცეს თანხმობა „ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთების იჯარის უფლებით სარგებლობაში გაცემის შესახებ“ ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ ორგანოსა და შპს „Georgian Industrial Asset Management 

Group“-ს შორის 2019 წლის 30 დეკემბერს დადებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადის 

2025 წლის 31 დეკემბრამდე გაგრძელებაზე.         

2.  წინამდებარე განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ბათუმის საქალაქო სასამართ-

ლოში  (მის: ქ. ბათუმი, ზუბალაშვილის ქ. №30) მისი კანონმდებლობით დადგენილი წესით 

გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში.  

3. წინამდებარე 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 

 

„ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთების იჯარის უფლებით  სარგებლობაში გაცემის შესახებ“  

ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ ორგანოსა და შპს „Georgian Industrial Asset 

Management Group“-ს შორის 2019 წლის 30 დეკემბერს დადებული ხელშეკრულების 

მოქმედების ვადის 2025 წლის 31 დეკემბრამდე გაგრძელების თაობაზე ქალაქ ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი 

 

ა) ზოგადი ინფორმაცია პროექტის შესახებ 

ა.ა) პროექტის მიღების მიზეზი და მიზანი: 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიაში შემოსულია შპს ,,Georgian Industrial Asset 

Management Group“-ს (ს/ნ №445400664)  2021 წლის 07 ოქტომბერის №10/1421280590-14 

წერილი, რომელიც ეხება ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ ორგანოს და 

შპს ,,Georgian Industrial Asset Management Group“-ს  შორის 2019 წლის 30 დეკემბრს 

გაფორმებული ,,ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის საკუთრებაში არსებული არასასოფ-

ლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების იჯარის უფლებით სარგებლობაში 

გადაცემის შესახებ“ ხელშეკრულების ვადის (30.12.2021წ.) 4 წლით, 2025 წლის 31 

დეკემბრამდე გაგრძელების თაობაზე.  

როგორც წერილის ავტორი განმარტავს, 2020 წლის დასაწყისში საქართველოსა და 

მსოფლიოში ახალი ტიპის კორონავირუსის SARS-COV-2-ით გამოწვეული პამდემიის გამო 

გამოცხადდა კარანტინი, დაიხურა სავაჭრო და გასართობი ობიექტები. ამის გამო შეჩერდა 

ტურისტების მობილობა აჭარაში, რის გამოც მათ მიერ ვეღარ განხორცილდა  ბიზნეს 

აქტივობები და მიიღეს მნიშვნელოვანი ფინანსური ზარალი. მათივე განმარტებით 

ამჟამინდელი პროგნოზიც არ იძლევა  იმის გარანტიას, რომ მიმდინარე წელი უფრო უკეთესი 

იქნება მათი ბიზნეს საქმიანობისთვის და ვარაუდიბენ ზარალის ზრდას, ამის კომპენსირება 

მათივე მოსაზრებით კი შესაძლებელია მხოლოდ მხოლოდ მომდევნო წლებში ჯიხურების  

ოპერირებიდან მიღებული შემოსავლებით, რის გამოც ითხოვენ ხელშეკრულების ვადის 

(30.12.2021წ.) 4 წლით, 2025 წლის 31 დეკემბრამდე გაგრძელებას.    

განვმარტავთ, რომ მხარეთა შორის 2019 წლის 30 დეკემბრს გაფორმებული 

ხელშეკრულებით შპს ,,Georgian Industrial Asset Management Group“-ს პირდაპირი განკარგვის 

წესით, 2 წლის ვადით სარგებლობაში გადაეცა ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული, ბათუმის ზღვისპირა ზოლში არსებული 14 (თოთხმეტი) ერთეული 

224.00 კვ.მ. საერთო ფართის მიწის ნაკვეთი, მათზე გაგამგრილებელი წვენების, საღეჭი 

რეზინების,  ორცხობილების და სხვა პროდუქციის  სარეალიზაციო ჯიხურის განთავსების 

უფლებით. იჯარის წლიური საზღაური შეადგენს 40 000,0 ლარს. 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 08 ოქტომბრის წერილით აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ეთხოვა  შპს ,,Georgian 

Industrial Asset Management Group“-ს მიერ წერილში დასმულ საკითხთან დაკავშირებით 

მოსაზრების წარმოდგენა. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის 

სამინისტროს მიერ, 2021 წლის 11 ოქტომბრს წარმოდგენილი იქნა №03/905 (მერიაში 



რეგისტრაციის №04-1421284228, 11.10.2021 წ) წერილი, მხარეთა შორის გაფორმებული 

ხელშეკრულების ვადის გაგრძელების საკითხზე. სამინისტროს განმარტებით ხსენებული 

კომპანია წარმოადგენს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის სტრატეგიული 

მნიშვნელობის მქონე სასოფლო-სამეურნეო კულტურის - მანდარინის გადამამუშავებელ 

უმსხვილეს სააწარმოს და სამინისტროსთვის ასეთი კომპანიების ხელშეწყობა და ფინანსური 

მდგორადობა  ძალზედ მნიშვნელოვანია. აღნიშნავენ, რომ  ციტრუსის 2020-2021 წლების 

სეზონზე შპს ,,Georgian Industrial Asset Management Group“ იყო  ციტრუსის გადამამუშავებელი  

ერთადერთი კომპანია ავტონიმიურ რესპუბლიკაში, რომელმაც ფერმერებისგან მიიღო და 

გადაამუშავა 10 000 ტონაზე მეტი არასტანდარტული მანდარინი. განმარტავენ, რომ მსგავსი 

საწარმოების შეუფერხებელი ოპერირება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია პანდემიით 

გამოწვეული ეკონომიკური სირთულეების პერიოდში. სამინისტრო მიესალმება ყველა იმ 

ნაბიჯს რომელიც ხელს შეუწყობს კომპანიის შეუფერხებელ ფუნქციონირებას და ფინანსური 

სირთულეების თავიდან აცილებას. შესაბამისად, გამოხატავენ თანახმას გაუხანგრძლივდეს 

შპს ,,Georgian Industrial Asset Management Group“-ს ქონების სარგებლობის თაობაზე 

დადებული ხელშეკრულების ვადა.   

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია მიზანშეწონილად მიიჩნევს „ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთების იჯარის უფლებით სარგებლობაში გაცემის შესახებ“ ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ ორგანოსა და შპს ,,Georgian Industrial Asset Management 

Group“-ს შორის 2019 წლის 30 დეკემბერს დადებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 

გაგრძელდეს 2025 წლის 31 დეკემბრამდე  და აღნიშნულზე ქალაქ ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის მერს მიეცეს საკრებულოს თანხმობა. 

ა.ბ) პროექტის ძირითადი არსი:  

 „ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთების იჯარის უფლებით სარგებლობაში გაცემის შესახებ“  

ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ ორგანოსა და შპს Georgian Industrial Asset 

Management Group“-ს შორის 2019 წლის 30 დეკემბერს დადებული ხელშეკრულების 

მოქმედების ვადის 2025 წლის 31 დეკემბრამდე გაგრძელება. 

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:  

პროექტის განხორციელება დადებითად აისახება ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე -

სარგებლობის ვადის განმავლობაში მოიჯარის მიერ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

ბიუჯეტში ქირის სახით განხორციელდება დამატებით  ჯამში 160 000,0 ლარის შეტანა.           

გ) პროექტის შესაბამისობა უპირატესი იურიდიული ძალის მქონე ნორმატიულ 

აქტებთან საქართველოს ორგანული კანონი   „ადგილობრივი თვითმმართველობის 

კოდექსი“; 

დ) პროექტის მომზადების პროცესში მიღებული კონსულტაციები 

შპს ,,Georgian Industrial Asset Management Group“; აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. 

ე) პროექტის ავტორი: 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ქონების და სერვისების 

მართვის სამსახური. 



ვ) პროექტის ინიციატორი: 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერი. 

 

ზ) განმარტებითი ბარათის მომზადებაზე უფლებამოსილი პირის თანამდებობა,   

სახელი, გვარი და ხელმოწერა: 

                                             

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის 

მუნიციპალური ქონების და სერვისების 

მართვის სამსახურის უფროსის  

მოვალეობის შემსრულებელი                                                        დავით კოპინაძე 



















ადრესატი: აჭარის	ავტონომიური	რესპუბლიკის	სოფლის	მეურნეობის
სამინისტრო

გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

წერილის	ნომერი:	14-1421281474
თარიღი:	08/10/2021
პინი:	7517

	

აჭარის	ავტონომიური	რესპუბლიკის

სოფლის	მეურნეობის	მინისტრს

გიორგი	სურმანიძეს

ბატონო	გიორგი,

გაცნობებთ,	 რომ	 ქალაქ	 ბათუმის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიაში	 განიხილება	 შპს
,,Georgian	 Industrial	 Asset	 Management	 Group“-ს	 (ს/ნ445400664)	 2021	 წლის	 07
ოქტომბერის	 №10/1421280590-14	 წერილი,	 რომელიც	 ეხება	 ქალაქ	 ბათუმის
მუნიციპალიტეტის	 აღმასრულებელ	 ორგანოს	 და	 შპს	 ,,Georgian	 Industrial	 Asset
Management	Group“-ს	შორის	 2019	 წლის	 30	დეკემბრს	 გაფორმებული	 ,,ქ.	 ბათუმის
მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 საკუთრებაში	 არსებული	 არასასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების	 მიწის	 ნაკვეთების	 იჯარის	 უფლებით	 სარგებლობაში	 გადაცემის
შესახებ“	 ხელშეკრულების	 ვადის	 (30.12.2021წ.)	 4	 წლით,	 2025	 წლის	 31
დეკემბრამდე	გაგრძელების	თაობაზე.

განვმარტავთ,	 რომ	 მხარეთა	 შორის	 2019	 წლის	 30	 დეკემბრს	 გაფორმებული
ხელშეკრულებით	შპს	 ,,Georgian	 Industrial	Asset	Management	Group“-ს	 პირდაპირი
განკარგვის	 წესით,	 2	 წლის	 ვადით	 სარგებლობაში	 გადაეცა	 ქალაქ	 ბათუმის
მუნიციპალიტეტის	საკუთრებაში	არსებული,	ბათუმის	ზღვისპირა	ზოლში	არსებული
14	 (თოთხმეტი)	 ერთეული	 224.00	 კვ.მ.	 საერთო	 ფართის	 მიწის	 ნაკვეთი,	 მათზე
გაგამგრილებელი	წვენების,	საღეჭი	რეზინების,	ორცხობილების	და	სხვა	პროდუქციის
სარეალიზაციო	ჯიხურის	განთავსების	უფლებით.

გთხოვთ,	 მოგვაწოდოთ	 თქვენი	 მოსაზრება	 შპს	 ,,Georgian	 Industrial	 Asset
Management	Group“-ის	მიერ	დასმულ	საკითხთან	დაკავშირებით.

დანართი	02	ფურცლად:	შპს	,,Georgian	Industrial	Asset	Management	Group“-
ის	წერილი	№10/10,	07.10.2021წ.	და	საკითხთან	დაკავშირებით	აჭარის	ავტონომიური
რესპუბლიკის	სოფლის	მეურნეობის	სამინისტროს	№03/1196,	27.11.2019.წ	წერილი.

პატივისცემით,

ლელა	სურმანიძე

ქალაქ	ბათუმის	მუნიციპალიტეტის	მერია-მერი
(მოვალეობის	შემსრულებელი)

გადაამოწმეთ:	document.municipal.gov.ge

https://document.municipal.gov.ge/?id=14-1421281474&pin=7517
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ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შემსრულებელს 

ქალბატონ ლელა სურმანიძეს 

ქალბატონო ლელა, 

თქვენი, მიმდინარე წლის 8 ოქტომბრის N 14-1421281474 წერილის პასუხად, 
გაცნობებთ, რომ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის 
სამინისტროში შესწავლილი იქნა წერილში დასმული საკითხი, რომელიც ეხება შპს 
„Georgian Industrial Asset Management Group”-სთვის სარგებლობაში გადაცემული, ქალაქ 
ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 14 ერთეული, 224.00 კვ.მ. საერთო 
ფართის მიწის ნაკვეთის სარგებლობის უფლების ვადის გახანგრძლივების მოთხოვნას.  

ზემოაღნიშნულთან დაკავშირებით, გაცნობებთ, რომ ვინაიდან ხსენებული 
კომპანია წარმოადგენს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისთვის სტრატეგიული 
მნიშვნელობის მქონე სასოფლო-სამეურნეო კულტურის - მანდარინის გადამამუშავებელ 
უმსხვილეს საწარმოს, სამინისტროსთვის ასეთი კომპანიების ხელშეწყობა და ფინანსური 
მდგრადობა ძალზედ მნიშვნელოვანია. აღსანიშნავია, რომ ციტრუსის 2020-2021 წლების 
სეზონზე, შპს „Georgian Industrial Asset Management Group” იყო ციტრუსის 
გადამამუშავებელი ერთადერთი კომპანია ავტონომიურ რესპუბლიკაში, რომელმაც 
ფერმერებისგან მიიღო და გადაამუშავა 10 000 ტონაზე მეტი არასტანდარტული 
მანდარინი. მსგავსი საწარმოების შეუფერხებელი ოპერირება განსაკუთრებით 
მნიშვნელოვანია პანდემიით გამოწვეული ეკონომიკური სირთულეების პირობებში. 
აქედან გამომდინარე, სამინისტრო მიესალმება ყველა იმ ნაბიჯს, რომელიც ხელს 
შეუწყობს კომპანიის შეუფერხებელ ფუნქციონირებას და ფინანსური სირთულეების 
თავიდან აცილებას. სწორედ ამიტომ, სამინისტრო, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, 
თანახმაა შპს „Georgian Industrial Asset Management Group”-ს გაუხანგრძლივდეს 
ზემოხსენებული ქონებით სარგებლობის უფლება. 

პატივისცემით, 

გიორგი სურმანიძე

მინისტრი
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