
პროექტი   

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
 

განკარგულება   № 

  

____ ნოემბერი, 2021 წელი,   ქალაქი ბათუმი 

 

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ ორგანოსა და შპს „შინჩიბა“-ს შორის 2021 წლის 

01 ივნისს დადებულ ,,პირობებით გამოცხადებული აუქციონის ხელშეკრულება №9“-ში 

ცვლილების შეტანასთან დაკავშირებით ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის 

მიცემის შესახებ 

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 54-ე 

მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ვ“ ქვეპუნქტისა და 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად,  

ქალაქ  ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა : 

  

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

აღმასრულებელ ორგანოსა და შპს „შინჩიბა“-ს (ს/№ 445598443) შორის 2021 წლის 01 ივნისს 

დადებულ „პირობებით გამოცხადებული აუქციონის ხელშეკრულება №9“-ში შევიდეს ცვლი-

ლება და ხელშეკრულების 2.3. პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„2.3. აუქციონში გამარჯვებულისთვის ცნობილია, რომ საპრივატიზებო მიწის ნაკვეთების 

მომიჯნავედ არსებულ №05.27.15.744 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებულ მიწის ნაკვეთზე, 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ იგეგმება ქუჩის მშენებლობა (მოწყობა), 

რომელიც უნდა შეუერთდეს არსენა ოძელაშვილის ქუჩას, რიც საშუალებასაც არ იძლევა კერძო 

საკუთრებაში რეგისტრირებული, ქ. ბათუმში, ოძელაშვილის ქ. №4ა-ში მდებარე 171,00 კვ.მ. 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული 113,27 კვ.მ. 

შენობა-ნაგებობა (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი: №05.27.15.722). აუქციონში 

გამარჯვებული ვალდებულია, ხელშეკრულების გაფორმებიდან 9 თვეში, მესაკუთრესთან 

უშუალო შეთანხმებით და საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს აღნიშნული უძრავი ქონების 

(მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი: №05.27.15.722) მესაკუთრისგან გამოსყიდვა, მასზე 

არსებული შენობა-ნაგებობის დემონტაჟი, თავისუფალი მიწის ნაკვეთის ქალაქ ბათუმის 

მუნიციპლიტეტის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემა და ამ მიზნით მარეგისტრირებელ 

ორგანოში შესაბამისი რეგისტრაციის ღონისძიებების განხორციელება.“. 

2. წინამდებარე განკარგულებაშეიძლება გასაჩივრდეს ბათუმის საქალაქო სასამართლოში 

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

გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში. 

3. 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 აღმასრულებელ ორგანოსა და შპს ,,შინჩიბა“ -ს შორის 2021 წლის 01 ივნისს 

დადებულ ,,პირობებით გამოცხადებული აუქციონის ხელშეკრულება №9“-ში ცვლილების შეტანასთან 

დაკავშირებით ქ. 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 საკუთრებაში არსებული საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის 

და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 

მარტის №34 განკარგულებისა (ცვლილება: ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №გ-

15.15210892 განკარგულება - 30.03.2021წ.) და ,,ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

არსებული უძრავი ქონებების პრივატიზებისათვის პირობებიანი ელექტრონული ინფორმაციის 

დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 22 აპრილის №ბ14.14.2111217 

ბრძანების საფუძველზე, ქალაქ ბათუმში, მანქანათმშენებელი ქარხნის ტერიტორიაზე მდებარე 3946,00 

კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი: 

№05.27.15.742) და ქალაქ ბათუმში, მანქანათმშენებელი ქარხნის ტერიტორიაზე მდებარე 5958,00 კვ.მ 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი: 

№05.27.15.743) ერთ ლოტად პრივატიზებულ პირობებიან ელექტრონულ აუქციონზე (განაცხადის 

#:42IMF121 , აუქციონი #:42), აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი №05/2021 ოქმის 

(ადმინისტრაციული დაპირების) თანახმად გამარჯვებულად გამოვლინდა შპს ,,შინჩიბა“ (ს/ნ 445598443).  

2021 წლის 01 ივნისს ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ ორგანოსა და შპს ,,შინჩიბა“-ს 

შორის გაფორმდა ,,პირობებით გამოცხადებული აუქციონის ხელშეკრულება №9“. 

ზემოთ აღნიშნული აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი №05/2021 ოქმისა 

(ადმინისტრაციული დაპირების) და 2021 წლის 01 ივნისის №9 პირობებით გამოცხადებული აუქციონის 

ხელშეკრულების თანახმად შპს ,,შინჩიბა“-მ სხვა ვალდებულებებთან ერთად იკისრა შემდეგი 

ვალდებულება: „2.3. აუქციონში გამარჯვებულისთვის ცნობილია, რომ საპრივატიზებო მიწის ნაკვეთების 

მომიჯნავედ არსებულ №05.27.15.744 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებულ მიწის ნაკვეთზე, ქალაქ 

ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ იგეგმება ქუჩის მშენებლობა (მოწყობა), რომელიც უნდა 

შეუერთდეს არსენა ოძელაშვილის ქუჩას, რიც საშუალებასაც არ იძლევა კერძო საკუთრებაში 

რეგისტრირებული, ქ. ბათუმში, ოძელაშვილის ქ. №4ა-ში მდებარე 171,00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული 113,27 კვ.მ. შენობა-ნაგებობა (მიწის (უძრავი 

ქონების) საკადასტრო კოდი: №05.27.15.722). აუქციონში გამარჯვებული ვალდებულია, ხელშეკრულების 

გაფორმებიდან 6 თვეში, მესაკუთრესთან უშუალო შეთანხმებით და საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს 

აღნიშნული უძრავი ქონების (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი: №05.27.15.722) მესაკუთრისგან 

გამოსყიდვა, მასზე არსებული შენობა-ნაგებობის დემონტაჟი, თავისუფალი მიწის ნაკვეთის ქალაქ 

ბათუმის მუნიციპლიტეტის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემა და ამ მიზნით მარეგისტრირებელ 

ორგანოში შესაბამისი რეგისტრაციის ღონისძიებების განხორციელება.“. 

2021 წლის 01 ივნისს გაფორმებული ხელშეკრულებიდან 6 (ექვსი) თვეში (ანუ 2021 წლის 01 

დეკემბრამდე) შპს ,,შინჩიბა“ ვალდებულია მესაკუთრესთან უშუალო შეთანხმებით და საკუთარი 

ხარჯებით უზრუნველყოს ქ. ბათუმში, ოძელაშვილის ქ. №4ა-ში მდებარე 171,00 კვ.მ. არასასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული 113,27 კვ.მ. შენობა-ნაგებობა ქონების 

(მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი: №05.27.15.722) მესაკუთრისგან გამოსყიდვა, მასზე 

არსებული შენობა-ნაგებობის დემონტაჟი, თავისუფალი მიწის ნაკვეთის ქალაქ ბათუმის 

მუნიციპლიტეტის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემა და ამ მიზნით მარეგისტრირებელ ორგანოში 

შესაბამისი რეგისტრაციის ღონისძიებების განხორციელება. 

2021 წლის 17 ივნისს №10/1421168661-14 განცხადებით მომართა შპს ,,შინჩიბა“-მ, სადაც აღნიშნა, 

რომ შპს ,,შინჩიბა“-მ აწარმოა მოლაპარაკებების პროცესი უძრავი ქონების (მიწის (უძრავი ქონების) 

საკადასტრო კოდი: №05.27.15.722) მესაკუთრესთან - შპს ჯი.არ.აი“-ს (ს/ნ 445587491) უფლებამოსილ 

წარმომადგენელთან, მიუხედავად იმისა, რომ შპს ,,შინჩიბა“-მ ზემოთ მითითებული ვალდებულების 

ჯეროვანი და სრულყოფილი შესრულების მიზნით, მის ხელთ არსებული მატერიალური/ადამიანური 

რესურსების სრული მობილიზება მოახდინა და მაქსიმუმი გააკეთა იმისათვის, რომ ,,გამოესყიდა“ შპს 

,,ჯი.არ.აი“-სგან უძრავი ქონება, ყოველგვარი მცდელობა უშედეგო აღმოჩნდა, მოლაპარაკებების პროცესი 



ჩაიშალა და ითხოვა ხელშეკრულების 2.3.-ე პუნქტით განსაზღვრული ვალდებულების ნაცვლად შპს 

,,ჯი.არ.აი“-სგან უძრავი ქონების გამოსყიდვისა, უზრუნველყოფს მრავალფუნქციური, საერთაშორისო 

სტანდარტების შესაბამისი 300 (სამასი) ნომრიანი სასტუმროს აშენება, რისთვისაც საჭიროა 2021 წლის 17 

ივნისს №10/1421168661-14 განცხადებაზე დართულ (სიტუაციურ ნახაზზე) ,,მონიშნული“ უძრავი ქონება. 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 13 ივლისის №14-1421194631 წერილით 

ეთხოვა შპს ,,შინჩიბა“-ს წარმოედგინა დეტალური ინფორმაცია (წერილობითი მტკიცებულებები) 

№05.27.15.722 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული უძრავი ქონების გამოსყიდვის საკითხზე 

შეთანხმების მიღწევის მიზნით შპს ,,შინჩიბა“-ს მიერ გატარებული ღონისძიებების შესახებ, ასევე ეთხოვა 

შპს ,,შინჩიბა“-ს გაეგრძელებინა მესაკუთრესთან მოლაპარაკებები, უზრუნველეყო მითითებული ქონების 

გამოსყიდვა და ხელშეკრულებით აღებული ვალდებულებების სრულად შესრულება. 

2021 წლის 14 ივლისს №10/1421195621-14 განცხადებით მომართა შპს ,,შინჩიბა“-მ და ქალაქ 

ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 13 ივლისის №14-1421194631 წერილის პასუხად, 

დანართის სახით, წარმოადგინა 2021 წლის 14 ივლისის შპს ,,ჯი.არ.აი“-ს დირექტორის სახელზე 

გაგზავნილი განცხადება. 

 2021 წლის 17 აგვისტოს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიას მომართა შპს ,,შინჩიბა“-მ 

№10/1421229240-14 განცხადებით, სადაც აღნიშნულია, რომ მიმართა 2021 წლის 04 აგვისტოს 

განცხადებით შპს ,,ჯი.არ.აი“-ს დირექტორს და კიდევ ერთხელ დააფიქსირა პოზიცია უძრავი ქონების 

(მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი: №05.27.15.722) გამოსყიდვის თაობაზე, რომელიც შპს 

ჯი.არ.აი“-ს (ს/ნ 445587491) უფლებამოსილ წარმომადგენლის მიერ დარჩა რეაგირების გარეშე. ასევე 

განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული 

ბიუროს დასკვნის მიხედვით №05.27.15.722 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული უძრავი ქონების 

მთლიანი საბაზრო ღირებულება შეადგენს - 257 369 (ორასორმოცდაჩვიდმეტიათას სამასსამოცდაცხრა) 

ლარს და სთავაზობდა ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიას, რომ მითითებულ 257 369 

(ორასორმოცდაჩვიდმეტიათას სამასსამოცდაცხრა) ლარს ჩარიცხავდა ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

ანგარიშზე , და სანაცვლოდ გათავისუფლებული ყოფილიყო ხელშეკრულების 2.3. პუნქტით 

გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებისაგან. 

2021 წლის 01 სექტემბერს №10/1421244129-14 განცხადებით მომართა ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის 

მერიას შპს ,,შინჩიბა“-მ, სადაც ითხოვა, რომ №05.27.15.743 და №05.27.15.742 საკადასტრო კოდებით 

რეგისტრირებულ მიწის ნაკვთებს შორის მდებარე №05.27.15.744 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული 

მიწის ნაკვეთი გადაცემოდა საკუთრებაში პირდაპირი მიყიდვის ფორმით და 2021 წლის 01 ივნისს ქ. 

ბათუმის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ ორგანოსა და შპს ,,შინჩიბა“-ს შორის გაფორმებული 

,,პირობებით გამოცხადებული აუქციონის ხელშეკრულება №9“-ის 2.3. პუნქტით გათვალისწინებული 

ვალდებულების შესრულების ნაცვლად განახორციელებს საინვესტიციო პროექტს, კერძოდ, 

უზრუნველყოფს მრავალფუნქციური, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი 300 ნომრიანი 

სასტუმროს აშენებას. 

,,ქ. ბათუმში, მანქანათმშენებელი ქარხნის ტერიტორიაზე მდებარე 5958,00 კვმ და 3946,00 კვმ 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების შემძენის - შპს ,,შინჩიბას“-ს სახელზე 

საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობის გაცემის თაობაზე“ ქალაქ ბათუმის მერის 2021 წლის 23 

სექტემბრის №ბ14.14212666 ბრძანების საფუძველზე 2021 წლის 23 სექტემბერს გაიცა საკუთრების 

დამადასტურებელი მოწმობა №106 და საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობა №105, რომელთა 

საფუძველზეც 2021 წლის 28 სექტემბრიდან ზემოთ აღნიშნული №05.27.15.742 და №05.27.15.743 

საკადასტრო კოდებით რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთების მესაკუთრე გახდა შპს ,,შინჩიბა“.    

        2021 წლის 24 სექტემბერს №10/1421267316-14 განცხადებით მომართა ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის 

მერიას შპს ,,შინჩიბა“-მ, სადაც ითხოვა, რომ №05.27.15.743 და №05.27.15.742 საკადასტრო კოდებით 

რეგისტრირებულ მიწის ნაკვთებს შორის მდებარე №05.27.15.744 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული 

მიწის ნაკვეთი გადაცემოდა საკუთრებაში პირდაპირი მიყიდვის ფორმით, სადაც განცხადებაზე 

დართული ესკიზის შესაბამისად მოაწყობს მიწისქვეშა პარკირებას და ამ ტერიტორიას უფლებამოსილი 

ორგანოს სასარგებლოდ დატვირთავს სერვიტუტით, ხოლო უშუალოდ მის საკუთრებად 

რეგისტრირებულ მიწის ნაკვეთზე, რომელზეც არ გავრცელდება მოქმედი კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული არც ერთი სანივთო სამართლებრივი შეზღუდვა, უზრუნველყოფს 

მრავალფუნქციური, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი 300 ნომრიანი სასტუმროს აშენებას, 2021 

წლის 01 ივნისს ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ ორგანოსა და შპს ,,შინჩიბა“-ს შორის 

გაფორმებული ,,პირობებით გამოცხადებული აუქციონის ხელშეკრულება №9“-ის 2.3. პუნქტით 

გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულების ნაცვლად. 

2021 წლის 24 სექტემბერს შპს ,,შინჩიბა“-მ მომართა ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის მერიას 

№10/1421267316-14 განცხადებით, სადაც აღნიშნა, რომ შპს ,,ჯი.არ.აი“-სთან კვლავ გრძელდება 

მოლაპარაკებების პროცესი და ითხოვა 2021 წლის 01 ივნისს ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 



აღმასრულებელ ორგანოსა და შპს ,,შინჩიბა“-ს შორის გაფორმებული ,,პირობებით გამოცხადებული 

აუქციონის ხელშეკრულება №9“-ში ცვლილებების შეტანა და ხელშეკრულების 2.3. პუნქტის ახალი 

რედაქციით ჩამოყალიბება, რომელშიც მითითებული 6 თვის ნაცვლად განისაზღვროს 9 თვე.   

 

ა.ბ) პროექტის ძირითადი არსი:  

     2021 წლის 01 ივნისს ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ ორგანოსა და შპს ,,შინჩიბა“-ს 

შორის გაფორმებული ,,პირობებით გამოცხადებული აუქციონის ხელშეკრულება №9“-თ 

გათვალისწინებული ვალდებულებების ჯეროვნად შესრულება. 

  

     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 მოახდენს.  

 

     გ) პროექტის შესაბამისობა უპირატესი იურიდიული ძალის მქონე ნორმატიულ აქტებთან 

     საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“; 

                  

     დ) პროექტის მომზადების პროცესში მიღებული კონსულტაციები. 

 

     ე) პროექტის ავტორი: 

     ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ქონების და სერვისების მართვის 

სამსახური. 

 

     ვ) პროექტის ინიციატორი: 

     ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის 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 
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