
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 12 ოქტომბრის №01-06/13 

 მორიგი სხდომის დღის-წესრიგის პროექტი 

(სხდომა გაიმართება დღის 11:00 სთ-ზე) 

 

1. „ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-

სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების 

დაწყების თაობაზე ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი. 

                  მომხსენებელი: საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და 

                                                                 ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე ამირან დევაძე 

 

2. „ქედის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა 

და განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 

მარტის №4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) 

პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი. 

მომხსენებელი: საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და 

ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე ამირან დევაძე 

 

                  3. ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მონუმენტური სახვითი ხელოვნების 

ძეგლის (ქანდაკების), ობელისკის, მემორიალური დაფისა და სხვა მემორიალური ობიექტის 

განთავსების წესის დამტკიცების შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო 

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულების პროექტი. 

მომხსენებელი: საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და 

ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე ამირან დევაძე 

 

                4. „ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო ობიექტების 

(ქონება) ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 

აპრილის №33 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს განკარგულების პროექტი. 

მომხსენებელი: მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის 

ქონების მართვის განყოფილების მეორე კატეგორიის  

უფროსი სპეციალისტი ქონების საკითხებში გულადი წითელაძე 

თანამომხსენებელი: საკრებულოს ქონების მართვის და 

ბუნებრივი რესურსების საკითხების 

კომისიის თავმჯდომარე სილოვან ბერიძე 



 

პროექტი 
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა 

2020 წლის -- ოქტომბერი 

დაბა ქედა 

 

„ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის 

(დადგენილება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 

 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 103-ე, 1061-ე და 1065-ე მუხლების 

შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გადაწყვიტა: 

1. დაიწყოს საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება „ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის 

დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 

დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) 

პროექტზე. 

2. განსახილველ საკითხთან მიმართებაში საჯარო ადმინისტრაციულ წარმოებაზე 

უფლებამოსილ ორგანოდ განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, 

საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისია (თავმჯდომარე - ამირან დევაძე). 

3. განსახილველ საკითხზე ზეპირი მოსმენის შესახებ სხდომის მოწვევის თარიღად 

განისაზღვროს 2020 წლის  -- ოქტომბერი. 

4. ნორმატიულ ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) გამოცემის 

თარიღად განისაზღვროს 2020 წლის -- ოქტომბერი. 

5. წინამდებარე განკარგულება წარმოადგენს ადმინისტრაციული წარმოების საკითხთან 

დაკავშირებით მიღებულ ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს და იგი არ 

ექვემდებარება  ცალკე გასაჩივრებას. 

6. წინამდებარე განკარგულება საჯაროდ გაცნობის მიზნით გამოქვეყნდეს ქედის 

მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე (www.keda.ge). 

7. განკარგულების ქედის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება 

უზრუნველყოს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსმა - მუხრან სალაძემ. 

8. განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                       შუქრი თურმანიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.keda.ge/


ც ნ ო ბ ა 

 

საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების შესახებ 

 

 ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში (მის. დაბა ქედა მერაბ კოსტავას ქუჩა №3, 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული) 

მიმდინარეობს საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება „ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის 

დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 

დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) 

პროექტზე. 

 საჯარო ადმინისტრაციულ წარმოებას ახორციელებს ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისია (თავმჯდომარე - ამირან 

დევაძე). (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას ქ.№3, ადგილობრივი თვითმართველობის 

ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული;). 

დაინტერესებულ პირებს განსახილველ საკითხთან დაკავშირებით მოსაზრების წარდგენა 

შეუძლიათ საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების შესახებ ცნობის გამოქვეყნებიდან 2020 წლის -

- ოქტომბრის დღის --:-- საათამდე სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიაში. 

განსახილველ საკითხზე ზეპირი მოსმენის შესახებ სხდომა შედგება 2020 წლის --  

ოქტომბერს დღის --:-- საათზე. (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას ქ.№3, ადგილობრივი 

თვითმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული; სხდომათა დარბაზი). 

„ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-

სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) გამოცემის თარიღად განსაზღვრულია 2020 წლის -- 

ოქტომბერი. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



პროექტი 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

 

დადგენილება № 

 

2020 წლის -- ოქტომბერი 

დაბა ქედა 

 

„ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“  

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის  

№26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 
 

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 

პუნქტის შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:  

მუხლი 1.  

„ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №26 დადგენილებაში (გამოქვეყნების 

წყარო: სსმ, www.matsne.gov.ge, სარეგისტრაციო კოდი: 010250020.35.134.016234, 09/01/2018,) 

შეტანილ იქნას შემდეგი ცვლილება:  

1. დადგენილებით დამტკიცებული დებულებას დემატოს „თავი V1“ შემდეგი რედაქციით:  

 

„თავი V1 

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ პერსონალურ მონაცემთა დამუშავება კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული უფლებამოსილებების განხორციელებისას 

 

მუხლი 201. ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ პერსონალურ მონაცემთა დამუშავება 

1. ქედის მუნიციპალიტეტის მერია უფლებამოსილია ერთიანი საქმისწარმოების 

პროგრამაში სწორი და უტყუარი მონაცემების აღრიცხვის და თავისი ფუნქციების შესრულების, 

მათ შორის:  სოციალური დახმარების, ჯანმრთელობის დაცვის, სკოლამდელი აღზრდის 

ხელშეწყობის, სატრანსპორტო პოლიტიკის განხორციელების, ადამიანური რესურსების მართვის 

და სხვა მიზნით საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – სახელმწიფო სერვისების 

განვითარების სააგენტოსთან გაფორმებული სათანადო ხელშეკრულების საფუძველზე 

ელექტრონული სისტემის მეშვეობით მიიღოს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – 

სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოდან პერსონალური მონაცემები. 

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ პერსონალურ მონაცემებში 

იგულისხმება: 

ა) სახელი; 

ბ) გვარი; 

გ) პირადი ნომერი; 



დ) დაბადების თარიღი;  

ე) სქესი; 

ვ) მოქალაქეობა; 

ზ) ინფორმაცია პირის მისამართზე რეგისტრაციის შესახებ; 

თ) ინფორმაცია საქართველოში კანონიერად ყოფნის საფუძვლის შესახებ; 

ი) ფოტოსურათი. 

3. ამ მუხლის მეორე პუნქტით გათვალისწინებული მონაცემები შეიძლება დამუშავდეს 

მხოლოდ იმ მოცულობით, რაც აუცილებელია შესაბამისი უფლებამოსილების 

განსახორციელებლად. ქედის მუნიციპალიტეტის მერია ვალდებულია საქმისწარმოების 

პროგრამაში ცალკეული ფუნქციების გათვალისწინებით განსაზღვროს მონაცემთა კონკრეტული 

მოცულობა.  

4. ამ მუხლის მიზნებისთვის ქედის მუნიციპალიტეტის მერია მონაცემთა დამუშავებას 

ახორციელებს უშუალოდ ან უფლებამოსილი პირის მეშვეობით.“   

 

მუხლი 2.  
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.  
 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავჯდომარე                                                    შუქრი თურმანიძე            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



განმარტებითი ბარათი 

 

ინფორმაცია სამართლებრივი აქტის პროექტის შესახებ 

 
ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №26 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ნორმატიული აქტის (დადგენილება)  პროექტზე 

 

ა) ზოგადი ინფორმაცია ნორმატიული აქტის პროექტის შესახებ:  

ა.ა) ნორმატიული აქტის  მიღების მიზეზი:  

ნორმატიული აქტის  მიღების მიზეზია პერსონალური მონაცემთა დაცვის შესახებ 

საქართველოს კანონის შესაბამისად ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ 

პერსონალურ მონაცემთა დამუშავება კანონმდებლობით გათვალისწინებული 

უფლებამოსილებების განხორციელების სამართლებრივი რეგულაცია. 
ა.ბ) ნორმატიული აქტის   მიღების მიზანი:  

ნორმატიული აქტის მიღების მიზანია ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ნორმატიული აქტში- ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №26 დადგენილებაში 

სათანადო ცვლილების შეტანა, რათა სამართლებრივად კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში 

მოვიდეს აღნიშნული დებულება.  

ა.გ) ნორმატიული აქტის  ძირითადი არსი:  

ადგილობრივითვი თმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანო 

უფლებამოსილია ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულებაში შეიტანოს სათანადო 

ცვლილებები ქედის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს ინიციატივისა და 

მოთხოვნის საფუძველზე, რომელიც წარმოდგენილი პროექტის შესაბამისად 

განსაზღვრულია შემდეგნაირად: 
დადგენილების პირველი მუხლით ხდება დებულებაში შესატანი ცვლილებების განსაზღვრა 

შემდეგი სახით: 

1. დადგენილებით დამტკიცებული დებულებას დემატოს „თავი V1“ შემდეგი რედაქციით:  

 

„თავი V1 

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ პერსონალურ მონაცემთა დამუშავება კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული უფლებამოსილებების განხორციელებისას 

 

მუხლი 201. ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ პერსონალურ მონაცემთა დამუშავება 

1. ქედის მუნიციპალიტეტის მერია უფლებამოსილია ერთიანი საქმისწარმოების 

პროგრამაში სწორი და უტყუარი მონაცემების აღრიცხვის და თავისი ფუნქციების შესრულების, 

მათ შორის:  სოციალური დახმარების, ჯანმრთელობის დაცვის, სკოლამდელი აღზრდის 

ხელშეწყობის, სატრანსპორტო პოლიტიკის განხორციელების, ადამიანური რესურსების მართვის 

და სხვა მიზნით საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – სახელმწიფო სერვისების 

განვითარების სააგენტოსთან გაფორმებული სათანადო ხელშეკრულების საფუძველზე 

ელექტრონული სისტემის მეშვეობით მიიღოს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – 

სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოდან პერსონალური მონაცემები. 

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ პერსონალურ მონაცემებში 

იგულისხმება: 

ა) სახელი; 

ბ) გვარი; 

გ) პირადი ნომერი; 



დ) დაბადების თარიღი;  

ე) სქესი; 

ვ) მოქალაქეობა; 

ზ) ინფორმაცია პირის მისამართზე რეგისტრაციის შესახებ; 

თ) ინფორმაცია საქართველოში კანონიერად ყოფნის საფუძვლის შესახებ; 

ი) ფოტოსურათი. 

3. ამ მუხლის მეორე პუნქტით გათვალისწინებული მონაცემები შეიძლება დამუშავდეს 

მხოლოდ იმ მოცულობით, რაც აუცილებელია შესაბამისი უფლებამოსილების 

განსახორციელებლად. ქედის მუნიციპალიტეტის მერია ვალდებულია საქმისწარმოების 

პროგრამაში ცალკეული ფუნქციების გათვალისწინებით განსაზღვროს მონაცემთა კონკრეტული 

მოცულობა.  

4. ამ მუხლის მიზნებისთვის ქედის მუნიციპალიტეტის მერია მონაცემთა დამუშავებას 

ახორციელებს უშუალოდ ან უფლებამოსილი პირის მეშვეობით.“   

ხოლო, დადგენილების მე-2 მუხლი კი აწესრიგებს დადგენილების ძალაში შესვლის 

საკითხს შემდეგი სახით: 

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

ა.დ) ნორმატიული აქტის მოკლე ვადებშ იმიღების (გამოცემის) დასაბუთება: 

„ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №26 დადგენილებაში 

ცვლილების  შეტანის შესახებ წარმოდგენილი ნორმატიული აქტის მიღება უნდა 

განხორციელდეს შემჭიდროვებულ ვადებში, რადგან მნიშვნელოვანია, რომ ქედის 

მუნიციპალიტეტის მიერ, რაც შეიძლება მალე (სასურველია მომდევნო (რიგგარეშე ან 

რიგით) სხდომაზევე) იქნას მერიის დებულებაში შეტანილი ცვლილება, რომლითაც 

დებულებაში აისახება პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებასთან დაკავშირებული 

რეგულაცია.  

ბ) ნორმატიული აქტის ფინანსური დასაბუთება:  
ბ.ა) ნორმატიული აქტის   მიღებასთან დაკავშირებით აუცილებელი ხარჯების 

დაფინანსების წყარო:  

ნორმატიული აქტის მიღება არ გამოიწვევს ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

ბიუჯეტიდან დამატებითი სახსრების გამოყოფას.  

ბ.ბ) ნორმატიული აქტის   გავლენა ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე:  

ნორმატიული აქტის მიღება გავლენას არ მოახდენს ქედის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივიბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე. 

ბ.გ) ნორმატიული აქტის   გავლენა ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე:  

ნორმატიული აქტის მიღება გავლენას არ მოახდენს ქედის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე.  

ბ.დ) სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ვალდებულებები:  

ნორმატიული აქტის  მიღება არ წარმოშობს ახალ ფინანსურ ვალდებულებებს.  

გ) ნორმატიული აქტის    მიმართება საქართველოს სამართლებრივ სტანდარტებთან  

გ.ა) ნორმატიული აქტის მიმართება საქართველოს კანონმდებლობასთან და 

კანონქვემდებარე  ნორმატიულ აქტებთან:  

ნორმატიული აქტის არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას და 

კანონქვემდებარე ნორმატიულ სამართლებრივ აქტებს. 

დ) ნორმატიული აქტის მომზადების პროცესში მიღებული კონსულტაციები:  

დ.ა) ნორმატიული აქტის შემუშავებაში მონაწილე სახელმწიფო, არასახელმწიფო ან/და 

საერთაშორისო ორგანიზაცია (დაწესებულება), ექსპერტი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში:  

ნორმატიული აქტის პროექტის შემუშავებაში აღნიშნულ სუბიექტებს 

მონაწილეობა არ მიუღიათ.  



დ.ბ) ნორმატიული აქტის შემუშავებაში მონაწილე ორგანიზაციის 

(დაწესებულების) ან/და ექსპერტის შეფასება ნორმატიული აქტის მიმართ, ასეთის 

არსებობის შემთხვევაში:  
ნორმატიული აქტის შემუშავებაში აღნიშნულ სუბიექტებს მონაწილეობა არ მიუღიათ.  

ე) ნორმატიული აქტის  ავტორი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული და 

ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება.  

ვ) ნორმატიული აქტის  წარმდგენი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული და 

ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი - სულიკო ჩხიკვაძე. 

ზ) ნორმატიული აქტის ინიციატორი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის მერი. 



 

პროექტი 
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა 

2020 წლის -- ოქტომბერი 

დაბა ქედა 

 

„ქედის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და განაკვეთების 

განსაზღვრის შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 მარტის №4 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე 

 საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 

 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 103-ე, 1061-ე და 1065-ე მუხლების 

შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გადაწყვიტა: 

1. დაიწყოს საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება „ქედის მუნიციპალიტეტში 

ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ“ 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 მარტის №4 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-

სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე. 

2. განსახილველ საკითხთან მიმართებაში საჯარო ადმინისტრაციულ წარმოებაზე 

უფლებამოსილ ორგანოდ განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-

საბიუჯეტო კომისია (თავმჯდომარე - რეზო თურმანიძე). 

3. განსახილველ საკითხზე ზეპირი მოსმენის შესახებ სხდომის მოწვევის თარიღად 

განისაზღვროს 2020 წლის  -- ოქტომბერი. 

4. ნორმატიულ ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) გამოცემის 

თარიღად განისაზღვროს 2020 წლის -- ოქტომბერი. 

5. წინამდებარე განკარგულება წარმოადგენს ადმინისტრაციული წარმოების საკითხთან 

დაკავშირებით მიღებულ ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს და იგი არ 

ექვემდებარება  ცალკე გასაჩივრებას. 

6. წინამდებარე განკარგულება საჯაროდ გაცნობის მიზნით გამოქვეყნდეს ქედის 

მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე (www.keda.ge). 

7. განკარგულების ქედის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება 

უზრუნველყოს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსმა - მუხრან სალაძემ. 

8. განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

 

 

 

 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                       შუქრი თურმანიძე 

 

 

 

 

 

 

http://www.keda.ge/


ც ნ ო ბ ა 

 

საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების შესახებ 

 

 ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში (მის. დაბა ქედა მერაბ კოსტავას ქუჩა №3, 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული) 

მიმდინარეობს საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება „ქედის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი 

(ქონების) გადასახადის შემოღებისა და განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ“ ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 მარტის №4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-

სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე.  

 საჯარო ადმინისტრაციულ წარმოებას ახორციელებს ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია (თავმჯდომარე - რეზო თურმანიძე). (მის: დაბა 

ქედა მ. კოსტავას ქ.№3, ადგილობრივი თვითმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე 

სართული;). 

დაინტერესებულ პირებს განსახილველ საკითხთან დაკავშირებით მოსაზრების წარდგენა 

შეუძლიათ საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების შესახებ ცნობის გამოქვეყნებიდან 2020 წლის -

- ოქტომბრის დღის --:-- საათამდე საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიაში. 

განსახილველ საკითხზე ზეპირი მოსმენის შესახებ სხდომა შედგება 2020 წლის --  

ოქტომბერს დღის --:-- საათზე. (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას ქ.№3, ადგილობრივი 

თვითმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული; სხდომათა დარბაზი). 

„ქედის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და 

განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 

მარტის №4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) 

გამოცემის თარიღად განსაზღვრულია 2020 წლის -- ოქტომბერი. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



პროექტი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

 

დადგენილება  № 

 

2020 წლის  --  ოქტომბერი 

დაბა ქედა 

                                              

„ქედის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და განაკვეთების 

განსაზღვრის შესახებ“  ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 მარტის №4 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

 

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 

პუნქტის შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

მუხლი 1. 

„ქედის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და 

განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ“  ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 

მარტის №4 დადგენილებაში (გამოქვეყნების წყარო: www.matsne.gov.ge, სარეგისტრაციო კოდი 

200130000.35.134.016191.17/03/2016). შევიდეს შემდეგი ცვლილება: 

1. დადგენილებით დამტკიცებული დანართს დაემატოს „მუხლი 31“ შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 31. 

რეზიდენტი საწარმოსთვის/ორგანიზაციისთვის საქმიანობისათვის სპორტის დარგში 

(საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორის სექცია R, განყოფილება 93, ჯგუფი 93.1-ის კლასი 

93.11, 93.12 პუნქტებით განსაზღვრული სპორტული ობიექტები (ღია, დახურული ან 

გადახურული, დასასხდომი ადგილებით ან მათ გარეშე), რომლებიც გამოიყენება პროფესიონალი 

ან/და დამწყები სპორტსმენების მოსამზადებლად, სავარჯიშოდ ან/და სპორტული 

ღონისძიებების, შეჯიბრებების ჩასატარებელად, გარდა 93.13 პუნქტით განსაზღვრული 

ობიექტებისა) მის ბალანსზე ძირითად საშუალებად ან/და საინვესტიციო ქონებად აღრიცხული 

აქტივების, დაუმონტაჟებელი მოწყობილობების, დაუმთავრებელი მშენებლობისა და მათ მიერ 

ლიზინგით გაცემული ქონების საშუალო წლიური საბალანსო ნარჩენი ღირებულების 

გადასახადის წლიური განაკვეთი განისაზღვროს 0,01%-ის ოდენობით.  

(შენიშვნა: საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორის დოკუმენტის ხილვა 

შესაძლებელია ბმულზე: 

https://napr.gov.ge/source/ekonomikur%20saqmianobata%20reestri/NACE_Rev_2.pdf)“ 

https://napr.gov.ge/source/ekonomikur%20saqmianobata%20reestri/NACE_Rev_2.pdf


2. დადგენილებით დამტკიცებული დანართს დაემატოს „მუხლი 9“ შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 9. 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე, რომელზეც განთავსებულია სპორტული 

ობიექტები (ღია, დახურული ან გადახურული, დასასხდომი ადგილებით ან მათ გარეშე), 

რომლებიც გამოიყენება პროფესიონალი ან/და დამწყები სპორტსმენების მოსამზადებლად, 

სავარჯიშოდ ან/და სპორტული ღონისძიებების, შეჯიბრებების ჩასატარებელად, გარდა ფიტნესის 

და ბოდი-ბილდინგის ობიექტებისა და ტერიტორიული ზონირება იძლევა საშუალებას გამოიყოს 

ასეთი სპორტული ობიქტების ინტენსიური განთავსების ზონები/ტერიტორიები) ქონების 

გადასახადის წლიური განაკვეთი განისაზღვროს გადასახადის საბაზისო განაკვეთის (0.24 ლარი) 

გამრავლებით ტერიტორიულ კოეფიციენტზე, რომელიც არის 0.01. აღნიშნულიდან გამომდინარე, 

ქონების გადასახადის წლიური განაკვეთი 1მ2 განისაზღვროს: 0.01 X 0.24 = 0.024 ლარის 

ოდენობით.“ 

მუხლი 2.  

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.  

 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                    შუქრი თურმანიძე            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



განმარტებითი ბარათი 
 

ინფორმაცია სამართლებრივი აქტის პროექტის შესახებ 

 
„ქედის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და განაკვეთების 

განსაზღვრის შესახებ“  ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 მარტის №4 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

 ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული აქტის (დადგენილება)  პროექტზე 

ა) ზოგადი ინფორმაცია ნორმატიული აქტის პროექტის შესახებ:  

ა.ა) ნორმატიული აქტის  მიღების მიზეზი:  

ნორმატიული აქტის  მიღების მიზეზია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ეკონომიკური განვითარების საბჭოს 2020 წლის 25 მაისის სხდომის N4 ოქმის შესაბამისად 

წარმოდგენილი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 

არსებული მუნიციპალიტეტების მიერ სპორტულ ობიექტებთან მიმართებაში ქონების 

გადასახადის ტარიფების კორექტირება, შესაბამისად საჭიროება მოითხოვს ქედის 

მუნიციპალიტეტის შესაბამის სამართლებრივ აქტებში შეტანილი იქნას ცვლილებები.  
ა.ბ) ნორმატიული აქტის   მიღების მიზანი:  

ნორმატიული აქტის მიღების მიზანია ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ნორმატიული აქტში - „ქედის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის 

შემოღებისა და განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ“  ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2016 წლის 15 მარტის №4 დადგენილებაში  სათანადო ცვლილებების 

განხორციელება რათა სამართლებრივად უკეთ დეიხვეწოს და მოწესრიგდეს - სპორტის 

დარგში საქმიანობის განმახორცილებელი საწარმოებისთვის, ბალანსზე ძირითად 

საშუალებად ან/და საინვესტიციო ქონებად აღრიცხული აქტივების, დაუმონტაჟებელი 

მოწყობილობების, დაუმთავრებელი მშენებლობისა და მათ მიერ ლიზინგით გაცემული 

ქონების საშუალო წლიური საბალანსო ნარჩენი ღირებულების გადასახადის წლიური 

განაკვეთის განსაზღვრის საკითხი და ასევე - იმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 

მიწებთან მიმართებაში, რომლებიც გამოირჩევიან სპორტული ობიექტების განთავსების 

განსაკუთრებული ინტენსივობით.  
ა.გ) ნორმატიული აქტის  ძირითადი არსი:  

ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანო 

უფლებამოსილია შემოიღოს საგადასახადო კოდექსით დაწესებული ადგილობრივი 

გადასახადი ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის მთელ ტერიტორიაზე ერთიანი 

განაკვეთის სახით ან/და ამ ერთეულის ტერიტორიაზე ცალკეული დარგების ან/და 

საქმიანობის სახეების მიხედვით, ამავე კოდექსით დადგენილი ზღვრული განაკვეთის 

ფარგლებში, ასევე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ეკონომიკური განვითარების 

საბჭოს 2020 წლის 25 მაისის სხდომის N4 ოქმის შესაბამისად წარმოდგენილი არის აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებული 

მუნიციპალიტეტების მიერ სპორტულ ობიექტებთან მიმართებაში ქონების გადასახადის 

ტარიფების განაკვეთების განსაზღვრის საკითხი.  აქედან გამომდინარე, სწორედ 

წარმოდგენილი ნორმატიული აქტის პროექტის შესაბამისად ხდება დადგენილებით 

დამტკიცებულ დანართში ცვლილების კორექტირების შეტანა კერძოდ: დადგენილებით 

დამტკიცებულ დანართს დაემატა ორი მუხლი - „მუხლი 31“ და „მუხლი 9“ რომელიც 

წარმოდგენილი პროექტის შესაბამისად განსაზღვრულია შემდეგნაირად: 
-  „მუხლი 31. 



რეზიდენტი საწარმოსთვის/ორგანიზაციისთვის საქმიანობისათვის სპორტის დარგში 

(საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორის სექცია R, განყოფილება 93, ჯგუფი 93.1-ის კლასი 

93.11, 93.12 პუნქტებით განსაზღვრული სპორტული ობიექტები (ღია, დახურული ან 

გადახურული, დასასხდომი ადგილებით ან მათ გარეშე), რომლებიც გამოიყენება პროფესიონალი 

ან/და დამწყები სპორტსმენების მოსამზადებლად, სავარჯიშოდ ან/და სპორტული 

ღონისძიებების, შეჯიბრებების ჩასატარებელად, გარდა 93.13 პუნქტით განსაზღვრული 

ობიექტებისა) მის ბალანსზე ძირითად საშუალებად ან/და საინვესტიციო ქონებად აღრიცხული 

აქტივების, დაუმონტაჟებელი მოწყობილობების, დაუმთავრებელი მშენებლობისა და მათ მიერ 

ლიზინგით გაცემული ქონების საშუალო წლიური საბალანსო ნარჩენი ღირებულების 

გადასახადის წლიური განაკვეთი განისაზღვროს 0,01%-ის ოდენობით.  

(შენიშვნა: საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორის დოკუმენტის ხილვა შესაძლებელია 

ბმულზე: https://napr.gov.ge/source/ekonomikur%20saqmianobata%20reestri/NACE_Rev_2.pdf)“ 

- „მუხლი 9. 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე, რომელზეც განთავსებულია სპორტული 

ობიექტები (ღია, დახურული ან გადახურული, დასასხდომი ადგილებით ან მათ გარეშე), 

რომლებიც გამოიყენება პროფესიონალი ან/და დამწყები სპორტსმენების მოსამზადებლად, 

სავარჯიშოდ ან/და სპორტული ღონისძიებების, შეჯიბრებების ჩასატარებელად, გარდა ფიტნესის 

და ბოდი-ბილდინგის ობიექტებისა და ტერიტორიული ზონირება იძლევა საშუალებას გამოიყოს 

ასეთი სპორტული ობიქტების ინტენსიური განთავსების ზონები/ტერიტორიები) ქონების 

გადასახადის წლიური განაკვეთი განისაზღვროს გადასახადის საბაზისო განაკვეთის (0.24 ლარი) 

გამრავლებით ტერიტორიულ კოეფიციენტზე, რომელიც არის 0.01. აღნიშნულიდან გამომდინარე, 

ქონების გადასახადის წლიური განაკვეთი 1მ2 განისაზღვროს: 0.01 X 0.24 = 0.024 ლარის 

ოდენობით.“ 

ხოლო, დადგენილების მე-2 მუხლი კი აწესრიგებს დადგენილების ძალაში შესვლის 

საკითხს შემდეგი სახით: 

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 
 

ბ) ნორმატიული აქტის  ფინანსური დასაბუთება:  

ბ.ა) ნორმატიული აქტის   მიღებასთან დაკავშირებით აუცილებელი ხარჯების 

დაფინანსების წყარო:  

ნორმატიული აქტის მიღება არ გამოიწვევს ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

ბიუჯეტიდან დამატებითი სახსრების გამოყოფას.  

ბ.ბ) ნორმატიული აქტის   გავლენა ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე:  

ნორმატიული აქტის მიღება გავლენას მოახდენს ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე  შემცირების თვალსაზრისით.  

ბ.გ) ნორმატიული აქტის   გავლენა ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე:  

ნორმატიული აქტის მიღება გავლენას არ მოახდენს ქედის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე.  

ბ.დ) სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ვალდებულებები:  

ნორმატიული აქტის  მიღება არ წარმოშობს ახალ ფინანსურ ვალდებულებებს.  

ბ.ვ) ნორმატიული აქტის დადგენილი გადასახადის, მოსაკრებლის ან სხვა სახის 

გადასახდელის ოდენობა და ოდენობის განსაზღვრის პრინციპი:  

ნორმატიული აქტი ითვალისწინებს ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღების და 

მათი განაკვეთების დადგენას.  
გ) ნორმატიული აქტის    მიმართება საქართველოს სამართლებრივ სტანდარტებთან  

https://napr.gov.ge/source/ekonomikur%20saqmianobata%20reestri/NACE_Rev_2.pdf


გ.ა) ნორმატიული აქტის  მიმართება საქართველოს კანონმდებლობასთან და 

კანონქვემდებარე  ნორმატიულ აქტებთან:  

ნორმატიული აქტის არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას და 

კანონქვემდებარე ნორმატიულ სამართლებრივ აქტებს. 

დ) ნორმატიული აქტის მომზადების პროცესში მიღებული კონსულტაციები:  

დ.ა) ნორმატიული აქტის შემუშავებაში მონაწილე სახელმწიფო, არასახელმწიფო ან/და 

საერთაშორისო ორგანიზაცია (დაწესებულება), ექსპერტი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში:  

ნორმატიული აქტის პროექტის შემუშავება განხორციელდა აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ეკონომიკური განვითარების საბჭოს 2020 წლის 25 მაისის სხდომის N4 

ოქმის შესაბამისად წარმოდგენილი რეკომენდაციების საფუძველზე, ხოლო სხვა 

აღნიშნულ სუბიექტებს მონაწილეობა არ მიუღიათ.  
დ.ბ) ნორმატიული აქტის შემუშავებაში მონაწილე ორგანიზაციის (დაწესებულების) ან/და 

ექსპერტის შეფასება ნორმატიული აქტის მიმართ, ასეთის არსებობის შემთხვევაში:  

ნორმატიული აქტის შემუშავებაში აღნიშნულ სუბიექტებს მონაწილეობა არ მიუღიათ.  

ე) ნორმატიული აქტის  ავტორი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული და 

ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება.  

ვ) ნორმატიული აქტის  წარმდგენი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული და 

ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი - სულიკო ჩხიკვაძე. 

ზ) ნორმატიული აქტის ინიციატორი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის მერი. 
 



 

პროექტი 
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა 

2020 წლის -- ოქტომბერი 

დაბა ქედა 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მონუმენტური სახვითი ხელოვნების ძეგლის 

(ქანდაკების), ობელისკის, მემორიალური დაფისა და სხვა მემორიალური ობიექტის განთავსების 

წესის დამტკიცების შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული 

ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო 

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 

 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 103-ე, 1061-ე და 1065-ე მუხლების 

შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გადაწყვიტა: 

1. დაიწყოს საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება „ქედის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე მონუმენტური სახვითი ხელოვნების ძეგლის (ქანდაკების), ობელისკის, 

მემორიალური დაფისა და სხვა მემორიალური ობიექტის განთავსების წესის დამტკიცების 

შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-

სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე. 

2. განსახილველ საკითხთან მიმართებაში საჯარო ადმინისტრაციულ წარმოებაზე 

უფლებამოსილ ორგანოდ განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ 

საკითხთა კომისია (თავმჯდომარე - ოთარ ხარაძე). 

3. განსახილველ საკითხზე ზეპირი მოსმენის შესახებ სხდომის მოწვევის თარიღად 

განისაზღვროს 2020 წლის  -- ოქტომბერი. 

4. ნორმატიულ ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) გამოცემის 

თარიღად განისაზღვროს 2020 წლის -- ოქტომბერი. 

5. წინამდებარე განკარგულება წარმოადგენს ადმინისტრაციული წარმოების საკითხთან 

დაკავშირებით მიღებულ ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს და იგი არ 

ექვემდებარება  ცალკე გასაჩივრებას. 

6. წინამდებარე განკარგულება საჯაროდ გაცნობის მიზნით გამოქვეყნდეს ქედის 

მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე (www.keda.ge). 

7. განკარგულების ქედის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება 

უზრუნველყოს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსმა - მუხრან სალაძემ. 

8. განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

 

 

 

 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                       შუქრი თურმანიძე 

 

 

 

 

 

 

http://www.keda.ge/


ც ნ ო ბ ა 

 

საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების შესახებ 

 

 ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში (მის. დაბა ქედა მერაბ კოსტავას ქუჩა №3, 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული) 

მიმდინარეობს საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება „ქედის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი 

(ქონების) გადასახადის შემოღებისა და განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ“ ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 მარტის №4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-

სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე.  

 საჯარო ადმინისტრაციულ წარმოებას ახორციელებს ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისია (თავმჯდომარე - ოთარ ხარაძე). (მის: დაბა ქედა მ. 

კოსტავას ქ.№3, ადგილობრივი თვითმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე 

სართული;). 

დაინტერესებულ პირებს განსახილველ საკითხთან დაკავშირებით მოსაზრების წარდგენა 

შეუძლიათ საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების შესახებ ცნობის გამოქვეყნებიდან 2020 წლის -

- ოქტომბრის დღის --:-- საათამდე სოციალურ საკითხთა კომისიაში. 

განსახილველ საკითხზე ზეპირი მოსმენის შესახებ სხდომა შედგება 2020 წლის --  

ოქტომბერს დღის --:-- საათზე. (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას ქ.№3, ადგილობრივი 

თვითმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული; სხდომათა დარბაზი). 

„ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მონუმენტური სახვითი ხელოვნების ძეგლის 

(ქანდაკების), ობელისკის, მემორიალური დაფისა და სხვა მემორიალური ობიექტის განთავსების 

წესის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული 

ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) გამოცემის თარიღად 

განსაზღვრულია 2020 წლის -- ოქტომბერი. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



პროექტი 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება №-- 

2020 წლის -- ოქტომბერი 

დაბა ქედა 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მონუმენტური სახვითი ხელოვნების 

ძეგლის (ქანდაკების), ობელისკის, მემორიალური დაფისა და სხვა მემორიალური 

ობიექტის განთავსების წესის დამტკიცების შესახებ 

 

 საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის 

კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-3 პუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი პუნქტის, „კულტურის 

შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-19 მუხლისა და საქართველოს ორგანული კანონის  

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 და 25-ე მუხლების შესაბამისად, ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

მუხლი 1 

დამტკიცდეს ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მონუმენტური  სახვითი 

ხელოვნების ძეგლის (ქანდაკების), ობელისკის, მემორიალური დაფისა და სხვა 

მემორიალური ობიექტის განთავსების წესი, თანახმად დანართისა. 

მუხლი 2 

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

 

 

 

 

 ქედის მუნიციპალიტეტის                                                                     შუქრი თურმანიძე           

 საკრებულოს თავმჯდომარე                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



დანართი 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მონუმენტური  სახვითი ხელოვნების  

ძეგლის (ქანდაკების), ობელისკის, მემორიალური დაფისა და სხვა  

მემორიალური ობიექტის განთავსების წესი 

 

თავი I 

ზოგადი დებულებები 

 

მუხლი 1 

1. მონუმენტური სახვითი ხელოვნების ძეგლის (ქანდაკების), ობელისკის, 

მემორიალური დაფისა და სხვა მემორიალური ობიექტის განთავსების წინამდებარე წესი 

(შემდგომში – წესი) შემუშავებულია საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი 

თვითმმართველობის კოდექსი“ და „კულტურის შესახებ“ საქართველოს კანონის 

შესაბამისად და იგი ვრცელდება ქედის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ 

საზღვრებში არსებულ ტერიტორიაზე მონუმენტური სახვითი ხელოვნების ძეგლის 

(ქანდაკების), ობელისკის, მემორიალური დაფისა და სხვა მემორიალური ობიექტის 

განთავსებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. 

2. წესის მიზანია მონუმენტური სახვითი ხელოვნების ძეგლის (ქანდაკების), 

ობელისკის, მემორიალური დაფისა და სხვა მემორიალური ობიექტის განთავსების 

საკითხების შესაბამისი სამართლებრივი მოწესრიგება. 

3. მონუმენტური სახვითი ხელოვნების ძეგლის (ქანდაკების), ობელისკის, 

მემორიალური დაფისა და სხვა მემორიალური ობიექტი უნდა იყოს შინაარსობრივად 

მიზანშეწონილი, ვიზუალურად (არქიტექტორული მხარე, დიზაინი) დახვეწილი და 

გამართული, გამომდინარეობდეს კულტურული და სახელმწიფოებრივი 

ფასეულობებიდან.  

 

თავი II 

მონუმენტური სახვითი ხელოვნების ძეგლის (ქანდაკების) განთავსების წესი 

 

მუხლი 2 

1. თვალსაჩინო ისტორიული პიროვნებების, ეროვნული გმირების, მწერლების, 

გამორჩეული სახელმწიფო მოღვაწეების, ან/და ქვეყნისა და ერის წინაშე 

განსაკუთრებული ღვაწლის მქონე პიროვნებების (შემდგომში – შესაბამისი პიროვნება) 

სახელის ხსოვნისა და უკვდავყოფის ან ისტორიული მოვლენის (ფაქტის) ხსოვნისა და 

უკვდავყოფის მიზნით, მონუმენტური სახვითი ხელოვნების ძეგლის (ქანდაკების) 

განთავსება შეიძლება განხორციელდეს შესაბამისი პიროვნების გარდაცვალებიდან (ან/და 

შესაბამისი ისტორიული მოვლენის, ფაქტის დადგომიდან) 20 წლის გასვლის შემდეგ. 

ამასთან, 20 წლის გასვლამდე, აღნიშნული გადაწყვეტილება შესაძლებელია მიღებულ 

იქნეს საკრებულოს წევრთა სიითი შემადგენლობის არანაკლებ 2/3-ის მხარდაჭერით. 

2. ქანდაკება შეიძლება შედგებოდეს მხოლოდ პიროვნების გამოსახულებისაგან ან 

პიროვნების გამოსახულებისა და მასთან ასოცირებული სხვა უძრავი ძეგლისაგან. 

ქანდაკებას შეიძლება გაუკეთდეს შესაბამისი ტექსტური ნაწილი (წარწერა). ქანდაკების 

ტექსტური ნაწილი სრულდება საქართველოს სახელმწიფო ენაზე. აგრეთვე, ასეთი 

ტექსტი, ქართულ ენასთან ერთად, შესაძლებელია შესრულდეს სხვა ქვეყნის სახელმწიფო 

ენაზეც. 



3. ქანდაკების განთავსებასთან დაკავშირებით მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

წინადადებით შეიძლება მიმართოს დაინტერესებულმა ფიზიკურმა ან იურიდიულმა 

პირმა. 

4. მიმართვაში მითითებული უნდა იყოს მიმართვის ავტორის აზრით, თუ რომელ 

ქუჩაზე, მოედანზე ან სხვა ტერიტორიაზე უნდა განთავსდეს ქანდაკება. მიმართვა უნდა 

პასუხობდეს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლით 

გათვალისწინებულ მოთხოვნებს. 

5. თუ ობიექტის განთავსება მოთხოვნილია იმ ტერიტორიაზე ან შენობაზე, 

რომელიც არ არის ქედის მუნიციპალიტეტის ან ინიციატორის საკუთრება, მიმართვას 

თან უნდა დაერთოს შესაბამისი მესაკუთრის თანხმობის დამადასტურებელი 

დოკუმენტი. 

6. ქანდაკების განთავსების თაობაზე მიმართვა უნდა იყოს წერილობითი და 

დასაბუთებული. მიმართვას უნდა ერთოდეს ქანდაკების ვიზუალური (არქიტექტურულ-

დიზაინერული) პროექტი, მიახლოებითი ზომების აღნიშვნით. მიმართვაში აღნიშნული 

უნდა იყოს ქანდაკების განთავსების მიახლოებითი საფინანსო გაანგარიშება და 

დაფინანსების წყარო. ჩამოთვლილთაგან რომელიმე დოკუმენტის არარსებობის 

შემთხვევაში, კომისია განმცხადებელს დაუდგენს ხარვეზის გამოსასწორებლად ოცდღიან 

(კალენდარული დღე) ვადას. მითითებულ ვადაში დოკუმენტების წარმოუდგენლობის 

შემთხვევაში განცხადება დარჩება განუხილველი. 

მუხლი 3 

1. ქანდაკების განთავსებასთან დაკავშირებული, საკრებულოს სხდომაზე 

განსახილველი საკითხის მომზადება ხორციელდება მოქმედი კანონმდებლობისა და 

საკრებულოს რეგლამენტით დადგენილი წესით. 

2. ქანდაკების განთავსებასთან დაკავშირებით საკრებულოში შემოსულ 

წერილობით მომართვას შეისწავლის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისია 

(შემდგომში საკრებულოს კომისია). საკრებულოს კომისია საკითხის შესწავლისა და 

განხილვის შემდეგ ადგენს დასაბუთებულ დასკვნას ქანდაკების განთავსების 

მიზანშეწონილობის თაობაზე. 

3. თუ მიმართვის ავტორი საკრებულოს სთავაზობს ქანდაკების განთავსებას ქედის 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სახსრებით, საკითხი დადგენილი წესით განსახილველად 

ეგზავნება (გადაეცემა) აგრეთვე საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიას და ქედის 

მუნიციპალიტეტის მერს, რომლებიც ვალდებულნი არიან საკითხის გადაცემიდან 10 

კალენდარული დღის ვადაში შეადგინონ დასკვნა ქანდაკების პროექტის ქედის 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დაფინანსების შესაძლებლობისა და 

მიზანშეწონილობის თაობაზე. ასეთი დასკვნები დადგენილი წესით გადაეცემა 

საკრებულოს შესაბამის კომისიას. 

4. საკრებულოს შესაბამისი კომისია ქანდაკების განთავსების საკითხს განიხილავს 

კომისიის სხდომაზე. კომისია ვალდებულია საკითხი განიხილოს და საკრებულოს 

საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიისა და მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის 

დასკვნების გათვალისწინებით, შესაბამისი დასკვნა შეადგინოს საკითხის მისთვის 

დადგენილი წესით გადაცემიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში. 

მუხლი 4 

1. საკრებულოს კომისიაში სათათბირო ხმის უფლებით მონაწილეობას იღებენ და 

საკრებულოს კომისიას შესაბამის რეკომენდაციებსა და კონსულტაციებს უწევენ მერიის 

შესაბამისი სამსახურის, საგანმანათლებლო, სამეცნიერო და კულტურის 



დაწესებულებების, არასამთავრობო სექტორისა და საზოგადოებრიობის სხვა 

წარმომადგენლები. 

2. ქანდაკების განთავსების საკითხი განიხილება ამ წესის შესაბამისად მაშინაც კი, 

როდესაც ამ საკითხის წარდგენის ავტორი საკრებულოს კომისიაა. 

მუხლი 5 

1. საკრებულოს კომისიის მიერ უარყოფითი დასკვნის მიღების შემთხვევაში, 

ქანდაკების განთავსების საკითხის უარყოფითად გადაწყვეტის შესახებ მიმართვის 

ავტორს ეცნობება კანონით დადგენილი წესით. 

2. საკრებულოს კომისიის მიერ დადებითი დასკვნის მიღების შემთხვევაში 

ქანდაკების განთავსების საკითხი (წინადადება და მასზე თანდართული მასალები ( 

ქანდაკების განთავსების შესახებ მომართვის ასლი, ქანდაკების ვიზუალური 

(არქიტექტურულ-დიზაინერული) პროექტი, საკრებულოს შესაბამისი სამართლებრივი 

აქტის პროექტი და საკრებულოს კომისიის დასაბუთებული დასკვნის ასლი), 

საკრებულოს კომისიის მიერ დასკვნის მიღებიდან 5 კალენდარული დღის ვადაში, 

საკრებულოს თავმჯდომარის წერილობითი მიმართვით შესათანხმებლად ეგზავნება 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს 

(შემდგომში სამინისტრო). 

3. სამინისტროს მიერ საკრებულოსთვის თანხმობის (დადებითი დასკვნის) 

მიცემის შემთხვევაში, თანხმობის მიღებიდან 1 თვის ვადაში, საკითხი დადგენილი წესით 

განიხილება საკრებულოს სხდომაზე. ქანდაკების განთავსების საკითხის დადებითად 

გადაწყვეტის შემთხვევაში, საკრებულო დადგენილი წესით იღებს ინდივიდუალურ 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს – განკარგულებას, რომლის დამოწმებული 

ასლი, დადგენილი წესით, ოფიციალურად გადაეცემა ქანდაკების განთავსების თაობაზე 

მიმართვის ავტორს. ასეთი განკარგულება უნდა  გამოქვეყნდეს მასობრივი ინფორმაციის 

საშუალებებით. 

4. სამინისტროს მიერ საკრებულოსათვის თანხმობის მიცემაზე უარის თქმის 

შემთხვევაში ან იმ შემთხვევაში თუ საკრებულოს სხდომაზე საკითხის კენჭისყრის დროს 

იგი უარყოფითად იქნა გადაწყვეტილი, ამის შესახებ, მიმართვის ავტორს ეცნობება 

წერილობით, კანონით დადგენილი წესით. 

მუხლი 6 

1. ქანდაკების განთავსება შეიძლება განხორციელდეს ადგილობრივი ბიუჯეტის 

სახსრებით, თვითმმართველობის მიერ კანონმდებლობით ნებადართული სხვა 

წყაროებიდან მიღებული სახსრებით. ქანდაკების დაფინანსება ნებაყოფლობითობის 

პრინციპის საფუძველზე მთლიანად ან ნაწილობრივ შეიძლება განხორციელდეს სხვა 

ფიზიკური და იურიდიული პირების სახსრებით. 

2. ქანდაკების განთავსებასთან დაკავშირებულ შესაბამის ღონისძიებებს, 

საკრებულოს განკარგულების საფუძველზე, კანონმდებლობით დადგენილი წესით, 

ახორციელებს ქედის  მუნიციპალიტეტის მერია. 

 

თავი III 

ობელისკის, მემორიალური დაფისა და სხვა მემორიალური ობიექტის განთავსების წესი 

 

მუხლი 7 

1. ეროვნული გმირების, მწერლების, გამოჩენილი სახელმწიფო და საზოგადო 

მოღვაწეების ან/და ღვაწლმოსილი პიროვნებების (შემდგომში – შესაბამისი პიროვნება) 

სახელის ხსოვნისა და უკვდავყოფის ან ღირსშესანიშნავი მოვლენის (ფაქტის) 



უკვდავყოფის მიზნით, მემორიალური დაფის განთავსება (დადგმა) შეიძლება 

განხორციელდეს მხოლოდ შესაბამისი პიროვნების გარდაცვალებიდან (ან/და შესაბამისი 

ღირსშესანიშნავი მოვლენის, (ფაქტის) დადგომიდან) 5 წლის გასვლის შემდეგ. ამასთან, 5 

წლის გასვლამდე აღნიშნული გადაწყვეტილება შესაძლებელია მიღებულ იქნეს 

საკრებულოს წევრთა სიითი შემადგენლობის არანაკლებ ნახევარზე მეტის მხარდაჭერით. 

მემორიალური დაფა შეიძლება შედგებოდეს ტექსტური ნაწილისა ან/და პიროვნების 

გამოსახულებისაგან. მემორიალური დაფის ტექსტური ნაწილი სრულდება საქართველოს 

სახელმწიფო ენაზე. აგრეთვე, ასეთი ტექსტი, ქართულ ენასთან ერთად, შესაძლებელია 

შესრულდეს სხვა ქვეყნის სახელმწიფო ენაზეც. 

2. სხვადასხვა ღირსშესანიშნავი, მნიშვნელოვანი და გამორჩეული მოვლენის 

(ფაქტის) ხსოვნის და უკვდავყოფის მიზნით შესაბამის ტერიტორიაზე შეიძლება 

დაიდგას ასეთი ფაქტის (მოვლენის) აღმნიშვნელი ობელისკი. სავალდებულოა ობელისკს 

საქართველოს სახელმწიფო ენაზე გაუკეთდეს შესაბამისი წარწერა. ასეთი წარწერა 

ობელისკზე, ქართულ ენასთან ერთად, შეიძლება შესრულდეს სხვა ქვეყნის სახელმწიფო 

ენაზეც. 

3. თუ მემორიალური დაფის განთავსება ხდება ფიზიკური ან იურიდიული პირის 

საკუთრებაში არსებულ უძრავ ობიექტზე, მაშინ ამის თაობაზე შესაბამისი წინადადების 

(მომართვის) არსებობის შემთხვევაში, საკრებულო დადგენილი წესით იღებს 

გადაწყვეტილებას მემორიალური დაფის განთავსებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ. 

4. თუ საქართველოს კანონმდებლობით სხვა რამ არ იქნა დადგენილი, ობელისკის, 

მემორიალური დაფისა და სხვა მემორიალური ობიექტის განთავსებაზე გადაწყვეტილება 

მიიღება ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით დადგენილი წესით. 

5. მემორიალური დაფის, ობელისკისა და სხვა მემორიალური ობიექტის 

განთავსებასთან დაკავშირებით მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წინადადებით 

შეიძლება მიმართოს დაინტერესებულმა ფიზიკურმა ან იურიდიულმა პირმა. მიმართვა 

უნდა პასუხობდეს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლის  მოთხოვნებს. 

6. საკრებულოში წარდგენილ მიმართვას თან უნდა ერთვოდეს: 

ა) მიმართვის ავტორის მოტივაცია და დასაბუთება; 

ბ) ინფორმაცია ობიექტთან დაკავშირებული ღირსშესანიშნავი მოვლენის თუ 

გამოჩენილი პიროვნების შესახებ; 

გ) ინფორმაცია მემორიალური დაფის, ობელისკის და სხვა მემორიალური 

ობიექტის განთავსების ადგილის შესახებ; 

დ) თუ ობიექტის განთავსება მოთხოვნილია იმ ტერიტორიაზე ან შენობაზე, 

რომელიც არ არის ქედის მუნიციპალიტეტის ან ინიციატორის საკუთრება, მიმართვას 

თან უნდა დაერთოს შესაბამისი მესაკუთრის თანხმობის დამადასტურებელი 

დოკუმენტი. 

 

თავი IV 

სხვა დებულებები 

მუხლი 8 

1. ქანდაკების, ობელისკის, მემორიალური დაფისა და სხვა მემორიალური 

ობიექტის აღრიცხვას უზრუნველყოფს ქედის მუნიციპალიტეტის მერია. 

2.  ქანდაკების, ობელისკის, მემორიალური დაფისა და სხვა მემორიალური 

ობიექტის მოვლა-პატრონობას უზრუნველყოფს ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის 

განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა 



დაცვის სამსახური ან კანონმდებლობით დადგენილი წესით განსაზღვრული ფიზიკური 

ან/და იურიდიული პირები, ხელშეკრულების საფუძველზე. 

3. ამ წესის დარღვევისათვის პასუხისმგებლობა განისაზღვრება საქართველოს 

კანონმდებლობის შესაბამისად. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



განმარტებითი ბარათი 
 

ინფორმაცია სამართლებრივი აქტის პროექტის შესახებ 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მონუმენტური სახვითი ხელოვნების 

ძეგლის (ქანდაკების), ობელისკის, მემორიალური დაფისა და სხვა მემორიალური  

ობიექტის განთავსების წესის დამტკიცების შესახებ 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული აქტის (დადგენილება)  პროექტზე 
ა) ზოგადი ინფორმაცია ნორმატიული აქტის პროექტის შესახებ:  

ა.ა) ნორმატიული აქტის  მიღების მიზეზი:  

ნორმატიული აქტის  მიღების მიზეზია კანონმდებლობის მოთხოვნების, 

განსაზღვრული რეგულაციების ადგილობრივ დონეზე შესრულება და საქართველოს 

კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოყვანა. 
ა.ბ) ნორმატიული აქტის   მიღების მიზანი:  

ნორმატიული აქტის მიღების მიზანია მუნიციპალიტეტის დონეზე აღნიშნული 

საკითხის სამართლებრივი მოწესრიგება. 
ა.გ) ნორმატიული აქტის  ძირითადი არსი:  

ადგილობრივითვი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანო 

უფლებამოსილია განახორციელოს ნორმატიული აქტის მიღება. ნორმატული აქტის 

მიღების მიზანია ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მონუმენტური სახვითი 

ხელოვნების ძეგლის (ქანდაკების), ობელისკის, მემორიალური დაფისა და სხვა 

მემორიალური  ობიექტის განთავსების წესის მარეგულირებელი სამართლებრივი 

ნორმების შექმნა, რაც ერთმნიშვნელოვნად ხელს შეუწყობს აღნიშნული საკითხის 

მოწესრიგებას. 
ბ) ნორმატიული აქტის ფინანსური დასაბუთება:  

ბ.ა) ნორმატიული აქტის   მიღებასთან დაკავშირებით აუცილებელი ხარჯების 

დაფინანსების წყარო:  

ნორმატიული აქტის მიღება არ გამოიწვევს ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

ბიუჯეტიდან დამატებითი სახსრების გამოყოფას.  

ბ.ბ) ნორმატიული აქტის   გავლენა ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე:  

ნორმატიული აქტის მიღება გავლენას არ მოახდენს ადგილობრივ ბიუჯეტის შემოსავლის 

ნაწილზე.  

ბ.გ) ნორმატიული აქტის   გავლენა ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე:  

ნორმატიული აქტის მიღება გავლენას არ მოახდენს ქედის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე.  

ბ.დ) სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ვალდებულებები:  

ნორმატიული აქტის  მიღება არ წარმოშობს ახალ ფინანსურ ვალდებულებებს.  

გ) ნორმატიული აქტის    მიმართება საქართველოს სამართლებრივ სტანდარტებთან  

გ.ა) ნორმატიული აქტის  მიმართება საქართველოს კანონმდებლობასთან და 

კანონქვემდებარე  ნორმატიულ აქტებთან:  

ნორმატიული აქტის მიღება არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას 

და კანონქვემდებარე ნორმატიულ სამართლებრივ აქტებს. 

დ) ნორმატიული აქტის მომზადების პროცესში მიღებული კონსულტაციები:  

დ.ა) ნორმატიული აქტის შემუშავებაში მონაწილე სახელმწიფო, არასახელმწიფო ან/და 

საერთაშორისო ორგანიზაცია (დაწესებულება), ექსპერტი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში:  

ნორმატიული აქტის პროექტის შემუშავებაში აღნიშნულ სუბიექტებს 

მონაწილეობა არ მიუღიათ.  



დ.ბ) ნორმატიული აქტის შემუშავებაში მონაწილე ორგანიზაციის 

(დაწესებულების) ან/დაექსპერტის შეფასება ნორმატიული აქტის მიმართ, ასეთის 

არსებობის შემთხვევაში:  
ნორმატიული აქტის შემუშავებაში აღნიშნულ სუბიექტებს მონაწილეობა არ მიუღიათ.  

ე) ნორმატიული აქტის  ავტორი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიული და ადამიანური რესურსების 

მართვის განყოფილება.  

ვ) ნორმატიული აქტის  წარმდგენი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსი - მუხრან სალაძე. 

ზ) ნორმატიული აქტის ინიციატორი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი გოჩა გორგილაძე. 



პროექტი 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

განკარგულება № 

 

2020 წლის -- ოქტომბერი 

დაბა ქედა 

 

„ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო ობიექტების (ქონება) ნუსხის 

დამტკიცების შესახებ“  ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 აპრილის 

№33 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად, ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გადაწყვიტა: 

1. „ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო ობიექტების (ქონება) ნუსხის 

დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 აპრილის №33 განკარგულებით 

დამტკიცებულ დანართ №1-ში შეტანილი იქნას  ცვლილებები და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით. 

2. დანართი №1 წარმოადგენს განკარგულების განუყოფელ ნაწილს. 

3. მიღებული განკარგულების შესახებ ეცნობოს ქედის მუნიციპალიტეტის მერს (ლ. გორგილაძეს). 

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს დაინტერესებული მხარეების მიერ კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით მისი ძალაში შესვლიდან ერთი თვის ვადაში ხელვაჩაურის რაიონულ სასამართლოში 

(მისამართი: ქ.ბათუმი ფრიდონ ხალვაშის გამზირი № 358) 

5. განკარგულება ამოქმედდეს ხელმოწერისთანავე. 

 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                           შუქრი თურმანიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



დანართი  №1 
 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო 

ობიექტების  (უძრავი/მოძრავი ქონების) ნუსხა 
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ქონების დასახელება ქონების მისამართი მესაკუთრე 

შ
ენ

ო
ბა

-ნ
აგ

ებ
ო

ბი
ს 

ფ
არ

თ
ო

ბი
 

კვ
.მ

 

დ
აკ

ავ
ებ

უ
ლ

ი
 მ

ი
წი

ს 
ფ

არ
თ

ო
ბი

 

კვ
.მ

 

მიწის 

სარეგისტრაციო N 

სა
წყ

ი
სი

 გ
ას

აყ
ი

დ
ი

 ფ
ას

ი
 

(ლ
არ

ი
) 

შ
ენ

ი
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

ყოფილი თამბაქოს 

დამზადების 

ადმინისტრაციული 

შენობა (კანტორა) 

დაბა ქედა, 

ვაჟა-ფშაველას 

ქუჩა №3 

ქედის 

მუნიციპალიტეტი 
154.50 132.00 21.03.33.072 17430.00   

2 ყოფილი თამბაქოს საწყობი 

დაბა ქედა, 

აღმაშენებლის  

ქუჩა N17 

ქედის 

მუნიციპალიტეტი 
403.00 290.00 21.03.35.073 12410.00   

3 
სასურსათო  მაღაზია 

(პრიანიკები) 

სოფელი  

ქვ. მახუნცეთი 

ქედის 

მუნიციპალიტეტი 
115.30 125.00 21.01.37.007.01.500 18594.00   

4 ყოფილი სასადილოს შენობა სოფელი მერისი 
ქედის 

მუნიციპალიტეტი 
72.40 113.00 21.05.33.026 6922.00   

5 ყოფილი რძის ქარხანა 

დაბა ქედა, 

რუსთაველის ქუჩა 

N36 

ქედის 

მუნიციპალიტეტი 
547.40 4163.0 21.03.35.005 106233.00   

6 

არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი 

სოფელი ახო 
ქედის 

მუნიციპალიტეტი 
  550.00 21.08.34.022 1485.00   

7 

ავტომანქანა უაზი 

(სასწრაფო) 

(GMB-973) 

დაბა ქედა, 

კოსტავას ქ. N3 

(მერიის ეზო) 

ქედის 

მუნიციპალიტეტი 
      4500.00   

8 
ავტომანქანა TOYOTA RAV-4  

სახ. ნომერი BTM010 

დაბა ქედა, მერაბ 

კოსტავას ქ. N3 

ქედის 

მუნიციპალიტეტი 
  

   1500.00 
 

9 

არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი 

სოფელი ძენწმანი 

ქედის 

მუნიციპალიტეტი  1164 21.03.31.333 11640.00  

10 

არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი 

სოფელი ქვედა 

მახუნცეთი (აწჰესი) 

ქედის 

მუნიციპალიტეტი  8966 21.01.37.776 89660.00  

 



განმარტებითი ბარათი 
 

ინფორმაცია სამართლებრივი აქტის პროექტის შესახებ 

 

„ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო ობიექტების (ქონება) 

ნუსხის დამტკიცების შესახებ“  ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 აპრილის №33 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ინდივიდუალური აქტის - განკარგულების  პროექტის შესახებ. 

ა) ზოგადი ინფორმაცია ინდივიდუალური აქტის პროექტის შესახებ:  

ა.ა) ინდივიდუალური აქტის  მიღების მიზეზი:  

ინდივიდუალური აქტის  მიღების მიზეზია საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი 

თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ე.დ“ ქვეპუნქტი შესაბამისად ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო ობიექტების (ქონება) ნუსხის 

დამტკიცებას და დამტკიცებულ ნუსხაში ცვლილებების შეტანას ახორციელებს აღმასრულებელი 

ორგანოს წარდგინებით მუნიციპალიტეტის საკრებულო.  

ა.ბ) ინდივიდუალური აქტის  მიღების მიზანი:  

ინდივიდუალური აქტის მიღების მიზანია ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

არსებული ქონების ნუსხის დადგენა, რომელითაც შესაძლებელი იქნება  ელექტრონული ან 

საჯარო აუქციონის ფორმით  განხორციელდეს პრივატიზება - საკუთრებაში გადაცემა როგორც 

ფიზიკურ ისე იურიდიულ პირებზე;  

ა.გ) ინდივიდუალური აქტის  ძირითადი არსი:  

წარმოდგენილი ინდივიდუალური აქტის ძირითად არს წარმოადგენს  დამტკიცებულ 

საპრივატიზაციო ობიექტთა ნუსხაში ცვლილების შეტანა, კერძოდ: ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2016 წლის 15 აპრილის N33 განკარგულებით დამტკიცებულია მუნიციპალური ქონების 

საპრივატიზაციო ნუსხა, სადაც შეტანილია 14 ერთეული ქონება.  

დამტკიცებულ საპრივატიზაციო ნუსხაში დამატებით შესატანია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

არსებული 2 (ორი) ერთეული ქონება, კერძოდ:  

1. სოფელ ძენწმანში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 1164 კვ. მეტრი 

(ს/კ 21.03.31.333). რომელიც ექსპერტ-შემფასებლის მიერ  შეფასებულია 11640 ლარად. აღნიშნულ მიწის 

ნაკვეთზე აუქციონის გამართვას მოითხოვს შპს „ლუკალექსი“ ეკონომიკური საქმიანობისათვის (განცხ. 

N4370/03 02.10.2020წ). სადაც განთავსდება გაყინული კარტოფილის ფრის საწარმო და განხორციელდება 

300 000 ლარის ინვესტიცია, რომელშიც დასაქმდებიან მუნიციპალიტეტის მცხოვრები მოსახლეობა და 

აღნიშნული ობიექტის შექმნით, დამატებით ეკონომიკური სარგებელი გაუჩნდება როგორც 

მოსახლეობას, ასევე მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტს.  

2. სოფელ ქვედა მახუნცეთში (აწჰესის ტერიტორია) მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 8966 კვ. მეტრი (ს/კ 21.01.37.776). რომელიც ექსპერტ-შემფასებლის მიერ  

შეფასებულია 89660 ლარად. აღნიშნულ მიწის ნაკვეთზე აუქციონის გამართვას მოითხოვს ა(ა)იპ „ქედის  

ბიზნეს ასოციაცია“ (განცხ.N4311/03 29.09.2020წ), რომლის შეძენის შემთხვევაში დაგეგმილი აქვს ააშენოს 

კაფე-რესტორანი პანორამული ტერასით, მოაწყოს ეთნოგრაფიული კუთხე, ე.წ. ზიპლაინი, შემინული 

ლიფტი და სხვა ტურისტული მომსახურების ობიექტი. რომლის ამოქმედების შემდგომ მასში 

დასაქმდება მუნიციპალიტეტის მცხოვრები მოსახლეობა და აღნიშნული ობიექტის შექმნით, დამატებით 

ეკონომიკური სარგებელი გაუჩნდება როგორც მოსახლეობას, ასევე მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტს. 

მუნიციპალიტეტის კუთვნილი ორი ერთეული ქონება გაყიდულია ელექტრონული აუქციონის 

გზით და ამოსაღებია საპრივატიზაციო ნუსხიდან, კერძოდ: (N12 და N13) სოფელ დოლოგანში მდებარე 

135,00 კვ. მეტრი არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთი (ს/კ 21.01.31.007) და სოფელ ქვედა ბზუბზუში 

მდებარე 276,00 კვ. მეტრი არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთი (ს/კ 21.01.35.465).  

დაბა ქედაში, ტბელ აბუსერიძის N10-ში მდებარე ორი ერთეული ქონება (ს/კ 21.03.33.016.01.502 და 

ს/კ 21.03.33.016.01.503) მოითხოვს დაზუსტებას, რადგან შიდა ნახაზები თავის დროზე შედგენილია 

არაზუსტი ხელსაწყოთი და არ  ასახავს ფართების რეალურ მდგომარეობას, რომლის დაზუსტების 



შემდგომ, დაინტერესების შემთხვევაში, უნდა მოხდეს აღნიშნული ქონებების საჯარო აუქციონზე 

გატანა. ამიტომ ზემოთხსენებული ორი ერთეული ქონება N10 და N11 (ყოფილი საწყობი და ყოფილი 

საკონდიტრო საამქრო) ამოსაღებია საპრივატიზაციო ნუსხიდან.  

ასევე, საპრივატიზაციო ნუსხიდან ამოსაღებია N-7 და N-9 ქონებები - ავტომანქანა უაზი (მდებარე 

სოფელ მერისში) და ავტომანქანა ნივა (მდებარე დაბა ქედა). რადგან აღნიშნული ქონებების გაყიდვა 

უნდა მოხდეს ჯართის სახით, დასადგენია ავტომანქანების ზუსტი წონა, რის შემდგომ შესაძლებელია 

იქნება მათი პრივატიზების მიზნით აუქციონზე გამოტანა. 

ზემოაღნიშნული ქონების თაობაზე დამატებითი ინფორმაცია აუდიტის დასკვნა, სარეგისტრაციო 

დოკუმენტები, თან ერთვის განკარგულების პროექტს დანართის სახით. 

წარმოდგენილი ინდივიდუალური აქტის პროექტის შესაბამისად ხდება დამტკიცებულ ,,ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო ობიექტების (ქონება) ნუსხაში 

ცვლილების შეტანა კერძოდ, დანართი №1-ს ახალი რედაქციით ჩამოყალიბება, რომელიც 

წარმოდგენილია განკარგულების პროექტზე თანდართული რედაქციით, რომლის შესაბამისად 

საპრივატიზაციო ობიექტების რაოდენობა განისაზღვრა 10 - ერთეულად და  წარმოადგენს „ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო ობიექტების (ქონება) ნუსხის 

დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 აპრილის №33 

განკარგულების განუყოფელ ნაწილს. 

ა.დ) ინდივიდუალური აქტის მოკლე ვადებში მიღების (გამოცემის) დასაბუთება: 

წარმოდგენილი ინდივიდუალური აქტის მიღება უნდა განხორციელდეს შემჭიდროვებულ 

ვადებში, რადგან  ქედის მუნისიპალიტეტის აღმასრულებელ ორგანოს ელექტრონული აუქციონის 

გამოცხადების ერთ თვიანი მომსახურების პაკეტი შესყიდული აქვს მიმდინარე წელში, რომლის ვადაც 

იწურება, შესაბამისად აუქციონის გამოცხადება და მისი დასრულება აღნიშნულ ვადაში უნდა 

განხორციელდეს. აქედან გამომდინარე აუცილებლობა მოითხოვს ქედის მუნიციპალიტეტის 

აღმასრულებელმა ორგანომ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  გადაწყვეტილების შემდეგ, 

მიმდინარე ვადაში დროულად განახორციელოს დაგეგმილი აუქციონის გამოცხადება.  

ბ) პროექტის მიღებით გამოწვეული საფინანსო ეკონომიკური შედეგების გაანგარიშება: 

ბ.ა) პროექტის დაფინანსების წყარო:  

ინდივიდუალური აქტის მიღება არ გამოიწვევს ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

ბიუჯეტიდან დამატებითი სახსრების  გამოყოფას.  

ბ.ბ) პროექტის გავლენა ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე:  

ინდივიდუალური აქტის მიღება გავლენას მოახდენს ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე ზრდის თვალსაზრისით, ვინაიდან მუნიციპალიტეტი მიიღებს 

პრივატიზაციის შედეგად გასხვისებული ქონების საფასურს, რომლის ოდენობაც დაფიქსირდება 

აუქციონის საბოლოო შედეგის დროს. 

ბ.გ) ინდივიდუალური აქტის   გავლენა ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე:  

ინდივიდუალური აქტის მიღება გავლენას  არ მოახდენს ქედის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე. 

ბ.დ) სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ვალდებულებები:  

ინდივიდუალური აქტის  მიღება არ წარმოშობს სახელმწიფოს ახალ ფინანსურ ვალდებულებებს.  

გ) ინდივიდუალური აქტის  მიმართება საქართველოს კანონმდებლობასთან და კანონქვემდებარე  

ნორმატიულ აქტებთან:  

ინდივიდუალური აქტი არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას და 

კანონქვემდებარე ნორმატიულ სამართლებრივ აქტებს. 

დ) ინდივიდუალური აქტის  პროექტის ავტორი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის  ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული და ადამიანური 

რესურსების მართვის განყოფილება.  

ე) ინდივიდუალური აქტის პროექტის  წარმდგენი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური (გ. წითელაძე).  

ვ) ინდივიდუალური აქტის ინიციატორი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის მერი. 

 



















*882020664643*

ÌÉßÉÓ (ÖÞÒÀÅÉ ØÏÍÄÁÉÓ) ÓÀÊÀÃÀÓÔÒÏ ÊÏÃÉ 

N 21.01.37.776

   

ÀÌÏÍÀßÄÒÉ ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÃÀÍ

  ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ   ÌÏÌÆÀÃÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ

  N 882020664643    -  17/09/2020 00:32:50   18/09/2020 19:04:04

ÓÀÊÖÈÒÄÁÉÓ ÂÀÍÚÏ×ÉËÄÁÀ

ÆÏÍÀ ÓÄØÔÏÒÉ ÊÅÀÒÔÀËÉ ÍÀÊÅÄÈÉ

ØÄÃÀ ÌÀáÖÍÝÄÈÉ    

21 01 37 776

ÌÉÓÀÌÀÒÈÉ: ÌÖÍÉÝÉÐÀËÉÔÄÔÉ ØÄÃÀ , ÀßäÄÓÉÓ ÃÀÓÀáËÄÁÉÓ

ÌÉÌÃÄÁÀÒÄ ÔÄÒÉÔÏÒÉÀ ; ÒÀÉÏÍÉ ØÄÃÀ , ÓÏ×ÄËÉ ØÅÄÃÀ

ÌÀáÖÍÝÄÈÉ ; ÌÖÍÉÝÉÐÀËÉÔÄÔÉ ØÄÃÀ , ÓÏ×ÄËÉ ØÅÄÃÀ

ÌÀáÖÍÝÄÈÉ

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ÓÀÊÖÈÒÄÁÉÓ ÔÉÐÉ: ÓÀÊÖÈÒÄÁÀ

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ÃÀÍÉÛÍÖËÄÁÀ: ÀÒÀÓÀÓÏ×ËÏ ÓÀÌÄÖÒÍÄÏ

ÃÀÆÖÓÔÄÁÖËÉ ×ÀÒÈÏÁÉ: 8966.00 ÊÅ.Ì.

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ßÉÍÀ ÍÏÌÄÒÉ:21.01.37.766;  

ÌÄÓÀÊÖÈÒÉÓ ÂÀÍÚÏ×ÉËÄÁÀ

ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ : ÍÏÌÄÒÉ 892017275392  , ÈÀÒÉÙÉ 26/12/2017 12:13:24

Ö×ËÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ: ÈÀÒÉÙÉ  04/01/2018

Ö×ËÄÁÉÓ ÃÀÌÀÃÀÓÔÖÒÄÁÄËÉ ÃÏÊÖÌÄÍÔÉ:

ßÄÒÉËÉ N03/5676 , ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ:20/12/2017 , ØÄÃÉÓ ÌÖÍÉÝÉÐÀËÉÔÄÔÉÓ ÌÄÒÉÀ

ÁÒÞÀÍÄÁÀ N699 , ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ:01/07/2019 , ØÄÃÉÓ ÌÖÍÉÝÉÐÀËÉÔÄÔÉÓ ÌÄÒÉÀ

ÁÒÞÀÍÄÁÀ N533 , ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ:25/06/2020 , ØÄÃÉÓ ÌÖÍÉÝÉÐÀËÉÔÄÔÉÓ ÌÄÒÉÀ

ÌÏÌÀÒÈÅÀ N188 , ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ:25/02/2010 , ØÄÃÉÓ ÌÖÍÉÝÉÐÀËÉÔÄÔÉÓ ÂÀÌÂÄÏÁÀ

ÁÒÞÀÍÄÁÀ N699 , ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ:01/07/2019 , ØÄÃÉÓ ÌÖÍÉÝÉÐÀËÉÔÄÔÉÓ ÌÄÒÉÀ

ÌÏÌÀÒÈÅÀ N188 , ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ:25/02/2010 , ØÄÃÉÓ ÌÖÍÉÝÉÐÀËÉÔÄÔÉÓ ÂÀÌÂÄÏÁÀ

ÌÄÓÀÊÖÈÒÄÄÁÉ:

ÓÓÉÐ ØÄÃÉÓ ÌÖÍÉÝÉÐÀËÉÔÄÔÉ , ID ÍÏÌÄÒÉ:246762061

ÌÄÓÀÊÖÈÒÄ: ÀÙßÄÒÀ:

ÓÓÉÐ ØÄÃÉÓ ÌÖÍÉÝÉÐÀËÉÔÄÔÉ

ÉÐÏÈÄÊÀ

ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÂÉÒÀÅÍÏÁÀ:

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÀ

ÚÀÃÀÙÀ/ÀÊÒÞÀËÅÀ:

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ. http://public.reestri.gov.ge ÂÅÄÒÃÉ: 1(2)



ÌÏÅÀËÄÈÀ ÒÄÄÓÔÒÉ:

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

         

        "×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)



















*882020711923*

ÌÉßÉÓ (ÖÞÒÀÅÉ ØÏÍÄÁÉÓ) ÓÀÊÀÃÀÓÔÒÏ ÊÏÃÉ 

N 21.03.31.333

   

ÀÌÏÍÀßÄÒÉ ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÃÀÍ

  ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ   ÌÏÌÆÀÃÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ

  N 882020711923    -  30/09/2020 09:37:31   02/10/2020 07:15:42

ÓÀÊÖÈÒÄÁÉÓ ÂÀÍÚÏ×ÉËÄÁÀ

ÆÏÍÀ ÓÄØÔÏÒÉ ÊÅÀÒÔÀËÉ ÍÀÊÅÄÈÉ

ØÄÃÀ ÃÀÁÀ ØÄÃÀ    

21 03 31 333

ÌÉÓÀÌÀÒÈÉ: ÒÀÉÏÍÉ ØÄÃÀ , ÓÏ×ÄËÉ ÞÄÍßÌÀÍÉ

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ÓÀÊÖÈÒÄÁÉÓ ÔÉÐÉ: ÓÀÊÖÈÒÄÁÀ

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ÃÀÍÉÛÍÖËÄÁÀ: ÀÒÀÓÀÓÏ×ËÏ ÓÀÌÄÖÒÍÄÏ

ÃÀÆÖÓÔÄÁÖËÉ ×ÀÒÈÏÁÉ: 1164.00 ÊÅ.Ì.

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ßÉÍÀ ÍÏÌÄÒÉ:21.03.31.013;  

ÌÄÓÀÊÖÈÒÉÓ ÂÀÍÚÏ×ÉËÄÁÀ

ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ : ÍÏÌÄÒÉ 882020694652  , ÈÀÒÉÙÉ 24/09/2020 20:42:11

Ö×ËÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ: ÈÀÒÉÙÉ  28/09/2020

Ö×ËÄÁÉÓ ÃÀÌÀÃÀÓÔÖÒÄÁÄËÉ ÃÏÊÖÌÄÍÔÉ:

ÁÒÞÀÍÄÁÀ N1-1/693 , ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ:06/05/2010 , ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÄÊÏÍÏÌÉÊÖÒÉ ÂÀÍÅÉÈÀÒÄÁÉÓ ÓÀÌÉÍÉÓÔÒÏ

ÁÒÞÀÍÄÁÀ N880 , ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ:24/09/2020 , ØÄÃÉÓ ÌÖÍÉÝÉÐÀËÉÔÄÔÉÓ ÌÄÒÉÀ

ÌÏÌÀÒÈÅÀ N01-12/1096 , ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ:13/07/2010 , ØÄÃÉÓ ÌÖÍÉÝÉÐÀËÉÔÄÔÉÓ ÂÀÌÂÄÏÁÀ

ÌÏÌÀÒÈÅÀ N01-12/1089 , ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ:12/07/2010 , ØÄÃÉÓ ÌÖÍÉÝÉÐÀËÉÔÄÔÉÓ ÂÀÌÂÄÏÁÀ

ÌÄÓÀÊÖÈÒÄÄÁÉ:

ÓÓÉÐ ØÄÃÉÓ ÌÖÍÉÝÉÐÀËÉÔÄÔÉ , ID ÍÏÌÄÒÉ:246762061

ÌÄÓÀÊÖÈÒÄ: ÀÙßÄÒÀ:

ÓÓÉÐ ØÄÃÉÓ ÌÖÍÉÝÉÐÀËÉÔÄÔÉ

ÉÐÏÈÄÊÀ

ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÂÉÒÀÅÍÏÁÀ:

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÀ

ÚÀÃÀÙÀ/ÀÊÒÞÀËÅÀ:

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

ÌÏÅÀËÄÈÀ ÒÄÄÓÔÒÉ:

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ
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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
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