დანართი №1

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 30 სექტემბრის №01-06/15
მორიგი სხდომის დღის-წესრიგის პროექტი
1. საქართველოში ახალი კორონავირუსით (COVID-19) გამოწვეული პანდემიის
გათვალისწინებით,
აუქციონის
ფორმით,
სარგებლობის
უფლებით
გადაცემული
მუნიციპალიტეტის ქონების მიმღების 2017 წლის 10 ნოემბრის №12 ხელშეკრულებით
განსაზღვრული
ფინანსური პირობების შემსუბუქებისა და პირგასამტეხლოსგან
გათავისუფლების თაობაზე ქედის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
მომხსენებელი: მერიის ეკონომიკური განვითარების
სამსახურის უფროსი: სულიკო ბოლქვაძე
თანამომხსენებელი: საკრებულოს ქონების მართვის და
ბუნებრივი რესურსების საკითხების
კომისიის თავმჯდომარე: მერაბ ნაკაშიძე

პროექტი

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
განკარგულება №
2022 წლის -- სექტემბერი
დაბა ქედა
საქართველოში ახალი კორონავირუსით (COVID-19) გამოწვეული პანდემიის გათვალისწინებით,
აუქციონის ფორმით, სარგებლობის უფლებით გადაცემული მუნიციპალიტეტის ქონების მიმღების 2017
წლის 10 ნოემბრის №12 ხელშეკრულებით განსაზღვრული ფინანსური პირობების შემსუბუქებისა და
პირგასამტეხლოსგან გათავისუფლების თაობაზე ქედის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის
მიცემის შესახებ
2017 წლის 10 ნოემბერს მოქალაქე ეთერ ჯიჯავაძესთან (N61008006667) ქედის
მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს მიერ, ელექტრონული აუქციონის ფორმით, პირობებით
დადებული იქნა იჯარის ხელშეკრულება (N12) დაბა ქედაში, აკაკი წერეთლის ქუჩა N1-ში მდებარე
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობის (ს/კ 21.03.34.282) 79,14 კვ.მ ფართზე 10
(ათი) წლის ვადით, ხოლო წლიური საიჯარო ქირა შეადგენს 3162 ლარს.
მუნიციპალიტეტის ქონების მიმღებმა ქედის მუნიციპალიტეტის მერიას მიმართა წერილობით
ზემოთაღნიშნული ხელშეკრულებით განსაზღვრული ფინანსური პირობების (საიჯარო ქირის)
შემსუბუქებისა და გადაუხდელ წლიურ საიჯარო ქირაზე დარიცხული პირგასამტეხლოსგან
გათავისუფლების თაობაზე. იმ გარემოებების გათვალისწინებით, რომ ქვეყანაში არსებული ახალი
კორონავირუსით (COVID-19) გამოწვეული პანდემიის გათვალისწინებით დაწესებული იყო
შეზღუდვები, რამაც შეაფერხა ეკონომიკური საქმიანობა, მათ შორის მუნიციპალიტეტის ქონების
მიმღების მიერ წარმოებული სამკერვალო ნაწარმის ბაზარზე რეალიზაცია/გაყიდვა. რეალიზაციის
შეფერხებამ გამოიწვია ფინანსური პრობლემები, რის გამოც, ვეღარ ახერხებს საქმიანობის გაგრძელებას.
შექმნილი კრიზისული მდგომარეობიდან გამომდინარე აღნიშნული საქმიანობა და არსებული ბიზნესი
დღეის მოცემულობით ურთულეს მდგომარეობაშია.
აქედან გამომდინარე, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიზანშეწონილად მიაჩნია,
საქართველოში ახალი კორონავირუსით (COVID-19) გამოწვეული პანდემიისა და ზემოთაღნიშნული
გარემოების გათვალისწინებით, ელექტრონული აუქციონის ფორმით, სარგებლობის უფლებით
გადაცემული მუნიციპალიტეტის ქონების მიმღების (ეთერ ჯიჯავაძე) (2017 წლის 10 ნოემბერს
დადებული №12) ხელშეკრულებით განსაზღვრული ფინანსური პირობების შემსუბუქებისა და
განსაზღვრული

პირგასამტეხლოსგან

გათავისუფლების

შესახებ

თანხმობის

მიცემა

ქედის

მუნიციპალიტეტის მერისათვის, რათა მუნიციპალიტეტის ქონების მიმღებმა (ეთერ ჯიჯავაძე)
მოახერხოს ფინანსური და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება და არსებული საქმიანობის
შემდგომი გაგრძელება.

ყოველივე ზემოაღნიშნული გარემოების გათვალისწინებით, საქართველოს ორგანული კანონი
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 24-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი
პუნქტის „დ.ე“ ქვეპუნქტისა და 1634-ე მუხლის შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ
გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა:
1.
საქართველოში
ახალი
კორონავირუსით
(COVID-19)
გამოწვეული
პანდემიის
გათვალისწინებით, ელექტრონული აუქციონის ფორმით, სარგებლობის უფლებით გადაცემული
მუნიციპალიტეტის ქონების მიმღების - მოქალაქე ეთერი ჯიჯავაძის (პირადი №61008006667, დაბ.
01.09.1953, პასპორტის №დ0453263, იურიდიული მისამართი - საქართველო, ქედა, დაბა ქედა
რუსთაველის ქ. №18,) 2017 წლის 10 ნოემბერს დადებული №12 ხელშეკრულებით განსაზღვრული
ფინანსური პირობების შემსუბუქების შესახებ, კერძოდ: ნაწილობრივ 2020 წლის
დარჩენილი
გადაუხდელი წლიური საიჯარო ქირის 550 (ხუთას ორმოცდაათი) ლარის, 2021 წლის წლიური
საიჯარო ქირის 3162 (სამი ათას ას სამოცდაორი) ლარის გადახდისგან გათავისუფლების, ასევე 2022
წლის საიჯარო ქირის (3162 (სამი ათას ას სამოცდაორი ლარის)) 50%-ის ოდენობამდე შემცირებისა და
გადაუხდელ საზღაურზე (საიჯარო ქირაზე) დარიცხული ხელშეკრულებით განსაზღვრული
პირგასამტეხლოს (რომელიც შეადგენს გადაუხდელი საზღაურის 0.1% დარღვევის დღიდან ყოველ
ვადა გადაცილებულ დღეზე) გადახდისგან გათავისუფლების თაობაზე მიეცეს თანხმობა ქედის
მუნიციპალიტეტის მერს (როლანდი ბერიძე).
2. მიღებული განკარგულების შესახებ ეცნობოს ქედის მუნიციპალიტეტის მერს.
3. განკარგულების დაინტერესებულ მხარეთათვის კანონმდებლობით დადგენილი წესით
გაცნობა უზრუნველყოს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსმა - მ. სალაძემ.
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 ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

ქედის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე

ამირან ცინცაძე

განმარტებითი ბარათი
ინფორმაცია სამართლებრივი აქტის პროექტის შესახებ

„საქართველოში ახალი კორონავირუსით (COVID-19) გამოწვეული პანდემიის
გათვალისწინებით, აუქციონის ფორმით, სარგებლობის უფლებით გადაცემული
მუნიციპალიტეტის ქონების მიმღების 2017 წლის 10 ნოემბრის №12 ხელშეკრულებით
განსაზღვრული ფინანსური პირობების შემსუბუქებისა და პირგასამტეხლოსგან
გათავისუფლების თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის
მიცემის 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 კანონი
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 24-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, 54-ე მუხლის
პირველი პუნქტის „დ.ე“ ქვეპუნქტისა და 1634-ე მუხლის მოთხოვნათა შესრულება სწორედ ამ
მიზეზით ქედის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელმა ორგანომ შესაბამისი მოთხოვნით,
სამართლებრივი აქტის - განკარგულების პროექტით და თანდართული საქმის მასალებით
მიმართა ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მოითხოვა „საქართველოში ახალი

კორონავირუსით (COVID-19) გამოწვეული პანდემიის გათვალისწინებით, აუქციონის
ფორმით, სარგებლობის უფლებით გადაცემული მუნიციპალიტეტის ქონების
მიმღების 2017 წლის 10 ნოემბრის №12 ხელშეკრულებით განსაზღვრული ფინანსური
პირობების შემსუბუქებისა და პირგასამტეხლოსგან გათავისუფლების თაობაზე“
ქედის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემა.
ა.ბ) ინდივიდუალური აქტის მიღების მიზანი:
ინდივიდუალური აქტის მიღების მიზანია საქართველოს ორგანული კანონის
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ შესაბამისად ქედის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს ინდივიდუალური აქტის მიღება. რომელის მიღებაც უზრუნველყოფს ქედის
მუნიციპალიტეტის
აღმასრულებელი
ორგანოს
მიერ
„საქართველოში
ახალი
კორონავირუსით (COVID-19) გამოწვეული პანდემიის გათვალისწინებით, აუქციონის
ფორმით, სარგებლობის უფლებით გადაცემული მუნიციპალიტეტის ქონების მიმღების 2017
წლის 10 ნოემბრის №12 ხელშეკრულებით განსაზღვრული
ფინანსური პირობების
შემსუბუქებისა და პირგასამტეხლოსგან გათავისუფლების თაობაზე შესაბამისი
გადაწყვეტილების მიღებას.
აქვე აღსანიშნავია, რომ 2017 წლის 10 ნოემბერს მოქალაქე ეთერ ჯიჯავაძესთან
(N61008006667) ქედის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს მიერ, ელექტრონული
აუქციონის ფორმით, პირობებით გაფორმებული იქნა იჯარის ხელშეკრულება (N12) დაბა
ქედაში, აკაკი წერეთლის ქუჩა N1-ში მდებარე მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული
შენობა-ნაგებობის (ს/კ 21.03.34.282) 79,14 კვ.მ ფართზე 10 (ათი) წლის ვადით, ხოლო წლიური
საიჯარო ქირა შეადგენს 3162 ლარს.
მუნიციპალიტეტის ქონების მიმღებმა

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიას მიმართა

წერილობით ზემოთაღნიშნული ხელშეკრულებით განსაზღვრული ფინანსური პირობების
(საიჯარო ქირის) შემსუბუქებისა და გადაუხდელ წლიურ საიჯარო ქირაზე დარიცხული
პირგასამტეხლოსგან გათავისუფლების თაობაზე. იმ გარემოებების გათვალისწინებით, რომ

ქვეყანაში

არსებული

გათვალისწინებით

ახალი

კორონავირუსით

დაწესებული

იყო

(COVID-19)

შეზღუდვები,

რამაც

გამოწვეული
შეაფერხა

პანდემიის

ეკონომიკური

საქმიანობა, მათ შორის მუნიციპალიტეტის ქონების მიმღების მიერ წარმოებული
სამკერვალო ნაწარმის ბაზარზე რეალიზაცია/გაყიდვა. რეალიზაციის შეფერხებამ გამოიწვია
ფინანსური პრობლემები, რის გამოც, ვეღარ ახერხებს საქმიანობის გაგრძელებას. შექმნილი
კრიზისული მდგომარეობიდან გამომდინარე აღნიშნული საქმიანობა და არსებული ბიზნესი
დღეის მოცემულობით ურთულეს მდგომარეობაშია.
აქედან გამომდინარე, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიზანშეწონილად
მიაჩნია, საქართველოში ახალი კორონავირუსით (COVID-19) გამოწვეული პანდემიისა და
ზემოთაღნიშნული გარემოების გათვალისწინებით, ელექტრონული აუქციონის ფორმით,
სარგებლობის უფლებით გადაცემული მუნიციპალიტეტის ქონების მიმღების (ეთერ
ჯიჯავაძე) (2017 წლის 10 ნოემბერს დადებული №12) ხელშეკრულებით განსაზღვრული
ფინანსური

პირობების

შემსუბუქებისა

და

განსაზღვრული

პირგასამტეხლოსგან

გათავისუფლების შესახებ თანხმობის მიცემა ქედის მუნიციპალიტეტის მერისათვის, რათა
მუნიციპალიტეტის ქონების მიმღებმა (ეთერ ჯიჯავაძე) მოახერხოს ფინანსური და
ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება და არსებული საქმიანობის შემდგომი
გაგრძელება.
ა.გ) ინდივიდუალური აქტის ძირითადი არსი:
წარმოდგენილი
ინდივიდუალური
აქტის

ძირითად

არსს

წარმოადგენს

„საქართველოში ახალი კორონავირუსით (COVID-19) გამოწვეული პანდემიის
გათვალისწინებით, აუქციონის ფორმით, სარგებლობის უფლებით გადაცემული
მუნიციპალიტეტის ქონების მიმღების 2017 წლის 10 ნოემბრის №12 ხელშეკრულებით
განსაზღვრული ფინანსური პირობების შემსუბუქებისა და პირგასამტეხლოსგან
გათავისუფლების თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ, ქედის
მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემა, რომელიც წარმოდგენილი არის
შემდეგი სახით:
1. საქართველოში ახალი კორონავირუსით (COVID-19) გამოწვეული პანდემიის

გათვალისწინებით, ელექტრონული აუქციონის ფორმით, სარგებლობის უფლებით
გადაცემული მუნიციპალიტეტის ქონების მიმღების - მოქალაქე ეთერი ჯიჯავაძის
(პირადი №61008006667, დაბ. 01.09.1953, პასპორტის №დ0453263, იურიდიული მისამართი საქართველო, ქედა, დაბა ქედა რუსთაველის ქ. №18,) 2017 წლის 10 ნოემბერს დადებული

№12 ხელშეკრულებით განსაზღვრული ფინანსური პირობების შემსუბუქების
შესახებ, კერძოდ: ნაწილობრივ 2020 წლის დარჩენილი გადაუხდელი წლიური
საიჯარო ქირის 550 (ხუთას ორმოცდაათი) ლარის, 2021 წლის წლიური საიჯარო
ქირის 3162 (სამი ათას ას სამოცდაორი) ლარის გადახდისგან გათავისუფლების, ასევე
2022 წლის საიჯარო ქირის (3162 (სამი ათას ას სამოცდაორი ლარის)) 50%-ის
ოდენობამდე
შემცირებისა და გადაუხდელ საზღაურზე (საიჯარო ქირაზე)
დარიცხული ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირგასამტეხლოს (რომელიც
შეადგენს გადაუხდელი საზღაურის 0.1% დარღვევის დღიდან ყოველ ვადა
გადაცილებულ დღეზე) გადახდისგან გათავისუფლების თაობაზე მიეცეს თანხმობა
ქედის მუნიციპალიტეტის მერს (როლანდი ბერიძე).
ა.დ) ინდივიდუალური აქტის მოკლე ვადებში მიღების (გამოცემის) დასაბუთება:
წარმოდგენილი
ინდივიდუალური
აქტის მიღება
უნდა
განხორციელდეს
შემჭიდროვებულ ვადებში რათა მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელმა ორგანომ ქედის

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანხმობის მიღების შემდეგ, განახორციელოს დროულად
აღნიშნული საკითხის მოწესრიგება.
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.
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 სამსახურის უფროსი
ს. ბოლქვაძე.
ვ) ინდივიდუალური აქტის ინიციატორი:
ქედის მუნიციპალიტეტის მერი.

ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემისას
ელექტრონულ/საჯარო (პირობებით/უპირობოდ) აუქციონში
გამარჯვების დამადასტურებელი
ოქმი №12
„10“ „ ნოემბერი“ 2017 წელი

დაბა ქედა

(რიცვი, თვე, წელი)

წინამდებარე ოქმი გაიცა
ფიზიკურ პირზე - ეთერი ჯიჯავაძეზე (პირადი №61008006667, დაბ. 01.09.1953, პასპორტის
№დ0453263, იურიდიული მისამართი - საქართველო, ქედა, დაბა ქედა რუსთაველის ქ. №18,)
ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვებულ პირზე
(აუქციონში გამარჯვებულის (ტექსტში შემდგომში - მყიდველის) ფიზიკური პირის სახელი, გვარი/იურიდიული პირის ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა,
სახელწოდება, წარმომადგენლის სახელი, გვარი, მისამართი, საიდენტიფიკაციო დოკუმენტების მონაცემები)

მასზე, რომ „მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების, სარგებლობისა და მართვის უფლებით
გადაცემის, საწყისი საპრივატიზებო საფასურის, ქირის საფასურის, ქირის საწყისი საფასურის
განსაზღვრის და ანგარიშსწორების წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014
წლის 8 დეკემბრის №669 დადგენილების შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში
არსებული დაბა ქედა აკაკი წერეთლის ქ. №1-ში მდებარე შენობა-ნაგებობის პირველ სართულზე
არსებული 79.14 კვ.მ. შენობის ფართი ს/კ21.03.34.282, უფლებრივად და ნივთობრივად უნაკლო
ქონება
(ქონების დასახელება, მისამართი, მონაცემები შესაბამისი რეესტრიდან)

ქონების საწყისი ფასი

1338

(ათას სამას ოცდათვრამეტი) ლარი.

(ციფრებით)

(სიტყვიერად)

შემდგომ ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობის უფლებით
გადაცემის მიზნით, ქედის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს მიერ 2017 წლის „15”
„მაისს“ მოწყობილ ელექტრონულ აუქციონზე (საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს
მომსახურების სააგენტოს ვებ-გვერდზე www. eauction.ge ლოტის №478569 და თარიღი: 03/11/2017
17:00 - 09/11/2017 17:00) მის მიერ შემოთავაზებული ფასის
3162
(სამი ათას ას სამოცდაორი) ლარი
(ციფრებით )

( სიტყვიერად)

საფუძველზე, ის გამოვლინდა გამარჯვებულად (შემდგომში – მყიდველი) და მას
იჯარის ფორმით სარგებლობაში 10 (ათი)
არსებული
(სარგებლობის ფორმა)

წლით

გადაეცემა მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში

(სარგებლობის ვადა)

79,14 კვ.მ არასაცხოვრებელი დანიშნულების შენობა-ნაგებობის ფართი, მიწის ნაკვეთის
საკადასტრო კოდი:21.03.34.282, მისამართი: ქედა, დაბა ქედა აკაკი წერეთლის ქ. №1, უძრავი ქონება
არ არის იპოტეკით დატვირთული, ყადაღადადებული ან სხვა უფლებრივად დატვირთული
(ქონების დასახელება, საკადასტრო/საიდენტიფიკაციო კოდი, უძრავი ქონების ფართობი, ქონების სხვა აღწერილობა)

აუქციონში გამარჯვებული ვალდებულია:
1. აუქციონში გამარჯვებულმა (მოსარგებლე) სარგებლობის უფლებით მიღებული ქონების
საბოლოო ფასი:
3162
(სამი ათას ას სამოცდაორი) ლარი
(ციფრებით)

(სიტყვიერად)

უნდა გადაიხადოს (მის მიერ პირობიან ელექტრონულ აუქციონზე დასასახელებულ საბოლოო ფასს
ან/და საგარანტიო თანხას/ბეს და სრული ღირებულების ოდენობას შორის არსებული სხვაობის

(საბ/ფას.-3162,0 – 341,40-ბე=2820,60) შესაბამისად 2820,60 (ორი ათას რვაას ოცი ლარი და სამოცი
თეთრი) ლარი) სარგებლობის ხელშეკრულების გაფორმებიდან 15 კალენდარული დღის ვადაში,
აუქციონატორის მიერ მითითებულ საბანკო ანგარიშზე:
სს „ლიბერთი ბანკი“;
ბანკის დასახელება: სახელმწიფო ხაზინა;
მიმღები: ხაზინის ერთიანი ანგარიში;
ბანკის კოდი: TRESGE22;
შემოსავლების სახაზინო კოდი: 300703212

2. აუქციონში გამარჯვებულ პირს შეტანილი ბე/უპირობო და გამოუხმობი საბანკო
გარანტია ეთვლება სარგებლობის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ბოლო წლის
გადასახდელი საიჯარო ქირის ოდენობაში.
3. აუქციონში გამარჯვებული (მოიჯარე) ვალდებულია დაიცვას, დათქმულ ვადაში
და ჯეროვნად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი პირობები (პირობებიანი
ელექტრონული აუქციონის შემთხვევაში):
3.1.აუქციონში გამარჯვებული პირი ვალდებულია იჯარის უფლებით გადაცემულ შენობანაგებობის ფართში მოაწყოს სამკერვალო მინი საწარმო, ხელშეკრულების დადებიდან ორი თვის
ვადაში, აღჭუროს შესაბამისი ტექნიკა-დანადგარით და უზრუნველყოს სამუშაო პროცესის დაწყება.
3.2. აუქციონში გამარჯვებული პირი ვალდებულია მინი სამკერვალო საწარმოში დაასაქმოს
დაბა ქედაში მცხოვრები ეკომიგრანტის სტატუსის მქონე არანაკლებ ხუთი მუშახელი - მკერავი.
3.3. აუქციონში გამარჯვებული პირი ვალდებულია იჯარის უფლებით გადაცემულ შენობანაგებობის ფართი კეთილ-მოაწყოს.
4.4. დაიცვას სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმები.
ბ) იჯარის უფლების მქონე პირის მიერ იჯარის უფლებით გადაცემული ქონების საიჯარო
ქირის გადახდა განხორციელდეს შემდეგი პირობებით:
ბ.ა) იჯარის უფლების მქონე საიჯარო ქირას იხდის ყოველ წლიურად სახელშეკრულებო
წლის დასაწყისში პირველ თვეში.
ბ.ბ) პირველი სახელშეკრულებო წელი არის ხელშეკრულების ძალაში შესვლის დღიდან
მომდევნო წლის შესაბამის რიცხვამდე არსებული დრო, ხოლო ყოველი შემდეგი სახელშეკრულებო
წელი არის ხელშეკრულების ძალაში შესვლის დღიდან შესაბამის რიცხვამდე არსებული დრო.
გ) საიჯარო ქირის გადახდა იჯარის უფლების მქონე პირს არ ათავისუფლებს
საქართველოს საგადასახადო კოდექსით დადგენილი გადასახადისა და საქართველოს
კანონმდებლობით დაწესებული სხვა გადასახდელებისაგან.
დ) იჯარის უფლების თაობაზე დადებული ხელშეკრულების ვადაზე ადრე შეწყვეტის
შემთხვევაში, მიუხედავად ხელშეკრულების შეწყვეტის დროისა, მოიჯარე სრულად იხდის იმ
სახელშეკრულებო წლის საიჯარო ქირას, რომელ სახელშეკრულებო წელსაც მოხდა იჯარის
უფლების თაობაზე დადებული ხელშეკრულების ვადაზე ადრე შეწყვეტა.
ე) იჯარის უფლების მქონე პირის მიერ აუქციონში მონაწილეობისთვის გადახდილი „ბე“
ჩაითვლება იჯარის უფლების ვადის დასასრულს გადასახდელ საიჯარო საზღაურში.
ვ) სხვა სააუქციონო პირობებად განისაზღვროს:
ვ.ა) მოიჯარე ვალდებულია იჯარის უფლებით გადაცემულ მიწის ნაკვეთზე საკუთარი
საშუალებებითა და ხარჯებით უზრუნველყოს სააუქციონო პირობების შესრულების მიზნით
კანონმდებლობის შესაბამისად განსახორციელებელი ქმედებებისათვის დაწესებული ნებართვების
ან/და ლიცენზიების ან სხვა უფლების მოპოვება.
ვ.ბ) იჯარის უფლება არ დატვირთოს სხვა მიწის ნაკვეთის/შენობა-ნაგებობის ან სხვა პირთა
სასარგებლოდ იმდაგვარად, რითაც შეუძლებელი გახდება შენობა-ნაგებობის მიზნობრივი
გამოყენება ან/და ქედის მუნიციპალიტეტის წინაშე ნაკისრი ვალდებულების შესრულება.
ვ.გ) მოიჯარემ საკუთარი საშუალებებითა და ხარჯებით უნდა უზრუნველყოს იჯარის
უფლებით გადაცემული შენობა-ნაგებობის ფართის ცენტრალურ კომუნიკაციებთან მიერთება.

ვ.დ) მოიჯარე ვალდებულია გადაიხადოს იჯარის უფლების თაობაზე შესაბამისი
ხელშეკრულების სათანადო წესით დადასტურების, უფლების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისა
და სხვა მასთან დაკავშირებული აუცილებელი ხარჯები.
ვ.ე) აუქციონში გამარჯვებულ პირს გადაცემულ შენობა-ნაგებობის ფართზე იჯარის
უფლება წარმოეშობა აღნიშნულის თაობაზე დადებული ხელშეკრულების საჯარო რეესტრში
რეგისტრაციის შემდეგ.

4. აუქციონში გამარჯვებული (მოსარგებლე) ვალდებულია სარგებლობის
ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები და მათი შესრულების მიმდინარეობის
შესახებ მოთხოვნისთანავე ან/და 6 თვეში ერთხელ წარუდგინოს ინფორმაცია ქედის
მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ ორგანოს.
5. აუქციონში გამარჯვებულს (მოსარგებლე) უფლება არა აქვს ქედის
მუნიციპალიტეტის სარგებლობის უფლებით (იჯარა) მიღებული ქონება, სარგებლობის
ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, სარგებლობის უფლებით გადასცეს ან
სხვაგვარად დატვირთოს ქედის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ ორგანოსთან
შეუთანხმებლად. ამასთან იგი ვალდებულია მუნიციპალიტეტის მიღებული ქონების
მოვლა-პატრონობასა და დაცვაზე.
6. ოქმით ნაკისრი ვალდებულებები შესრულებულად ითვლება უფლებამოსილი
ორგანოს მიერ მათი დადასტურების მომენტიდან.
7. წინამდებარე ოქმთან დაკავშირებული სადავო საკითხები განიხილება მოქმედი
კანონმდებლობის შესაბამისად.
8. აუქციონში გამარჯვებული (მოსარგებლე) ვალდებულია ოქმის საფუძველზე,
არაუმეტეს 15 (თხუთმეტი) კალენდარული დღის ვადაში, აუქციონატორთან გააფორმოს
სარგებლობის (იჯარის) ხელშეკრულება, მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
9. ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმი არის ქედის
მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს დაპირება, რომელიც შეიცავს ქედის
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების გადაცემის ძირითად პირობებს და
მხარეთა უფლება-მოვალეობებს. ოქმი შედგენილია ქართულ ენაზე 3 (სამი) თანაბარი
იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად, ერთი რჩება გამყიდველს, ხოლო ორი გადაეცემა
მყიდველს.
10. ოქმს ხელს აწერს აუქციონატორი და აუქციონში გამარჯვებული პირი
(მყიდველი).

აუქციონატორი /----------------------------/ /დავით დუმბაძე/
(ხელმოწერა)

(სახელი, გვარი)

აუქციონში გამარჯვებული პირი (მყიდველი) /----------------------------/ ეთერი ჯიჯავაძე/
(ხელმოწერა)

---------------------ბ/ა

(სახელი, გვარი)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების ელექტრონული
აუქციონის ფორმით, სარგებლობის უფლებით პირობებით
გადაცემის ხელშეკრულება
№12
დაბა ქედა

„10“ ნოემბერი 2017 წელი
მუხლი 1. ხელშეკრულების მხარეები

ერთი მხრივ, ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობა წარმოდგენილი გამგებელი
დავით დუმბაძის სახით /პირადი№61002007830;/ (ტექსტში - „მესაკუთრედ“ წოდებული)
და მეორეს მხრივ,
ეთერ ჯიჯავაძე
/პირადი№61008006667;/ შემდეგში ,,მოიჯარედ“
წოდებული, ვდებთ ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების იჯარის
უფლებით სარგებლობის ხელშეკრულებას (შემდგომში ხელშეკრულებას), რომელშიც
განსაზღვრულია მხარეთა უფლებები და ვალდებულებები ხელშეკრულების საგნის
მიმართ.
მუხლი 2. ხელშეკრულების სამართლებრივი საფუძვლები
ამ ხელშეკრულების სამართლებრივი საფუძველია: საქართველოს კონსტიტუცია,
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი, საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი
თვითმმართველობის
კოდექსი“,
„მუნიციპალიტეტის
ქონების
პრივატიზების,
სარგებლობისა და მართვის უფლებით გადაცემის, საწყისი საპრივატიზებო საფასურის,
ქირის საფასურის, ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრის და ანგარიშ სწორების წესების
დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 8 დეკემბრის №669
დადგენილება და „ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული დაბა ქედა აკაკი
წერეთლის ქ. №1-ში მდებარე შენობა-ნაგებობის პირველ სართულზე არსებული 79.14 კვ.მ.
ფართის (ს/კ21.03.34.282) სასყიდლიანი იჯარის უფლებით სარგებლობაში გადაცემაზე
პირობიანი ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის
გამგებლის 2017 წლის 03 ნოემბერი №1780 ბრძანება.
მუხლი 3. ხელშეკრულების საგანი
„ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული დაბა ქედა აკაკი წერეთლის ქ.
№1-ში მდებარე შენობა-ნაგებობის პირველ სართულზე არსებული 79.14 კვ.მ. ფართის
(ს/კ21.03.34.282) სასყიდლიანი იჯარის უფლებით სარგებლობაში გადაცემაზე პირობიანი
ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებლის
2017 წლის 03 ნოემბერი №1780 ბრძანების საფუძველზე „მესაკუთრე“ გადასცემს, ხოლო
,,მოიჯარე“ იჯარის უფლებით სარგებლობაში იღებს ქედის მუნიციპალიტეტის
საკუთრებაში არსებულ ქონებას, კერძოდ: დაბა ქედა აკაკი წერეთლის ქ. №1-ში მდებარე
შენობა-ნაგებობის პირველ სართულზე არსებული 79.14 კვ.მ. არასაცხოვრებელი
დანიშნულების
შენობა-ნაგებობის
ფართს
/საკადასტრო
კოდი:
№21.03.34.282/.
ხელშეკრულების გაფორმებასთან ერთად, მხარეებს შორის ფორმდება სარგებლობაში
გადასაცემი ქონების მიღება-ჩაბარების აქტი.

მუხლი 4. სარგებლობის საზღაური, გადახდის ვადები
1. ყოველწლიური საიჯარო ქირა შეადგენს 3162 /სამი ათას ას სამოცდაორი/ ლარს.
2. „მოიჯარე“ საიჯარო ქირას იხდის ყოველ წლიურად სახელშეკრულებო წლის
დასაწყისში პირველ თვეში, მოიჯარეს აქვს ქირის ავანსად გადახდის უფლება.
3. პირველი სახელშეკრულებო წელი არის ხელშეკრულების ძალაში შესვლის
დღიდან მომდევნო წლის შესაბამის თვის რიცხვამდე არსებული დრო, ხოლო ყოველი
შემდეგი სახელშეკრულებო წელი არის ხელშეკრულების ძალაში შესვლის დღიდან
შესაბამის თვის რიცხვამდე არსებული დრო.
4. საიჯარო ქირის გადახდა მოიჯარე პირს არ ათავისუფლებს ქონების
სარგებლობისათვის საქართველოს საგადასახადო კოდექსით დადგენილი გადასახადისა
და საქართველოს კანონმდებლობით დაწესებული სხვა გადასახდელებისაგან.
5. იჯარის უფლების თაობაზე დადებული ხელშეკრულების ვადაზე ადრე შეწყვეტის
შემთხვევაში, მიუხედავად ხელშეკრულების შეწყვეტის დროისა, მოიჯარე სრულად იხდის
იმ სახელშეკრულებო წლის საიჯარო ქირას, რომელ სახელშეკრულებო წელსაც მოხდა
იჯარის უფლების თაობაზე დადებული ხელშეკრულების ვადაზე ადრე შეწყვეტა.
6. „მოიჯარე“ საიჯარო ქირის გადახდამდე ანგარიშის დასაზუსტებლად უნდა
მიმართოს ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობას.
7. „მიჯარე“ ვალდებულია საიჯარო ქირის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი,
გადახდიდან არა უგვიანეს 5 დღისა წარუდგინოს ქონების „მესაკუთრეს“.
მუხლი 5. ხელშეკრულების ვადა
ამ ხელშეკრულებით ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონება
სარგებლობაში (იჯარით) გაიცემა 10 (ათი) წლით. 10 (ათი) წლიანი ვადა აითვლება
მხარეთა მიერ ხელშეკრულების ხელმოწერისა და მისი საჯარო რეესტრში რეგისტრაციის
შემდეგ.
მუხლი 6. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი
1. „მესაკუთრე“ ვალდებულია:
ა) მოამზადოს ქონების იჯარის უფლებით სარგებლობაში გადასაცემად საჭირო
დოკუმენტაცია;
ბ) ხელი
შეუწყოს „მოიჯარეს“ მიერ იჯარის უფლებით აღებული ქონებით
სარგებლობას.
2. „მესაკუთრეს“ უფლება აქვს:
ა) ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში დაათვალიეროს იჯარის უფლებით
სარგებლობაში გაცემული ქონება.
ბ) მოითხოვოს ხელშეკრულების შეწყვეტა, თუ კი:
ბ.ა) „მოიჯარე“ არღვევს ხელშეკრულების პირობებს;
ბ.ბ) „მოიჯარე“ განზრახ ან გაუფრთხილებლობით აუარესებს იჯარის უფლებით
გაცემულ ქონებას, რითაც ზიანი ადგება „მესაკუთრეს; იგი ვალდებულია ამ შემთხვევაში
აღმოფრას ან ანაზღაუროს ამ ქმედებათა გამო გამოწვეული ზიანი გონივრულ ვადებში. თუ
მოიჯარე პირის მიერ წარმოშობილი ზიანი არ აღმოიფხვრება ან არ ანაზღაურდება ამ
შემთხვევაში „მესაკუთრე“ 1 კვირით ადრე წერილობით აცნობებს „მოიჯარე“ პირს

ხელშეკრულების გაუქმების შესახებ და თუ ამ ვადაში „მოიჯარე“ პირმა არ წარმოადგინა
ხელშეკრულების გაუქმების მიზეზების აღმოფხვრის დამადასტურებელი დოკუმენტი,
„მესაკუთრე“ უფლებამოსილია ცალმხრივად გააუქმოს ხელშეკრულება დადგენილი
წესით;
გ) საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ სხვა შემთხვევებში.
3. „მოიჯარე“ ვალდებულია შეასრულოს შემდეგი პირობები:
ა) აუქციონში გამარჯვებული პირი ვალდებულია იჯარის უფლებით გადაცემულ შენობანაგებობის ფართში მოაწყოს სამკერვალო მინი საწარმო, ხელშეკრულების დადებიდან ორი თვის
ვადაში, აღჭუროს შესაბამისი ტექნიკა-დანადგარით და უზრუნველყოს სამუშაო პროცესის დაწყება.
ბ) აუქციონში გამარჯვებული პირი ვალდებულია მინი სამკერვალო საწარმოში დაასაქმოს
დაბა ქედაში მცხოვრები ეკომიგრანტის სტატუსის მქონე არანაკლებ ხუთი მუშახელი - მკერავი.
გ) აუქციონში გამარჯვებული პირი ვალდებულია იჯარის უფლებით გადაცემულ შენობანაგებობის ფართი კეთილ-მოაწყოს.
დ) მოიჯარე ვალდებულია დაიცვას სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმები.
დ) სხვა სააუქციონო პირობებად განისაზღვროს:
დ.ა) მოიჯარე ვალდებულია იჯარის უფლებით გადაცემულ შენობა-ნაგებობის ფართზე
საკუთარი საშუალებებითა და ხარჯებით უზრუნველყოს სააუქციონო პირობების შესრულების
მიზნით კანონმდებლობის შესაბამისად განსახორციელებელი ქმედებებისათვის დაწესებული
ნებართვების ან/და ლიცენზიების ან სხვა უფლების მოპოვება.
დ.ბ) იჯარის უფლება არ დატვირთოს სხვა მიწის ნაკვეთის/შენობა-ნაგებობის ან სხვა პირთა
სასარგებლოდ იმდაგვარად, რითაც შეუძლებელი გახდება შენობა-ნაგებობის მიზნობრივი
გამოყენება ან/და ქედის მუნიციპალიტეტის წინაშე ნაკისრი ვალდებულების შესრულება;
დ.გ) მოიჯარემ საკუთარი საშუალებებითა და ხარჯებით უნდა უზრუნველყოს იჯარის
უფლებით გადაცემული შენობა-ნაგებობის ფართის ცენტრალურ კომუნიკაციებთან მიერთება;
დ.დ) მოიჯარე ვალდებულია გადაიხადოს იჯარის უფლების თაობაზე შესაბამისი
ხელშეკრულების სათანადო წესით დადასტურების, უფლების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისა
და სხვა მასთან დაკავშირებული აუცილებელი ხარჯები;
დ.ე) აუქციონში გამარჯვებულ პირს გადაცემულ შენობა-ნაგებობაზე იჯარის უფლება
წარმოეშობა აღნიშნულის თაობაზე დადებული ხელშეკრულების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციის
შემდეგ.

ე) არ განახორციელოს კანონსაწინააღმდეგო ქმედებები ქონების მიმართ;
ვ) აუნაზღაუროს „მესაკუთრეს“ ქონების მდგომარეობის გაუარესებით გამოწვეული
ზიანი, ამასთან ნორმალური ცვეთა მხედველობაში არ მიიღება;
4. „მოიჯარეს“-ს უფლება აქვს:
ა) მოითხოვოს ხელშეკრულების ვადამდე გაუქმება, თუ იჯარის უფლებით
გადაცემული ქონება გამოუსადეგარი გახდა.
ბ) საკუთარი სახსრებით აწარმოოს მშენებლობა/რემონტი, აგრეთვე სხვა სამუშაოები,
რომლებიც დაკავშირებულია გადაცემული ქონების მიზნობრივად გამოყენების
საქმიანობასთან. აღნიშნულ საქმიანობებზე გაწეული ხარჯები „მესაკუთრის“ მხრიდან
კომპენსაციას არ ექვემდებარება.
5. მხარეებს უფლება აქვთ მოითხოვონ ხელშეკრულების ვადამდე შეწყვეტა,
არსებული კანონმდებლობის შესაბამისად.
6. ქედის მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობის უფლებით მიმღებს უფლება არა
აქვს სარგებლობის უფლებით მიღებული ქონება, სარგებლობის ხელშეკრულების
მოქმედების პერიოდში სარგებლობის უფლებით გადასცეს (მათ შორის, გააქირაოს,
აღნაგობის, თხოვების ფორმით გადასცეს) ან სხვა გვარად დატვირთოს ქედის

მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ ორგანოსთან შეუთანხმებლად. ამასთან, იგი პასუხის
მგებელია ქედის მუნიციპალიტეტის ქონების მოვლა-პატრონობასა და დაცვაზე.
მუხლი 7. ქედის მუნიციპალიტეტის ქონების მიმღები პირის პასუხისმგებლობა
1. ქედის მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობის უფლებით მიმღები
ვალდებულია, მისთვის გადაცემული ქედის მუნიციპალიტეტის ქონების გამოყენებისას
დაიცვას აუქციონის ან/და სარგებლობის ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობები,
სარგებლობის ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები და მათი შესრულების
მიმდინარეობის
შესახებ
მოთხოვნისთანავე
წარუდგინოს
ინფორმაცია,
ქედის
მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ ორგანოს.
2. სარგებლობის ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობის
შემთხვევაში, ქედის მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობის უფლებით მიმღებს ეძლევა
წერილობითი გაფრთხილება, რომელშიც მიეთითება დარღვევის გამოსწორების ვადა და
პირგასამტეხლოს
ოდენობა.
პირგასამტეხლო
განისაზღვრება
სარგებლობის
ხელშეკრულებით, სახელშეკრულებო პირობებიდან გამომდინარე, კერძოდ:
ა) საზღაურის გადაუხდელობის შემთხვევაში – გადაუხდელი საზღაურის 0.1%
დარღვევის დღიდან ყოველ ვადა გადაცილებულ დღეზე;
3. სარგებლობის ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის განმეორებით
გამოვლენის შემთხვევა და/ან დაწესებულ ვადაში პირგასამტეხლოს გადაუხდელობა
მიიჩნევა სარგებლობის ხელშეკრულების ცალმხრივად მოშლის საფუძვლად ქედის
მუნიციპალიტეტის აღამსრულებელი ორგანოს მიერ. ქედის მუნიციპალიტეტის ქონების
სარგებლობის უფლებით მიმღებს არ უბრუნდება გადახდილი თანხა და არ
უნაზღაურდება მის მიერ გაწეული სხვა ხარჯები.
მუხლი 8. ქონების საკუთრების უფლება
1. ქედის მუნიციპალიტეტის ქონება, რომელიც გადაცემულია იჯარის უფლებით
სარგებლობის ფორმით, სარგებლობის ხელშეკრულების ვადის დამთავრების შემდგომ
უნდა დაუბრუნდეს ქედის მუნიციპალიტეტს,
საქართველოს ორგანული კანონის
„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ და საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის
შესამაბისად. თუ „მოიჯარე“ ხელშეკრულების ვადის გასვლის შემდგომ არ დააბრუნებს
იჯარის უფლებით მიღებულ ქონებას, მაშინ „მესაკუთრეს“ შეუძლია მოითხოვოს
დათქმული საზღაურის გადახდა ქონების დაბრუნების დაყოვნებისათვის. „მესაკუთრეს“
შეუძლია მოითხოვოს სხვა სახის ზიანის ანაზღაურებაც.
2. სარგებლობაში გადაცემული ქონების გამოყენებით შექმნილი პროდუქცია,
შემოსავალი, აგრეთვე ამ შემოსავლის ხარჯზე შეძენილი ქონება ეკუთვნის „მოიჯარე“
პირს.
მუხლი 9. ფორს - მაჟორი
1.
მხარეები
თავისუფლდებიან
პასუხისმგებლობისაგან
ვალდებულების
შეუსრულებლობისათვის, თუ კი ეს გამოწვეული იყო დაუძლეველ ძალთა გამო.
2. დაუძლეველი ძალა ნიშნავს ისეთ გარემოებას, რომელიც წარმოიშვა მხარეთა
ნების გარეშე და რომლის დადგომისა და მოქმედების კონტროლი აღემატება მხარეთა

გონივრულ კონტროლს, რომელიც მოიცავს (მაგრამ არ შემოიფარგლება) სტიქიურ
უბედურებებს, მიწის ძვრებს, საომარ მოქმედებებს, სამოქალაქო არეულობებს და სხვა.
აგრეთვე, კანონმდებლობის შეცვლა, სახელმწიფო ორგანოების მოქმედებები, რომლებიც
შეუძლებელს გახდიან მხარეთა მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას. აღნიშნულ
შემთხვევებში მხარეთა მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება გადაიწევს იმ ვადით,
რა პერიოდშიც იარსებებს დაუძლეველ ძალთა სიტუაცია. ვალდებულების შესრულების
ვადის გადაწევა არ მოხდება იმ შემთხვევაში თუ რომელიმე მხარემ დაკარგა ინტერესი
მეორე მხარის მიერ ვალდებულების შესრულებისადმი.
მუხლი 10. ხელშეკრულების პირობების შეცვლა
ნებისმიერი ცვლილება ან/და დამატება წინამდებარე ხელშეკრულებაში შეიძლება
შეტანილ იქნეს მხარეების მიერ ორმხრივი წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე.
მუხლი 11. სხვა დებულებანი
1. მხარეთა შორის წარმოქმნილი სხვა სადაო საკითხები წყდება მხარეთა შორის
ურთიერთ შეთანხმების გზით, ხოლო გადაუწყვეტლობის შემთხვევაში სასამართლოში.
2. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე 3 (სამი) თანაბარი იურიდიული
ძალის მქონე ეგზემპლარად. ხელშეკრულების ერთი ეგზემპლარი ინახება ქონების
მესაკუთრესთან, ხოლო ორი გადაეცემა მოიჯარეს.
მუხლი 12. მხარეთა რეკვიზიტები
„მესაკუთრე“
ქედის მუნიციპალიტეტი (ს/კ246762061)
მისამართი: დ. ქედა, მ.კოსტავას ქ. №3
ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებლი

„მოიჯარე“
ფიზიკური პირი
ეთერი ჯიჯავაძე (პ/ნ 61008006667)

მისამართი: ქედა, დაბა ქედა რუსთაველის
ქ.№18

დავით დუმბაძე/------------------------------/
ეთერი ჯიჯავაძე /–––––––––––––––––––––/

მიღება–ჩაბარების
აქტი
დაბა ქედა
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ამ აქტზე ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერმა ერთის მხრივ ქედის მუნიციპალიტეტის
გამგებლის დავით დუმბაძის /პირადი№61002007830;/
სახით (შემდგომში
„მესაკუთრე“) და მეორეს მხრივ პირობებიან ელექტრონულ აუქციონში
გამარჯვებული ფ/პ ეთერი ჯიჯავაძის (პირადი №61008006667) სახით (შემდგომში
„მოიჯარე“) ვადგენთ ამ აქტს მასზედ, რომ მხარე პირველმა გადასცა, ხოლო მხარე
მეორემ მიიღო ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული დაბა ქედა აკაკი
წერეთლის ქ. №1-ში მდებარე შენობა-ნაგებობის პირველ სართულზე არსებული 79.14 კვ.მ.
არასაცხოვრებელი დანიშნულების ფართი (ს/კ21.03.34.282), სასყიდლიანი იჯარის

უფლებით სარგებლობაში 10 (ათი) წლის ვადით, რომლის ყოველწლიური საიჯარო
ქირა შეადგენს 3162 /სამი ათას ას სამოცდაორი/ ლარს.
ზემოთ აღნიშნულის მიმართ არცერთ მხარეს პრეტენზია არ გაგვაჩნია, რასაც
ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

ჩააბარა:

ჩაიბარა:

„მესაკუთრე“
ქედის მუნიციპალიტეტი (ს/კ246762061)
მისამართი: დ. ქედა, მ.კოსტავას ქ. №3
ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებლი

„მოიჯარე“

დავით დუმბაძე/-------------------------/

ეთერი ჯიჯავაძე /–––––––––––––––––––––/

ბ/ა

ფ/პ ეთერი ჯიჯავაძე (პ/ნ 61008006667)

მისამართი: დაბა ქედა რუსთაველის ქ. N 18

