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თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

 

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა  № 

 

„-----“ ნოემბერი 2019 წ. 

ქ. თელავი 

 

თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების                 
სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ  

   

         საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24–ე 

მუხლის პირველი პუნქტის „ე.ე“ ქვეპუნქტისა და 108-ე მუხლის შესაბამისად, 

1. გადაეცეს სახელმწიფოს საკუთრებაში უსასყიდლოდ თელავის მუნიციპალიტეტის  

საკუთრებაში არსებული, სოფელ სანიორეში მდებარე 2009 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (საკადასტრო კოდი: 53.15.37.086) სსიპ - საჯარო რეესტრის 

ეროვნული სააგენტოს მიერ რეგისტრირებულ სანივთო უფლებებთან (სარგებლობა და 

შეზღუდული სარგებლობა) ერთად. 

2.   განკარგულება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

3.  განკარგულების გასაჩივრება შესაძლებელია თელავის რაიონულ სასამართლოში, მისი ძალაში 

შესვლიდან 1 თვის ვადაში (მის: ქ. თელავი, დავით აღმაშენებლის გამზ. №41). 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                               არჩილი თხლაშიძე 
 
 
 



 

 

ქ. თელავი                                                                                                                       12.11.2019 წ.  

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

თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების                 
სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ                                                                

       თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ინიცირებული პროექტი ეხება თელავის 
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სახელმწიფოსთვის საკუთრებაში 
უსასყიდლოდ  გადაცემის საკითხს. 

       სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ განცხადებით მომართა თელავის 
მუნიციპალიტეტის მერიას და ითხოვა თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული,  
სოფელ სანიორეში მდებარე 2009 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის 
(საკადასტრო კოდი: 53.15.37.086) სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემა, 
შემდგომში სსიპ - იუსტიციის სახლისათვის გადაცემის მიზნით.  

      ზემოაღნიშნულ მიწის ნაკვეთზე რეგისტრირებულია შეზღუდული სარგებლობა 
(უსასყიდლო აღნაგობის უფლება 30 წლის ვადით) თელავის მუნიციპალიტეტსა და სსიპ - 
სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს (შემდგომში - სააგენტო) შორის 2017 წლის 23 
თებერვალს გაფორმებული N1 უსასყიდლო აღნაგობის ხელშეკრულების საფუძველზე. 
შესაბამისად, მიწის ნაკვეთზე განთავსებულია სააგენტოს საკუთრებაში არსებული 294.91 კვ.მ. 
შენობა-ნაგებობა (საზოგადოებრივი ცენტრი), ხოლო მიწის ნაკვეთი წარმოადგენს თელავის 
მუნიციპალიტეტის საკუთრებას. ამასთან, სააგენტოსა და მოიჯარეებს შორის გაფორმებული 
ხელშეკრულებების საფუძველზე, უძრავ ქონებაზე რეგისტრირებულია შ.პ.ს. „მაგთიკომის“ და სს 
„ლიბერთი ბანკის“ სარგებლობის უფლება.   

       ვინაიდან, 2020 წლის 01 იანვრიდან საზოგადოებრივი ცენტრების ოპერირებას და 
მოქალაქეთა მომსახურებას სააგენტოს ნაცვლად განახორციელებს სსიპ - იუსტიციის სახლი, 
მიმდინარეობს ქვეყნის მასშტაბით არსებული საზოგადოებრივი ცენტრების შენობების სსიპ - 
იუსტიციის სახლისათვის გადაცემა. სწორედ ზემოაღნიშნული წარმოადგენს სოფელ სანიორეში 
მდებარე 2009 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის  სახელმწიფოსთვის 
საკუთრებაში უსასყიდლოდ  გადაცემის მიზანს. 

       საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 108-ე 
მუხლის თანახმად, თელავის მუნიციპალიტეტის მერიას მიზანშეწონილად მიაჩნია 
განხორციელდეს სოფელ სანიორეში მდებარე 2009 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 
მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 53.15.37.086) სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ 
საკუთრებაში გადაცემა მასზე რეგისტრირებულ სანივთო უფლებებთან (სარგებლობა და 
შეზღუდული სარგებლობა) ერთად. 


