
 
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №8
2019 წლის 31 იანვარი

ქ. ვანი

 
„ვანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღების, გადახდის

ინსტრუქციის, დაგვა-დასუფთავების და ნარჩენების განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ“ ვანის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 10 ნოემბრის №49 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის

შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი
პუნქტის ,,დ. ბ“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მეორე პუნქტის, ,,ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ“
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის მეექვსე პუნქტისა და 121 მუხლის, ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“
საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მეოთხე პუნქტის საფუძველზე,  ვანის მუნიციპალიტეტის
საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
„ვანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღების, გადახდის
ინსტრუქციის, დაგვა-დასუფთავების და ნარჩენების განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ“ ვანის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 10 ნოემბრის №49 დადგენილების (www.matsne.gov.ge, 17.11.2015
წელი, სარეგისტრაციო კოდი: 210020010.35.121.016193) დანართი №3 შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს
თანდართული სახით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ვანის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე ალექსანდრე ლილუაშვილი

დანართი N3
მოსაკრებლის ოდენობა დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისთვის იურიდიული პირების,  

ინდივიდუალური მეწარმეების, ორგანიზაციების და დაწესებულებებისთვის

N
საწარმოების, ორგანიზაციებისა და დაწესებულებების

ჯგუფების ჩამონათვალი საქმიანობის სფეროს
მიხედვით

ზომის ერთეული

ნარჩენების
წლიური

დაგროვების
ნორმა მ3

მოსაკრებლის განაკვეთი
თვეში ზომის ერთეულზე

სვეტი /N4:12 თვე x 7
ლარი_მოსაკრებლის 1მ3

ნარჩენზე/ლარი

1 სასურსათო და ყვავილების მაღაზია (სავაჭრო
დარბაზი) სამუშაო ფართის 1 მ2 0.65 0.38

2 სუპერმარკეტი (სავაჭრო დარბაზი) სამუშაო ფართის 1 მ2 0.6 0.35

3 შერეული საქონლის მაღაზია (სავაჭრო დარბაზი) სამუშაო ფართის 1 მ2 0.55 0.32

4 სამრეწველო მაღაზია (სავაჭრო დარბაზი) სამუშაო ფართის 1 მ2 0.5 0.29

5 აფთიაქი (სავაჭრო დარბაზი) სამუშაო ფართის 1 მ2 0.46 0.27

6 ავეჯის სპეციალური მაღაზია (სავაჭრო დარბაზი) სამუშაო ფართის 1 მ2 0.25 0.15

7 შერეული სასაქონლო ბაზარი ერთი ადგილი 0.86 0.5

8 აგრარული ბაზარი ერთი ადგილი 1.2 0.7
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9 ყვავილების ბაზარი ერთი ადგილი 3.4 2

10 საბითუმო ბაზარი საერთო ფართის 1მ2 0.23 0.13

11 საბითუმო საწყობი საერთო ფართის 1მ2 0.18 0.1

12 კაფე-ბარი, რესტორანი, სასადილო, პიცერია ერთ დასაჯდომ
ადგილზე 2 1.2

13 სარიტუალო დარბაზი საერთო ფართის1მ2 0.25 0.15

14 სასტუმრო (ინფრასტრუქტურის ფართზე
მოსაკრებელი არ დაერიცხება)

მომსახურეობის
ერთეული(ერთი
საწოლი)

1.72 1

15 სკოლა, ინსტიტუტი, კოლეჯი, ტექნიკუმი,
პროფესიული სასწავლებელი ერთი მოსწავლე 0.1 0.06

16 საბავშვო ბაგა-ბაღი ერთი აღსაზრდელი 0.2 0.12

17
სახელმწიფო ადმინისტრაცია,
დაწესებულება(ინფრასტრუქტურულ ფართზე
მოსაკრებელი არ დაერიცხება)

საერთო ფართის1მ2 0.02 0.012

18
ოფისი, სააგენტო და პროფესიული ორგანიზაცია
(ინფრასტრუქტრულ ფართზე მოსაკრებელი არ
დაერიცხება)

საერთო ფართის1მ2 0.08 0.05

19 ავტოსადგური

ღია ფართის1მ2 0.08 0.05

დახურული ფართის
1მ2

0.25 0.15

20 ფასიანი ავტოსადგომი საერთო ფართის1მ2 0.02 0.01

21 პარკირება საერთო ფართი1მ2 0.03 0.02

22 კინოთეატრი, თეატრი მაყურებლის ერთი
სავარძელი 0.16 0.093

23
გასართობი-სათამაშო, ბიზნესობიექტი,
ტოტალიზატორი, სამორინე,დისკოთეკა, ღამის
კლუბი

საერთო ფართის 1მ2 0.36 0.21

24 ინტერნეტკაფე საერთო ფართი 1მ2 0.34 0.2

25 ავტოგასამართი სადგური საერთო ფართი 1მ2 0.08 0.05

26 ავტოტექმომსახურების სადგური, სახელოსნო,
ავტოსამრეცხაო

ღია ფართი 1მ2 0.02 0.01

დახურული ფართის
1მ2

0.14 0.08
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27
მცირე სამეწარმეო საქმიანობა, შენობის შიგნით
მიმდინარე წარმოებისას საყოფაცხოვრებო
მომსახურეობის ობიექტი

საერთო ფართის 1მ2 0.21 0.12

28

ბანკი, ლომბარდი, საკრედიტო და საფინანსო
ორგანიზაცია, ვალიუტუის გადამცვლელი პუნქტი
(ინფრასტრუქტურულ ფართზე მოსაკრებელი არ
დაერიცხება)

საერთო ფართის 1მ2 0.34 0.2

29 აბანო, საუნა საერთო ფართის 1მ2 0.18 0.11

30

სტადიონი, სპორტული გამაჯანსაღებელი
დაწესებულების ღია ტერიტორია და მანეჟი,
სპორტული კლუბი, ფიტნეს კლუბი(სატურნირო და
სავარჯიშო მოედნის გარდა)

დახურული ფართის
1მ2

0.08 0.047

31 სადალაქო, სილამაზის სალონი საერთო ფართის 1მ2 0.46 0.27

32 საცხობი სამუშაო ფართის 1მ2 0.26 0.15

33 მშენებარე ობიექტი, სარემონტო სამუშაო (გაწმენდა,
შეღებვა, შელესვა და სხვა) ერთ მომუშავეზე 3.43 2

34 საწყობი პირდაპირი მიღების გარეშე, მაცივარი, ბაზა

ღია ფართის 1მ2 0.02 0.012

დახურული ფართის
1მ2

0.01 0.06

35 საწარმო ობიექტის ღია ტერიტორია, სადაც
მიმდინარეობს ღია პროცესი საერთო ფართის 1მ2 0.004 0.002

36 სერიული პროდუქციის საწარმოოს შენობა-
ნაგებობები (საწარმო ნარჩენების გარეშე) საერთო ფართის 1მ2 0.002 0.001

37 მუზეუმი, ბიბლიოთეკა, არქივი (ინფრასტრუქტურის
ფართზე მოსაკრებელი არ დაერიცხება) საერთო ფართის 1მ2 0.022 0.013

38
საავადმყოფო, სამშობიარო სახლი
(ინფრასტრუქტურულ ფართზე მოსაკრებელი არ
დაირიცხება)

ერთი საწოლი 1.157 0.67

39

სამედიცინო დიაგნოსტიკური ცენტრი, დისპანსერი,
ექიმისა და სტომატოლოგიური კაბინეტი
(ინფრასტრუქტურულ ფართზე მოსაკრებელი არ
დაერიცხება)

საერთო ფართის 1მ2 0.16 0.09

40 პოლიკლინიკა (ინფრასტრუქტურულ ფართზე
მოსაკრებელი არ დაერიცხება) საერთო ფართის 1მ2 0.05 0.035

41

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის
პირველადი სახის გადამუშავება,
დასაწყობება:
                                

პირველ 1000
კვ.მეტრამდე 1მ2 0.2 0.1

პირველ 1000
კვ.მეტრს 1მ2 0.02 0.01
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ზევით

ერთი თვის ოდენობის გაანგარიშება იურიდიული პირების, საწარმოების, ინდ/მეწარმეების,ორგანიზაციებისა და
დაწესებულებებისათვის.
მოსაკრებლის გაანგარიშების ფორმულაა: მ=გ*რ
ა) მ – ერთი თვის მოსაკრებელი (ლარი)
ბ) გ– მოსაკრებლის განაკვეთი თვეში ზომის ერთეულზე (ლარი)
გ) რ – ზომის ერთეულის ფაქტობრივი რაოდენობა (შესაბამისი ფართი, ადგილი, საწოლი და ა.შ.
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