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           სხდომას ესწრებოდნენ კომისიის წევრები: გიგა გოგიბერიძე, დავით ხარძეიშვილი, მალხაზ 

ცერცვაძე, შოთა გიორგაძე, ალექსანდრე ოქროპილაშვილი, გია ხარაბაძე, დავით ადეიშვილი, 

სანდრო ხურციძე, გია ჩხიკიძე, აპოლონ რამიშვილი. 

       საპატიო მიზეზის გამო სხდომას არ ესწრებოდნენ: ბიჭიკო პაიკიძე, პაატა ხურციძე, რობიზონ 

ფუტკარაძე. 
სხდომაზე დამსწრე კომისიის წევრთა ხელმოწერების სია თან ერთვის. 
 /დანართი N1/ 
 
მოწვეული პირი:  ეკონომიკისა და მუნიციპალური ქონების მართვის სამსახურის უფროსი - ზვიად 

კაპანაძე. 

   კომისიის სხდომის თავმჯდომარე - გიგა გოგიბერიძე  (კომისიის თავმჯდომარე) 

   კომისიის სხდომის მდივანი - საკრებულოს აპარატის  იურიდიულ და საორგანიზაციო საკითხთა  

განყოფილების  უფროსი  სპეციალისტი  საოქმო  წარმოების  საკითხებში - ლუბა კიკაბიძე    

 

დ ღ ი ს     წ ე ს რ ი გ ი 
 

 1. ვანის მუნიციპალიტეტის კერძო სამართლის იურიდიული პირის ძირითადი საშუალებების 

გასხვისებისა და სარგებლობის უფლების გადაცემის, ქონების საწყისი საფასურის, ქონების 

სარგებლობის უფლებით გადაცემისას ქირის საფასურის განსაზღვრისა და ანგარიშსწორების წესის 

დამტკიცების შესახებ“ საკრებულოს დადგენილების პროექტის განხილვა. 

 

                 მომხს: ზვიად კაპანაძე 

 
  

2. ვანის მუნიციპალიტეტის საპრივატიზებო ობიექტთა ნუსხაში მუნიციპალური საკუთრების 

ობიექტების საწყისი საპრივატიზებო ღირებულების განსაზღვრისა და მუნიციპალური საკუთრების 

ობიექტების პრივატიზების პროცესის დაჩქარებისა და მოწესრიგების ღონისძიებათა თაობაზე. 

        მომხს: ზვიად კაპანაძე 

 

გადაწყვიტეს:  დღის წესრიგი მიღებულ იქნა წარმოდგენილი სახით. 



 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                     

      მოისმინეს : 

   დღის წესრიგის პირველ საკითხთან დაკავშირებით მომხსენებელმა ზაზა ოჩხიკიძემ 

(მომხსენებლის ზვიად კაპანაძის საპატიო მიზეზის არ ყოფნის გამო) კომისიის წევრებს გააცნო 

დადგენილების პროექტი - ვანის მუნიციპალიტეტის კერძო სამართლის იურიდიული პირის 

ძირითადი საშუალებების გასხვისებისა და სარგებლობის უფლების გადაცემის, ქონების საწყისი 

საფასურის, ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემისას ქირის საფასურის განსაზღვრისა და 

ანგარიშსწორების წესის დამტკიცების შესახებ“ . 

   კომისიის წევრებმა განიხილეს წარმოდგენილი საკითხი  და აღნიშნეს, რომ ძირითადი 

კორექტირება საჭირო არის აღნიშნული საკითხის  ბოლო მუხლში. 

   კომისიის წევრების მხრიდან სხვა მოსაზრებები არ დაფიქსირებულა. 

 

     დაადგინეს: 

კომისიამ განიხილა და მახარი დაუჭირა ვანის მუნიციპალიტეტის კერძო სამართლის იურიდიული 

პირის ძირითადი საშუალებების გასხვისებისა და სარგებლობის უფლების გადაცემის, ქონების 

საწყისი საფასურის, ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემისას ქირის საფასურის განსაზღვრისა 

და ანგარიშსწორების წესის დამტკიცების შესახებ“ საკრებულოს დადგენილების პროექტის 

განხილვას. 

                                                                                                                                                    /დანართი 2/ 

 

             მოისმინეს : 

   დღის წესრიგის მეორე საკითხთან დაკავშირებით მომხსენებელმა ზაზა ოჩხიკიძემ ( მომხსენებლის 

ზვიად კაპანაძის საპატიო მიზეზის არ ყოფნის გამო) კომისიის წევრებს გააცნო ვანის 

მუნიციპალიტეტის საპრივატიზებო ობიექტთა ნუსხაში მუნიციპალური საკუთრების ობიექტების 

საწყისი საპრივატიზებო ღირებულების განსაზღვრისა და მუნიციპალური საკუთრების ობიექტების 

პრივატიზების პროცესის დაჩქარებისა და მოწესრიგების ღონისძიებათა თაობაზე.  

    მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ ვანის მუნიციპალიტეტის საპრივატიზებო ობიექტთა ნუსხაში 

შეტანილი არის მუნიციპალური საკუთრების შემდეგი ობიექტები: 

 1.1 სოფ. ზედა ვანში მდებარე 2250 კვმ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 

31.02.23.052); 

1.2 სოფ. გადიდში მდებარე 3500 კვმ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 

31.20,.23.251); 

1.3 სოფ. უხუთში მდებარე 343 კვმ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის  ნაკვეთი (ს/კ 

31.12.22.274); 

1.4 სოფ. უხუთში მდებარე 256 კვმ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 

31.12.21.177); 



 

 

1.5 სოფ. დიხაშხოში მდებარე 30 კვმ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 

31.07.23.205) 

1.6 სოფ. შუამთაში მდებარე 5500 კვმ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 

31.03.28.209); 

1.7 სოფ. გორაში მდებარე 22553 კვმ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 

(31.13.21.292) 

1.8 სოფ. ბზვანში მდებარე 24 კვმ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 

31.08.24.341); 

1.9 სოფ. ტობანიერში მდებარე 6200 კვმ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 

31.04.21.256); 

1.10 სოფ. ზედა ვანში, მდებარე 16900 კვმ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 

31.01.31.123); 

1.11 ვანის მუნიციპალიტეტში მდებარე 6500 კვმ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი (ს/კ 31.01.31.181); 

  

  კომისიის წევრებმა დაწვრილებით  განიხილა ყველა საპრივატიზებო ობიექტების სრული 

ჩამონათვალი, რომელიც დანართის სახით ოქმს თან ერთვის. 

    კომისიის წევრების მხრიდან წარმოდგენილ საკითხთან დაკავშირებით შენიშვნები  არ 

დაფიქსირებულა. 

 

                                                                                 მომხრე - 8 

წინააღმდეგი - არცერთი 

 

      წარმოდგენილი საკითხი მზად არის საკრებულოს სხდომაზე გასატანად. 

 

     დაადგინეს: 

  კომისიამ განიხილა და მხარი დაუჭირა წარმოდგენილ საკითხს. 

        /დანართი 3/ 

                                                                                                                                                                                                  

  დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხის ამოწურვის შემდეგ კომისიის თავმჯდომარემ 

სხდომა დახურულად გამოაცხადა.  

 

 

                       გიგა გოგიბერიძე 

  ქონების მართვის, ეკონომიკური საკითხებისა  

და ინფრასტრუქტურის  კომისიის თავმჯდომარე 


