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ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე 

სხდომის ოქმი N7 

                                                                               

       ქ. ვანი, თავისუფლების ქ. N65                                                                                   04.05.2020 წ.             

ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომას თავმჯდომარეობდა საკრებულოს 

თავმჯდომარე   -  ალექსანდრე ლილუაშვილი. 

სხდომას ესწრებოდა საკრებულოს 31 წევრი: –  ალექსანდრე ლილუაშვილი, გიორგი ივანიაძე, 

გელა ჩიკვაიძე, ტარიელ ბარამიძე, რამაზ არველაძე, გიგა გოგიბერიძე, კობა ტოხვაძე, გელა 

ვარდოსანიძე, კობა ძაგნიძე, ეთერ ჭიჭინაძე, ვლადიმერ ჭვალაძე, დავით ხარძეიშვილი, თამარ 

შენგელია, ალექსანდრე ოქროპილაშვილი, ოლეგი მიქელთაძე, გია ხარაბაძე, ივანე კორძაძე, მალხაზ 

ცერცვაძე, შალვა ლორთქიფანიძე, რობიზონ ფუტკარაძე, ამირან ტალახაძე, პაატა ხურციძე, ვარლამ 

გიორგაძე, თენგიზ დვალიშვილი, გელა ღვიტიძე, სანდრო ხურციძე, შოთა გიორგაძე, მერაბ ხურციძე, 

დავით ადეიშვილი,  გია ოჩხიკიძე, აპოლონ რამიშვილი. 

სხდომას საპატიო მიზეზით არ ესწრებოდნენ საკრებულოს წევრები. თამთა დვალიშვილი, 

ბიჭიკო პაიკიძე, დავით კაკაბაძე, თორნიკე ერისთავი. 

                                                                                                                                              (დანართი: N1)                             

სხდომას ასევე ესწრებოდა: 

საკრებულოს აპარატის იურიდიულ და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების უფროსის 

მოადგილე საორგანიზაციო საკითხებში  საკითხებში- ლუბა გოგოძე. 

 მოწვეული პირი: 

ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის 

სამსახურის უფროსი -მამუკა ნამიჭეიშვილი. 

ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის და მუნიციპალური ქონების მართვის სამსახურის 

უფროსი- ზვიად კაპანაძე. 

სხდომის თავმჯდომარე ალექსანდრე ლილუაშვილი საკრებულოს  ღია სხდომას 14 00 საათზე 

გახსნილად აცხადებს. 

სხდომის თავმჯდომარემ  სხდომას გააცნო დღის წესრიგის პროექტი: 
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                                                      დღის წესრიგი 

 

1. ,,ვანის მუნიციპალიტეტის საპრივატიზებო და სარგებლობის უფლებით გადასაცემ 

ობიექტთა ნუსხაში მუნიციპალური საკუთრების ობიექტების შეტანის, საპრივატიზებო 

ობიექტთა ნუსხაში  შეტანილი ობიექტების საწყისი საპრივატიზებო ღირებულების 

განსაზღვრისა და მუნიციპალური საკუთრების  ობიექტების პრივატიზების პროცესის 

დაჩქარებისა და მოწესრიგების ღონისძიებათა თაობაზე” 

 

                                                                                    მომხსენებელი:   ზვიად კაპანაძე 

 

 

2. ,,ვანის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის 

ფარგლებში დასახლებების მიხედვით შერჩეული პროექტების დამტკიცების შესახებ ვანის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 02 მარტის N27 4 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის 

შესახებ “ 

                                                                                        მომხსენებელი:    მამუკა ნამიჭეიშვილი 

 

წარმოდგენილი პროექტისადმი შენიშვნები არ გამოთქმულა. ჩატარდა ღია კენჭისყრა: 

                                                                  მომხრე -31  

                                                                  წინააღმდეგი - არცერთი. 

 დაადგინეს:  დღის წესრიგი მიღებულ იქნა წარმოდგენილი სახით. 

 

 მოისმინეს:  

 დღის წესრიგის პირველ საკითხთან დაკავშირებით, მომხსენებელმა ზვიად კაპანაძემ 

წარმოადგინა განკარგულების პროექტი .,,ვანის მუნიციპალიტეტის საპრივატიზებო და 

სარგებლობის უფლებით გადასაცემ ობიექტთა ნუსხაში მუნიციპალური საკუთრების 

ობიექტების შეტანის, საპრივატიზებო ობიექტთა ნუსხაში  შეტანილი ობიექტების საწყისი 

საპრივატიზებო ღირებულების განსაზღვრისა და მუნიციპალური საკუთრების  ობიექტების 

პრივატიზების პროცესის დაჩქარებისა და მოწესრიგების ღონისძიებათა თაობაზე” 

მომხსენებელმა წარმოადგინა  საპრივატიზებოდ გამზადებული ობიექტების სია:  

1. ქ. ვანში, თავისუფლების ქუჩაზე მდებარე 129 კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი (ს/კ 31.01.22.307), საწყისი საპრივატიზებო საფასური 5000 (ხუთი ათასი) ლარი; 

2. ქ. ვანში, სანაპიროს ქუჩაზე მდებარე 15 კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი (31.01.26.412, საწყისი საპრივატიზებო საფასური 600 (ექვსასი) ლარი; 
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3. ქ. ვანში, სანაპიროს ქუჩაზე მდებარე 15 კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი (ს/კ 31.01.26.409), საწყისი საპრივატიზებო საფასური 600 (ექვსასი) ლარი; 

4. ქ. ვანში, სანაპიროს ქუჩაზე მდებარე 4 კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი (ს/კ 31.01.26.410), საწყისი საპრივატიზებო საფასური 160 (ას სამოცი) ლარი; 

5. ქ. ვანში, თავისუფლების ქუჩაზე მდებარე 49 კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი (ს/კ 31.01.22.324); საწყისი საპრივატიზებო საფასური 1300 (ათას სამასი) ლარი; 

6. ქ. ვანში გ. ტაბიძის ქუჩაზე მდებარე 46 კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი (ს/კ 31.01.25.211); საწყისი საპრივატიზებო საფასური 1380 (ათას სამას ოთხმოცი) ლარი; 

7. ვანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. შუამთაში მდებარე 150 კვმ არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 31.03.31.009); საწყისი საპრივატიზებო საფასური 3000 ( სამიათასი) 

ლარი; 

8. ვანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ბზვანში მდებარე 151 კვმ არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 31.08.27.336); საწყისი საპრივატიზებო საფასური 3020 ( სამიათას 

ოცი) ლარი; 

9. ვანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. დიხაშხოში მდებარე 28 კვმ არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 31.07.28.201); საწყისი საპრივატიზებო საფასური 840 ( რვაას 

ორმოცი) ლარი; 

10. ვანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ზეინდარში მდებარე 43 კვმ არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 31.17.22.350); საწყისი საპრივატიზებო საფასური 860 ( რვაას სამოცი) 

ლარი; 

11. ვანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ზეინდარში მდებარე 100 კვმ არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 31.17.21.496); საწყისი საპრივატიზებო საფასური 2000 (ორიათასი) 

ლარი; 

12. ვანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. უხუთში მდებარე 557 კვმ სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 31.12.22.294); საწყისი საპრივატიზებო საფასური 390 (სამას 

ოთხმოცდაათი) ლარი; 

13. ვანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ბზვანში მდებარე 15998 კვმ სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 31.08.21.137), საწყისი საპრივატიზებო საფასური 12000 (თორმეტი 

ათასი) ლარი;  

14. ვანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. უხუთში მდებარე 193 კვმ სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 31.12.24.291), საწყისი საპრივატიზებო საფასური 140 ( ას ორმოცი) 

ლარი;  

15. ქ. ვანში, ნაფეტვარიძის ქუჩაზე მდებარე 1005 კვმ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი (ს/კ 31.01.27.167), საწყისი საპრივატიზებო საფასური 855 (რვაას ორმოცადათხუთმეტი) ლარი;  

16. ვანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ტობანიერში მდებარე 4850 კვმ სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 31.04.21.265), საწყისი საპრივატიზებო საფასური 3880 (სამი ათას 

ოთხმოცი) ლარი;  
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17. ვანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. შუამთაში მდებარე 28000 კვმ სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 31.03.21.173), საწყისი საპრივატიზებო საფასური 22400 (ოცდაორი 

ათას ოთხასი) ლარი;  

18. ვანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ამაღლებაში მდებარე 129739 კვმ სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 31.13.24.247), საწყისი საპრივატიზებო საფასური 97305 

(ოთხმოცდაჩვიდმეტი ათას სამას ხუთი) ლარი;  

19. ვანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ამაღლებაში მდებარე 39640 კვმ სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 31.13.24.243), საწყისი საპრივატიზებო საფასური 29730 (ოცდაცხრა 

ათას შვიდას ოცდაათი) ლარი;  

20. ვანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ამაღლებაში მდებარე 16212 კვმ სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 31.13.24.245), 12160 (თორმეტი ათას ას სამოცი) ლარი;  

21. ვანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ამაღლებაში მდებარე 2000 კვმ სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 31.13.24.335), 1500 (ათას ხუთასი) ლარი;  

22. ვანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ამაღლებაში მდებარე 3700 კვმ სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 31.13.24.336), 2775 (ორიათას შვიდას სამოცდათხუთმეტი) ლარი;  

23. ვანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ამაღლებაში მდებარე 6652 კვმ სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 31.13.24.251), საწყისი საპრივატიზებო საფასური 4990 (ოთხი ათას 

ცხრაას ოთხმოცდაათი) ლარი;  

24. ვანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ამაღლებაში მდებარე 8900 კვმ სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 31.13.24.334), საწყისი საპრივატიზებო საფასური 6675 (ექვსი ათას 

ექვსას სამოცდათხუთმეტი) ლარი. 

ასევე ვანის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სარგებლობის უფლებით, იჯარის 

ფორმით გადასაცემ ობიექტთა ნუსხაში შეტანილ იქნას ორი ობიექტი: 

1. ქ. ვანში, რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე 18 კვ.მ. ტროტუარი (ს/კ 31.01.30.924); 

2. ქ. ვანში, თავისუფლების ქუჩაზე მდებარე 16 კვ.მ. სკვერი (ს/კ 31.01.26.426); 

სარგებლობის ფორმად განისაზღვროს იჯარა, ვადა - 2 წელი, წლიური საიჯარო ქირა - 360 

(სამასსამოცი) ლარი; 

მომხსენებლის გამოსვლის შემდეგ სიტყვა ითხოვა დეპუტატმა ალექსანდრე ოქროპილაშვილმა: 

,,კარგი იქნება თუ გავითვალისწინებთ ამაღლების მოსახლეობის თხოვნას და საპრივატიზებოდ 

გამზადებული მიწების შეძენაში ხელს შევუწყობთ ამ სოფლის მკვიდრებს, რომლებსაც სარგებლობაში 

აქვთ ეს მიწები და ახლა სურთ დაკანონება“. 

 წარმოდგენილი პროექტის მიმართ სხვა შენიშვნები არ გამოთქმულა.  

 სხდომის თავმჯდომარემ კენჭი უყარა დადგენილების  პროექტს: 

                                             მომხრე – 29  

                                             წინააღმდეგი – 2 (გია ოჩხიკიძე, კობა ძაგნიძე.) 
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გადაწყვიტეს:  დამტკიცდეს განკარგულება ,,ვანის მუნიციპალიტეტის საპრივატიზებო და 

სარგებლობის უფლებით გადასაცემ ობიექტთა ნუსხაში მუნიციპალური საკუთრების 

ობიექტების შეტანის, საპრივატიზებო ობიექტთა ნუსხაში  შეტანილი ობიექტების საწყისი 

საპრივატიზებო ღირებულების განსაზღვრისა და მუნიციპალური საკუთრების  ობიექტების 

პრივატიზების პროცესის დაჩქარებისა და მოწესრიგების ღონისძიებათა თაობაზე”. 

                                                                                                                         (განკარგულება   N 27  7)   

დღის წესრიგის მეორე საკითხთან დაკავშირებით, მომხსენებელმა მამუკა ნამიჭეიშვილმა   

წარმოადგინა განკარგულების პროექტი ,,ვანის მუნიციპალიტეტში 2020 წელში განსახორციელებელი 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასახლებების მიხედვით შერჩეული პროექტების 

დამტკიცების შესახებ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 02 მარტის N27 4 

განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ “ 

 მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ ცვლილებები არის შემდეგი: 

1.დიხაშხოს ადმინისტრაციულ ერთეულში მოსახლეობის მოთხოვნით 3000 ლარი, რომელიც 

გამოყოფილი იყო გარე განათების მოსაწყობად, გადატანილი იქნას სოფელ ისრითში რკინა ბეტონის 

არხების გასაკეთებლად. 

2. თითქმის ყველა პროექტში ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში,“ რომელიც იქნა 

მოწონებული, მითითებული იყო პროექტების სავარაუდო ღირებულება. მას შემდეგ, რაც მოხდა 

საპროექტო-სახართაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, შევიდა ცვლილებები თითოელი 

პროექტის ღირებულებაში  და შესაბამისად შევიდა 2020 წლის 02 მარტის N27 4 განკარგულების 

დანართში. 

წარმოდგენილი პროექტის მიმართ შენიშვნები არ გამოთქმულა.  

 სხდომის თავმჯდომარემ კენჭი უყარა დადგენილების  პროექტს: 

                                             მომხრე – 29  

                                             წინააღმდეგი – 2 (გია ოჩხიკიძე, კობა ძაგნიძე) 

გადაწყვიტეს:  დამტკიცდეს განკარგულება ,,ვანის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასახლებების მიხედვით შერჩეული პროექტების 

დამტკიცების შესახებ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 02 მარტის N27 4 

განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ “ 

                                                                (განკარგულება  N27 8) 

 დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების განხილვის შემდეგ საკრებულოს რიგგარეშე  

სხდომამ მუშაობა დაამთავრა. 

        

                 ალექსანდრე ლილუაშვილი 

  ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  თავმჯდომარე 


