
 
 

მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის 
 

ოქმი №20 
 

ქ. მარტვილი                                                                                                              7 ოქტომბერი 2022 
წელი 

 
სხდომა დაიწყო 12:30 სთ-ზე  დამთავრდა 14:00 სთ-ზე 

 
სხდომას ესწრებოდნენ: ლევან სურმავა, ელდარი თოდუა, ალექსანდრე გრიგალავა, კობა 

დარჯანია, კახაბერ ჯგერენაია, ზურაბ მელიავა, ელიზბარ ახვლედიანი, შალვა ბახია, ლაშა 
ქობალია,  ნათია ბჟალავა, ირაკლი დიხამინჯია, მინდია გაბისონია, ჯამბულ ხუროძე, გიორგი 
ჯიჯელავა, შალვა თაფლაძე, ზაზა რუხაია,  მაია გაწერელია, მიხეილ ნაჭყებია, ნათია ქაჯაია, 
აკაკი ხუნწელია. 

რეგისტარცია გაიარა საკრებულოს 20-მა  წევრმა. 
ასევე ესწრებოდნენ:  დავით გეგეჭკორი-მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური 
განვითარების, ქონების მართვისა და სტატისტიკის სამსახურის უფროსის მ/შ, როლანდ წულაია-
მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა 
საქმეების სამსახურის უფროსი, საკრებულოს აპარატის თანამშრომლები და სხვა 
დაინტერესებული პირები. 

დღის წესრიგთან დაკავშირებით რეგისტრაცია გაიარა საკრებულოს 20–მა  წევრმა. 
მოისმინეს 1: საკრებულოს თავმჯდომარის ლევან სურმავას მოხსენება დღის წესრიგის 
პროექტთან დაკავშირებით და საკრებულოს წევრებს სთხოვა  აზრი გამოეთქვათ.  

დღის წესრიგის პროექტთან  დაკავშირებით აზრი არ გამოთქმულა. 
საკრებულოს თავმჯდომარემ ლევან სურმავამ დღის წესრიგის პროექტი წარმოდგენილი სახით 

დასვა კენჭისყრაზე, 
კენჭისყრის შედეგი: 
მომხრე   20, წინააღმდეგი 0. 

დაადგინეს: დამტკიცდეს მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, 2022 წლის 7 ოქტომბრის 
მორიგი სხდომის დღის წესრიგი წარმოდგენილი სახით. 
/მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 7 ოქტომბრის  საკრებულოს  სხდომის 
დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 7 
ოქტომბრის  განკარგულება №63 სხდომის ოქმს თან ერთვის. 

 
დღის წესრიგი: 

 
1. მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 7 ოქტომბრის მორიგი სხდომის 

დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ;  
       /მომხსენებელი-ლევან სურმავა, საკრებულოს თავმჯდომარე/  
2.  მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო 

ობიექტების გეგმის დამტკიცების შესახებ;  
       /მომხსენებელი-დავით გეგეჭკორი, მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური 

განვითარების, ქონების მართვისა და სტატისტიკის სამსახურის უფროსის მ/შ/ 



 3.  ,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სოციალური 
დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2021 წლის 26 ნოემბრის №13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თობაზე; 

        /მომხსენებელი-როლანდ წულაია, მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის შრომის, 
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და 
იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეების სამსახურის უფროსი/  

4.   მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების ს/კ 41.12.32.391; 41.06.31.286; 
41.13.33.313; 41.11.34.316; 41.02.31.461; 41.08.35.031.01.500; 41.08.35.031.01.501; 
41.08.35.031.01.502; 41.08.35.031.01.503; 41.20.31.040.01.500; 41.10.32.235.01.500; 
41.10.32.235.01.501; 41.10.32.235.01.502; 41.10.32.235.01.503 სახელმწიფოს საკუთრებაში 
უსასყიდლოდ გადაცემის თაობაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ;  

       /მომხსენებელი-დავით გეგეჭკორი, მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური 
განვითარების, ქონების მართვისა და სტატისტიკის სამსახურის უფროსის მ/შ/ 

 5. მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების (გაზგაყვანილობის ქსელი 
საბალანსო ღირებულებით 6613.23 ლარი) ს/კ: 41.00.021; 41.00.022; 41.00.023; 41.00.024; 
41.00.025; 41.00.026 სახელმწიფოს საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის თაობაზე 
მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ; 

       /მომხსენებელი-დავით გეგეჭკორი, მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური 
განვითარების, ქონების მართვისა და სტატისტიკის სამსახურის უფროსის მ/შ/  

6.   მარტვილის მუნიციპალიტეტში, მშვიდობის ქუჩაზე მდებარე მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ს/კ:41.09..39.223 მიწის 
ნაკვეთის (ფართობი 6 კვ.მ.) ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობად, სსიპ ლევან 
სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დასკვნით 
წარმოდგენილი თანხის (1900 ლარი) 5%-ის ოდენობით განსაზღვრაზე მარტვილის 
მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ.  

       /მომხსენებელი-დავით გეგეჭკორი, მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური 
განვითარების, ქონების მართვისა და სტატისტიკის სამსახურის უფროსის მ/შ/ 

 
მე-2 საკითხის წინ რეგისტრაცია გაიარა საკრებულოს 19-მა წევრმა. 
მოისმინეს 2. მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების, ქონების 

მართვისა და სტატისტიკის სამსახურის უფროსის მ/შ დავით გეგეჭკორის მოხსენება, 
,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო 
ობიექტების გეგმის დამტკიცების შესახებ“.  
მომხსენებელმა საკრებულოს წევრებს განუმარტა, რომ  მარტვილის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს მიერ დამტკიცებული იყო საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა და ამჟამად 
წარმოგიდგენთ საპრივატიზაციო ობიექტების გეგმას დასამტკიცებლად და ცხრილის სახით 
წარმოადგინა შესაბამისი გეგმა. 

 
    სხდომის თავმჯდომარემ საკრებულოს წევრებს სთხოვა აზრი გამოეთქვათ აღნიშნულ საკითხთან 

დაკავშირებით. 
    აზრი გამოთქვეს:  ელდარი თოდუამ აღნიშნა, რომ ის მიესალმება საპრივატიზაციო გეგმის 

დამტკიცებას წინ უსწრებს ნუსხის დამტკიცება, რაც მუნიციპალიტეტს აარიდებს არამიზნობრივ 
ხარჯებს. 
 
სხდომის თავმჯდომარემ აღნიშნული საკითხი დასვა კენჭისყრაზე 

კენჭისყრის შედეგი: 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F41.12.32.39%2F%3Ffbclid%3DIwAR3h9RUmspTfetkbO3WemAug8hgYAY9_6BqV5OwvExrx7-LPc1Ow3iWTvgU&h=AT0Y8Gi5YfNbbE295cT6UxIyKKJkEOaZ1zM4UolYOt_RAde3s_TDF54OOYK-p_w7pQnaoaReclEr6x3XKNjSWO085qKqqAY_wi7tJAp218tfADoWmOvFNDPswZxtdjUyCfuA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F41.13.33.31%2F%3Ffbclid%3DIwAR3zIGoIcGRTpkQzbq8ADi2CiKjk0GxkWiUCA7n9Xj02AHHX4k9-t3Yvjc8&h=AT0Y8Gi5YfNbbE295cT6UxIyKKJkEOaZ1zM4UolYOt_RAde3s_TDF54OOYK-p_w7pQnaoaReclEr6x3XKNjSWO085qKqqAY_wi7tJAp218tfADoWmOvFNDPswZxtdjUyCfuA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F41.11.34.31%2F%3Ffbclid%3DIwAR1EjeDUIOclEcOf_2zRyPc703Rc_7hzig8uyzhAQYy2UlJOBHnIOQe99lM&h=AT0Y8Gi5YfNbbE295cT6UxIyKKJkEOaZ1zM4UolYOt_RAde3s_TDF54OOYK-p_w7pQnaoaReclEr6x3XKNjSWO085qKqqAY_wi7tJAp218tfADoWmOvFNDPswZxtdjUyCfuA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F41.20.31.0%2F%3Ffbclid%3DIwAR16zf1vjNwfSg1FIZ8ElN9rSQ0ifeKV0INFXWvBTF3iJ3c1-oXs4GHqjII&h=AT0Y8Gi5YfNbbE295cT6UxIyKKJkEOaZ1zM4UolYOt_RAde3s_TDF54OOYK-p_w7pQnaoaReclEr6x3XKNjSWO085qKqqAY_wi7tJAp218tfADoWmOvFNDPswZxtdjUyCfuA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F41.10.32.235%2F%3Ffbclid%3DIwAR3ULkGMiB2-Y22TZpzOJi1bPVRyU63jAwcI1Pr7y5yhcbjSJJIvS4A0rpk&h=AT0Y8Gi5YfNbbE295cT6UxIyKKJkEOaZ1zM4UolYOt_RAde3s_TDF54OOYK-p_w7pQnaoaReclEr6x3XKNjSWO085qKqqAY_wi7tJAp218tfADoWmOvFNDPswZxtdjUyCfuA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F41.10.32.235%2F%3Ffbclid%3DIwAR07BAzXJPxjJfK6bB3PGvS7RHL2f7q3IwMfkFUx3p7ZWPUr9ZBY978JYjM&h=AT0Y8Gi5YfNbbE295cT6UxIyKKJkEOaZ1zM4UolYOt_RAde3s_TDF54OOYK-p_w7pQnaoaReclEr6x3XKNjSWO085qKqqAY_wi7tJAp218tfADoWmOvFNDPswZxtdjUyCfuA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F41.10.32.235%2F%3Ffbclid%3DIwAR1LO7oOp-4JRk8zjNWkQHqZQ_zBk7xfdm8OssVNQK4nJJqgE3SPljWqcfw&h=AT0Y8Gi5YfNbbE295cT6UxIyKKJkEOaZ1zM4UolYOt_RAde3s_TDF54OOYK-p_w7pQnaoaReclEr6x3XKNjSWO085qKqqAY_wi7tJAp218tfADoWmOvFNDPswZxtdjUyCfuA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F41.10.32.235%2F%3Ffbclid%3DIwAR0rHya0LDWlqabJZqzCjJLNqiYL0BheYLEPfruzuvuP3Udq6f-pDGUOk6g&h=AT0Y8Gi5YfNbbE295cT6UxIyKKJkEOaZ1zM4UolYOt_RAde3s_TDF54OOYK-p_w7pQnaoaReclEr6x3XKNjSWO085qKqqAY_wi7tJAp218tfADoWmOvFNDPswZxtdjUyCfuA


მომხრე 19,  წინააღმდეგი 0. 
დაადგინეს:  დამტკიცდეს, ,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების 

საპრივატიზაციო ობიექტების გეგმა“ წარმოდგენილი სახით. 
/,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო 

ობიექტების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 
წლის 7 ოქტომბრის განკარგულება  №64 სხდომის ოქმს თან ერთვის. 

 
მე-3  საკითხის წინ რეგისტრაცია გაიარა საკრებულოს 19 -მა წევრმა. 
მოისმინეს 3. მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის შრომის, საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით 
გადაადგილებულ პირთა საქმეების სამსახურის უფროსის როლანდ წულაიას მოხსენება, 
,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სოციალური 
დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
2021 წლის 26 ნოემბრის №13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თობაზე. 
 მომხსენებელმა საკრებულოს წევრებს განუმარტა, რომ ცვლილება ეხებოდა მარტვილის 
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ  პირთა ტრანსპორტირების ხარჯის 500 
ლარით გაზრდას, რომლებიც საჭიროებენ დიალიზით მკურნალობას. 

     სხდომის თავმჯდომარემ საკრებულოს წევრებს სთხოვა აზრი გამოეთქვათ აღნიშნულ საკითხთან 
დაკავშირებით. 

აღნიშნულ საკითხზე  აზრი არ გამოთქმულა. 
 

სხდომის თავმჯდომარემ აღნიშნული საკითხი დასვა კენჭისყრაზე 
კენჭისყრის შედეგი: 
მომხრე 19 ,  წინააღმდეგი 0. 
დაადგინეს: დამტკიცდეს, ,,,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი 

ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 ნოემბრის №13 დადგენილებაში  

ცვლილების შეტანის თობაზე“ საკითხი წარმოდგენილი სახით. 
/,,,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სოციალური 
დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
2021 წლის 26 ნოემბრის №13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თობაზე“ მარტვილის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 7 ოქტომბრის    დადგენილება №24   სხდომის ოქმს 
თან ერთვის. 
 

მე-4  საკითხის წინ რეგისტრაცია გაიარა საკრებულოს 19-მა წევრმა. 
მოისმინეს 4. მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების, ქონების 

მართვისა და სტატისტიკის სამსახურის უფროსის მ/შ-ის დავით გეგეჭკორის მოხსენება, 
მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების ს/კ 41.12.32.391; 41.06.31.286; 
41.13.33.313; 41.11.34.316; 41.02.31.461; 41.08.35.031.01.500; 41.08.35.031.01.501; 41.08.35.031.01.502; 
41.08.35.031.01.503; 41.20.31.040.01.500; 41.10.32.235.01.500; 41.10.32.235.01.501; 41.10.32.235.01.502; 
41.10.32.235.01.503 სახელმწიფოს საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის თაობაზე მერისთვის 
თანხმობის მიცემის შესახებ. 

მომხსენებელმა საკრებულოს წევრებს განუმარტა, რომ საკითხი ეხებოდა მარტვილის 
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ იმ ობიექტებს, სადაც უნდა განთავსდეს 
პოლიკლინიკები.  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F41.12.32.39%2F%3Ffbclid%3DIwAR3h9RUmspTfetkbO3WemAug8hgYAY9_6BqV5OwvExrx7-LPc1Ow3iWTvgU&h=AT0Y8Gi5YfNbbE295cT6UxIyKKJkEOaZ1zM4UolYOt_RAde3s_TDF54OOYK-p_w7pQnaoaReclEr6x3XKNjSWO085qKqqAY_wi7tJAp218tfADoWmOvFNDPswZxtdjUyCfuA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F41.13.33.31%2F%3Ffbclid%3DIwAR3zIGoIcGRTpkQzbq8ADi2CiKjk0GxkWiUCA7n9Xj02AHHX4k9-t3Yvjc8&h=AT0Y8Gi5YfNbbE295cT6UxIyKKJkEOaZ1zM4UolYOt_RAde3s_TDF54OOYK-p_w7pQnaoaReclEr6x3XKNjSWO085qKqqAY_wi7tJAp218tfADoWmOvFNDPswZxtdjUyCfuA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F41.11.34.31%2F%3Ffbclid%3DIwAR1EjeDUIOclEcOf_2zRyPc703Rc_7hzig8uyzhAQYy2UlJOBHnIOQe99lM&h=AT0Y8Gi5YfNbbE295cT6UxIyKKJkEOaZ1zM4UolYOt_RAde3s_TDF54OOYK-p_w7pQnaoaReclEr6x3XKNjSWO085qKqqAY_wi7tJAp218tfADoWmOvFNDPswZxtdjUyCfuA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F41.20.31.0%2F%3Ffbclid%3DIwAR16zf1vjNwfSg1FIZ8ElN9rSQ0ifeKV0INFXWvBTF3iJ3c1-oXs4GHqjII&h=AT0Y8Gi5YfNbbE295cT6UxIyKKJkEOaZ1zM4UolYOt_RAde3s_TDF54OOYK-p_w7pQnaoaReclEr6x3XKNjSWO085qKqqAY_wi7tJAp218tfADoWmOvFNDPswZxtdjUyCfuA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F41.10.32.235%2F%3Ffbclid%3DIwAR3ULkGMiB2-Y22TZpzOJi1bPVRyU63jAwcI1Pr7y5yhcbjSJJIvS4A0rpk&h=AT0Y8Gi5YfNbbE295cT6UxIyKKJkEOaZ1zM4UolYOt_RAde3s_TDF54OOYK-p_w7pQnaoaReclEr6x3XKNjSWO085qKqqAY_wi7tJAp218tfADoWmOvFNDPswZxtdjUyCfuA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F41.10.32.235%2F%3Ffbclid%3DIwAR07BAzXJPxjJfK6bB3PGvS7RHL2f7q3IwMfkFUx3p7ZWPUr9ZBY978JYjM&h=AT0Y8Gi5YfNbbE295cT6UxIyKKJkEOaZ1zM4UolYOt_RAde3s_TDF54OOYK-p_w7pQnaoaReclEr6x3XKNjSWO085qKqqAY_wi7tJAp218tfADoWmOvFNDPswZxtdjUyCfuA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F41.10.32.235%2F%3Ffbclid%3DIwAR1LO7oOp-4JRk8zjNWkQHqZQ_zBk7xfdm8OssVNQK4nJJqgE3SPljWqcfw&h=AT0Y8Gi5YfNbbE295cT6UxIyKKJkEOaZ1zM4UolYOt_RAde3s_TDF54OOYK-p_w7pQnaoaReclEr6x3XKNjSWO085qKqqAY_wi7tJAp218tfADoWmOvFNDPswZxtdjUyCfuA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F41.10.32.235%2F%3Ffbclid%3DIwAR0rHya0LDWlqabJZqzCjJLNqiYL0BheYLEPfruzuvuP3Udq6f-pDGUOk6g&h=AT0Y8Gi5YfNbbE295cT6UxIyKKJkEOaZ1zM4UolYOt_RAde3s_TDF54OOYK-p_w7pQnaoaReclEr6x3XKNjSWO085qKqqAY_wi7tJAp218tfADoWmOvFNDPswZxtdjUyCfuA


   სხდომის თავმჯდომარემ საკრებულოს წევრებს სთხოვა აზრი გამოეთქვათ აღნიშნულ 
საკითხთან დაკავშირებით. 
აზრი გამოთქვეს:  შალვა თაფლაძემ დასვა კითხვა, რომ აქ წარმოდგენილია გადასაცემი 
ობიექტების ნაწილი და ხომ არ ჯობდა ერთბაშად მოგემზადებინათ პროექტი და ისე 
შემოგეტანათ, რაზეც დავით გეგეჭკორმა უპასუხა, რომ ნაწილი ობიექტებისა უკვე გადაცემულია 
და აქ წარმოდგენილია გადასაცემი ობიექტების დარჩენილი ნაწილი. 
სხდომის თავმჯდომარემ აღნიშნული საკითხი დასვა კენჭისყრაზე 

კენჭისყრის შედეგი: 
მომხრე 19 ,  წინააღმდეგი 0. 
დაადგინეს:  დამტკიცდეს, მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების 

ს/კ 41.12.32.391; 41.06.31.286; 41.13.33.313; 41.11.34.316; 41.02.31.461; 41.08.35.031.01.500; 
41.08.35.031.01.501; 41.08.35.031.01.502; 41.08.35.031.01.503; 41.20.31.040.01.500; 41.10.32.235.01.500; 
41.10.32.235.01.501; 41.10.32.235.01.502; 41.10.32.235.01.503 სახელმწიფოს საკუთრებაში 
უსასყიდლოდ გადაცემის თაობაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ საკითხი 
წარმოდგენილი სახით. 

მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების ს/კ 41.12.32.391; 41.06.31.286; 
41.13.33.313; 41.11.34.316; 41.02.31.461; 41.08.35.031.01.500; 41.08.35.031.01.501; 41.08.35.031.01.502; 
41.08.35.031.01.503; 41.20.31.040.01.500; 41.10.32.235.01.500; 41.10.32.235.01.501; 41.10.32.235.01.502; 
41.10.32.235.01.503 სახელმწიფოს საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის თაობაზე მერისთვის 
თანხმობის მიცემის შესახებ, მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 7 
ოქტომბრის  განკარგულება  №65  სხდომის ოქმს თან ერთვის. 
 

მე-5  საკითხის წინ რეგისტრაცია გაიარა საკრებულოს 19-მა წევრმა. 
მოისმინეს 5. მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების, ქონების 

მართვისა და სტატისტიკის სამსახურის უფროსის მ/შ-ის დავით გეგეჭკორის მოხსენება, 
მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების (გაზგაყვანილობის ქსელი 
საბალანსო ღირებულებით 6613.23 ლარი) ს/კ: 41.00.021; 41.00.022; 41.00.023; 41.00.024; 41.00.025; 
41.00.026 სახელმწიფოს საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის თაობაზე მერისთვის თანხმობის 
მიცემის შესახებ; 

მომხსენებელმა საკრებულოს წევრებს გააცნო აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით 
წარმოდგენილი განკარგულების პროექტი. 

სხდომის თავმჯდომარემ საკრებულოს წევრებს სთხოვა აზრი გამოეთქვათ აღნიშნულ 
საკითხთან დაკავშირებით. 

აღნიშნულ საკითხზე  აზრი არ გამოთქმულა. 
 

სხდომის თავმჯდომარემ აღნიშნული საკითხი დასვა კენჭისყრაზე 
კენჭისყრის შედეგი: 
მომხრე 19 ,  წინააღმდეგი 0. 

დაადგინეს: დამტკიცდეს,  ,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების 
(გაზგაყვანილობის ქსელი საბალანსო ღირებულებით 6613.23 ლარი) ს/კ: 41.00.021; 41.00.022; 
41.00.023; 41.00.024; 41.00.025; 41.00.026 სახელმწიფოს საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის 
თაობაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ განკარგულების პროექტი წარმოდგენილი 
სახით. 
/,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების (გაზგაყვანილობის ქსელი 
საბალანსო ღირებულებით 6613.23 ლარი) ს/კ: 41.00.021; 41.00.022; 41.00.023; 41.00.024; 41.00.025; 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F41.12.32.39%2F%3Ffbclid%3DIwAR3h9RUmspTfetkbO3WemAug8hgYAY9_6BqV5OwvExrx7-LPc1Ow3iWTvgU&h=AT0Y8Gi5YfNbbE295cT6UxIyKKJkEOaZ1zM4UolYOt_RAde3s_TDF54OOYK-p_w7pQnaoaReclEr6x3XKNjSWO085qKqqAY_wi7tJAp218tfADoWmOvFNDPswZxtdjUyCfuA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F41.13.33.31%2F%3Ffbclid%3DIwAR3zIGoIcGRTpkQzbq8ADi2CiKjk0GxkWiUCA7n9Xj02AHHX4k9-t3Yvjc8&h=AT0Y8Gi5YfNbbE295cT6UxIyKKJkEOaZ1zM4UolYOt_RAde3s_TDF54OOYK-p_w7pQnaoaReclEr6x3XKNjSWO085qKqqAY_wi7tJAp218tfADoWmOvFNDPswZxtdjUyCfuA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F41.11.34.31%2F%3Ffbclid%3DIwAR1EjeDUIOclEcOf_2zRyPc703Rc_7hzig8uyzhAQYy2UlJOBHnIOQe99lM&h=AT0Y8Gi5YfNbbE295cT6UxIyKKJkEOaZ1zM4UolYOt_RAde3s_TDF54OOYK-p_w7pQnaoaReclEr6x3XKNjSWO085qKqqAY_wi7tJAp218tfADoWmOvFNDPswZxtdjUyCfuA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F41.20.31.0%2F%3Ffbclid%3DIwAR16zf1vjNwfSg1FIZ8ElN9rSQ0ifeKV0INFXWvBTF3iJ3c1-oXs4GHqjII&h=AT0Y8Gi5YfNbbE295cT6UxIyKKJkEOaZ1zM4UolYOt_RAde3s_TDF54OOYK-p_w7pQnaoaReclEr6x3XKNjSWO085qKqqAY_wi7tJAp218tfADoWmOvFNDPswZxtdjUyCfuA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F41.10.32.235%2F%3Ffbclid%3DIwAR3ULkGMiB2-Y22TZpzOJi1bPVRyU63jAwcI1Pr7y5yhcbjSJJIvS4A0rpk&h=AT0Y8Gi5YfNbbE295cT6UxIyKKJkEOaZ1zM4UolYOt_RAde3s_TDF54OOYK-p_w7pQnaoaReclEr6x3XKNjSWO085qKqqAY_wi7tJAp218tfADoWmOvFNDPswZxtdjUyCfuA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F41.10.32.235%2F%3Ffbclid%3DIwAR07BAzXJPxjJfK6bB3PGvS7RHL2f7q3IwMfkFUx3p7ZWPUr9ZBY978JYjM&h=AT0Y8Gi5YfNbbE295cT6UxIyKKJkEOaZ1zM4UolYOt_RAde3s_TDF54OOYK-p_w7pQnaoaReclEr6x3XKNjSWO085qKqqAY_wi7tJAp218tfADoWmOvFNDPswZxtdjUyCfuA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F41.10.32.235%2F%3Ffbclid%3DIwAR1LO7oOp-4JRk8zjNWkQHqZQ_zBk7xfdm8OssVNQK4nJJqgE3SPljWqcfw&h=AT0Y8Gi5YfNbbE295cT6UxIyKKJkEOaZ1zM4UolYOt_RAde3s_TDF54OOYK-p_w7pQnaoaReclEr6x3XKNjSWO085qKqqAY_wi7tJAp218tfADoWmOvFNDPswZxtdjUyCfuA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F41.10.32.235%2F%3Ffbclid%3DIwAR0rHya0LDWlqabJZqzCjJLNqiYL0BheYLEPfruzuvuP3Udq6f-pDGUOk6g&h=AT0Y8Gi5YfNbbE295cT6UxIyKKJkEOaZ1zM4UolYOt_RAde3s_TDF54OOYK-p_w7pQnaoaReclEr6x3XKNjSWO085qKqqAY_wi7tJAp218tfADoWmOvFNDPswZxtdjUyCfuA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F41.12.32.39%2F%3Ffbclid%3DIwAR3h9RUmspTfetkbO3WemAug8hgYAY9_6BqV5OwvExrx7-LPc1Ow3iWTvgU&h=AT0Y8Gi5YfNbbE295cT6UxIyKKJkEOaZ1zM4UolYOt_RAde3s_TDF54OOYK-p_w7pQnaoaReclEr6x3XKNjSWO085qKqqAY_wi7tJAp218tfADoWmOvFNDPswZxtdjUyCfuA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F41.13.33.31%2F%3Ffbclid%3DIwAR3zIGoIcGRTpkQzbq8ADi2CiKjk0GxkWiUCA7n9Xj02AHHX4k9-t3Yvjc8&h=AT0Y8Gi5YfNbbE295cT6UxIyKKJkEOaZ1zM4UolYOt_RAde3s_TDF54OOYK-p_w7pQnaoaReclEr6x3XKNjSWO085qKqqAY_wi7tJAp218tfADoWmOvFNDPswZxtdjUyCfuA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F41.11.34.31%2F%3Ffbclid%3DIwAR1EjeDUIOclEcOf_2zRyPc703Rc_7hzig8uyzhAQYy2UlJOBHnIOQe99lM&h=AT0Y8Gi5YfNbbE295cT6UxIyKKJkEOaZ1zM4UolYOt_RAde3s_TDF54OOYK-p_w7pQnaoaReclEr6x3XKNjSWO085qKqqAY_wi7tJAp218tfADoWmOvFNDPswZxtdjUyCfuA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F41.20.31.0%2F%3Ffbclid%3DIwAR16zf1vjNwfSg1FIZ8ElN9rSQ0ifeKV0INFXWvBTF3iJ3c1-oXs4GHqjII&h=AT0Y8Gi5YfNbbE295cT6UxIyKKJkEOaZ1zM4UolYOt_RAde3s_TDF54OOYK-p_w7pQnaoaReclEr6x3XKNjSWO085qKqqAY_wi7tJAp218tfADoWmOvFNDPswZxtdjUyCfuA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F41.10.32.235%2F%3Ffbclid%3DIwAR3ULkGMiB2-Y22TZpzOJi1bPVRyU63jAwcI1Pr7y5yhcbjSJJIvS4A0rpk&h=AT0Y8Gi5YfNbbE295cT6UxIyKKJkEOaZ1zM4UolYOt_RAde3s_TDF54OOYK-p_w7pQnaoaReclEr6x3XKNjSWO085qKqqAY_wi7tJAp218tfADoWmOvFNDPswZxtdjUyCfuA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F41.10.32.235%2F%3Ffbclid%3DIwAR07BAzXJPxjJfK6bB3PGvS7RHL2f7q3IwMfkFUx3p7ZWPUr9ZBY978JYjM&h=AT0Y8Gi5YfNbbE295cT6UxIyKKJkEOaZ1zM4UolYOt_RAde3s_TDF54OOYK-p_w7pQnaoaReclEr6x3XKNjSWO085qKqqAY_wi7tJAp218tfADoWmOvFNDPswZxtdjUyCfuA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F41.10.32.235%2F%3Ffbclid%3DIwAR1LO7oOp-4JRk8zjNWkQHqZQ_zBk7xfdm8OssVNQK4nJJqgE3SPljWqcfw&h=AT0Y8Gi5YfNbbE295cT6UxIyKKJkEOaZ1zM4UolYOt_RAde3s_TDF54OOYK-p_w7pQnaoaReclEr6x3XKNjSWO085qKqqAY_wi7tJAp218tfADoWmOvFNDPswZxtdjUyCfuA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F41.10.32.235%2F%3Ffbclid%3DIwAR0rHya0LDWlqabJZqzCjJLNqiYL0BheYLEPfruzuvuP3Udq6f-pDGUOk6g&h=AT0Y8Gi5YfNbbE295cT6UxIyKKJkEOaZ1zM4UolYOt_RAde3s_TDF54OOYK-p_w7pQnaoaReclEr6x3XKNjSWO085qKqqAY_wi7tJAp218tfADoWmOvFNDPswZxtdjUyCfuA


41.00.026 სახელმწიფოს საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის თაობაზე მერისთვის თანხმობის 
მიცემის შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 7 ოქტომბრის    
განკარგულება  №66   სხდომის ოქმს თან ერთვის. 
 

მე-6  საკითხის წინ რეგისტრაცია გაიარა საკრებულოს 19-მა წევრმა. 
მოისმინეს 6. მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების, ქონების 

მართვისა და სტატისტიკის სამსახურის უფროსის მ/შ-ის დავით გეგეჭკორის მოხსენება, 
,,მარტვილის მუნიციპალიტეტში, მშვიდობის ქუჩაზე მდებარე მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 
არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ს/კ:41.09..39.223 მიწის ნაკვეთის (ფართობი 
6 კვ.მ.) ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობად, სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის 
სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დასკვნით წარმოდგენილი თანხის (1900 ლარი) 
5%-ის ოდენობით განსაზღვრაზე მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის 
მიცემის შესახებ“.  

მომხსენებელმა საკრებულოს წევრებს გააცნო აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით 
წარმოდგენილი განკარგულების პროექტი. 

სხდომის თავმჯდომარემ საკრებულოს წევრებს სთხოვა აზრი გამოეთქვათ აღნიშნულ 
საკითხთან დაკავშირებით. 

აღნიშნულ საკითხზე  აზრი არ გამოთქმულა. 
 

სხდომის თავმჯდომარემ აღნიშნული საკითხი დასვა კენჭისყრაზე 
კენჭისყრის შედეგი: 
მომხრე 19,  წინააღმდეგი 0. 
დაადგინეს: დამტკიცდეს, ,, მარტვილის მუნიციპალიტეტში, მშვიდობის ქუჩაზე მდებარე 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 
ს/კ:41.09..39.223 მიწის ნაკვეთის (ფართობი 6 კვ.მ.) ქირის საწყისი წლიური საფასურის 
ოდენობად, სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული 
ბიუროს დასკვნით წარმოდგენილი თანხის (1900 ლარი) 5%-ის ოდენობით განსაზღვრაზე 
მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ განკარგულების 
პროექტი წარმოდგენილი სახით. 

/,,მარტვილის მუნიციპალიტეტში, მშვიდობის ქუჩაზე მდებარე მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ს/კ:41.09..39.223 მიწის 
ნაკვეთის (ფართობი 6 კვ.მ.) ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობად, სსიპ ლევან 
სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დასკვნით 
წარმოდგენილი თანხის (1900 ლარი) 5%-ის ოდენობით განსაზღვრაზე მარტვილის 
მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2022 წლის 7 ოქტომბრის    განკარგულება  №67   სხდომის ოქმს თან ერთვის. 
 
 

ამის შემდეგ დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხები ამოიწურა და საკრებულოს 
თავმჯდომარემ სხდომა დახურულად გამოაცხადა. 

 
 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე:                                        ლევან სურმავა 
 



 
 


