
მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  
ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და სივრცით-ტერიტორიული 

დაგეგმარების საკითხთა კომისიის  

 

ო ქ მ ი  N7 

 

 

ქ. მარტვილი                                                                                     2022 წლის 4 ნოემბერი 

 სხდომის დაწყების დრო   12:00 სთ 

 

სხდომას ესწრებოდნენ კომისიის წევრები: 

1.შალვა ბახია  - კომისიის თავმჯდომარე 
2. ლევან სურმავა 
3.კობა დარჯანია 
4. ზურაბ მელიავა 
5. შალვა თაფლაძე 
6. ზაურ ჯახუა 
 

დღის წესრიგი: 

 

1.,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო 
ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
2022 წლის 11 თებერვლის №20 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ; 

/მომხსენებელი-შალვა ბახია, საკრებულოს ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და 
სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე/. 

2. ,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების 
საპრივატიზაციო ობიექტების გეგმის დამტკიცების შესახებ, მარტვილის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 07 ოქტომბრის №64 განკარგულებაში 
ცვლილების შეტანის შესახებ; 



/მომხსენებელი-შალვა ბახია, საკრებულოს ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და 
სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე/. 

3. მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული   ს/კ: 41.18.37.164  
ქონების, სახელმწიფოს საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის თაობაზე  მერისთვის 
თანხმობის მიცების შესახებ; 

/მომხსენებელი-შალვა ბახია, საკრებულოს ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და 
სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე/. 

4. მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ, არასასოფლო სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის ნაკვეთის  ს.კ: 41.06.37.105  ( ფართობი 11 კვ.მ)  ქირის  საწყისი 
წლიური საფასურის ოდენობად, სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო 
ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს  დასკვნით  წარმოდგენილი  თანხის (1870 ლარი) 5%-ის 
ოდენობით განსაზღვრაზე მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის 
მიცემის შესახებ; /მომხსენებელი-შალვა ბახია, საკრებულოს ეკონომიკის, 
ინფრასტრუქტურისა და სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების საკითხთა კომისიის 
თავმჯდომარე/. 

5. 2023  წელს მარტვილის მუნიციპალიტეტში საქართველოს სახელმწიფო 
ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი 
პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმმართველობის 
პროექტების მოწონებისა და ინიცირების შესახებ. 

/მომხსენებელი-შალვა ბახია, საკრებულოს ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და 
სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე/. 

 
1. მომხსენებელმა, შალვა ბახიამ, კომისიის წევრებს გააცნო დღის წესრიგით 

გათვალისწინებული პირველი საკითხი - ,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის 
დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 
11 თებერვლის №20 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ 

        აზრი გამოთქვეს: 

ლევან სურმავამ, შალვა ბახიამ, შალვა თაფლაძემ, კობა დარჯანიამ. 

 



გადაწყვიტეს მიზანშეწონილად ჩაითვალოს აღნიშნული საკითხი განხილული იქნეს 
საკრებულოს სხდომაზე. 

კომისიის თავმჯდომარემ  საკითხი დააყენა კენჭისყრაზე. 

კენჭისყრის შედეგი: 

მომხრე          –  6 

წინააღმდეგი  – 0  

თავი შეიკავა  – 0   

 

2. მომხსენებელმა, შალვა ბახიამ, კომისიის წევრებს გააცნო დღის წესრიგით 
გათვალისწინებული მეორე საკითხი -,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების გეგმის 
დამტკიცების შესახებ, მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 07 
ოქტომბრის №64 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. 

აზრი გამოთქვეს: 

ლევან სურმავამ, შალვა ბახიამ, შალვა თაფლაძემ. 

          გადაწყვიტეს მიზანშეწონილად ჩაითვალოს აღნიშნული საკითხი განხილული 
იქნეს საკრებულოს სხდომაზე. 

კომისიის თავმჯდომარემ  საკითხი დააყენა კენჭისყრაზე. 

კენჭისყრის შედეგი: 

მომხრე          –  6 

წინააღმდეგი  – 0  

თავი შეიკავა  – 0   

3. მომხსენებელმა, შალვა ბახიამ, კომისიის წევრებს გააცნო დღის წესრიგით 
გათვალისწინებული მესამე საკითხი - მარტვილის მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული   ს/კ: 41.18.37.164  ქონების, სახელმწიფოს საკუთრებაში 
უსასყიდლოდ გადაცემის თაობაზე  მერისთვის თანხმობის მიცების შესახებ. 

აზრი გამოთქვეს: 



ლევან სურმავამ, შალვა ბახიამ, ზაურ ჯახუამ. 

          გადაწყვიტეს მიზანშეწონილად ჩაითვალოს აღნიშნული საკითხი განხილული 
იქნეს საკრებულოს სხდომაზე. 

კომისიის თავმჯდომარემ  საკითხი დააყენა კენჭისყრაზე. 

კენჭისყრის შედეგი: 

მომხრე          –  6 

წინააღმდეგი  – 0  

თავი შეიკავა  – 0   

 

4. მომხსენებელმა, შალვა ბახიამ, კომისიის წევრებს გააცნო დღის წესრიგით 
გათვალისწინებული მეოთხე საკითხი - მარტვილის მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებულ, არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის  
ს.კ: 41.06.37.105  ( ფართობი 11 კვ.მ)  ქირის  საწყისი წლიური საფასურის 
ოდენობად, სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის 
ეროვნულ ბიუროს  დასკვნით  წარმოდგენილი  თანხის (1870 ლარი) 5%-ის 
ოდენობით განსაზღვრაზე მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის 
მიცემის შესახებ. 

აზრი გამოთქვეს: 

კობა დარჯანიამ, შალვა ბახიამ, ზურაბ მელიავამ. 

          გადაწყვიტეს მიზანშეწონილად ჩაითვალოს აღნიშნული საკითხი განხილული 
იქნეს საკრებულოს სხდომაზე. 

კომისიის თავმჯდომარემ  საკითხი დააყენა კენჭისყრაზე. 

კენჭისყრის შედეგი: 

მომხრე          –  6 

წინააღმდეგი  – 0  

თავი შეიკავა  – 0   

5. მომხსენებელმა, შალვა ბახიამ, კომისიის წევრებს გააცნო დღის წესრიგით 
გათვალისწინებული მეხუთე საკითხი - 2023  წელს მარტვილის 



მუნიციპალიტეტში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული 
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 
დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმმართველობის პროექტების მოწონებისა 
და ინიცირების შესახებ. 

აზრი გამოთქვეს: 

ლევან სურმავამ, შალვა ბახიამ, შალვა თაფლაძემ. 

გადაწყვიტეს მიზანშეწონილად ჩაითვალოს აღნიშნული საკითხი განხილული იქნეს 
საკრებულოს სხდომაზე. 

კომისიის თავმჯდომარემ  საკითხი დააყენა კენჭისყრაზე. 

კენჭისყრის შედეგი: 

მომხრე          –  6 

წინააღმდეგი  – 0  

თავი შეიკავა  – 0   

            ამით დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხი ამოწურულია და სხდომა 
დახურულად გამოცხადდა. 

 

   

სხდომის თავმჯდომარე                                             /შ. ბახია/ 

                                                                               04/11/2022 

 


