
 
s a q a r T v e l o  

ozurgeTis municipalitetis sakrebulo 

 
(q. ozurgeTi kostavas q. #1 tel. 27-45-25)  

q. ozurgeTi                                                       30 ianvari 2013 weli 
 

gankarguleba #5  
 
 

ozurgeTis municipalitetis teritoriaze arsebuli saxelmwifo da 
ozurgeTis municipalitetis sakuTrebaSi arsebuli arasasoflo-sameurneo 

daniSnulebis miwis normatiuli fasis dadgenis Sesaxeb, ozurgeTis 
municipalitetis sakrebulos dadgenilebis misaRebad sajaro 

administraciuli warmoebis dawyebis Taobaze. 
 
,,adgilobrivi TviTmmarTvelobis Sesaxeb” saqarTvelos organuli 

kanonis 43_e muxlis me_3 punqtis ,,b” qvepunqtis da ,,saqarTvelos zogadi 
administraciuli kodeqsi”_s 103 muxlis, 106_e muxlis pirveli da meore 
nawilebis Tanaxmad: 
 1. daiwyos sajaro administraciuli warmoeba ozurgeTis 
municipalitetis teritoriaze arsebuli saxelmwifo da ozurgeTis 
municipalitetis sakuTrebaSi arsebuli arasasoflo-sameurneo daniSnulebis 
miwis normatiuli fasis dadgenis Sesaxeb, ozurgeTis municipalitetis 
sakrebulos dadgenilebis misaRebad. 
 2. ozurgeTis municipalitetis teritoriaze arsebuli saxelmwifo da 
ozurgeTis municipalitetis sakuTrebaSi arsebuli arasasoflo-sameurneo 
daniSnulebis miwis normatiuli fasis dadgenis Sesaxeb, sakrebulos 
dadgenilebis proeqti da cnoba sajaro administraciuli warmoebis dawyebis 
Sesaxeb (Tan erTvis) gamoqveyndes ,,saqarTvelos zogadi administraciuli 
kodeqsi”_s 55-57-e muxlebiT gaTvaliswinebuli wesis Sesabamisad. 

3. aRniSnuli gankarguleba dainteresebuli piris mier SeiZleba 
gasaCivrdes ozurgeTis raionul sasamarTloSi (mis: q. ozurgeTi, i.sioriZis 
q.14) misi oficialuri gacnobidan erTi Tvis vadaSi. 

4.  gankarguleba ZalaSia gamoqveynebisTanave.  
 
 
 

 
sakrebulos Tavmjdomare:                      aleko mameSvili                             

https://www.docufreezer.com


cnoba 
 

ozurgeTis municipalitetis teritoriaze arsebuli saxelmwifo da 
ozurgeTis municipalitetis sakuTrebaSi arsebuli arasasoflo-sameurneo 

daniSnulebis miwis normatiuli fasis dadgenis Sesaxeb, ozurgeTis 
municipalitetis sakrebulos dadgenilebis misaRebad sajaro 

administraciuli warmoebis dawyebis Taobaze. 
 
 
ozurgeTis municipalitetis sakrebulos aparati aRniSnavs, rom 

sakrebuloSi dawyebulia sajaro administraciuli warmoeba ozurgeTis 
municipalitetis teritoriaze arsebuli saxelmwifo da ozurgeTis 
municipalitetis sakuTrebaSi arsebuli arasasoflo-sameurneo daniSnulebis 
miwis normatiuli fasis dadgenis Sesaxeb, ozurgeTis municipalitetis 
sakrebulos dadgenilebis misaRebad. 

dadgenilebis miRebis vadaa 2013 wlis 20 Tebervali. 
dainteresebul fizikur da iuridiul pirebs ozurgeTis municipalitetis 
teritoriaze arsebuli saxelmwifo da ozurgeTis municipalitetis 
sakuTrebaSi arsebuli arasasoflo-sameurneo daniSnulebis miwis normatiuli 
fasis dadgenis Sesaxeb, ozurgeTis municipalitetis sakrebulos 
dadgenilebis proeqtTan dakavSirebiT sakuTari mosazrebebi SeuZliaT 
warmoadginon 2013 wlis 19 Tebervlamde, ozurgeTis municipalitetis 
sakrebulos aparatSi misamarTze: q. ozurgeTi, m. kostavas q. #1. ozurgeTis 
municipalitetis sakrebulo, administraciuli Senobis me_2 sarTuli. 
(pasuxismgebeli piri paata burWulaZe, sakrebulos aparatis ufrosi. tel: 
27_55_20.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



პროექტი 
 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 
 

ქ. ოზურგეთი ............. იანვარი 

2013 წელი 
 

 
 

ozurgeTis municipalitetis teritoriaze arsebuli saxelmwifo da 
ozurgeTis municipalitetis sakuTrebaSi arsebuli arasasoflo-sameurneo 

daniSnulebis miwis normatiuli fasis dadgenis Sesaxeb 
 

 `adgilobrivi TviTmmarTvelobis Sesaxeb~ saqarTvelos organuli 
kanonis 22-e muxlis 1-li punqtis `q~ qvepunqtis, `saxelmwifo qonebis Sesaxeb~ 
saqarTvelos kanonis me-19 muxlis me-6 punqtis da “saxelmwifo da 
adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulis sakuTrebaSi arsebuli arasasoflo-
sameurneo daniSnulebis miwis normatiuli fasis gansazRvris wesis 
damtkicebis Sesaxeb” saqarTvelos prezidentis 2007 wlis 26 oqtombris #603 
brZanebulebis Sesabamisad, ozurgeTis municipalitetis sakrebulom 
  

d a a d g i n a: 

 
muxli. 1. dadgindes ozurgeTis municipalitetis teritoriaze arsebuli 

saxelmwifo da ozurgeTis municipalitetis sakuTrebaSi arsebuli 
arasasoflo-sameurneo daniSnulebis miwis erT kvadratul metrze 
normatiuli   fasi (danarTi#1)  

muxli 2. damtkicdes q. ozurgeTis teritoriis zonireba (danarTi#2) 
 muxli 3. am dadgenilebis amoqmedebisTanave Zaladakargulad 
gamocxaddes `ozurgeTis municipalitetis teritoriaze arsebuli saxelmwifo 
da ozurgeTis municipalitetis sakuTrebaSi arsebuli arasasoflo-sameurneo 
daniSnulebis miwis normatiuli fasis dadgenis Sesaxeb~ ozurgeTis 
municipalitetis sakrebulos 2012 wlis 1 Tebervlis  #4 dadgenileba 

muxli. 4. dadgenileba amoqmeddes gamoqveynebisTanave.  
 

 

 

 sakrebulos Tavmjdomare       aleko mameSvili 



 
დანართი №1 

 
 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო და ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 

ნორმატიული ფასი 
 
1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო და 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასი დიფერენცირებულია ტერიტორიის ზონირების 

საფუძველზე (დანართი №2) და გამოიანგარიშება შემდეგი ფორმულით: 

CN=IMG X I TL X C X K სადაც: 

ა) CN _ არის 1მ2 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასი.  

ბ) IMG _ არის ოზურგეთის მაკრომდებარეობის ინდექსი და მისი მნიშვნელობა უდრის 

0.52.ლარს. 

გ) I TL _ არის ლოკალური ტერიტორიული ინდექსი; 

გ.ა) ქალაქის ცენტრალურ ზონაში _ 1.2; 

გ.ბ) ქალაქი შუალედურ ზონაში _0,8; 

გ.გ) ქალაქის პერიფერიულ ზონაში _0.7; 

დ) C _ არის არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 1მ2 –ზე დადგენილი 

საბაზისო განაკვეთი და მისი მნიშვნელობა უდრის 0.24 ლარს. 

ე) K _ არის მიწის ნორმატიული ფასის მარეგულირებელი კოეფიციენტი და მისი 

მნიშვნელობა უდრის; 

 ე.ა) ქალაქის ცენტრალურ ზონაში _ 40; 

 ე.ბ) ქალაქის შუალედური და პერიფერიული ზონისათვის 20-ს. 

 2. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო და 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასი განისაზღვროს შემდეგი სახით: 

 
№ ზონა IMG G I TLL C K  CN(ლარი) 
1 ქალაქის 

ცენტრალური 

0.52 1.2 0.24 40 5.9904 

2 ქალაქის 

შუალედური 

0.52 0.8 0.24 20 1.9968 

3 ქალაქის 

პერიფერიული 

0.52 0.7 0.24 20 1.7472 

  
3. ოზურგეთის მუნიცპალიტეტის სოფლებში 1მ2 მიწის ნორმატიული ფასი 

განისაზღვრება ქ. ოზურგეთის შუალედური ზონისათვის დადგენილი მაჩვენებლის 30%-ის 

ოდენობით და შეადგენს 0.5990 ლარს, ხოლო დაბისათვის ქ. ოზურგეთის შუალედური 

ზონისათვის დადგენილი მაჩვენებლის 50% და შეადგენს 0.9984 ლარს.  

4. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დასახლებათა შორის   არეალებში 1მ2 მიწის 

ნორმატიული ფასი განისაზღვრება ქ. ოზურგეთის შუალედური ზონისათვის დადგენილი 

მაჩვენებლის 25%-ის ოდენობით და შეადგენს 0.4992 ლარს. 

5. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დასახლებათა შორის არეალებში გამავალი 

“საქართველოს საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო 



გზების ნუსხის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს პრეზიდენტის 2006 წლის 15 სექტემბრის 

№554 ბრძანებულებით განსაზღვრულ   საერთაშორისო და  

 

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების 50 მეტრის რადიუსში 

თითოეულ მხარეს) არსებული მიწის ნორმატიული ფასი განისაზღვრება ქ. ოზურგეთის 

შუალედური ზონისათვის დადგენილი მაჩვენებლის 50%-ის ოდენობით. ამ შემთხვევაში არ 

გამოიყენება მე-3 და მე-4 პუნქტებით დადგენილი ფასები. 

6. „საქართველოს კურორტების, საკურორტო ადგილების, სამთო-სათხილამურო 

ცენტრებისა და შავი ზღვის სანაპიროს ტერიტორიებისათვის სარეკრიაციო ტერიტირიის 

სტატუსის მინიჭებისა და საზღვრის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2005 

წლის 29 ნოემბრის №968 ბრძანებულებით განსაზღვრული სარეკრიაციო ტერიტორიებისათვის 

მიწის ნორმატიული ფასი განისაზღვროს ქალაქ ოზურგეთის შუალედური ზონისათვის 

დადგენილი ფასის 11_მაგი ოდენობით და შეადგენს 21.9648 ლარს. ამ შემთვევაში არ 

გამოიყენება მე-3 პუნქტში აღნიშნული წესი. 
 

 
 

 



დანართი №2 
 

Qქალაქ ოზურგეთის ტერიტორიის ზონირება 

 
I (ცენტრალური) ზონა 

ქუჩების მიხედვით 

ლოკალური 

ტერიტორიულ 

ინდექსი I TL L 

გურამიშვილის ქუჩის ორთავე მხარე რკინიგზის ხაზამდე. რკინიგზის ხაზის 

მარცხენა მხარე ლალიონის ქუჩამდე. ლალიონის ქუჩა კოსტავას ქუჩის 

გადაკვეთამდე. კოსტავას ქუჩა (12 სართულიანი  სახლის ჩათვლით) აკაკის 

ქუჩის დასაწყისამდე. აკაკის ქუჩა თ. სახოკიას ქუჩის გადაკვეთამდე. 

თ. სახოკიას ქუჩა გურიის ქუჩამდე. გურიის ქუჩა გრიბოედოვის ქუჩის 

გადაკვეთამდე. გრიბოედოვის ქუჩა სანაპიროს ქუჩამდე.სანაპიროს ქუჩა მდ. 

ბჟუჟჟამდე ს. მაკვანეთისკენ მიმავალ ხიდამდე. ს. ქობულაძის ქუჩა 

თაყაიშვილის ქუჩამდე. თაყაიშვილის ქუჩის მონაკვეთი მდ. ბჟუჟის ხიდიდან 

ნ. ნაკაშიძის ქუჩამდე.ნ. ნაკაშიძის ქუჩა. ნინოშვილის ქუჩა (შედის №1 საჯარო 

სკოლა, II საბავშვო ბაღი, საავადმყოფო „ავერსი“, ყოფილი ინტერნატის ეზოს 

ჩათვლით) გმირთა მოედანი, დავით აღმაშენებლის ქუჩა გურამიშვილის ქუჩის 

გადაკვეთამდე. 

- ცენტრალურ ზონას განეკუთვნება შესაბამისი კონტურის ფარგლებში 

მოქცეული ტერიტორია. 
 

1.2 

II (შუალედური) ზონა 

ქუჩების მიხედვით 

ლოკალური 

ტერიტორიულ 

ინდექსი I TL 

 მდ. ბჟუჟის ხიდიდან ექვთიმე თაყაიშვილის ქუჩა უნივერსიტეტის ქუჩის 

დასაწყისამდე, შპს გზამშენი -18-ის, მანქანათმშენებელი და ყოფილი პურის 

ქარხნების მიმდებარე ტერიტორიის ჩათვლით. ს. ჟორჟოლიანის ქუჩიდან 

ესაძის ქუჩის გადაკვეთამდე. ესაძის ქუჩა მალაზონიას ქუჩამდე. მალაზონიას 

ქუჩა დ. ბაქრაძის ქუჩამდე. დ. ბაქრაძის ქუჩა თავისუფლების ქუჩამდე. 

თავისუფლების ქუჩა დავით აღმაშენებლის ქუჩამდე. დავით აღმაშენებლის 

ქუჩიდან  ა. ნემიროვიჩ-დანჩენკოს ქუჩამდე. ა. ნემიროვიჩ-დანჩენკოს ქუჩა 

რკინიგზის ხაზის გადაკვეთამდე. რკინიგზის ხაზის გასწვრივ ჯავახიშვილის 

ქუჩის კვეთამდე. ჯავახიშვილის ქუჩის მონაკვეთი იაკობ შემოქმედელის  

ქუჩამდე. იაკობ შემოქმედელის ქუჩიდან კ. ლესელიძის ქუჩის დასაწყისამდე. კ. 

ლესელიძის ქუჩა ნ. დუმბაძის ქუჩის კვეთამდე. ნ. დუმბაძის ქუჩა მ. კოსტავას, 

ზ. დამენიას ქუჩების კვეთამდე. ზ. დამენიას ქუჩა ნ. ბარათაშვილის ქუჩამდე. ნ. 

ბარათაშვილის ქუჩა  ა. ჯორჯიაშვილის ქუჩის კვეთამდე. ა. ჯორჯიაშვილის 

ქუჩა  ა. ჯორჯიაშვილის ქუჩის I შესახვევამდე. ა. ჯორჯიაშვილის ქუჩის I 

შესახვევიდან მეუნარგიას ქუჩის ჩათვლით. სანაპიროს ქუჩამდე. სანაპიროს 

ქუჩა ა. გრიბოედოვის ქუჩის კვეთამდე. 

 P- შუალედურ ზონას განეკუთვნება ცენტრალური ზონის კონტურს 

გარეთ და შუალედური ზონის კონტურს შორის მდებარე ტერიტორია 

0.8 

III (პერიფერიული) ზონა 

ქუჩების მიხედვით 

ლოკალური 

ტერიტორიულ

ინდექსი I TL 

ქ. ოზურგეთის შუალედური ზონის კონტურის ფარგლებს გარეთა ტერიტორია 0.7 
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