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სააგენტოს 	  საქმიანობის 	  ზოგადი 	  მიმოხილვა 	  

სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 2012 წლის 17 სექტემბრიდან ახორციელებს თავის საქმიანობას 
- უზრუნველყოფს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების მართლზომიერ განკარგვას, მის მოვლა-
პატრონობას და ორიენტირებულია ქვეყნის განვითარებასა და წინსვლაზე.  

სააგენტოს საქმიანობა მოიცავს 3 ძირითად მიმართულებას: 

 

ორგანიზაცია წარმოადგენს სახელმწიფო	   ქონების	   პირობით	   მესაკუთრეს,	   რომელიც,	   მრავალფუნქციური	  
მიდგომის	   საშუალებითა	   და	   სერვისების	   შეთავაზებით,	   ემსახურება	   საზოგადოებას.	   სააგენტო	   ხელმისაწვდომია	  
დაინტერესებულ	  პირთათვის	  მთელი	  საქართველოს	  მასშტაბით.	   

სააგენტოს 	  მისია 	  
სააგენტოს	   მისიაა	   სახელმწიფო	   ქონების	   გარდაქმნა	   ეკონომიკურ	   ფასეულობად	   მომხმარებელზე	  
ორიენტირებული,	   ხარისხიანი	   სერვისის	   შეთავაზების	   გზით,	   რათა	   	   შედეგად	   ხელი	   შეუწყოს	   	   ქვეყანაში	   კარგი	  
მმართველობისა	   და	   თავისუფალი	   ბიზნეს-‐გარემოს	   განვითარებას,	   დაიცვას	   სახელმწიფოსა	   და	   მესაკუთრის	  
კანონიერი	  ინტერესები. 

სააგენტოს 	  ხედვა 	  
ქვეყანა,	  სადაც	  დაცულია	  ადამიანის	  უფლებები,	  აღრიცხული	  და	  მოვლილია	  სახელმწიფო	  ქონება	  და	  ამ	  ქონების	  
შესახებ	  ინფორმაცია	  თანაბრად	  ხელმისაწვდომი	  და	  გამჭვირვალეა	  თითოეული	  მოქალაქისათვის. 

სტრატეგიული 	  მიზნები 	  2014	  –	  2015	  წლებისთვის 	  
სააგენტოს წინაშე მდგარი ყველა ძირითადი გამოწვევისა და განვითარების შესაძლებლობის გათვალისწინებით, 
ხუთი სტრატეგიული მიზანი ჩამოყალიბდა. 

წინამდებარე დოკუმენტში კი ასახულია 2014 წლის III კვარტლის განმავლობაში თითოეული სტრატეგიული 
მიზნის ფარგლებში დასმული ამოცანების მიმდინარეობა, მათი შესრულება, არშესრულების გამომწვევი მიზეზები 
და სამომავლო პერსპექტივები. 

სახელმწიფო ქონების 
მართვა	  

სახელმწიფო ქონების 
განკარგვა	  

სახელმწიფო საწარმოთა 
მართვა	  
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სახელმწიფო 	  ქონების 	  აღრიცხვა 	  
და 	  მონაცემთა 	  ერთიანი 	  სისტემის 	  
შექმნა  
ქვეყნისთვის დიდი მნიშვნელობის მატარებელია 
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების 
ინვენტარიზაციის პროცესის მაქსიმალური სიზუსტითა 
და მაღალი ეფექტურობით წარმართვა. აღნიშნული 
პროცესი სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა 
სააგენტომ 2013 წელს დაიწყო და საანგარიშო 
პერიოდის დასაწყისისთვის თბილისის 27 უბნიდან 
აღწერითი სამუშაოები დასრულებული იყო 12 უბანზე  
(ლილო,	   სამგორი,	   ფონიჭალა,	   ვარკეთილი,	  
დიდგორი,	   თბილისის	   ზღვა,	   ლისი,	   ზაჰესი,	   დიღომი, 
სოლოლაკი, ორთაჭალა და ისანი) რაც 
მთლიანობაში  4 963 964 კვ.მ. საერთო ფართობის 
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 
ნაკვეთს შეადგენს მასზე განთავსებული შენობა-
ნაგებობებით.  

2014 წლის III კვარტლის განმავლობაში კი სრულად 
აღიწერა 3  უბანი -  თემქა, ნაძალადევი და 
დასრულდა მე-2 კვარტალში დაწყებული უბანი 
ავლაბარი. საანგარიშო პერიოდში აღმოჩენილ იქნა 
36 სახელმწიფო საკუთრებად დასარეგისტრირებელი 

ობიექტი, რაც მთლიანობაში 79 192 კვ.მ მიწის 

საერთო ფართს შეადგენს. დღეის მდგომარეობით, 
თბილისის მასშტაბით ინვენტარიზაცია ჩატარებულია 
15  უბანზე და ჯამურად აღმოჩენილია 5 043 156 კვ.მ. 
ფართობის არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების 
მიწის ნაკვეთი. 

 

 

 

პერიოდი  
ფართობი  

(კვ .მ)  
აღწერილი  

უბნები  
2013 წელი  4 700 000 9 

2014 წ  I  კვარტალი  112 533 2 

2014 წ  II  კვარტალი  151 431 1 

2014 წ  III  კვარტალი  79 192 3 

აღმოჩენილი  ქონება  
ჯამურად  

5 043 156 16 

 

დარჩენილი  უბნების  ინვენტარიზაციის  გეგმა :  

 აღსაწერი  რაიონი  ვადა  
კვირებში  

 ისანი-სამგორი  1 
 ჩუღურეთი  4 
 მუხიანი  3 
 გლდანი  6 
 ავჭალა  2 
 საბურთალო  4 
 დიდუბე  3 
 სანზონა  2 
 ვერა  1 
 ვაკე  1 
 ბაგები  2 
 ძველი  თბილისი  1 
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რაც შეეხება აღმოჩენილი ქონების სახელმწიფო 
საკუთრებად რეგისტრაციის საკითხს, სააგენტოს 
პოლიტიკიდან გამომდინარე, სახელმწიფო 
საკუთრებაში არსებული ქონების ზედდების 
შემთხვევების თავიდან ასარიდებლად, აღნიშნული 
პროცესი დიდი სიფრთხილით მიმდინარეობს.  

სააგენტო ობიექტის სხელმწიფო საკუთრებად 
დარეგისტრირებას ახდენს მას შემდეგ, რაც  
საბოლოოდ დამტკიცდება კონკრეტული ობიექტის 
სახელმწიფო კუთვნილება.  

2014 წლის III კვარტალის მონაცემებით, სახელმწიფო 
საკუთრებად დარეგისტრირდა 1 104 ობიექტი, რაც 
წინა კვარტალთან შედარებით გაზრდილ 
მაჩვენებელს წარმოადგენს: 

I   
კვარტალი  

II   
კვარტალი  

III  
კვარტალი  

ჯამური  
მონაცემი  

251 596 1 104 1951 

 
საანგარიშო	   პერიოდის	   განმავლობაში	  
სახელმწიფოსთვის	   უსასყიდლოდ	   გადაცემული	  
ქონების	  რაოდენობა	  შეადგენს	   9	  ობიექტს,	  რომელთა	  
საერთო	  ფართობია	  463	  074	  კვ.მ.	  

 

ზედდების 	  საკითხების 	  განმხილველი 	  
კომისიის 	  საქმიანობა  
სააგენტოში ფუნქციონირებს მიწის ნაკვეთის 
კუთვნილების განსაზღვრის საკითხების განმხილველი 
კომისია, რომელიც სისტემატურად განიხილავს მიწის 
მიკუთვნებისა და საკუთრების ზედდების თაობაზე 
სააგენტოში შემოსულ საკითხებს. 

საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში კომისიამ 
სახელმწიფო საკუთრებასთან ზედდების 77 შემთხვევა 
განიხილა. აქედან, 49 დადებითად გადაწყდა, 8 
უარყოფითად, 20 შემთხვევის თაობაზე 
გადაწყვეტილების მიღება კი უახლოეს მომავალში 
მოხდება. 

 

                                                                                 

სახელმწიფო 	   ქონების 	   მოვლა-‐
პატრონობის 	   ფუნქციის 	  
სრულყოფა  

შეჭრისა და გაძარცვის საფრთხის თავიდან 
ასაცილებლად, სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული 
ობიექტების ნაწილი საჭიროებს დაცვას. რიგ 
ობიექტებზე არაკანონიერად არიან შეჭრილები 
იძულებით გადაადგილებული და სოციალურად 
დაუცველი პირები. ასევე არის ისეთი ობიექტები, 
რომლებიც უკანონოდ აქვთ დაკავებული 
კომერციული საქმიანობის მიზნით. არსებობს დიდი 
ალბათობა იმისა, რომ ინვენტარიზაციის პროცესის 
პარალელურად აღმოჩენილი იქნება უკანონოდ 
დაკავებული სხვა ქონებაც.  

მოცემული მომენტისათვის დაცვის ქვეშ მყოფი 
სახელმწიფო ობიექტების რაოდენობა შეადგენს 35-ს. 
აქედან 7-ზე დაცვის უზრუნველყოფა მოხდა 
მიმდინარე საანგარიშო პერიოდში. (თბილისი - 3, 
რეგიონები - 4). 

რეგიონი  
დაცვის  ქვეშ  

მყოფი  ობიექტები  

1  თბილისი  21 

2 კახეთი  0 

3 იმერეთი  5 

4 სამეგრელო  1 

5 სამცხე  1 

6 ქვემო  ქართლი  0 

7 შიდა  ქართლი  7 
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ბიზნეს-გარემოს  განვითარების  
მხარდაჭერა  
სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო თავისი 
საქმიანობის სრულყოფისა და ბიზნეს-გარემოს 
განვითარებისთვის თანამშრომლობს ბიზნეს და 
არასამთავრობო სექტორებთან. მიმდინარეობს 
აქტიური კონსულტაციები შემდეგ არასამთავრობო 
ორგანიზაციებთან: „მეცხვარეთა ასოციაცია,“ 
„ფერმერთა ასოციაცია,“ „საქართველოს ჩაის 
მწარმოებელთა ასოციაცია“ და „ქართული ღვინო.“ 
ჩამოთვლილ ორგანიზაციებთან მჭიდრო კომუნიკაციის 
შედეგად იკვეთება ის საკითხები, რომლებიც სააგენტოს 
მხრიდან რეაგირებასა და მხარდაჭერას საჭიროებს.  

პრივატიზების 	  პროცესების 	  
სტიმულირება 	  და 	  გაყიდვების 	  
პროაქტიულობის 	  გზით 	  
შემოსავლების 	  ზრდა  
საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში, სააგენტოში 
პრივატიზების ან იჯარის ფორმით განკარგვის 
მოთხოვნით შემოსული დაინტერესებების რაოდენობა  
თბილისში შეადგენს სასოფლო სამეურნეო მიწის 
თაობაზე - 32-ს, ხოლო არასასოფლო სამეურნეო მიწის 
ნაკვეთის პრივატიზებაზე მიღებული განაცხადების 
რაოდენობა 254-ს შეადგენს. რაც შეეხება 
საქართველოს დანარჩენ რეგიონებში, III კვარტლის 
განმავლობაში შემოსული დაინტერესების 
განაცხადების რაოდენობას სასოფლო მიწებთან 

მიმართებაში, ინფორმაცია მოწოდებულია ცხრილის 
სახით: 
 

მომსახურების  ცენტრი  სასოფლო  არასასოფლო  
კახეთი  162 45 
შიდა  ქართლი-მცხეთა-
მთიანეთი  

142 101 

ქვემო  ქართლი  673 217 
სამცხე-ჯავახეთი  49 36 
იმერეთ-რაჭა-ლეჩხუმ-
ქვემო  სვანეთი  

59 81 

სამეგრელო-გურია-ზემო  
სვანეთი  

102 84 

 
 

v III კვარტალში  მიღებული  დაინტერესებების  რაოდენობა :  

 
საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში პრივატიზების 
დეპარტამენტის დიდ და მცირე კომიტეტებზე (დიდი - 7, 
მცირე - 15), ჯამში გატანილ იქნა 381 საკითხი (დიდზე - 
96, მცირეზე - 285). აქედან დიდ კომიტეტებზე 
დადებითად გადაწყდა 92, ხოლო უარყოფითად 4. 
მცირე კომიტეტებზე დადებითად გადაწყვეტილ 
საკითხთა რაოდენობა შეადგენს 251-ს, ხოლო 
უარყოფითი დასკვნა მომზადდა 31 საკითხზე.  

60%	  

40%	  

სასოფლო  

არასასოფლო  
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v საანგარიშო  პერიოდში  გამართულ  დიდ  და  მცირე  კომიტეტებზე  
განხილული  საკითხების  რაოდენობა :  

 

ჩატარებული კომიტეტების შედეგად შესაძლებელი 
გახდა საანგარიშო პერიოდში გამოცხადებულიყო 275 
აუქციონი ,  რომელთაგან 147 შედგა, 128 ჩაიშალა. 

 

საბიუჯეტო 	  გეგმის 	  შესრულება  
2014	   წელის	  საერთო სახელმწიფოებრივი გეგმით, 
პრივატიზებიდან	  	   გათვალისწინებულია	   80	   000 000	  
ლარის	  მობილიზება სახელმწიფო	  ბიუჯეტში.	  მიმდინარე 
წლის 1	   ოქტომბრის	   მდგომარეობით,	   ანუ	   მესამე	  
კვარტალის	   ბოლოს	   (9	   თვეში),	   სახელმწიფო	  

ბიუჯეტში	    შესულია	    65 918 000	  ლარი	   -‐	   წლიური	   გეგმა	  
შესრულდა	   82%-‐ით,	   ხოლო	   სამი კვარტალის	   გეგმა	  
107%-‐ით.	   

2014 წლის საერთო სახელმწიფოებრივი გეგმიდან (80 
000 000 ლარი), სააგენტოს აღებული აქვს 
ვალდებულება, მობილიზება გაუკეთოს 50 000 000 
ლარს. მე-3 კვარტალის ბოლოს, სააგენტოს 
სახელმწიფო ბიუჯეტში პრივატიზებიდან გადარიცხული 
აქვს 45 355 000 ლარი. ხოლო რაც შეეხება ჯამურად 
პრივატიზებიდან გადარიცხულ თანხას სახელმწიფო და 
ადგილობრივ ბიუჯეტებში, მისი ოდენობა შეადგენს - 48 
312 000 ლარს.  

III კვარტლის ბოლოს სააგენტოს მიერ აღებული 
წლიური ვალდებულების 91% შესრულებულია. 

პერიოდი  
სააგენტოს  მიერ  ბიუჯეტში  

გადარიცხული  თანხა   
I  კვარტ .  20 098 000 

II კვარტ .  11 796 000 

III კვარტ .  13 461 000 
 

 

სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსა და 
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს 
ერთობლივი ძალისხმევით, პრივატიზებიდან 
სახელმწიფო ბიუჯეტში გადარიცხული თანხების შესახებ 
ინფორმაცია კი შემდეგნაირად გამოიყურება: 

პერიოდი  
გეგმა  

სახელმწიფო  
ბიუჯეტში   

ფაქტობრივი  
შემოსავალი  

ბიუჯეტში   
% 

I კვარტ .  20  500  000 38 207 000 186 
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9 თვის  შესრულება   -   45 355 000 ლარი   
  სააგენტოს  წლიური  გეგმის  91% 
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II კვარტ .  15  500  000 12 932 000 83 
III კვარტ .  25  500  000 14 780 000 58 

9 თვის  
შესრულება  

61  500  000 65 918 000 107 

სახელმწიფო 	  ინტერესებიდან 	  
გამომდინარე 	  გონივრული 	  
განკარგვის 	  უზრუნველყოფა  
სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს 
უმნიშვნელოვანეს საზრუნავს სახელმწიფო 
საკუთრებაში არსებული ქონების გონივრული 
განკარგვა წარმოადგენს. აღნიშნული ამოცანის 
ფარგლებში, გასული კვარტალის განმავლობაში 
სახელმწიფო უწყებებზე/საჯარო სამართლის 
იურიდიულ პირებზე გადაცემული უძრავი ქონება 
შეადგეს 137 ერთეულს. თვითმმართველი 
ერთეულებისათვის გადაცემული უძრავი ქონება 
შეადგენს 91 ობიექტს, რომელთა საერთო მიწის ფართი  
297 719  კვ.მ-ია.  

v ადგილობრივი თვითმმართველი 
ერთეულებისათვის გაცემული თანხმობა 
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 
ნაკვეთის ადგილობრივი თვითმმართველი 
ერთეულის საკუთრებად რეგისტრაციაზე: 
 

I   
კვარტალი  

II   
კვარტალი  

III  
კვარტალი  

ჯამური  
მონაცემი  

133 110 150 393 

 
v საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო ქონების 

ეროვნულმა სააგენტომ 260 იძულებით 
გადაადგილებულ პირთა ოჯახი დააკმაყოფილა 
უძრავი ქონებით, რაც ჯამში 14 300 კვ.მ. ფართს 
შეადგენს.  
 

I  
კვარტალი  

II  
კვარტალი  

III  
კვარტალი  

ჯამური  
მონაცემი  

884 1241 260 2385 
 

v საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში 
საქართველოს მთავრობის თანხმობით, აუქციონის 
გარეშე, ფიზიკურ და იურიდიულ პირებზე გაცემული 
უძრავი ქონება (უსასყიდლო უზურფრუქტი, 
აღნაგობა) – 180 ობიექტი. 
 

 

v საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფოს, როგორც 
მესაკუთრის/თანამესაკუთრის მიერ თანხმობის 
მოთხოვნაზე პოზიციის დაფიქსირება: 

დადებითი  უარყოფითი  
41 2 

სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენეტოს ყველა 
რეგიონალური მომსახურების ცენტრის მიერ, 
საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში ,ადგილობრივი 
თვითმმართველი ერთეულებისა და სხვა სახელმწიფო 
სტრუქტურებისთვის გადაცემული ქონების შესახებ 
ინფორმაცია: 
 
v თვითმმართველი  ერთეულებისთვის  გადაცემული  

სახელმწიფო  ქონება :  
 

რეგიონი  რაოდენობა  კვ .მ .  
1 კახეთი  14 8 984 
2 იმერეთი  20 117 286 
3 სამეგრელო  6 10 342 
4 სამცხე  11 40 338 
5 ქვემო  ქართლი  1 419,34 
6 შიდა  ქართლი  24 107 721 

 
v სახელმწიფო  უწყებებისათვის  ქონების  სარგებლობის  

უფლებით  გადაცემა  (მათ  შორის  ფაქტობრივ  
მფლობელობაში  არსებული  ქონების) :  

 
რეგიონი  რაოდენობა  კვ .მ .  

1 კახეთი  5 39 284 

2 იმერეთი  25 291 973 
3 სამეგრელო  11 208 157 

4 სამცხე  5 120 763 
5 ქვემო  

ქართლი  
7 7 753 

6 შიდა  
ქართლი  

6 9 823 

 
სახელშეკრულებო  ვალდებულებათა  
მონიტორინგი  
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მოცემული მომენტისათვის, სააგენტოს კომპეტენციას 
მიკუთვნებული მოქმედი ხელშეკრულებების 
რაოდენობა შეადგენს 2353-ს. აქედან, 48 
ხელშეკრულება, სახელმწიფო ქონების მართვა-
განკარგვის/სარგებლობის უფლებით გადაცემის 
თაობაზე, გაფორმდა საანგარიშო პერიოდში.  
გასული კვარტალის განმავლობაში, სააგენტომ 
მოახდინა 22 კონტრაჰენტის გათავისუფლება 

პირგასამტეხლოსგან, რაც 3 260 796 ლარსა და 205 477 
აშშ დოლარს შეადგენს. II და III კვარტალის 
მდგომარეობით, 36 კონტრაჰენტი გათავისუფლდა 
პირგასამტეხლოსგან, რაც ჯამში 6 040 700 ლარსა და 
316 174 აშშ დოლარს შეადგენს.  
 

 

ხელმისაწვდომი ,	  სწრაფი 	  და 	  
ეფექტური 	  	  	  მომსახურების 	  გაწევა  
სააგენტოს წინაშე მდგარ გამოწვევებსა და ამოცანებს 
შორის, ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს საკითხს 
სერვისულ ორგანიზაციად ტრანსფორმაცია 
წარმოადგენს. ამ მიზნის ფარგლებში, დიდი 
ყურადღება ეთმობა მომსახურების ცენტრების 
გამართულ საქმიანობას. მოცემული მომენტისათვის 
სააგენტოს გააჩნია თბილისის 1 და რეგიონალური 
მომსახურების 6 ცენტრი. სააგენტო დაინტერესებულ 
პირებს, სერვისის სახით, სთავაზობს სახელმწიფო 
ქონების პრივატიზებასთან და სხვა სახის 
განკარგვასთან დაკავშირებულ მომსახურებას.  

მომსახურების ცენტრების გარდა, სააგენტოს მიერ 
მიწოდებული სერვისის ხარისხსა და 
ხელმისაწვდომობაზე მნიშვნელოვან გავლენას 
ახდენს ორგანიზაციის საინფორმაციო და 
დისტანციური მომსახურების სამსახურის გამართული 
ფუნქციონირება.  

თბილისის 	  მომსახურების 	  ცენტრი 	  
გასული კვარტალის განმავლობაში, თბილისის 

მომსახურების ცენტრი მოემსახურა 6557  მოქალაქეს.  

მომხმარებელთა 32%-მა სააგენტოს მიმართა 
განცხადებით - 2094 განაცხადი. მათ შორის, 
სახელმწიფო ქონების განკარგვის მოთხოვნამ 
შეადგინა 27%, (დაინტერესება იჯარა/პრივატიზება), 
73% კი წარმოადგენს სხვა ტიპის კორესპონდენციას.  

v მესამე  კვარტალში  გაწეული  მომსახურების  
პროცენტული  მაჩვენებელი :  

 

 

68%	  
9%	  
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v პირველი ,  მეორე  და  მესამე  კვარტალის  
შედარება  მიღებულ  მოქალაქეთა  და  
დარეგისტრირებულ  დაინტერესებათა  შორის   
 

 

ტერიტორიულ ცენტრში კორესპოდენციის სახით 

შემოსულია 2094 განაცხადი, მათ შორის ქონების 

განკარგვის მოთხოვნით მოგვმართა 557-მა 
მოქალაქემ/იურიდიულმა პირმა.  

v მომსახურების  უზრუნველყოფა  თვეების  
მიხედვით   

 

შემოსული განაცხადებებიდან, სასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების ქონების განკარგვის მოთხოვნით, 
თბილისის მომსახურების ცენტრს მიმართა 696 
დაინტერესებულმა პირმა; არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების ქონების განკარგვის მოთხოვნით 477-
მა, ხოლო პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 
პრივატიზების მოთხოვნით - 40-მა სუბიექტმა.  

v თბილისის  მომსახურების  ცენტრში  შემოსული  
დაინტერესებები  III  კვარტლის  განმავლობაში :  

სასოფლო-სამეურნეო   203 
არასასოფლო-სამეურნეო   424 
პირდაპირი  მიყიდვა  29 
 

 

საინფორმაციო 	  და 	  დისტანციური 	  
მომსახურების 	  სამსახური 	  
საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში, 
მნიშვნელოვანი სამუშაოები იქნა ჩატარებული 
საინფორმაციო და დისტანციური მომსახურების 
სამსახურში, სერვისის გაუმჯობესების კუთხით. 
განხორციელებული ქმედებების შედეგად, 
მნიშვნელოვნად გაიზარდა სამსახურის 
პროდუქტიულობა და იმ მომხმარებელთა რიცხვი, 
რომლებსაც სააგენტოს აღნიშნული სამსახური უწევს 
მომსახურებას. მნიშვნელოვნად შემცირდა უპასუხო 
ზარების რაოდენობა.  
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მომსახურების საშუალო ხანგრძლივობა შეადგენს 3 
წუთს.  

საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში სატელეფონო 
და დისტანციური მომსახურების ცენტრმა აამოქმედა 
online chat-ის მომსახურება, რომლის მეშვეობითაც 
მომხმარებელს საშუალება ეძლევა, კონსულტაცია 
მიიღოს სააგენტოს კომპეტენციას მიკუთვნებულ 
ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით. მომსახურება 
აგვისტოს თვეში დაინერგა და მას შემდეგ, აგვისტოსა 
და სექტემბერში, 723 კონსულტაცია იქნა გაწეული 
მოცემული საკომუნიკაციო არხით.  

სერვისის გაუმჯობესებისა და სრულყოფის მიზნით, 
სატელეფონო და დისტანციური მომსახურების 
ცენტრში ჩატარდა მისტიური მომხმარებლის კვლევა, 
რაც მომავალში საშუალებას მოგვცემს, სააგენტოს 
მომხმარებელს შევთავაზოთ მაქსიმალურად 
სრულყოფილი და კვალიფიციური მომსახურება.   

ერთიანი 	  სტანდარტისა 	  და 	  
მომსახურების 	  ხარისხის 	  
უზრუნველყოფა 	  ქვეყნის 	  
მასშტაბით  

ბიზნეს-პროცესების  ოპტიმიზაციის  
პროექტი  
2014 წლის მარტში დაიწყო პროექტი, რომელიც 
სააგენტოს ბიზნეს-პროცესების აღწერასა და 
ოპტიმიზაციას ითვალისწინებს. პროექტს 
ახორციელებს USAID/HICD PLUS-ის 
ქვეკონტრაქტორი, საკონსულტაციო კომპანია PMCG.  
 
მესამე კვარტალის დასასრულს, აღწერილია 
სააგენტოს საქმიანობასთან დაკავშირებული 
პროცესების საერთო რაოდენობის 57%. ხოლო 50%-
ზე უკვე შემუშავებულია პროცესების ოპტიმიზაციაზე 
მიმართული რეკომენდაციები. დღეის 

მდგომარეობით, პროცესების აღწერა 
დასრულებულია სააგენტოს შემდეგ სტრუქტურულ 
ერთეულებში: სახელშეკრულებო ვალდებულებათა 
მონიტორინგის სამსახური, კორესპონდენციის 
მართვის სამსახური, საწარმოთა მართვის სამსახური, 
ანალიტიკური დეპარტამენტი, აღრიცხვისა და 
მონიტორინგის დეპარტამენტი, მომსახურების 
მხარდაჭერის დეპარტამენტი. 
ოპტიმიზაციის პროცესის დასრულების შემდგომ 
მიღებული გამარტივებული პროცესები საშუალებას 
მოგვცემს  გავამყაროთ ჩვენი პოზიციები, როგორც 
სერვისულმა ორგანიზაციამ და მომხმარებელს 
სწრაფი და ხელმისაწვდომი მომსახურება 
შევთავაზოთ.  
 
აღნიშნული პროცესის დასრულების შემდეგ, 
სახელმწიფო ქონების  ეროვნულ სააგენტოს ექნება 
განსახორციელებელი ქმედებების ზუსტი და 
კონკრეტული სამოქმედო გეგმა და ოპტიმიზირებული 
ბიზნესპროცესები. გამარტივებული პროცესები 
სააგენტოს  საშუალებას მისცემს, გაამყაროს 
პოზიციები, როგორც სერვისულმა ორგანიზაციამ და 
მომხმარებელს სწრაფი და ხელმისაწვდომი 
მომსახურება შესთავაზოს.  

 

ბიზნეს პროცესების აღწერის დაწყების 
მომენტისათვის, 247 აღსაწერი პროცესი განისაზღვრა. 
ჩასატარებელი სამუშაოების 57% უკვე 
შესრულებულია.  

57%	  

43%	  
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მომსახურების  ერთიანი  სტანდარტის  
უზრუნველყოფა  

სერვისულ ორგანიზაციად ტრანსფორმაციისათვის, 
სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო დიდ 
მნიშვნელობას ანიჭებს მომსახურების ერთიანი 
სტანდარტის უზრუნველყოფას ქვეყნის მასშტაბით. ამ 
მიმართულებით, გასული კვარტალის განმავლობაში, 
რიგი ღონისძიებები იქნა ჩატარებული: 1. შემუშავდა 
შაბლონური განაცხადის ფორმები სააგენტოს ყველა 
ძირითად სერვისზე; 2. სააგენტოს ცენტრალურ და 
რეგიონალურ სერვის-ცენტრების თანამშრომლებს 
ჩაუტარდათ მომსახურების ერთიანი სტანდარტის 
უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული ტრეინინგები; 3. 
შემუშავდა  მოქალაქეების   მომსახურების  დარბაზის  
ერთიანი  კორპორატიული   დიზაინი, რომლის 
მიზანია ბრენდის აღქმადობის გაუმჯობესება.  

ადამიანური 	  რესურსების 	  ეფექტური 	  
მართვის 	  უზრუნველყოფა  
 

საკადრო  ცვლილებები  

სააგენტო დიდ ყურადღებას აქცევს ადამიანური 
რესურსების მუდმივ განვითარებასა და 
კვალიფიკაციის ამაღლებას. უნდა აღინიშნოს, რომ 
რიგ სტრუქტურულ ერთეულებში მწვავედ იდგა 
საკადრო დეფიციტის საკითხი. გასულ კვარტალში 
ჩატარებული სამუშაოების შედეგად, მთლიანად 
აღმოიფხვრა საკადრო დეფიციტი რეგიონულ 
მომსახურების ცენტრებსა და ცენტრალური ორგანოს 
უმნიშვნელოვანეს ერთეულებში.  

მესამე კვარტალის ბოლოს, სახელმწიფო ქონების 
ეროვნულ სააგენტოში დასაქმებულია: 

შტატიან
ი  

შტატგარეშ
ე  

მოვალეობის  
შემსრულებელ

ი  

გამოსაცდელ
ი  ვადით  

185 49 7 2 

 

v გენდერული  ბალანსი  სააგენტოს  
თანამშრომლებს  შორის :  

ქალი  მამაკაცი  

129 105 
მათ  შორის  ხელმძღვანელ  პოზიციაზე :  

13 20 
 

საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში, საკადრო 
რესურსებთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი 
ინფორმაცია: 

 

• დაწინაურებული თანამშრომლების რიცხვი - 3 
• სამსახურიდან გათავისუფლებული 

თანამშრომლების რაოდენობა: საკუთარი 
ინიციატივით  - 6, სააგენტოს მიერ - 3. 

• საანგარიშო პერიოდის ბოლოს, სააგენტოში 
არსებული ვაკანტური პოზიციების რაოდენობა - 
26, მათ შორის 5 - ხელმძღვანელ პოზიციაზე. 

 
წამახალისებელი  აქტივობა  
სააგენტოში კვლავ გრძელდება წარმატებული 
თანამშრომლების პერიოდული წახალისება-
დაჯილდოვება. მესამე კვარტალის განმავლობაში, 
ტრადიციულად გამოვლინდნენ ის თანამშრომლები, 
რომლებსაც ხელმძღვანელობის მხრიდან 
გამოეცხადათ მადლობა სამსახურებრივ 
მოვალეობათა სანიმუშო შესრულებისა და 
კეთილსინდისიერი სამსახურისათვის.  

ტრენინგები  
საქმიანობის სრულყოფისა და მუდმივი 
განვითარებისათვის,  სააგენტოში უწყვეტ პროცესად  
მიმდინარეობს თანამშრომელთა კვალიფიკაციისა და 
ცოდნის, ასევე მომსახურების ხარისხის კონტროლი. 
ანალიზის შედეგად ვლინდება ტრენინგებისა და სხვა 
ღონისძიებების საჭიროება.  
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გარდა იმ ტრეინინგებისა, რომლებსაც სააგენტო 
თავის თანამშრომლებს ტრეინინგ-ცენტრებისა და 
სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებების 
მეშვეობით სთავაზობს, გასულ კვარტალში დაინერგა 
შიდა ტრეინინგებისა და საკვალიფიკაციო კურსების 

სისტემა, რომლის ფარგლებშიც, სააგენტოს 64-ი 
თანამშრომელი შემდეგი თემატიკის შეხვედრებს 
დაესწრო: ქონების ცნება და მისი რეგისტრაცია, 
პრივატიზების სამი მოდელი, სხვისი ქონებით 
შეზღუდული სარგებლობა, ზედდება - მიკუთვნება.

 

 

კოორდინაციის 	  გაუმჯობესება 	  
საწარმოებთან 	  და 	  კონტროლის 	  
მექანიზმის 	  სრულყოფა 	  
სააგენტო მართავს სახელმწიფოს წილობრივი 
მონაწილეობით დაფუძნებულ საწარმოებს. დღეის 
მდგომარეობით, არსებული სახელმწიფო 
საწარმოებიდან ეკონომიკურ საქმიანობას, 
რეალურად, მხოლოდ 72 ეწევა, დანარჩენი კი 
მიეკუთვნება უმოქმედო საწარმოთა რიცხვს. ამ 
უკანასკნელთან მიმართებაში, სააგენტო იყენებს 
მინიმიზაციის პოლიტიკას, რაც მათი რეგისტრაციების 
გაუქმებას გულისხმობს ლიკვიდაციის, გაკოტრების ან 
რეორგანიზაციის გზით. რეგისტრაციების გაუქმების 
შედეგად, სახელმწიფო საწარმოების კაპიტალიდან 
ხდება იმ ქონების ამოღება, რომელიც შემდგომში 

პრივატიზირდება და გარდაიქმნება ქვეყნისთვის 
ეკონომიკურ სარგებლად. 

გასული პერიოდის განმავლობაში, მნიშვნელოვანი 
სამუშაოები იქნა ჩატარებული ამ საწარმოების 
რეალური მდგომარეობის შესაფასებლად და 
შემდგომი მონიტორინგის სისტემის დასანერგად. 
განისაზღვრა კომპანიების მიერ ინფორმაციის 
მოწოდების დრო და ფორმატი. პერიოდულად მოხდა 
რეკომენდაციების გაცემა მონაცემთა შეგროვების 
ფორმის შევსებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე.  

მიმდინარე საანგარიშო პერიოდში, სახელმწიფოს 
წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი საწარმოების 
მართვისა და კოორდინაციის სისტემის სრულყოფის 
მიმართულებით, კვლავ გრძელდებოდა აქტიური 
მუშაობა.  დეპრტამენტი კვლავ აქტიურად 
თანამშრომლობს მოქმედი საწარმოების 
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ხელმძღვანელობასთან. გამომდინარე იქედან, რომ 
საწარმოების მიერ მოწოდებული ბიზნეს-გეგმები 
მნიშვნელოვან შესწორებებსა და ცვლილებებს 
საჭიროებს, დეპარტამენტი კვლავ გასცემს 
კონსულტაციებს და საჭიროების შემთხვევაში ატარებს 
ტრეინინგებს სახელმწიფო საწარმოების 
თანამშრომლებთან. მომავალში, ეს შესაძლებელს 
გახდის მათ მიერ მოწოდებული ფინანსური და სხვა 
სახის ინფორმაცია რელევანტური იყოს დღევანდელ 
მოთხოვნებთან. განსახილველი პერიოდის 
განმავლობაში, დამტკიცდა 12 ბიზნეს-გეგმა,  
დასამტკიცებლად მზად არის და კვარტალის ბოლოს 
განხილვის პროცესში იმყოფება 14 საწარმოს ბიზნეს-
გეგმა. 3 საწარმოს ბიზნეს-გეგმისათვის კი შემუშავდა 
რეკომენდაციები ცვლილებების თაობაზე. 

რაც შეეხება მეორე უმნიშვნელოვანეს საკითხს, 
რომელიც დგას სააგენტოს წინაშე - სახელმწიფო 
საწარმოების აქტივების რეალური ღირებულების 
დადგენას, მოქმედი კომპანიებიდან, 51-მა საწარმომ 
მოგვაწოდა ჩატარებული ინვენტარიზაციის აქტები. 
კომპანიებს ასევე ბრძანებით მოეთხოვებოდათ, 1 
აგვისტომდე წარმოედგინათ  აქტივების გადაფასების 
აუდიტორული დასკვნები, რაც მესამე კვარტალის 
დასასრულისთვის წარმოდგენილი აქვს მხოლოდ  23 
კომპანიას. 

დღევანდელი მდგომარეობით, შეიძლება ითქვას, 
რომ სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით 
დაფუძნებული რიგი საწარმოების მენეჯმენტი საკმაოდ 
დაბალი დონისაა და თავისი მიდგომებითა და 
ჩატარებული ღონისძიებებით, სააგენტო მიდის 
სწორედ იქითკენ, რომ მნიშვნელოვნად 
გააუმჯობესოს არსებული მდგომარეობა.  

ოპტიმიზაცია-‐მინიმიზაციის 	  პროცესის 	  
მიმდინარეობა  
სააგენტო ახორციელებს სახელმწიფოს წილობრივი 
მონაწილეობით დაფუძნებული საწარმოების 
რაოდენობის ოპტიმიზაციის პროცესს, რომელიც 

მიზნად ისახავს სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში 
არსებული უმოქმედო საწარმოების რაოდენობის 
შემცირებას.  

v 2014 წლის  III  კვარტალში  გაკოტრებული  
საწარმოების  რიცხვი :  

თბილისი  რეგიონები  
3 21 

 

v საანგარიშო  პერიოდის  ბოლოსთვის ,  
გაკოტრების  პროცესში  არსებული  
საწარმოების  რაოდენობა :  

თბილისი  რეგიონები  
7 13 

 

v საანგარიშო  პერიოდში  შერწყმის  შედეგად  
ამოშლილი  საწარმოების  რიცხვი :  

თბილისი  რეგიონები  
2 5 

 

სააგენტოს მნიშვნელოვან ფუნქციას, სახელმწიფოს 
წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი საწარმოების 
მართვის კუთხით, ასევე, წარმოადგენს საწარმოების 
კაპიტალში ცვლილების შეტანაზე თანხმობების 
გაცემა. აღნიშნული მიმართულებითაც სააგენტოსა და 
სახელმწიფო საწარმოების ხელმძღვანელობას 
შორის მჭიდრო კომუნიკაცია მიმდინარეობს.  

სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული 
არაფუნქციონირებადი საწარმოების ოპტიმიზაციის 
პროცესის მნიშვნელობას ზრდის ის ფაქტი, რომ 
გაჩერებული საწარმოების გაკოტრება საშუალებას 
იძლევა, საწარმოების კაპიტალიდან ამოღებულ იქნას 
ისეთი სახის ქონება, რომელიც შემდგომში შეიძლება 
დარეგისტრირდეს სახელმწიფო საკუთრებად და 
ჩართულ იქნას ეკონომიკურ ბრუნვაში. გასული 
კვარტალის განმავლობაში, ამ მიმართულებით 
განხორციელებული ღონისძიებების შედეგად, 
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საწარმოთა კაპიტალიდან ამოღებულ იქნა 9857346 
ლარის სახელმწიფო საკუთრებაში 
დასარეგისტრირებელი  472051,28 კვ.მ. ფართობის 
ქონება.  

თბილისი  რეგიონი  
1 277 946 ლარი  8 579 400 ლარი  

44 292,65 კვ .მ  427 758,63 კვ .მ  
 

2014 წლის 9 თვის შედეგებით, შეიძლება ითქვას, რომ 
სააგენტო გადაჭარბებით ასრულებს მის მიერ 

დასახულ ოპტიმიზაცია-მინიმიზციის გეგმას, რომლის 
შედეგადაც, ჩვენ მივიღებთ საწარმოთა მართვის 
უფრო გამართულ და ეფექტურ სისტემას. სააგენტოს 
პოლიტიკიდან გამომდინარე, ასევე ქვეყნის 
ინტერესებისა და ბიზნეს გარემოს განვითარების 
მიზნით, სამომავლოდ დაგეგმილია სახელმწიფო 
საკუთრებაში არსებული კომპანიების რიცხვის 
მინიმუმამდე დაყვანა. 

 

 

 

 

 

გამჭვირვალობისა 	  	  და 	  
ანგარიშვალდებულების 	  მაღალი 	  
სტანდარტის 	  დანერგვის 	  
ხელშეწყობა 	  
თავისი საქმიანობის განხორციელების პროცესში, 
სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 
ხელმძღვანელობს იმ პრინციპებით, რომლებიც 
ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის 

უზრუნველყოფას ეხმიანება. სააგენტოს უპირველეს 
საზრუნავს წარმოადგენს საქართველოს თითოეული 
მოქალაქისა და  დაინტერესებული პირის ნდობის 
მოპოვება. სწორედ ამიტომ ორგანიზაცია აქტიურად 
არის ჩართული ისეთ ღონისძიებებში, რომლებიც 
მოსახლეობას მეტად ინფორმირებულს გახდის 
სააგენტოს საქმიანობის შესახებ, მიაწვდის ზუსტ და 
დროულ ინფორმაციას სახელმწიფო საკუთრებაში 
არსებული ქონების პრივატიზებასთან დაკავშირებით, 
გაუწევს საფუძვლიან კონსულტაციასა და გასცემს 
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რეკომენდაციებს სახელმწიფო ქონების 
განკარგვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე.  
 

მესამე კვარტალის განმავლობაში, სააგენტო 
აქტიურად პასუხობდა  მედიის  წარმომადგენელთა  
შეკითხვებს სააგენტოს საქმიანობასთან 
დაკავშირებით, რის შედეგადაც ორგანიზაციას, მე-3 
კვარტალში, მედიის წარმომადგენლების შეკითხვებზე 
რეაგირების 100%-იანი მაჩვენებელი აქვს.  

 

პროექტი 	  „სოფლიდან 	  
გაუსვლელად“	  
გაჭვირვალობისა და მოსახლეობის 
ინფორმირებულობის უზრუნველყოფის კუთხით, 
მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია პროექტს 
„სოფლიდან გაუსვლელად“. ეს პროექტი სააგენტოში 
დაიგეგმა განკარგვის პროცესების შესახებ 
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების 
მიზნით. პროექტი ხელს შეუწყობს სახელმწიფო 
ქონების ეროვნული სააგენტოს საქმიანობის 
პოპულარიზაციას რეგიონებში და შესაბამისად, 
ლოკალურ დონეზე, სახელმწიფო საკუთრებაში 
არსებული ობიექტების ეფექტურ განკარგვას. სამიზნე	  
აუდიტორიას	   წარმოადგენს	   სხვადასხვა	  
მუნიციპალიტეტის	   ტერიტორიაზე	   მცხოვრები	  	  
მოსახლეობა,	   ადგილობრივი	   ფერმერები,	  
მიწათმოქმედები	  და	  მეწარმეები.	  	  

პროექტი შედგება შემდეგი ძირითადი 
კომპონენტებისაგან:  

v მოსახლეობის ინფორმირებულობის კვლევის  
ჩატარება სსგს-ს ტერიტორიულ ფილიალებსა და 
იუსტიციის სახლებში; 
 

v ლიფლეტების გავრცელება გამოცხადებული 
აუქციონების პარალელურად იმავე გეოგრაფიულ 
არეალში; 
 

v სააგენტოს ბანერების განთავსება სსგს-ს 58 
ფილიალში; 
 

v სტენდების განთავსება საზოგადოებრივ 
ცენტრებში; 
 

v ვიდეო რგოლების დამზადება და განთავსება 
ტელევიზიაში. 

 

საანგარიშო პერიოდში, აქტიურად მიმდინარეობდა 
მოსახლეობის ინფორმირება მიმდინარე აუქციონების 
შესახებ საინფორმაციო ბროშურების მეშვეობით. 
პროექტის ფარგლებში, ასევე, დამზადდა ვიდეო-
რგოლი, რომლის დანიშნულებასაც წარმოადგენს 
მოსახლეობისათვის სახელმწიფო ქონების 
შეძენისათვის სტიმულის მიცემა. 

პროექტი მიმდინარეობს -  2014 წლის 1 ივნისიდან 31 
დეკემბრამდე. 

სააგენტოს 	  ვებ-‐გვერდის 	  
განვითარება 	  
გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების 
პრინციპიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია ვებ-
გვერდის გამართული და შეუფერხებელი 
ფუნქციონირება. ვებ-გვერდის მეშვეობით, 
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მომხმარებელს საშუალება აქვს საფუძვლიანად 
გაეცნოს სააგენტოს მიერ შეთავაზებულ სერვისებს, 
გაეცნოს და გადმოტვირთოს მომსახურების 
მისაღებად აუცილებელი დოკუმენტაციის 
ელექტრონული ფორმები, რაც საშუალებას მისცემს 
მომხმარებელს მომსახურების ცენტრში მივიდეს 
მაქსიმალურად ინფორმირებული და მომზადებული.  
 
სააგენტოს ვებ-გვერდს, რომელიც მუდმივი 
განვითარებისა და დახვეწის რეჟიმშია, გასული 
საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში, ახალი 
ფუნქცია დაემატა. კერძოდ კი, განხორციელდა 
პრივატიზების ბმულის - www.privatization.ge, 
სააგენტოს  ვებ-გვერდზე  ინტეგრირება .  
დღეიდან, მომხმარებელს საშუალება აქვს სააგენტოს 
ვებ-გვერდზე მოიძიოს პრივატიზების ბმულზე 
არსებული ისეთი ინფორმაციები, როგორიც არის 
აუქციონების შედეგები, მიმდინარე აუქციონები და 
არქივი. ასევე, მომხმარებელი, რომელიც 
www.privatization.ge-ზე შევა, ავტომატურად 
გადამისამართდება სააგენტოს ვებ-გვერდზე.  
 
 

 
 
 
საანგარიშო  პერიოდის  განმავლობაში  საიტის  
ვიზიტორთა  შესახებ  სტატისტიკა   

 

 
 
გასული კვარტალის განმავლობაში, სახელმწიფო 
ქონების ეროვნული სააგენტოს ვებ-გვერდზე 
გამოქვეყნდა ინფორმაცია 341 მიმდინარე აუქციონის 
შესახებ. ის ობიექტები, რომლებიც ვერ განიკარგა 
აუქციონების შედეგად, თავსდება სააგენტოს 
სპეციალური შეთავაზებების ბლოკში. საანგარიშო 
პერიოდში საიტზე განთავსებული მსგავსი 
შეთავაზებების რაოდენობა შეადგენდა - 124-ს.  

ცნობადობის 	  გაზრდა 	  და 	  
პოზიტიური 	  იმიჯის 	  ფორმირება 	  
დღეს, სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 
აღარ მიეკუთვნება სახელმწიფო სტრუქტურათა იმ 
ჯგუფს, რომელთა საქმიანობა დაფარულია 
მოქალაქეთათვის და არ განეკუთვნება გარეშე 
აუდიტორიისათვის შეუღწეველ სივრცეს. 
ორგანიზაციის მიერ განხორციელებული თითოეული 
ქმედება მიმართულია მომხმარებელთა ნდობის 
მოპოვებაზე და ემსახურება მათ წინაშე უმაღლესი 
ანგარიშვალდებულების დამტკიცებას.  
 

მესამე კვარტალში ჩატარებულმა მედია-
მონიტორინგმა აჩვენა, რომ სააგენტო 
დასახელებული იყო 96-ჯერ. აქედან, შინაარსი, 
ძირითადად, ინფორმაციულ ხასიათს ატარებდა, 
თუმცა, აღნიშნულ პერიოდში, იყო როგორც 
ნეიტრალური, ასევე პოზიტიური მესიჯებიც. ყველაზე 

48%	  52%	  

(9(1"	  /"<"0*%"	  7	  468	  
!(2%'6&2'1"	  /"<"0*%"	  8	  252	  
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ხშირად სააგენტოს ინტერნეტ-გამოცემები 
ასახელებდნენ.  

v სააგენტოს  შესახებ  გამოხმაურება  პრესაში  
 

 

სახელმწიფო 	  ქონების 	  ეროვნული 	  
სააგენტოს 	  მიმდინარე 	  პროექტები 	  
მოცემული მომენტისათვის, სსიპ სახელმწიფო 
ქონების ეროვნული სააგენტოს მიმდინარე 
პროექტები: 

პროექტი 	  „სოფლიდან 	  
გაუსვლელად“	  
პროექტი ეხმიანება სახელმწიფო ქონების 
პრივატიზების პროცესის უფრო კონკურენტულ და 
სამართლიან გარემოში წარმართვის მიზანს. მისი 
დანიშნულებაა სააგენტოს საქმიანობის ცნობადობისა 
და გამჭვირვალობის დონის გაზრდა, აუქციონზე 
საპრივატიზებოდ გამოტანილი ობიექტების შესახებ 
ინფორმაციის გავრცელებით. პროექტი ასევე მოიცავს 
რიგ სხვა მნიშვნელოვან კომპონენტებს, რომლებზეც 
მოცემული დოკუმენტის წინა ნაწილში იყო საუბარი.  

არქივის 	  ინვენტარიზაციის 	  
პროექტი 	  
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 
2013 წლის 25 ნოემბრის N 1-1/336 ბრძანების 
საფუძველზე, სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნულ 
სააგენტოს მართვაში გადაეცა სამინისტროს არქივი 
და პასუხისმგებელია მის დამუშავებასა და ციფრულ 
ფორმატში გადაყვანაზე. სამინისტროს არქივი 
მოიცავს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 
განვითარების სამინისტროს 1936  წლიდან იმ 
ლიკვიდირებული სამინისტროების  საქმიანობის 
პროცესში წარმოქმნილ დოკუმენტებს, რომელთა 
სამართალმემკვიდრესაც წარმოადგენს 
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 
განვითარების სამინისტრო. 
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოსა და 
საქართველოს ეროვნულ არქივს შორის საარქივო 
მომსახურებაზე დადებული  ხელშეკრულების 
საფუძველზე,  რომლის მიზანია ერთიანი, 
დაზუსტებული ელექტრონული არქივის სისტემის 
შექმნა,  მიმდინარეობს სსიპ ქონების ეროვნული 
სააგენტოს და ეკონომიკისა და მდგრადი 
განვითარების სამინისტროს დოკუმენტური არქივის 
ელექტრონიზაცია და სისტემატიზაცია.  
 
v ტექნიკურად  დამუშავებული  საარქივო  

დოკუმენტაციის  რაოდენობა  შეადგენს :  
 

I   
კვარტალი  

II   
კვარტალი  

III  
კვარტალი  

937 2642 8897 
 
 
v დასკანერებული  საარქივო  დოკუმენტაცია :  

 
I   

კვარტალი  
II   

კვარტალი  
III  

კვარტალი  
2304 4442 7964 
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v საარქივო  დოკუმენტაციის  პროგრამული  
უზრუნველყოფა :  
 

I   
კვარტალი  

II   
კვარტალი  

III  
კვარტალი  

493 1275 962 
 
 
პროექტის განხორციელება დაიწყო 2013 წლის 
ნოემბერში და გაგრძელდება 2015 წლის ბოლომდე. 

სახელმწიფო 	  ქონების 	  
ინვენტარიზაციის 	  პროექტი 	  
წლების	  მანძილზე,	  სახელმწიფო	  ქონების	  გარკვეული	  
ნაწილი	   აღურიცხავი	   იყო	   და	   შესაბამისად,	   არ	  

მოიპოვებოდა	   ზუსტი	   და	   სრული	   ინფორმაცია	  
სახელმწიფო	   საკუთრებაში	   არსებული	   ქონების	  
თაობაზე.	   სააგენტომ,	   2013	   წლის	   გაზაფხულზე,	  
სახელმწიფო	   ქონების	   ინვენტარიზაცია დაიწყო	  

თბილისში.  ინვენტარიზაციის პროექტი გრძელდება 
და   მოიცავს საქართველოს მთელს ტერიტორიას. 
პროცესის დასრულება თბილისში 2015 წლის 
სექტემბრისთვის იგეგმება, ხოლო რეგიონებში - 2016 
წლის მეორე ნახევარში. 

სააგენტოს 	  ჩართულობა 	  
სამთავრობო 	  პროგრამა 	  
„აწარმოე 	  საქართველოში“	  

 

მეწარმეობის	   წახალისებისა	  და	   განვითარების	   მიზნით	  

მთავრობა	   წარმოადგენს	   ახალ	   საინიციატივო	  

პროგრამას	   სახელწოდებით	   "აწარმოე	  
საქართველოში".  სახელმწიფო ქონების ეროვნული 
სააგენტო პროგრამის ამოქმედებისთანავე აქტიურად 
ჩაერთო მიმდინარე პროცესებში.  
პროგრამის ძირითადი მიზნებია: საქართველოში 
მეწარმეობის ხელშეწყობა; ადგილობრივი წარმოების 
სტიმულირება - განსაკუთრებით, ეკონომიკურად 
ნაკლებად განვითარებულ რეგიონებში; ახალი 
საწარმოების ამუშავება; ახალი სამუშაო ადგილების 
შექმნა; საექსპორტო პოტენციალის გაზრდა; 
ქართული პროდუქციის შექმნა, მისი ხარისხის 
უზრუნველყოფა და წარმოებაზე 
ორიენტირებული  ინდუსტრიების განვითარება. 
 
პროგრამის განმახორციელებელია საქართველოს 
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 
და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. 
 
პროგრამა  მოიცავს  სამ  კომპონენტს:  

• ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა;   
• ინფრასტრუქტურაზე  (უძრავი ქონება) 

ხელმისაწვდომობა;  
• საკონსულტაციო მომსახურება.  

სააგენტოს ჩართულობა ვლინდება 
ინფრასტრუქტურული უზრუნველყოფის კომპონენტში 
და ამისათვის, საქართველოს მასშტაბით შეირჩა 
საწარმოო საქმიანობისათვის განკუთვნილი  110 
ობიექტი. გარდა ამისა, სააგენტო უზრუნველყოფს 
შემდეგი სამუშაოების ჩატარებას: მარკეტინგულ 
მხარდაჭერას, თანამშრომლებისათვის შესაბამისი 
ტრენინგების ჩატარებას და მოქალაქეებთან 
კომუნიკაციას.  

პროგრამის ფარგლებში ღია კარის დღეების ციკლი 7 
ივნისიდან დაიწყო და 25 ივლისს დასრულდა.  ღია 
კარის დღეები, გარკვეული პერიოდულობით, 
ჩატარდა საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონში. 
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სულ ღონისძიებებს ცხრაასამდე დაინტერესებული 
მეწარმე დაესწრო, რომელთაც კონსულტაცია 

 გაეწიათ  ასამდე ქონების შესახებ. ღია კარის დღეების 
საშუალებით დაინტერესებულ მეწარმეებს და 
ბიზნესმენებს საშუალება მიეცათ მიეღოთ დეტალური 
ინფორმაცია პროგრამის კომპონენტების შესახებ. 

საანგარიშო პერიოდის ბოლოსთვის, პროგრამის 
„აწარმოე საქართველოში“ ფარგლებში, 
სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ 11 
სახელმწიფო ობიექტის გადაცემა უზრუნველყო. 
 
 
 
 

ქონება 	  გადაეცა 	  
ობიექტის 	  
მისამართი 	  

ფართობი 	  

ობიექტი 	  
შეფასებულია 	  
(ღირებულება 	  
ლარში)	  

განსახ .	  
ინვესტიცია 	  

1	  
შპს	  „შაქრო“	  
(ფეხსაცმლის	  წარმოება)	  

რუსთავი,	  
მშენებელთა	  ქ.	  N53	  

მიწა	  -‐	  2305	  კვ.მ.	  
შენობა-‐ნაგ.	  	  -‐	  
901,12	  კვ.მ.	  

51	  000	   204	  000	  

2	  
შპს	  „ჯი-‐ემ	  პლასტიკი“ 
(პლასტმასის  საწარმო) 	  

კასპი,	  სოფ.	  
კავთისხევი	  

მიწა	  -‐	  16783	  კვ.მ.	  
შენობა-‐ნაგ.	  –	  713	  
კვ.მ.	  

26	  000	   104	  000	  

3	  
შპს	  „ჯეო	  კონცენტრატი“	  
(ხილ-‐ბოსტნეულის	  
გადამამუშავებელი	  საწარმო)	  

გორი,	  სოფ.	  
კარალეთი	  

მიწა-‐	  20067	  კვ.მ.,	  
შენობა-‐ნაგ.	  –	  
2396,52	  კვ.მ.	  

83	  000	   332	  000	  

4	  
შპს	  „ჯეოკეპ“	  
(პოლიეთილენისა	  და	  პლასტმასის	  
ბოთლების	  წარმოება)	  

ქალაქი	  თბილისი,	  
ორხევის	  
დასახლება,	  
ნაკვ.02/108	  

მიწა	  -‐	  15003	  კვ.მ.,	  
შენობა-‐ნაგ.	  -‐	  

436	  000	   2	  616	  000	  

5	   ინდ.	  მეწარმე	  -‐	  ეკატერინე	  აბრამია	  

თბილისი,	  დავით	  
აღმაშენებლის	  
ხეივანი,	  მე-‐13	  
კილომეტრი	  

მიწა	  -‐	  2587	  კვ.	  მ,	  
შენობა-‐ნაგ.-‐	  385,09	  
კვ.	  მ.	  

236	  000	   1	  416	  000	  

6	  

შპს	  "ჯი	  არ	  სი".	  (სამშენებლო	  
მასალის,	  კერძოდ,	  დათბუნებული	  
გადახურვის	  მასალისა	  და	  კედლის	  
პანელების	  საწარმო.)	  

ქ.	  რუსთავი,	  
მშვიდობის	  ქუჩის	  
მიმდებარე	  
ტერიტორია	  

მიწის -  	  23	  995 კვ.	  
მ;	  შენობა-
ნაგებობების 
ფართობი: N1-‐	  3	  
687	  კვ.	  მ.,	  N2	  -‐	  37	  კვ.	  
მ	  

548	  000	   2192000	  

7	  
შპს	  „იქს	  სტილი“	  (გაიხსნება	  
საფეიქრო	  საწარმო)	  

ქ.	  	  თბილისი,	  
ქინძმარაულის	  ჩიხი	  
N4	  

მიწა-‐	  671	  კვ.	  მ.	  
შენობა-‐ნაგებობის	  
ფართობი	  -‐	  567,99	  

47	  000	   282000	  

8	  

შპს	  "ფიქსირებული დენი	  და	  
პლაზმური	  ტექნოლოგიები"	  
(ელექტროტექნიკური	  
მოწყობილობების	  საწარმო.)	  

თბილისი,	  
რუსთავის	  
გზატკეცილის	  I	  
ჩიხის	  მიმდებარედ	  
	  

მიწა	  -‐	  1106	  კვ.	  მ	  
შენობა	  -‐	  N1	  -‐	  
1065.38	  კვ	  .მ.	  

32	  000	   192	  000	  

9	  
შპს	  „	  კოლხეთი	  და	  კომპანია“	  
(მესაქონლეობის	  და	  მერძევეობის	  
დარგი)	  

ქ.	  ხობი,	  სოფელი	  
შუა	  ხორგა	  

მიწა	  -‐	  1679	  კვ.	  მ	  
შენობა	  -‐	  

30	  555	   122	  220	  
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10	  
სს	  "საქართველოს	  სათბურის	  
კორპორაცია"	  

ქალაქი	  
გარდაბანი,	  
სოფელი	  კაპანახჩი	  

მიწა	  -‐	  350000	  კვ.	  მ;	   2	  450	  000	   9	  800	  000	  

11	  

ინდივიდუალური	  მეწარმე	  -‐	  თემურ	  
გიგაშვილი	  (თევზისა	  და	  
ფრინველის	  საკვების	  
მწარმოებელი	  საწარმო)	  

გორის	  რაიონი,	  
სოფ.	  ბერბუკი	  

მიწა	  -‐	  5000	  კვ.	  მ.	  
შენობა	  -‐	  N1-‐1305	  
კვ.	  მ,	  N2	  –	  416	  კვ.	  მ,	  
N3-‐	  431	  კვ.	  მ	  

36	  000	   144	  000	  

 

2014	  წლისს 	  III	  კვარტალის 	  შეჯამება 	  
მოცემულ ანგარიშში წარმოდგენილი ინფორმაციის საფუძველზე, შეიძლება ითქვას, რომ განვლილმა 
საანგარიშო პერიოდმა სააგენტოსათვის საკმაოდ ნაყოფიერად და პროდუქტიულად ჩაიარა. იმ ძირითადი 
მიმართულებებით, რა კუთხითაც სააგენტო აქტიურად ცდილობს განვითარდეს, მნიშვნელოვანი ნაბიჯები იქნა 
გადადგმული.  
 
დაფარვის ზონის გაფართოება, მომსახურების ერთიანი სტანდარტის დანერგვა და სერვისების 
ელექტრონიზაცია, მომხმარებელს შესაძლებლობას მისცემს, მიიღოს უფრო მაღალხარისხიანი და სწრაფი 
მომსახურება.  
 
ინვენტარიზაციის პროექტის დასრულება საშუალებას მოგვცემს, ზუსტი სურათი ვიქონიოთ სახელმწიფოს 
საკუთრებაში არსებული ქონების შესახებ, რაც თავის მხრივ  ხელს შეუწყობს მისი რაციონალური განკარგვის 
უზრუნველყოფას.  
 
სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებულ საწარმოთა რიცხვის შემცირება და მათი რაოდენობის 
გონივრულ მინიმუმამდე დაყვანა, საშუალებას მოგვცემს უფრო ეფექტურად ვმართოთ ჩვენს ხელთ არსებული 
რესურსები და უზრუნველვყოთ მათი განვითარება და მომგებიანობა.  
 
სააგენტოს ჩართულობა ბიზნეს-გარემოს განვითარებაზე ორიენტირებულ პროექტებში, რისი ნათელი 
მაგალითიცაა ჩვენ მიერ შეტანილი წვლილი პროგრამში „აწარმოე საქართველოში“, დადებითად აისახება 
ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდაზე. უძრავი ქონებით უზრუნველყოფის კომპონენტში სააგენტოს მხარდაჭერამ 
შესაძლებელი გახადა მრავალ ახალ მეწარმეს განეხორციელებინა ინვესტიცია, აემოქმედებინა თავისი 
წარმოება და შეექმნა ახალი სამუშაო ადგილები. 
 
თავისი ყოველდღიური საქმიანობით, საგენტო ამტკიცებს, რომ მის უმნიშვნელოვანეს საზრუნავს წარმოადგენს 
სახელმწიფო ქონების გარდაქმნა ეკონომიკურ ფასეულობად გამჭვირვალე და სამართლიანი პროცესების გზით. 
 
 


