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saagentos saqmianobis zogadi mimoxilva

სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 2012 წლის 17 სექტემბერს დაფუძნდა და მისი ფუნქციაა 

უზრუნველყოს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების მართლზომიერი განკარგვა, მისი მოვლა-

პატრონობა და მისი საქმიანობა ორიენტირებულია ქვეყნის განვითარებასა და წინსვლაზე. 

სააგენტოს საქმიანობა მოიცავს 3 ძირითად მიმართულებას:

ორგანიზაცია წარმოადგენს სახელმწიფოს, როგორც მესაკუთრეს და მრავალფუნქციური მიდგომის საშუალებითა 

და სერვისების შეთავაზებით ემსახურება საზოგადოებას. სააგენტოს მომსახურება ხელმისაწვდომია 

დაინტერესებულ პირთათვის საქართველოს მასშტაბით. 

მომხმარებელზე ორიენტირებული ხარისხიანი 

სერვისების შეთავაზების გზით სახელმწიფო 

ქონების ეფექტური მართვა-განკარგვა.
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saxelmwifo 
uZravi/moZravi 
qonebis marTva

saxelmwifo 
qonebis 

gankargva

saxelmwifo 
sawarmoTa 

marTva



სააგენტოს წინაშე მდგარი ყველა ძირითადი გამოწვევისა და განვითარების შესაძლებლობის გათვალისწინებით  

2015 წლის დასაწყისში სააგენტოს მენეჯმენტის მიერ მოხდა ერთწლიან ჭრილში 6 სტრატეგიული ამოცანის 

დასახვა, მათი პრიორიტეტებად დალაგება მნიშვნელობის მიხედვით და თითოეული ამოცანის შესრულებაზე 

პასუხისმგებელი პირის განსაზღვრა.

წინამდებარე დოკუმენტი ასახავს სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განხორციელებული 

ღონისძიებების შესაბამისობას, როგორც სახელმწიფო ბიუჯეტით განსაზღვრულ გეგმებთან, 

ასევე სააგენტოს ხელმძღვანელობის მიერ დასახულ ამოცანებთან. 

strategiuli amocanebi
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1.  gayidvebis proaqtiulobis gazrda da sargeblis 

maqsimizacia/interesTa gamoxatvis mimarTulebis 

ganviTareba

2. aRuricxavi qonebis identifikacia-registracia da 

mdgomareobis pirveladi monitoringi

3.  momsaxurebis xarisxis gaumjobeseba da servisebis    

ganviTareba

4.  sawarmoebidan sargeblis maqsimizacia (raodenobis 

optimizacia, Rirebulebis SenarCuneba, momgebianobis 

gazrda)

5. privatizebul/sargeblobaSi gadacemul qonebasTan 

dakavSirebuli valdebulebebis Seusruleblobis 

gamovlenis da Sesabamisi reagirebis sistemis ganviTareba

6. qonebis flobasTan dakavSirebuli problemuri 

sakiTxebis gamokveTa da gadaWris gzebis Zieba



2015 წელს  საერთო სახელმწიფოებრივი გეგმით 

პრივატიზებიდან  გათვალისწინებული იყო  280 000 000 

ლარის მობილიზება სახელმწიფო ბიუჯეტში. მიმდინარე 

წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით,  სახელმწიფო 

ბიუჯეტში  შესულია 285 311 504  ლარი - წლიური გეგმა 

შესრულდა 102%-ით. სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოს მიერ 2015 წელს პრივატიზებულია 184 272 599 ლარის ქონება, 

სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოს გააჩნია გაყიდვების შემუშავებული  პრიორიტეტები და 

პრივატიზების ერთიანი პოლიტიკა. გაყიდვების პროაქტიულობის გაზრდა ხელს შეუწყობს როგორც 

სააგენტოს სამუშაო პროცესის ოპერატიულობისა და ხარისხის გაზრდას, ასევე - ქვეყნის მასშტაბით 

ეკონომიკური აქტივების უკეთეს მართვასა და სარგებლის მაქსიმიზაციას. აღნიშნული კი სააგენტოს ძირითად 

ღირებულებას წარმოადგენს. ამოცანა #1 აერთიანებს რამოდენიმე მიმართულებას. ამოცანის ინდიკატორებს 

წარმოადგენს პრივატიზების შედეგად მოზიდული თანხების რაოდენობა, პროაქტიული გაყიდვების 

პროცესის უზრუნველყოფა და მდგრადობა.

სააგენტო სახელმწიფო ქონების პრივატიზებას  ახორციელებს მის შემდგომში ეკონომიკურ ფასეულობად 

გარდაქმნის მიზნით, რაც თავის მხრივ  ხელს უწყობს ქვეყანაში განვითარდეს თავისუფალი ბიზნეს-გარემო. 

პრივატიზებული ქონების დაფიქსირებული ინტენსივობა ხორციელდება ეკონომიკური აქტივების 

სტიმულირებისა და შესაბამისად, სარგებლის მაქსიმიზაციის პრინციპით.
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saxelmwifo qonebis gankargva da privatizeba - Semosuli Tanxebi

2015 წლის განმავლობაში პრივატიზებიდან სახელმწიფო ბიუჯეტში გადარიცხული თანხები:



წინა წლებთან შედარებით სააგენტოს მიერ გამოცხადებული ელექტრონული აუქციონების რაოდენობა  

მნიშვნელოვნად გაზრდილია, რაც წინა წლის მაჩვენებელს 1652 აუქციონით აღემატება, ხოლო 2013 წლის 

მაჩვენებელს კი 2 380 აუქციონით აღემატება.

გარდა ამისა, უნდა აღინიშნოს, რომ სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს პრივატიზების პოლიტიკის 

ერთ-ერთ ნაწილს წარმოადგენს, ამ ეტაპზე ნაკლებად გამოყენებადი მსხვილი ობიექტების საინვესტიციო 

პირობებით განკარგვა, რაც უზრუნველყოფს ეკონომიკურ სფეროში ქონების სარგებლის მაქსიმიზაციას. 

აღნიშნულზე მეტყველებს  სააგენტოს მიერ გასული წლის განმავლობაში 10  მსხვილი ობიექტის საინვესტიციო 

პირობებით  პრივატიზება, რომლის შედეგად შემოსული თანხა  შეადგენს არანაკლებ  47 850 800 აშშ დოლარს და 33 

963 000 ლარს. ამასთან, განსახორციელებელი ინვესტიციის რაოდენობა შეადგენს  მინიმუმ  72 760 000 აშშ დოლარს 

და  37 000 000 ლარს.
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ÐÒÉÅÀÔÉÆÄÁÉÓ ÐÒÏÝÄÓÉ 

2015 წლის განმავლობაში სააგენტოში პრივატიზების ან იჯარის ფორმით განკარგვის მოთხოვნით შემოსული 

დაინტერესებების რაოდენობა სასოფლო სამეურნეო მიწის თაობაზე  5 634–ს შეადგენდა, ხოლო არასასოფლო-

სამეურნეო მიწის ნაკვეთის პრივატიზება/იჯარაზე მიღებული განაცხადების რაოდენობა 3 320-ს შეადგენს. 

სააგენტომ 2015 წელს გამოაცხადა 2685 აუქციონი. აქედან 1 495 აუქციონი შედგა,ხოლო  ჩაიშალა 

1 272  და 34 აუქციონი შეწყდა.

მომსახურების ცენტრების მიერ გასული წლის განმავლობაში შესული დაინტერესების განაცხადების 

რაოდენობა:
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2015 wels privatizebuli msxvili obieqtebi

    თბილისში, ბაღდადის ქუჩაზე მდებარე, 26295 კვ.მ 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი 

 2 900 000 $

    ქ. თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირზე N60-ში 

მდებარე (ყოფილი მიხაილოვის საავადმყოფო) 4 000 000 $

           ქ. წყალტუბოში, რუსთაველის ქუჩაზე N13-ში მდებარე 

ყოფილი სანატორიუმი „მეშახტე“
2 500 000 $

   ქ. ბათუმი, ნინოშვილი/ჟღენტის ქუჩაზე მდებარე უძრავი 

ქონება (ბათუმი თაუერი)
25 004 626 $

       ქ. თბილისში ჭანტურიას ქუჩაზე N12-ში მდებარე 

შენობა, რომელშიც საქართველოს ეკონომიკისა და 

მდგრადი განვითარების სამინისტროა განთავსებული

9 450 000 $

   ქალაქ თბილისში, დ. აბაშიძის ქუჩაზე N17/4 -ში 

მდებარე 7823,00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 

3 555 000 $

     ქალაქი   თბილისში,  დავით აღმაშენებლის გამზირზე 

N91-ში მდებარე შენობა 1 050 000 

      ქალაქ თბილისში, ბაღდადის ქუჩაზე (ნაკვეთი 23/050) 

მდებარე 1840,00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული 

შენობა-ნაგებობა N1 (ნანგრევი)

1 008 000 

     ქ. გურჯაანში, კოსტავას ქუჩაზე N1-ში  არსებული 

ღვინის ქარხანა - შპს „გრუზვინპრომის“ სახელმწიფო 

საკუთრებაში არსებული 100%-იანი წილი

31 105 000 
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proaqtiuli gayidvebis stimulireba

2015 წლის დასაწყისში პრივატიზების დეპარტამენტში დაკომპლექტდა 

სააგენტოს გაყიდვების სამსახური, რომელიც აქტიურად ჩაერთო სააგენტოს 

ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვანი ამოცანის (გაყიდვების პროაქტიულობის 

გაზრდა და სარგებლის მაქსიმიზაცია/ინტერესთა გამოხატვის მიმართულების 

განვითარება) გადაჭრის პროცესში. 

გაყიდვების სამსახურის მთავარი ფუნქცია  

ქონების პოტენციური შემძენ(ებ)ის ან მართვის/სარგებლობის 

უფლებით მიმღები პირების მოძიება და მათთან მოლაპარაკებების 

წარმართვა, ასევე გადასაცემი ქონების შესახებ გასავრცელებელი 

ინფორმაციის მომზადება, გავრცელების არხების განსაზღვრა და 

ინფორმაციის პროაქტიულად გავრცელებაა. 

წლის განმავლობაში განხორციელდა მსხვილი საპრივატიზებო ობიექტების წინასწარი შესწავლა და 

დანიშნულების განსაზღვრა. დასრულდა ბაზრის კვლევის მიზნით განსახორციელებელი შეხვედრების 

პირველი ეტაპი პოტენციურ ინვესტორებთან და განისაზღვრა მათი ინტერესების სფეროები ბაზარზე. 

ხორციელდება პოტენციური ინვესტორებთან შეხვედრები და ახალი მოთხოვნების იდენტიფიკაცია და 

კატეგორიზაცია.

დამუშავდა და დაინერგა პროაქტიული გაყიდვების ბიზნეს-პროცესი.

 მომზადდა შეთავაზების სრული დოკუმენტაცია (პაკეტი) პრეზენტაციის ჩათვლით 30-მდე მსხვილ 

ობიექტზე.

დამუშავდა რამდენიმე რეგიონის (თბილისი, ფოთი, თელავი, ხაშური, ქუთაისი) ინვენტარიზაციის 

პროექტის შედეგად აღმოჩენილი ქონება და განისაზღვა მათი შესაძლო დანიშნულებები შეფასების 

მიზნით.



  სააგენტოს სოციალურ მედია გვერდზე აქტიურად 

თავსდება მოთხოვნადი ქონებების შესახებ 

გამოცხადებული ელექტრონული აუქციონების 

სარეკლამო პოსტერები.
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  2015 წლის 18 სექტემბერს ქალაქ ბათუმში საერთაშორისო საინვესტიციო ფორუმი „ბათუმი 2015“ გაიხსნა, 

რომელსაც 15 ქვეყნის საინვესტიციო წრეების 250–ზე მეტი წარმომადგენელი 

დაესწრო. სააგენტოს ფორუმში მონაწილეობა მიზნად ისახავდა მსხვილი 

საპრივატიზებო ობიექტების გაცნობას პოტენციური ინვესტორებისთვის. 

ფორუმის ფარგლებში მონაწილეებისთვის საქართველოში საინვესტიციო 

შესაძლებლობებისა  და 

მიმდინარე საინვესტიციო 

პ რ ო ე ქ ტ ე ბ ი ს  უ კ ე თ 

წარმოსაჩენად მოეწყო 

გამოფენა. ღონისძიებისთვის მომზადდა წყალტუბოს და სხვა 

მსხვილი ობიექტების კატალოგები, რომლებიც ფორუმის 

მიმდინარეობისას განთავსებული იყო საგამოფენო სივრცეში. 

ინვესტორებს კატალოგებთან ერთად შეეძლოთ ელექტრონულ 

ვერსიებსაც გაცნობოდნენ.

ÂÀÚÉÃÅÄÁÉÓ ÌÀÒÊÄÔÉÍÂÖËÉ ÌáÀÒÃÀàÄÒÉÓ ÌÉÆÍÉÈ 
ÂÀÍáÏÒÝÉÄËÄÁÖËÉ ÙÏÍÉÓÞÉÄÁÄÁÉ

  ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD-ის) 

ყოველწლიური ფორუმისთვის, რომელიც  ქ.თბილისში ჩატარდა, 

დ ა ი ბ ე ჭ დ ა  მ ს ხ ვ ი ლ ი 

ს ა პ რ ი ვ ა ტ ი ზ ე ბ ო 

ობიექტების სარეკლამო 

ბროშურა და განთავსდა 

ღ ო ნ ი ს ძ ი ე ბ ა ზ ე 

ო რ გ ა ნ ი ზ ე ბ უ ლ 

გამოფენაზე. ბროშურების 

ნაწილი  ასევე განთავსდა თბილისის მომსახურების ცენტრში.

ბიზნესისა და ეკონომიკის სიახლეების საინფორმაციო სააგენტოს bpn.ge-ს ვებ-გევრდზე წლის 

განმავლობაში განთავსდა ინფორმაცია 228 აუქციონის შესახებ, რომელიც შეირჩა ბაზრის 

მოთხოვნიდან და მნიშვნელობიდან გამომდინარე.
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amocana #2

სახელმწიფო ქონების ეფექტური და გამჭვირვალე მართვისა და განკარგვის უზრუნველყოფისათვის 

მნიშვნელოვანია მთელი ქვეყნის მასშტაბით სახელმწიფო ქონების შესწავლა/აღმოჩენა და სახელმწიფო 

საკუთრებად რეგისტრაცია. ამ მიზნით ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ - 

სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოში მიმდინარეობს ინვენტარიზაციის პროექტი, რომლის 

დასრულებაც იგეგმება 2016 წლის ბოლოსთვის. პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობს თბილისში და 

რეგიონებში არსებული სახელმწიფოს კუთვნილი ქონების აღმოჩენა, დარეგისტრირება და ელექტრონულ 

ბაზაში ასახვა. 

saxelmwifo qonebis inventarizaciis proeqti

2015 წლის მარტიდან სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ 

სახელმწიფო ქონების ინვენტარიზაციის სრულმასშტაბიანი 

პროექტი  დაიწყო. პროექტის მიზანია სახელმწიფო ქონების 

ერთიანი მონაცემთა ბაზის შექმნა, გამოუყენებელი აქტივების 

ეკონომიკურ ბრუნვაში ჩართვა და მასზე ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფა. წლების განმავლობაში სახელმწიფო ქონების 

გარკვეული ნაწილი აღურიცხავი იყო. სახელმწიფო ქონების 

აღწერის შემდგომ კი დაჩქარდება პრივატიზების პროცესები, რაც 

თავის მხრივ, დადებითად აისახება ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე.

სააგენტომ სახელმწიფო ქონების ინვენტარიზაციის საპილოტე პროექტი 2013 წლის მარტიდან  დაიწყო და 2014 

წლის ბოლოსთვის პროექტის ფარგლებში აღწერილი იყო თბილისის 15 უბანი და გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 

ნაწილი. შედეგად, თბილისში გამოვლინდა 625 ხოლო გარდაბანში - 122 აღურიცხავი სახელმწიფო ობიექტი. , 

აღმოჩენილი ობიექტების საერთო ფართობი დაახლოებით შეადგენს  6, 5 მლნ. კვ.მ. (650 ჰა)-ს.

აღურიცხავი ქონების იდენტიფიკაცია-

რეგისტრაცია და მდგომარეობის 

პირველადი მონიტორინგი



2015 წლის განმავლობაში თბილისში აღმოჩენილია 863 აღურიცხავი სახელმწიფო ობიექტი, რომელთა საერთო 

ფართობიც შეადგენს 7 008 600 კვ.მ-ს (700ჰა). მოცემული მომენტისთვის თბილისში ასაღწერია  მხოლოდ მუხიანი.

ინვენტარიზაციის პროექტის ფარგლებში, გასული წლის განმავლობაში თბილისში, რეგისტრირებულია 78 

ობიექტი, საერთო ფართობით 2 011 751 კვ.მ., ხოლო რეგიონებში დარეგისტრირდა სასოფლო-სამეურნეო მიწის 

ფართობი - 2 114 ჰა და არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართობი - 5 835 858 კვ.მ.

saxelmwifo qonebis dacva

  

2016 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით სააგენტოს ზედამხედველობით საქართველოს მასშტაბით დაცვის ქვეშ 

მყოფი ობიექტების რაოდენობა შეადგენს 38-ს. დასაცავი 

ობიექტების დიდი ნაწილი განთავსებულია თბილისში და შიდა 

ქართლის რეგიონში. დაცვის ქვეშ მყოფი ობიექტების რაოდენობა 

რეგიონების მიხედვით მოცემულია ცხრილის სახით.

დაცულ ობიექტებს შორისაა: ქ. თბილისში, აღმაშენებლის #138-ში 

მდებარე რკინიგზის ყოფილი კოლეჯი; 

ქ. თბილისში, უზნაძის ქ. #8-ში მდებარე ფართი;  ბორჯომის 

პლატოზე მდებარე ობიექტი; ქ.ბორჯომში, მესხეთის ქ. #16-ში 

მდებარე ყოფილი რომანოვების სასახლე და ა.შ.
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sasoflo-sameurneo daniSnulebis qonebis Sefaseba

2014 წლის დეკემბრიდან ხორციელდება სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთების საბაზრო ღირებულებისა და 

საიჯარო ფასების კვლევა, რის შედეგადაც დგება ფასების რუკა, 

სადაც ზონების მიხედვით განსაზღვრულია, როგორც საბაზრო 

ღირებულება, ასევე წლიური საბაზრო საიჯარო ფასები.

კვლევის  მიზანია  დადგინდეს  სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთების რეალური საბაზრო 

ღირებულება და საბაზრო საიჯარო ფასი, რაც შემდგომში 

შესაძლებელია საფუძვლად დაედოს ახალი საკანონმდებლო 

აქტების და ახალი ნორმატიული ფასების შემუშავებას.

2014 წლის დეკემბრიდან სააგენტოს დაკვეთით ტენდერში გამარჯვებული ააიპ „მიწისა და უძრავი ქონების 

პროფესიონალთა ასოციაცია'' ახორციელებს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 

მდებარე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების საბაზრო ღირებულებისა და საიჯარო ფასების 

კვლევას. 

რეალური საბაზრო ღირებულების დადგენა ხელს შეუწყობს სახელმწიფოს მხრიდან სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის სახელმწიფო ფონდის რაციონალური განკარგვის ორგანიზებას, ასევე - სახელმწიფო 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების განკარგვის პროცესში მომხმარებლებისათვის ეფექტური 

და ხარისხიანი სერვისის მიწოდებას.



amocana #3მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება 
და სერვისის განვითარება
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სააგენტოს წინაშე მდგარ გამოწვევებსა და ამოცანებს შორის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს საკითხს 

წარმოადგენს მომხმარებელთა მაქსიმალური კმაყოფილების მიღწევა, მომსახურების ხარისხის და სერვისის 

განვითარება. სააგენტო ორიენტირებულია, როგორც სერვისულმა ორგანიზაციამ  მომხმარებელს შესთავაზოს 

სწრაფი და ხელმისაწვდომი მომსახურება. აღნიშნულის უზრუნველსაყოფად სააგენტოში შეიქმნა 

მომსახურების ხარისხის ჯგუფი და პირველად ჩატარდა მომსახურების კმაყოფილების კვლევა.

moqalaqeTa momsaxureba

2015 წლის განმავლობაში თბილისის მომსახურების ცენტრი მოემსახურა 31 088 მოქალაქეს.  აღნიშნულ 

მომხმარებელთა 33% -მა სააგენტოს განცხადებით მიმართა, რაც  10 170 განაცხადს შეადგენს. რეგიონებში კი - 32 

091-ს. -ს აქედან, პირველადი განცხადებების რიცხვი  შეადგენს. აღსანიშნავია, რომ 2014 წელთან 10 699

შედარებით სააგენტოს მომსახურების ცენტრების მიერ მიღებული განცხადების რაოდენობა 20%-ით არის 

გაზრდილი.

saagentos servisebi  iusticiis saxlebSi

სააგენტოს  პრიორიტეტს წარმოადგენს იყოს ხელმისაწვდომი და 

მოქალაქეებს შესთავაზოს  სწრაფი და ეფექტური მომსახურება ქვეყნის 

მასშტაბით. აქვე აღსანიშნავია, რომ 2015 წელს სააგენტოს ვალდებულება 

იყო ღია მმართველობის პარტნიორობის წინაშე  - სააგენტოს სერვისების 

დანერგვა სსიპ იუსტიციის სახლში, რაც ემსახურება ღია მმართველობის 

პარტნიორობის პროგრამაში საჯარო მომსახურების გაუმჯობესების 

მიზანს.

ამ მიზნის მისაღწევად წლის დასაწყისში სააგენტომ  

სსიპ „იუსტიციის სახლთან“ გააფორმა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი სერვისების 

დელეგირების თაობაზე (იუსტიციის სახლის ერთ ფილიალში სააგენტოს სერვისების 

დელეგირების თაობაზე).  რის საფუძველზეც, საპილოტე რეჟიმში, 2015 წლის იანვრის 

ბოლოდან ხორციელდებოდა სააგენტოს სერვისების მიწოდება იუსტიციის სახლის მარნეულის 

ფილიალში. 
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წლის დასაწყისშივე იუსტიციის 

ს ა ხ ლ ე ბ ი ს  ყ ვ ე ლ ა  ფ ი ლ ი ა ლ შ ი 

სააგენტოს სერვისების დელეგირების 

მ ი ზ ნ ი თ  მ ო ხ დ ა  ს ა ჭ ი რ ო ე ბ ე ბ ი ს 

გ ა ნ ს ა ზ ღ ვ რ ა ,  გ ა ნ ხ ო რ ც ი ე ლ დ ა 

ი უ ს ტ ი ც ი ი ს  ს ა ხ ლ ი ს  

თანამშრომელთა დატრენინგება 

ს ა ა გ ე ნ ტ ო ს  კ ო მ პ ე ნ ტ ი ც ი ა ს 

მ ი კ უ თ ვ ნ ე ბ უ ლ  ს ა კ ი თ ხ ე ბ თ ა ნ 

დაკავშირებით.

ჩ ა ტ ა რ ე ბ უ ლ ი  მ ო ს ა მ ზ ა დ ე ბ ე ლ ი 

ს ა მ უ შ ა ო ე ბ ი ს  ს ა ფ უ ძ ვ ე ლ ზ ე , 

ს ა ხ ე ლ მ წ ი ფ ო  ქ ო ნ ე ბ ა ზ ე 

ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, 2015 წლის 2 ნოემბრიდან განხორციელდა სსიპ - „სახელმწიფო  ქონების 

ეროვნული სააგენტოს“ სერვისების დელეგირება სსიპ - „იუსტიციის სახლისთვის“. შესაბამისად, დაინტერესებულ 

პირებს აქვთ შესაძლებლობა სსიპ - „იუსტიციის სახლის“ ფილიალების მეშვეობით, ხელსაყრელ ადგილზე, 

მომსახურების ხარისხის მაღალი სტანდარტის დაცვით, მიიღონ მომსახურება სსიპ - „სახელმწიფო ქონების 

ეროვნულ სააგენტოს“ საქმიანობას მიკუთვნებულ საკითხებზე.

distanciuri momsaxureba

2015 წლის მონაცემებით, სააგენტოს საინფორმაციო და დისტანციური მომსახურების სამსახურმა უპასუხა 

დაინტერესებული პირების  23 770  ზარს, რაც 2014 წელს მიღებული ზარებს აღემატება 5 558 ზარით. ჩატარებული 

სამუშაოების შედეგად, მოქალაქეთა სატელეფონო მომსახურების საშუალო ხანგრძლივობა შეადგენს 3 წუთს და 

ყოველდღიურად სააგენტოს შესაბამისი სამსახური ემსახურება საშუალოდ 107 მოქალაქეს, ხოლო უპასუხოდ 

დარჩენილ მომხმარებელთან ამყარებს უკუკავშირს. 2014 წელთან შედარებით უპასუხო ზარების ოდენობა 3-ჯერ 

შემცირებულია, კერძოდ - 2014 წელს უპასუხო ზარების ოდენობა შეადგენდა 1 473, ხოლო 2015 წელს ასეთი ზარების 

ოდენობა წლის განმავლობაში იყო 506.

ასევე საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში სააგენტოს თანამშრომლებმა ონლაინ-დახმარების 

(Online chat) მეშვეობით 2 837 მომხმარებელს გაუწიეს კონსულტაცია. მოცემული სერვისის 

საშუალებით მომხმარებელს ეძლევა საშუალება მიიღოს სრულყოფილი ინფორმაცია 

სააგენტოს კომპეტენციას მიკუთვნებულ ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით. ელექტრონული 

ფოსტის   მეშვეობით კი 2015 წლის განმავლობაში 632 მოქალაქის წერილზე გაიგზავნა info@nasp.gov.ge

შესაბამისი პასუხი. 
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აქვე უნდა აღინიშნოს,  რომ პროგრამის - „აწარმოე საქართველოში“ ფარგლებში ფუნქციონირებს დახმარების 

ცენტრი, სადაც სააგენტოს წარმომადგენელი უწევს მომხმარებელს კონსულტაციას პროგრამის ფარგლებში 

სააგენტოს კომპენტენციას მიკუთვნებულ საკითხებთან დაკავშირებით. მიმდინარე წლის განმავლობაში სააგენტოს 

წარმომადგენელმა უშუალოდ ქონების გადაცემით დაინტერესებულ 229 მოქალაქის ზარს უპასუხა, აგრეთვე მიიღო 

და კონსულტაცია გაუწია 445  მომხმარებელს.

saagentos veb-gverdi

სააგენტოს ვებ-გვერდს www.nasp.gov.ge 106 735 მოქალაქე ესტუმრა. ვიზიტორთა  უმრავლესობა შეადგენდა 

საქართველოს ტერიტორიაზე მყოფ პირებს. ვებ-გვერდის ვიზიტორების დიდი ნაწილის ინტერესს იწვევდა 

გასული წლის განმავლობაში მსხვილი ობიექტების შესახებ აუქციონის გამოცხადების შესახებ ინფორმაცია.  



      2015 წლის დასაწყისში, სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა  

სააგენტომ და სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომ დაიწყეს 

ერთობლივი მუშაობა კონსოლიდირებული რეაგირების პორტალის (CRP) 

დანერგვაზე, რომელიც მნიშვნელოვნად დააჩქარებდა და გაამარტივებდა 

სხვადასხვა საჯარო თუ კერძო სტრუქტურებთან ინფორმაციის გაცვლის 

სისტემას. 

2015 წლის I კვარტლის განმავლობაში პორტალში ჩაერთო 40-მდე კერძო და სახელმწიფო ორგანიზაცია, ხოლო 

მეორე და მესამე  კვარტალში მათ რიცხვს დაემატა 34 სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი 

საწარმო. შესაბამისად, სააგენტოს შესაძლებლობა მიეცა მარტივი და ეფექტური მექანიზმებით ჰქონდეს კავშირი 

ყველა საჭირო სახელმწიფო უწყებასთან, სახელმწიფო საწარმოებთან ან/და კერძო ბიზნეს კომპანიებთან. მათ შორის 

მათთან, ვინც არ არის ჩართული ელექტრონული კორესპონდენციის სისტემაში. 

     2015 წლის აგვისტოში სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ, 

ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო ს  ო კ უ პ ი რ ე ბ უ ლ ი  ტ ე რ ი ტ ო რ ი ე ბ ი დ ა ნ  ი ძ უ ლ ე ბ ი თ 

გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრომ   

დ ა   ს ს ი პ  ს ა ჯ ა რ ო  რ ე ე ს ტ რ ი ს  ე რ ო ვ ნ უ ლ მ ა  ს ა ა გ ე ნ ტ ო მ  

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმეს, რომლის მიზანია 

დევნილთა განსახლების ობიექტებში ბინათმესაკუთრეთა   ამხანაგობების 

შექმნის ხელშეწყობა, მათთვის გადასაცემი საერთო სარგებლობის ფართების 

იდენტიფიცირება, გადაცემის უზრუნველყოფა და ბინათმესაკუთრეთა 

ამხანაგობებისათვის გადაცემული საერთო სარგებლობის ფართებზე, კანონმდებლობით დადგენილი წესით, მათი 

საკუთრების უფლების რეგისტრაცია. სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო ამ მემორანდუმით 

გათვალისწინებული თანამშრომლობის ფარგლებში  გასცემს წერილობით თანხმობას ბინათმესაკუთრეთა 

ამხანაგობის შექმნასთან და წევრობასთან დაკავშირებით დევნილთა განსახლების იმ მრავალბინიან სახლებში, 

რომელშიც სახელმწიფო საკუთრებაშია საცხოვრებელი და საერთო სარგებლობის ფართების ნაწილი.

16

uwyebaTaSoris komunikaciis gaumjobesebisaTvis 
gatarebuli RonisZiebebi

saagentos veb-portali

სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო მუშაობს სახელმწიფო ქონების 

აღრიცხვისა და განკარგვის ერთიანი ელექტრონული პორტალის შექმნაზე და 

დანერგვაზე. პორტალის გაშვების შედეგად, სააგენტო მიიღებს სახელმწიფო 

ქონების აღრიცხვისა და განკარგვის ერთიან ელექტრონულ სისტემას, 

პორტალის მეშვეობით დანერგილი იქნება სახელმწიფო ქონებასთან 

დაკავშირებული ელექტრონული სერვისები,  ასევე პორტალზე 

განთავსებული იქნება ინფორმაცია საქართველოს მასშტაბით მოძიებული 

და აღრიცხული (მათ შორის ინვენტარიზაციის პროექტის შედეგად 

აღმოჩენილი) ობიექტების შესახებ. გარდა ამისა, ახალი პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენების შედეგად 

შესაძლებელი იქნება, როგორც სხვადასხვა პროცესების გამარტივება, ასევე შრომითი რესურსის დაზოგვა. ამ 

პორტალის გამოყენების კიდევ ერთ დადებით ასპექტს წარმოადგენს ის გარემოება, რომ  სააგენტოს შესაძლებლობა 

მიეცემა დანერგოს დაჩქარებული ელექტრონული სერვისები.
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2015 წლის ბოლოსთვის, სსიპ - „საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს“ მიერ მომზადებულია 

პორტალის სახელმწიფო ქონების პრივატიზების მოდული და ხარვეზების/ნაკლოვანებების 

აღმოფხვრის მიზნით მიმდინარეობს პროგრამის ტესტირება. 

პორტალის ტექნიკური ნაწილის განხორციელებას უზრუნველყოფს სსიპ საჯარო რეესტრის 

ეროვნული სააგენტო. პორტალის გაშვება იგეგმება 2016 წლის პირველ ნახევარში.

momsaxurebis xarisxis marTvis jgufi

სააგენტოს ერთ-ერთი პრიორიტეტული ამოცანაა მომსახურების ხარისხის ამაღლება, მომსახურების ცენტრებში 

მომსახურების ერთიანი სტანდარტის დანერგვა, სერვისების დივერსიფიკაცია და დანერგვა, ასევე სააგენტოს 

ბიზნეს პროცესების შესაბამისობაში მოყვანა. ამ მიმართულებით 2015 წელს შეიქმნა მომსახურების ხარისხის 

მუდმივმომქმედი ჯგუფი და  გაიმართა მომსახურების ხარისხის რამოდენიმე სხდომა. აღნიშნულ სხდომებზე 

განხილულ იქნა ამ მიმართულებით არსებული მნიშვნელოვანი საკითხები და მიღებული იქნა შესაბამისი 

გადაწყვეტილებები.

momsaxurebis kmayofilebis kvleva

2015 წლის ზაფხულში სააგენტოში პირველად ჩატარდა მომსახურების კმაყოფილების 

კვლევა, რომლის მიზანს წარმოადგენდა სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მიერ 

გაწეული მომსახურების ხარისხის შეფასება და მომსახურებისას წარმოშობილი 

პრობლემების გამოვლენა.  კვლევის ფარგლებში, განხორციელდა სააგენტოს 

მომხმარებელთა სატელეფონო გამოკითხვა. სულ კვლევის ფარგლებში გამოიკითხა 558 

რესპონდენტი თბილისსა და რეგიონებში.

გარდა ზემოაღნიშნულისა, საანგარიშო პერიოდში დაინერგა სააგენტოს მომსახურების 

ხარისხის შესახებ ინფორმაციის მიღების კიდევ ერთი საშუალება. კერძოდ, რეგიონული 

მომსახურების ცენტრებისთვის დამზადდა სპეციალური სტენდები - „მომხმარებლის ხმა“. 

მომხმარებელს ეძლევა საშუალება დააფიქსიროს თავისი მოსაზრება მომსახურების 

ხარისხთან დაკავშირებით. შევსებული განაცხადი  ინახება სტენდში ჩაშენებულ მინის 

ყუთში.  ამ გზით შესაძლებელი იქნება სააგენტოს თანამშრომელთა მიერ გაწეული 

მომსახურების ხარისხის შესახებ ინფორმაციის რეგულარულად მიღება უშუალოდ 

მომხმარებლისგან.

TanamSromelTa kvalifikaciaze zrunva

მნიშვნელოვანი სამუშაოები ჩატარდა თანამშრომელთა 

კვალიფიკაციის ამაღლების მიმართულებით. დასაქმებულთა 

დიდმა ნაწილმა გაიარა სხვადასხვა ტიპის, საქმიანობის 

სპეციფიკასთან დაკავშირებული ტრეინინგები. აგრეთვე, 

ორგანიზაციის გამოცდილი კადრები პერიოდულად თავიანთ 

ცოდნასა და გამოცდილებას უზიარებენ სააგენტოს შედარებით 

ახალ კადრებს. მსგავსი აქტივობების შედეგად სააგენტო 

აამაღლებს სააგენტოში დასაქმებულთა კვალიფიკაციას და ასევე 

მომსახურებისა და შესრულებული სამუშაოს ხარისხს.
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სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს საქმიანობის ერთ-ერთ მიმართულებას წარმოადგენს 

სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული საწარმოების   მართვა. სააგენტო ატარებს 

უფუნქციო საწარმოების მინიმიზაციის პოლიტიკას, რაც გულისხმობს მათ შემცირებას ლიკვიდაციის, 

შერწყმის გაკოტრების ან რეორგანიზაციის გზით და ასევე - მოქმედი საწარმოების კერძო სექტორში 

გადატანის სტიმულირებას

koordinaciis gaumjobeseba saxelmwifo sawarmoebTan 
mimarTebaSi da kontrolis meqanizmis srulyofa

2015 წლის ბოლოს სააგენტოს მართვის ქვეშ იმყოფება სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით 

დაფუძნებული 186 საწარმო. არსებული მდგომარეობით, სახელმწიფო საწარმოდან ეკონომიკურ საქმიანობას 

63 საწარმო ეწევა, დანარჩენი კი მიეკუთვნება არამომგებიან საწარმოთა რიცხვს.  უკანასკნელთან მიმართებაში 

სააგენტო იყენებს მინიმიზაციის პოლიტიკას, რაც გულისხმობს მათი ლიკვიდაცი გაკოტრების ან 

რეორგანიზაციის გზით. 

სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი საწარმოების მართვისა და კოორდინაციის სისტემის 

სრულყოფის მიმართულებით გრძელდება აქტიური მუშაობა და მიმდინარე წლის განმავლობაში სააგენტოს 

მიღებული აქვს 55 საწარმოს ბიზნეს-გეგმის პროექტი. მიღებული ბიზნეს-გეგმის პროექტებიდან 

დამტკიცდა 35.

გასულ წელს დასრულდა საწარმოების აქტივების ინვენტარიზაციისა და გადაფასებასთან დაკავშირებული 

პროცესები, რაც საბოლოო ჯამში, საშუალებას მოგვცემს ზუსტად შეფასდეს სააგენტოს ხელთ არსებული 

აქტივები და გააადვილებს საწარმოთა განკარგვის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების პროცესს. 

optimizacia-minimizaciis procesis mimdinareoba

სააგენტო ახორციელებს სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით 

დაფუძნებული საწარმოების რაოდენობის ოპტიმიზაციის პროცესს, 

რომელიც მიზნად ისახავს სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში არსებული 

არამომგებიანი საწარმოების რაოდენობის შემცირებას. მინიმიზაციის 

მიმართულებით 2015 წლის განმავლობაში ჩატარებული სამუშაოების 

შედეგად სახელმწიფო საწარმოთა სიიდან ამოიშალა 94 საწარმო.
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ქვეყნის საინვესტიციო კლიმატის გაუმჯობესება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საკითხს წარმოადგენს ქვეყნის 

ეკონომიკის შემდგომი განვითარების და ზრდის მიმართულებით. აგრეთვე ძალზედ მნიშვნელოვანია 

საინვესტიცო ვალდებულებულებების შესრულების მონიტორინგი. შესაბამისად, სააგენტო მუდმივად 

ზრუნავს შეუსრულებელი ვალდებულებების გამოვლენის და რეაგირების სისტემის განვითარებაზე

საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესებისა და ინვესტორების ხელშეწყობის მიზნით, საქართველოს ეკონომიკისა და 

მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს ინიციატივით, 2013 

წლის 29 ნოემბერს (N1665-Iს კანონი) „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონში შესული ცვლილებების 

(მუხლი 48. და 491) გათვალისწინებით:

Ø სახელმწიფო ქონების შემძენს, მართვის უფლებით/სარგებლობის უფლებით მიმღებ პირებს ეპატია 

ოქმით/ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შესახებ ინფორმაციის ქონების 

მმართველისათვის წარდგენის ვალდებულების შეუსრულებლობისათვის 2014 წლის 1 იანვრამდე 

დაკისრებული/დასაკისრებელი გადასახდელი პირგასამტეხლო.

Ø 2 0 1 2  წ ლ ი ს  3 1  დ ე კ ე მ ბ რ ა მ დ ე  ს ა ხ ე ლ მ წ ო ფ ო  ქ ო ნ ე ბ ი ს  ა უ ქ ც ი ო ნ ი ს  წ ე ს ი თ 

პრივატიზების/მართვის/სარგებლობის უფლებით მიმღებ პირებს უფლება მიეცათ საპრივატიზებო/მართვის 

უფლებით გადაცემის/სარგებლობაში გადაცემის პირობის შეცვლის ან გაუქმების ან/და ხელშეკრულების 

საფუძველზე დაკისრებული/დასაკისრებელი პირგასამტეხლოსაგან გათავისუფლების შესახებ 

დასაბუთებული თხოვნით მიმართონ ქონების მმართველს, რომლიც საქართველოს მთავრობას 

გადაწყვეტილების მისაღებად წარუდგენს წინადადებას.

2015 წლის IV კვარტლის განმავლობაში განხორციელდა 16 კონტრაჰენტის გათავისუფლება დაკისრებული  

პირგასამტეხლოსგან, ხოლო სულ 2015 წლის განმავლობაში დამატებით მოხდა 54 კონტრაჰენტის 

გათავისუფლება. 

გარდა ამისა, აუცილებელია აღინიშნოს, რომ მომზადებულია და პარლამენტში განსახილველად გადაგზავნილია 

საკანონმდებლო ცვლილების პაკეტი, რომლის მიხედვითაც, მეიჯარეებს, რომლებსაც 1992-2005  წლებში იჯარით 

ჰქონდათ აღებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა და 2014 წლის 1 იანვრამდე ვერ შეძლეს 

დაკისრებული ვალდებულების შესრულება, გადაუხდელი თანხები და დარიცხული პირგასამტეხლო ეპატიებათ. 

ცვლილებები შევა საკანონმდებლო აქტში და შეეხება დაახლოებით 8 000 ბენეფიციარს. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ სააგენტო მის ხელთ არსებული ყველა შესაძლო 

ინსტრუმენტით ცდილობს წვლილი შეიტანოს ქვეყანაში ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესებისა და საინვესტიციო 

გარემოს გაჯანსაღების პროცესში.



amocana #6ქონების ფლობასთან დაკავშირებული 

საკითხების მოგვარება

თავისი ფუნქციებიდან გამომდინარე, სააგენტოს უმნიშვნელოვანეს საზრუნავს წარმოადგენს სახელმწიფო 

საკუთრებაში არსებული ქონების რაციონალური და გონივრული განკარგვა, რასაც ორგანიზაცია ახორციელებს 

სახელმწიფოსა და კერძო მესაკუთრის ინტერესების მაქსიმალური გათვალისწინებითა და დაცვით. 

zeddebis sakiTxebis ganmxilveli komisiis saqmianoba

სსიპ ”სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს” 2012 წლის 16 ოქტომბრის №1/1-90 ბრძანებით შექმნილი 

კომისია სისტემატურად განიხილავს მიწის მიკუთვნებისა და საკუთრების ზედდების თაობაზე სააგენტოში 

შემოსულ საკითხებს. 2015 წელს ჩაატარდა 22 სხდომა, რომლებზეც სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ უძრავ 

ქონებასთან დაფიქსირებული ზედდების გაუქმების და მიწის არსებით შემადგენელ ნაწილზე მისაკუთვნებელი 

მიწის ნაკვეთის განსაზღვრასთან დაკავშირებულ 350  

საკითხზე მიღებულ იქნა  გადაწყვეტილება. აქედან 

დადებითი გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა  207 

განცხადებაზე.  143 შემთხვევაში კი კომისიამ არ 

დააკმაყოფილა განმცხადებლის მოთხოვნა.

saxelmwifo qonebis marTva-gankargva

სახელმწიფო უწყებებზე/საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებზე გადაცემული უძრავი ქონება - 

447 ობიექტი. 

თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადაცემული უძრავი ქონება - 1 195 ობიექტი.  
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ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გაცემული თანხმობა არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებად რეგისტრაციაზე - 

808.

 სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ 6 978 უძრავი ქონება გადასცა იძულებით გადაადგილებულ 

პირთა ოჯახებს. 

უნდა აღნიშნოს, რომ გასული 3 წლის  განმავლობაში საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროსთან კოორდინაციით, 

დევნილის სტატუსის მქონე დევნილ ოჯახს პირდაპირი მიყიდვის ფორმით საკუთრებაში გადაეცათ 

მთლიანობაში 11 208 სახელმწიფო ქონება.
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saagentos valdebulebebi 

erovnuli antikorufciuli sabWos winaSe

სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო ანტიკორუფციული  საბჭოს წევრია და ჩართული იყო 2015-2016 

წლების ანტიკორუფციული  სამოქმედო გეგმის შემუშავებაში.

სამოქმედო გეგმაში სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო ორი ვალდებულებით არის წარმოდგენილი. 

ერთ-ერთი ვალდებულება ეხება სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით შექმნილ საწარმოებს და 

ითვალისწინებს ამ საწარმოებში კეთილსინდისიერებისა და ანტიკორუფციული პროგრამების 

იმპლემენტირებას, მეორე კი საპრივატიზებო ობიექტების შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 

გაზრდის უზრუნველყოფას.  

საწარმოთა შემცირების მიმართულებით 2015 წლის განმავლობაში სახელმწიფო წილობრივი მონაწილეობით 

დაფუძნებული საწარმოები შემცირდა 94 საწარმოთი. 

ანტიკორუფციული სტრატეგიის განხორციელების გეგმის ფარგლებში, სახელმწიფოს წილობრივი 

მონაწილეობით შექმნილი საწარმოების ანგარიშგების პროცესის სრულყოფის მიზნით განხორციელდა 

მონაცემთა შეგროვების ელექტრონული ფორმის განახლება/მოდერნიზება. აღნიშნული შაბლონის 

საშუალებით სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით შექმნილ საწარმოთა მიერ ინფორმაციის 

სააგენტოსთვის მიწოდება დაიწყება მიმდინარე წლის დეკემბრიდან.

სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი საწარმოების გამჭვირვალობის, ეფექტური 

კომუნიკაციის უზრუნველყოფისა და ანგარიშგების პროცესის სრულყოფის მიზნით, 2015 წელს სახელმწიფოს 

წილობრივი მონაწილეობით მოქმედ საწარმოთა თანამშრომლებისთვის 

ჩატარდა ტრენინგები. ტრენინგი შედგებოდა ორი ნაწილისგან, პირველ 

მოდულში განხილულ იყო სახელმწიფო საწარმოთა მონაცემებს შეგროვების 

განახლებული ფორმა (Data Collection Template), წარმოდგენილ იქნა 

ინსტრუქცია მონაცემთა შეგროვების ფორმის შევსების შესახებ და ასევე, 

განხორციელდა ფინანსური უწყისების შევსებისას ყველაზე ხშირად 

დაშვებული შეცდომების ანალიზი. მეორე მოდული მოიცავდა სახელმწიფო 

საწარმოთა საკუთრებაში რიცხული ძირითადი საშუალებების განკარგვის 

წესს, საწარმოთა რეორგანიზაციის, ლიკვიდაციისა და საწარმოების მიერ 

განსახორციელებელი შესყიდვების გამჭვირვალობის უზრუნველყოფის 

პროცედურებს. ჯამურად თბილისსა და რეგიონებში 112 სახელმწიფო 

საწარმოთა თანამშრომელი (პირველი მოდული - 60, მეორე მოდული 52) 

დაესწრო ზემოაღნიშნულ ტრენინგებს.

ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმირებულობის გაზრდის მიმართულებით, გასული წლის განმავლობაში 

1500-ზე მეტ სოფელში სასოფლო სამეურნეო მიწების იჯარის აუქციონთან დაკავშირებით გავრცელდა 231 480 

ცალი სარეკლამო ბუკლეტი.



saagentoSi mimdinare proeqtebi
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სააგენტოს მონაწილეობა სამთავრობო პროგრამაში - „აწარმოე საქართველოში“

სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო მონაწილეობს 

მთავრობის ინიციატივით შემუშავებულ პროგრამაში „აწარმოე 

საქართველოში.“ სააგენტო ჩართულია ინფრასტრუქტურული 

უზრუნველყოფის კომპონენტში.  ამისათვის დასაწყისში 

საქართველოს მასშტაბით შეირჩა საწარმოო საქმიანობისათვის 

განკუთვნილი 110 ობიექტი. აღსანიშნავია, რომ პროგრამის 

ობიექტების ნუსხას დაემატა კიდევ რამოდენიმე ათეული ობიექტი, 

რომელთა შესახებ ინფორმაცია განთავსდა სააგენტოს ვებ-

გვერდზეც. 

2015 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, პროგრამის ფარგლებში სულ გადაცემულია 16 371 094 ლარის ჯამური 

ღირებულების 59  უძრავი ქონება. მოსალოდნელი ინვესტიციების ოდენობა კი შეადგენს 90 419 256 ლარს. 

პროექტი „სოფლიდან გაუსვლელად“

სახელმწიფო ქონების განკარგვის პროცესების შესახებ ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით, სააგენტოში მიმდინარეობს 

პროექტი „სოფლიდან გაუსვლელად“. პროექტი ხელს უწყობს სახელმწიფო 

ქონების ეროვნული სააგენტოს საქმიანობის პოპულარიზაციას 

რეგიონებში და შესაბამისად, ლოკალურ დონეზე სახელმწიფო 

საკუთრებაში არსებული ობიექტების ეფექტურ განკარგვას. 

პ რ ო ე ქ ტ ი ს  ს ა მ ი ზ ნ ე  ა უ დ ი ტ ო რ ი ა ს  წ ა რ მ ო ა დ გ ე ნ ს  ს ხ ვ ა დ ა ს ხ ვ ა 

მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე მცხოვრები  მოსახლეობა, ადგილობრივი ფერმერები, მიწათმოქმედები და 

მეწარმეები.  გამოცხადებული აუქციონების შესახებ ბუკლეტები მუდმივად ვრცელდებოდა მიმდებარე 

სოფლებში (გამგეობებსა და სოფლის მოსახლეობაში) და სააგენტოს რეგიონულ ცენტრებში. 2015 წელს სააგენტომ 

მოახდინა  231 480 ცალი სარეკლამო ბუკლეტის 1500-ზე მეტ სოფელში გავრცელება.



saagentoSi mimdinare proeqtebi

არქივის   ელექტრონიზაციის   პროექტი

საქართველოს 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.  

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში,  2015 წლის განმავლობაში განხორციელდა შემდეგი სამუშაოები:

Ø ტექნიკურად დამუშავებული საარქივო დოკუმენტაციის რაოდენობა  - 30 092 საქმე;

Ø დასკანერებული საარქივო დოკუმენტაცია - 30 092 საქმე;

Ø საარქივო დოკუმენტაციის დიჯიტალიზაცია - 544 საქმე.

ყარსი-ახალქალაქის ფარგლებში მიწების გამოსყიდვის პროექტი

ყარსი-ახალქალაქის რკინიგზის მშენებლობის შეუფერხებელი მიმდინარეობისათვის აუცილებელი გახდა 

აღნიშნულ რეგიონში  კერძო საკუთრებაში არსებული და ამავდროულად პროექტისათვის აუცილებელი  მიწების 

გამოსყიდვა. საკითხის ეფექტურად გადაწყვეტისათვის, მოცემული პროცესი ჩამოყალიბდა პროექტის სახით, 

რომლის ფარგლებშიც 2014 წელს ჯამურად გაიხარჯა 230712 60 ლარი. 2014 წელს სახელმწიფომ გამოისყიდა 40 

ობიექტი, რომელთა სანაცვლოდაც კერძო მესაკუთრეებს გადაერიცხათ 201082 60 ლარი. პროექტი დასასრულს 

მიუახლოვდა და მცირედი გამონაკლისების გარდა, რომელთა რაოდენობაც საერთო სიმრავლის 5%-ს შეადგენს, 

ყველა საჭირო ობიექტი იმყოფება სახელმწიფო საკუთრებაში. 

საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა ყარსი-ახალქალაქის სარკინიგზო მაგისტრალის მარაბდა-კარწახის 

მიმართულებით თურქეთის საზღვრამდე სამშენებლო დერეფანში მოქცეული კერძო საკუთრებაში არსებული 

მიწის გამოსყიდვასთან დაკავშირებული მომსახურების შესყიდვა, რის საფუძველზეც ააიპ „მიწის მესაკუთრეთა 

ასოციაციასთან“ გაფორმდა ხელშეკრულება 19 900 ლარზე, რომელიც იკვლევს კერძო საკუთრებაში არსებული 

გამოსასყიდი ნაკვეთების რაოდენობის დადგენას. 2015 წლის განმავლობაში აღნიშნულ პროექტზე სულ 

გახარჯულია 11 205 ლარი, საიდანაც მესაკუთრეებს კომპენსაციის სახით გადაერიცხათ 10 165 ლარი.  გასულ წელს 

რთული რელიეფური პირობებიდან გამომდინარე, საჭირო გახდა პროექტის ცვლილება, რამაც განაპირობა 

დამატებით 250-ზე მეტი მიწის ნაკვეთის გამოსყიდვის საჭიროება. გაფორმდა ხელშეკრულება ტერიტორიის 

კვლევაზე, რომლის დასრულების შემდეგაც დაიწყება აღნიშნული მიწის ნაკვეთების გამოსყიდვა.
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Ø  დაიწყო სახელმწიფო ქონების ინვენტარიზაციის სრულმასშტაბიანი პროექტი, რომლის 

ფარგლებში ხორციელდება ქვეყნის მასშტაბით სახელმწიფო ქონების აღმოჩენა, აღწერა და 

რეგისტრაცია. პროექტის მიზანია სახელმწიფო ქონების ერთიანი მონაცემთა ბაზის შექმნა და 

გამოუყენებელი აქტივების ეკონომიკურ ბრუნვაში ჩართვა. პროექტის წარმატებით დასრულება ხელს 

შეუწყობს სახელმწიფო ქონების ეფექტურად მართვის და განკარგვის უზრუნველყოფას.

Ø სახელმწიფო ქონებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, 2015 წელს განხორციელდა სსიპ  

„სახელმწიფო  ქონების ეროვნული სააგენტოს“ სერვისების დელეგირება სსიპ  „იუსტიციის 

სახლისთვის“.  შესაბამისად  ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს აქვს შესაძლებლობა სსიპ 

„იუსტიციის სახლის“ ფილიალების მეშვეობით, ხელსაყრელ ადგილზე, მომსახურების ხარისხის მაღალი 

სტანდარტის დაცვით, მიიღოს მომსახურება სსიპ „სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოს“ საქმიანობას 

მიკუთვნებულ საკითხებზე.

Ø   სააგენტოს დაკვეთით დაიწყო სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 

მდებარე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების საბაზრო ღირებულებისა და 

საიჯარო ფასების კვლევა, არსებული ნორმატიული ფასების დაკორექტირების მიზნით.

Ø�დაკოპლექტდა გაყიდვების სამსახური, რომელმაც დაიწყო მუშაობა გაყიდვების პროაქტიულობის 

გაზრდისთვის. მსხვილი ობიექტების პრივატიზების პროცესს წინ უძღოდა ბრიფინგების 

ორგანიზება და პრესრელიზების გავრცელება როგორც მედიაში, ასევე მომხმარებლთან 

საკომუნიკაციო სხვადასხვა არხებზე.

Ø უწყვეტად მიმდინარეობდა მუშაობა სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით შექმნილ 

საწარმოთა მინიმიზაცია-ოპტიმიზაციის  მიმართულებით. რამდენიმე საწარმო შემცირდა, 

სააგენტოს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ამოცანად კვლავ რჩება აღნიშნული საკითხი. შესაბამისად, ამ 

მხრივ მუშაობა მომავალშიც გაგრძელდება.

Ø სააგენტო აქტიურად იყო ჩართული ღია მმართველობა საქართველოს ფორუმის საქმიანობაში და 

აგრძელებს მუშაობას გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების გაზრდის, მოქალაქეების 

ინფორმირებულობის გაძლიერებისა და კორუფციასთან ბრძოლის მიმართულებებით.
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