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მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება №1 

2012 წლის 14 თებერვალი 

დ.მესტია 

მესტიის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და მესტიის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის 

დამტკიცების შესახებ 
  ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის 181 მუხლის 

პირველი პუნქტის ,,ბ’’ ქვეპუნქტისა და ,,სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველი 

ერთეულის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული 

ფასის განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს პრეზიდენტის 2007 წლის 26 

ოქტომბრის №603 ბრძანებულების შესაბამისად მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა: 

1. დადგინდეს მესტიის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და მესტიის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასი 

დანართი №1-ის შესაბამისად ( დანართი №1, თან ერთვის). 

2. ამ დადგენილების ამოქმედების დღიდან ძალადაკარგულად ჩაითვალოს მესტიის 

მუნიციპალიტეტის 2011 წლის 17 თებერვლის №4 დადგენილება ,,მესტიის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო და არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 

ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ’’. 

3. დაევალოს მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატს უზრუნველყოს ამ 

დადგენილების რეგისტრაცია და გამოქვეყნება დადგენილი წესის შესაბამისად. 

4. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

დანართი: 2 ფურცელი 

საკრებულოს თავმჯდომარე                     გ. გვარლიანი 

            დანართი №1 
მესტიის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და მესტიის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასი 
1. მესტიის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და მესტიის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ერთი კვადრატული მეტრი მიწის ნორმატიული 

ფასი (შემდგომში ,,მიწის ნორმატიული ფასი”) დგინდება ადგილზე არსებული საბაზრო ფასის 

გათვალისწინებით და გამოიანგარიშება შემდეგი ფორმულით: 

Cn=Img X Itl X C X K სადაც, 

CN---არის ერთი კვადრატული მეტრი არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 

ნორმატიული ფასი; 

IMG----არის მესტიის მუნიციპალიტეტის მაკრომდებარეობის ინდექსი, რომელიც უდრის 0,22-ს; 

ITL---არის ლოკალური ტერიტორიული ინდექსი, რომელიც უდრის 1-ს (რადგან მესტიაში 

ზონირება არ ხორციელდება). 

C---არის არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ერთ კვადრატულ მეტრზე დადგენილი საბაზისო 

განაკვეთი და მისი მნიშვნელობა უდრის 0,24 ლარს; 

K---არის მიწის ნორმატიული ფასის მარეგულირებელი კოეფიციენტი და მისი მნიშვნელობა 

უდრის 200-ს. 

2. პირველი პუნქტის მიხედვით დაბა მესტიაში არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 

ფასი დადგინდეს შემდეგი სახით: 

 

IMG ITL C K CN 

0,22 1 0,24 200   10-60 
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3. მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფლებში არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 

ნორმატიული ფასი დადგინდეს დაბა მესტიისათვის დადგენილი ფასის 80%-ის ოდენობით, რაც 

შეადგენს 8 ლარსა და 48 თეთრს. 

4. მესტიის მუნიციპალიტეტის დასახლებათა შორის არეალებში მიწის ნორმატიული ფასი 

დადგენილია მესტიის მუნიციპალიტეტში დადგენილი ფასის 50%-ის ოდენობით, რაც შეადგენს 5 

ლარსა და 30 თეთრს. 

5. ,,საქართველოს საერთაშორისო და შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო 

გზების ნუსხის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს პრეზიდენტის 2006 წლის 15 სექტემბრის №544 

ბრძანებულებით განსაზღვრული მესტიის მუნიციპალიტეტის დასახლებათა შორის არეალებში 

გამავალი შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების 50 მეტრის რადიუსში 

(თვითოეულ მხარეს) არსებული მიწის ნორმატიული ფასი დადგენილია დაბა მესტიისათვის 

დადგენილი ფასის 65%-ის ოდენობით, რაც შეადგენს 6 ლარსა და 89 თეთრს. ამ შემთხვევაში არ 

გამოიყენება მეოთხე პუნქტით დადგენილი ფასი. 

  6. ,,საქართველოს კურორტების, საკურორტო ადგილების, სამთო-სათხილამურო ცენტრებისა და 

შავი ზღვის სანაპირო ტერიტორიებისათვის სარეკრეაციო ტერიტორიის სტატუსის მინიჭებისა და 

საზღვრების დამტკიცების შესახებ’’ საქართველოს პრეზიდენტის 2005 წლის 29 ნოემბრის №968 

ბრძანებულების შესაბამისად მესტიის მუნიციპალიტეტის სამთო სათხილამურო ცენტრების 

ტერიტორიაზე მიწის ნორმატიული ფასი დადგინდეს დაბა მესტიისათვის დადგენილი ფასის 

ორმაგი ოდენობით, რაც შეადგენს 21 ლარსა და 20 თეთრს. 

 

 


