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ახალციხე-ბათუმის 220 კილოვოლტიანი ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობის 
პროცესში მოსახლეობის საჩივრებზე რეაგირების ადგილობრივი კომისიის შექმნის 

შესახებ

   საქართველოს მთავრობის დავალებით, ენერგეტიკის სამინისტრტოსა და საქართველოს 
სახელმწიფო ელექტო სისტემის დაკვეთით, მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით, იგეგმება 
ახალციხე-ბათუმის 220 კილოვოლტიანი ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა. 
აღნიშნული პროექტის ფარგლებში მსოფლიო ბანკის მიერ შემუშავებული უსაფრთხოების 
პოლიტის მიხედვით მნიშვნელოვანი პროცედურაა საჩივრების განხილვების მექანიზმის 
ამოქმედება, რომელიც ადგილმონაცვლე, პროექტის ზეგავლენის ქვეშ მოხვედრილ პირებს 
საშუალებას მისცემს გაასაჩივროს ნებისმიერი გადაწყვეტილება თუ საქმიანობა, რაც 
გამოიწვევს მათ საკუთრებაში/სარგებლობაში არსებული მიწის ნაკვეთის, ქონების ან 
შემოსავლის წყაროს დაკარგვას/დაზიანებას. ზემოთაღნიშნული გარემოებების 
გათვალისწინებით მიზანშეწონილად იქნა მიჩნიეული მუნიციპალიტეტის დონეზე 
ჩამოყალიბდეს საჩივრებზე რეაგირების ადგილობრივი კომისია.

 საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ -ს 
54 მუხლის პირველი პუნქტის „ე.ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგადი 
ადმინისტრაციული კოდექსის 61-ე მუხლისა და სსე საქართველოს სახელმწიფო ელექტრო 
სისტემა 18/03/2016 №1290/07 წერილის თაანხმად ვბრძანებ: 

1. შეიქმნას ახალციხე-ბათუმის 220 კილოვოლტიანი ელექტროგადამცემი ხაზის 
მშენებლობის პროცესში მოსახლეობის საჩივრებზე რეაგირების ადგილობრივი კომისია 
შემდეგი შემადგენლობით: 

ა) კახაბერ ფუტკარაძე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის  მოადგილე -  კომისიის 
თავმჯდომარე;

ბ) გულივერ ხალვაში - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის 
სამსახურის,   მშენებლობის, ინსპექტირებისა და ზედამხედველობის განყოფილების  
უფროსი - კომისიის მდივანი;  

გ) მერაბ მიქელაძე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული 
სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილე - კომისიის წევრი; 

დ) ლევან ბერიძე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული სამსახურის 
სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი - კომისიის წევრი; 

ე) მირზა ბახტაძე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული 
სამსახურის ხელმძღვანელი - კომისიის წევრი;

 ვ) რუსლან ბერიძე - სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“ -ის 
წარმომადგენელი - კომისიის წევრი; 



ზ) ლაშა კოტორაშვილი - შ.პ.ს კეი.ი.სი. ინტერნეიშენალ ლიმიტედის წარმომადგენელი 
საქართველოში - კომისიის წევრი; 

თ) ზურაბ კოპალიანი - შ.პ.ს კეი.ი.სი. ინტერნეიშენალ ლიმიტედის წარმომადგენელი 
საქართველოში - კომისიის წევრი;  

ი) გიორგი მირაქიშვილი - საზედამხედველო საკუნსულტაციო კომპანიის 
წარმომადგენელი - კომისიის წევრი; 

კ) ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული სამსახურის, 
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი 
სპეციალისტები შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთელებში - კომისიის წევრი; 

ლ) ზემოქმედებული პირების წარმომადგენელი - კომისიის წევრი;
 მ) ზემოქმედებული ოჯახის წარმომადგენელი ქალი - კომისიის წევრი.
2. დაევალოს კომისიას მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად ახალციხე - ბათუმის 

220 კილოვოლტიანი ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობასთან დაკავშირებით 
მუნიციპალიტეტში შემოსული განცხადებებისა და საჩივრების კანონმდებლობის 
შესაბმასად განხილვა.

3. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ახალციხე-ბათუმის 220 კილოვოლტიანი 
ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობის პროცესში მოსახლეობის საჩივრებზე 
რეაგირების ადგილობრივი კომისიის შექმნის შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 
გამგებლის 2016 წლის 06 მაისის №485 ბრძანება.

4. დაევალოს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის მოქალაქეთა მომსახურებისა და 
საქმისწარმოების განყოფილებას (ნ. ქოქოლაძე) ბრძანების გაცნობე დაინტერესებულ 
პირებზე. 

5. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს ხელვაჩაურის რაიონულ სასამართლოში (მის. 
ქალაქი ბათუმი, ფრიდონ ხალვაშის გამზირი №358) დაინტერესებული მხარის მიერ მისი 
გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში. 

6. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

ჯუმბერ ვარდმანიძე

მუნიციპალიტეტის მერი
ხელმძღვანელობა
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