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სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომის ოქმი #4 

 ქ. თბილისი                                                                                           2019 წლის  4 ნოემბერი 

 

სხდომას ესწრებოდნენ წარმომადგენლობითი საბჭოს  წევრები:  

1.აბესაძე ნინო 2. ნაზირა კაკულია 3. საბაური ლევანი  4. ხოხობაია მერაბი 5. სახვაძე საბა 6. 

ბერაძე თამარი 7. ლაში თამარი 8. არჩვაძე ნათელა 9. თუთბერიძე ბეჟანი  10. არნოლდ 

გეგეჭკორი 11. მუკბანიანი ომარი 12. ჩხაიძე სიმონი 13. თავხელიძე ილია 14. ონიანი ლუკა 15. 

ტაბატაძე გიორგი  16. ივანიძე მაია 17. გარიშვილი მარინა 18.  ყალიჩავა კობა 19. ონიანი ირაკლი 

20. ჯავახიშვილი არჩილი 21. მარანელი სანდრო  22. მარგველაშვილი ვლადიმერი 23. 

ქიტუაშვილი თინა 24. ხოდელი ნოდარი 25. გოგსაძე გიორგი 26. ჭალაგანიძე ნინო  27. 

გაბაშვილი ალექსანდრე  28. ჩიტაია დაჩი  29. ჟვანია ირინე   30. ლორია კახაბერი 31. ზაქარიაძე 

ანასტასია   32. ოთხმეზური გიორგი  33. რუსეიშვილი მანანა 34. ვარდოშვილი ეკა  35. 

თაბუაშვილი აპალონი  36. თვალაძე მარიამი 37. კეჟერაშვილი შოთა  38. ხუციშვილი დინა 39. 

დვალიშვილი ბექა 40. გაიპარაშვილი ზურაბი  41. სუმბაძე ციური 42. გვანცელაძე გვანცა 43. 

ახალბედაშვილი ლალი  44. კაკულია ეთერი  45. ხუციშვილი მარინე 46. ნემსაძე ადა 47. რუხაია 

მიხეილი  48. ხუციშვილი  სოფიო 49. ჩალაძე თამილა  50. ნიკოლაიშვილი მანანა 51. 

გურგენიშვილი მარინა  52. ლომიძე ნოდარი (დანართი 1) 

სხდომაზე დამსწრე აკადემიური საბჭოს წევრები:  1. ავაზაშვილი ნიკოლოზი 2.  ამირანაშვილი 

ავთანდილი  3. გონაშვილი ვასილი 4. გოცირიძე დავითი    5. კვინიკაძე მურმანი  6. ლობჟანიძე 

გია  7. მექვაბიშვილი ელგუჯა  8 .სილაგაძე ავთანდილი 9. ფერაძე გოჩა  10. ფურთუხია ომარი 11. 

ქურდაძე ირინე 12. ქურდაძე რამაზი 13. ღვედაშვილი გიორგი 14. შავლაყაძე ნუგზარი 15. 

შენგელია თემური 16. ცაგარელი ზურაბი 17. ცისკარიძე ალექსანდრე  18. წერეთელი მარი 19. 

ხარშილაძე ირმა  20. ხუსკივაძე მამუკა  (დანართი 2)  

 

დღის წესრიგი დამტკიცდა ერთხმად შემდეგი სახით: 

 

1. სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრისთვის სტატუსის შეწყვეტა (მომხსენებელი: გიორგი 

ჩაკვეტაძე) 

2. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტის დებულებაში ცვლილების დამტკიცება (მომხსენებელი: გიორგი 

ღაღანიძე) 
3. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დებულებაში ცვლილებების დამტკიცება 

(მომხსენებელი: ვაჟა ტრაპაიძე) 
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4. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის 

ფაკულტეტის დებულებაში ცვლილებების დამტკიცება (მომხსენებელი: თამარ რუხაძე) 

5. “სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის პაატა გუგუშვილის სახელობის 

ეკონომიკის ინსტიტუტის დებულების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2016 

წლის 30 ნოემბრის #137/2016 დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ“ 

აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 28 ოქტომბრის #131/2019 დადგენილების დამტკიცება 

(მომხსენებელი: მამუკა ხუსკივაძე) 

6. სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2019 

წლის ბიუჯეტის ცვლილებების დამტკიცება (მომხსენებელი: ირაკლი საღარეიშვილი) 

7. სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

საკუთრებაში არსებული მატერიალური ფასეულობის განკარგვის საკითხი (მომხსენებელი: 

არჩილ კუკულავა) 

8. სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 

არსებული მაკულატურის შემდგომი განკარგვის საკითხი (მომხსენებელი: არჩილ 

კუკულავა) 

 

წარმოდგენილი დღის წესრიგი დამტკიცდა ერთხმად. 

1.თსუ სენატის სამდივნოს უფროსმა გიორგი ჩაკვეტაძემ სხდომის წინაშე დასვა საკითხი, თსუ 

ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის წარმომადგენლის - სალომე 

თოფურიასათვის სენატის წევრობის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ. აღინიშნა, რომ 

უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტიდან მოწოდებული ინფორმაციის 

თანახმად,  სალომე თოფურია თსუ მაგისტრატურის კურსდამთავრებულია, მოქმედი 

კანონმდებლობის მიხედვით კი, აღნიშნული გარემოება სენატის წევრობის შეწყვეტის 

საფუძველია. ვინაიდან, 2018 წელს ჩატარებული არჩევნების შედეგების მიხედვით სალომე 

თოფურიას უფლებამონაცვლე არ ჰყავს, აღნიშნულ ადგილზე უნდა დაინიშნოს ახლი არჩევნები. 

       

საკითხთან  დაკავშირებით გაიმართა კენჭისყრა, რომელშიც მონაწილეობდნენ მხოლოდ 

წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრები. 

 

მომხრე: 52 

წინააღმდეგი: 0 

 

miRebuli gadawyvetileba: შეუწყდეს წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრის სტატუსი თსუ-ს 

ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის წარმომადგენელს სალომე 

თოფურიას. 
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2. საბჭოს წინაშე დასამტკიცებლად წარმოდგენილი იქნა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დებულებაში 

შესატანი ცვლილება. როგორც მომხსენებელმა, ფაკულტეტის დეკანმა გიორგი ღაღანიძემ 

აღნიშნა, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე შეიქმნა ახალი სასწავლო-სამეცნიერო 

სტრუქტურული ერთეული - გლობალურ გარემოში მენეჯმენტის კათედრა. შესაბამისი 

ცვლილება შევიდა ფაკულტეტის დებულების მე-14 მუხლის მე-2 პუნქტში და დაემატა „ი’ ‘’ 

ქვეპუნქტი. აღნიშნული ცვლილება მიღებული იქნა ფაკულტეტის საბჭოს მიერ 2019 წლის 15 

აგვისტოს სხდომაზე და ამჯერად წარმოდგენილია სენატის წინაშე დასამტკიცებლად. აღნიშნა, 

რომ ცვლილება არ იწვევს დამატებით საბიუჯეტო ხარჯებს. 

საკითხთან დაკავშირებით მომხსენებელს კითხვით მიმართა წარმომადგენლობითი საბჭოს 

წევრმა დაჩი ჩიტაიამ და აღნიშნა, რომ თსუ მენეჯმენტისა და ადმინისტრიტების კათედრის 

ხელმძღვანელი, პროფესორი დავით ნარმანია, სენატის წევრებისათვის გამოგზავნილ 

მიმართვაში, კერძოდ, წერილის მე-2 პუნქტში მიუთითებს, რომ არ არის განსაზღვრული და 

წარმოდგენილი ამ ახალი კათედრის სასწავლო-სამეცნიერო მიმართულება, ახალი სასწავლო 

კურსები (სილაბუსები), განსხვავება არსებული კათედრებისაგან, ადგილი საგანმანათლებლო 

პროგრამებში და ა.შ. აქედან გამომდინარე, სენატის წევრი დაინტერესდა, არსებობს თუ არა 

რაიმე სტრატეგიული, სამოქმედო გეგმა, სასწავლო კურსები და ა.შ. მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ 

მიუხედავად აზრთა სხვადასხვაობისა და გარკვეულწილად დაძაბული ფონისა, 

გადაწყვეტილება მიღებული იქნა კონსესუსის საფუძველზე, აკადემიური პერსონალისა და 

სტუდენტების ჩართულობის შედგად. აღნიშნა, რომ კათედრის შექმნა კავშირში არ არის 

სილაბუსების შედგენასთან, ამასთან ხაზი გაუსვა იმ გარემოებას, რომ ფაკულტეტის საბჭოს 

გადაწყვეტილებით გარდამავალ პერიოდად განისაზღვრა ორი სასწავლო სემესტრი, 2019-2020 

სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრიდან. ხოლო, გარდამავალ პერიოდში მენეჯმენტისა და 

ადმინისტრირების და გლობალურ გარემოში მენეჯმენტის კათედრების წევრთა აკადემიური 

დატვირთვები და სასწავლო საათების განაწილება განხორციელდება ორი პროფესორის 

ხელმძღვანელობით, გარდამავალ პერიოდში კი მიმდინარე პროცესებზე მონიტორინგს 

განახორციელებენ ფაკულტეტის წარმომადგენლები აკადემიურ საბჭოში. 

 

საკითხთან  დაკავშირებით გაიმართა კენჭისყრა, რომელშიც მონაწილეობდნენ მხოლოდ 

წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრები. 

 

მომხრე: 52 

წინააღმდეგი: 0 

 

miRebuli gadawyvetileba: დამტკიცდეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დებულებაში ცვლილება 

წარმოდგენილი სახით. (დანართი 3) 

3. სენატის წინაშე დასამტკიცებლად წარმოდგენილი იქნა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის დებულებაში შესატანი ცვლილებები. მომხსენებელმა ვაჟა ტრაპაიძემ ისაუბრა 

დებულებაში შესატან კონკრეტულ ცვლილებებზე მუხლობრივად. აღნიშნა, რომ დებულებაში 
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სამი ცვლილებაა გათვალისწინებული და ეს ცვლილებები დამტკიცებულია ფაკულტეტის 

საბჭოს მიერ 2019 წლის 17 მაისის და 2019 წლის 30 ივლისის სხდომებზე. 
 

საკითხთან  დაკავშირებით გაიმართა კენჭისყრა, რომელშიც მონაწილეობდნენ მხოლოდ 

წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრები. 

 

მომხრე: 52 

წინააღმდეგი: 0 

 

miRebuli gadawyvetileba: დამტკიცდეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

დებულებაში შესატანი ცვლილებები წარმოდგენილი სახით (დანართი 4) 

 

4. დასამტკიცებლად წარმოდგენილი იქნა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის დებულებაში შესატანი 

ცვლილებები. მომხსენებელმა, თსუ მედიცინის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილემ, 

თამარ რუხაძემ აღნიშნა, რომ ცვლილებები ითვალიწინებს დებულებიდან  მე-8 მუხლის 

„ე“ ქვეპუნქტისა და  დებულების IX თავის ამოღებას. აღნიშნული ცვლილების განხორცილების 

აუცილებლობა განაპირობა იმ გარემოებამ, რომ ცვლილებები შეეხება ფაკულტეტის 

სადისერტაციო საბჭოს თემატიკას. აღნიშნა, რომ აკადემიური საბჭოს მიერ სექტემბერში 

მიღებული იქნა ფაკულტეტის დოქტორანტურის დებულების შესახებ დადგენილება. 

 
 

საკითხთან  დაკავშირებით  გაიმართა კენჭისყრა, რომელშიც მონაწილეობდნენ მხოლოდ 

წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრები 

 
 

მომხრე: 52 

წინააღმდეგი: 0 

 

 

miRebuli gadawyvetileba: დამტკიცდეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის დებულებაში შესატანი ცვლილებები 

წარმოდგენილი სახით (დანართი 5) 
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5. დასამტკიცებად წარმოდგენილი იქნა “სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის პაატა 

გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის დებულების დამტკიცების შესახებ“ 

აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 30 ნოემბრის #137/2016 დადგენილებაში ცვლილებისა და 

დამატების შეტანის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 28 ოქტომბრის #131/2019 

დადგენილება. როგორც მომხსენებელმა, მამუკა ხუსკივაძემ აღნიშნა აკადემიური საბჭოს 

2019 წლის 28 ოქტომბრის #131 დადგენილებით ცვლილება შევიდა ინსტიტუტის ძირითად 

სამეცნიერო სტრუქტურულ ერთეულებში და ნაცვლად 7-ისა განისაზღვრა 5 ერთეულით. 

ამასთან ინსტიტუტის მიზნებს, ფუნქციებსა და საქმიანობის საგანს დაემატა  პუნქტი “დ“ 

,,აქტიურად თანამშრომლობს უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტთან 

სამეცნიერო კვლევისა და საგანმანათლებლო სფეროებში“. 
 

 

საკითხთან  დაკავშირებით გაიმართა კენჭისყრა, რომელშიც მონაწილეობდნენ მხოლოდ 

წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრები 

 

მომხრე: 52 

წინააღმდეგი: 0 

 

miRebuli gadawyvetileba: დამტკიცდეს “სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

ნმანათთბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი 

ერთეულის პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის დებულების 

დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 30 ნოემბრის #137/2016 

დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2019 

წლის 28 ოქტომბრის #131/2019 დადგენილება.  (დანართი 6) 

 

6. საბჭოს წინაშე დასამტკიცებლად წარმოდგენილი იქნა სსიპ ივანე ჯავახიშვილი სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტში შესატანი ცვლილებები. როგორც 

მომხსენებელმა, თსუ საფინანსო დეპარტამნეტის ხელმძღვანელმა ირაკლი საღარეიშვილმა 

აღნიშნა, სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

2019 წლის ბიუჯეტის ცვლილებებთან დაკავშირებით უნივერსიტეტის წესდებიდან 

გამომდინარე, ბიუჯეტის ნაშთის, მოსალოდნელი შემოსავლების და ხარჯების 

დაზუსტების გამო აუცილებელი გახდა უნივერსიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტში 

გარკვეული ცვლილებების შეტანა. შემოსავლით ნაწილში ცვლილება ძირითადად 

განპირობებულია, 2018 წლის გარდამავალი ნაშთისა და მოსალოდნელი ეკონომიკური 

შემოსავლების დაზუსტებით. ასევე, შემოერთებული სამეცნიერო კვლევითი 

ინსტიტუტების და ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკისათვის, მე-2 კორპუსის 

სარემონტო სამუშაოებისა და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიზნობრივად გამოყოფილი 
ასიგნებების, ეროვნული და საერთაშორისო გრანტების დაზუსტებით. კერძოდ, თსუ 

2019 წლის ნაერთ ბიუჯეტში, ,,სასწავლო, სამეცნიერო-კვლევითი პროგრამის 

ფარგლებში, სწავლის საფასურისა და კანონმდებლობით ნებადართული სხვა 
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შემოსავლების’’ (ეკონომიკური საქმიანობიდან) ნაწილში, ცვლილება შეეხო 

გარდამავალი ნაშთის, მოსალოდნელი შემოსავლის და ხარჯების დაზუსტებას, 

მოსალოდნელი შემოსავლები გაიზარდა 1 861 747 ლარით (მედიცინის ფაკულტეტზე 

დამატებით უცხოელი სტუდენტების მიღების ხარჯზე, საკალათბურთო გუნდი თსუ-ს 

დაფინანსებით, კვლევითი ინსტიტუტების მიერ ეკონომიკური საქმიანობით 

შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურებით და საქართველოს ბანკის მიერ სხვადასხვა 

პროექტების დასაფინანსებლად თანხის გამოყოფით). შესაბამისად, გაიზარდა 
გადასახდელებიც, რომლებიც გადანაწილდა ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს 

შორის, მოთხოვნების შესაბამისად. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ სახსრები რითაც 

დამტკიცებული ბიუჯეტი გაიზარდა (გარდა მიზნობრივი დაფინანსებისა) თითქმის 

მთლიანად გადანაწილდა სარემონტო სამუშაოებზე და ინფრსატრუქტურულ 

პროექტებზე (1300000 ლარამდე). რაც შეეხება, შემოერთებული სამეცნიერო კვლევითი 

ინსტიტუტების და ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის ბიუჯეტები გაწერილი და 

დამტკიცებული იყო (13 947 700 ლარი) მათ მიერ წარმოდგენილი განაცხადების 

საფუძველზე, რომლებმაც წლის განმავლობაში განიცადა ცვლილებები (,,სამეცნიერო 
კვლევების ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ’’ საქართველოს განათლებისა 

და მეცნიერების მინისტრის 2019 წლის 29 იანვრის N189; 23 აპრილის N529; 30 ივლისის 

N975 ბრძანებები) და განისაზღვრა 12 584 334 ლარით, რაც უნივერსიტეტის ნაერთი 

ბიუჯეტის პროექტში გაიწერა საბიუჯეტო სახსრების ეკონომიკური კალასიფიკაციის 

მუხლების გათვალისწინებით, ინსტიტუტების და ეროვნული სამეცნიერო 

ბიბლიოთეკის მიერ წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვების შესაბამისად. როგორ 

მომხსენებელმა აღნიშნა, ცვლილება შეეხო ასევე, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიზნობრივ 
დაფინანსებასაც. კერძოდ, თანხა გამოიყო: ,,ინფრასტრუქტურის განვითარების (მეორე 

კორპუსის სარემონტო სამუშაოები 4 000 000 ლარი), 26 მაისის ღონისძიებების, 

განათლების საერთაშორისო გამოფენის, ევროპის აკადემიის ფილიალის რეგიონალური 

ჰაბის, ვახტანგ ღამბაშიძის ალბომის, ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა ცენტრის, 

აბიტურიენტთა მოსამზადებლი ცენტრის დასაფინანსებლად, რამაც ჯამში შეადგინა 5 

723 432 ლარი. თანხა გადანაწილდა ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის 

მიზნობრივი დაფინანსებით დამტკიცებული ხარჯთაღიცხვის შესაბამისად. 
აღინიშნა, რომ 2019 წლის უნივერსიტეტის ნაერთი ბიუჯეტის პროექტი შემოსავლების 

ნაწილში გარდამავალი ნაშთის ჩათვლით განისაზღვრა 87 693 482 ლარით, ხოლო 

გადასახდელები (მთლიანი ასიგნებანი) -87 693 482 ლარით. 

 
 

საკითხთან  დაკავშირებით გაიმართა კენჭისყრა, რომელშიც მონაწილეობდნენ მხოლოდ 

წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრები 

 

მომხრე: 52 

წინააღმდეგი: 0 
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miRebuli gadawyvetileba:  დამტკიცდეს თსუ 2019 წლის ბიუჯეტში შესატანი ცვლილებები 

წარმოდგენილი  სახით (დანართი 7) 

 

7. წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომაზე წარმოდგენილი იქნა ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საკუთრებაში არსებული მატერიალური 

ფასეულობის განკარგვის საკითხი. მომხსენებელმა, იურიდიული დეპარტამენტის უფროსმა 

არჩილ კუკულავამ აღნიშნა, რომ სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის საკუთრებაში არსებული, მე-2 სასწავლო კორპუსში ჩატარებული სარემონტო 

სამუშოების დასრულების შემდეგ დარჩენილი მატერიალური ფასეულობებაა  ჯართი, 

სავარუდო წონით 50 ტონის ოდენობით. (მათ შორის თუნუქი – 6662 კვ.მ – სავარაუდო წონით 

22 000 კგ; ცენტრალური გათბობის ბატარეა (4096 ცალი სექცია) და სხვა). აღინიშნა, რომ 

შემდგომი განკარგვისთვის მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად საჭიროა 

წარმომადგენლობითი საბჭოს თანხმობა და მიმართა სენატს ამ თანხმობის მიღების თხოვნით. 

 

საკითხის ირგვლივ თავისი აზრი გამოთქვეს წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრებმა ნოდარ 

ლომიძემ, ბეჟან თუთბერიძემ და ომარ მუკბანიანმა. 

 

 

საკითხებთან დაკავშირებით  გაიმართა  კენჭისყრა, რომელშიც მონაწილეობდნენ მხოლოდ 

წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრები. 

 

მომხრე: 52 

წინააღმდეგი: 0 

 

miRebuli gadawyvetileba: გაიცეს თანხმობა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის საკუთრებაში არსებული მატერიალური ფასეულობის 

განკარგვაზე. (დანართი 8) 

8. წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომაზე წარმოდგენილი იქნა ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში არსებული მაკულატურის შემდგომი 

განკარგვის საკითხი. მომხსენებელმა, იურიდიული დეპარტამენტის უფროსმა არჩილ 

კუკულავამ აღნიშნა, რომ  8 ტონა მაკულატურიდან  7,5 ტონა არის თსუ-ს საკუთრებაა, ხოლო  

0,5 ტონა - სახელმწიფო საკუთრება. შემდგომი განკარგვისთვის, მოქმედი კანონმედბლობის 

მოთხოვნიდან გამომდინარე, ითხოვა წარმომადგენლობითი საბჭოს თანხმობა. ასევე აღნიშნა, 

რომ ვინაიდან მაკულატურის ნაწილი უნივერსიტეტის საკუთრებაა, ხოლო ნაწილი 

სახელმწიფოსი, მათი განკარგვა კანონდებლობის შესაბამისად განხვავებული წესებით 

რეგულირდება. 

 

 

საკითხებთან დაკავშირებით  გაიმართა  კენჭისყრა, რომელშიც მონაწილეობდნენ მხოლოდ 

წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრები. 
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მომხრე: 52 

წინააღმდეგი: 0 

 

miRebuli gadawyvetileba: გაიცეს თანხმობა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტში არსებული მაკულატურის შემდგომ განკარგვაზე. (დანართი 9) 

სხდომის დასასრულს, წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრმა გიორგი ოთხმეზურმა საბჭოს 

წინაშე დასვა აკადემიური პერსონალის შრომის ანაზღაურების საკითხი და აღნიშნა, რომ თსუ-

ში მოქმედი წესი, განსხვავებული ანაზღაურება ფაკულტეტების მიხედვით არასამართლიანია 

და არათანაბარ პირობებში აყენებს თსუს აკადემიურ პერსონალს. აღნიშნა, რომ მიუხედავად 

დაპირებისა, საკითხი დღემდე გადაუწყვეტელია, უნივერსიტეტის ბიუჯეტის გახნილვის დრო 

კი მოახლოვებული. 

წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერმა, ვლადიმერ მარგველაშვილმა აღნიშნა, რომ ბატონი 

გიორგი ოთხმეზურის მიერ დასმული საკითხი ყველას ინტერესშია და რომ უნდა ვიმოქმედოთ 

უნივერსიტეტის შესაძლებლობის ფარგლებში. 

თსუ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ვრცლად ისაუბრა უნივერსიტეტის წინაშე არსებული 

პრობლემებისა და გამოწვევების შესახებ, ამასთან აღნიშნა, რომ 2020 წლის თებერვლიდან 

იგეგმება დაფინანსების ახალ წესზე გადასვლა და უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია 

მაქსიმალურად შეეცდება უნივერსიტეტის წინაშე არსებული პრობლემების მოგვარებას. 

 

წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერი    ვლადიმერ მარგველაშვილი 

 

 

წარმომადგენლობითი საბჭოს მდივანი    გიორგი ჩაკვეტაძე 
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N 21164/29 21164-29-3-201910301432
30/10/2019

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს მდივანს,

ბატონ გიორგი ჩაკვეტაძეს

ბატონო გიორგი,

მიმდინარე წლის 4 ნოემბერს დანიშნულია თსუ წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა. 
აღნიშნულ სხდომაზე უნდა განიხილონ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის 
დებულებაში ცვლილების საკითხი (ცვლილება მიღებულია ფაკულტეტის საბჭოს 
სხდომაზე N13, 15.08.2019). შესაბამისი კორესპოდენცია გადაეგზავნა 
წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერს ბატონ ვლადიმერ მარგველაშვილს, მ.წ. 4 
აგვისტოს, წერილი N16610/29. გვინდა დამატებით გაცნობოთ, რომ საკითხი 
შეთანხმებულია იურიდიულ დეპარტამენტთან, პერსონალის მართვის დეპარტამენტთან 
და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან (შესაბამისი სკანირებული დოკუმენტი თან 
ერთვის). ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ აღნიშნული ცვლილება არ იწვევს დამატებით 
საბიუჯეტო ხარჯებს.

წინასწარ გმადლობთ თანადგომისათვის.

პატივისცემით,

გიორგი ღაღანიძე

დეკანი
ადმინისტრაცია
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N 16637/28 04/09/2019

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერს, 

ვლადიმერ მარგველაშვილს

ბატონო   ვლადიმერ,

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომაზე  დასამტკიცებლად გთხოვთ განიხილოთ 
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დებულებაში 
შესატანი ცვლილებები

1. დებულების 33-ე მუხლს “გ” ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს “დ” 
ქვეპუნქტი:  

,,დ) შოთა ვაშაკიძის სახელობის ფიზიკის სასწავლო-სამეცნიერო 
ცენტრი“.

   2. დებულების  35-ე  მუხლის ,,თ“  ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს 
შემდეგი რედაქციით:

,,თ) აკადემიკოს ნოდარ კეკელიძის სახელობის ნივთიერებათა კვლევის 
სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი“.

           3. დებულების  35-ე  მუხლს ,,შ“  ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს  შემდეგი 
შინაარსის ,,ჩ“ ქვეპუნქტი:

       
            ,,ჩ) ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

და  აიდაჰოს (აშშ) სახლმწიფო უნივერსიტეტის ერთობლივი სამეცნიერო-
კვლევითი ინსტიტუტი“.  

აღნიშნული საკითხები  დამტკიცებულია დაკულტეტის საბჭოს მიერ 2019 
წლის 17 მაისის და  2019 წლის  30 ივლისის  სხდომებზე, ასევე შეთანხმებულია 
იურიდიულ, პერსონალის მართვის და საფინანსო დეპარტამენტებთან. 

პატივისცემით

ვაჟა ტრაპაიძე



დეკანის მოადგილე
ადმინისტრაცია
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ამონაწერი თსუ მედიცინის ფაკულტეტის საბჭოს 16 ივნისის სხდომის ოქმიდან 
 

 
 
მოისმინეს: 
პროფესორ კორძაიას წინადადება მედიცინის ფაკულტეტის დებულების შესახებ. 
შესაბამისად, ფაკულტეტის დებულებაში შევიდეს ცვლილება: 

1. ამოღებულ იქნას დებულების მე-8 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტი; 
2. ამოღებულ იქნას დებულების IX თავი. 

 
აზრი გამოთქვეს: 
პროფესორებმა ნინო შარაშიძემ, თამარ კეზელმა, თამარ რუხაძემ, ალექსანდრე ალადაშვილმა. 
მათ ერთხმად დაუჭირეს მხარი პროფესორ დ. კორძაიას წინადადებას. 
 
კენჭი უყარეს: 
წინადადებას მედიცინის ფაკულტეტის დებულებაში შემოთავაზებული ცვლილებების 
შეტანას.  
 
წინადადება მიღებულია ერთხმად. 
 
დაადგინეს: 
 
თსუ მედიცინის ფაკულტეტის დებულებაში შევიდეს ცვლილება: 
 

1. ამოღებულ იქნას დებულების მე-8 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტი; 
2. ამოღებულ იქნას დებულების IX თავი. 

 

სხდომის თავმჯდომარე:   

                                                               

დ. კორძაია 

 

 
 
 



N 21426/32 21426-32-3-201911011751
01/11/2019

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) თავმჯდომარეს,

 პროფესორ მამუკა მარგველაშვილს

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) სამდივნოს უფროსს,

 პროფესორ გიორგი ჩაკვეტაძეს

გთხოვთ, ა/წ 4 ნოემბერს დაგეგმილ წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) 
სხდომაზე დღის წესრიგში შეიტანოთ და განიხილოთ მედიცინის ფაკულტეტის მიერ 
წარმოდგენილი ცვლილებები ფაკულტეტის დებულებაში.

წერილს თან ერთვის საჭირო დოკუმენტაცია ცვლილებების შესახებ.

პატივისცემით, 

თამარი რუხაძე

დეკანის მოადგილე
ადმინისტრაცია
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N 21267/10 21267-10-3-201910311518
31/10/2019

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით საბჭოს 

წ ა რ დ გ ი ნ ე ბ ა

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 
სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის წესდების“ მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „თ2“ ქვეპუნქტის 
საფუძველზე დასამტკიცებლად წარმოგიდგენთ „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი 
სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის 
ინსტიტუტის  დებულების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 
30 ნოემბრის №137/2016 დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის 
შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 28 ოქტომბრის №131/2019 დადგენილებას. 

დანართი: 2 გვერდი

გიორგი შარვაშიძე

რექტორი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 



დანართი 1

დასახელება ლარი

● ნაშთი 10014 702

მათ შორის: ნაშთი  (სწავლის ქირის, სასწავლო გრანტის,  პროგრამული და მიზნობრივი
დაფინანსების და კანონმდებლობით ნებადართული სხვა საქმიანობიდან)

3232 797

მათ შორის:  ნაშთი (საგანმანათლებლო,  სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და
საქართ. ეროვნული ატლასი)

932 284

მათ შორის:  ნაშთი ( ეროვნული  სამეცნიერო ფონდის გრანტების) 4859 082

მათ შორის:  ნაშთი ( საერთაშორისო გრანტების) 990 539

● შემოსავლები 77678 780

მათ შორის: ეკონომიკური საქმიანობიდან  (სწავლის ქირა, სასწავლო გრანტი, პროგრამული
და მიზნობრივი დაფინანსება, კანონმდებლობით ნებადართული სხვა საქმიანობიდან)

51591 920

მათ შორის: სახელმწიფო ბიუჯეტიდან (სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტები და
ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა)

12584 334

მათ შორის:სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიზნობრივი დაფინანსება-,, ინფრასტრუქტურის
განვითარების,   26 მაისის ღონისძიებების ,განათლების საერთაშორისო გამოფენის, ევროპის
აკადემიის ფილიალის რეგიონალური ჰაბის, ვახტანგ ღამბაშიძის ალბომის,, ქართულ- ოსურ
ურთიერთობათა ცენტრის, აბიტურიენტთა მოსამზადებლი ცენტრის'' დაფინანსებისათვის.

5723 432

მათ შორის:,, ააიპ'' ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
საკალათბურთო გუნდი თსუ-ს დაფინანსება

400 527

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2019
წლის ბიუჯეტის ცვლილების პროექტი

მათ შორის:,, ააიპ'' ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
საკალათბურთო გუნდი თსუ-ს დაფინანსება

400 527

მათ შორის :სახელმწიფო ბიუჯეტიდან -სახელმწიფო სტიპენდია 960 000

მათ შორის:ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტებიდან 3920 918

მათ შორის:საერთაშორისო გრანტებიდან 2497 650

სულ შემოსავალი ნაშთის ჩათვლით 87693 483

სულ ასიგნება 87693 483

I ხარჯები 76820 991

● შრომის ანაზღაურება 35784 481

● საქონელი და მომსახურება 28686 429

● სუბსიდიები 1964 015

● გრანტები 207 374

●სოციალური უზრუნველყოფა 140 000

● სხვა ხარჯები 10038 692

  II არაფინანსური აქტივების ზრდა 10872 492

სულ ასიგნება 55225 244

I ხარჯები 53765 297

● შრომის ანაზღაურება 27018 831

● საქონელი და მომსახურება 22696 029

●გრანტები 50 000

გადასახდელები  (ნაერთი)

მათ შორის: სასწავლო, სამეცნიერო-კვლევითი პროგრამის ფარგლებში,სწავლის საფასურისა და
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლებით გაწეული ხარჯები

●გრანტები 50 000

●სოციალური უზრუნველყოფა 140 000
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● სხვა ხარჯები 3860 437

  II არაფინანსური აქტივების ზრდა 1459 947

სულ ასიგნება 12584 334

I ხარჯები 11134 750

● შრომის ანაზღაურება 8765 650

● საქონელი და მომსახურება 2340 400

● სხვა ხარჯები 28 700

  II არაფინანსური აქტივების ზრდა 1449 584

სულ ასიგნება 960 000

I ხარჯები 960 000

● სხვა ხარჯები 960 000

მათ შორის:სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულებების ,,სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის პროგრამის'' ფარგლებში,
შემოერთებული სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტების და ეროვნული სამეცნიერო

ბიბლიოთეკის გაწეული ხარჯები

მათ შორის:სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსების  ,,სახელმწიფო სტიპენდია
სტუდენტებს''ფარგლებში გაწეული ხარჯები

მათ შორის:სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიზნობრივი დაფინანსება-,, ინფრასტრუქტურის
განვითარების,   26 მაისის ღონისძიებების , განათლების საერთაშორისო გამოფენის, ევროპის

აკადემიის ფილიალის რეგიონალური ჰაბის, ვახტანგ ღამბაშიძის ალბომის, საქართველოს
ეროვნული ატლასის ინგლისურენოვანი გამოცემის, ქართულ- ოსურ ურთიერთობათა ცენტრის,

აბიტურიენტთა მოსამზადებლი ცენტრის'' დაფინანსების ფარგლებში გაწეული ხარჯები

სულ ასიგნება  (II) 6655 716

I ხარჯები 495 515

● სუბსიდიები 464 015

● სხვა ხარჯები 31 500

  II არაფინანსური აქტივების ზრდა 6160 201

სულ ასიგნება 8780 000

I ხარჯები 8150 000

● საქონელი და მომსახურება 3650 000

● სხვა ხარჯები 4500 000

  II არაფინანსური აქტივების ზრდა 630 000

სულ ასიგნება  (I+II) 3488 189
I ხარჯები 2315 429

● სუბსიდიები 1500 000
● გრანტები 157 374
● სხვა ხარჯები 658 055
  II არაფინანსური აქტივების ზრდა 1172 760

მათ შორის: ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტების ფარგლებში გაწეული ხარჯები

მათ შორის: საერთაშორისო გრანტების ფარგლებში გაწეული ხარჯები

მათ შორის:სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიზნობრივი დაფინანსება-,, ინფრასტრუქტურის
განვითარების,   26 მაისის ღონისძიებების , განათლების საერთაშორისო გამოფენის, ევროპის

აკადემიის ფილიალის რეგიონალური ჰაბის, ვახტანგ ღამბაშიძის ალბომის, საქართველოს
ეროვნული ატლასის ინგლისურენოვანი გამოცემის, ქართულ- ოსურ ურთიერთობათა ცენტრის,

აბიტურიენტთა მოსამზადებლი ცენტრის'' დაფინანსების ფარგლებში გაწეული ხარჯები



N 21062/10 29/10/2019

სსიპ –  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი 

საბჭოს სპიკერს ბატონ ვლადიმერ მარგველაშვილს

ბატონო ვლადიმერ,

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
წესდების 47-ე მუხლის მე-5 პუნქტის საფუძველზე, გთხოვთ განიხილოთ შემდეგი 
საკითხები:

1. სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის საკუთრებაში არსებული, მე-2 სასწავლო კორპუსში 
ჩატარებული სარემონტო სამუშოების დასრულების შემდეგ დარჩენილი 
მატერიალური ფასეულობების (თუნუქი – 6662 კვ.მ – სავარაუდო წონით 22 000 
კგ; ცენტრალური გათბობის ბატარეა (4096 ცალი სექცია) – სავარაუდო წონით 
24 500 კგ; თეთრი ფერის პანელური რადიატორები (72 ცალი) – სავარაუდო 
წონით 2000 კგ; რკინის მილები (სხვადასხვა დიამეტრისა და გრძ.მ.) – 
სავარაუდო წონით 1500 კგ. - სულ ჯართი სავარუდო წონით 50 ტონა - 
დამოუკიდებელი აუდიტორის (შემფასებლის) 2019 წლის 15 აპრილის 
შეფასებით 1 ტონა ჯართის სარეალიზაციო ფასი ყველა გადასახადის 
ჩათვლით 330 ლარი) შემდგომი განკარგვა.

2. სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის საფინანსო დეპარტამენტის უფროსის N14408/10 
კორესპონდენციაში ნახსენები 8 ტონა მაკულატურის (7,5 ტონა - თსუ-ს 
საკუთრება, 0,5 ტონა - სახელმწიფო საკუთრება; დამოუკიდებელი აუდიტორის 
(შემფასებლის) 2019 წლის 15 აპრილის შეფასებით 1 ტონა მაკულატურის 
სარეალიზაციო ფასი ყველა გადასახადის (მ.შ. დღგ) ჩათვლით 212,40 ლარი) 
შემდგომი განკარგვა.

დანართი: 4 ელექტრონული ფაილი.

პატივისცემით,

ნუნუ ოვსიანიკოვა

levani
Typewritten text
წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომის ოქმი №4, დანართი 8



ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 



N 15211/10 06/08/2019

სსიპ ივანე  ჯავახიშვილის  სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს

ქალბატონ ნუნუ ოვსიანიკოვას

                                           მატერიალური რესურსების მართვის 
დეპარტამენტის უფროსის 

გიორგი ტალახაძის
                   

მოხსენებითი ბარათი
           
          ქალბატონო ნუნუ,

მოგახსენებთ, რომ მატერიალური რესურსების მართვისა და საფინანსო 
დეპარტამენტებში მოძიებულ მასალებზე, ასევე  სამეურნეო განყოფილების 
თანამშრომლების (ლ.მჭედლიშვილი, გ. ტოკლიკიშვილი) მიერ ადგილზე გადამოწმებულ 
ინფორმაციაზე დაყრდნობით, სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის II სასწავლო კორპუსში ჩატარებული სარემონტო 
სამუშოების (ხელშეკრულება N430/06, 03.05.2018წ.) დასრულების შემდეგ დარჩენილია  
მატერიალური ფასეულობები – ჯართის სახით, კერძოდ::

1. თუნუქი – 6662 კვ.მ – სავარაუდო წონით 22 000 კგ;
2. ცენტრალური გათბობის ბატარეა (4096 ცალი სექცია) – სავარაუდო წონით 24 500 

კგ; 
3. თეთრი ფერის პანელური რადიატორები (72 ცალი) – სავარაუდო წონით 2000 კგ;
4. რკინის მილები (სხვადასხვა დიამეტრისა და გრძ.მ.) – სავარაუდო წონით 1500 

კგ. 
სულ: 50 000 კგ. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე გთხოვთ, დაავალოთ ,,ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი 
ქონების დროებით სარგებლობაში გადაცემისა და საკუთრებაში არსებული მოძრავი 
ქონების გასხვისების საკითხების განმხილველი მუდმივმოქმედი კომისიის შექმნის 
შესახებ” ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2013 წლის 18 იანვრის №03/02-01 ბრძანებით 
შექმნილ კომისიას განიხილოს ხსენებულ ფასეულობათა განკარგვის საკითხი.
       
           დანართი: 8 ელექტრონული ფაილი.

პატივისცემით,



გიორგი ტალახაძე

დეპარტამენტის უფროსი
მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტი



bb()J o:L'lG:l ', ,,'l;L'lbO'il:m�'Ob b.'lb:)�(1)<'-iOu ())o()�()b()b 

G,">b!J�B\'OYW) \'.JG0:1:J01b06/k8)0b,'l01!Wb \'/l0'i0�0li N 1106/ IO 
24.01.20 I 9\ ·. m .'lr).'> bH.">� (8)( 1 J h.'l ·n.'>:m �oo H 1 )hOll ·� .. 'l01moG 
G,'l 0.'l'liM ( 1) 1-:iOM: l 0 \'J�: l 0 Ol\ o .'lCi b.'l 'l i �; 10'l0b 'ii: lb.'> b: )0 



MO'b0".'J80 

K3116li1> �1> li lioJ 01p61J �1>1p bo'clao�o li li1> ba�(Y)oo li moo�o lso li li1> b;J�8\7' o<{J(Y) 716oa11� lio6a6-li 
(mli71) ·a(Y)�Oh 2019 V\':!.>Oli 6 mo<'>o�,3�oli o·'>'lJl'><1>3o67J�O li:,bo�Hvo'lJC"l 'iloli::io�3oli cloli.-,bo6 
b(JS!!?'cl(JJ<1>7.JS!!?D0-> i'Jocl2 06-oli �" '1Jum-,6b8(JOI> No5-oli U->'('j7.Jd3(JS!;:,>'b(J 8,"lb.'.>l'17.JS!;:,>60 ;pt<'ICY> (')->(36<'>0(')(1) '1JD8�(JoO: 
�ati5 !:!!..'>2)3iJ3..'>�..', rlcri5noo li, ,w('qd(YJ!:!! y :J(°qO�O h 1106/10 24.012019\J. <Y>..'>O..'> b8..'>!!! 8(Y)o3D b!!!o5..'> 
l (i]�<7)()) 6(T)fi,'> cb30 �()(T)(T)fiob �1)�(7)0ll ,'>8tJ,'>8ofi�i)�O b0t1h'>'b�(') �O�iJ67J�iJ60U 
2),'>fih0 'b�3�,'>. 

Pi:wfi :J<>!.!?l>Ul8>71�:16m, �(Y)8 'cla'{P b;i6,'> 01>fib(')�ooa�·S,!!·'> b0:J�<Y>,'>'[J(Y)�() h li0'ila8'lJ0 U:JO�(Y) 
h6,'>fi!:!!,'>�<=)1JOOb .J(')00('JiJ60h (IVSC) 001)� 'rla87j'iba:J67J�O h,'>iJ�<n,)'clc>)�(l \)l') h,'>'on8<lj,'>hi)6�(Y) 
li(':)-,b�.,«<>6u<'>ob (International Valuation Standards) 'cl(Jh.,6.,8ol,.,� �·' c<.P18 clu'lP1,u;i,., 
o·'>fih(Y)�(301)�iJ67J�O,'> !.!?·'>0(')7JJO�iJ6iJ�O ·aa8•fpha<'>�iJOOh OOiJ�. �(Y)OiJ�<Y>,'>O oMKfio,'><n 
cla U.'>6.'>80 ho J:Jl>�O<t:3<\j-'>()O.'> Jc,,fitJOO li 'cli]<t:3.'> haoom ao li. 

'bt18<')/)�6o'i'l6'I]�OU c'),W>a0�oliyo611<'>om �-'> 2019 y�oh l),)c<'>o�oli 8t'),k1a11071�0 01>'bc<'>oli 
8cYJ6..'>oiJ8a6'ba �1>[1��6(Y)60(7) r,aafi ama�om, �(Y)a I (a�mo) l8><YJ60 'o,'>ao �()(7)(Y)6oli �.')�(])()U 
li061>'b�C"1 �O�[J67J�D60 �08�03,'>�[J60<n, :1:JD�·'> o·'>�0li.'>h,'>�oh I.!?-" l��0Eili,�t·>�()O�tJ60u 
fi.'>(7)3�0()') 'llu'lP hiJOO b rl8a�()(7)() D'B1lrl67J�O <n,'>�0�0 h,'>m30 b 'rl1J,'>�2>afih: 

Address. 91. KetevanTsamebul1 Ave. 0120. Tb1l1s1 Georgia 
Tel +995 599 57 84 25 
Fax +995 32 271 45 7'.J E-Mail euuaru aLJa1allL�llDy111a1l r.;0111 



2.aaaS.!!.'0 �0 ht1ati,), �0 b067Jm i)60 �0 8ll'�i)S!!_'(Y)6,) v ,)c<i81Y)0�oiJEih .)c<JM<LJLJ bcw1Ei0R>O 
�,)8P1".'.)JO�i)6t)S!!_'O 'iJ:J8'[_1,) htJ6!-!!_'0 h dtJ b;J�';']!-!!_ltJ6,) b, (Y)';'j h,)y Ob,),)�8� t)(')IYJ ,)c<J ,)c<Jo h ,)�bo rlb7JS!!.'0· 

3.'cl:Ja'D" ht16:JS.!!.' b .-,cf) "rla ti �" o:pcf>07J� t160, cf><Y,a ..'lcf>o tJJEit16..'I 'c.l:i l.i..'l'lJ" lit16tJ�<> JCYJEi:i2io u0..'1Ei 
li,)«->0t10:JS.!!.'<>- 

4.'c.lt18crp ht10S.!!.'o h o" li08cf>�tJS.!!.'lYJ b lii>tJ«->mCYJ .-,«-, i>J:J b 'cJt1'lP li:12>0 b ',la�tJ0,)� 8ns:::_it1<'>7JR' 
!.!!O�iJ<'>·.'.JS.!!.'LJl'h)h0>,)0 �·) ,)000�071710 O"�flP1(3:J87JS.!!.' ,)'b�a<'>m,')O. 

S.'Da8'[j0U,JOs::.:.>Oh o,)li.'Jfl<"i·�;JS.!.:_'l')h .',� "',Jab li.'i;J�U>(') ofl ,l8;i�;1<'>:JOU>.)6 �.', 'lPclt'JtJOITT.'>6, 
�P18!-!!_' t]O li,)(3 'clt] li,)dS.!.:_'(Y),) ,)Q?oOS.!!.'0 ,1;lf'>h� a li c'),)8(Y),J:JS.!!.' ;iao li, i'),)h li·�o li �,Y ,)h '[l;i'{p liaoo li d:JQ?Do"'I!?· 

6.lii>'cl:i8'[_1i>hi)0!-!!_'(Y) h,)8·;1'll,w1a<'>oli 'cJ:ib�7JS.!!.';J6';'JS.!!.'Ch) �,) (1).'Jtlb,) 
li.)a(<}m,)'rl<YJ�() lw, h,') 'rlafl<[j,) h:J6S.!!.'(Y) htll_i,)6�,')(<)l":>a<'>o h d(Y)flot":>:Jl")O b ( I vsc) 
ht'),')Ei�,)«->6a2>oh (IVS) 'ilali,')6,')8oh,')s:!?· 

c'),),')bc'),)(<}o'cJao:11.!!.'o.'> 
flo;i(<') 'ilt1fl';'j'cJ,')3[JO:'JR'O 

7.'b,J8CYJ.'>�5o'c.J5w.!!.'0 ht"J06�,')(<)("}i]OOU 8(Y)(YJb1YJaEi:ioo �0d8"'W''fJOS!!?[J67J!-!!_' oiJEi,) o8s:!?tJb.'i�, c<Ji>8�aEi.'J� 
,)80 b OLJ li.)dS.!!.' iJOS.!!.'fYJ(),) b odS.!!.' aa,) JP16ai'>o b 6,) 'b�o h ('),)63ou>.)�i)67J�P160 b �(Y)Oi) b.'Jj.)�ITT3tJS.!!.'CYJdO. 

8.'c.l,J8'[_ji> b;J6!-!!_'0 li v .,�fJP180�<.')[JO� :J6 b JO�.',�,')� "� 8(YJ7)b.'> h';'J� ,]60,)(1) �,) ·a:i718<'Jv8:J600ITT 
71:J b,)'l30 h:JO:Js::.:.><> JM606,) .. 



au .)6()..)�0,d() ';'Jb�..) (),)b()b()l!!.':J0f'l�tJli 81\(Y)l!!.'(Y)� ;Jaa8(Y)(J) f1.)8(Y)(Y)al!!.'()1!!.'() �.','d:J[l0[100li.', �._') 
'Rt18'bs::_>0�·'>30 .)o�(''lOtJOO li o·'>m3,'>1!!,'0 liy OhtJ00(1): 

I _..-,60..-,�o'clo 8..-,�<T>!!!,''lw,8oa�o..-, 8b(Y)I!!,'(')� 80 ho li�';'Jl!!.'0 l.i.) bom o.':ib bol!!.'ao h �._') 8omom i]O';'Jl!!,'O u 
dtJ li,)0..)80 h,)� 2),)d(Y).JtJh:JOO h 'Bt18a, hatJ3,) 7lo. 

2. rl(Y)6aoo ti ·aa'tP liao..-, ti,..,o..., 'b�w> i:!?o�ao711!!.' tioo ti a..-,�mt1o711!!.'o" 8b<'>!!!.'<'>� ·na't.l" ti;1oo ti ;J8a�oa,o 
(tJ'{3(.IJC)7.J<1JO) m,'>�Os:;.'O \Ja130 b. 'cJ(Jfl'l3,'> li(.16 (.11!!.'0 ,)<1} ,)<1JO h ,)..-, h';'J ho hflo[J6(Jl!!,'0 08 lif'lQ0,'>�';')<1JO, 
D,JC'>O(T)80J';')�O �,)/.-,6 b.)cl,)�(1)�00�030 031!!.'0�tJOtJOOh 0')8('"J, �(YJ8�t]68,)o 'clt1od�tJO,) 
o8(Y) d8iJ�l') li d(Y) Eiaoo L s:;.'0<1> iJ67JI!!.' (.16" 'l, ii· 

3. ,'>�G �,..,8J3Dm h �·" ,..,<1JG 'clt18h�t1� noD� h ...,� -da h ...,a ,..,50,..,�o'clo u ,..,6 80 lso �f'l8D�o8D 
6.':ivo�oh ub:p 8o'b6ocn 0.':i8<''tlD6oooh 7J'l3�Do...,. 

4. 'cl[J8<[ph:JO:J�O ,..,� ,)�oh ,1,)h';'_)bohrl?:,i)O(J�O �..)Od:J 'b,)�..)�'b:i, �,)o �,)dJ3tJ<Y>80 ,)6 
'cl[Jrlli<1>7.1� aon�a,.., ',lnocll!!.' 110..., 0...,600.':i�f') h 08 'cla8cn b3a3...,llo. cn71 y' 06.':i h v ,'>�o ...,5 u.':iof'l�f')f') 
,'>600<1lo'rlo o•"3�0Dl!!.'Dotl�· 008f'lda;i.i6;io71� ,'>6 0..-,8('")uD6uo·iJ� od6,'> ...,50..-,�o'lJclo 
8omOm1J6';'_J�Ohei,)6 0')6hha,)a1J67.J�O Ho'h6om. 

5. 'cla8<t_p haoal!!.'o h,) 'l, h � li;p8li, <1J,,,8 bti�' 'ilad�·,JI!!,' tJOO h (1),)h,) h,bs:!? OoO .),-, h� bo L8eini'ia!!!?o·'> 
8bf'l�(T)� �,)8,13amoh �,) ,'><1>,) �(YJ8[J�08i] hb;i,') 0\'J<1>0s.!_'0\')s:::.:_'O m71 da<1>d(T) ,)o<1ioh y'o6,)'clt1. 

6. li00,'>'b�<'> �<>�;J<>';'J!!!,'tJO,'> 'clt1<[Plis:!,'" 08 �,,,'[l3;J<'><>h L,'>'{3°iJdaal!!.''bt1 <1J1,,8 Jt'>O;J<>,'> ,..,� ...,�ob 
O,ll'l<Y>tJJOITT �·"t8>3o�m71�0. �·'>tJ·'>�,..,�;1071�0 �·" ,..,� y,)�d(').',�on6li <[j00,)61>·<']�0 3·"��iJO';'J�:JOOb 
71'b�7JEii-Jill!!.'.J(Y)C1P li. 
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b.-, 'cl1J8tt31, b1JOR'(Y) Mi.-,d(')oJ,'>','lo 
8os::!?('if'>8,'>,<4w181JR'<Y>-'>G 0Mf\fioM> 
R'(Y)c')<\)·'>-D b 80s::!?2)P18Doo0: 

008(")0:106000 1080 Jo<11om0�0 li0'rlo8'l}0 Ln<'>R'(Y) 
n<11mfbfit1l�o ho,'>6 l:),)fili b3,)3D07JR'0 ,)0(') h,)a,)R'O v J<4ie)OR'O Q?,'> 

• o·"lJOs::!?3·"m,, .1o<4!5.!!,'>-1o<4io 'Bns::!?·"<4!,iooh 8nmr'>s::!?o (Direct Sales Comparison Approach), 

• 'on8(TJ li,'>3� n<'>oli 0,'>fi,'>�s::!?.'.looh Ci,.,Jol�,.,�o'b.'>oooh) 8.'.JmP'>�o (Income Capitalization 
Approach); �·' 

• o·'>VD7JR'O \!?,'>b,'>h0<4i�DOOU <'J,'>,'>ho,'l<4>o'cln6ob 8;im(Y)s:\,'O (Cost Approach). 

8.):JOIJ.)8.)(T),) .loff'Jw,1,?off'Jo tl()JJ_J.){ry()OOU 8()0?(Y)f.!!O: o·':10!\'3·'>0>,') ,!O<'ls:\,','>,!o<'lo '[l;i�,,<11;i60 L 8JO>(Y)�()(Y) 
df'>fi;i<'>o Ii 'clu'tl" hu<'>,, 0 7J�O b b8(Y)6 Ii 71,l<•'>.,30 il<'>fin<'>o h 6,) 'l><'lO\:!?,)fi ,)hi'>R'(')(')07J<4! J(Y)hiJOMh'l 
o<'>lJO�:J[J6m06 \!?".l":fclo<4iti67JR'O 8(Y)h0(3a8a6oli 8(Y)J(T>3a6,)U �0 800> 0b0S!!_'o'bL, (\)(')81!!_'00 
s::!?<4i(Y)h.,o b<TJ<4>ooal!!:s::!?a60 'cl1Jl1.,s::!?,-,<4iolio (Y)6oad61J6oli s::!?0 'i'la'lPliaooh li006o1 clas::!?0<4la60 
8,1(YlO cbb,'>h0,'><Y>1)6�1J60li 8ob1J�[JO<Y>. 

71()Brr, /J,wf!!! (JOO /J 8 ,)6,,�f!! (JO() /J 8()0'WJ[f(): d1)8(T) li,'>3� 1)60 h o·'>b,'>�s::!? 1)60 li (Ji>,10(),'>�0'b,'>(3001) 
8am(T)s::!?O<Y> Jf'>biJ6o1 'tlti'B" liaoo b Ui>'l)7Jdan� b V 0<'18<TJi>s::!?oiJ6b s::!? iJ67]1!!_' ,JO.'>, <4J<TJ8 6,160 b8on<4io 
J(T)6,'.)6ob �0<4!1J67Jl-!!_)t]6,'> s::!?.'>8(T),J0!:!?1J67J�O.'> Hobo 0.'>8(T)::J1)h1)60h cl1Js::!?/Jo"s::!? 8oh0�;i60 
';:J1J8(Y)h,')3�n6oli f')s::!?iJhf'J6,')(hn. 8,,'�l,')lJ.')s::!?,)8a, 08 s::!?t16".'.JR't16oh (YJ.)h,)bfbs::!?, h,-,,i8oh 0(3<TJs::!?fia 
�" oi><Yl:-JO<Yl(3fiP'JOO[J<4l1J6":JR'0 .3r'>l�1J6007J<4JO o6an U(8}P'J<4>o JTJ6:160'llo 0<41 <')0�00 b�o li 080 'b;i 
a • .ll� li, <4>., (Y)�cJb<YJOO li y8oh�,') cl;i8(T} h.)31!!_' u<'>o Ii 8os.:::_.u<'>,,u ,'><'10 h '.!;i h,'>!ll!!_' ;J6J�O (110.-J0s::!? 
dP,fi1JOOh '3(Y)81J<4>007JR'O s::!?·'>fio'clfi�·JR':J<'>om o·'>8('>tJ[Jfi1)60li 'Bos::!?:Jo·'>�- 

8•' �J�Jf!!!O f!!,'>6,, h,,ff'1-x;()O()/J jp,,6;pff'1o '/f,'loo/J f/,J<TJ(')JJ_>o: o·' v n7JR'O 5V,'>h,) b.-,<4>·�1)60 Ii o·'>hc'),'><4>o'iln<'>o li 
81J<YHTJS!?() c') �'JR'O b b8(Y)c'J b 8oy () h fi0.iaamo b i'J,'>h,'> 'c:l,JbO,'>hiJ60 b '<l,J'iP ha6,, h 80 b 'c:laJ860 'lin 
O')V 1)7)1-!!_>0 b,-,<4)·�a6o b '[la h,,6,)80 lh'>\!?, ,'>h7) .)J:,1JJ_J8J60<T!O 1:,1off'1,i'>;JR'c'J00(T). (Y),'>ao h 8b<4>03, 
.)� h[]6(Y)6 b, ,'>�Q?(')t]fiO<YlO �0�[]67JR> :J60 h c'),'>,'>6('),'><4>o 'cla<'>o h (Y)<4>o <:') 'h.,. ,)o<'l,HJR'O ,'><'10 Ii 
f\0600:-i�aboh �0�1J07J� ;i6,'l, b1'IR'(YJ 8a<TJ<4>1) "'�V 0�81TJ;J6oh �O�:J67Jl-!!!1J6.'> 

fl,>6.:;(J,'Jf::..."JoolJ 8o8J!!n6,,ff'1() t:_l()ff'1Jo7Jf.!!.'(}oom ( Replacement Cost New) 'Ba'tl" b1Jo" 
c'> ,i�o ti b8<y>o ti .,� biJ67JR>O ·aafi<yii.':.o h 'tJ,JfiJo0<YJfi,,l!!:7J<'lo .,fi,,R><y>l.'Jo h ti,, b,,��m,,s::?<'loG ha<TJ 
s::_>o�ao:·JR' :ii'>o h o,)0600�o'oao0 Ii, �(TJ8:Jl-!!_)0(3 'il11,18601-!!_)0.'> <Yl.'>6.'>8:JS!?�(Y)atJ l�[J,)6(YJR'<TJoO:JOO b 
'cliJh,-,o,-,8oli,)\!?, 0671 m0608a�<11(Y)31J Mo8"<4>t16om, m06,-,8a�<4><TJ3a he'.)oR>c.lo, m,'>608t11!?<4>(Y)3t] 
80 li.'>�t]60m, <Yl,'>6,-,8ns::!?<4>(T)3a ,..,�� 7.1<4>30�1TJ6om Q?,'> 808�06,)(i):J 'lP hn<'i'oo. "htJ<Y>O ,)6.'>�(T)oO 
'llah0d�(Y)i) 0"(301-!!_> 1)00(1) b.'>JS!!_' ;JO �060 b0<4l�t]O b 8<TJO(Y) b(YJ3s::!? Db, ao�<4>D "� lia67JR'0 
'.Jt]6<TJ6o lJ '\.J•.'.J UC)O .'> U�O b 'B1JJ860. o ht]a> cJc18m3.J.Ji>'clo 7J,)<4Jo,'>60,'> '[!7)6JQO(T)fii>R'7J(i)O 
,)b.'>R'P'loO h �o<4>,J07JR> :JOO<Y> \i,-,<4lc')i]O�(T)0,'>, ,'>h';'J f\.-,fi,,oa� ,JOO h !:'.,?o<4>a<'>7JR>1J00 h 
c'>""fi00<110<.1ao.-,. 

<11.,0 '<ILJLJbD<'>" .,�,r,,�8r?/J<'w!J 8081{,06,,�J 1:.,'o�,J<'>;7R.'/J<'>,,/J (Reproduction Cost New), aL 
,)<4,o h .,� h:i<'>71�0 'cliJhf'>o,,-h.'><')iJO(T}606o h 'h7J ht�o ., hi!!_'<> Ii s:..io<110<'>·.'.JS!!: 0<'>., 808�060<11a 
'{j-'> ha<'>'oo. 'h711\1'_) ,'> b� 'clo Oc') :1�0 h h8;i?i., 'clafi(Y)OO h �(Ylo(Yl<4>(3 oDofl,'>�t)OO h, 0 ht] 
o<'>8P'>aa6,J67J�O li.-,8'B:i6a6�1Y) 80 h,)R' aoo bi> \!?·'> '3<TJfilit")<417Jdooa?:.o Ii 0')8;r<11t1oom 
'.Jadfl60l-!!_)0 ,'> b,)R'O 'cJ1J6!TJ6,'>. 
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IMO,) 'brfJrr, �l()f'9(j6'?Jf!!_'(J0,) 

jM6:J60h li.,6,,'b�(l") �O�:J07.)S,!!?:J6,,h l\:i;iEi ah,,'b�3�,,acn 080a:i h,,bom, (°l)(Y)i:'J(T)(°l)o Ol')O .')(°l)OU 
l')•'>fih,'> 'h�a('l)".JS!:!'..10,'> h,'>J(°l)<n,'>'cl\Y)(°l)O lw> b,-,'cJ,18'[j.'>b;j65,!!?(') h(_8),'>0�.'>�t1:):J60 lJ J(Yl806,'.JC)Ob 80t)� 
ll0;i�m0 a<'>�o U(T) ll0'l1t18'l30 U:J65,!!?(l") ht')06�0�l�:J6 clo. dtl(l)Jp1!!?, b060 'h�w> �0('1),161]1!:!'..' ao0 0(1)0 b: 

O(J'{j.) U(JO '?JR'O aMfib.;, f'9<YJdf!!_'OU b.)D.)(J,7f!!:WJf!.M() 'll(J'(J..> 11()60 ls mM<u,1:.•0/Jo-,/JOU cf(Y)6J<M 7J6J.!?..> 
ijMJ(j/j•)J!.::(YJ/J B(Y)b,JM6J Buof!.'/J(}R' LJ,.) J.!?..> 8(Y)b7JM6J 8·)8tJOf!.'(j/}f!!:' b 7lrrHf'Job, /J.)<T).)6.)f!!(Y) 
fl,>(9cJcJ{joGo"'' 11,>('J,>M(JOOb 7l(JBJ!.1o<'J8, b.\7,)JM(Y) 8,)MOo/}OOb O/}J!.l,78·)f.!?, (9(Y)J.!?(JIM(J Bb.)(9()()60 
8 Mn,7oa1u6rr1-douM,JO '(/f!!:'0 ,)(9().)6 8 ,.)(9()8,'}<JO b b..>a..>6710, Br•,;/8/JJ.!? ()0/]6 r'o6f!.J,.) huf.!? ';/R_'..>J.!? J.!?..> 
d,)f.!:.'f{'•) ZJ6,)6Jdf.!:.'<>W 

"The estimated amount for which a property should exchange on a date of valuation between 
a w1/l,ng buyer and willing seller in an arm 's-tenott: transaction eite. proper market,ng wherein 
the parties had each acted knowledgeably, prudently and without compulsion "(oeoet» IVS) 

,Jt•16aoo h �o('l)ao';')f.!!? ooo h 
<'>.)6() bo�(Y) h ,l(Y)6;J60 80 h 
h0 717105,!!? ai'>o h d7.J01 boi. 

'cJ:i h,'>'{1,'> \i;i6�,'>!!/ 'cJa8'[J,'> b060�8,'> ,)oc1J,JD�[jl'>ij�O \>.'> 7.Jfis:!?.:, 
h.:i·:1.iaa1;ih1•1 �·'> :-iaa�0'ba b.:i('l)oiJ6�o.:i6o 008(l"):-ia6a6ob 

SPAP b.-,';'J,JDO>cJ<'> �" tia:i�.-,'hc1 bc<i0aol!:!'..'o.-,6 0.-,al'1tiaGa2>..,1..i 006li0'b�ac<i0ab 'clt18s:!?,Jon 
b.-,bom: 

j1r,6()60b tf/J,'JR'·) 'b(J /;,)(9 v'BZJ6t•) 8,)8(Y)u(J6()60b IM 7/';j..>f.!:.'/J"·), (9(•)8/JJ!:.'0() '{JO 'bOcJZJf'90J.!? 
'fl() b.)df:!!:1,7?,()f:!!:'O, 'flu /,,)(),>flo l,,)f..!.1 J!_J,) /i,)()'i'JO"'J6';JJ!.::o, !J.,8.,Mmf:.._n oJMo,7,)J.!? 6J<J,)f.!?.ll'�(T) '(JR_'O, 

'!J0606b;1rfJ,)J!_) [3,)6-bt•J(9()0f.!:.'()00f..!.10,) J!_J.) odf!:_'(J/J-) <'l,JLJ.)'{j,.) h,JOJJ!;_'O ,fr·,6u6ob 'i'JJ!_)Of.!?(JU 
f!,>Of'9/}6 ;JR' JO,) Ii ( m,)(90 fl. ,60 !1 f,;-jM�1•1: AB Cconsu//mg. LL C) 

"The most probable use of a property which is physically possible appropriately justified. 
legally permissible. financially feasible. and which results in the highest value of the property 
be,ng valued. ·· 
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სსიპ –  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი 

საბჭოს სპიკერს ბატონ ვლადიმერ მარგველაშვილს

ბატონო ვლადიმერ,

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
წესდების 47-ე მუხლის მე-5 პუნქტის საფუძველზე, გთხოვთ განიხილოთ შემდეგი 
საკითხები:

1. სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის საკუთრებაში არსებული, მე-2 სასწავლო კორპუსში 
ჩატარებული სარემონტო სამუშოების დასრულების შემდეგ დარჩენილი 
მატერიალური ფასეულობების (თუნუქი – 6662 კვ.მ – სავარაუდო წონით 22 000 
კგ; ცენტრალური გათბობის ბატარეა (4096 ცალი სექცია) – სავარაუდო წონით 
24 500 კგ; თეთრი ფერის პანელური რადიატორები (72 ცალი) – სავარაუდო 
წონით 2000 კგ; რკინის მილები (სხვადასხვა დიამეტრისა და გრძ.მ.) – 
სავარაუდო წონით 1500 კგ. - სულ ჯართი სავარუდო წონით 50 ტონა - 
დამოუკიდებელი აუდიტორის (შემფასებლის) 2019 წლის 15 აპრილის 
შეფასებით 1 ტონა ჯართის სარეალიზაციო ფასი ყველა გადასახადის 
ჩათვლით 330 ლარი) შემდგომი განკარგვა.

2. სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის საფინანსო დეპარტამენტის უფროსის N14408/10 
კორესპონდენციაში ნახსენები 8 ტონა მაკულატურის (7,5 ტონა - თსუ-ს 
საკუთრება, 0,5 ტონა - სახელმწიფო საკუთრება; დამოუკიდებელი აუდიტორის 
(შემფასებლის) 2019 წლის 15 აპრილის შეფასებით 1 ტონა მაკულატურის 
სარეალიზაციო ფასი ყველა გადასახადის (მ.შ. დღგ) ჩათვლით 212,40 ლარი) 
შემდგომი განკარგვა.

დანართი: 4 ელექტრონული ფაილი.

პატივისცემით,

ნუნუ ოვსიანიკოვა

levani
Typewritten text
წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომის ოქმი №4, დანართი 9



ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
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                                           სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  სახელმწიფო                         

უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოვალეობის 

შემსრულებელს  ბატონ  ლაშა საღინაძეს

  

       ბატონო ლაშა,

      მოგახსენებთ, რომ უნივერსიტეტის საკუთრებაში არსებული  8 (რვა) ტონა 

მაკულატურის საწყისი გასაყიდი ფასი დადგინდა. შეფასება განხორციელდა  

საერთაშორისო საშემფასებლო სტანდარტების შესაბამისად, მოწვეული  დამოუკიდებელი   

შემფასებლების  მიერ.         

      გთხოვთ, დაავალოთ შესაბამის სამსახურს, რათა უზრუნველყოს პროცედურების 

დაწყება, გამოყენებისთვის უვარგისი  საკანცელარიო წესით გამოყენებული   ქაღალდის   

(მაკულატურა)  რეალიზაციისთვის.

ირაკლი საღარეიშვილი

დეპარტამენტის უფროსი
საფინანსო დეპარტამენტი
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