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სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო

სამართლებრივი უზრუნველყოფა
ნორმატიული აქტები:
1. მომზადებული იქნა „საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ეროვნული სატყეო სააგენტოს მიერ
სახელმწიფო შესყიდვების განსახორციელებლად წინასწარი თანხმობის გაცემის შესახებ“
საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი (სატვირთო მანქანების შესყიდვაზე);
2. მომზადებული და სამინისტროში წარდგენილი იქნა „შპს „გადაარჩინე ტყესათვის“ სსიპ
ეროვნული სატყეო სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებულ ტყის ფონდის ტერიტორიაზე
ტყის მოვლის ღონისძიების შედეგად მოპოვებული მერქნული რესურსის საკუთრებაში
გადაცემის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი;
3. მომზადებული იქნა „2017-2018 წლებში სოციალური ჭრის საფუძველზე მოპოვებული II
ხარისხის ხე-ტყის ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიებების
შესახებ“ საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის ბრძანების
პროექტი;
4. მომზადებული იქნა საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ეროვნული სატყეო სააგენტოსათვის
შტატგარეშე მომუშავეთა რაოდენობასთან, მათ შრომის ანაზღაურებასა და სააგენტოში
დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურებასთან დაკავშირებული შეზღუდვებიდან გამონაკლისის
დაშვების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 30 დეკემბრის N2731
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ" საქართველოს მთავრობის განკარგულების
პროექტი;
5. მომზადებული და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 3 აგვისტოს N376 დადგენილებით
მიღებული იქნა „ტყითსარგებლობის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის
2010 წლის 20 აგვისტოს №242 დადგენილებით დამტკიცებულ ტყითსარგებლობის წესში
ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის დადგენილება. (სახელმწიფო
ტყის ფონდის მიწებზე წიაღის შესწავლითი სამუშაოების განხორციელების მიზნით
მერქნიანი მცენარეების მოჭრისათვის საკომპენსაციო საფასურის გადახდის ეფექტური წესის
დადგენასთან დაკავშირებით.);
6. მომზადებული და საქარველოს მთავრობის 2017 წლის 3 ივლისის №319 დადგენილებით
მიღებული იქნა „ტყითსარგებლობის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის
2010 წლის 20 აგვისტოს №242 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს
მთავრობის დადგენილება. (ტყეკაფის მონიშვნის, გამოყოფის, ხე-ტყის დამზადებისა და
მრგვალი ხე-ტყის (მორის) დახარისხების წესი. მერქნული რესურსისათვის ხარისხის
მინიჭება).
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სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო
სასამართლოებში განხილული და მიმდინარე საქმეები:
სააგენტოს წარმომადგენლობა საერთო სასამართლოებში განხორციელდა - 14 საქმეზე;
სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს სასარგებლოდ დაკმაყოფილდა - 5 საქმე;
მიმდინარეა - 9 საქმე;
მიმდინარე პერიოდისათვის რეგიონული სატყეო სამსახურების მიერ განხილული და
მიმდინარე საქმეები:
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის და სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნის მქონე
საქმეზე შედგენილია - 536 ოქმი (სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნის მქონე - 8 საქმე);
სასამართლოში განსახილველად გადაიგზავნა - 536 საქმე;
სასამართლომ განიხილა - 313 საქმე;
მიმდინარეა - 223 საქმე.
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საფინანსო საქმიანობა
ინფორმაცია ბიუჯეტის შესრულების შესახებ
სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს 2017 წლისათვის ,,საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო
ბიუჯეტის შესახებ” საქართველოს კანონისა და საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებული
ბიუჯეტის (საქართველოს მთავრობის N220 განკარგულება 09.02.17.) დამტკიცებული ბიუჯეტის
შესაბამისად, სააგენტოს შემოსულობები განესაზღვრა 17 455,0 ათ. ლარის ოდენობით, აქედან
შემოსავლები -დაფინანსება საბიუჯეტო სახსრების სახით 9 180,0 ათ. ლარი, საკუთარი
შემოსავლებიდან - 8 275,0 ათ. ლარის ოდენობით. გადასახდელები დაგეგმილი იქნა სულ 18 555,0 ათ.
ლარის ოდენობით, აქედან, საბიუჯეტო სახსრების ნაწილში - 9 180,0 ათ. ლარის ოდენობით, ხოლო
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლებიდან - 8 155,0 ათ. ლარის ოდენობით.
,,საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ” საქართველოს კანონისა
და
საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებულ
ბიუჯეტში (საქართველოს მთავრობის N220
განკარგულება 09.02.17.) შევიდა ცვლილება (საქართველოს მთავრობის N1500 განკარგულება 21.07.17.)
რომლის შესაბამისად სააგენტოს შემოსულობები განესაზღვრა 25 382,5 ათ. ლარის ოდენობით, აქედან
შემოსავლები -დაფინანსება საბიუჯეტო სახსრების სახით 8 447,0 ათ. ლარი, საკუთარი
შემოსავლებიდან - 16 935,5 ათ. ლარის ოდენობით. გადასახდელები დაგეგმილია სულ 25 192,5 ათ.
ლარის ოდენობით, აქედან, საბიუჯეტო სახსრების ნაწილში - 8 447,0 ათ. ლარის ოდენობით, ხოლო
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლებიდან - 16 745,5 ათ. ლარის
ოდენობით.
დაზუსტებული გეგმით, პერიოდის დასაწყისისთვის არსებული ფულადი სახსრების ნაშთის (1 100,1
ათ. ლარი) ცვლილებამ (კლებამ) შეადგინა - 1 100,1 ათ. ლარი.
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ათ. ლარი
2017 წლის I-II-III კვარ ტლის
დაზუსტე ბული გე გმა

2017 წლის I-II-III კვარ ტლის ფ აქტი

მათ შო რ ის

დასახელება

მათ შო რ ის

მთლიანი
საკუთარ ი
ბიუჯეტი სახელმწიფ შემო სავლ მიზნო ბრ ივ
ო ბიუჯეტი
ი გრ ანტი
ები

ნაშთი პე რ იო დის
დასაწყ ისისათვის

2017 წლის I-II-III კვარ ტლის შე სრ ულე ბა
მათ შო რ ის

მთლიანი
მთლიანი
საკუთარ ი
საკუთარ ი
ბიუჯეტი სახელმწიფ შემო სავლ მიზნო ბრ ი ბიუჯეტი სახელმწიფ შემო სავლ მიზნო ბრ ივი
ო ბიუჯეტი
ვი გრ ანტი
ო ბიუჯეტი
გრ ანტი
ები
ები

1,100.1

1,100.1

შე მ ოს ულობე ბი

17,561.3

7,137.0

10,424.3

1,191.7

13,880.2

6,009.2

7,871.0

26.5

79.0%

84.2%

75.5%

2.2%

შე მ ოს ა ვ ლე ბი

17,561.3

7,137.0

10,424.3

1,191.7

13,880.2

6,009.2

7,871.0

26.5

79.0%

84.2%

75.5%

2.2%

მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები

7,137.0

7,137.0

0.0

0.0

6,009.2

6,009.2

0.0

0.0

84.2%

84.2%

მ.შ. საკუთარი შემოსავლები

9,899.3

0.0

9,899.3

0.0

7,346.0

0.0

7,346.0

0.0

74.2%

74.2%

525.0

0.0

525.0

0.0

525.0

0.0

525.0

0.0

100.0%

100.0%

1,191.7

0.0

0.0

1,191.7

26.5

0.0

0.0

26.5

2.2%

გადასახდელები 38 04 (ნაერ თი )

17,306.8

7,137.0

10,169.8

1,191.7

12,386.9

6,009.2

6,377.7

26.5

71.6%

84.2%

62.7%

გადასახდელები 38 04 01 (აპარ ატი )

11,739.8

5,882.7

5,857.1

0.0

10,227.7

5,750.0

4,477.7

0.0

87.1%

97.7%

76.4%

703.5

231.0

472.5

1,191.7

386.7

228.1

158.6

26.5

55.0%

98.7%

33.6%

4,695.5

1,023.3

3,672.2

0.0

1,731.4

31.1

1,700.3

0.0

36.9%

3.0%

46.3%

168.0

0.0

168.0

0.0

41.2

0.0

41.2

0.0

24.5%

0.0%

24.5%

254.5

0.0

254.5

0.0

1,493.3

0.0

1,493.3

0.0

გრანტები
მიზნობრივი გრანტი

გადასახდელები 38 04 02 (მო ვლა აღ დგენის ღ ო ნისძიებები )
გადასახდელები 38 04 03
(ტყითსარ გებლო ბის
ღ ო ნისძიებები )
გადასახდელები 38 04 04 (ტყის
აღ რ იცხვა -ინვენტარ იზაცია )
ნაშთის ცვლილება



2.2%
2.2%

2.2%

საბიუჯეტო სახსრები

2017 წლისათვის სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები
განსაზღვრულია 8’447,0 ათ. ლარით, აქედან აპარატის ხარჯებისათვის დაიგეგმა - 6’985,0 ათ. ლარი,
ხოლო სატყეო ღონისძიებებისათვის - 1’462,0 ათ. ლარი.
საანგარიშო პერიოდში, წლიური საბიუჯეტო სახსრებიდან დაგეგმილი იქნა ხარჯები 7 137,0 ათასი
ლარის (წლიური მოცულობის 84%-ის) ოდენობით, ვალდებულება აღებულ იქნა 6 104,0 ათ. ლარზე
(გეგმის 86%), ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 6’009,2 ათ. ლარი (დაგეგმილი მოცულობის 84%).
აქედან:
სააგენტოს აპარატში დაგეგმილი იქნა გადასახდელები 5 882,7 ათ. ლარის ოდენობით, ვალდებულება
აღებულ იქნა 5 838,3 ათ. ლარზე (გეგმის 99%), ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 5 750,0 ათ. ლარი
(გეგმის 98%).
 შრომის ანაზღაურების ფონდში დაგეგმილი 4 825,0 ათ. ლარიდან, რომელიც წარმოადგენს
ძირითადი საშტატო ერთეულების შრომის ანაზღაურების (ხელფასის) ფონდს, ათვისებული
იქნა 4’824,8 ათ. ლარი (გეგმის 100%);
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 საქონელი

და

მომსახურების

მუხლით,

მიმდინარე

წლის

დაზუსტებული

გეგმით

გათვალისწინებული იქნა 925,5 ათ. ლარის ხარჯის გაწევა, რომლის საკასო შესრულებამ
შეადგინა 829,8 ათ. ლარი (გეგმის 90%). აქედან, მივლინებებზე მიმართული იქნა 91,3 ათ.
ლარი, ოფისის ხარჯებისათვის - 62,0 ათ. ლარი, ტრანსპორტის მოვლა-შენახვაზე - 455,2 ათ.
ლარი, ხოლო სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე - 221,4 ათ. ლარი.
 სოციალური უზრუნველყოფის მუხლით დაგეგმილი იქნა 50,0 ათ. ლარი, რომლის საკასო
შესრულებამ შეადგინა 45,3 ათ. ლარი (გეგმის 91%).


,,სხვა

ხარჯებისთვის“

(კანონმდებლობით

გათვალისწინებული

გადასახადები:

დღგ,

ქონების, მოგების და სხვ; სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი) – დაგეგმილი
იქნა 45,3 ათ. ლარი, აღნიშნული მუხლით საკასო გადახდა განხორციელდა 32,5 ათ. ლარზე
(გეგმის 72%),


არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით დაგეგმილი იქნა

30,0 ათ. ლარი- საიდანაც

საკასო გადახდა განხორციელდა 10,6 ათ. ლარზე. (გეგმის 35%):
 ,,ვალდებულებების კლების“ მუხლით პირველ კვარტალში დაგეგმილი იქნა

6,9 ათ. ლარი

(2016 წელს შესრულებული სამუშაოების ანაზღაურებაზე), საიდანაც განხორციელდა საკასო
გადახდა 6,9 ათ. ლარზე (გეგმის 100%).
სააგენტოს ღონისძიებებიდან მიმდინარე წლის პირველ, მეორე და მესამე კვარტალში საბიუჯეტო
სახსრებიდან ხარჯების გაწევა დაიგეგმა 2 ღონისძიებაზე:
 ,,ტყის მოვლა-აღდგენის ღონისძიებებისათვის“ – 231,0 ათ. ლარი, საიდანაც ვალდებულება
აღებული იქნა 228,2 ათ. ლარზე, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 228,1 ათ. ლარი (გეგმის
3%). საკასო შესრულება სრულიად მიმართული იქნა საქონელი და მომსახურების მუხლით,
აქედან, შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურებაზე მიმართული იქნა 173,6 ათ. ლარი, ოფისის
ხარჯებისათვის - 1,8 ათ. ლარი, სამედიცინო ხარჯებისთვის 16,0 ათ. ლარი, ტრანსპორტის
მოვლა-შენახვაზე - 1,2 ათ. ლარი, ხოლო სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე - 35,5
ათ. ლარი.
 ,,ტყითსარგებლობის ღონისძიებებისათვის“ – 1 023,3 ათ. ლარი, საიდანაც ვალდებულება
აღებული იქნა 37,5 ათ. ლარზე, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 31,1 ათ. ლარი (გეგმის
3%). საკასო შესრულება სრულიად მიმართული იქნა ‘’საქონელი და მომსახურების’’ მუხლით
ტრანსპორტის მოვლა-შენახვაზე. რა შეეხება, „არაფინანსური აქტივების“ მუხლით დაგეგმილ
977,3 ათ. ლარის ათვისებას, დაწყებულია პროცედურები 3 ერთეული მაღალი გამავლობის
სატვირთო ტვირთმცლელი ავტომობილის შესყიდვის მიზნით.


კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები და გადასახდელები

საბიუჯეტო სახსრების გარდა, სააგენტოს, 2017 წელს დაგეგმილი აქვს სხვა (საკუთარი) შემოსავლების
სახით მიიღოს 16 935,5 ათ. ლარი. აქედან: გრანტები სსიპ-ებიდან 525,0 ათ. ლარი, მომსახურების
საფასურის, ტყითსარგებლობის წლიური საფასურის და სხვა კანონით ნებადართული შემოსავლების
სახით - 3 500,0 ათ. ლარი; 8 994,5 ლარის მიღება დაგეგმილია მერქნული რესურსის დამზადებისა და
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აუქციონის წესით გაცემის სახით მისაღები შემოსავლებიდან; 200,0 ათ. ლარი - ბანკში დეპოზიტზე
დარიცხული პროცენტიდან, ხოლო 3 716,0 ათ. ლარი საკომპენსაციო თანხებიდან;
ფაქტობრივად, ეროვნული სატყეო სააგენტოს მიერ მიღებულმა შემოსავლებმა მიმდინარე წლის 9
თვეში შეადგინა 7 871,0 ათ. ლარი. მათ შორის:
•

გრანტები სსიპ-ებიდან (სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოდან გადმოცემული სახსრები) -

•

ხე-ტყის დამზადების ბილეთების გაცემიდან - 734,4 ათ. ლარი (შემოსავლების 9%);

•

ტყითსარგებლობის ხელშეკრულებებიდან (საკომუნიკაციო ანძების განთავსებისთვის

•

ტყითსარგებლობის ხელშეკრულებებიდან (ტყის ფონდის სარგებლობა) – 15,1 ათ. ლარი

•

ხე-ტყის

•

ტყის

•

მერქნული რესურსის რეალიზაციიდან - 3 357,3 ათ. ლარი (42,7%) ;

•

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები (პირგასამტეხლო) - 3,1 ათ. ლარი.

•

•

525,0 ათ. ლარი (შემოსავლების 7%);

ხე-ტყის წარმოშობის დოკუმენტის გაცემა და დაფირნიშება - 86,0 ათ. ლარი (1%);
ტყის ფონდის ტერიტორიაზე) – 949,3 ათ. ლარი (12%); ;
(0,2%);
წარმოშობის

დოკუმენტის

ფორმისა

და

სპეციალური

ფირნიშების

სარგებლობისთვის

საკომპენსაციო

რეალიზაციიდან - 56,8 ათ. ლარი (0,7%);
ფონდით

სპეციალური

დანიშნულებით

საფასურიდან - 2 017,6 ათ. ლარი (25,8%);

სხვა დანარჩენი (ბანკის სარგებელი) – 126,3 ათ. ლარი (1,6%);

საკუთარი შემოსულობების შესახებ (2017 წლის 9 თვეში(ათას ლარებში)

4,500.0
4,000.0
3,500.0
3,000.0
2,500.0
2,000.0
1,500.0
1,000.0
500.0
-

3,953.5

2,527.9
1,389.7

პირველი კვარტალი

მეორე კვარტალი

მესამე კვარტალი
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2017 წლის პირველი კვარტლის საკუთარი შემოსულობები სახეების მიხედვით (ათ.
ლარი)
734.4 , 9%
ხე-ტყის დამზადების ბილეთი
56.8 , 1%
2017.6, 26%

ხე-ტყის წარმოშობის
დოკუმენტების გაცემა და
დაფირნიშება
მერქნული რესურსის რეალიზაცია

528.1 , 7%
3,357.3 , 43%
126.3 ,
1%
86.0 , 1%
15.2 , 0%

საკომუნიკაციო ანძების
განთავსებიდან

949.3 , 12%

ტყის ფონდით სარგებლობა

საანგარიშო პერიოდში, საკუთარი შემოსავლებიდან გასაწევი ხარჯების წლიური მოცულობიდან
(16'745,4 ათ. ლარი) დაგეგმილი იქნა წლიური მოსალოდნელი ხარჯის 61%- 10 169,8 ათ. ლარი.
ფაქტობრივად, 9 თვეში ვალდებულებებმა შეადგინა 8 012,8 ათ. ლარი (გეგმის 79%), საიდანაც საკასო
გადახდა განხორციელდა 6377,7 ათ. ლარზე (გეგმის 63%). აქედან:
სააგენტოს აპარატში დაგეგმილი იქნა გადასახდელები 5 857,1 ათ. ლარის ოდენობით, ვალდებულება
აღებულ იქნა 4 609,3 ათ. ლარზე (გეგმის 79%), ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 4 477,7 ათ. ლარი
(გეგმის 76%). მათ შორის:
 შრომის ანაზღაურებაზე გაწეულმა საკასო ხარჯებმა შეადგინა - 1 385,6 ათ. ლარი (გეგმის
100%), აქედან 999,0 ათ. ლარი -,,დანამატის“

ქვემუხლით და 306,2 ათ. ლარი ‘’პრემიის’’

ქვემუხლით.
 ,,საქონელი და მომსახურების“ მუხლით ვალდებულება აღებული იქნა 1 604,3 ათ. ლარზე
(გეგმის 92%), საიდანაც საკასო გადახდა განხორციელდა 1 493,9,0 ათ. ლარზე (გეგმის 86%); მ.შ.
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურებაზე მიიმართა - 1 027,1 ათ. ლარი, მივლინებებზე - 8,8 ათ.
ლარი, ოფისის ხარჯებზე - 126,7 ათ. ლარი, წარმომადგენლობით ხარჯებზე 2,9 ათ. ლარი,
ტრანსპორტის მოვლა-შენახვაზე - 251,2 ათ. ლარი, სხვა დანარჩენი (ექსპერტიზის, შენობა
ნაგებობების დაცვის ხარჯი და სხვ) - 77,2 ათ. ლარი.
 ,,გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულების“ მუხლით 9 თვეში გათვალისწინებული
იქნა 1169,6 ათ ლარი, რომლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 772,8 ათ. ლარი (გეგმის 66%),
აქედან სახელმწიფო ბიუჯეტში მიმართული იქნა 742,8 ათ. ლარი, 30,0 ათასი ლარი გადაეცა
სსიპ ეროვნულ საშენ მეურნეობას.
 ‘’სოციალური უზრუნველყოფის’’ მუხლით გათვალისწინებული იქნა 65,0 ათ. ლარი, რომლის
საკასო შესრულებამ შეადგინა 51,1 ათ. ლარი (გეგმის 79%);
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 ,,სხვა ხარჯებისთვის“ 9 თვეში გათვალისწინებული იქნა 1 245,2 ათ ლარი, (კანონმდებლობით
გათვალისწინებული გადასახადები: დღგ, ქონების, მოგების და სხვ; სატრანსპორტო
საშუალებების დაზღვევის ხარჯი) – ვალდებულება აღებული იქნა 718,6 ათ. ლარზე (გეგმის
58%). აღნიშნული მუხლით საკასო გადახდა განხორციელდა 712,7 ათ. ლარზე (გეგმის 57%).
 „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით დაგეგმილი იქნა 249,4 ათ. ლარი- საიდანაც
საკასო გადახდა განხორციელდა 60,0 ათ. ლარზე (გეგმის 24%).


,,ვალდებულებების კლების“ მუხლით პირველ კვარტალში დაგეგმილი იქნა 1,5 ათ ლარი,
რომლის საკასო შესრულება შეადგინა 1,5 ათ ლარი (გეგმის 100%).

სააგენტოს ღონისძიებებიდან საკუთარი შემოსავლებიდან
ღონისძიებაზე:


ხარჯების

გაწევა

დაიგეგმა

3

,,ტყის მოვლა-აღდგენის ღონისძიებებისათვის“ – 472,5 ათ. ლარი, საიდანაც ვალდებულება
აღებული იქნა 194,2 ათ. ლარზე, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 158,6 ათ. ლარი
(გეგმის 34%), მათ შორის:
 „საქონელი და მომსახურების“ მუხლით საკასო შესრულებამ შეადგინა 155,5 ათ.
ლარი, აქედან, შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურებაზე მიმართული იქნა 75,5 ათ.
ლარი, ოფისის ხარჯებისათვის - 8,7 ათ. ლარი, სამედიცინო ხარჯებისთვის 55,4 ათ.
ლარი, ტრანსპორტის მოვლა-შენახვაზე - 15,4 ათ. ლარი.
 ,,ვალდებულებების კლების“ მუხლით საკასო გადახდა განხორციელდა 3,1 ათ.ლარზე
(2016 წელს შესრულებული სამუშაოების ანაზღაურება).



,,ტყითსარგებლობის ღონისძიებებისათვის“ – 3 672,2 ათ. ლარი, საიდანაც ვალდებულება
აღებული იქნა 3 168,2 ათ. ლარზე, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 1 700,3 ათ. ლარი
(გეგმის 46%), მათ შორის:
 „საქონელი და მომსახურების“ მუხლით საკასო შესრულებამ შეადგინა 1 348,6 ათ.
ლარი, აქედან, შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურებაზე მიმართული იქნა 19,8 ათ.
ლარი, ტრანსპორტის მოვლა-შენახვაზე - 20,9 ათ. ლარი, ხოლო სხვა დანარჩენ
საქონელსა და მომსახურებაზე 1 307,9 ათ. ლარი (ხე-ტყის დამზადება).
 ,,სხვა ხარჯების“ მუხლით საკასო შესრულებამ შეადგინა 329,1 ათ. ლარი (მერქნული
რესურსის მოსაკრებელი).
 ,,ვალდებულებების

კლების“

მუხლით

საკასო

გადახდა

განხორციელდა

22,6

ათ.ლარზე (2016 წელს შესრულებული სამუშაოების ანაზღაურება).


„ტყის აღრიცხვა-ინვენტარიზაციის ღონისძიებებისათვის“ დაგეგმილი იქნა 168,0 ათ.
ლარი, საიდანაც ვალდებულება აღებული იქნა 41,1 ათ. ლარზე (გეგმის 98%), რომლის
საკასო შესრულებამ შეადგინა 41,1 ათ. ლარი (გეგმის 24%), საკასო შესრულება სრულიად
მიმართული იქნა ‘’საქონელი და მომსახურების’’ მუხლით სხვა დანარჩენ საქონელსა და
მომსახურებაზე.
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დაფინანსება სხვა წყაროებიდან
2016 წლის ბოლოს ხელი მოეწერა ,,იმერეთის რეგიონში დაავადებული წაბლნარი ტყეების
აღდგენის და განახლების პროგრამის და ეკო-პრემიების პროგრამის შესახებ" ხელშეკრულებას
მიზნობრივი დაფინანსების შესახებ საქართველოს მთავრობასა და ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის
მილსადენის კომპანიას (BTC Co) და სამხრეთ კავკასიის მილსადენის კომპანიას (SCP Co) შორის,
რომლის თანახმად სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს მიერ მისაღები თანხა შეადგენს 950 000 აშშ
დოლარს (ცხრაას ორმოცდაათი ათასი აშშ დოლარი). აღნიშნული თანხა დარეგისტრირდა
ფულადი გრანტების/მიზნობრივი დაფინანსების აღრიცხვის ელექტრონულ ბაზაში, 2017 წლის
პირველ კვარტალში განხორციელდა გრანტის ხარჯთაღრიცხვის შეთანხება საქართველოს
ფინანსთა სამინისტროსთან 1 320 950 ლარზე და დამტკიცდა 2017 წლის შესყიდვების გეგმა.
თანხის ათვისება დაიწყო მესამე კვარტალში და საკასო შესრულებამ შეადგინა 26,5 ათ. ლარი,
თანხა სრულიად მიმართული იქნა ‘’საქონელი და მომსახურების’’ მუხლით სხვა დანარჩენ
საქონელსა და მომსახურებაზე.

ძირითად საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა ინფორმაცია
 მომზადდა და მიღებული იქნა საქართველოს მთავრობის განკარგულება საქართველოს
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სსიპ-ეროვნული სატყეო
სააგენტოს 2017 წლის ბიუჯეტის, საშტატო ნუსხისა და სახელფასო ფონდის შეთანხმების
თაობაზე;
 მომზადდა ცვლილებები სააგენტოს 2017 წლის ბიუჯეტის ხარჯების კვარტალურ განწერაში
(კვარტლებსა და კლასიფიკაციის მუხლებს შორის დაზუსტების მიზნით);
 მომზადდა სააგენტოს 2016 წლის ანგარიში.
 ,,ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტის შედგენის მიზნით
განსახორციელებელ ღონისძიებათა შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 2 მარტის
N107 დადგენილების შესაბამისად, სამინისტროს წარედგინა ინფორმაცია საშუალოვადიანი
სამოქმედო

გეგმის

წლების

2015-2016

შეფასებისა

და

2017 წლის სამოქმედო გეგმის შესახებ
 მიმდინარეობდა მუშაობა 2018-2021 წწ. ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების
დოკუმენტის შედგენის მიზნით.
 მომზადდა და მიღებული იქნა საქართველოს მთავრობის

2 განკარგულების პროექტი

სააგენტოს 2017 წლის ბიუჯეტის ცვლილების შესახებ.
 მომზადდა

სააგენტოს

პერიოდული

ანგარიშები

და

წარედგინა

კონტროლის

განმახორციელებელ ორგანოს.
 მომზადდა სააგენტოს 2018-2021 წწ. საბიუჯეტო განაცხადი.
 სააგენტოს საფინანსო საქმიანობის მართვის გაუმჯობესების

მიზნით

განხორციელდა

პროგრამის „ორის-მენეჯერის“ შეძენა.
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ტყის აღრიცხვა და კვლავწარმოება
ტყის მოვლა-აღდგენის სამმართველო
კახეთი
 მოვლის
ღონისძიებები
განხორციელდა
კახეთის
სატყეო
სამსახურის
დაქვემდებარებულ სატყეოების ტერიტორიებზე გაშენებულ აკაციის პლანტაციებში
(3,5 ჰა; 6,5 ჰა; 5,8 ჰა; 14,7 ჰა). პლანტაციებში გაშენებულ ნერგების გარშემო ჯამების
გამარგვლა-გაფხვიერება.
 ასევე მოვლის ღონისძიებები ჩაუტარდა საგარეჯო-გურჯაანის სატყეო უბნის ლელის
სატყეოს ტერიტორიაზე 0,2 ჰა ფართობზე მოწყობილ ტყის დროებით სანერგეში
არსებულ თესლნერგებს (გამარგვლა-გაფხვიერება-მორწყვა).
 გეგმიური ინვენტარიზაცია ჩატარდა სამ აკაციის პლანტაციაში (3,5 ჰა; 5,8 ჰა; 14,7 ჰა).
 შედგენილი და დამტკიცებული იქნა თელავი-ახმეტის სატყეო უბნის მაღრაანის
სატყეოში აკაციის პლანტაციის გაშენების პროექტი 20,0 ჰა ფართობზე.
 შესწავლილი იქნა ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობისათის შერჩეული 5,0 ჰა
ფართობი ლაგოდეხი-ყვარლის სატყეო უბნის ყვარლის სატყეოში.
ქვემო ქართლი
 მოვლის ღონისძიებები ჩაუტარდა (ნიადაგის გამარგვლა-გაფხვიერება) ჩაუტარდა
ქვემო ქართლის სატყეო სამსახურის სიონის სატყეო უბნის ფოლადაურის სატყეოს
ტერიტორიაზე მოწყობილ ორ დროებით ტყის სანერგეში (0,4 ჰა, 0,4 ჰა) არსებულ
ნათესარებს. აღნიშნულ სანერგეებში ჩატარებული იქნა გეგმიური ინვენტარიზაცია.
შიდა ქართლი
 მოვლა ჩაუტარდა (გამარგვლა-გაფხვიერება-მორწყვა) ალისა (0,7 ჰა) და ქსნის (0,2 ჰა)
სატყეოებში მოწყობილ დროებით ტყის სანერგეებში არსებულ ნათესარებს.
 ასევე ჩატარდა მოვლის
ღონისძიებები (გამარგვლა-გაფხვიერება-მორწყვა) ქსნის
სატყეოს ტერიტორიაზე გაშენებულ ვერხვის პლანტაციაში (0,6 ჰა).
მცხეთა-მთიანეთი
 მოვლის ღონისძიებები (გამარგვლა-გაფხივიერება-მორწყვა) ჩაუტარდა მცხეთადიდგორის სატყეო უბნის ბევრეთის სატყეოს ტერიტორიაზე 2,4 ჰა ფართობზე
გაშენებულ ტყის კულტურებს. აღნიშნულ ფართობზე ჩატარებული იქნა გეგმიური
ინვენტარიზაცია.
იმერეთი
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მოვლის ღონისძიებები განხორციელდა ხარაგაულისა (0,06 ჰა) და ტყიბულის (0,12 ჰა)
სატყევოების ტერიტორიებზე მოწყობილ ტყის დროებით სანერგეებში (გამარგვლაგაფხვიერება).
შედგენილი და დამტკიცებული იქნა ტყის გაშენების პროექტი ხონი-წყალტუბო
სატყეო უბნის ჟონეთის სატყეოს ტერიტორიაზე 2,4 ჰა ფართობზე.
შესწავლილი, შედგენილი და დამტკიცებული იქნა ჭიათურის სატყეო უბნის
ტერიტორიაზე მანდაეთისა (5,0 ჰა) და გეზურულის (6,5 ჰა) სატყეოებში ბუნებრივი
განახლების ხელშეწყობის პროექტები.

სამცხე-ჯავახეთი
 ტყის მოვლის ღონისძიებები ჩაუტარდა 2008 წლის ნახანძრალ ტერიტორიაზე
(ჩარხისწყლის სატყეო) 2013-2017 წლებში გაშენებულ ტყის კულტურებს 81,0 ჰა
ფართობზე (ჯამების გამარგვლა-გაფხვიერება).
 მოვლის ღონისძიება განხორციელდა ამავე ტერიტორიაზე არსებულ დროებითი ტყის
სანერგეში 0,3 ჰა ფართობზე (ნათესარების გამარგვლა-გაფხვიერება).
 მოვლის ღონისძიება ჩაუტარდა ბორჯომის „პლატო“-ს ტერიტრიაზე ტყის ბუნებრივი
განახლების ხელშეწყობის პროექტის (27,7 ჰა) ფარგლებში გაშენებულ ტყის
კულტურებს. ასევე განხორციელდა პროექტით გათვალისწინებული ფართობების
გაწმენდა.
 მოვლის ღონისძიებები განხორციელდა ურაველის სატყეოში 0,08 ჰა ფართობზე
მოწყობილ დროებითი ტყის სანერგეში (ნათესარების გამარგვლა-გაფხვიერება).
 მოვლის
ღონისძიება
(გამარგვლა-გაფხვიერება)
განხორციელდა
ბუნებრივი
განახლების ხელშეწყობის პროექტით გათვალისწინებულ 3,4 ჰაფართობზე.
სამეგრელო-ზემო სვანეთი
 შესწავლილი იქნა 2017 წლის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ტყის
დროებითი სანერგის მოსაწყობი ფართობი კოლხეთის სატყეო უბნის ხეთის სატყეოს
ტერიტორიაზე 0,5 ჰა ფართობზე. შედგენილი და დამტკიცებული იქნა შესაბამისი
პროექტი.
მავნებელ-დაავადებების წინააღმდეგ განხორციელებული ბრძოლის ღონისძიებები
კოლხური ბზის კორომებში განხორციელებული ღონისძიებები:
 იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთის რეგიონებში განთავსდა ბზის ალურას
დასაჭერად განკუთვნილი 500 ცალი ხაფანგი და შესაბამისად 500 ცალი ფერომონი.
 კოლხური ბზის გადარჩენის ეროვნული მრავალწლიანი სამოქმედო გეგმის
შესაბამისად განხორციელდა კოლხური ბზის კორომების რიგით II შეწამლვა - 400 ჰა
ფართობზე (გურიის, იმერეთისა და სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონებში).
 ბზის ალურას რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთის ტერიტორიაზე (150 ჰა ფართობი)
გავრცელების შესაბამისად, დამატებით განხორციელდა 600 ლიტრი პრეპარატისა
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(ლეპიდინი) და მომსახურების შეძენა. განხორციელდა შეწამლვა ცაგერი-ჯონოულის
ხეობასა და ამბროლაური-შარეულას ხეობაში.
განხორციელდა სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული კოლხური ბზის კორომების
შეწამლის მესამე ეტაპი 400 ჰა ფართობზე, დამატებით 150 ჰა ფართობზე კი
განხორციელდა შეწამლის მე-2 ეტაპი.
ბზის ალურას დასაჭერად განკუთვნილ 500 ცალ ხაფანგში განხორციელდა
ფერომონების შეცვლა (500 ცალი).
სამცხე-ჯავახეთში
განთავსებული
ფერომონიანი
ხაფანგების
მონიტორინგი
განხორციელდა ოთხჯერ: V-VI-VII და VIII. (მ/წ 20 აგვისტოს მომხდარი ხანძრის გამო
გამოტოვებული იქნა ორი მონიტორინგი -IX და X).
2017 წლის დასაწყისში განთავსებულ 2226 ცალ ფერომონიან ხაფანგს დაემატა ახალი
1774 ცალი ხაფანგი. სულ აღნიშნულ ტერიტორიაზე განთავსებული ხაფანგების
საერთო რაოდენობა შეადგენს 4000 ცალს, რომელთა მეშევეობითაც დაჭერილი და
განადგურებული იქნა მე-3 კვარტალში 512282 ცალი მავნებელი.

გურია
 განხორციელდა მოვლის ღონისძიებები ოზურგეთის სატყეო უბნის მთისპირის
სატყეოში ტყის აღდგენის კომპლექსური პროექტის (18,2 ჰა) შესაბამისად გაშენებულ
ფართობებზე. განხორციელდა ნერგების გარშემო ჯამების გამარგვლა-გაფხვიერება,
მორწყვა.
 მოვლის ღონისძიება ჩაუტარდა ლანჩხუთის სატყეო უბნის მთის სატყეოში გაშენებულ
ტყის კულტურებს 0,3 ჰა და 0,7 ჰა ფართობებზე. განხორციელდა ნერგების გარშემო
ჯამების გამარგვლა-გაფხვიერება, მორწყვა.
 შესწავლილი იქნა კურორტ ბახმაროს ტერიტორიაზე ბუნებრივი განახლების
ხელშეწყობისათის შერჩეული 5,0 ჰა ფართობი.

ტყის აღრიცხვისა და კვლავწარმოების სამმართველო
შემოსულია კორესპონდენცია 243.22 ჰა ფართობით ტყის ფონდის საზღვრების კორექტირების
შესახებ.
აქედან:
1. შეთანხმებულია 127,92 ჰა ფართობის ტყის ფონდიდან ამორიცხვა.
2. უარი ითქვა 53,5 ჰა ფართობის ამორიცხვაზე.
3. დასმულია საკითხი 13,87 ჰა ფართობის ტყის ფონდში ჩარიცხვაზე.
4. განხილვის ფაზაშია 47,93 ჰა ფართობის ამორიცხვის საკითხი.
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სასოფლო სამეურნეო და არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულებით ტყითსარგებლობა
– 735,7 ჰა.
ტყის ფონდის ტერიტორიაზე წიაღითსარგებლობისათვის ფართობების შესწავლა 589,65 ჰა.
ტყის ფონდის ტერიტორიაზე სპეციალური დანიშნულებით სარგებლობა - 15951359
კვ.მ ფართობი.
112411 ჰა. ფერთობზე-სამონადირეო მეურნეობის ლიცენზიის გაცემასთან
დაკავშირებით.
ტყის აღრიცხვის დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ ხორციელდება სატყეო
უბნების დაყოფა კვარტლებად, Shp ფაილების სახით. გურიის რეგიონში მიმდინარე
ტყის აღრიცხვის სამუშაოების ფარგლებში წარმოდგენილია პირველი ეტაპით
გათვალისწინებული ოზურგეთი-ლანჩხუთის სატყეო უბნის საკვარტალე ქსელი.

განხორციელდა საველე გადამოწმებები ხაშური-ქარელის, კასპის, ლაგოდეხის,
ყვარლისა და ლენტეხის სატყეო უბნებში არსებული მერქნული რესურსის
რაოდენობითი და ხარისხობრივი დაზუსტების მიზნით.
● განხორციელდა სამი მივლინება გურიის რეგიონში მიმდინარე ტყეთმოწყობის
სამუშაოების შემოწმების მიზნით.
●
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ტყითსარგებლობა და რეგიონული განვითარება
1. ინფორმაცია ტყითსარგებლობის გეგმების განხილვების შესახებ:
მიმდინარე პერიოდში ტყის მართვის გეგმის პროექტის განხილვა არ განხორციელებულა.
2. ინფორმაცია სპეციალური დანიშნულებით ტყითსარგებლობის შესახებ:
სპეციალური დანიშნულებით ტყითსარგებლობის უფლება მიენიჭათ შემდეგ სუბიექტბებს :

1. შ.პ.ს „ენერგოინვესტი“;
2. კასპის მუნიციპალიტეტის გამგეობა;
3. ღვთისმშობლის შობის მამათა მონასტერი;
4. სს „სილქნეტი“;
5. სს „სილქნეტი“;
6. სს „სილქნეტი“;
7. სს „სილქნეტი“;
8. სს „სილქნეტი“;
9. შ.პ.ს „ჯორჯიანკომპანი“;
10. შ.პ.ს „ჯორჯიანკომპანი“;
11. შ.პ.ს „კავკასენერგო“;
12. შ.პ.ს "აიდიეს ბორჯომი ბევრიჯიზ კომპანის საქართველოს ფილიალი";
13. სს „სილქნეტი“;
14. შ.პ.ს „მთის კურორტების განვითარების კომპანია“ (შეთანხმების აქტი);
15. შ.პ.ს "კავკასიის სამთო ჯგუფი";
16. შ.პ.ს "ხეორიჰესი";
17. შ.პ.ს "გაზ კონსტრაქტი";
18. შ.პ.ს "ჯორჯიან გოლდ კომპანი";
19. სს "ენერგო პროჯორჯია";

3. ინფორმაცია გრძელვადიანი (იჯარები) ტყითსარგებლობის შესახებ:
გრძელვადიანი დანიშნულებით (იჯარები) ტყითსარგებლობასთან დაკავშირებით
განხილულ იქნა 45 განცხადება. აღნიშნული განცხადებებით მოთხოვნილი მიწის
ნაკვეთების საკადასტრო აზომვითი ნახაზები გადაიგზავნა სსიპ ლევან სამხარაულის
სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში, მიწის ნაკვეთებზე ფასის
დადგენის მიზნით. აქედან 15 ერთეულ მიწის ფართობზე მომზადდა საქართველოს
მთავრობის განკარგულების პროექტი ვადის განსაზღვრასთან დაკავშირებით. 1
ერთეულ მიწის ნაკვეთზე გაფორმდა ხელშეკრულება გრძელვადიანი დანიშნულებით
(სასოფლო-სამეურნეო მიზნით) ტყითსარგებლობასთან დაკავშირებით.
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4. ინფორმაცია სასარგებლო წიაღისეულის შესწავლა მოპოვების შესახებ:
სასარგებლო წიაღისეულის შესწავლა მოპოვების ლიცენზიის გაცემისათვის
მიზანშეწონილობის თაობაზე, განხილულ იქნა გარემოს ეროვნული სააგენტოდან
შემოსული 27 კორესპონდენცია. აქედან, 17 ფართობზე გაიცა თანხმობა, ხოლო 10
ფართობზე ლიცენზიის გაცემა მიზანშეწონილად არ იქნა მიჩნეული.
5. საქმისწარმოება საკომუნიკაციო ნაგებობების განთავსებასთან დაკავშირებით:
გაფორმდა ხელშეკრულება ორ ერთეულ მიწის ნაკვეთზე კავშირგაბმულობის საკომუნიკაციო
ნაგებობის განთავსების მიზნით შ.პ.ს „კავკასუს ონლაინ“-თან.
მომზადდა ხელშეკრულების პროექტი შპს „მაგთიკომი“-ს მიერ მოთხოვნილ 62 ერთეულ
მიწის ნაკვეთზე, ხოლო ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების მიზნით 1 ერთეულ
ფართობზე მიმდინარეობს ადმინისტრაციული საქმისწარმოება.
ასევე, მიმდინარეობს საქმისწარმოება ხელშეკრულებების გაფორმების მიზნით
შ.პ.ს
„ჯეოსელ“-თან 78 ერთულ და
შ.პ.ს „მობიტელი“-თან 34 ერთულ მიწის ნაკვეთზე
კავშირგაბმულობის საკომუნიკაციო ნაგებობის განთავსების მიზნით.

6. ინფორმაცია სატყეო სამეურნეო
რეგიონების მიხედვით;

გზების

(მოწყობა/რეაბილიტაცია)

შესახებ,

ინფორმაცია სატყეო სამეურნეო გზების (მოწყობა/რეაბილიტაცია) შესახებ,
რეგიონების მიხედვით;

სატყეო samsaxurebi

1

2

შესრულებული

N

დაპროექტებული

სატყეო სამეურნეო გზა /მ/

3

4

1

მცხეთა-მთიანეთი

18018

16161

2

ქვემო ქართლი

4015

3752

3

შიდა ქართლი

8219

3610

4

კახეთი

0

0

შენიშვნა

5
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5

სამცხე-ჯავახეთი

22978

0

6

რაჭა - ლეჩხუმ - ქვემო
სვანეთი.

11424

6869

7

სამეგრელო-ზემო
სვანეთი.

0

0

8

იმერეთი

22530

21606

9

გურია

19070

16892

10

სულ:

106254

68890

7. ინფორმაცია I ხარისხის ხე-ტყის (სამასალე) შესახებ:
ინფორმაცია „ტყითსარგებლობის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის
2010 წლის 20 აგვისტოს N242 დადგენილების მე-10 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად
სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორების მიერ მოთხოვნილი რესურსის შესახებ:
1. კახეთი სატყეო სამსახური - 1550მ3.
2. ქვემო ქართლის სატყეო სამსახური - 553 მ3.
3. შიდა ქართლის სატყეო სამსახური - 3500 მ3.
4. მცხეთა-მთიანეთის სატყეო სამსახური - 91 მ3.
5. იმერეთის სატყეო სამსახური - 1281 მ3.
6. სამეგრელო-ზემო სვანეთის სატყეო სამსახური - 12 000 მ3.
7. სამცხე-ჯავახეთის სატყეო სამსახური - 15 000 მ3.
8. რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთის სატყეო სამსახური - 19 300 მ3.
9. გურიის სატყეო სამსახური - 2058 მ3.
სულ: 55 333 მ3
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მოთხოვნილი I ხარისხის მერქნული რესურსი
გამოსახულება პროცენტებში
1%
0%
1%
22%
36%

28%

4%

6%

2%
სამეგრელო-ზემო სვანეთი

სამცხე-ჯავახეთი

შიდა ქართლი

იმერეთი

გურია

რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთი

ქვემო ქართლი

კახეთი

მცხეთა-მთიანეთი

 ინფორმაცია სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის მოთხოვნის საფუძველზე
მოსახლეობის უზრუნველყოფისათვის სატყეო სამსახურების მიერ გამოყოფილი I
ხარისხის ხე-ტყის შესახებ :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

კახეთის სატყეო სამსახური - 563 მ3.
ქვემო ქართლის სატყეო სამსახური 553 მ3.
შიდა ქართლის სატყეო სამსახური - 1100 მ3.
მცხეთა-მთიანეთის სატყეო სამსახური - 0 მ3.
იმერეთის სატყეო სამსახური -1281 მ3.
სამეგრელო-ზემო სვანეთი - 8000 მ3.
სამცხე-ჯავახეთის სატყეო სამსახური - 8000მ3.
რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის სატყეო სამსახური - 8000მ3.
გურიის სატყეო სამსახური - 1072 მ3.

სულ: 28 569 მ3
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სატყეო სამსახურების მიერ მოწოდებული ინფორმაცია
გასაცემი I ხარისხის ხე-ტყის შესახებ ინფორმაცია
პროცენტებში

2%
28%

28%

4%
4%
0%

4%

28%

2%

სამეგრელო-ზემო სვანეთი

კახეთი

სამცხე-ჯავახეთი

შიდა ქართლი

იმერეთი

გურია

მცხეთა-მთიანეთი

რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთი

ქვემო ქართლი

 ინფორმაცია სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის მოთხოვნის შესაბამისად
სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსისი ბრძანებების საფუძველზე
მოსახლეობისათვის გამოყოფილი I ხარისხის ხე-ტყით უზრუნველყოფის შესახებ :

1. კახეთის სატყეო სამსახური -332 მ3.
2. ქვემო ქართლის სატყეო სამსახური - 485 მ3.
3. შიდა ქართლის სატყეო სამსახური - 1030 მ3.
4. მცხეთა-მთიანეთის სატყეო სამსახური - 0 მ3.
5.იმერეთის სატყეო სამსახური - 1281მ3.
6. სამეგრელო-ზემო სვანეთის სატყეო სამსახური - 4318 მ3.
7. სამცხე-ჯავახეთის სატყეო სამსახური - 8000 მ3.
8. რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის სატყეო სამსახური - 862 მ3.
9. გურიის სატყეო სამსახური - 1072 მ3.
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სულ : 17380

სატყეო სამსახურების მიერ მოწოდებული ინფორმაცია
გასაცემი I ხარისხის ხე-ტყის შესახებ ინფორმაცია
პროცენტებში
3%

0%
6%

5%

25%

7%
6%

2%

46%

სამეგრელო-ზემო სვანეთი

კახეთი

სამცხე-ჯავახეთი

შიდა ქართლი

იმერეთი

გურია

მცხეთა-მთიანეთი

რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთი

ქვემო ქართლი

 გადაუდებელი აუცილებლობით (ხანძრით, სტიქიური უბედურებით ან/და სხვა
ფორსმაჟორული გარემოებით) გამოწვეულ შემთხვევებთან დაკავშირებით, გამოიცა
სატყეო სააგენტოს უფროსის ბრძანებები 653 მ3 I ხარისხის ხე-ტყის გაცემის შესახებ.
 გამოიცა საქართველოს მთავრობის განკარგულება 200 მ3 I ხარისხის ხე-ტყის სასოფლოსამეურნეო კოოპერატივ თაფლ საჩინოზე გადაცემი მიზნით.
 სააგენტოს უფროსის ბრძანებით 285 მ3 I ხარისხის ხე-ტყე გადაეცა საქართველოს
საპატრიარქოს.
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8. ინფორმაცია II ხარისხის ხე-ტყის (საშეშე) შესახებ:
 საბიუჯეტო ორგანიზაციების, საჯარო სამართლის იურიდიული პირების (მათ შორის,
საქართველოს კონსტიტუციური შეთანხმებით აღიარებული საჯარო სამართლის
იურიდიული

პირის),

თვითმმართველი

ერთეულების

მიერ

დაფუძნებული

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირებისათვის II ხარისხის ხე-ტყის
უზრუნველყოფის მიზნით გამოიყო 5291 მ3 II ხარისხის ხე-ტყე.
 მინისტრის ბრძანებით 150 მ3 II ხარისხის

ხე-ტყე გადაეცა შ.პ.ს „აღმოსავლეთ

საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრს“

9. ინფორმაცია ტყის ფონდიდან ამორიცხულ ფართობებზე და სპეციალური ჭრების
შედეგად მოპოვებული და დასაწყობებული მერქნული რესურსის შესახებ:

დასაწყობებული მერქნული რესურსის შესახებ ინფორმაცია 2017 წლის I I I კვარტალი

რეგიონი

სულ: დასაწყობებული
(თავისუფალი) მერქნული
რესურსი /მ3/

კახეთი

33

სამეგრელო-ზემო სვანეთი

980

იმერეთი

464

სამცხე-ჯავახეთი

639

მცხეთა-მთიანეთი

300

რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთი

674

შიდა ქართლი

50,34

ქვემო ქართლი

165

გურია

შენიშვნა

0
ჯამი:

3305,34
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შენიშვნა: პარალელურად მიმდინარეობს ტყის

ფონდიდან ამორიცხულ ფართობებზე და
სპეციალური ჭრების შედეგად მოპოვებული და დასაწყობებული მერქნული რესურსის
გადაცემა საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ საჯარო სკოლებზე, შესაბამისი რეგიონების
მიხედვით

10. განცხორციელდა შემოსულ 5 საქმეზე (ხე-ტყის წარმოშობის დოკუმენტის გაწერა),
კანონმდებლობით გათვალისწინებული პროცედურები.

11. ინფორმაცია სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს მიერ ხე-ტყის დამზადების შესახებ:
კახეთის რეგიონში III კვარტალში დამზადდა 6 698.41 მ3 მერქნული რესურსი.
სამეგრელოს რეგიონში III კვარტალში დამზადდა 6 323.50 მ3 მერქნული რესურსი.
იმერეთის რეგიონში III კვარტალში დამზადდა 1 659 89 მ3 მერქნული რესურსი.
სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს მიერ III კვარტალში დამზადდა 114.85 მ3 მერქნული
რესურსი.

2017 წლის III კვარტალში გატანილი და გაყიდული აუქციონები:
იმერეთი - მორი 684.336 (გაყიდული).
კახეთი - მორი - 1532.95 (გაყიდული).
სამეგრელო-ზემო სვანეთი - მორი - 2612.64 (გაყიდული).
სამეგრელო-ზემო სვანეთი მაღალმთიანი - 2515.48 (პირდაპირი მიყიდვა).
ბორჯომი - მორი - 91.855 (გაყიდული).
სამცხე-ჯავახეთი (სანიტარული) - მორი - 276.158 (გაყიდული).
შიდა ქართლი - მორი - 5,42 (გაყიდული).

მიმდინარე აუქციონები:
სამეგრელო-ზემო სვანეთი - მორი - 558,96 მ3 (მიმდინარე).
იმერეთი - მორი - 165,58 მ3 (მიმდინარე).
კახეთი - მორი - 382,595 მ3 (მიმდინარე).

12. ტყითსარგებლობის
ინფორმაცია:

დეპარტამენტის

თანამშრომელთა

მივლინების

შესახებ

 ტყითსარგებლობისა და რეგიონული განვითარების დეპარტამენტის მეტყევე
სპეციალისტებისა და მეგზევე სპეციალიტების მიერ განხორციელდა მივლინებები
შესაბამის სატყეო სამსახურებში.
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შიდა კონტროლი
2017 წლის 1 ივლისიდან 1 ოქტომბრამდე რეგიონალური სატყეო სამსახურების თანამშრომელთა მიერ
გამოვლენილი იქნა 638 სამართალდარღვევის ფაქტი, მათ შორის, ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის - 496 ფაქტი, სისხლის სამართლის - 58 ფაქტი, ხოლო 84 ფაქტზე დაიწერა საველე
აქტი და გადაიგზავნა სამართალდამცავ ორგანოებში სამართალდამრღვევის გამოსავლენად. უკანონოდ
მოპოვებული რესურსის მოცულობამ შეადგინა 5 462,92 მ3, გარემოზე მიყენებულმა ზიანის ოდენობამ
შეადგინა 835 085,8 ლარი.

საანგარიშო პერიოდში შიდა კონტროლის სამსახურის თანამშრომლების მიერ შერჩევითი წესით
შემოწმებული იქნა კახეთის, სამეგრელო-ზემო სვანეთის, რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთისა და სამცხეჯავახეთის სატყეო სამსახურების დაქვემდებარებაში არსებული ტყის ფონდის ტერიტორია.
შემოწმების შედეგად

აღრიცხული უკანონო ჭრის საერთო რაოდენობამ შეადგინა 4 058,91 მ3,

გარემოზე მიყენებულმა ზიანმა შეადგინა - 929 625,0 ლარი. მ.შ. ზიანი მიწის ნაყოფიერი ფენის
მოხსნაზე შეადგენს 401 091,0 ლარს, ხოლო ტყეკაფის არასწორად გამოყოფით გარემოსთვის
მიყენებული ზიანი შეადგენს - 46 612,43 ლარს.
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ინფორმაცია შიდა კონტროლის სამსახურის მიერ გამოვლენილ უკანონო ჭრაზე რეგიონების მიხედვით

N

ტერიტორიული ორგანო

1
2
3
4

ზიანი მიწის

უკანონო

ნაყოფიერი ფენის

ჭრაზე, ლარი

მოხსნაზე, ლარი

813,47

95 111,02

0,00

0,00

1 168,36

178 790,7

401 091,0

985,31

277,94

31 487,6

0,00

45 627,12

1 799,14

176 532,2

0,00

0,00

4 058,91

481 921,6

401 091,0

46 612,43

მ3

კახეთის სატყეო სამსახური
სამეგრელო-ზემო სვანეთის სატყეო
სამსახური
რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთი სატყეო
სამსახური
სამცხე-ჯავახეთის სატყეო სამსახური
სულ

ზიანი ტყეკაფის

ზიანი

მოცულობა,

ჩატარებული სამსახურებრივი შემოწმებების შედეგად

საანგარიშო

არასწორად
გამოყოფაზე,
ლარი

პერიოდის განმავლობაში

მომზადებული იქნა 46 დასკვნა 55 პირის მიმართ, რაზედაც მოხდა შესაბამისი რეაგირება,
დისციპლინური პასუხისგებლობის ზომა ,,შენიშვნა“ გამოეცხადა 26 თანამშრომელს, ,,გაფრთხილება“
– 11 თანამშრომელს, 16 თანამშრომელს დაუკავდა ხელფასი, 7 თანამშრომელი განთავისუფლდა
დაკავებული თანამდებობიდან.

2017 წლის 1 ივლისიდან 1 ოქტომბრამდე მომზადებული დასკვნები სატყეო სამსახურების
მიხედვით
დასკვნა

პიროვნება

შენიშვნა

გაფრთხილება

ხელფასის
დაკავება

განთავისუფლდა
დაკავებული
თანამდებობიდან

გურია

2

2

0

1

1

0

იმერეთი

6

4

4

1

1

0

კახეთი

17

18

9

5

3

3

მცხეთა-მთიანეთი

3

3

3

0

0

0

3

13

3

1

9

0

2

2

1

0

0

1

სამცხე-ჯავახეთი

3

4

0

1

1

2

ქვემო ქართლი

2

2

1

0

0

1

შიდა ქართლი

8

7

5

2

1

0

სულ

46

55

26

11

16

7

სატყეო სამსახური

რაჭა-ლეჩხუმიქვემო სვანეთი
სამეგრელო-ზემო
სვანეთი

ტერიტორიული სატყეო სამსახურების მიერ დახურული იქნა 42 ტყეკაფი, ხოლო 2 წლის ვადის
გასვლის გამო გაუქმებულ იქნა - 381 ტყეკაფი.
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2017 წლის 1 ივლისიდან 1 ოქტომბრამდე ტერიტორიული სატყეო სამსახურების მიერ დახურული და
გაუქმებული ტყეკაფები
სატყეო სამსახური

სოციალური

კომერციული

სპეციალური

დახურულ

გაუქმებუ

დახურულ

გაუქმებუ

დახურულ

გაუქმებუ

ი

ლი

ი

ლი

ი

ლი

გურია

3

39

0

0

0

0

იმერეთი

1

5

8

1

0

0

კახეთი

0

62

0

3

1

0

მცხეთა-მთიანეთი

0

97

12

10

0

0

რაჭა-ლეჩხუმი-ქვ.სვანეთი

9

21

2

0

0

6

სამეგრელო-ზემო სვანეთი

0

8

0

0

0

0

სამცხე-ჯავახეთი

0

24

0

3

0

0

ქვემო ქართლი

1

91

0

0

0

0

შიდა ქართლი

0
14

11
358

5
27

0
17

0
1

0
6

სულ

მერქნული რესურსების მართვის ელექტრონული სისტემის განვითარება და მართვა
სააგენტოში უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობდა მერქნული რესურსების მართვის ელექტრონული
სისტემის ადმინისტრირება, სისტემის მომხმარებელთათვის პრაქტიკული და მეთოდური დახმარების
გაწევა.
2017 წლის საანგარიშო პერიოდში ელექტრონულ სისტემაში ინფორმაციასთან წვდომის შესაბამისი
იერარქიული დონეების გათვალისწინებით დაშვება მიენიჭა 18 მომხმარებელს, მათ შორის:


ეროვნული სატყეო სააგენტო - 4 მომხმარებელი;



გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი - 2 მომხმარებელი;



საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის საგამოძიებო დეპარტამენტი 12 მომხმარებელი.

თვითმმართველი

ორგანოების

მიერ

წარმოდგენილი

ფაქტობრივად

მაცხოვრებელი

კომლის

წარმომადგენელთა სიების საფუძველზე ელექტრონულ სისტემაში აისახა 961 პიროვნების მონაცემი
(სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, მისამართი).
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2017 წლის 1 ივლისიდან 1 ოქტომბრამდე მერქნული რესურსების მართვის ელექტრონულ
სისტემაში დარეგისტრირებული მეორე ხარისხის ხე-ტყით მოსარგებლეთა რაოდენობა
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

უწყება
ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერია
ასპინძის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
დმანისის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
თელავის მუნიციპალიტეტის მერია
თიანეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
ონის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
ქარელის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
ყვარლის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
ცაგერის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა
ჯამი

რაოდენობა
23
30
5
2
37
98
29
75
1
5
33
53
85
211
60
9
4
46
1
8
1
13
14
8
1
27
9
20
9
1
2
33
8
961
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ადამიანური რესურსების მართვა და საქმისწარმოება


01 ივლისიდან 30 სექტემბრის ჩათვლით სააგენტოს კანცელარიიდან გასულია 4366 და შემოსულია - 4217 კორესპონდენცია, სააგენტოს თანამშრომელთა მიერ
მომზადებულია 3953 - მოხსენებითი, 1966 - სამსახურებრივი ბარათი. სააგენტოს
კანცელარიაში შემოსულია მოქალაქეთა - 2937, თანამშრომელთა - 185 განცხადება.



მომზადდა 257 ბრძანება თანამშრომელთა დანიშვნა-გათავისუფლების შესახებ, 61
ბრძანება - თანამშრომელთა მიმართ დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის
გამოყენების შესახებ, 283 ბრძანება - თანამშრომელთა შვებულებისა და
საავადმყოფო ფურცელზე ყოფნის შესახებ, 268 ბრძანება - მივლინების შესახებ;
გაფორმდა 102 შრომითი ხელშეკრულება.



საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ეროვნული სატყეო სააგენტოს აპარატისა
და ტერიტორიული ორგანოების ზოგიერთ თანამდებობაზე დასანიშნად შესაბამისი
კანდიდატების კონკურსის წესით შერჩევის მიზნით მომზადდა 6 ბრძანება
კონკურსის გამოცხადების შესახებ, შეიქმნა საკონკურსო კომისიები, რომელთა
მონაწილეობით სააგენტოს აპარატში და ტერიტორიულ ორგანოებში ჩატარდა
კონკურსები ვაკანტურ თანამდებობებზე.
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საზოგადოებასთან ურთიერთობა და განათლება

.

2017 წლის 4 ივლისს ეროვნულ სატყეო სააგენტოს ლიტვის რესპუბლიკის გარემოს

დაცვის მინისტრის მოადგილე მარტინას ნორბუტასი ესტუმრა.

.

6 ივლისს, ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსმა თორნიკე გვაზავამ და ილია

წინამძღვრიშვილის საზოგადოებრივი კოლეჯის დირექტორმა თეიმურაზ ასათიანმა
ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმეს.

.

9 ივლისს, ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსი თორნიკე გვაზავა ბულაჩაურის „მწვანე

ცენტრში“ კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის (CENN)
ინიციატივით, მედიის წარმომადგენლებისთვის პროექტის - „ტყის მდგრადი მართვა
საქართველოში“ ფარგლებში, შემაჯამებელ შეხვედრას დაესწრო.

.

11 ივლისს, ეროვნულმა სატყეო სააგენტომ კოლხური ბზის გადარჩენის პროგრამის,

მიმდინარე წლის მეორე ეტაპი დაიწყო.

.

12 ივლისს, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე

სოლომონ პავლიაშვილი ეროვნული სატყეო სააგენტოსა და გარემოსდაცვითი
ზედამხედველობის დეპარტამენტის სამსახურების თანამშრომლებს შეხვდა.

.

2 აგვისტოს, ეროვნული სატყეო სააგენტოს ორგანიზებით, გურიის რეგიონის სამხარეო

ადმინისტრაციაში სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებულ ტყის ფონდში, 2017 წელს
განსახორციელებელ ტყის აღრიცხვის საკითხებთან დაკავშირებით სამუშაო შეხვედრა
გაიმართა.

.

4 აგვისტოს, ეროვნულმა სატყეო სააგენტომ, კოლხური ბზის კორომების დამუშავების

მესამე ეტაპი დაიწყო.

.

13 აგვისტოს, ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსი თორნიკე გვაზავა, ცაგერის

მუნიციპალიტეტში ბზის კორომების შეწამვლითი სამუშაოების მიმდინარეობას გაეცნო,
სადაც მონიტორინგის მიზნით ბზის კორომების ფართობზე 100-მდე ფერომონიანი
მწერსაჭერები განთავსდა.
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.

4 სექტემბერს, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის პირველი

მოადგილე სოლომონ პავლიაშვილი იმერეთისა და სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონებში
არსებულ სიტუაციაში ადგილზე გარკვევის მიზნით იმყოფებოდა.

.

9 სექტემბერს, ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსი თორნიკე გვაზავა, ქალაქ ყვარელში,

გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ)-ის ორგანიზებით
გამართულ, „ტყის მდგრადი მართვის პრინციპების, კრიტერიუმებისა და ინდიკატორების
შემუშავებასთან დაკავშირებულ“ სამუშაო შეხვედრას დაესწრო.

.

11 სექტემბერს, ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსმა თორნიკე გვაზავამ რეგიონული

სამსახურების ხელმძღვანელებთან სამუშაო შეხვედრა გამართა.

.

23 სექტემბერს, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსა და

ეროვნული სატყეო სააგენტოს სპეციალისტებმა, არასამთავრობო სექტორის
წარმომადგენლებთან, ასევე, ქართველ და უცხოელ ექსპერტებთან ერთად, ბორჯომის
ნახანძრალი ტერიტორიები დაათვალიერეს.

.

28 სექტემბერს, ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსი თორნიკე გვაზავა საერთაშორისო

ექსპერტს, დოქტორ ჰელმუტ ქოშელს შეხვდა.

.

30 სექტემბერს, ეროვნულმა სატყეო სააგენტომ, კახეთის მხარეში სახელმწიფო

რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციის ინიციატივით, ახმეტის
მუნიციპალიტეტის სოფელ დუისში გამართულ სახალხო დღესასწაულ „პანკისობა 2017“-თან
დაკავშირებულ ღონისძიებაში მიიღო მონაწილეობა.

.

3 ოქტომბერს, ეროვნულმა სატყეო სააგენტომ გურიის, იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო

სვანეთისა და სამეგრელო-ზემო სვანეთის ტერიტორიაზე ბზის ალურით დაზიანებული
კოლხური ბზის კორომების შეწამლვა დაასრულა.

.

11 ოქტომბერს, ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსი თორნიკე გვაზავა მიმდინარე წლის

აგვისტოს თვეში, ბორჯომსა და წაღვერში ნახანძრალი ტყის ტერიტორიის შემსწავლელი
კომისიის წევრებს შეხვდა.
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.

13 ოქტომბერს, ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილე ნათია იორდანიშვილი

„ევროპის ტყეების კვირეულში“ მონაწილე ბავშვებს თავისუფალ უნივერსიტეტში შეხვდა და
მათ სერტიფიკატები გადასცა.


სხვადასხვა ტელეარხის ეთერში გავიდა 70 სიუჟეტი სააგენტოს შესახებ;



სოციალურ ქსელში გამოქვეყნდა 32 საინფორმაციო ალბომი და 9 ბანერი;



ბეჭდვით მედიაში და საინფორმაციო სააგენტოებში გამოქვეყნდა 10 სტატია
ეროვნული სატყეო სააგენტოს საქმიანობის შესახებ;



პასუხი გაეცა საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნით სააგენტოში შემოსულ 13 წერილს.
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