
საგრანტო განაცხადი 
 

სასათბურე მეურნეობების მხარდაჭერის საგრანტო პროგრამა 
 
 
 
 

სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით  
უზრუნველყოფის სააგენტოს 

 

 
 
წარმოგიდგენთ საგრანტო განაცხადს „სასათბურე მეურნეობების მხარდაჭერის საგრანტო პროგრამის“ 
ფარგლებში, 240 კვ.მ. ზომის სათბურის მოსაწყობად საგრანტო კონკურსში მონაწილეობისთვის.  
 
  
 
საგრანტო განაცხადს თან ერთვის შემდეგი დოკუმენტაცია: 
 
 განმცხადებლის პირადობის ან პასპორტის ასლი; 

 
 ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან იმ მიწის ნაკვეთზე, რომელიც არის განმცხადებლის ან მისი 

ოჯახის წევრის საკუთრებაში და სადაც უნდა მოეწყოს სასათბურე მეურნეობა (გამარჯვებულ 
განმცხადებელს ხელშეკრულების გაფორმების ეტაპზე, დაევალება განახლებული 
ამონაწერის წარმოდგენა); 

 
 საინფორმაციო ბარათი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოდან ან სსიპ - 

იუსტიციის სახლიდან საცხოვრებელი ადგილის რეგისტრაციის შესახებ, იმ შემთხვევაში თუ 
მიწის ნაკვეთი, რომელზეც უნდა განთავსდეს სასათბურე მეურნეობა წარმოადგენს არა 
განმცხადებლის, არამედ მისი ოჯახის წევრის საკუთრებას.  

 
 
 
 
 
 
 
 

სახელი, გვარი 
 
პირადი ნომერი: 
 
ფაქტობრივი მისამართი: 
 
ტელეფონი: 
 
ალტერნატიული ტელეფონი (მაგ. ოჯახის 
წევრის): 
 
ელ. ფოსტა (ასეთის არსებობის 
შემთხვევაში):  

_________________________________________________ 
 
_________________________________________________ 
 
_________________________________________________ 
 
_________________________________________________ 
 
_________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________ 
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1. თქვენ ხართ: 
 
 დევნილი 
 ეკომიგრანტი 

 

2. ოჯახის წევრების რაოდენობა: 
 
 1 – 2 წევრი;   
 3 – 4 წევრი; 
 5 – 6 წევრი; 
 7 – 8 წევრი; 
 9 და მეტი წევრი 

 
 

3. მიუთითეთ მიწის ნაკვეთის ადგილმდებარეობა, სადაც გსურთ მოეწყოს სათბური და ვის 
საკუთრებაშია, თქვენი თუ თქვენი ოჯახის წევრის.  
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

4. რა მანძილია განმცხადებლის საცხოვრებელ ადგილსა და მიწის ნაკვეთს შორის, სადაც 
უნდა მოეწყოს სათბური?   __________________________________________________________ 
 

5. მიწის ნაკვეთი არის თუ არა შემოღობილი?    დიახ  არა 
6. მიწის ნაკვეთი არის თუ არა გასარწყავიანებული? თუ კი, მიუთითეთ რა წყალს იყენებთ და 

რა მანძილია სარწყავი ადგილიდან მიწის ნაკვეთამდე.  

__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

7. რა მანძილია სათბურისთვის გამოყოფილ მიწის ნაკვეთსა და ელექტროენერგიის 
წყარომდე? _______________________________________________________________ 

8. გაქვთ თუ არა გამოცდილება სასათბურე მეურნეობის მიმართულებით ან ღია გრუნტზე 
მუშაობის. დადებითი პასუხის შემთხვევაში, აღწერეთ თქვენი გამოცდილება.  

 
 
 
 
 
 

9. რა ზომის სათბურის მოწყობა გსურთ?         ა) 6 X 40 მ;         ბ)  8 X 30 მ;             გ)   10 X 24 მ. 
 

10. სათბურში რა კულტურის მოყვანას გეგმავთ (მიუთითეთ სეზონების მიხედვით  
მონაცვლეობა და კულტურების რაოდენობა)? 
 

11. სათბურში მოყვანილ კულტურებს გამოიყენებთ ოჯახის მოხმარებისთვის თუ 
მოახდენთ მის რეალიზებას?  

12. რეალიზების შემთხვევაში, მიუთითეთ  
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11. სათბურში მოყვანილ კულტურებს გამოიყენებთ ოჯახში მოხმარებისთვის თუ მოახდენთ 

მათ რეალიზებას? 
    ა) მხოლოდ ოჯახში მოხმარებისთვის ბ) ორივე, ოჯახში მოხმარებისთვის და 

სარეალიზაციოდ გ) მხოლოდ სარეალიზაციოდ.  
 

12. მოყვანილი კულტურების რეალიზების შემთხვევაში, მიუთითეთ: 
• სად მოახდენთ მათ გაყიდვას; 
• რა კულტურებს და რა რაოდენობით გაყიდით; 
• ვინ იქნება პოტენციური მყიდველი. 

 
 
 
 
 
 

 
13. დაფინანსების შემთხვევაში, გჭირდებათ თუ არა დამატებით წყლის რეზერვუარის 

მოწყობა (ავზი, პომპა ან სხვა რესურსი)?         დიახ         არა, უკვე მაქვს.  
 

14. გაქვთ თუ არა მატერიალური რესურსი გაუძღვეთ სასათბურე მეურნეობას (გაქვთ თუ არა 
საჭირო თანხა შეასრულოთ თანამონაწილეობის ვალდებულება, შეიძინოთ თესლი, 
პესტიციდები და სხვა საჭირო საშუალებები)?          
 
 
 
 
 
 
 
 
წინამდებარე განაცხადზე ხელმოწერით, განმცხადებელი ადასტურებს, რომ იცნობს „სასათბურე 
მეურნეობების მხარდაჭერის საგრანტო  პროგრამას“, მის პირობებს და აცხადებს თანხმობას, რომ 
სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტომ 
დაამუშაოს მისი პერსონალური მონაცემები. სააგენტო უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს, 
წინასწარი გაფრთხილების გარეშე, გადაამოწმოს განაცხადში მითითებული ნებისმიერი 
ინფორმაცია მესამე პირებთან. 
 
განმცხადებელი ადასტურებს, რომ დაფინანსების შემთხვევაში, მზად არის წარმოადგინოს 
განახლებული ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან მიწის ნაკვეთზე. ასევე, შეასრულოს 
თანამონაწილეობის ვალდებულება და შეიძინოს პროგრამით განსაზღვრული ნივთები.  
 
განმცხადებლის ხელმოწერა: 
 
 
თარიღი:  
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