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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.  
 

 
ვადასტურებ, რომ ვიცნობ „სასათბურე მეურნეობების მხარდაჭერის საგრანტო პროგრამას“, მის 
პირობებს და ვაცხადებ თანხმობას, რომ სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით 
უზრუნველყოფის სააგენტომ დაამუშაოს ჩემი პერსონალური მონაცემები. სააგენტო უფლებამოსილია 
ნებისმიერ დროს, წინასწარი გაფრთხილების გარეშე, გადაამოწმოს განაცხადში მითითებული 
ნებისმიერი ინფორმაცია მესამე პირებთან/დაამუშაოს განაცხადის შეფასებისთვის საჭირო 
პერსონალური ინფორმაცია. 
 
ვადასტურებ, რომ დაფინანსების შემთხვევაში, წარმოვადგენ განახლებულ ამონაწერს საჯარო 
რეესტრიდან იმ მიწის ნაკვეთზე, სადაც უნდა მოეწყოს სათბური. ასევე, შევასრულებ 
თანამონაწილეობის ვალდებულებას - შევიძენ პროგრამით განსაზღვრულ ნივთებს და წარვუდგენ 
სააგენტოს შესყიდვის დამადასტურებელ დოკუმენტაციას.  
 
 
 
 
სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო 
ტელ.: 032 2 14 02 41/ 032 2 14 02 43; 
ელ. ფოსტა: info@idp.gov.ge  
ვებ-გვერდი: idp.gov.ge  

 
 
 

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

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

 
 

2.დაწერეთ ინფორმაცია თქვენი ოჯახის თითოეულ წევრზე, ვისთან ერთადაც 
ცხოვრობთ: 

N სახელი, გვარი პირადი ნომერი ნათესაური კავშირი 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    

 
3. მონიშნეთ, რა ფორმის სათბურის მოწყობა გსურთ:  8 X 30 

 
 

 10 X 24 

4. ინფორმაცია მიწის ნაკვეთზე, სადაც გსურთ მოეწყოს სასათბურე მეურნეობა: 
 

ა) მდებარეობა (მუნიციპალიტეტი, 
სოფელი/ქალაქი, მისამართი) 
________________________________________ 
________________________________________ 
 
ბ) მიწა არის:  
 ჩემი საკუთრება/თანასაკუთრება 
 ოჯახის წევრის საკუთრება 

 
გ) მიწა არის:  
 სრულად შემოღობილი 
 ნაწილობრივ შემოღობილი 
 არ არის შემოღობილი 

დ) სათბურის მოწყობა დაგეგმილია: 
 საკარმიდამო ან საკარმიდამოს მიმდებარე 

ნაკვეთზე 
 სხვა ნაკვეთზე (მიუთითეთ, რა მანძილია 

საცხოვრებელ ადგილსა და ნაკვეთს შორის) 
_______________________________________ 

 
ე) რა მანძილია მიწის ნაკვეთსა და ელექტროენერგიის 
წყარომდე? ______________________________________ 
 

 ვ) მიწის ნაკვეთი არის თუ არა გასარწყავიანებული?  
 კი (მიუთითეთ, რა წყალს იყენებთ და რა მანძილია 

სარწყავი ადგილიდან მიწის ნაკვეთამდე) 
_______________________________________________ 

 არ არის გასარწყავიანებული 

 
5. რა კულტურის მოყვანას გეგმავთ სათბურში? 

• მიუთითეთ სეზონების მიხედვით მონაცვლეობა, თითოეულ სეზონზე რა კულტურას 
მოიყვანთ და რა რაოდენობით; 

• ერთ სეზონზე რამდენიმე კულტურის მოყვანის შემთხვევაში, მიუთითეთ თითოეულ 
კულტურას რა ფართობზე მოიყვანთ და რა რაოდენობით. 
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6. სასათბურე მეურნეობის წარმართვისას რა ხელის შემშლელი ფაქტორები შეიძლება გქონდეთ და 
როგორ ეცდებით მის აღმოფხვრას? 
 
 
 
 
7. მიუთითეთ, ინფორმაცია კულტურების მოყვანა/მოვლაზე თქვენი/თქვენი ოჯახის გამოცდილების 
შესახებ (შეგიძლიათ მონიშნოთ რამდენიმე) 
 მე მაქვს ან/და ჩემი ოჯახის წევრს აქვს სათბურში იმ კულტურების მოყვანის/მოვლის 

გამოცდილება, რომლის მოყვანაც დაგეგმილი მაქვს სათბურში; 
 მე მაქვს ან/და ჩემი ოჯახის წევრს აქვს სათბურში სხვა კულტურების მოყვანის/მოვალის 

გამოცდილება, რომლის მოყვანაც არ მაქვს დაგეგმილი სათბურში; 
 მე მაქვს ან/და ჩემი ოჯახის წევრს აქვს ღია გრუნტზე იმ კულტურების მოყვანის/მოვლის 

გამოცდილება, რომლის მოყვანაც დაგეგმილი მაქვს სათბურში; 
 მე მაქვს ან/და ჩემი ოჯახის წევრს აქვს ღია გრუნტზე სხვა კულტურების მოყვანის/მოვალის 

გამოცდილება, რომლის მოყვანაც არ მაქვს დაგეგმილი სათბურში; 
 არც მე და არც ოჯახის წევრს არ აქვს გამოცდილება. 
აღწერეთ თქვენი/თქვენი ოჯახის წევრის გამოცდილება მონიშნულის მიხედვით.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
8. ამჟამად, გაქვთ თუ არა სათბური?   
 დიახ, მაქვს 

გამართული სათბური  
აღწერეთ, რა ზომის სათბურია, რა მოგყავთ ამ სათბურში და რა 
რაოდენობით; თქვენი ხარჯით არის მოწყობილი თუ დაფინანსებით. 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 

 
 დიახ, მაქვს მცირე 

ზომის სათბური 
(იგულისხმება 
საჩითილე, ხელით 
მოწყობილი 
გაუმართავი 
სათბური) 

აღწერეთ, რა ზომის სათბურია და რა მოგყავთ ამ სათბურში. 
 
__________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
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 არ მაქვს სათბური 
 
 
 
 
 

დაასაბუთეთ, რატომ ფიქრობთ, რომ დაფინანსების შემთხვევაში, 
შეძლებთ სათბურის წარმატებით გამოყენებას. 
__________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________
  

 
9. სათბურში მოყვანილ კულტურებს გამოიყენებთ: 
 მხოლოდ ოჯახში 

მოხმარებისთვის 
მიუთითეთ, რა სარგებელს მოუტანს ოჯახს მოწყობილი სათბური 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

 მხოლოდ გასაყიდად  ორივე, ოჯახში მოხმარებისთვის და სარეალიზაციოდ 

 
10.იმ შემთხვევაში, თუ გეგმავთ სათბურში მოყვანილი კულტურების რეალიზაციას, მიუთითეთ 
შემდეგი ინფორმაცია: 
 
ა) რა კულტურებს და რა რაოდენობით გაყიდით და რა ფასად (სეზონების მიხედვით)? 
 

 
 
 
 

 
ბ) სად და რა გზით მოახდენთ მათ გაყიდვას და ვინ იქნება პოტენციური მყიდველი (სეზონების 
მიხედვით)? 

 
 

 

 

11. დაფინანსების შემთხვევაში, გჭირდებათ თუ არა დამატებით წყლის რეზერვუარის მოწყობა?  
 დიახ, მჭირდება მხოლოდ ავზი                              დიახ, მჭირდება მხოლოდ პომპა   
 დიახ, მჭირდება ორივე, ავზიც და პომპაც             არა, არ მჭირდება არცერთი 

 
12. გაქვთ თუ არა საჭირო თანხა შეასრულოთ თანამონაწილეობის ვალდებულება (დაახლოებით 600 

დან 1200 ლარი; გამარჯვების შემთხვევაში, თქვენს მიერ შესაძენი ნივთების ჩამონათვალი 
მითითებულია განაცხადის ბოლო გვერდზე)? 
 

 დიახ, მაქვს 
 
 

 ამ ეტაპზე არ მაქვს, თუმცა, დაფინანსების შემთხვევაში, უზრუნველვყოფ 
თანამონაწილეობისთვის საჭირო თანხის მოძიებას  

 არ მაქვს და გამიჭირდება შესაბამისი ფინანსური რესურსის მოძიება. 
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13. გაქვთ თუ არა რესურსი სათბურისთვის შეიძინოთ თესლი, ნერგი, პესტიციდები და სხვა საჭირო 

საშუალებები? 
 დიახ, მაქვს 
 
 

 ამ ეტაპზე არ მაქვს, თუმცა, დაფინანსების შემთხვევაში, უზრუნველვყოფ 
თანამონაწილეობისთვის საჭირო თანხის მოძიებას  

 არ მაქვს და გამიჭირდება შესაბამისი ფინანსური რესურსის მოძიება. 

 

ბენეფიციარის თანამონაწილეობა - გამარჯვების შემთხვევაში, ბენეფიციარის მიერ შესაძენი ნივთების ჩამონათვალი  

 1 
მთავარი მაგისტრალი - 40 ან 50მმ დიამეტრის, რაოდენობა - შესაბამისი წყლის წყაროდან სათბურამდე 
(სათბურის სიგანის ჩათვლით) 

 2 წვეთოვანი მილი -  16 მმ დიამეტრი, რაოდენობა - არანაკლებ 320 მეტრი 

 3 
 

გადამყვანები - 16 მმ პლასტმასის შემაერთებლები არანაკლებ 20 ცალი  წვეთოვანი მილის გადასაბმელად. 

 4 წყლის ფილტრი -  მთავარ მაგისტრალზე 40 ან 50 მმ შემაერთებლებით 

  5 
შემაერთებლები - წვეთოვანი მილის მთავარი მაგისტრალთან 16 მმ პლასტმასის შემაერთებლები თვისი 
სილიკონებით 15 ცალი და ამომყვანებით 15 ცალი, 16 მმ ონკანები (ამომყვანების წვეთოვანთან 
მიერთებისათვის). 

  6 180 გრადუსიანი გადამყვანები 40 ან 50 მმ პლასტმასის შლანგის გადამყვანები არანაკლებ 3 ცალი. 

  7 90 გრადუსიანი გადამყვანები 40 ან 50მმ  პლასტმასის შლანგის გადამყვანები არანაკლებ 3 ცალი    

  8 
 

სასუქის შემრევი - ვენტური ტიპის სასუქის შემრევი 40 ან 50 მმ შემაერთებლებით 

  9 
 

წყლის პომპა -  40 ან 50 მმ მილზე 90 გრადუსიანი და 180 გრადუსიანი გადამყვანებით. პომპის მახასითებლები: 
220 ვოლტი (საჭიროების შემთხვევაში) 

10 ხრეში არანაკლებ 2,5 მ3 

11 ცემენტი - არანაკლებ 14 ტომარა  

12  საჭიროების შემთხვევაში წყლის რეზერვუარის მოსაწყობად საჭირო ნივთები (პომპა ან/და ავზი) 

 
საგრანტო განაცხადს თან უნდა ერთოდეს 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 დაევალება 
განახლებული ამონაწერის წარმოდგენა); 

 იმ შემთხვევაში თუ მიწის ნაკვეთი, რომელზეც უნდა განთავსდეს სასათბურე მეურნეობა წარმოადგენს 
განმცხადებლის ოჯახის წევრის საკუთრებას, უნდა წარმოადგინოთ მიწის მესაკუთრის სახელზე გაცემული 
საინფორმაციო ბარათი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოდან ან სსიპ - იუსტიციის 
სახლიდან საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით რეგისტრაციის შესახებ (აღნიშნული დოკუმენტის 
წარმოდგენა არ არის სავალდებულო იმ შემთხვევაში, თუ განმცხადებელი და მისი ოჯახის წევრი, რომლის 
საკუთრებაშიც არის მიწის ნაკვეთი, დევნილთა/ეკომიგრანტთა მონაცემთა ერთიან ბაზაში 
რეგისტრირებულნი არიან ერთ ოჯახად).  
 

განმცხადებლის ხელმოწერა:  _________________________________________ 
 
თარიღი:  __________________________________________ 


