
საგადახდო დავალება No

Transfer Order No 

გადამხდელის დასახელება/Originator

გადამხდელის ბანკი/Originator Bank

ანგარიში (დებეტი)/Account No (Debit)

ბანკში შემოსვლის თარიღი/received by the bank

გატარებულია ბანკის მიერ/Implemented by the Bank

ხელმოწერა/Signature:

ხელმძღვანლის ხელმოწერა/Director Signature:

მთ. ბუღალტერის ხელმოწერა/Chief Accountant Signature:

ბეჭედი:

შტამპი:

ბანკის კოდი/Bank Code თანხა სიტყვებით/Amount in words

გადახდის დანიშნულება/Description

დამატებითი ინფორმაცია/Additional Info

გადასახადის გადამხდელის დასახელება/Taxpayers name საიდენტიფაკიო კოდი/Number Taxpayer

თანხა/Amount

GEL

ვალუტირების თარიღი/Value Date: რეფერენსი/reference:

სს “საქართველოს ბანკი”/JSC "Bank of Georgia"    |   კონფიდენციალური/Confidential   |   დაბეჭდილია ინტერნეტ ბანკიდან/Printed from Internet Banking

მიმღების დასახელება/Recipient

მიმღების ბანკი/Recipient Bank

ანგარიში, სახაზინო კოდი/Acc.Treasure Code

ბანკის კოდი/Bank Code

ვალუტირების თარიღი/Value Date:

საგადახდო დავალება No

Transfer Order No 

გადამხდელის დასახელება/Originator

გადამხდელის ბანკი/Originator Bank

ანგარიში (დებეტი)/Account No (Debit)

ბანკში შემოსვლის თარიღი/received by the bank

გატარებულია ბანკის მიერ/Implemented by the Bank

ხელმოწერა/Signature:

ხელმძღვანლის ხელმოწერა/Director Signature:

მთ. ბუღალტერის ხელმოწერა/Chief Accountant Signature:

ბეჭედი:

შტამპი:

ბანკის კოდი/Bank Code თანხა სიტყვებით/Amount in words

გადახდის დანიშნულება/Description

დამატებითი ინფორმაცია/Additional Info

გადასახადის გადამხდელის დასახელება/Taxpayers name საიდენტიფაკიო კოდი/Number Taxpayer

თანხა/Amount

GEL

ვალუტირების თარიღი/Value Date: რეფერენსი/reference:

სს “საქართველოს ბანკი”/JSC "Bank of Georgia"    |   კონფიდენციალური/Confidential   |   დაბეჭდილია ინტერნეტ ბანკიდან/Printed from Internet Banking

მიმღების დასახელება/Recipient

მიმღების ბანკი/Recipient Bank

ანგარიში, სახაზინო კოდი/Acc.Treasure Code

ბანკის კოდი/Bank Code

ვალუტირების თარიღი/Value Date:

1195

1195

1195
1195

08/12/2020

08/12/2020

08/12/2020

08/12/2020

10208268233

10208268233

შპს გრინ რეზორტი

შპს გრინ რეზორტი

2,000,000.00

2,000,000.00

შპს გრინ რეზორტი

შპს გრინ რეზორტი

GE80BG0000000101127011GEL

GE80BG0000000101127011GEL

სს "საქართველოს ბანკი"

სს "საქართველოს ბანკი"

404559036

404559036

ორი მილიონი ლარი 00 თეთრი

თემი ქობულეთი - შემოსულობა ავტონომიური
რესპუბლიკების საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-
სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან

თემი ქობულეთი - შემოსულობა ავტონომიური
რესპუბლიკების საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-
სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან

300713389

300713389

BAGAGE22

BAGAGE22

სახელმწიფო ხაზინა

სახელმწიფო ხაზინა

TRESGE22

TRESGE22

2019 წლის 21 მარტის ნასყიდობის ხელშეკრულების მუხლი 2-ის თანახამდ ანგარიშსწორება

2019 წლის 21 მარტის ნასყიდობის ხელშეკრულების მუხლი 2-ის თანახამდ ანგარიშსწორება

ორი მილიონი ლარი 00 თეთრი



 

შპს გრინ რეზორტი – ს/კ: 404559036; მის: მ. ასათიანის 10, სართული 22, ოფისი N134, თბილისი, საქართველო 0177 ; levan@gr.ge; +995 599 52 55 88 

Gr-Out #211101 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრს  

ბ-ნ ჯაბა ფუტკარაძეს 

ბატონო ჯაბა, 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2020 წლის 31 ივლისის №7 
დადგენილების მე-2 პუნქტის შესაბამისად მოგმართავთ თხოვნით, აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროსა და შპს „გრინ რეზორტ“-ს (ს/კ: 

404559036) შორის 2019 წლის 21 მარტს გაფორმებული ნასყიდობის ხელშეკრულებით ნაკისრი 

დარჩენილი ვალდებულებების შესრულების ვადები გაგვიგრძელოთ 12 თვის ვადით. ამასთან, 

სრულად გაგვათავისუფლოთ აღნიშნულ პერიოდში დარიცხული/დასარიცხი 

პირგასამტეხლოსაგან. 

შესაბამისი ვადით გარანტიის მოქმედების ვადის გაგრძელების დოკუმენტი 

წარმოდგენილი გვაქვს 2021 წლის 30 სექტემბრის წერილთან ერთად.  

ამასთან, მოგმართავთ თხოვნით, განუხილველად დატოვოთ, ჩვენი 2021 წლის 30 

აგვისტოს წერილი #GR-Out-2108/01 

დანართი: სს „ტერაბანკის“ მიერ გაცემული საბანკო გარანტია # 39.0574693.001-ის ასლი 

პატივისცემით, 

შპს „გრინ რეზორტი“-ს 

საიდენტიფიკაციო კოდი 404559036 

დირექტორი ლევან შერაზადიშვილი _____________________________ 

2021 წლის 26 ნოემბერი 
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საგადახდო დავალება No

Transfer Order No 

გადამხდელის დასახელება/Originator

გადამხდელის ბანკი/Originator Bank

ანგარიში (დებეტი)/Account No (Debit)

ბანკში შემოსვლის თარიღი/received by the bank

გატარებულია ბანკის მიერ/Implemented by the Bank

ხელმოწერა/Signature:

ხელმძღვანლის ხელმოწერა/Director Signature:

მთ. ბუღალტერის ხელმოწერა/Chief Accountant Signature:

ბეჭედი:

შტამპი:

ბანკის კოდი/Bank Code თანხა სიტყვებით/Amount in words

გადახდის დანიშნულება/Description

დამატებითი ინფორმაცია/Additional Info

გადასახადის გადამხდელის დასახელება/Taxpayers name საიდენტიფაკიო კოდი/Number Taxpayer

თანხა/Amount

GEL

ვალუტირების თარიღი/Value Date: რეფერენსი/reference:

სს “საქართველოს ბანკი”/JSC "Bank of Georgia"    |   კონფიდენციალური/Confidential   |   დაბეჭდილია ინტერნეტ ბანკიდან/Printed from Internet Banking

მიმღების დასახელება/Recipient

მიმღების ბანკი/Recipient Bank

ანგარიში, სახაზინო კოდი/Acc.Treasure Code

ბანკის კოდი/Bank Code

ვალუტირების თარიღი/Value Date:

საგადახდო დავალება No

Transfer Order No 

გადამხდელის დასახელება/Originator

გადამხდელის ბანკი/Originator Bank

ანგარიში (დებეტი)/Account No (Debit)

ბანკში შემოსვლის თარიღი/received by the bank

გატარებულია ბანკის მიერ/Implemented by the Bank

ხელმოწერა/Signature:

ხელმძღვანლის ხელმოწერა/Director Signature:

მთ. ბუღალტერის ხელმოწერა/Chief Accountant Signature:

ბეჭედი:

შტამპი:

ბანკის კოდი/Bank Code თანხა სიტყვებით/Amount in words

გადახდის დანიშნულება/Description

დამატებითი ინფორმაცია/Additional Info

გადასახადის გადამხდელის დასახელება/Taxpayers name საიდენტიფაკიო კოდი/Number Taxpayer

თანხა/Amount

GEL

ვალუტირების თარიღი/Value Date: რეფერენსი/reference:

სს “საქართველოს ბანკი”/JSC "Bank of Georgia"    |   კონფიდენციალური/Confidential   |   დაბეჭდილია ინტერნეტ ბანკიდან/Printed from Internet Banking

მიმღების დასახელება/Recipient

მიმღების ბანკი/Recipient Bank

ანგარიში, სახაზინო კოდი/Acc.Treasure Code

ბანკის კოდი/Bank Code

ვალუტირების თარიღი/Value Date:

2113

2113

2113
2113

29/11/2021

29/11/2021

29/11/2021

29/11/2021

12083935142

12083935142

შპს გრინ რეზორტი

შპს გრინ რეზორტი

2,040,265.00

2,040,265.00

შპს გრინ რეზორტი

შპს გრინ რეზორტი

GE80BG0000000101127011GEL

GE80BG0000000101127011GEL

სს "საქართველოს ბანკი"

სს "საქართველოს ბანკი"

404559036

404559036

ორი მილიონ ორმოცი ათას ორას
სამოცდახუთი ლარი 00 თეთრი

თემი ქობულეთი - შემოსულობა ავტონომიური
რესპუბლიკების საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-
სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან

თემი ქობულეთი - შემოსულობა ავტონომიური
რესპუბლიკების საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-
სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან

300713389

300713389

BAGAGE22

BAGAGE22

სახელმწიფო ხაზინა

სახელმწიფო ხაზინა

TRESGE22

TRESGE22

2019 წლის 21 მარტის ნასყიდობის ხელშეკრულების მუხლი 2-ის თანახმად ანგარიშსწორება

2019 წლის 21 მარტის ნასყიდობის ხელშეკრულების მუხლი 2-ის თანახმად ანგარიშსწორება

ორი მილიონ ორმოცი ათას ორას
სამოცდახუთი ლარი 00 თეთრი



































პროექტი
ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა N--- 

2021 წლის ------------------------- ქ. ბათუმი 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული ქონების შპს „გრინ 

რეზორტი“- სათვის პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ” აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის 2019 წლის 21 მარტის N98 

ბრძანებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე 

შპს „გრინ რეზორტ“-ის 2021 წლის 21 ნოემბრის Gr-Out N211101 წერილის 

გათვალისწინებით, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის, 
„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების მართვისა და განკარგვის შესახებ“ აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის მე-12 მუხლის, „ხელშეკრულებით ნაკისრი 

ვალდებულებების შეუსრულებლობისათვის პირგასამტეხლოსაგან გათავისუფლებისა და 

ვალდებულებების შესასრულებლად დამატებითი ვადის მიცემის წესის განსაზღვრის 

თაობაზე“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2020 წლის 31 ივლისის N7 

დადგენილების და „ახალი კორონავირუსი (covid-19) გავრცელებით გამოწვეული 

ეკონომიკური აქტივობების შეზღუდვის პირობებში ეკონომიკის სტიმულირებისა და 

საინვესტიციო გარემოს ხელშესაწყობად რიგი ღონისძიებების განხორციელების შესახებ“ 
2020 წლის 14 აგვისტოს N65 განკარგულების საფუძველზე, აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს 2021 წლის ---- - -------- წერილის 

შესაბამისად:

1.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის 2019 წლის 21 

მარტის N98 ბრძანების მეორე პუნქტის „ვ1“, „ვ2“, „ზ“, „თ“, „თ1“, „ი“, „კ“, „პ“, „უ“,  ქვეპუნქტები  

ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
ვ1) ბრძანების 11 პუნტქით გათვალისწინებული ქონებისათვის არაუგვიანეს 2026 

წლის 30 ივნისისა გრგ-ს შემუშავება და დამტკიცება;
ვ2) ბრძანების მეორე პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტით წარმოდგენილი გეგმა-გრაფიკით 

გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების ვადად განისაზღვროს: 

ა) 2023 წლის 30 ივნისამდე არანაკლებ 2 ვილის მშენებლობის ნებართვის მიღება; 
ბ) 2024 წლის 30 ივნისამდე არანაკლებ 2 ვილის ექსპლუატაციაში მიღება; 
გ) 2025 წლის 30 ივნისამდე  1 (ერთი) ფეხბურთის ასოციაციათა საერთაშორისო 

ფედერაცია „ფიფა“-ს სტნადარტებით გათვალისწინებული ზომების, საწვრთნელი 

საფეხბურთო მოედნის, 1 (ერთი) შედარებით მცირე ან იგივე ზომის  სავარჯიშო მოედნის, 



2 (ორი) თიხნარის და 2 (ორი) მყარსაფარიან საჩოგბურთო კორტის სამშენებლო 

სამუშაოების დასრულება.  
დ) 2026 წლის 30 ივნისამდე სასტუმროსთვის განკუთვნილი შენობის ნულოვანი 

ნიშნულის დასრულება და დამატებით 5 (ხუთი) ვილის ექსპლუატაციაში მიღება;
ე) 2027 წლის 30 ივნისამდე სასტუმროსთვის განკუთვნილი შენობის მზიდი 

კონსტრუქციის დასრულება და დამატებით 10 (ათი) ვილის ექსპლუატაციაში მიღება; 
ვ) 2027 წლის 25 სექტემბრამდე 9 (ცხრა) ფოსოიანი გოლფის მოედნის სამშენებლო 

სამუშაოების დასრულება;
ზ) ხელშეკრულების გაფორმებიდან 45 (ორმოცდახუთი) თვის ვადაში, საპროექტო 

ობიექტის ვიზუალური ესკიზის შესათანხმებლად სამინისტროში წარდგენა (4 (ოთხი) 
მხრიდან ხედი მოცულობაში, საპროექტო ობიექტის გაბარიტები ფასადის 

მოსაპირკეთებელი მასალების ჩვენებით, ასევე მიწის ნაკვეთზე საპროექტო ობიექტის 

დასმის გეგმა); 
თ) ხელშეკრულების გაფორმებიდან 54 (ორმოცდათოთხმეტი) თვის ვადაში 

მრავალფუნქციური კომპლექსის (სასტუმრო, გამაჯანსაღებელი ცენტრი, საზოგადოებრივი 

დანიშნულების ობიექტები, 4 (ოთხი) საჩოგბურთო კორტი, 2 (ორი) 
საფეხბურთო/სავარჯიშო მოედანი, 9 (ცხრა) ფოსოიანი გოლფის მოედანი) მშენებლობის 

ნებართვის მიღება; 
თ1) არაუგვიანეს 2027 წლის 30 ივნისისა 18 (თვრამეტი) ფოსოიანი გოლფის მოედნის 

(შესაძლებელია ბრძანებით განსაზღვრული 9 და 18 ფოსოიანი გოლფის მოედნების 

გაერთიანება ერთ 27 ფოსოიან გოლფის მოედნად), გოლფ კლუბის და იპოდრომის 

მშენებლობის ნებართვის მიღება;
ი) ხელშეკრულების გაფორმებიდან 56 (ორმოცდათექვსმეტი) თვის ვადაში 

სამშენებლო სამუშაოების დაწყება და 108 (ასრვა) თვის ვადაში მრავალფუნქციური 

კომპლექსის (სასტუმრო, გამაჯანსაღებელი ცენტრი, საზოგადოებრივი დანიშნულების 

ობიექტები, 4 (ოთხი) საჩოგბურთო კორტი, 2 (ორი) საფეხბურთო/სავარჯიშო მოედანი, 9 

ფოსოიანი გოლფის მოედანი), მშენებლობის დასრულება, ობიექტების ექსპლუატაციაში 

მიღება და ამოქმედება, ხოლო არაუგვიანეს 2031 წლის 30 ივნისისა 18 (თვრამეტი) ან 27 

(ოცდაშვიდი) ფოსოიანი გოლფის მოედნის, გოლფ კლუბის და იპოდრომის მშენებლობის 

დასრულება, ობიექტების ექსპლუატაციაში მიღება და ამოქმედება; 
კ) სამშენებლო სამუშაოების დაწყებიდან ყოველწლიურად პროექტის ფარგლებში 

არანაკლებ 20 000 000 (ოცი მილიონი) ლარის ინვესტიციის განხორციელება, ხოლო 

ხელშეკრულების გაფორმებიდან 108 (ოასრვა) თვის ვადაში ჯამში არანაკლებ 250 000 000 

(ორასორმოცდაათი მილიონი) ლარის ინვესტიციის განხორციელება საკუთრივ ან მესამე 

პირების მეშვეობით, ხოლო არაუგვიანეს 2030 წლის 30 ივნისისა დამატებით 250 000 000 

(ორას ორმოცდაათი მილიონი) ინვესტიციის განხორციელება საკუთრივ ან მესამე პირების 

მეშვეობით,; 
პ) ხელშეკრულების გაფორმებიდან 108 (ასრვა) თვის ვადაში 100 ვილის 

მშენებლობის დასრულება და ექსპლუატაციაში მიღება, ხოლო არაუგვიანეს 2031 წლის 30 

ივნისისა უზრუნველყოს არანაკლებ 50 (ორმოცდაათი) ვილის მშენებლობის დასრულება 

და ექსპლუატაციაში მიღება; 



უ)  არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა უზრუნველყოს შესაბამის 

სამსახურებთან შეთანხმებით ქობულეთის სახელმწიფო ნაკრძალში (ქობულეთის 

აღკვეთილი, „ისპანის ჭაობი“) ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა და არანაკლებ 

250 000 ლარის ინვესტიციის განხორციელბა.
3. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრომ 

(ჯ.ფუტკარაძე) ამ ბრძანების შესრულების მიზნით უზრუნველყოს მოქმედი 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელება. 
4. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერის დღიდან. 

        მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძე
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შპს „გრინ რეზორტ“-ის დირექტორს 

ბატონ ლევან შერაზადაშვილს 

მის: ქ. თბილისი, კრწანისის რაიონი, 
კრწანისის I გასასვლელი N5;  ს/კ N404559036 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში შპს 

„გრინ რეზორტ“-ის 2019 წლის 24 დეკებრის და 2020 წლის 12 მარტის წერილებით  

წარმოდგენილი ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 ნოემბრის N186 

განკარგულების და გეგმა-გრაფიკის საფუძველზე, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროსა და შპს „გრინ რეზორტ“-ს შორის 2019 წლის 21 

მარტს გაფორმებული ნასყიდობის ხელშეკრულების 3.2. პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტით 

გათვალისწინებული ვალდებულებები, კერძოდ, ხელშეკრულების გაფორმებიდან 12 

(თორმეტი) თვის ვადაში გრგ-ის შემუშავება, დამტკიცება და გრგ-ის დამტკიცებიდან 1 

(ერთი) თვის ვადაში სამინისტროსთან შეთანხმებული ვალდებულების შესრულების გეგმა-
გრაფიკის წარმოდგენა შპს „გრინ რეზორტ“-ს ჩაეთვალა შესრულებულად. 

პატივისცემით,

ჯაბა ფუტკარაძე

მინისტრი

.



6152-01-01-10-2-202112091619 N 01-01-10/6152

09/12/2021

შპს „გრინ რეზორტ“-ის დირექტორს 

ბატონ ლევან შერაზადიშვილს 

მის: ქ. თბილისი, კრწანისის რაიონი, 
კრწანისის I გასასვლელი N5; ს/კ N404559036 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში შპს 

„გრინ რეზორტ“-ის 2021 წლის 29 ნოემბრის წერილით წარმოდგენილი, 2021 წლის 29 

ნოემბრის საგადასახადო დავალების (რეფერენსი N12083935142) საფუძველზე, აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროსა და შპს „გრინ 

რეზორტ“-ს შორის 2019 წლის 21 მარტს გაფორმებული ნასყიდობის ხელშეკრულების მე-2 

მუხლის 2.1 პუნქტით გათვალისწინებული ვალდებულების, კერძოდ, საკუთრებაში 

გადაცემული ქონების საპრივატიზებო საფასურის ნაწილის - 2 040 265 (ორი მილიონ ორმოცი 

ათას ორას სამოცდახუთი) ლარის გადახდა შპს „გრინ რეზორტ“-ს ჩაეთვალა 

შესრულებულად.

პატივისცემით,

ჯაბა ფუტკარაძე

მინისტრი

.



000000-00-0-000000000000 N __________

__/__/____

შპს „გრინ რეზორტ“-ის დირექტორს 

ბატონ ლევან შერაზადიშვილს 

მის: ქ. თბილისი, კრწანისის რაიონი, კრწანისის I გასასვლელი N5; 

ს/კ N404559036 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში შპს 

„გრინ რეზორტ“-ის 2020 წლის 9 დეკემბრის წერილით წარმოდგენილი, 2020 წლის 8 

დეკემბრის N1195 საგადასახადო დავალების საფუძველზე, აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროსა და შპს „გრინ რეზორტ“-ს შორის 2019 

წლის 21 მარტს გაფორმებული ნასყიდობის ხელშეკრულების მე-2 მუხლის 2.1 პუნქტით 

გათვალისწინებული ვალდებულების, კერძოდ, საკუთრებაში გადაცემული ქონების 

საპრივატიზებო საფასურის ნაწილის - 2 000 000 ლარის გადახდა შპს „გრინ რეზორტ“-ს 

ჩაეთვალა შესრულებულად. 

პატივისცემით,

ჯაბა ფუტკარაძე

მინისტრი

.



































 

შპს გრინ რეზორტი – ს/კ: 404559036; მის: მ. ასათიანის 10, სართული 22, ოფისი N134, თბილისი, საქართველო 0177 ; levan@gr.ge; +995 599 52 55 88 

Gr-Out #210201 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრს  

ბ-ნ ჯაბა ფუტკარაძეს 

ბატონო ჯაბა, 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროსა და შპს 

„გრინ რეზორტ“-ს (ს/კ: 404559036) შორის 2019 წლის 21 მარტს გაფორმებული ნასყიდობის 

ხელშეკრულებისა და 2020 წლის 17 ნოემბრის შეთანხმების აქტით განსაზღვრული 

ვალდებულების შესრულების უზრუნველსაყოფად წარმოგიდგენთ სს „ტერაბანკის“ მიერ 

გაცემულ უპირობო და გამოუხმობად საბანკო გარანტიას რომელიც ძალაშია 2030 წლის 16 

სექტემბრის ჩათვლით. გთხოვთ, სს „ტერაბანკის“ მიერ გაცემული გარანტიით ჩაგვინაცვლოთ 

სს „საქრთველოს ბანკის“ მიერ გაცემული საბანკო გარანტია #PE44375-19 და გააუქმოთ სს 

„საქართველოს ბანკის“ მიერ გაცემული გარანტია. 

ამასთან, გთხოვთ, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2020 წლის 31 

ივლისის №7 დადგენილების მე-2 პუნქტის შესაბამისად ხელშეკრულებით ნაკისრი დარჩენილი 

ვალდებულებების შესრულების ვადები გაგვიგრძელოთ 18 თვის ვადით. ამასთან, სრულად 

გაგვათავისუფლოთ აღნიშნულ პერიოდში დარიცხული/დასარიცხი პირგასამტეხლოსაგან. 

ხოლო ამავე დადგენილების მე-3 პუნქტის შესაბამისად მოგვცეთ დამატებითი ვადა 

საპრივატიზებო საფასურის გადასახდელად 2021 წლის 1 დეკემბრამდე და გაგვათავისუფლოთ 

აღნიშნული ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო დარიცხული/დასარიცხი 

პირგასამტეხლოსაგან 

დანართი: სს „ტერაბანკის“ მიერ გაცემული საბანკო გარანტია # 39.0574693.001 

პატივისცემით, 

შპს „გრინ რეზორტი“-ს 

საიდენტიფიკაციო კოდი 404559036 

დირექტორი ლევან შერაზადიშვილი _____________________________ 

2021 წლის 15 თებერვალი 
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