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გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

გ	ა	ნ	კ	ა	რ	გ	უ	ლ	ე	ბ	ა	№	4

წყალტუბოს	მუნიციპალიტეტის	საკუთრებაში	არსებული	ქონების
საპრივატიზაციო	ობიექტების

ნუსხის	დამტკიცების	შესახებ

საქართველოს	ორგანული	კანონის	„ადგილობრივი	თვითმმართველობის	კოდექსი“-ს	24-ე
მუხლის	პირველი	ნაწილის	,,ე’’	პუნქტის	„ე.დ“	ქვეპუნქტის,	61-ე	მუხლის	მე-2	ნაწილისა
და	საქართველოს	ზოგადი	ადმინისტრაციული	კოდექსის	61-ე	მუხლის	შესაბამისად:

1.	დამტკიცდეს	წყალტუბოს	მუნიციპალიტეტის	საკუთრებაში	არსებული	ქონების
საპრივატიზაციო	ობიექტების	ნუსხა	დანართი	N1-ის	შესაბამისად.	/დანართი
განკარგულებას	თან	ერთვის/

2.	ამ	განკარგულების	ძალაში	შესვლის	დღიდან	ძალადაკარგულად	გამოცხადდეს
,,წყალტუბოს	მუნიციპალიტეტის	საკუთრებაში	არსებული	ქონების	საპრივატიზაციო
ობიექტების	ნუსხის	დამტკიცების	შესახებ’’	წყალტუბოს	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს
2020	წლის	31	იანვრის	N	36	7	განკარგულება.

3.	კონტროლი	განკარგულების	შესრულებაზე	განახორციელოს	წყალტუბოს
მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	ეკონომიკისა	და	ქონების	მართვის	კომისიამ.

4.	განკარგულება	ძალაში	შევიდეს	გამოქვეყნებისთანავე.

5.	განკარგულება	შეიძლება	გასაჩივრდეს,	კანონით	დადგენილი	წესით,	ქუთაისის
საქალაქო	სასამართლოში	/ვ.კუპრაძის	ქუჩა	№11/,მისი	გაცნობიდან	ერთი	თვის	ვადაში.

პაატა	ახალაძე

წყალტუბოს	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-
საკრებულოს	თავმჯდომარე



წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2021 წლის 29 იანვრის №4  განკარგულების 

დანართი №1 

 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო 

ობიექტების ნუსხა 

№ 
ქონების 

დასახელება 
                    მისამართი 

 

ფართობი 

(კვ.მ.) 

მიწის (უძრავი ქონების) 

საკადასტრო კოდი 

1 

არასასოფლო-
სამეურნეო 

დანიშნულების 
მიწის ნაკვეთი 

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის 

სოფელი გეგუთი 

750 29.14.34.012 

2 

არასასოფლო-
სამეურნეო 

დანიშნულების 
მიწის ნაკვეთი 

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის 

სოფელი ფარცხანაყანები 

205 29.11.32.019 

3 

არასასოფლო-
სამეურნეო 

დანიშნულების 
მიწის ნაკვეთი 

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის 

სოფელი ფარცხანაყანები 

73 29.11.32.020 

4 

არასასოფლო-
სამეურნეო 

დანიშნულების 
მიწის ნაკვეთი 

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის 

სოფელი მაღლაკი 

3500 29.10.39.060 

5 

არასასოფლო-
სამეურნეო 

დანიშნულების 
მიწის ნაკვეთი 

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის სოფელი  

მუხიანი 

305 29.13.38.312 

6 

შენობა-ნაგებობა 

     (სარდაფი) 

ქალაქი წყალტუბო, კოლხეთის 

ქუჩა N15 
209,50 29.08.33.192.01.500 

7 

არასასოფლო-
სამეურნეო 

დანიშნულების 
მიწის ნაკვეთი და 

მასზე 
განთავსებული 

შენობა-
ნაგებობები 

ქალაქი წყალტუბო,  9 აპრილის 

მე-3 შესახვევი N3  

6932 

 
29.08.37.022 

8 

არასასოფლო-
სამეურნეო 

დანიშნულების 
მიწის ნაკვეთი და 

მასზე 
განთავსებული 

შენობა-ნაგებობა 

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის სოფელი  

გუმბრა (გუმბრინი) 

4643  29.09.38.070 

9 

არასასოფლო-
სამეურნეო 

დანიშნულების 
მიწის ნაკვეთი და 

მასზე 

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის სოფელი  

გუმბრა  

1730 29.09.33.059 



 

 

 

განთავსებული 
შენობა-ნაგებობა 

10 

არასასოფლო-
სამეურნეო 

დანიშნულების 
მიწის ნაკვეთი და 

მასზე 
განთავსებული 

შენობა-ნაგებობა 

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის სოფელი  

გეგუთი 

1450 29.14.37.171 

11 

არასასოფლო-
სამეურნეო 

დანიშნულების 
მიწის ნაკვეთი და 

მასზე 
განთავსებული 

შენობა-ნაგებობა 

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის სოფელი  

გეგუთი 

1120 29.14.31.285 

12 

არასასოფლო-
სამეურნეო 

დანიშნულების 
მიწის ნაკვეთი და 

მასზე 
განთავსებული 

შენობა-ნაგებობა 
(ღია ფარდული) 

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის სოფელი  

გეგუთი 

1530 29.14.34.322 

13 

შენობა-ნაგებობა  
და მასზე 

დამაგრებული 
არასასოფლო-

სამეურნეო 
დანიშნულების 
მიწის ნაკვეთი  

 

ქალაქი წყალტუბო, შანიძის 

ქუჩის N1 

არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი-6376 კვ.მ 

 შენობა-ნაგებობა N1 

საერთო შიდა  ფართი 

3146,27 კვ.მ 

29.08.37.143 

 

14 

არასასოფლო-
სამეურნეო 

დანიშნულების 
მიწის ნაკვეთი  

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის სოფელი  

გეგუთი 

100 29.14.38.554 

№ 
ქონების დასახელება 

ქონების 

ადგილმდებარეობა 
გამოშვები

ს წელი 

სახელმწიფო 

ნომერი 
კოდი 

1 

 

ავტომანქანა FORD-

SCORPIO 

ქ. წყალტუბო, 

რუსთაველის N25 
1996 

REV-093 

WF0FXXGAGFTK41859 

2 
ავტომანქანა FORD 

COUNTOUR 

ქ. წყალტუბო, 

რუსთაველის N25 
1998 

IIJ-225 
IFALP6531WK164200 


