
№ უძრავი ქონების 
დასახელება

უძრავი ქონების ფართობი, 
მდებარეობა, მისამართი 

უძრავი ქონების 
საკადასტრო კოდი

პრივატიზაციის 
თარიღი  

1
არასასოფო-
სამეურნეო 

დანიშნულების 
მიწის ნაკვეთი

1700კვ.მ მიწის ნაკვეთი 
მდებარე ქ. წყალტუბო 

სოფელი გეგუთი
ს/კ 29.14.34.011

2016 წლის           
19 აპრილი

2
არასასოფო-
სამეურნეო 

დანიშნულების 
მიწის ნაკვეთი

200კვ.მ მიწის ნაკვეთი 
მდებარე ქ. წყალტუბო 

თამარ მეფისა და 
აღმაშენებლი ქუჩის 

გადაკვეთასთან

ს/კ 29.08.36.013
2017 წლის            

01 სექტემბერი

3
არასასოფო-
სამეურნეო 

დანიშნულების 
მიწის ნაკვეთი

500კვ.მ მიწის ნაკვეთი 
მდებარე ქ. წყალტუბო 

სოფელი ხომული
ს/კ 29.09.35.015

2016  წლის            
07 აპრილი

4
არასასოფო-
სამეურნეო 

დანიშნულების 
მიწის ნაკვეთი

500კვ.მ მიწის ნაკვეთი 
მდებარე ქ. წყალტუბო 

ტაბიძის ქუჩა
ს/კ 29.08.36.008

2016  წლის            
24 თებერვალი

5
არასასოფო-
სამეურნეო 

დანიშნულების 
მიწის ნაკვეთი

1000კვ.მ მიწის ნაკვეთი 
მდებარე ქ. წყალტუბო 

სოფელი გეგუთი
ს/კ 29.14.35.003

2016  წლის            
24 თებერვალი

6
არასასოფო-
სამეურნეო 

დანიშნულების 
მიწის ნაკვეთი

35კვ.მ მიწის ნაკვეთი 
მდებარე ქ. წყალტუბო 
სოფელი  ყუმისთავი

ს/კ 29.04.36.011
2016  წლის            
07 აპრილი

7
არასასოფო-
სამეურნეო 

დანიშნულების 
მიწის ნაკვეთი

1500კვ.მ მიწის ნაკვეთი 
მდებარე ქ. წყალტუბო 

სოფელი გეგუთი
ს/კ 29.14.34.014

2016  წლის           
26 თებერვალი

8
არასასოფო-
სამეურნეო 

დანიშნულების 
მიწის ნაკვეთი

550კვ.მ მიწის ნაკვეთი 
მდებარე ქ. წყალტუბო 

მარჯანიშვილის მოედანი
ს/კ 29.08.41.006

2016  წლის           
14 აპრილი

9
არასასოფო-
სამეურნეო 

დანიშნულების 
მიწის ნაკვეთი

100კვ.მ მიწის ნაკვეთი 
მდებარე ქ. წყალტუბო 

გ.ტაბიძის ქუჩის 2 შესახვევი 
2-ის მიმდებარედ

ს/კ 29.08.41.864
2019 წლის           
13 ივნისი

10
არასასოფო-
სამეურნეო 

დანიშნულების 
მიწის ნაკვეთი

950კვ.მ მიწის ნაკვეთი 
მდებარე ქ. წყალტუბო 

სოფელი გეგუთი
ს/კ 29.14.34.013

2016 წლის           
19 აპრილი

 



11
არასასოფო-
სამეურნეო 

დანიშნულების 
მიწის ნაკვეთი

1025კვ.მ მიწის ნაკვეთი 
მდებარე ქ. წყალტუბო 
მარჯანიშვილის ქუჩის 

მიმდებარედ

ს/კ 29.08.41.852
2016 წლის           

21 ნოემბერი

12 შენობა-ნაგებობა
შენობის ფართი 4 238.4კვ.მ  

მდებარე ქ.წყალტუბო 
ბარათაშვილის ქუჩა №1

ს/კ 29.08.35.044
2016 წლის           
08 აგვისტო

13
არასასოფო-
სამეურნეო 

დანიშნულების 
მიწის ნაკვეთი

50კვ.მ მიწის ნაკვეთი 
მდებარე ქ. წყალტუბო 

სოფელ მაღლაკში
ს/კ 29.10.33.076

2016 წლის             
19 აპრილი

14
არასასოფო-
სამეურნეო 

დანიშნულების 
მიწის ნაკვეთი

150კვ.მ მიწის ნაკვეთი 
მდებარე ქ. წყალტუბო 

სოფელ საყულია
ს/კ 29.15.33.450

2020 წლის             
17 მარტი

15 შენობა-ნაგებობა
40.05კვ.მ  ნახევარ-სარდაფი 

მდებარე  ქ.წყალტუბო 
წერეთლის ქუჩა №11 

ს/კ 
29.08.31.233.01.508

2019 წლის             
12 ნოემბერი

16
არასასოფო-
სამეურნეო 

დანიშნულების 
მიწის ნაკვეთი

120კვ.მ მიწის ნაკვეთი 
მდებარე ქ. წყალტუბო 

სოფელ გეგუთი
ს/კ 29.14.32.025

2017 წლის             
16 მაისი



17
არასასოფო-
სამეურნეო 

დანიშნულების 
მიწის ნაკვეთი

300კვ.მ მიწის ნაკვეთი 
მდებარე ქ. წყალტუბო 

სოფელი წყალტუბო
ს/კ 29.05.35.020

2016 წლის            
10 თებერვალი

18
არასასოფო-
სამეურნეო 

დანიშნულების 
მიწის ნაკვეთი

100კვ.მ მიწის ნაკვეთი 
მდებარე ქ. წყალტუბო 

სოფელი წყალტუბო
ს/კ 29.05.35.039

2016 წლის            
16 თებერვალი

19
არასასოფო-
სამეურნეო 

დანიშნულების 
მიწის ნაკვეთი

1000კვ.მ მიწის ნაკვეთი 
მდებარე ქ. წყალტუბო 

სოფელი სორმონი
ს/კ 29.06.39.011

2016 წლის            
15 აპრილი

20
არასასოფო-
სამეურნეო 

დანიშნულების 
მიწის ნაკვეთი

230კვ.მ მიწის ნაკვეთი 
მდებარე ქ. წყალტუბო 
წერეთლის ქუჩა №2-ის 

მიმდებარედ

ს/კ 29.08.31.243
2016 წლის           

09 ნოემბერი

21
არასასოფო-
სამეურნეო 

დანიშნულების 
მიწის ნაკვეთი

1000კვ.მ მიწის ნაკვეთი 
მდებარე ქ. წყალტუბო 
მარჯანიშვილის ქუჩის 

მიმდებარედ

ს/კ 29.08.41.851
2016 წლის           

16 ნოემბერი



პრივატიზაციის 
პროცედურის ტიპი 

გამარჯვებული 
ორგანიზაციის/პირის  

საიდენტიფიკაციო კოდი

გამარჯვებული 
ორგანიზაციის 

დასახელება/პირის 
სახელი და გვარი

ფასი 
გადახდილი 

თანხა

ელექტრონული 
აუქციონი

ლია  ხოჯავა 20 400 ლარი

ელექტრონული 
აუქციონი

თეიმურაზ ჩირგაძე 5 500 ლარი

ელექტრონული 
აუქციონი

იოსებ დოლაბერიძე 2 750 ლარი

ელექტრონული 
აუქციონი

თამაძი იობიძე 13 750 ლარი

ელექტრონული 
აუქციონი

ირაკლი გურეშიძე 26 000 ლარი

ელექტრონული 
აუქციონი

გიორგი მესხი 192.50 ლარი

ელექტრონული 
აუქციონი

ემზარ სანებლიძე 8 250 ლარი

ელექტრონული 
აუქციონი

დათუნა თევდორაძე 12 100 ლარი

ელექტრონული 
აუქციონი

ვახტანგ ჩიტორელიძე 16 380 ლარი

ელექტრონული 
აუქციონი

შ.პ.ს. "აისბერი"                      
ს/ან430026447

დირექტორი:           
გიორგი ბარამაძე

5 225 ლარი

დანართი 1



ელექტრონული 
აუქციონი

შ.პ.ს. "მეოხი                          ს/ნ 
212804722 

დირექტორი:           
ჯემალი კვერნაძე

55 020 ლარი

ელექტრონული 
აუქციონი

შ.პ.ს. "ვესტ-საიდი"                
ს/ნ 405156815

დირექტორი:           მერაბ 
ჩაგიაშვილი

543 676.10  
ლარი 

ელექტრონული 
აუქციონი

იაშა ლექვინაძე 275 ლარი

ელექტრონული 
აუქციონი

შ.პ.ს. "მაგთიკომი"             ს/ნ 
204876606

წარმომადგენელი: 
დავით ქინქლაძე

7 425 ლარი

ელექტრონული 
აუქციონი

ვეფხვია ხეცურიანი 11 110 ლარი

ელექტრონული 
აუქციონი

მამუკა გუგუნავა 660 ლარი



ელექტრონული 
აუქციონი

ჯობე ონიანი 1 650 ლარი

ელექტრონული 
აუქციონი

რუსუდან კინწურაშვილი 550 ლარი

ელექტრონული 
აუქციონი

ავთანდილ რობაქიძე 5 500 ლარი

ელექტრონული 
აუქციონი

ზვიად კინწურაშვილი 10 560 ლარი

ელექტრონული 
აუქციონი

დათუნა თევდორაძე 28 160 ლარი



საინვესტიციო 
ვალდებულების 

სტატუსი 

საინვესტიციო 
ვალდებულების 

ტიპი

საინვესტიციო 
ვალდებულების 

აღწერა

 



არაუმეტეს 24 
თვის ვადაში უნდა 

განხორცილდეს 
უძრავი ქონების 

მშენებლობა/რეაბ
ილიტაცია, 

ექსპლუატაციაში 
მიღება, აღჭურვა, 
ფუნქციონირების 
დაწყება და ეზოს 
კეთილმოწყობა, 

(რაც მოიცავს 
(მაგრამ არ 

შემოიფარგლება) 
გადაცემული 

უძრავი ქონების 
შემოღობვას, 

გამწვანებას, გარე 
განათებას იმ 

მოქმედი 
სამშენებლო 

ნორმების 
შესაბამისად, 
რომლითაც 

ხორციელდება 
პროექტირება და 

მშენებლობა). 
ასევე, არაუმეტეს 
24 თვის ვადაში 
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