
   
  

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონებების ნუსხა 

 

 
N ქონების დასახელება 

(დანიშნულება, 

ფართობი, შენობა-

ნაგებობა) 

მისამართი უფლების დამადასტურებელი 

დოკუმენტი 

ქონების სახეობა საკადასტრო 

კოდი 

შენი

შვნა 

1 2 3 4 5 6 7 

1 6375 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი და მასზე 

განთავსებული შენობა 

(შენ.ნაგ.:N1 შენობა-

ნაგებობა) 

ქალაქი 

წყალტუბო, 

შანიძის ქუჩა N1 

ბრძანება, N1-1/1820, 26.11.2007, 

საქართველოს ეკონომიკური 

განვითარების მინისტრი; 

მომართვა, N376, 02.07.2008, 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა. 

 

დამატებითი ქონება 

29.08.37.143  

2 780 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი და მასზე 

განთავსებული შენობა 

(სოფელი დღნორისის 

ადმინისტრაციული 

შენობა)-215 კვ.მ 

სოფელი 

დღნორისა 

ბრძანება, N1-1/1820, 26.11.2007, 

საქართველოს ეკონომიკური 

განვითარების სამინისტრო; N751, 

28.11.2007, საქართველოს 

მთავრობა; 

ძირითადი ქონება 29.02.34.023  

3 100 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი და მასზე 

განთავსებული შენობა 

სოფელი მექვენა ბრძანება, N1-1/1820, 26.11.2007, 

საქართველოს ეკონომიკური 

განვითარების სამინისტრო; N751, 

28.11.2007, საქართველოს 

მთავრობა; 

ძირითადი ქონება 29.01.35.270  



(სოფელი მექვენის 

ადმინისტრაციული 

შენობა)N1 

4 1000 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი და მასზე 

განთავსებული შენობა-

ნაგებობა (სოფელი 

ოფურჩხეთის 

ადმინისტრაციული 

შენობა) 

შენ.ნაგ.: N1 

სოფელი 

ოფურჩხეთი 

ბრძანება, N1-1/1820, 26.11.2007, 

საქართველოს ეკონომიკური 

განვითარების სამინისტრო;  

წერილი, #31/1113, 18.03.2016, 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა,. განკარგულება 

სახელმწიფო საკუთრებაში 

არსებული უძრავი ქონების 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში გადაცემის 

შესახებ, N751, 28.11.2007, 

საქართველოს მთავრობა; 

ძირითადი ქონება 29.03.35.223  

5 500  კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი და მასზე 

დამაგრებული შენობა-

ნაგებობა (სოფელ 

რიონის 

ადმინისტრაციული 

შენობა)-N1 -295 კვ.მ 
 

სოფელი რიონი ბრძანება, N1-1/1820, 26.11.2007, 

საქართველოს ეკონომიკური 

განვითარების სამინისტრო; 

განკარგულება, N751, 28.11.2007, 

საქართველოს მთავრობა; 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში გადასაცემი 

ძირითადი ქონების ნუსხა; 

ძირითადი ქონება 29.06.38.176  



6 2100 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი და მასზე 

დამაგრებული შენობა-

ნაგებობა (სოფელ 

ქვიტირის 

ადმინისტრაციული 

შენობა)-შენ.ნაგ.:N 01 

განაშენიანების 

ფართობი-305 კვ.მ. 

სოფელი ქვიტირი განკარგულება, N751, 28.11.2007, 

საქართველოს 

მთავრობა;ბრძანება, N1-1/1820, 

26.11.2007, საქართველოს 

ეკონომიკური განვითარების 

მინისტრი; 

ძირითადი შენობა 29.12.33.342  

7 82 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი  

სოფელი გეგუთი ბრძანება, N1-1/1820, 26.11.2007, 

საქართველოს ეკონომიკური 

განვითარების მინისტრი; 

განკარგულება, N751, 28.11.2007, 

საქართველოს მთავრობა; 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში გადასაცემი 

ძირითადი ქონების ნუსხა; 

ძირითადი შენობა 29.14.34.285  

8 1460 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი და მასზე 

განტავსებული შენობა-

ნაგებობა (ოფშკვითის 

ადმინისტრაციული 

შენობა)- 

შენ.ნაგ.N 01 

განაშენიანების 

ფართობი-247.0 კვ.მ. 

სოფელი 

ოფშკვითი 

ბრძანება, N1-1/1820, 26.11.2007, 

საქართველოს ეკონომიკური 

განვითარების მინისტრი; 

განკარგულება, N751, 28.11.2007, 

საქართველოს მთავრობა; 

წერილი, N31/1112, 18.03.2016, 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა; 

ძირითადი ქონება 29.16.32.402  

9 1400 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

სოფელი საყულია ბრძანება, N1-1/1820, 26.11.2007, 

საქართველოს ეკონომიკური 

ძირითადი ქონება 29.15.33.278  



დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი და მასზე 

დამაგრებული შენობა-

ნაგებობა (საყულიიის 

ადმინისტრაციული 

შენობა)N1 N2 

განვითარების მინისტრი; 

განკარგულება, N751, 28.11.2007, 

საქართველოს მთავრობა; 

წერილი, N31/254, 18.03.2016, 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა; 

10 სოფელ მუხიანის 

ადმინისტრაციული 

შენობა-2700 კვ.მ ( 

შენ.ნაგ.:N 01 

განაშენიანების 

ფართობი-232.9 კვ.მ., 

მთლია 

ნი ფართი:418 

სოფელი მუხიანი ბრძანება, N1-1/1820, 26.11.2007, 

საქართველოს ეკონომიკური 

განვითარების სამინისტრო;  

წერილი, N31/1111, 18.03.2016, 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა, განკარგულება, N751, 

28.11.2007, საქართველოს 

მთავრობა; წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

გადასაცემი ძირითადი ქონების 

ნუსხა; 

ძირითადი ქონება 29.07.35.001  

11  2810 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი და მასზე 

დამაგრებული შენობა-

ნაგებობა (სოფელ 

ფარცხანაყანევის 

ადმინისტრაციული 

შენობა) 

სოფელი 

ფარცანაყანევი 

განკარგულება, N751, 28.11.2007, 

საქართველოს მთავრობა; 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში გადასაცემი 

ძირითადი ქონების ნუსხა; 

 

ძირითადი ქონება 29.11.36.286  

12 1400 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი და მასზე 

დამაგრებული შენობა-

ნაგებობა (სოფელ 

სოფელი მაღლაკი N1-1/1820, 26.11.2007, 

საქართველოს ეკონომიკური 

განვითარების სამინისტრო;  

განკარგულება, N751, 28.11.2007, 

საქართველოს მთავრობა; 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

ძირითადი ქონება 29.10.37.366  



მაღლაკის 

ადმინისტრაციული 

შენობა)N1, N2 

საკუთრებაში გადასაცემი 

ძირითადი ქონების ნუსხა; 

13 1800 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი და მასზე 

დამაგრებული შენობა-

ნაგებობა (სოფელ 

პატრიკეთის 

ადმინისტრაციული 

შენობა) N1 

სოფელი 

პატრიკეთი 

 N1-1/1820, 26.11.2007, 

საქართველოს ეკონომიკური 

განვითარების სამინისტრო;  

განკარგულება, N751, 28.11.2007, 

საქართველოს მთავრობა; 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში გადასაცემი 

ძირითადი ქონების ნუსხა; 

ძირითადი ქონება 29.17.31.463  

14 1200 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი და მასზე 

დამაგრებული შენობა-

ნაგებობა (სოფელ 

გვიშტიბის 1200 კვ.მ 

არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი და მასზე 

დამაგრებული შენობა-

ნაგებობა 

ადმინისტრაციული 

შენობა)N1,N2 

სოფელი 

გვიშტიბი 

N1-1/1820, 26.11.2007, 

საქართველოს ეკონომიკური 

განვითარების სამინისტრო;  

განკარგულება, N751, 28.11.2007, 

საქართველოს მთავრობა; 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში გადასაცემი 

ძირითადი ქონების ნუსხა; 

ძირითადი ქონება 29.07.32.282  

15 1700 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი და მასზე 

დამაგრებული შენობა-

ნაგებობა სოფელ 

სოფელი გუმბრა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში გადასაცემი 

ძირითადი ქონების ნუსხა. N1-

1/1820, 26.11.2007, საქართველოს 

ეკონომიკური განვითარების 

მინისტრი; ბრძანება.N1-1/1820, 

ძირითადი ქონება 29.09.37.234  



გუმბრის 

ადმინისტრაციული 

შენობა-1700 კვ.მ 

შენ.ნაგ.:N01-

განაშენიანების ფართი 

216 კვ.მ, მთლიანი 

ფართი:375.71 

26.11.2007, საქართველოს 

ეკონომიკური განვითარების 

მინისტრი;  განკარგულება 

"სახელმწიფო საკუთრებაში 

არსებული უძრავი ქონების 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში გადაცემის 

შესახებ", N751, 28.11.2007, 

საქართველოს მთავრობა; 

16 2180 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი და მასზე 

დამაგრებული შენობა-

ნაგებობა სოფელ 

წყალტუბოს 

ადმინისტრაციული 

შენობა 

(შენ.ნაგ.:N01-

განაშენიანების ფართი 

245 კვ.მ).,  

სოფელი 

წყალტუბო 

განკარგულება, N751, 28.11.2007, 

საქართველოს მთავრობა; 

ბრძანება, N1-1/1820, 26.11.2007, 

საქართველოს ეკონომიკური 

განვითარების სამინისტრო;  

ბრძანება, N31 396, 11.04.2016, 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

გამგებელი; 

ძირითადი ქონება 29.05.37.233  

17 1600 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი და მასზე 

დამაგრებული შენობა-

ნაგებობა (ცხუნკურის 

ადმინისტრაციული 

შენობა, N1 

სოფელი 

ცხუნკური 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში გადასაცემი 

ძირითადი ქონების ნუსხა. N1-

1/1820, 26.11.2007, საქართველოს 

ეკონომიკური განვითარების 

მინისტრი; ბრძანება.  

განკარგულება "სახელმწიფო 

საკუთრებაში არსებული უძრავი 

ქონების წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

გადაცემის შესახებ", N751, 

 29.04.38.054  



28.11.2007, საქართველოს 

მთავრობა; წერილი წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

18 6600 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი და მასზე 

განთავსებული შენობა-

ნაგებობა (N1 შენობა-

ნაგებობა 1855,8 კვ.მ) 

ქალაქი 

წყალტუბო, 

რუსთაველის 

ქუჩა N25 

საქართველოს მთავრობა 2008 

წლის 8 სექტემბერი N575 

განკარგულება.საქართველოს 

ეკონომიკის მინისტრის 2008 

წლის 8 აგვისტოს N1-1/1681 

ბრძანება. 
 

ძირითადი ქონება 29.08.34.014.  

19  18790 კვ,მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი დამასზე 

განთავსებული შენობა -

ნაგებობა (შენ.ნაგ.: N1 

(საერთო ფართით 

1667.02 კვ.მ.) 

ცენტრალური 

ბიბლიოთეკისა და 

მუზეუმის შენობა) 

ქალაქი 

წყალტუბო, 

რუსთაველის 

ქუჩა N1 

 

ბრძანება, N1-1/1422, 08.07.2008, 

საქართველოს ეკონომიკური 

განვითარების მინისტრი;  

ხელშეკრულება საქართველოს 

ეკონომიკური განვითარების 

სამინისტროს სახელმწიფო 

ქონების აღრიცხვისა და 

პრივატიზების რაჭა-ლეჩხუმი-

იმერეთის სამხარეო 

სამმართველოსა და წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტს შორის 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში დამატებით 

ქონების გადაცემის თაობაზე. ; , 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში გადასაცემი 

დამატებითი ქონების ნუსხა, 

დამტკიცებული ეკონომიკური 

განვითარების მინისტრის 

ბრძანებით., N1-1/1422, 

08.07.2008; , მომართვა., #514, 

09.09.2008, წყალტუბოს 

დამატებითი ქონება 29.08.35.028  



მუნიციპალიტეტის გამგეობა,.; , 

მიღება-ჩაბარების აქტი. 2008 

წლის 21 ივლისი. 

20 4500 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი და მასზე 

განთავსებული შენობა-

ნაგებობა შენ.ნაგ.:N 01 

განაშენიანების 

ფართობი-2447 კვ.მ., სხვა 

შენ.:დარბაზი, 

ფოიე,სცენა , კულისები - 

საერთო ფართი 2068,7 

კვ.მ; ანტრესოლი, ლოჟა -

საერთო ფართი -294.7 

კვ.მ ; სარდაფი - საერთო 

ფართი -810.5 კვ.მ.)ს/დ 

,,ივერია’’ 

ქალაქი 

წყალტუბო, 

ცენტრალური 

პარკის 

ტერიტორია 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში გადასაცემი 

დამატებითი ქონების ნუსხა 

დამტკიცებული ბრძანებით., N1-

1/1422, 08.07.2008, ეკონომიკური 

განვითარების მინისტრი; , 

ბრძანება., N1-/1/1422, 08.07.2008, 

საქართველოს ეკონომიკური 

განვითარების მინისტრი; , 

მომართვა., N514, 09.09.2008, 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა, წერილი, N102, 

17.06.2014, წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტი გამგეობის 

ეკონომიკისა და მუნიციპალური 

ქონების მართვის სამსახური; , 

ხელშეკრულება საქართველოს 

ეკონომიკური განვითარების 

სამინისტროს სახელმწიფო 

ქონების აღრიცხვისა და 

პრივატიზების რაჭა-ლეჩხუმი-

იმერეთის სამხარეო 

სამმართველოსა და წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტს შორის 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში დამატებითი 

ქონების გადაცემის თაობაზე. 

მიღება-ჩაბარების აქტი. 2008 

წლის 21.07.; 

დამატებითი ქონება 29.08.34.085  



21 4100 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი და მასზე 

განთავსებული შენობა-

ნაგებობა (გიორგი 

ახვლდეიანის სახლ-

მუზეუმი) 

შენ.ნაგ.:N1, N2, N3, N4,  

სოფელი დერჩი   ხელშეკრულება და უძრავი 

ქონების მიღება-ჩაბარების აქტი 

- საქართველოს ეკონომიკური 

განვითარების სამინისტროს 

სახელმწიფო ქონების 

აღრიცხვისა და პრივატიზების 

რაჭა-ლეჩხუმი-იმერეთის 

სამხარეო სამმართველოსა და 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტს 

შორის2; , ბრძანება (და ამ 

ბრძანებით დამტკიცებული 

უძრავი ქონების ნუსხა), N1-

1/1422, 08.07.2008, საქართველოს 

ეკონომიკური განვითარების 

მინისტრი; 

დამატებითი ქონება 29.01.31.002  

22 16600 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი და მასზე 

განთავსებული შენობა-

ნაგებობა (ნიკო 

ლორთქიფანიძის სახლ-

მუზეუმი).შენ.ნაგ.: N1 

(საერთო ფართით 156.56 

კვ.მ.), N2 (საერთო 

ფართით 74.96 კვ.მ.), N3, 

N4 

სოფელი ჩუნეში ხელშეკრულება და უძრავი 

ქონების მიღება-ჩაბარების აქტი - 

საქართველოს ეკონომიკური 

განვითარების სამინისტროს 

სახელმწიფო ქონების აღრიცხვისა 

და პრივატიზების რაჭა-ლეჩხუმი-

იმერეთის სამხარეო 

სამმართველოსა და წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტს შორის, 

21.07.2008; ბრძანება 

(დამტკიცებული ქონების 

ნუსხით), N1-1/1422, 08.07.2008, 

საქართველოს ეკონომიკური 

განვითარების მინისტრი; 

დამატებითი ქონება 29.05.43.009  

23 4219 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულბის მიწის 

ქალაქი 

წყალტუბო, 

ბესიკის ქუჩა N17 

   ხელშეკრულება 

საქართველოს ეკონომიკური 

განვითარების სამინისტროს 

დამატებითი ქონება 29.08.34.110  



ნაკვეთი და მასზე 

დამაგრებული  შენობა 

(შენ.ნაგ.:N1 - საერთო 

ფართით 1150.64 (მ/შ I 

სართული 577.27 კვ.მ, II 

სართული 

573.37კვ.მ)(წყალტუბოს 

N1 საბავშვო ბაგა-ბაღი) 

სახელმწიფო ქონების 

აღრიცხვისა და პრივატიზების 

რაჭა-ლეჩხუმი-იმერეთის 

სამხარეო სამმართველოსა და 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტს 

შორის წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

დამატებითი ქონების გადაცემის 

თაობაზე და მიღება-ჩაბარების 

აქტი, 21.07.2008; ბრძანება, N1-

1/1422, 08.07.2008, საქართველოს 

ეკონომიკური განვითარების 

მინისტრი;  მომართვა, N514, 

09.09.2008, წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის გამგეობა; 

24 6398 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულბის მიწის 

ნაკვეთი და მასზე 

დამაგრებული  შენობა 

(შენ.ნაგ.:N01-792 კვ.მ 

N02-153 კვ.მ) N2 ბაგა-

ბაღი 

ქალაქი 

წყალტუბო, ვაჟა-

ფშაველას N1  

  წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

გადასაცემი დამატებითი 

ქონების ნუსხა, დამტკიცებული 

ეკონომიკური განვითარების 

მინისტრის N1-1/1422 ბრძანებით.  

ბრძანება, N1-1/1422, 08.07.2008, 

საქართველოს ეკონომიკური 

განვითარების სამინისტრო; , 

მომართვა, #514, 09.09.2008, 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა; , ხელშეკრულება 

საქართველოს ეკონომიკური 

განვითარების სამინისტროს 

სახელმწიფო ქონების 

აღრიცხვისა და პრივატიზების 

რაჭა-ლეჩხუმი-იმერეთის 

დამატებითი ქონება 29.08.32.257  



სამხარეო სამმართველოსა და 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტს 

შორის წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

დამატებით ქონების გადაცემის 

თაობაზე და მიღება-ჩაბარების 

აქტი , 21.07.2008; , ბრძანება, 

N31/1477, 05.11.2014, წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის გამგეობა; 

25 N3 საბავშვო ბაღის 

შენობა -4212 კვ.მ 

შენ.ნაგ.:N 01 

განაშენიანების 

ფართობი-822 კვ.მ., 

მთლიანი ფართი:1416 

ქალაქი 

წყალტუბო, 

გოგებაშვილის 

ქუჩა N5 

 ბრძანება , N1-1/1422 , 

გაფორმების თარიღი:08/07/2008 

, საქართველოს ეკონომიკური 

განვითარების მინისტრი ; , 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში გადასაცემი 

დამატებითი ქონების ნუსხა, 

დამტკიცებული ეკონომიკური 

განვითარების მინისტრის 

ბრძანებით. , N1-1/1422 , 

გაფორმების თარიღი:08/07/2008 

; , მომართვა , N514 , 

გაფორმების თარიღი:09/09/2008 

, წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის გამგეობა  

ხელშეკრულება საქართველოს 

ეკონომიკური განვითარების 

სამინისტროს სახელმწიფო 

ქონების აღრიცხვისა და 

პრივატიზების რაჭა-ლეჩხუმი-

იმერეთის სამხარეო 

სამმართველოსა და წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტს შორის 

დამატებითი ქონება 29.08.39.074  



წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში დამატებითი 

ქონების გადაცემის თაობაზე და 

მიღება-ჩაბარების აქტი, 

21.07.2008; , წერილი, N31/5429, 

25.12.2015, წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის გამგეობა, 

26 2825  კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი და მასზე 

განთავსებული შენობა-

ნაგებობა (მოსწავლე 

ახალგაზრდობის სახლი-

შენ.ნაგ.:N01 - შენობა-

ნაგბობა (მოსწავლე 

ახალგაზრდობის 

სახლი). 1-ლი 

სართულის საერთო 

ფართი - 406,86 კვ.მ; 

მე-2 სართულის 

საერთო ფართი - 

420,48 კვ.მ; მე-3 

სართულის საერთო 

ფართი - 417,83 კვ.მ; მე-

4 სართულის საერთო 

ფართი - 412,21 კვ.მ. 

ქალაქი 

წყალტუბო, 

დედაენის ქუჩა N2 

ბრძანება., N1-1/1422, 08.07.2008, 

საქართველოს ეკონომიკური 

განვითარების მინისტრი; 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში გადასაცემი 

დამატებითი ქონების ნუსხა, N1-

1/1422, 08.07.2008, ეკონომიკური 

განვითარების მინისტრი; , 

ხელშეკრულება საქართველოს 

ეკონომიკური განვითარების 

სამინისტროს სახელმწიფო 

ქონების აღრიცხვისა და 

პრივატიზების რაჭა-ლეჩხუმი-

იმერეთის სამხარეო 

სამმართველოსა და წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტს შორის 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში დამატებითი 

ქონების გადაცემის თაობაზე. 

მიღება-ჩაბარების აქტი 21 

ივლისი 2008 წ. მომართვა. N514, 

09.09.2008, წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის გამგეობა,.; 

დამატებითი ქონება 29.08.34.058  



27 8606 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი და მასზე 

განთავსებული შენობა-

ნაგებობა:შენ. 

ნაგ.:N1 საერთო ფართით 

749.60 

ქალაქი 

წყალტუბო, 9 

აპრილის ქ. I 

შესახვ N2. 
 

 

ბრძანება., N1-1/1422, 08.07.2008, 

საქართველოს ეკონომიკური 

განვითარების მინისტრი; 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში გადასაცემი 

დამატებითი ქონების ნუსხა, 

დამტკიცებული ეკონიმიკური 

განვითრების მინისტრის 

ბრძანებით. , #1-1/1422, 

08.07.2008; , ხელშეკრულება 

საქართველოს ეკონომიკური 

განვითარების სამინისტროს 

სახელმწიფო ქონების 

აღრიცხვისა და პრივატიზების 

რაჭა-ლეჩხუმი-იმერეთის 

სამხარეო სამმართველოსა და 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტს 

შორის წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

დამატებითი ქონების გადაცემის 

თაობაზე. მიღება-ჩაბარების 

აქტი. 2008 წლის 21.07. 

მომართვა, 

დამატებითი ქონება 29.08.37.055  

28 640 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი  (სამხატვრო 

სკოლა) 

ქალაქი 

წყალტუბო, 

წერეთლის ქუჩა 

N11 

  საქართველოს ეკონომიკის 

სამინისტრო ბრძანება 08.07.2008 

N1-1-1422 

დამატებითი ქონება 
   

29.08.31.232 შეიც

ვალა 

ფარ

თი 

გამო

ეყო 

პირვ

ელი 

სართ



ული

, 

ახალ

ი 

ფარ

თია 

546,5

0 კვ.მ 

ს/კ29

.08.3

1.233

.01.5

07 

29 4007 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი და მასზე 

განთავსებული შენობა-

ნაგებობა (სამუსიკო 

სკოლისშენობა) 

შენ.ნაგ.:N 01-1340,5 კვ.მ., 

მთლიანი ფართი:2741.3 

ქალაქი 

წყალტუბო, 

რუსთაველის 

ქუჩა N35 

  ხელშეკრულება N 410. 

22.06.2007 წ. რეგისტრირებული 

საქართველოს ეკონომიკური 

განვითარების სამინისტროს 

სახელმწიფო ქონების 

აღრიცხვისა და პრივატიზების 

რაჭა-ლეჩხუმი-იმერეთის 

სამხარეო სამმართველოში., 

29.06.2007, საქართველოს 

იუსტიციის სამინისტრო საჯარო 

რეესტრის ეროვნული სააგენტო 

წყალტუბოს სარეგისტრაციო 

სამსახური; , ბრძანება., N1-

1/1422, 08.07.2008, საქართველოს 

ეკონომიკური განვითარების 

მინისტრი; , ხელშეკრულება 

საქართველოს ეკონომიკური 

განვითარების სამინისტროს 

სახელმწიფო ქონების 

დამატებითი ქონება 29.08.34.046  



აღრიცხვისა და პრივატიზების 

რაჭა-ლეჩხუმი-იმერეთის 

სამხარეო სამმართველოსა და 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტს 

შორის წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

დამატებითი ქონების გადაცემის 

თაობაზე. მიღება-ჩაბარების 

აქტი. 21.07.2008; მომართვა. 

N514, 09.09.2008, წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის გამგეობა,. 

30 612,56 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი 

(ხელოვნურსაფარიანი 

ფეხბურთის მინი 

მოედანი) 

ქალაქი 

წყალტუბო, 

ტაბიძის ქუჩა N15 

და N17 შორის 
 

ბრძანება საქართველოს 

ეკონომიკური განვითარების 

სამინისტროს სახელმწიფო 

ქონების აღრიცხვისა და 

პრივატიზების რაჭა-ლეჩხუმისა-

იმერეთის სამხარეო 

სამმართველოსა და წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტს შორის 

საკუთრებაში დამატებით 

ქონების გადაცემის თაობაზე.; 

დამატებითი ქოება 29.08.13.170  

31 612,56 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი 

(ხელოვნურსაფარიანი 

ფეხბურთის მინი 

მოედანი) 

ქალაქი 

წყალტუბო, 

დედაენის ქუჩა N1 

და N3 ბინას 

შორის 

ხელშეკრულება საქართველოს 

ეკონომიკური განვითარების 

სამინისტროს სახელმწიფო 

ქონების აღრიცხვისა და 

პრივატიზების რაჭა-ლეჩხუმისა-

იმერეთის სამხარეო 

სამმართველოსა და წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტს შორის 

საკუთრებაში დამატებით 

ქონების გადაცემის თაობაზე.; 

მიღება ჩაბარების აქტი. 

დამატებითი ქონება 29.08.10.170  



26.01.2010 წ.; 

32 1877 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი და მასზე 

განთავსებული შენობა-

ნაგებობა (ყოფილი 

სახანძროს შენობა) 

შენ.ნაგ.N 01-480 კვ.მ. 

ქალაქი 

წყალტუბო, 

ჭავჭავაძის N10 

საქართველოს მთავრობის 

განკარგულება N369, 24.03.2010  

30.08.2013 წლის წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

N516 ბრძანება 

ძირითადი ქონება 29.08.33.032  

33 715 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი და მასზე 

განთავსებული შენობა-

ნაგებობა (ყოფილი 

სახანძროს შენობა) 

შენ.ნაგ.N 01-715 კვ.მ. 

ქალაქი 

წყალტუბო, 

კოლხეთის ქუჩა 

N10 

საქართველოს ეკონომიკური 

განვითარების სამინისტრო 

ბრძანება 1-1/408  
 

დამატებითი ქონება 29.08.33.031  

34 2990 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი (საცდელი 

საგდური) 

შენ.ნაგ.N 01 

განაშენიანების 

ფართობი-278.5 კვ.მ., 

მთლიანი ფართი:419.62 

სოფელი ტყაჩირი ბრძანება, N1-1/164, 04.02.2010, 

საქართველოს ეკონომიკური 

განვითარების მინისტრი; 

მომართვა N487, 13.05.2010, 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 

გამგეობის ეკონომიკისა და 

ინფრასტრუქტურის 

განვითარების სამსახური;  

წერილი, N31/5432, 25.12.2015, 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა. 

დამატებითი ქონება 29.17.35.013  

35 4170 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

სოფელი საყულია საქართველოს ეკონომიკური 

განვითარების მინისტრი. 

დამატებითი ქონება 29.15.32.004 

 

 



დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი და მასზე 

განთავსებული შენობა-

ნაგებობა შენ.ნაგ.N1. 

03.06.2010 N1-1/919 ბრძანება  

 

 

36  345-კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი და მასზე 

განთავსებული შენობა-

ნაგებობა (ყოფილი 

კლუბის შენობა) 

შენ.ნაგ.N 01-216,96 კვ.მ. 

სოფელი ქვედა 

მესხეთი 

საქართველოს ეკონომიკური 

განვითარების მინისტრი. 

03.06.2010 N1-1/919 ბრძანება 

დამატებითი ქონება 29.13.31.006  

37   174, 32 კვ.მ 

არასაცხოვრებელი 

ფართი (ყოფილი 

ბიბლიოთეკა) 

ქალაქი 

წყალტუბო, 

ტაბიძის ქუჩა N3-

1, პირველი 

სართული 

საქართველოს ეკონომიკური 

განვითარების მინისტრი. 

03.06.2010 N1-1/919 ბრძანება 

დამატებითი ქონება 29.08.09.009

.01.502 

 

38 2491-კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი და მასზე 

განთავსებული შენობა-

ნაგებობა (ბაღის შენობა) 

შენ.ნაგ.N 01-650 კვ.მ. 

სოფელი მაღლაკი  საქართველოს ეკონომიკური 

განვითარების მინისტრი. 

03.06.2010 N1-1/919 ბრძანება 

დამატებითი ქონება 29.10.37.011  

39 7094 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიის 

ნაკვეთი და მასზე 

განთავსებული შენობა-

ნაგებობა (სპორტის 

სასახლე) შენ.ნაგ.N01 - 1-

ლი სართულის საერთო 

ქალაქი 

წყალტუბო, 

რუსთაველის 

ქუჩა N6 

მომართვა, 07.07.2010, 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 

გამგეობის ეკონომიკისა და 

ინფრასტრუქტურის 

განვითარების სამსახური; , 

ბრძანება, N1-1/919, 03.06.2010, 

საქართველოს ეკონომიკური 

განვითარების მინისტრი; 

დამატებითი ქონება 29.08.34.018  



შიდა ფართი: 1739,12 

კვ.მ; მე-2 სართულის 

საერთო შიდა ფართი - 

178,86 კვ.მ; მე-3 

სართულის შიდა 

საერთო ფართი - 

424,66 კვ.მ; N02 - 

განაშენიანება 375 კვ.მ 

40 537.00 კვ.მ 

არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი და მასზე 

განთავსებული შენობა-

ნაგებობა (შენ.ნაგ.N01 – 

190,2 კვ.მ) (ყოფილი 

საგზაო პოლიციის 

შენობა) 

სოფელი 

ფარცხანაყანები 

 საქართველოს ეკონომიკისა და 

მდგრადი განვითარების 

მინისტრის ბრძანება N1-

1/116930.06 2011.  

დამატებითი ქონება 29.11.35.011  

41 1848 კვ.მ 

ასფალტირებული გზა 

(დევნილების 

კორპუსებთან) 

სოფელი ქვიტირი საქართველოს ეკონომიკისა და 

მდგრადი განვითარების 

მინისტრის ბრძანება . 24.01.2012 

N1-1/212, 

ბრძანება N847, 23.12.2013 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 

დამატებითი ქონება 29.12.32.254  

42 
1560 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი და მასზე 

განთავსებული შენობა-

ნაგებობა (შენ.ნაგ.:N01 - 

262,2 კვ.მ; N02 - 114,7 

ქალაქი 

წყალტუბო,ყაზბეგ

ის ქუჩა N2 ა 

ხელშეკრულება საქართველოს 

ეკონომიკური განვითარების 

სამინისტროს სახელმწიფო 

ქონების აღრიცხვისა და 

პრივატიზების რაჭა-ლეჩხუმი-

იმერეთის სამხარეო 

სამმართველოსა და წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტს შორის 

დამატებითი ქონება 29.08.31.119  



კვ.მ) წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში, ქ. წყალტუბოში, 

რუსთაველის ქ. N25-ში მდებარე 

გამგეობის ადმინისტრაციული 

შენობის და მასზე წილობრივად 

დამაგრებული მიწის ნაკვეთის, 

როგორც ძირითადი ქონების 

გადაცემის თაობაზე და მიღება-

ჩაბარების აქტი , 10.10.2008; , 

მომართვა, N652, 22.10.2008, 

წყალტუბოს ეკონომიკისა და 

ინფრასტრუქტურის სამსახური; 

43 2926 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი 

სოფელი 

წყალტუბო 

საქართველოს ეკონომიკისა და 

მდგრადი განვითარების 

მინისტრის ბრძანება. 21.05.2012. 
1-1/1188 

დამატებითი ქონება 29.05.35.045  

44 3000 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი 
 

სოფელი 

ცხუნკური 

საქართველოს ეკონომიკისა და 

მდგრადი განვითარების 

მინისტრის ბრძანება.06.08.2012. 

N1-1/1619  

დამატებითი ქონება 29.05.43.021  

45 63547 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი და მასზე 

განთავსებული შენობა-

ნაგებობა (შენ.ნაგ.N01 - 

N02 , N3 

სოფელი გეგუთი 

ვარციხჰესების 

დასახლება 

საქართველოს ეკონომიკისა და 

მდგრადი განვითარების 

მინისტრის ბრძანება.27.08.2012. 

N1-1/1710 

დამატებითი ქონება 29.14.33.145 

 

 

 



46 კანალიზაციის მილი 

5830 მ. 

სოფელი გეგუთი 

ვარციხჰესების 

დასახლება 

საქართველოს ეკონომიკისა და 

მდგრადი განვითარების 

მინისტრის ბრძანება.27.08.2012. 

N1-1/1710 

დამატებითი ქონება 29.00.091 

 

 

 

47 კანალიზაციის მილი 

6044 მ. 

სოფელი გეგუთი 

ვარციხჰესების 

დასახლება 

საქართველოს ეკონომიკისა და 

მდგრადი განვითარების 

მინისტრის ბრძანება.27.08.2012. 

N1-1/1710 

დამატებითი ქონება 29.00.092 

 

 

 

48 ელექტრო გადამცემი 

ხაზი 10 კვმ. 

სოფელი გეგუთი 

ვარციხჰესების 

დასახლება 

საქართველოს ეკონომიკისა და 

მდგრადი განვითარების 

მინისტრის ბრძანება 27.08.2012. 

N1-1/1708 

დამატებითი ქონება 29.00.040  

49 38.0  კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი და მასზე 

განთავსებული შენობა-

ნაგებობა (შენ.ნაგ.N01 – 

37,53). 

სოფელი გეგუთი 

ვარციხჰესების 

დასახლება 

სახელმწიფო ქონების 

ეროვნულისააგენტოს 

N1/1-26 ბრძანება. 29.01.2013 

დამატებითი ქონება 29.14.33.082  

50 42.0 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი 

სოფელი ზედა 

მესხეთი 

სახელმწიფო ქონების 

ეროვნულისააგენტოს 

N5/6624 ბრძანება. 26.03. 2013 წ. 

დამატებითი ქონება 29.12.37.420  

51 310.0 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი (შოთა 

რუსთაველის სკვერი) 

ქალაქი 

წყალტუბო, 

რუსთაველის 

ქუჩა, სანატორიუმ 

"თბილისსა" და 

ყოფილ ფოსტის 

შენობას შორის 

წერილი, N3043, 16.11.2012, 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო.; 

ძირითადი ქონება 29.08.31.156  



52 9526.0 კვ.მ. 

არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი 

ქალაქი 

წყალტუბო, 

რუსთავეკლის 

ქუჩა 9მიმდებარე) 

პარკის 

ტერიტორია 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს, ბრძანება N806 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა. ბრძანება N31/104  

ძირითადი ქონება 29.08.34.090  

53 1000  კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი და მასზე 

განთავსებული შენობა-

ნაგებობა (შენ.ნაგ.N01 – 

180) (ყოფილი სკოლის 

შენობა) 

სოფელი ჭაშლეთი სახელმწიფო ქონების 

ეროვნული სააგენტო; , ბრძანება 

N1/1-62 ბრძანება. 21.01. 2014 . 

დამატებითი ქონება 29.02.33.008  

54 3000  კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი და მასზე 

განთავსებული შენობა-

ნაგებობა (შენ.ნაგ.N01 – 

237) (ყოფილი კლუბის 

შენობა) 

სოფელი მეორე 

უბანი 

ბრძანება, N92, 06.02.2014, 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო;  ბრძანება, N1/1-62, 

21.01.2014, სახელმწიფო ქონების 

ეროვნული სააგენტო;  ბრძანება, 

N1/3-421, 28.11.2013, სახელმწიფო 

ქონების ეროვნული სააგენტო;  

წერილი, N13/37679, 04.12.2013, 

სახელმწიფო ქონების 

ეროვნული სააგენტო; 

დამატებითი ქონება 29.05.38.080 

 

 

 

55 5240  კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი და მასზე 

განთავსებული შენობა-

ნაგებობა (შენ.ნაგ.N01) 

(საბავშვო ბაღის შენობა) 

სოფელი ზედა 

მესხეთი 

ბრძანება, N92, 06.02.2014, 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო;  ბრძანება, N1/1-62, 

21.01.2014, სახელმწიფო ქონების 

ეროვნული სააგენტო;  ბრძანება, 

N1/3-421, 28.11.2013, სახელმწიფო 

ქონების ეროვნული სააგენტო;  

წერილი, N13/37679, 04.12.2013, 

დამატებითი ქონება 29.12.37.447  



სახელმწიფო ქონების 

ეროვნული სააგენტო; 

56 3430 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწა და 

მასზე განთავსებული 

შენობა-ნაგებობა 

(შენ.ნაგ.:N 01-230 კვ.მ., 

მთლიანი ფართი:187.45) 

სოფელი პირველი 

წყალტუბო 

ბრძანება, N1/1-62, 21.01.2014, 

სახელმწიფო ქონების 

ეროვნული სააგენტო; , 

ბრძანება, N92, 06.02.2014, 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო; , ბრძანება, N1/3-

426, 28.11.2013, სახელმწიფო 

ქონების ეროვნული სააგენტო; , 

წერილი, N13/37052, 28.11.2013, 

სახელმწიფო ქონების 

ეროვნული სააგენტო; 

დამატებითი ქონება 29.07.31.146  

57 16004.0 კვ.მ 

არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწა და 

მასზე განთავსებული 

შენობა-ნაგებობა N1, 

N2,N3,N4,N5 

სოფელი 

გვიშტიბი  

სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოს ბრძანება 1/1-8. 09.01. 

2014 წ. 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს N79 ბრძანება 

დამატებითი ქონება 29.07.35.068  

58 1770 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწა და 

მასზე განთავსებული 

შენობა-ნაგებობა 

(კლუბის შენობა) 

შენ.ნაგ.N 01 

განაშენიანების 

ფართობი-560 კვ.მ., 

მთლიანი ფართი:435.07, 

სხვა შენ.ღია ფართი-61,5 

კვ.მ. 

სოფელი 

ოფშკვითი 

ბრძანება N111 , დამოწმების 

თარიღი:13/02/2014 , წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის საკრებულო; 

განცხადება უძრავი ნივთის 

დაყოფის შესახებ 06.05.2016; 

ბრძანება N31 537, დამოწმების 

თარიღი:05/05/2016, ბრძანება 

ბრძანება N1/1-122 , დამოწმების 

თარიღი:27/01/2014 ,სსიპ 

სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტო ; 

დამატებითი ქონება 29.16.31.350  



59 3340 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწა და 

მასზე განთავსებული 

შენობა-ნაგებობა 

(კლუბის შენობა) შენობა 

N1-395 კვ.მ 

სოფელი ზედა 

მეხეთი 

ბრძანება, N1/1-122, 27.01.2014, 

სახელმწიფო ქონების 

ეროვნული სააგენტო; , 

ბრძანება, N111, 13.02.2014, 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო; 

დამატებითი ქონება 29.12.38.387  

60 7000 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწა და 

მასზე განთავსებული 

შენობა-ნაგებობა 

(კლუბის შენობა)-  

29.14.37.41შენ.ნაგ.:N1 

საერთო ფართით 1648.02 

სოფელი გეგუთი ბრძანება, N1/1-122, 27.01.2014, 

სახელმწიფო ქონების 

ეროვნული სააგენტო; , 

ბრძანება, N111, 13.02.2014, 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო; 

დამატებითი ქონება 29.14.37.418  

61 1746 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწა და 

მასზე განთავსებული 

შენობა-ნაგებობა 

(ყოფილი კლუბის 

შენობა) N1 

სოფელი 

გუბისწყალი 

ბრძანება, N1/1-122, 27.01.2014, 

სახელმწიფო ქონების 

ეროვნული სააგენტო; , 

ბრძანება, N111, 13.02.2014, 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო; 

დამატებითი ქონება 29.07.36.204  

62 1802.0 კვ.მ 

არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი 

სოფელი საყულია სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგნეტოს წერილი N5/4255. 

06.02 2014 წ. 

17.02.14 წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, 

ბრძანება N116 

დამტებითი ქონება 29.15.32.243  

63 68.0 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწა და 

მასზე განთავსებული 

ქალაქი 

წყალტუბო, 

გამსახურდიას 

ქუჩა 

სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოს N 1/1-770 ბრძანება. 

05.05. 2014 წ. 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

დამატებითი ქონება 29.08.40.017  



შენობა-ნაგებობა N1 საკრებულოს N333 ბრძანება 

64 3564.0  კვ.მ 

არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწა და 

მასზე განთავსებული 

შენობა-ნაგებობა N1 

სოფელი 

ჯიმასტარო 

სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოს 1/1-807 ბრძანება. 

08.05. 2014 წ. 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს N357 ბრძანება 

დამატებითი ქონება 29.03.38.082  

65 7157.0 კვ.მ 

არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი 

სოფელი მაღლაკი სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოს 1/1-1493 ბრძანება. 

07.06. 2014 წ. 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა N31/230 ბრძანება 

დამატებითი ქონება 29.10.39.267  

66 300.0 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწა და 

მასზე განთავსებული 

შენობა-ნაგებობა N1 

სოფელი 

ოფურჩხეთი 

სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოს 5/29889 ბრძანება. 

11.08. 2014 წ.წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

N31/1550 ბრძანება 

დამატებითი ქონება 29.03.35.210  

67 1082 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი და მასზე 

განთავსებული შენობა-

ნაგებობა (ყოფილი 

სადგურის შენობა). 

შენ.ნაგ.:N01-

განაშენიანების ფართი 

629 კვ.მ., მთლიანი 

ფართი:1603.75 

ქალაქი 

წყალტუბო, 

რუსთაველის 

ქუჩა  

ბრძანება, N333, 20.04.2012, 

"საქართველოს რკინიგზა";  

უძრავი ნივთის ჩუქების 

ხელშეკრულება Nრფმ/47 

(05.08.2014); განცხადება უძრავი 

ნივთის დაყოფაზე. 02.04.2013 წ.  

უძრავი ნივთის ჩუქების 

ხელშეკრულება, 13.06.2013, 

საქართველოს იუსტიციის 

სამინისტრო საჯარო რეესტრის 

ეროვნული სააგენტო; 

დამატებითი ქონება 29.08.37.069  



68 847 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი და  მასზე 

განთავსებული შენობა-

ნაგებობა (შენ.ნაგ.:N 

01განაშენიანების 

ფართობი-126 კვ.მ, 

საერთო ფართი-210,44 

კვ.მ, N 02-

განაშენიანების 

ფართობი-42 კვ.მ, 

საერთო ფართი-30,75 

კვ.მ,, სხვა შენ.:ღია 

ფართი-5,4 კვ.მ. 

ქალაქი 

წყალტუბო, 

ლორთქიფანიძის 

ქუჩა N2 

ბრძანება N1/1-2292 , დამოწმების 

თარიღი:10/10/2014 ,სსიპ 

სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტო; , ბრძანება N31560 , 

დამოწმების თარიღი:17/10/2014 , 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა.; 

დამატებითი ქონება 29.08.32.246  

69 723. კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი და  მასზე 

განთავსებული შენობა-

ნაგებობა (შენ.ნაგ.:N 01 

განაშენიანების 

ფართობი-60 კვ.მ, 

საერთო ფართი-50.77 

კვ.მ, N 02-განაშენიანების 

ფართობი-20 კვ.მ, 

საერთო ფართი-15,53 

კვ.მ. 

ქალაქი 

წყალტუბო, 

ლორთქიფანიძის 

ქუჩა N2 

ბრძანება, N1/1-2292, 10.10.2014, 

სახელმწიფო ქონების 

ეროვნული სააგენტო; ბრძანება , 

N31560, 17.10.2014, წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის გამგეობა. 

დამატებითი ქონება 29.08.32.247  

70 1550.0 კვ.მ 

არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი და  მასზე 

სოფელი ზარათი სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოს 1/1-2515 ბრძანება. 

05.11. 2014 წ. 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

დამატებითი ქონება 20.06.36.071  



განთავსებული შენობა-

ნაგებობა 

გამგეობა ბრძანება  31/683 

71 4000.0 0 კვ.მ 

არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი და  მასზე 

განთავსებული შენობა-

ნაგებობა N1, N2 

სოფელი გეგუთი სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოს N1/1-2619 ბრძანება. 

14.11. 2014 წ.წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

ბრძანება  31/733 

დამატებითი ქონება 29.14.34.323  

72 546.0 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი და  მასზე 

განთავსებული შენობა-

ნაგებობა N1,  

სოფელი გეგუთი სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოს N1/1-2619 ბრძანება. 

14.11. 2014 წ.წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

ბრძანება  31/733  

დამატებითი ქონება 29.14.37.450  

73 1340.0 კვ.მ 

არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი და  მასზე 

განთავსებული შენობა-

ნაგებობა N1,  

სოფელი გეგუთი სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოს N1/1-2619 ბრძანება. 

14.11. 2014 წ.წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

ბრძანება  31/733  

დამატებითი ქონება 29.14.37.451  

74 1120.0 კვ.მ 

არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი და  მასზე 

განთავსებული შენობა-

ნაგებობა N1,  

სოფელი გეგუთი სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოს N1/1-2619 ბრძანება. 

14.11. 2014 წ.წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

ბრძანება  31/733  

დამატებითი ქონება 29.14.31.285  

75 284.0 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი და  მასზე 

სოფელი გეგუთი სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოს N1/1-2619 ბრძანება. 

14.11. 2014 წ.წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

დამატებითი ქონება 29.14.34.321  



განთავსებული შენობა-

ნაგებობა N1,  

ბრძანება  31/733  

76 1530.0 კვ.მ 

არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი და  მასზე 

განთავსებული შენობა-

ნაგებობა N1, 

სოფელი გეგუთი სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოს N1/1-2619 ბრძანება. 

14.11. 2014 წ.წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

ბრძანება  31/733  

დამატებითი ქონება 29.14.34.322  

77 1450.0 კვ.მ 

არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი და  მასზე 

განთავსებული შენობა-

ნაგებობა N1,  

სოფელი გეგუთი სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოს N1/1-2619 ბრძანება. 

14.11. 2014 წ.წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

ბრძანება  31/733  

დამატებითი ქონება 29.14.37.171  

78 1300.0 კვ.მ 

არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი 

ქალაქი 

წყალტუბო, 

ბაზრის 

მიმდებარე 

ტერიტორია 

(მოედანი 

იმერეთი 

საქართველოს მთავრობის 

განკარგულება N2077. 

26.11.2014წ.წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

ბრძანება  31/764 

ძირითადი ქონება 29.08.31.214  

79 435.0 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი და  მასზე 

განთავსებული შენობა-

ნაგებობა N1 

ქალაქი 

წყალტუბო, 

რუსთაველის 

ქუჩა N29 

სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოს N 1/1-3030 ბრძანება. 

19.12. 2014 წ. 

წ.წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა ბრძანება  31/863 

დამატებითი ქონება 29.08.34.080 

გაერთიანდა 

29.088.34.136  

კოდთან და 

გადეცა 

სახელმწიფო

ს 

იუსტიციის 

სახლის 

ასაშენბელა

 



დ. ახალი 

კოდი 

29.08.34.138 

80 6932.0 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი და  მასზე 

განთავსებული შენობა-

ნაგებობა N1, 

N2,N3,N4,N5 

ქალაქი 

წყალტუბო, 9 

აპრილის ქუჩა 

მესამე შესახვევი 

N3. 

სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოსN1/1-3176 ბრძანება. 

31.12.2014 წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

ბრძანება  31/95 

დამატებითი ქონება 29.08.37.022  

81 687480.0 კვ.მ 

არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი და მასზე 

განთავსებული შენობა-

ნაგებობები ( შენ.ნაგ.N01-

განაშენიანების ფართი 

54,0 კვ.მ. N02-

განაშენიანების ფართი 

5,0 კვ.მ. N03-

განაშენიანების ფართი 

1950.0 კვ.მ. N04-

განაშენიანების ფართი 

2995.0 კვ.მ. N05-

განაშენიანების ფართი 

123,0 კვ.მ. N06-

განაშენიანების ფართი 

1817,0 კვ.მ. N07-

განაშენიანების ფართი 

217,0 კვ.მ. N08-

განაშენიანების ფართი 

398,0 კვ.მ. N09-

ქალაქი 

წყალტუბო, 

ცენტრალური 

პარკის 

ტერირტორია 

მომართვა, N31/709, 23.02.2015, 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა. მომართვა, N31 3819, 

03.09.2015, წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის გამგეობა;  

ბრძანება, N31 995, 05.08.2015, 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა; ბრძანება, N31 255, 

20.02.2015, წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის გამგეობა.; 

ბრძანება, N31 1429, 28.10.2015, 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა, ბრძანება, N31 1125, 

03.09.2015, წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის გამგეობა; 

ბრძანება, N31 1683, 17.12.2015, 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა.; 

ძირითადი ქონება 29.08.34.091  



განაშენიანების ფართი 

310,0 კვ.მ. N10-

განაშენიანების ფართი 

310,0 კვ.მ. N11-

განაშენიანების ფართი 

310,0 კვ.მ. N12-

განაშენიანების ფართი 

54,0 კვ.მ, N13-

განაშენიანების ფართი 

1370,0 კვ.მ. 

 

82  90.0 არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი და  მასზე 

განთავსებული შენობა-

ნაგებობა N1 

სოფელი 

ბროწეულა. 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა, ბრძანება 31 283 

27.02.2015. 

დამატებითი ქონება 29.13.35.076  

 

 

83 
305 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი (ყოფილი 

სასადილო) 

სოფელი მუხიანი სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოს N1/951 19.03.2015 წ. 

ბრძანება.  

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა ბრძანება  31/354 

დამატებითი ქონება 29.13.38.312  
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1585. კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი (ყოფილი ბაღის 

შენობა) 

სოფელი რიონი სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოს 1/1-910 ბრძანება. 

19.03.2015 წ.წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

ბრძანება  31/354 

დამატებითი ქონება 29.06.38.153  
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5600.0 კვ.მ 

არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი და მასზე 

განთავსებული შენობა-

ნაგებობა N1 (ბაღის 

შენობა) 

სოფელი 

ცხუნკური 

სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოს 1/1-2086 ბრძანება. 

18.06.2015 წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

ბრძანება  31/774 

დამატებითი ქონება 29.04.38.051  
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1500.0 კვ.მ 

არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი და  მასზე 

განთავსებული შენობა-

ნაგებობა N1 (ბაღის 

შენობა) 

სოფელი 

ოფურჩხეთი 

სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოს 1/1-2367 ბრძანება. 

26.06.2015 წ. წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

ბრძანება  31/802 

დამატებითი ქონება 29.03.35.215  

 

 

87 

ასფალტირებული გზა 

2495 მეტრი. 

სოფელი მიხიანი 

(ბროწეულას 

დასახლება) 

სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოს 31 797 ბრძანება. 

30.06.20152. 

ძირითადი ქონება 29.00.339  

 

 

88 

2000. კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი და  მასზე 

განთავსებული შენობა-

ნაგებობა (ყოფილი 

კლუბის შენობა) 

შენ.ნაგ.:N1 საერთო 

ფართით 284,56 კვ.მ. 

სოფელი საყულია ბრძანება, N31/850, 07.07.2015, 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა; 

დამატებითი ქონება 29.15.33.299  
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2000.0 კვ.მ 

არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი (სკოლის ეზოს 

ნაწილი) 

სოფელი ქვიტირი სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოს 1/1-2631 ბრძანება 

10.07.2015 წ. 

დამატებითი ქონება 29.12.35.416  

 

 

90 

2740.0 კვ.მ 

არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი და  მასზე 

განთავსებული შენობა-

ნაგებობა (ყოფილი 

კლუბის შენობა). 

ამჟამად საბავშვო ბაღი. 

სოფელი ხომული სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოს 1/1-2773 ბრძანება. 

20.07.2015 წ. 

დამატებითი ქონება 29.09.31.121  
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2490.0 კვ.მ 

არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი და  მასზე 

განთავსებული შენობა-

ნაგებობა N1-625 კვ.მ 

(ყოფილი კლუბის 

შენობა). 

სოფელი მაღლაკი სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოს N1/1-2805 ბრძანება. 

22.07.2015 წ.ბრძანება, N31/914, 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა; 

დამატებითი ქონება 29.10.37.290  
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565.0 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი და  მასზე 

განთავსებული შენობა-

ნაგებობა (ყოფილი 

კლუბის შენობა). 

სოფელი 

ქვლიშორი 

სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოს N1/1-2805 ბრძანება. 
22.07.2015  

ბრძანება, N31/914, წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის გამგეობა; 

დამატებითი ქონება 29.05.34.041  



 

 

 

93 

3465. 0 არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი და  მასზე 

განთავსებული შენობა-

ნაგებობა N1 (ყოფილი 

კლუბის შენობა). 

სოფელი მუხიანი სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოს N 1/1-2805 ბრძანება. 
22.07.2015. 

ბრძანება, N31/ 897, წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის გამგეობა; 

დამატებითი ქონება 29.09.31.216  

 

 

94 

50.0 არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი 

სოფელი მაღლაკი სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოს N 31 934 ბრძანება. 

28.07.2015. ბრძანება, N31/934, 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა; 

დამატებითი ქონება 29.10.42.233  

 

 

95 

3073.0 არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი და  მასზე 

განთავსებული შენობა-

ნაგებობა  

ქალაქი 

წყალტუბო, 

ყოფილი 

რესტორან 

,,წყალტუბოს’’ 

მიმდებარედ 

სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოს N 1/1-2950 ბრძანება. 

29.07.2015. ბრძანება, N31/960 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა; 

დამატებითი ქონება 29.08.32.150  

 

 

96 

2360.0 არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი და  მასზე 

განთავსებული შენობა-

ნაგებობა (ყოფილი 

კლუბის შენობა). 

სოფელი 

თერნალი 

სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოს N 1/1-3048 ბრძანება. 
04.08.2015. 

დამატებითი ქონება 29.07.37.364  
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გზა (435 მ მეფეთა 

რეხიდენციამდე 

მისასვლელი გზა) 
 

  სოფელი 

გეგუთი 

სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოს N 31 1122 ბრძანება. 

02.09.2015 ბრძანება, N31/1122 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა; 

ძირითადი ქონება 29.00.273  
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12400 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი 

ქალაქი 

წყალტუბო, 

საფეხმურთო 

მოედნის 

მიმდებარედ. 

სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოს N 5/23556 წერილი. 

ბრძანება, N31/1511 წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის გამგეობა; 

ძირითადი ქონება 29.08.32.309  

 

 

99 

290.0 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი და  მასზე 

განთავსებული შენობა-

ნაგებობა N1 (ყოფილი 

კლუბის შენობა). 

სოფელი დერჩი სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოს N 5/23556 წერილი 

27.04. 2015 ბრძანება, N31/1511 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა;. 

დამატებითი ქონება 29.01.32.053  
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    127.07 კვ.მ 

არასაცხოვრებელი 

ფართი (ყოფილი 

ბიბლიოთეკის შენობა) 

ქალაქი 

წყალტუბო, 

დედაენის ქუჩა 

N13 

სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოს N 5/23556 წერილ 

27.04. 2015 ბრძანება, N31/1519 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა;. 

დამატებითი ქონება 29.08.06.010.

01.505 
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750.0 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი 

სოფელი გეგუთი საქართველოს ეკონომიკური 

განვითარების სამინისტოროს 

წერილი N16/37/10-10 20.01.2010 

დამატებითი ქონება 29.14.34.012  

102 750.0 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი 

სოფელი ზედა 

მესხეთი 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა მომართვა N943. 

1512.2009 

დამატებითი ქონება 29.12.37.016  



103 205.0 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი 

სოფელი 

ფარცხანაყანები 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა მომართვა N945. 

1512.2009 

დამატებითი ქონება 29.11.32.019  

104 73 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი 

სოფელი 

ფარცხანაყანები 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა მომართვა N946. 

1512.2009 

დამატებითი ქონება 29.11.32.020  

105 3500 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი 

სოფელი მაღლაკი საქართველოს ეკონომიკისა და 

მდგრადი განვითარების 

სამინისტრო 11.08.2011, 05/17781 

დამატებითი ქონება 29.10.39.060  

106     587 კვ.მ 

არასაცხოვრებელი 

ფართი (სამხატვრო 

სკოლის შენობა) 

ქალაქი 

წყალტუბო, 

წერეთლის ქუჩა 

N11 

ხელშეკრულება  წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

დამატებითი ქონების გადაცემის 

თაობაზე. 

საქართველოს ეკონომიკური 

განვიტარების სამინისტროს 

ბრძანება N1-1/1422 08.07.2008 

   

107     131.2    კვ.მ კვ.მ 

არასაცხოვრებელი 

ფართი (ბიბლიოთეკის 

შენობა) 
 

ქალაქი 

წყალტუბო, 

ბესიკის  ქუჩა N13 

სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოს N 5/23556 წერილი 

27.04. 2015 ბრძანება, N31/1518 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა;. 

დამატებითი ქონება 29.08.07.018.

01.500 

 



 

 

108 

2450.0 კვ.მ. 

არასასოფლო–

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი. 

ქ. წყალტუბო, 

რუსთაველის 

ქუჩის 

მიმდებარედ. 

სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოს N 5/23556 წერილი 

27.04. 2015 ბრძანება, N31/960 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა; 

დამატებითი ქონება 29.08.32.004  

გაერთიანდა  

29.08.32.309 

ნაკვეთთან 

და კოდია 

N29.08.32.52

9 

 

გამოეყო 

გაერთიანებ

ულს 4677 

კვ.მ (ს/კ 1. 

29.08.32.532) 

2. 

9.08.32.531) 
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700.0 კვ.მ. არასასოფლო–

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი. 

 წყალტუბოს 

 მუნიციპალიტე 

ტის სოფ. 

გვიშტიბი 

 

სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოს N 5/23556 werili 

27.04. 2015 ბრძანება, N31/960 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა;. 

დამატებითი ქონება 29.07.35.470  
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15.0 კვ.მ. არასასოფლო–

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწა და 

მასზე განთავსებული 

შენობა–ნაგებობა 

(მემორიალი) 

სოფელი ქვიტირი სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოს N 5/23556 werili 

27.04. 2015 ბრძანება, N31/960 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა;. 

დამატებითი ქონება 29.12.36.293  
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1500.0 კვ.მ. 

არასასოფლო–

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი და მასზე 

სოფელი 

ოფურჩხეთი 

სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგნეტოს 1/1–407 წერილი 

08.02.2016 წ. 

ბრძანება 11/02/2016 წელი 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

დამატებითი ქონება 29.03.35.222  



განთავსებული შენობა–

ნაგებობა 925,19 კვ.მ 

გამგეობა 

 

112 

100 000 კვ.მ 

არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი და მასზე 

განთავსებული შნობა-

ნაგებობა (შენ.ნაგ.:N01 

რკინა-ბეტონის 

ნაგებობა-127,0კვ.მ. N02-

ჰიდრო ნაგებობა-

275,0კვ.მ. N03-რკინა-

ბეტონის ნაგებობა-

152,0კვ.მ. N04-

რესტორანი-510,0კვ.მ. 

N05-რკინა-ბეტონის 

ნაგებობა-164,0კვ.მ. N06-

ნაგებობა-188,0კვ.მ. N07-

აუზი-612,0კვ.მ. N08-ღია 

ბარი-186,0კვ.მ. N09-

ლითონის ხიდი-42,0კვ.მ. 

N010-ლითონის ხიდი-

42,0კვ.მ. 11-ჰიდრო 

ნაგებობა-244,0კვ.მ. 

ქ. წყალტუბო, 

ცივი ტბის 

ტერიტორია 

ბრძანება, N31 247, 10.03.2016, 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

გამგებელი; , წერილი, N31 /976, 

10.03.2016, წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის გამგეობა,. 

ძირითადი 

    ქონება 

29.08.32.295  
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35 კვ.მ. არასასოფლი–

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი 

ქალაქი 

წყალტუბო, 

ავალიანის ქუჩა 

საქართველოს ეკონომიკური 

განვიტარებისნ სამინისტრო 

წერილი N16/37/10-10. 20.01.2010 

დამატებითი ქონება 29.08.31.029  

114 240.0  სოფ. ოფურჩხეთი ბრძანება, N310364, 04.05.2016, 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

გამგებელი; , წერილი, N31/1433, 

04.06.2016, წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის გამგეობა; 

დამატებითი ქონება 29.03.35.224  
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600.0 კვ.მ. არასასოფლო–

სამეურნეო დანიშნ. 

მიწის ნაკვეთი 

ქ. წყალტუბო, 

თამარ მეფისა და 

აღმაშენებლის 

ქუჩების 

გადაკვეთა 

სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოს N5/19706 წერილი 

20.04.2016წ. 

დამატებითი ქონება 29.08.36.074  
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520.0 კვ.მ. არასასოფლო–

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი (ტროტუარი)  

ქალაქი 

წყალტუბო  ქუჩა 

დედა-ენა, N 2  N 1 

საჯარო სკოლის 

წინა მხარე 

ბრძანება, N31 513, 28.04.2016, 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა; 

ძირითადი ქონება 29.08.34.108  
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400.0 კვ.მ. არასასოფლო–

სამეურნეო დანიშნ. 

მიწის ნაკვეთი 

სოფ. პატრიკეთი სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგნეტოს 5/21518 წერილი 03. 

05.2016წ. 

დამატებითი 

ქონება 

29.17.32.739  
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      3220.0 კვ.მ. 

არასასოფლო–

სანეურნეო დანიშნ. 

მიწის ნაკვეთი                                                                       

 სოფ. ოფშკვითი სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგნეტოს N31 537 ბრძანება. 

05.05.2016 წ 

დამატებითი ქონება 29.16.31.108  
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 1800.0კვ.მ. 

არასასოფლო–

სამეურნეო დანიშნ. 

მიწის ნაკვეთები 

ქ. წყალტუბო, 

მარჯანიშვილის 

ქუჩის 

მიმდებარედ 

სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგნეტოს N5/22894 წერილი 10. 

05.2016წ. 

ბრძანება N31 569 , დამოწმების 

თარიღი:16/05/2016 , წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის გამგეობა; 

დამატებითი 

ქონება 

29.08.39.078  

 

 

120 

1375.0 კვ.მ. 

არასასოფლო–

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი. 

სოფელი მაღლაკი ბრძანება, N31681, 07.06.2016, 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა;  

დამატებითი ქონება 29.10.39.333  
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730.0 კვ.მ. არასასოფლო–

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი და მასზე 

განთავსებული შენობა–

ბაგებობა. (საბავშვო 

ბაღი)შენ.ნაგ.: N1 

სოფელი 

ფარცხანაყანევი. 

კოპიტნარი 

ბრძანება, N31 733, 16.06.2016, 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა; , ბრძანება N1/1-1904 , 

დამოწმების თარიღი:13/06/2016 

,სსიპ "სახელმწიფო ქონების 

ეროვნული სააგენტო"  

დამატებითი ქონება 29.11.33.412  
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105.0 კვ.მ. არასასოფლო–

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი და მასზე 

განთავსებული შენობა–

ბაგებობა. (ფეკალ. 

მასების საქაჩი 

სადგ)შენ.ნაგ.:N 01 

განაშენიანების 

ფართობი- 9 კვ.მ., 

მთლიანი ფართი:7.04 

სოფელი 

ფარცხანაყანევი.  

ბრძანება N1/1-1851 , დამოწმების 

თარიღი:08/06/2016 ,სსიპ 

"სახელმწიფო ქონების 

ეროვნული სააგენტო"  

დამატებითი ქონება 29.11.33.411  
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80.0 კვ.მ. არასასოფლო–

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი და მასზე 

განთავსებული შენობა–

ბაგებობა. (ფეკალ. 

მასების საქაჩი 

სადგ)შენ.ნაგ.:N 01 

განაშენიანების 

ფართობი-35 კვ.მ. , 

მთლიანი ფართი:60.66 

სოფელი 

ფარცხანაყანევი.  

ბრძანება N1/1-1851 , დამოწმების 

თარიღი:08/06/2016 სსიპ 

"სახელმწიფო ქონების 

ეროვნული სააგენტო" 

დამატებითი ქონება 29.11.33.410  
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720.0 კვ.მ. არასასოფლო–

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი და მასზე 

განთავსებული შენობა–

ბაგებობა (წყლის საქაჩი 

სადგ.)შენ.ნაგ.:N 01 

განაშენიანების 

ფართობი-80.0 კვ.მ, 

საერთო ფართი-70.78 

კვ.მ, N 02-25 კვ.მ, N 03-

25 კვ.მ. N 04-25 კვ.მ. 

სოფელი 

ფარცხანაყანევი.  

ბრძანება N1/1-1851 , დამოწმების 

თარიღი:08/06/2016 სსიპ 

"სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტო" ; 

დამატებითი ქონება 29.11.33.409  
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15.0 კვ.მ. არასასოფლო–

სამეურნეო დანიშნ. 

მიწის ნაკვეთი. 

სოფ. გუმბრა ბრძანება, N31 738, 16.06.2016, 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

გამგებელი;  

დამატებითი ქონება 29.09.38.264  
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230.0 კვ.მ. არასასოფლო–

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ქ. წყალტუბო, 

წერეთლის ქ. N2ა–

ს მიმდებარედ 

სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგნეტოს N1/1–2253 ბრძანება 

07.07.2016წ. 

დამატებითი ქონება 29.09.31.243  



ნაკვეთი. 
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2000.0 კვ.მ. 

არასასოფლო–

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი და მასზე 

განთავსებული შენობის 

პირველი სართული 

182.03 კვ.მ. ფართი. 

სოფელი ჟონეთი.  ბრძანება, N1/1-2705, 15.08.2016, 

"სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტო"; 

დამატებითი ქონება 29.03.32.080.

01.500 
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4400.03 გრძ.მეტრი გზის 

მონაკვეთი 

სოფ. ქვიტირი–

სოფ. მუხიანი. 

საქართველოს მთავრობის 2016 

წლის 16 სექტემბრის N1897 

განკარგულება 

ძირითადი 

    ქონება 

29.00.317  
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15.0 კვ.მ. არასასოფლო–

სამეურნეო დანიშნ. 

მიწის ნაკვეთი. 

სოფ. ტყაჩირი სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგნეტოს N5/48309  წერილი 19. 

09.2016წ. ბრძანება N31 1355, 

21.09.2016, წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტი გამგეობა.; 

დამატებითი ქონება 29.17.35.254  
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500.0 კვ.მ. არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი 

ქ.წყალტუბო, 

ავალიანის ქუჩა 

(ბაზრის 

მიმდებარე 

ტერიტორია 

 

). 

სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგნეტოს N5/49930  წერილი 27. 

09.2016წ. ბრძანება N31 1437, 

30.09.2016, წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის გამგეობა. 

დამატებითი ქონება 29.08.31.323  
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2100.0 კვ.მ. 

არასასოფლო–

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი და მასზე 

განთავსებული შენობა–

ბაგებობა. (საბავშვო 

ბაღი)შენ.ნაგ. N1 საერთო 

ფართით -179,23კვ.მ. N2 

სოფელი 

გვიშტიბი 

ბრძანება, N1/1-3367, 06.10.2016, 

"სახელმწიფო ქონების 

ეროვნული სააგენტო" 

დამატებითი ქონება 29.07.32.289  
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8850.0 კვ.მ. 

არასასოფლო–

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი. 

სოფელი მაღლაკი. 

მიწაწითელი 

მომართვა, N525, 04.08.2009, 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 

გამგეობის ეკონომიკისა და 

ინფრასტრუქტურის 

განვითარების სამსახური;  

მომართვა, N16/2358/10-9, 

15.07.2009, საქართველოს 

ეკონომიკური განვითარების 

სამინისტრო; 

დამატებითი ქონება 29.10.41.002  
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42.0 კვ.მ. არასასოფლო–

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი და მასზე 

განთავსებული შენობა–

ნაგებობა (ყოფილი 

მაღაზია შენ.ნაგ.:N 01 

განაშენიანების 

ფართობი-42 კვ.მ.) 

სოფელი მაღლაკი 

 

ბრძანება, N1/1-3467, 17.10.2016, 

"სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტო"; 

დამატებითი ქონება 29.10.37.272  
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5916.0 კვ.მ. 

არასასოფლო–

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი და მასზე 

განთავსებული შენობა–

ნაგებობა. (პოლიციის 

ყოფილი 

შენობა)შენ.ნაგ.N1 - 

1029.4 კვ.მ. N2 - 147.2 

კვ.მ. N3-157.9 კვ.მ. N4 - 

104.5 კვ.მ. N5-39.7 კვ.მ. 

ქ. წყალტუბო, 

რუსთაველის 

ქუჩა N27. 

ბრძანება, N1/1-3750, 15.11.2016, 

"სახელმწიფო ქონების 

ეროვნული სააგენტო"; 

დამატებითი ქონება 29.08.34.107  
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71000.0 კვ.მ. 

არასასოფლო–

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი. (ქვის 

კოტეჯების ტერიტორია) 

სოფ. მაღლაკი საქართველოს ეკონომიკუირ 

განვიტარების სამინისტრო 

N16/1327/10-1- მომართვა 

დამატებითი ქონება 29.10.32.026  
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4200.0 გრძ.მეტრი გზის 

მონაკვეთი 

სოფ. ქვილიშორი–

სოფ. ხომული. 

საქართველოს მთავრობის 2016 

წლის 9 დეკემბრის N2506 

განკარგულება 

ძირითადი ქონება 29.00.319  
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40000.0 კვ.მ. 

არასასოფლო–

სამეურნეო დანიშნ. 

მიწის ნაკვეთი. 

ქ.წყალტუბო, 

აღმაშენებლის 

ქუჩის 

მიმდებარედ 

სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგნეტოს N5/64264  წერილი 16. 

12.2016წ. 

დამატებითი ქონება 29.08.36.092  
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2216.0 კვ.მ. 

არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი (სკვერი). 

ქალაქი 

წყალტუბო, 

რუსთაველის 

ქუჩა. 

საქართველოს მთავრობის 2016 

წლის 29 დეკემბრის N2707 

განკარგულება 

ძირითადი 

    ქონება 

29.08.32.086  
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840.0 კვ.მ. არასასოფლო–

სამეურნეო დანიშნ. 

მიწის ნაკვეთი. (სკვერი) 

ქ.წყალტუბო, ი. 

ჭავჭავაძის ქუჩა. 

სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგნეტოს N5/1315 წერილი 10. 

01.2017 წ. 

ძირითადი ქონება 29.08.33.218.  

140  1145 კვ.მარასასოფლო–

სამეურნეო 

დანიშნულების  მიწის 

ნაკვეთი. უსაფრთხოების 

კუნძული   (რეკლამის 

განსათავსებლად). 

ქ.წყალტუბო. სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგნეტოს N5/61667  წერილი 02. 

12.2017 წ. 

ძირითადი ქონება 29.08.34.115 
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115 კვ.მ არასასოფლო–

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი.  

უსაფრთხოების 

კუნძული   (რეკლამის 

განსათავსებლად). 

ქ.წყალტუბო. სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგნეტოს N5/61667  წერილი 02. 

12.2017 წ. 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა ბრძანება N31/1812, 

07.12.2016 

ძირითადი ქონება 29.08.34.113 

 

 

142  344 კვ.მ არასასოფლო–

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი. უსაფრთხოების 

კუნძული   (რეკლამის 

განსათავსებლად). 

ქ.წყალტუბო. სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგნეტოს N5/61667  წერილი 02. 

12.2017 წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

ბრძანება N31/1812, 07.12.2016 

ძირითადი ქონება 29.08.33.213 

 

 

143  2760 არასასოფლო–

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი. უსაფრთხოების 

კუნძული    (რეკლამის 

ქ.წყალტუბო. სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგნეტოს N5/61667  წერილი 02. 

12.2017 წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

ბრძანება N31/1812, 07.12.2016 

ძირითადი ქონება 29.08.34.116 

 

 



განსათავსებლად). 

144  620 კვ.მ არასასოფლო–

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი. უსაფრთხოების 

კუნძული    (რეკლამის 

განსათავსებლად). 

ქ.წყალტუბო. სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგნეტოს N5/61667  წერილი 02. 

12.2017 წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

ბრძანება N31/1812, 07.12.2016 

ძირითადი ქონება 29.08.33.216  
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2500.0 კვ.მ. 

არასასოფლო–

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი.  

ქალაქი 

წყალტუბო, ქუჩა 

მარჯანიშვილი 

მომართვა, N377, 23.06.2009, 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა; , მომართვა, 

N16/1812/10-9, 09.06.2009, 

საქართველოს ეკონომიკური 

განვითარების სამინისტრო; 

დამატებითი ქონება 29.08.41.001  
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2691.0 კვ.მ. 

არასასოფლო–

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი (მოედანი). 

სოფ. გუბისწყალი მომართვა, N16/2358/10-9, 

15.07.2009, საქართველოს 

ეკონომიკური განვითარების 

სამინისტრო; , მომათვა, N536, 

04.08.2009, წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

ეკონომიკისა და 

ინფრასტრუქტურის 

განვითარების სამსახური; 

ძირითადი ქონება 29.07.34.001  
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1100.0 კვ.მ. 

არასასოფლო–

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი. (მოედანი) 

სოფ. გვიშტიბი   29.07.35.001  
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6670.0 კვ.მ. 

არასასოფლო–

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი (მოედანი) 

სოფ. გვიშტიბი მომართვა, N535, 04.08.2009, 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

გამგეობის ეკონომიკისა და 

ინფრასტრუქტურის 

განვითარების სამსახური;  

მომართვა, N16/2358/10-9, 

15.07.2009, საქართველოს 

ეკონომიკური განვითარების 

სამინისტრო; 

 29.07.37.007  
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2800.0 კვ.მ. 

არასასოფლო–

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი (მოედანი) 

სოფ. მაღლაკი მომართვა, N529, 04.08.2009, 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 

გამგეობის ეკონომიკისა და 

ინფრასტრუქტურის 

განვითარების სამსახური; 

წერილი, N16/2358/10-9, 

15.07.2009, საქართველოს 

ეკონომიკური განვითარების 

სამონისტრო 

ძირითადი ქონება 29.10.33.003  
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646.0 კვ.მ. არასასოფლო–

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი (მოედანი 

კანტორის ეზოში) 

სოფ. მაღლაკი მომართვა, N16/2358/10-9, 

15.07.2009, საქართველოს 

ეკონომიკური განვითარების 

სამინისტრო; , მომართვა, N526, 

04.08.2009, წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტი გამგეობის 

ეკონომიკისა და 

ინფრასტრუქტურის 

განვითარების სამსახური.; 

ძირითადი ქონება 29.10.37.003  
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2445.0 კვ.მ. 

არასასოფლო–

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი (მოედანი 

კოსტავების უბანში)

  

 

სოფ. მაღლაკი წერილი, N16/2358/10-9, 

15.07.2009, საქართველოს 

ეკონომიკური განვითარების 

სამინისტრო; , მომართვა, N527, 

04.08.2009, წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტი გამგეობის 

ეკონომიკისა და 

ინფრასტრუქტურის 

განვითარების სამსახური; 

ძირითადი ქონება 29.10.42.001  
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400.0 კვ.მ. არასასოფლო–

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი  (მოედანი)

  

 

სოფ. გეგუთი მომართვა, N286, 20.05.2008, 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა; 

ძირითადი ქონება 29.14.04.338  
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1360.0 კვ.მ. 

არასასოფლო–

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი (მოედანი)  

 

სოფ. 

ფარცხანაყანევი 

მომართვა, N286, 20.05.2008, 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა; 

ძირითადი ქონება 29.11.04.703  
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750.0 კვ.მ. არასასოფლო–

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი (მოედანი) . 

 

დაიყო ორ ნაწილად, 

1) 600 კვ.მ ( ს/კ 

29.08.32.52) 

 2)26400 (ს/კ 29.08.32.527) 

 

სოფ. წყალტუბო მომართვა, N524, 04.08.2009, 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

გამგეობის ეკონომიკისა და 

ინფრასტრუქტურის 

განვითარების სამსახური; 

მომართვა, N16/2358/10-9, 

15.07.2009, საქართველოს 

ეკონომიკური განვითარების 

სამინისტრო; 

ძირითადი ქონება.  29.05.37.005 

 

 

 

29.08.32.528 

29.08.32.527 
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207.0 კვ.მ. არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი და მასზე 

განთავსებული ნაგებობა 

(პასაჟები). 

ქალაქი 

წყალტუბო, 

რუსთაველის 

ქუჩა. 

საქართველოს მთავრობის 2017 

წლის 15 თებერვლის N263 

განკარგულება 

ძირითადი 

    ქონება 

29.08.34.118  
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19160.0 კვ.მ. 

არასასოფლო–

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი.  

სოფ. პატრიკეთი საქართველოს ეკონომიკური 

განვითარების სამინისტროს 

N16/4823/10-9 წერილი 16. 12.2009 

წ. 

დამატებითი ქონება 29.17.32.005  
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29.0 კვ.მ. არასასოფლო–

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი და მასზე 

განთავსებული ნაგებობა 

(მოსაცდელი)  

სოფ. მესხეთი სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგნეტოს N1/1–1534 ბრძანება 

04.07.2017 წ. 

დამატებითი ქონება 29.12.38.740  
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3270.0 კვ.მ. 

არასასოფლო–

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი და მასზე 

განთავსებული შენობა–

ნაგებობა. 

(პოლიკლინიკა) 

სოფ. გეგუთი სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგნეტოს N1/1–1533 ბრძანება 

04.07.2017 წ. 

დამატებითი ქონება 29.14.37.526  
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10000.0 კვ.მ. სასოფლო–

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი. 

(სასაფლაოსთვის)  

სოფ. პატრიკეთი სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგნეტოს N1/1–1973 ბრძანება 

10.08.2017 წ. 

დამატებითი ქონება 29.17.31.775  
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700.0 კვ.მ. არასასოფლო–

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი (სასწრაფო 

დახმარების შენობა).

  

ქალაქი 

წყალტუბო. 

აღმაშენებლისწ 

ქუჩის 

მიმდებარედ. 

სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგნეტოს N11/1–3032 ბრძანება 

29.11.2017 წ. 

სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოს N1/1-1028 ბრძანება. 

02.05. 2018წ. 

დამატებითი ქონება 29.08.36.141.  
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30.0 კვ.მ. არასასოფლო–

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი 

ქალაქი 

წყალტუბო, 

შანიძის ქუჩა 

საქართველოს ეკონომიკის 

სამინისტროს წერილი 16/1003-10-

10, 29.04.2010 

დამატებითი ქონება 29.08.37.011  

162 დამატებითი ქონება.0 

კვ.მ. არასასოფლო–

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი (მოედანი)  

სოფ. მეორე უბანი სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგნეტოს N1/1–3107 ბრძანება 

6.12.2017 წ. 

დამატებითი ქონება 29.08.31.404  
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2480.0 კვ.მ. სასოფლო–

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი (მოედანი)  

სოფ. ხომული საქართველოს ეკონომიკური 

განვითარების სამინისტროს 

N16/2006/10-10 წერილი 28. 

08.2010 წ. 

დამატებითი ქონება 29.09.35.014  
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2095.45 კვ.მ. 

არასასოფლო–

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი (ველობილიკი) 

ქ. წყალტუბო, 

ტაბიძის ქუჩა 

სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოს წერილი N5/24805;  

02.05 2018 წ. 

დამატებითი ქონება  29.08.36.137.  

 

165 

505.0 კვ.მ. არასასოფლო–

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი (კიბეები) 

 

ქ. წყალტუბო, 

შანიძის ქუჩა 

სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოს წერილი N5/25963;  

08.05 2018 წ. 

დამატებითი ქონება 29.08.37.148.  
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82.98 კვ.მ. არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი (უსაფრთხოების 

კუნძული). 

ქ. წყალტუბო,  

ავალიანის ქუჩა 

სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოს წერილი N5/30297; 

29.05.2018წ. 

დამატებითი ქონება  

 

 

29.08.31.403. 
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99.0 კვ.მ. არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი 

(ტრენაჟორებისათვის). 

ქ. წყალტუბო, 

ტაბიძის ქუჩა. 

სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოს წერილი N5/31987; 

06.06.2018წ. 

დამატებითი ქონება  

 

29.08.37.149. 
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90.0 კვ.მ. არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი (წყლის 

სატუმბი 

სადგურისათვის) 

ქ. წყალტუბო, 

ნინოშვილის 

ქუჩის 

მიმდებარედ. 

სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოს წერილი N5/30026; 

28.05. 2018წ. 

დამატებითი ქონება  

 

 

29.08.31.404. 
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50.0 კვ.მ. არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი. 

(ტრენაჟორებისათვის) 

ქ. წყალტუბო, 

თბილისის ქუჩა 

სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოს წერილი 

N5/34387;18.06.2018 წ. 

დამატებითი ქონება 29.08.33.263  
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1410.0 კვ.მ. 

არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი (სპორტული 

მოედანი). 

 

სოფელი 

ქვიტირი. 

დევნილთა 

დასახლება. 

სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოს ბრძანება N1/1-1515; 

29.06.2018 წ. 

 

დამატებითი ქონება 

 

29.12.32.015. 
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25.0 კვ.მ. არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი (მგზავრთა 

მოსაცდელის 

ქ. წყალტუბო, 

დ. აღმაშენებლის 

ქუჩა. 

სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოს წერილი N5/40215; 

17.07 2018წ. 

 

 

დამატებითი ქონება 

 

 

29.08.35.156 

 



მოსაწყობად). 
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2810 კვ.მ. არასასოფლო-

სამეურნეო მიწის 

ნაკვეთი და მასზე 

შენ.ნაგ.N 01 

განაშენიანების 

ფართობი-162 კვ.მ, 

საერთო ფართი-282.91 

კვ.მ, N 02-განაშენიანების 

ფართობი-12 

კვ.მ.(ადმინისტრაციული 

შენობა) 

სოფელი 

ფარცხანაყანევი 

წერილი, N31/3350, 23.07.2015, 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა.;  წერილი, N31/5427, 

25.12.2015, წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის გამგეობა,. 

განკარგულება "სახელმწიფო 

საკუთრებაში არსებული უძრავი 

ქონების წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

გადაცემის შესახებ"., N751, 

28.11.2007, საქართველოს 

მთავრობა;  ბრძანება., #1-1/1820, 

26.11.2007, საქართველოს 

ეკონომიკური განვითარების 

მინისტრი; , წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

გადასაცემი ძირითადი ქონების 

ნუსხა, დამტკიცებული 

საქართველოს ეკონომიკური 

განვითარების მინისტრის 

ბრძანებით., N1-1/1820, 26.11.2007; 

, წერილი, N31/5427, 25.12.2015, 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა, 

ძირითადი შენობა 29.11.36.286  



173 1610.0 კვ.მ. 

არასასოფლო-სამეურნეო 

მიწის ნაკვეთი და მასზე 

განთავსებული შენობა 

(საბავშვო ბაღი) 

სოფელი 

ფარცხანაყანევი 

განკარგულება სახელმწიფო 

საკუთრებაში არსებული 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში გადაცემის შესახებ 

N751 28.11.2007, საქართველოს 

მთავრობა;საქართველოს 

ეკონომიკური განვითარების 

მინისტრი ბრძანება 1-1/1820 

დამატებითი ქონება 29.11.36.285  

174 525.0 კვ.მ. არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი. 

სოფ. პატრიკეთი საქართველოს ეკონომიკის 

სამინისტრო წერილი, 15.07.09 

N16/2358/10-9 

დამატებითი ქონება   

175 546.0 კვ.მ. არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი (მინი მოედანი)-

540 კვ.მ 

 

სოფ. გეგუთი 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა,ბრძანება 31/733, 25.11.14 

ძირითადი ქონება 29.14.37.450  
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700.0 კვ.მ. არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი (სპორტული 

მოედანი). 

სოფ. ყუმისთავი სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოს ბრძანება N1/1-2013; 

03.09.2018წ. 

 

დამატებითი ქონება 

 

29.04.37.119 
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25.0 კვ.მ. არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი (მოსაცდელი). 

 

 

სოფ. ბანოჯა 

სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოს წერილი N5/52713; 

03.09.2018წ. 

 

 

დამატებითი ქონება 

29.17.32.001  
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24.0 კვ.მ. არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი (მოსაცდელი). 

 

სოფ. საყულია 

სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოს წერილი N5/56260; 

09.10.2018წ. 

 

დამატებითი ქონება 

 

29.15.32.412 
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25.0 კვ.მ. არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი (მოსაცდელი). 

 

 

სოფ. ჩუნეში 

სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოს წერილი N5/58234; 

18.10.2018წ. 

 

 

დამატებითი ქონება 

 

29.05.42.031 
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35.00 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების  მიწის 

ნაკვეთი 

თბილისის ქუჩა 

№5-ის 

მიმდებარედ 

ბრძენაბა №31 3404  02/11/2018  

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

მერია 

დამატებითი ქონება 29.08.33.272  

181 15.00 არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი 

მეორე უბანი ბრძანება №31 3403 02/11/2018 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

მერია 

დამატებითი ქონება 29.05.38.562  

182 168.00 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი  

თამარ მეფის ქუჩა 

№16 ბინის 

მიმდებარედ  

ბრძანება №313402 02/11/2018 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

მერია 

დამატებითი ქონება 29.08.36.147  

183 514.00 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების  მიწის 

ნაკვეთი 

დედაენის ქუჩა II 

ჩიხი 

 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

მერიის ბრძანება №31 3405 

02./11/2018 . 

 სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოს წერილი №5/60983 

01/11/2018 

დამატებითი ქონება 29.08.33.274  

184 28.00კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი 

შევჩენკოს ქუჩა  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის  

მერიის ბრძანება №313414  

05/11/2018 

დამატებითი ქონება 29.08.32.417  

185 139.00 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი 

 თბილისის  ქუჩა 

№5 

 ბრძანება № 31 3404 02/11/2018 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

მერია. 

დამატებითი ქონება 29.08.33.273  



186 601.00 არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი 

 სოფელი მუხიანი  ბრძანება №31 3406  02/11/2018  

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

მერია 

დამატებითი ქონება 29.13.37.302  

187 22.00  არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი 

ვაჟა-ფშაველას  

ქუჩა, სტადიონის 

მიმდებარედ 

 ბრძანება №31 3408 02/11/2018 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

მერია 

დამატებითი ქონება 29.08.32.415  

188 98.00 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი 

თბილისის ქუჩა 

№5-ის ბინის 

მიმდებარე 

ბრძანება №31 3422 07/11/2018  

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

მერია 

დამატებითი ქონება 29.08.33.275  

189 132. 00კვ.მ  

არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების  მიწის 

ნაკვეთი 

9 აპრილის ქუჩა 

№11 და №13 

ბინის 

მიმდებარედ 

ბრძანება №31 3415 05/11/2018 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

მერია 

დამატებითი ქონება 29.08.37.156  

190 51.00კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი 

გ.ტაბიძის ქუჩა 

№7 ბინის წინ 

 ბრძანება №31 3410  02/11/2018 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

მერია 

დამატებითი ქონება 29.08.38.244  

191 25.00 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი 

ჯავახიშვილის 

მიმდებარედ 

ბრძანება №31 3409 02/11/2018 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

მერია. 

დამატებითი ქონება 29.08.35.160  

192 54.00კვ.მ  არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი 

გოგებაშვილის 

ქუჩა, კორპუსი 

№2-ის მიმდებარდ  

ბრძანება №31 3407 02/11/2018 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

მერია. 

დამატებვითი ქონება 29.08.39.110  



193 20.00კვ.მ  არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი 

 სოფელი 

ყუმისთავი 

ბრძანება  №31 3363 01/11/2018 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

მერია 

დამატებითი ქონება 29.04.37.120  

194 20.00 არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი 

გ.ტაბიძის ქუჩა 

№11- ბინის წინ 

ბრძანება №31 3411   02/11/2018 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

მერია 

დამატებითი ქონება 29.08.38.247  

195 535.00 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი 

სოფელი ქვიტირი ბრძანება №31 3453 4/11/2018 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

მერია 

დამატებითი ქონება 29.12.31.425  

196 550.00 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი 

სოფელი მეორე 

უბანი 

ბრძანება №1/1-3107    06/12/2017  

სსიპ სახელმწიფო ქონების 

ეროვნული სააგენტო 

დამატებითი ქონება 29.05.40.148  

197       

198 1718.00 კვ.მ არასასოფლო 

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი. შენობა 

ნაგებობა:  №01 

განაშენიანების ფართი 

244.0 კვ.მ 

სოფელი გეგუთი საქართველოს მთვრობის №751  

განკარგულება ,, სახელმწიფო 

საკუთრებაში არსებული უძრავი 

ქონების წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

გადაცემის შესახებ 28/11/2007 წ 

დამატებითი ქონება 29.14.34.284  

199 25.00 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი 

 სოფელი ბანოჯა ბრძნება №31 2853  24/09/2018 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

მერია. 

დამატებითი ქონება 29.09.37.304  



200 3950.00 კვ.მ 

არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი შენობა ნაგებობა 

№1-536.8 კვ.მ,  №2-10.2 

კვ.მ  №3—43.0 კვ.მ №4- 

56.7 კვ.მ 

სოფელი 

ოფშკვითი 

ბრძანება №1-1/919  03/06/2010 

საქართველოს ეკონომიკური 

განვითარების სამინისტრო. 

დამატებითი ქონება 29.16.31.006  

201 2743 გრძ.მ გარე 

განათების 

კონსტრუქციები 

წყალტუბო-

სათაფლიის გზა 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს ბრძანება. N468 

10.08 2012. 

ძირითადი ქონება 29.00.143  

202 7150 გრძ.მ გარე 

განათების 

კონსტრუქციები 

წყალტუბო-

ქუთაისის გზა 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს ბრძანება. N127 

06.03 2013. 

დამატებითი ქონება 29.00.144  

203 290.0 გრძ.მ. გარე 

განათების 

კონსტრუქციები 

 წყალტუბოს 

 მუნიციპალიტე 

ტის სოფ. 

ფარცხანაყანევი. 

 

სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოს N 5/23556 werili 

27.04. 2015 ბრძანება, N31/960 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა;. 

დამატებითი ქონება 29.00.310  

204 2395.0 გრძ.მ. გარე 

განათების 

კონსტრუქციები 

 წყალტუბოს 

 მუნიციპალიტე 

ტის სოფ. 

ფარცხანაყანევი. 

 

სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოს N 5/23556 werili 

27.04. 2015 ბრძანება, N31/960 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა;. 

დამატებითი ქონება 29.00.309  

205 1585.0 გრძ.მ. გარე 

განათების 

კონსტრუქციები 

 წყალტუბოს 

 მუნიციპალიტე 

ტის სოფ. 

ფარცხანაყანევი. 

 

სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოს N 5/23556 წერილი 

27.04. 2015 ბრძანება, N31/960 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა;. 

დამატებითი ქონება 29.00.308  



206 355.0 გრძ.მ. გარე 

განათების 

კონსტრუქციები 

 წყალტუბოს 

 მუნიციპალიტე 

ტის სოფ. 

მაღლაკი. 

 

სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოს N 5/23556 werili 

27.04. 2015 ბრძანება, N31/960 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა;. 

დამატებითი ქონება 29.00.305  

 

207 

1335.0 გრძ.მ. გარე 

განათების 

კონსტრუქციები 

 წყალტუბოს 

 მუნიციპალიტე 

ტის სოფ. 

მაღლაკი. 

 

სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოს N 5/23556 წერილი 

27.04. 2015 ბრძანება, N31/960 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა; 

დამატებითი ქონება 29.00.306  

 

208 

 

480.0 გრძ.მ. გარე 

განათების 

კონსტრუქციები 

 წყალტუბოს 

 მუნიციპალიტე 

ტის სოფ. 

მაღლაკი. 

 

სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოს N 5/23556 წერილი 

27.04. 2015 ბრძანება, N31/960 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა; 

დამატებითი ქონება 29.00.307  
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 გარე განათების 

კონსტრუქცია, 

ელ.გადამცემი ხაზი 

 2535.0 გრძივი მეტრი 

  სოფელი გეგუთი სახელმწიფო ქონების 

ეროვნული სააგენტოს N 31 1112 

ბრძანება 31.08.2015ბრძანება, 

N31/1112 წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის გამგეობა; 

ძირითადი ქონება 29.00.272 
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410.61 გრძ.მ. გარე 

განათების 

კონსტრუქციები 

 ქალაქი წყალტუბო 

9 აპრილის ქუჩა 

 

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

N31 680 ბრძანება. 15.06.2017 

დამატებითი ქონება 29.00.338 
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331.16 გრძ.მ. გარე 

განათების 

კონსტრუქციები 

 ქალაქი წყალტუბო 

სარაჯიშვილის ქუჩა 

 

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

N31 667 ბრძანება. 14.06.2017 

დამატებითი ქონება 29.00.339 

212 55.00 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი 

ქალაქი წყალტუბო, 

ევდოშვილის ქუჩა 

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის მერია N31 

3516 ბრძანება. 16.11.2018 

დამატებითი ქონება 29.08.38.248 

213 186.00 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი 

ქალაქი წყალტუბო, 

ტაბიძის ქუჩა 1ა 

ბინის მიმდებარედ  

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის მერია N31 

3517 ბრძანება. 16.11.2018 

დამატებითი ქონება 29.08.37.158 

214 112.00 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი 

ქალაქი წყალტუბო, 

ბესიკის ქუჩა N4 

ბინის მიმდებარედ  

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის მერია N31 

3518 ბრძანება. 16.11.2018 

დამატებითი ქონება 29.08.33.276 

215 66.00 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი 

ქალაქი წყალტუბო, 

გურამიშვილის ქუჩა 

N4 ბინის 

მიმდებარედ  

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის მერია N31 

3515 ბრძანება. 16.11.2018 

დამატებითი ქონება 29.08.34.131 

216 27000.00 კვ.მ 

არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი (ცენტრალური 

სტადიონი) 

ქალაქი წყალტუბო, 

26 მაისის ქუჩაN2   

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის მერია N31 

3540 ბრძანება. 20.11.2018 

ძირითადი ქონება 29.08.32.005 



217 40.00 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი  

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტი 

სოფელი 

ფარცხანაყანევი  

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის მერია N31 

2639 ბრძანება. 04.12.2018 

დამატებითი ქონება 29.11.36.377 

218 384.0 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი  

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტი 

სოფელი ზარათი 

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის მერია N31 

4031 ბრძანება. 26.12.2018 

დამატებითი ქონება 29.06.31.192 

219 3325.0 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი  

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტი 

სოფელი ქვიტირი 

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის მერია N31 

4015 ბრძანება. 26.12.2018 

დამატებითი ქონება 29.12.31.314 

220 არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი 80 კვ.მ  

ქალაქი წყალტუბო, 

ავალიანის ქუჩა 

საქართველოს ეკ. 

განვითარების სამინისტრო 

2019 წლის 7/05/2010, წერილი 

N16/1326/10-10 

დამატებითი ქონება 29.08.31.037 

221 400 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი  

ქალაქი წყალტუბო, 

კოლხეთის ქუჩა N19-

ის მიმდებარედ 

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის მერია N31 

4020 ბრძანება. 26.12.2018 

დამატებითი ქონება 29.12.31.314 

222 296 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი 

ქალაქი წყალტუბო, 

ავალიანის ქუჩა  

საქართველოს მთავრობა  

28.12.2018 განკარგულება N2495 

ძირითადი ქონება 29.08.31.418 



223 157 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი 

ქალაქი წყალტუბო, 

გურამიშვილის ქუჩა 

N2 მიმდებარედ 

საქართველოს მთავრობა  

28.12.2018 განკარგულება N69 

ბრძანება N31 139, 01.02.2019, 

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის მერია 

ძირითადი ქონება 29.08.34.132 

224 38 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი 

ქალაქი წყალტუბო, 

26 მაისის ქუჩა 

მიმდებარედ 

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის მერია 

07/02/2017 N31/740 

დამატებითი ქონება 29.08.32.424 

225 3744 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი და შენობა-

ნაგებობა 

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტი 

სოფელი გვიშტიბი 

სახელმწიფო ქონების 

ეროვნული სააგენტოს 2019 

წლის 4 აპრილის N1/1-815 

დამატებითი ქონება 29.07.32.290 

226 10631კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი და შენობა-

ნაგებობა N1,N2,N3 

(ხომულის ციხე) 

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტი 

სოფელი ხომული 

სახელმწიფო ქონების 

ეროვნული სააგენტოს 2019 

წლის 3 აპრილის N1/1-807 

დამატებითი ქონება 29.09.31.214 

227 

 

532 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი. 

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტი 

სოფელი გეგუთი 

სახელმწიფო ქონების 

ეროვნული სააგენტოს 2019 

წლის 5 აპრილის 1/1-837 

დამატებითი ქონება 29.14.35.375 

228 12738  კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი. (სტადიონი) 

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტი 

სოფელი გეგუთი 

სახელმწიფო ქონების 

ეროვნული სააგენტოს 2019 

წლის 17 აპრილის 1/1-941 

დამატებითი ქონება 29.14.38.504 



229 329  კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი.  

ქალაქი 

წყალტუბო, 

ავალიანის ქუჩა  

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

მერის 2019 წლის 7 მაისის 

ბრძანება N31 1583 

დამატებითი ქონება 29.08.31.439 

230 შენობა-ნაგებობა N1, 

სარდაფი 209,50 კვ.მ.   

ქალაქი 

წყალტუბო, 

კოლხეთის  ქუჩა 

N15 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

მერის 2019 წლის 30 მაისის 

ბრძანება N31 2012 

დამატებითი ქონება 29.08.33.01.500 

231 1468 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი, შენობა-

ნაგებობა N1 

(ამბულატორია) 

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტი 

სოფელი 

ფარცხანაყანევი   

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

მერის 2019 წლის 14 მაისის 

ბრძანება N31 1741 

დამატებითი ქონება 29.11.36.301 

232 1694 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი, შენობა-

ნაგებობა 

N1(ამბულატორია) 

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტი 

სოფელი მუხიანი   

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

მერის 2019 წლის 14 მაისის 

ბრძანება  

დამატებითი ქონება 29.13.37.234 

233 1963 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი, შენობა-

ნაგებობა N1, N2 

(ამბულატორია) 

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტი 

სოფელი მექვენა   

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

მერის 2019 წლის 14 მაისის 

ბრძანება  

დამატებითი ქონება 29.01.35.288 



234 1039 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი,  

 

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტი 

სოფელი 

ყუმისთავი 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

მერის 2019 წლის 13 ივნისის N31 

2191 ბრძანება  

დამატებითი ქონება 29.04.36.063 

235 390 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი, შენობა-

ნაგებობა N1 

ამბულატორია 

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტი 

სოფელი 

დღნორისა 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

მერის 2019 წლის 17 ივნისის N31 

1260 ბრძანება  

დამატებითი ქონება 29.02.34.089 

236 6670 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი,  

 

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტი 

სოფელი ტყაჩირი 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

მერის 2019 წლის 5 ივნისის N31 

2102 ბრძანება  

დამატებითი ქონება 29.17.34.583 

237 2394 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი,  

 

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტი 

სოფელი ქვედა 

მესხეთი 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

მერის 2019 წლის 5 ივნისის N31 

2104 ბრძანება  

დამატებითი ქონება 29.13.32.309 

238 223 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი,  

 

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტი 

სოფელი მუხიანი 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

მერის 2019 წლის 5 ივნისის N31 

2103 ბრძანება  

დამატებითი ქონება 29.13.38.462 

 

239 

1730.0 კვ.მ. 

არასასოფლო–

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი და შენობა-

სოფ. გუმბრა სახ. ქონების ეროვნული სააგენტო 

ბრძანება 5.07.2019.N1/1-1936  

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

მერის 2019 წლის 9 ივლისის  

ბრძანება 

დამატებითი ქონება 29.09.33.059 



ნაგებობა N1, N2  

 

240 

5954.0 კვ.მ. 

არასასოფლო–

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი და შენობა-

ნაგებობა N1,  

სოფ. გუმბრა სახ. ქონების ეროვნული სააგენტო 

ბრძანება 5.07.2019.N1/1-1936  

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

მერის 2019 წლის 9 ივლისის  

ბრძანება 

დამატებითი ქონება 29.09.38.274 

 

241 

4643.0 კვ.მ. 

არასასოფლო–

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი და შენობა-

ნაგებობა N1, N2 

სოფ. გუმბრა სახ. ქონების ეროვნული სააგენტო 

ბრძანება 5.07.2019.N1/1-1936  

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

მერის 2019 წლის 9 ივლისის  

ბრძანება 

დამატებითი ქონება 29.09.38.070 

 

242 

567.0 კვ.მ. არასასოფლო–

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი  

სოფ. გუმბრა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

მერის 2019 წლის 3 ივნისის  

ბრძანება N31/2069 

დამატებითი ქონება 29.09.43.369 

 

243 

370.0 კვ.მ. არასასოფლო–

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი  

სოფ. გუმბრა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

მერის 2019 წლის 3 ივნისის  

ბრძანება N31/2571 

დამატებითი ქონება 29.09.43.368 



 

244 

300 00.0 კვ.მ. 

არასასოფლო–

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი  

სოფ. ოფშკვითი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

მერის 2019 წლის 29 ივლისის  

ბრძანება, სახ. ქონების ეროვნული 

სააგენტოს ბრძანება N1/1-2787 25 

ივლისი 2019 წელი 

დამატებითი ქონება 29.16.32.469 

 

245 

ხაზობრივი ნაგებობა, 

ფატქობრივი სიგრძე 491 

მ, ობიექტი 14 ცალი 

ლითონის ბოძი 

ქალაქი 

წყალტუბო 

რუსთაველის 

ქუჩა N4-ის 

მიმდებარედ 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

მერის 2019 წლის 25 ივლისის  

ბრძანება N31 2660 

დამატებითი ქონება 29.00.637 

 

246 

ხაზობრივი ნაგებობა, 

ფატქობრივი სიგრძე 

396,2 მ, ობიექტი 15 

ცალი ლითობის ბოძი  

ქალაქი 

წყალტუბო 26 

მაისის ქუჩის 

მიმდებარედ   

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

მერის 2019 წლის 25 ივლისის  

ბრძანება N31 2660 

დამატებითი ქონება 29.00.636 

247 შენობა-ნაგებობა ქალაქი წყალტუბო, 

წერეთლის ქუჩა N11 

 

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის მერის 

ბრძანება 9.08.2019 N31 2834 

დამატებითი ქონება 29.08.31.233.

01.508 

248 3207 00.0 კვ.მ. (გაიყო 

2982 კვ.მ) არასასოფლო–

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი 

სოფ.ხომული  

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის მერის 

ბრძანება 21.08.2019 N31 2946 

დამატებითი ქონება 29.09.35.449. 

(გაიყო ორ 

ნაწილად) 

ს/კ 

29.09.35.498 

249 1427 კვ.მ არასასოფლო–

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი 

ქ.წყალტუბო, 

წყალტუბო-ქუთაისის 

გზის მიმდებარედ 

(აბრისთვის-

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტი) 

 

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის მერის 

ბრძანება N31 3260 20.08.2019 

წელი 

დამატებითი ქონება 29.08.42.112 



250 10500 კვ.მ არასასოფლო–

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი 

ქ.წყალტუბო, 9 

აპრილის მე-3 

შესახვევი N12 

(გიმნაზიისთვის 

გადასაცემად) 

 

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის მერის 

ბრძანება N31 3363 27.09. 2019 

წელი 

დამატებითი ქონება 29.08.34.144 

251 3891 კვ.მ არასასოფლო–

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი 

ქ.წყალტუბო, 9 

აპრილის ქუჩა N15 

(ლტოლვილთა 

დასახლებისთვის 

საბავშვო ბაღისთვის) 

 

ბრძანება N1/1 4905 03.10..2019 

წელი, სახელმწიფო ქონების 

ეროვნული სააგენტო 

დამატებითი ქონება 29.08.37.163 

252 25 კვ.მ არასასოფლო–

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი 

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტი 

სოფელი გეგუთი 

 

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის მერის 

ბრძანება 15/10/2019 N31 3513 

დამატებითი ქონება 29.14.38.512 

253 1284 კვ.მ არასასოფლო–

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი 

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტი 

სოფელი თერნალი 

 

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის მერის 

ბრძანება 01/11/2019 N31 3702 

დამატებითი ქონება 29.07.37.519 

254 20850 კვ.მ არასასოფლო–

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი 

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტი 

სოფელი საყულია 

 

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

2010 წლის 2 თებერვალი 

მიმართვა N79 

დამატებითი ქონება 29.15.33.449 

(29.15.33.009 

გაიყო) 

255 150 კვ.მ არასასოფლო–

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი 

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტი 

სოფელი საყულია 

 

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

2010 წლის 2 თებერვალი 

მიმართვა N79 

დამატებითი ქონება 29.15.33.450 

(29.15.33.009 

გაიყო) 



255 7954 კვ.მ არასასოფლო–

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი (რაგბის 

სტადიონი) 

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტი 

სოფელი გვიშტიბი 

 

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის მერის 

ბრძანება 31 3702, 1.11.2019 

 

დამატებითი ქონება გაერთიანდა 

29.07.37.007  

და 

29.07.37.519 

 მიენიჭა 

კოდი 29.07.37.522 

256 2180 კვ.მ არასასოფლო–

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი (სკვერი 

სასტუმრო პრომეთეს 

წინ) 

ქალაქი წყალტუბო, 

რუსთაველის ქუჩა 

 

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს წერილი N1313, 

დამოწმების თარიღი 

18/07/2012 წელი 

 

დამატებითი ქონება 29.08.31.137 

257 1771 კვ.მ არასასოფლო–

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი (სკოლის შენობა 

ყოფილი) 

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის 

სოფელი გეგუთი 

(ვარციხჰესების 

დასახლება) 

 

სახელმწიფო ქონების 

ეროვნული სააგენტოს 2020 

წლის 17 მარტის ბრძანება 1/1-

1554 

 

დამატებითი ქონება 29.14.33.314 

258 106,07 კვ.მ შენობის 

ფართი, სართული 

პირველი (სკოლის 

შენობა ყოფილი) 

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის 

სოფელი გეგუთი 

(ვარციხჰესების 

დასახლება) 

 

სახელმწიფო ქონების 

ეროვნული სააგენტოს 2020 

წლის 17 მარტის ბრძანება 1/1-

1554 

 

დამატებითი ქონება 29.14.33.313.

01/500 

259 330.20 კვ.მ შენობის 

ფართი, სართული მეორე 

(სკოლის შენობა 

ყოფილი) 

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის 

სოფელი გეგუთი 

(ვარციხჰესების 

დასახლება) 

 

სახელმწიფო ქონების 

ეროვნული სააგენტოს 2020 

წლის 17 მარტის ბრძანება 1/1-

1554 

 

დამატებითი ქონება 29.14.33.313.

01/501 



260 51 კვ.მ არასასოფლო–

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი (სამოქალაქო 

ბიუჯეტირების) 

ქალაქი 

წყალტუბო, 

ჯავახისვილის 

ქუჩ 2-ის 

მიმდებარედ 

 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

მერია, ბრძანებაN31/1332 

30/04/2020 

დამატებითი ქონება  

261 164  კვ.მ არასასოფლო–

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი (სამოქალაქო 

ბიუჯეტირების) 

ქალაქი 

წყალტუბო, 

კოლხეთის ქუჩა 

N6 

 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

მერია, ბრძანება N31/1768  

19/06/2020 

დამატებითი ქონება  

262 256  კვ.მ არასასოფლო–

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი (სამოქალაქო 

ბიუჯეტირების) 

ქალაქი 

წყალტუბო, 

ნინოშვილის ქუჩა 

N1 ჩიხი N1 

 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

მერია, ბრძანება N31/1767  

19/06/2020 

დამატებითი ქონება  

263 69  კვ.მ არასასოფლო–

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი (სამოქალაქო 

ბიუჯეტირების) 

ქალაქი 

წყალტუბო, 

ბესიკის ქუჩა N4-

ის მიმდებარედ 

 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

მერია, ბრძანება N31/1821  

23/06/2020 

დამატებითი ქონება  

264 240  კვ.მ არასასოფლო–

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი  

ქალაქი 

წყალტუბო, თამარ 

მეფის ქუჩა N12-ის 

მიმდებარედ 

 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

მერია, ბრძანება N31/2426  

22/07/2020 

დამატებითი ქონება  

265 225 კვ.მ. (გაიყო ს/კ 

29.09.35.449 კვ.მ) 

არასასოფლო–სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი 

სოფ.ხომული  

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

მერის ბრძანება 21.08.2019 N31 2946 

დამატებითი ქონება 29.09.35.449. 

(გაიყო ორ 

ნაწილად) 

ს/კ 

29.09.35.499გადა

ეცა 



სახელმწიფოს 

266 43.98.0 გრძ.მ. გარე 

განათების 

კონსტრუქციები (3 

ცალი) 

 წყალტუბოს 

 წერეთლის ქუჩა 

N3 

 

 11.08.2020 ბრძანება, N31/2238 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა;. 

დამატებითი ქონება  29.00.644 

267 386.82.0 გრძ.მ. გარე 

განათების 

კონსტრუქციები (10 

ცალი) 

 წყალტუბოს 

 რუსთავეკლისა 

და ხელოვნების 

ქუჩა 

 

 11.08.2020 ბრძანება, N31/2239 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა;. 

დამატებითი ქონება  29.00.643 

268 6264  კვ.მ არასასოფლო–

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი, შენობა-

ნაგებობით  

ქალაქი 

წყალტუბო, თამარ 

მეფის ქუჩა  

 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

მერია, ბრძანება N31/2944  

28/09/2020 

დამატებითი ქონება 29.08.35.196 

269 122  კვ.მ  სასოფლო–

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი 

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტი

ს მეორე უბანი  

უძრავი ნივთის ჩუქების 

ხელშეკრულება 07/10/2020 

დამატებითი ქონება 29.05.38.647 

270 31 კვ.მ არასასოფლო–

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი  

ქალაქი 

წყალტუბო, 

ჯავახიშვილის 

მეორე შესახვევი 

ქუჩა  

 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

მერია, ბრძანება N31/2862  

01/10/2020 

დამატებითი ქონება 29.08.35.201 



 

271 

ხაზობრივი ნაგებობა, 

ფატქობრივი სიგრძე 100 

მ, ობიექტი 5 ცალი 

ლითონის ბოძი 

ქალაქი 

წყალტუბო 

წერეთლის ქუჩა 

N6-ის 

მიმდებარედ 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

მერის 2020 წლის 10 ნოემრბის  

ბრძანება 48-48203151 

დამატებითი ქონება 29.00.452 

272 30 000 კვ.მ 

არასასოფლო–

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი  

(სასაფლაოსთვის) 

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტი 

სოფელი ზედა 

მესხეთი  

 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

მერია, ბრძანება N1/3573  

25/11/2020 

დამატებითი ქონება 29.12.34.369 

273 100 კვ.მ არასასოფლო–

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი  

(საპრივატიზებო) 

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტი 

სოფელი გეგუთი  

 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

მერია, ბრძანება N 48203315 

26/11/2020 

დამატებითი ქონება 29.14.38.554 

274 4042 კვ.მ არასასოფლო–

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი  (სპორტული 

კლუბი) 

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტი 

სოფელი ქვიტირი  

 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

მერია, ბრძანება N 482031575 

16/12/2020 

დამატებითი ქონება 29.12.31.499 

275 50 კვ.მ არასასოფლო–

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი  (იაშა 

ლექვინაძიდან 

დაბრუნებული) 

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტი 

სოფელი მაღლაკი  

 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

მერია, ბრძანება N 48210688 

09/03/2021 

დამატებითი ქონება 29.10.33.076 

 


