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გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

გ	ა	ნ	კ	ა	რ	გ	უ	ლ	ე	ბ	ა	№	145

„წყალტუბოს	მუნიციპალიტეტის	საკუთრებაში	არსებული	ქონების	საპრივატიზაციო
ობიექტების	ნუსხის	დამტკიცების	შესახებ“	წყალტუბოს	მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს	2022	წლის	25	თებერვლის	N22	(გ-49.49220569)	განკარგულებაში
ცვლილების	შეტანის	თაობაზე

საქართველოს	ორგანული	კანონის	„ადგილობრივი	თვითმმართველობის	კოდექსი“-ს	24-ე
მუხლის	პირველი	ნაწილის	,,ე’’	პუნქტის	„ე.დ“	ქვეპუნქტის,	61-ე	მუხლის	მე-2	ნაწილისა
და	საქართველოს	ზოგადი	ადმინისტრაციული	კოდექსის	63-ე	მუხლის	შესაბამისად:

1.	 შეტანილ	 იქნეს	 ცვლილება	 „წყალტუბოს	 მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში	 არსებული
ქონების	 საპრივატიზაციო	 ობიექტების	 ნუსხის	 დამტკიცების	 შესახებ“	 წყალტუბოს
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2022	 წლის	 25	 თებერვლის	 N	 22	 (გ-49.49220569)
განკარგულებაში	 და	 ამ	 განკარგულებით	 დამტკიცებული	 დანართი	 N1	 ჩამოყალიბდეს
ახალი	რედაქციით	/დანართი	განკარგულებას	თან	ერთვის/.

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

3.	განკარგულება	ძალაში	შევიდეს	გამოქვეყნებისთანავე.

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

თეიმურაზი	ჭეიშვილი

წყალტუბოს	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-
საკრებულოს	თავმჯდომარე



 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2022 წლის 25 ნოემბრის   №145  განკარგულების 

დანართი №1 

 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო 

ობიექტების ნუსხა 
 

 

 

 

№ 
ქონების 

დასახელება 
                    მისამართი 

 

ფართობი 

(კვ.მ.) 

მიწის (უძრავი ქონების) 

საკადასტრო კოდი 

1 

არასასოფლო-
სამეურნეო 

დანიშნულების 
მიწის ნაკვეთი 

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის სოფელი  

მუხიანი 

305 29.13.38.312 

2 

არასასოფლო-
სამეურნეო 

დანიშნულების 
მიწის ნაკვეთი და 

მასზე 
განთავსებული 
შენობა-ნაგებობა 

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის სოფელი  

გეგუთი 

1450 29.14.37.171 

3 

არასასოფლო-
სამეურნეო 

დანიშნულების 
მიწის ნაკვეთი და 

მასზე 
განთავსებული 
შენობა-ნაგებობა 

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის სოფელი  

ქვილიშორი 

179 29.05.32.041 

4 

არასასოფლო-
სამეურნეო 

დანიშნულების 
მიწის ნაკვეთი  

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის სოფელი  

გუმბრა  

236 29.09.44.654 

5 

არასასოფლო-
სამეურნეო 

დანიშნულების 
მიწის ნაკვეთი  

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის სოფელი  

გეგუთი (ვარციხჰესის 

დასახლება) 

300 29.14.33.169 

6 

არასასოფლო-
სამეურნეო 

დანიშნულების 
მიწის ნაკვეთი  

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის სოფელი   

მაღლაკი 

232 

29.10.37.475 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

7 

არასასოფლო-
სამეურნეო 

დანიშნულების 
მიწის ნაკვეთი და 

მასზე 
განთავსებული 
შენობა-ნაგებობა  

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის სოფელი  

პატრიკეთი 

არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი-272კვ.მ 

 შენობა-ნაგებობა N1 

განაშენიანების ფართი-

116,92 კვ.მ  

29.17.33.199 

8 

არასასოფლო-
სამეურნეო 

დანიშნულების 
მიწის ნაკვეთი 

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის სოფელი  

გეგუთი  

57 29.14.38.574 

 

 

 

9 

არასასოფლო-
სამეურნეო 

დანიშნულების 
მიწის ნაკვეთი და 

მასზე 
განთავსებული 
შენობა-ნაგებობა  

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის სოფელი  

გვიშტიბი 

არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი-201კვ.მ 

 შენობა-ნაგებობა N1 

საერთო ფართი 55 კვ.მ. 

შენობა-ნაგებობა N2 

საერთო ფართი 66,54 

კვ.მ, 

29.07.32.403 

 

 

 

10 

არასასოფლო-
სამეურნეო 

დანიშნულების 
მიწის ნაკვეთი და 

მასზე 
განთავსებული 
შენობა-ნაგებობა 

(დანგრეული)  

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის სოფელი  

ჯიმასტარო 

არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის 
ნაკვეთი-1623კვ.მ 

 შენობა-ნაგებობა N1 

(დანგრეული) 

29.03.38.353 

11 

არასასოფლო-
სამეურნეო 

დანიშნულების 
მიწის ნაკვეთი 

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის სოფელი  

გვიშტიბი 

54 29.07.35.782 

12 

არასასოფლო-
სამეურნეო 

დანიშნულების 
მიწის ნაკვეთი 

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის სოფელი  

ბანოჯა 

292 29.09.39.494 

 

 

 

13 

არასასოფლო-
სამეურნეო 

დანიშნულების 
მიწის ნაკვეთი და 

მასზე 
განთავსებული 
შენობა-ნაგებობა  

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის სოფელი  

ფარცხანაყანები 

არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი-92 კვ.მ 

 შენობა-ნაგებობა N1 

70.76 

29.11.35.424 


