
 

   
 
 

 

         
      ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

 

        განკარგულება #1173 
 

                     25 მაისი 2017 წელი 
 

                            ქალაქი რუსთავი 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების  
პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ 

 
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 

მე-16 მუხლის მე-2 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტის, მე-19 მუხლის „ა“ ნაწილის, 24-ე მუხლის 
პირველი ნაწილის „ე.დ“ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ი“ ქვეპუნქტის, 
61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 08 დეკემბრის N669-ე 
დადგენილების მე-2 მუხლის „ი“ ქვეპუნქტისა და 34-ე მუხლის შესაბამისად, ასევე, ქალაქ 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის ქონების სააუქციონოდ მომზადების მიზნით შექმნილი 
სამუშაო ჯგუფის 2017 წლის 03 მაისის #3842-02 რეკომენდაციის გათვალისწინებით, 
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გადაწყვიტა: 

 

 

1. დამტკიცდეს, ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 
ქონების პრივატიზაციის გეგმა, დანართი #1-ის  შესაბამისად. 

 

2. განკარგულება ძალაშია გაცნობისთანავე. 
 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ქალაქ რუსთავის საქალაქო სასამართლოში 
(ქალაქი რუსთავი, ბოსტან ქალაქის ქუჩა №6) საქართველოს ადმინისტრაციული 
საპროცესო კოდექსის 22-ე მუხლის მესამე ნაწილით დადგენილი წესით, გაცნობიდან 
ერთი თვის ვადაში. 

 
 
 
დავით მაღლაკელიძე 
 
საკრებულოს თავმჯდომარე 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

          
 



#  ს/კოდი

მიწის 
ნაკვეთი

ს 
ფართობ
ი კვ.მ.

მისამართი
funqci

uri 

zona

auditis 

Sefaseba
be biji

აუქციონის ფორმა 
(უპირობო ან 
პირობებიანი)

შეძენილი ქონების სრული 
ღირებულების გადახდის 

პერიოდი 
შენიშვნა

1 02.04.01.444 133
ქალაქი რუსთავი , ქუჩა 

ფალიაშვილი , ნაკვეთი 112-ის 
მიმდებარე ტერიტორია

sz-2 5300 1590 265 უპირობო
ნასყიდობის ხელშეკრულების 

გაფორმებიდან 15 
კალენდარული დღის ვადაში

საჭიროების შემთხვევაში, შესყიდულ 
მიწის ნაკვეთზე (როგორც მიწის ქვეშ, 

ასევე მიწის ზემოდან) ხაზოვანი 
კომუნიკაციის არსებობის 

შემთხვევაში მყიდველი საკუთარი 
ხარჯებით უზრუნველყოფს მათ 

გადატანას

2 02.04.02.615 29
ქალაქი რუსთავი, გამზირი 

მეგობრობა, #31 სახლის 
მიმდებარე ტერიტორია

სზ-6 2600 780 130

საკუთრების მოწმობის 
აღებიდან 2 (ორი) წლის 

ვადაში კომერციული 
დანიშნულების ობიექტის 

მშენებლობის 
განხორციელება. 

ნასყიდობის ხელშეკრულების 
გაფორმებიდან 15 

კალენდარული დღის ვადაში

საჭიროების შემთხვევაში, შესყიდულ 
მიწის ნაკვეთზე (როგორც მიწის ქვეშ, 

ასევე მიწის ზემოდან) ხაზოვანი 
კომუნიკაციის არსებობის 

შემთხვევაში მყიდველი საკუთარი 
ხარჯებით უზრუნველყოფს მათ 

გადატანას

3 02.02.04.352 300
ქალაქი რუსთავი , მე-12 მ/რ , 
კორპუსი N5-ის მიმდებარე 

ტერიტორია
sz-5 11000 3300 550

საკუთრების მოწმობის 
აღებიდან 2 (ორი) წლის 

ვადაში კომერციული 
დანიშნულების ობიექტის 

მშენებლობის 
განხორციელება. 

ნასყიდობის ხელშეკრულების 
გაფორმებიდან 15 

კალენდარული დღის ვადაში

საჭიროების შემთხვევაში, შესყიდულ 
მიწის ნაკვეთზე (როგორც მიწის ქვეშ, 

ასევე მიწის ზემოდან) ხაზოვანი 
კომუნიკაციის არსებობის 

შემთხვევაში მყიდველი საკუთარი 
ხარჯებით უზრუნველყოფს მათ 

გადატანას

4 02.02.08.121 67
ქალაქი რუსთავი , ქუჩა ლეონიძე , 

მიმდებარე ტერიტორია 
ssz-3 5500 1650 275 უპირობო

ნასყიდობის ხელშეკრულების 
გაფორმებიდან 15 

კალენდარული დღის ვადაში

საჭიროების შემთხვევაში, შესყიდულ 
მიწის ნაკვეთზე (როგორც მიწის ქვეშ, 

ასევე მიწის ზემოდან) ხაზოვანი 
კომუნიკაციის არსებობის 

შემთხვევაში მყიდველი საკუთარი 
ხარჯებით უზრუნველყოფს მათ 

გადატანას

5 02.02.04.356 102
ქალაქი რუსთავი , მიკრო/რაიონი 

XII , N17 სახლის მიმდებარე 
ტერიტორია 

sz-5 4400 1320 220

საკუთრების მოწმობის 
აღებიდან 2 (ორი) წლის 

ვადაში კომერციული 
დანიშნულების ობიექტის 

მშენებლობის 
განხორციელება. 

ნასყიდობის ხელშეკრულების 
გაფორმებიდან 15 

კალენდარული დღის ვადაში

საჭიროების შემთხვევაში, შესყიდულ 
მიწის ნაკვეთზე (როგორც მიწის ქვეშ, 

ასევე მიწის ზემოდან) ხაზოვანი 
კომუნიკაციის არსებობის 

შემთხვევაში მყიდველი საკუთარი 
ხარჯებით უზრუნველყოფს მათ 

გადატანას

დანართი 1 (პრივატიზება)



6 02.03.07.049 132
ქალაქი რუსთავი , გამზირი 

შარტავა , N 17 სახლის მიმდებარე 
ტერიტორია 

sz-6 4000 1200 200

საკუთრების მოწმობის 
აღებიდან 2 (ორი) წლის 

ვადაში კომერციული 
დანიშნულების ობიექტის 

მშენებლობის 
განხორციელება. 

ნასყიდობის ხელშეკრულების 
გაფორმებიდან 15 

კალენდარული დღის ვადაში

საჭიროების შემთხვევაში, შესყიდულ 
მიწის ნაკვეთზე (როგორც მიწის ქვეშ, 

ასევე მიწის ზემოდან) ხაზოვანი 
კომუნიკაციის არსებობის 

შემთხვევაში მყიდველი საკუთარი 
ხარჯებით უზრუნველყოფს მათ 

გადატანას

7 02.03.07.052 579
ქალაქი რუსთავი , მე-4 სამუსიკო 
სკოლის მიმდებარე ტერიტორია

sz-5 16800 5040 840

საკუთრების მოწმობის 
აღებიდან 3 (სამი) წლის 
ვადაში კულტურულ-

საზოგადოებრივი 
ობიექტის მშენებლობის 

განხორციელება. 

ნასყიდობის ხელშეკრულების 
გაფორმებიდან 15 

კალენდარული დღის ვადაში

საჭიროების შემთხვევაში, შესყიდულ 
მიწის ნაკვეთზე (როგორც მიწის ქვეშ, 

ასევე მიწის ზემოდან) ხაზოვანი 
კომუნიკაციის არსებობის 

შემთხვევაში მყიდველი საკუთარი 
ხარჯებით უზრუნველყოფს მათ 

გადატანას

8 02.07.03.001 868
ქალაქი რუსთავი , მშენებელთა 
ქუჩა, №2 კოლონიის მიმდებარე 

ტერიტორია
s-1 12000 3600 600

საკუთრების მოწმობის 
აღებიდან 3 (სამი) წლის 

ვადაში მშენებლობის 
განხორციელება. 

ნასყიდობის ხელშეკრულების 
გაფორმებიდან 15 

კალენდარული დღის ვადაში

საჭიროების შემთხვევაში, შესყიდულ 
მიწის ნაკვეთზე (როგორც მიწის ქვეშ, 

ასევე მიწის ზემოდან) ხაზოვანი 
კომუნიკაციის არსებობის 

შემთხვევაში მყიდველი საკუთარი 
ხარჯებით უზრუნველყოფს მათ 

გადატანას

9 02.02.08.128 23
ქალაქი რუსთავი , ქუჩა ლეონიძე , 

მიმდებარე ტერიტორია 
ssz-3 1900 570 95 უპირობო

ნასყიდობის ხელშეკრულების 
გაფორმებიდან 15 

კალენდარული დღის ვადაში

საჭიროების შემთხვევაში, შესყიდულ 
მიწის ნაკვეთზე (როგორც მიწის ქვეშ, 

ასევე მიწის ზემოდან) ხაზოვანი 
კომუნიკაციის არსებობის 

შემთხვევაში მყიდველი საკუთარი 
ხარჯებით უზრუნველყოფს მათ 

გადატანას

10 02.03.06.014 267
ქალაქი რუსთავი , მე-20 

მიკრო/რაიონის მიმდებარედ
sz-5 5600 1680 280 უპირობო

ნასყიდობის ხელშეკრულების 
გაფორმებიდან 15 

კალენდარული დღის ვადაში

საჭიროების შემთხვევაში, შესყიდულ 
მიწის ნაკვეთზე (როგორც მიწის ქვეშ, 

ასევე მიწის ზემოდან) ხაზოვანი 
კომუნიკაციის არსებობის 

შემთხვევაში მყიდველი საკუთარი 
ხარჯებით უზრუნველყოფს მათ 

გადატანას



11 02.04.02.626 54
ქალაქი რუსთავი , გასასვლელი 

მეგობრობა II , მიმდებარე 
ტერიტორია 

sz-5 4500 1350 225

საკუთრების მოწმობის 
აღებიდან 2 (ორი) წლის 

ვადაში კომერციული 
დანიშნულების ობიექტის 

მშენებლობის 
განხორციელება. 

ნასყიდობის ხელშეკრულების 
გაფორმებიდან 15 

კალენდარული დღის ვადაში

საჭიროების შემთხვევაში, შესყიდულ 
მიწის ნაკვეთზე (როგორც მიწის ქვეშ, 

ასევე მიწის ზემოდან) ხაზოვანი 
კომუნიკაციის არსებობის 

შემთხვევაში მყიდველი საკუთარი 
ხარჯებით უზრუნველყოფს მათ 

გადატანას

12 02.02.07.059 774
ქალაქი რუსთავი , მე-17 
მიკრო/რაიონი , N 23-ის 

მიმდებარედ 
ssz-3 20500 6150 1025

საკუთრების მოწმობის 
აღებიდან 3 (სამი) წლის 

ვადაში მშენებლობის 
განხორციელება. 

ნასყიდობის ხელშეკრულების 
გაფორმებიდან 15 

კალენდარული დღის ვადაში

საჭიროების შემთხვევაში, შესყიდულ 
მიწის ნაკვეთზე (როგორც მიწის ქვეშ, 

ასევე მიწის ზემოდან) ხაზოვანი 
კომუნიკაციის არსებობის 

შემთხვევაში მყიდველი საკუთარი 
ხარჯებით უზრუნველყოფს მათ 

გადატანას

13 02.02.05.467 77
ქალაქი რუსთავი , მიკრო/რაიონი 
XI , სანაპიროს ქუჩის მიმდებარედ 

ssz-4 1400 420 70 უპირობო
ნასყიდობის ხელშეკრულების 

გაფორმებიდან 15 
კალენდარული დღის ვადაში

საჭიროების შემთხვევაში, შესყიდულ 
მიწის ნაკვეთზე (როგორც მიწის ქვეშ, 

ასევე მიწის ზემოდან) ხაზოვანი 
კომუნიკაციის არსებობის 

შემთხვევაში მყიდველი საკუთარი 
ხარჯებით უზრუნველყოფს მათ 

გადატანას

14 02.03.07.047 388
ქალაქი რუსთავი , გამზირი 

შარტავა , N 17 სახლის მიმდებარე 
ტერიტორია 

sz-5, 

sz-6
11700 3510 585

საკუთრების მოწმობის 
აღებიდან 2 (ორი) წლის 

ვადაში კომერციული 
დანიშნულების ობიექტის 

მშენებლობის 
განხორციელება. 

ნასყიდობის ხელშეკრულების 
გაფორმებიდან 15 

კალენდარული დღის ვადაში

საჭიროების შემთხვევაში, შესყიდულ 
მიწის ნაკვეთზე (როგორც მიწის ქვეშ, 

ასევე მიწის ზემოდან) ხაზოვანი 
კომუნიკაციის არსებობის 

შემთხვევაში მყიდველი საკუთარი 
ხარჯებით უზრუნველყოფს მათ 

გადატანას

15 02.04.02.584 165
ქალაქი, რუსთავი, ქუჩა თოდრია, 

მიმდებარე ტერიტორია
sz-5 10 890 3 267 544,5

საკუთრების მოწმობის 
აღებიდან 2 (ორი) წლის 

ვადაში კომერციული 
დანიშნულების ობიექტის 

მშენებლობის 
განხორციელება. 

ნასყიდობის ხელშეკრულების 
გაფორმებიდან 15 

კალენდარული დღის ვადაში

საჭიროების შემთხვევაში, შესყიდულ 
მიწის ნაკვეთზე (როგორც მიწის ქვეშ, 

ასევე მიწის ზემოდან) ხაზოვანი 
კომუნიკაციის არსებობის 

შემთხვევაში მყიდველი საკუთარი 
ხარჯებით უზრუნველყოფს მათ 

გადატანას


	1173-Saprivatiz.obieqt.gegm.damtk.-15-da-1-obieqt.
	1173-is-danarti-1-saprivatizebo-nusxa-15-ob.
	2მშჯ.ბოლო


