
 

   
 
 

 
 

        ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 
 

        განკარგულება #770  
 

                   23 მარტი 2016 წელი 
 

                         ქალაქი რუსთავი 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო 
ობიექტების ნუსხის დამტკიცებისა და აუქციონის გზით სარგებლობის უფლებით 

(იჯარა) განკარგვაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 
 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ“ 
ქვეპუნქტის, მე-19 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, 122-ე მუხლის 
მე-4 ნაწილის, საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 08 დეკემბრის N669 დადგენილების 
მე-2 მუხლის „თ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 
მერის 2015 წლის 31 დეკემბრის #2214 ბრძანებით განსაზღვრული ქალაქ რუსთავის 
მუნიციპალიტეტის ქონების სააუქციონოდ მომზადების მიზნით შექმნილი სამუშაო 
ჯგუფის 2016 წლის 21 მარტის #2585-02 რეკომენდაციის გათვალისწინებით, ქალაქ 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გადაწყვიტა: 

 
 
1. დამტკიცდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 

ქონების  საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა, დანართი N1-ის შესაბამისად. 
 

2. მიეცეს თანხმობა ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერს, ქალაქ რუსთავის 
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, დანართი #2-ში მითითებული ქონების 
სარგებლობის უფლებით (იჯარა) აუქციონის გზით განკარგვაზე. 

 

3. განკარგულება ძალაშია გაცნობისთანავე. 
 

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

 

 
 
დავით მაღლაკელიძე 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე 
 

          
 
 

 
 

 



 

 
დანართი 1 

 
(პრივატიზება) 

 
 

N საკადასტრო კოდი 
მიწის ნაკვეთის 
ფართობი კვ/მ მისამართი შენიშვნა 

1 02.03.04.577 200 
ქალაქი რუსთავი, ქუჩა ლომოური, 
მიმდებარე ტერიტორია  

სზ-5 

2 02.04.04.432 231 
ქალაქი რუსთავი, ქუჩა თბილისის, 
მიმდებარე ტერიტორია  

სზ-5 საპრ. 

3 02.04.02.569 270 
ქალაქი რუსთავი, ქუჩა თოდრია, 
მიმდებარე ტერიტორია  

სზ-5 

4 02.03.02.534 472 
ქალაქი რუსთავი, გამზირი შარტავა, 
N17 სახლის მიმდებარე ტერიტორია  

სზ-5; სზ-6 

5 02.04.03.549 245 
ქალაქი რუსთავი, ქუჩა 
მარჯანიშვილის, N8-ის მიმდებარე 
ტერიტორია 

სზ-3 საპრ. 

6 02.03.02.913 50 
ქალაქი რუსთავი, მიკრო/რაიონი 
XIV, N48 სახლის მიმდებარე 
ტერიტორია 

სზ-5 

7 02.04.02.584 165 
ქალაქი რუსთავი, ქუჩა თოდრია, 
მიმდებარე ტერიტორია  

სზ-5 

8 02.03.08.002 271 
ქალაქი რუსთავი, მიკრო/რაიონი 
XIV, მიმდებარე ტერიტორია  

სზ-5 

9 02.03.04.704 2314 
ქალაქი რუსთავი, მიკრო/რაიონი 
VIIა, მიმდებარე ტერიტორია  

სზ-6 

10 02.03.04.187 3000 
ქალაქი რუსთავი, შარტავას 
გამზირის  მიმდებარე ტერიტორია  

სზ-6 

11 02.01.05.835 679 
ქალაქი რუსთავი, მიკრო/რაიონი 
XXI, მიმდებარე ტერიტორია  

სზ-6 საპრ. 

12 02.01.05.836 665 
ქალაქი რუსთავი, მიკრო/რაიონი 
XXI, მიმდებარე ტერიტორია  

სზ-3 საპრ. 

13 02.01.05.837 665 
ქალაქი რუსთავი, მიკრო/რაიონი 
XXI, მიმდებარე ტერიტორია  

სზ-3 საპრ. 

14 02.01.05.838 665 
ქალაქი რუსთავი, მიკრო/რაიონი 
XXI, მიმდებარე ტერიტორია  

სზ-3 საპრ. 

15 02.01.05.839 665 
ქალაქი რუსთავი, მიკრო/რაიონი 
XXI, მიმდებარე ტერიტორია  

სზ-3 საპრ. 



 

16 02.01.05.840 665 
ქალაქი რუსთავი, მიკრო/რაიონი 
XXI, მიმდებარე ტერიტორია  

სზ-6 სზ-3 საპრ. 

17 02.01.05.841 665 
ქალაქი რუსთავი, მიკრო/რაიონი 
XXI, მიმდებარე ტერიტორია  

სზ-6 საპრ. 

18 02.01.05.842 665 
ქალაქი რუსთავი, მიკრო/რაიონი 
XXI, მიმდებარე ტერიტორია  

სზ-6 საპრ. 

19 02.01.05.843 579 
ქალაქი რუსთავი, მიკრო/რაიონი 
XXI, მიმდებარე ტერიტორია  

სზ-6 საპრ. 

20 02.01.05.845 503 
ქალაქი რუსთავი, მიკრო/რაიონი 
XXI, მიმდებარე ტერიტორია  

სზ-3 საპრ. 

21 02.01.05.846 493 
ქალაქი რუსთავი, მიკრო/რაიონი 
XXI, მიმდებარე ტერიტორია  

სზ-3 საპრ. 

22 02.01.05.847 504 
ქალაქი რუსთავი, მიკრო/რაიონი 
XXI, მიმდებარე ტერიტორია  

სზ-3 საპრ. 

23 02.01.05.848 576 
ქალაქი რუსთავი, მიკრო/რაიონი 
XXI, მიმდებარე ტერიტორია  

სზ-3 საპრ. 

24 02.01.05.849 504 
ქალაქი რუსთავი, მიკრო/რაიონი 
XXI, მიმდებარე ტერიტორია  

სზ-3 საპრ. 

25 02.01.05.850 410 
ქალაქი რუსთავი, მიკრო/რაიონი 
XXI, მიმდებარე ტერიტორია  

სზ-3 საპრ. 

26 02.01.05.851 830 
ქალაქი რუსთავი, მიკრო/რაიონი 
XXI, მიმდებარე ტერიტორია  

სზ-3 საპრ. 

27 02.01.05.852 746 
ქალაქი რუსთავი, მიკრო/რაიონი 
XXI, მიმდებარე ტერიტორია  

სზ-6  სზ-3 საპრ. 

28 02.01.05.853 663 
ქალაქი რუსთავი, მიკრო/რაიონი 
XXI, მიმდებარე ტერიტორია  

სზ-6 საპრ. 

29 02.01.05.854 501 
ქალაქი რუსთავი, მიკრო/რაიონი 
XXI, მიმდებარე ტერიტორია  

სზ-6 საპრ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

დანართი 2 
 
 

(სარგებლობა) 
 
 

N საკადასტრო კოდი 
მიწის ნაკვეთის 
ფართობი კვ/მ 

მისამართი შენიშვნა 

1 02.05.01.394 200 
ქალაქი რუსთავი, ქუჩა მშვიდობა, 
სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორია 

tz-1 

2 02.02.06.476 74 
ქალაქი რუსთავი, ქუჩა მესხიშვილი, 
13-ის მიმდებარე ტერიტორია 

tz-1 

 


