
განკარგულება:გ-13.13222372

თარიღი:25/08/2022

გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

„ახალციხის	მუნიციპალიტეტის	საკუთრებაში	არსებული	ქონების	პრივატიზაციის
გეგმის	დამტკიცების	შესახებ’’	ახალციხის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	2018

წლის	25	ივნისის	№	51	განკარგულებაში	ცვლილების	შეტანის	თაობაზე

„ზოგადი	ადმინისტრაციული	კოდექსი’’	საქართველოს	კანონის	63-ე	მუხლის	შესაბამისად,

1.	შევიდეს	 ცვლილება	 „ახალციხის	 მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში	 არსებული	 ქონების
პრივატიზაციის	 გეგმის	 დამტკიცების	 შესახებ’’	 ახალციხის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	2018	წლის	25	ივნისის	№	51	განკარგულებაში	და	განკარგულების	პირველი
პუნქტით	 დამტკიცებულ	 დანართს	 დაემატოს	 დანართის	 სახით	 წარმოდგენილი	 შემდეგი
რედაქციის	19-28	პუნქტები.

2.	განკარგულება	ძალაშია	ხელმოწერისთანავე.

3.	განკარგულება	შეიძლება	გასაჩივრდეს	დაინტერესებული	პირის	მიერ	მისი	გაცნობიდან
ერთი	 თვის	 ვადაში	 ახალციხის	 რაიონულ	 სასამართლოში	 (მის:	 ქ.	 ახალციხე,
მებაღიშვილის	ქ.	N60ა).

დავით	ლომიძე

ახალციხის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-
საკრებულოს	თავმჯდომარე



დანართი  

№ ობიექტის დასახელება მდებარეობა 

საწყისი 

საპრივატიზებ

ო საფასური 

აუქციონის ფორმა 

(პირობიანი, 

უპირობო) 

აუქციონის შემდგომ 

მუნიციპალიტეტის 

შეძენილი ღირებულების 

გადახდის სავარაუდო 

პერიოდი ან/და 

პერიოდულობა 

შენიშვნა 

19 SKODA OCTAVIA 

ჰეჩბეკი, სახელმწიფო 

ნომრით AX707MS, 

სატ. საშ. 

სარეგისტრაციო 

(შასის) N 

TMBCK21Z7C2197984, 

გამოშვების წელი 2012, 

ფერი შავი. 

ქ. ახალციხე, 

კოსტავას ქ. 

N18 

11,397.00 ელექტრონული 

აუქციონი 

უპირობო 

ფორმით 

გადახდა 

განხორციელდეს 

ხელშეკრულების 

გაფორმებიდან 15 

(თხუთმეტი) 

კალენდარული დღის 

ვადაში 

ძრავს და 

გადაცემათა 

კოლოფს 

ესაჭიროება კაპ. 

რემონტი, 

საჭიროებს წყლის 

გაგრილების 

სისტემის 

შეკეთებას, 

ტექდათვალიერება 

გატარებულია, 

იქოქება და დადის 

 

20 TOYOTA  Prius 

ჰეჩბეკი, სახელმწიფო 

ნომრით QV337VQ, 

სატ. საშ. 

სარეგისტრაციო 

(შასის) N 

JTDKB20U553081049, 

გამოშვების წელი 2005, 

ფერი რუხი1/8 

ქ. ახალციხე, 

კოსტავას ქ. 

N18 

10,860.00 ელექტრონული 

აუქციონი 

უპირობო 

ფორმით 

გადახდა 

განხორციელდეს 

ხელშეკრულების 

გაფორმებიდან 15 

(თხუთმეტი) 

კალენდარული დღის 

ვადაში 

ძრავს ესაჭიროება 

კაპ. რემონტი, 

ვიზუალურად აქვს 

გასაკეთებელი 

სამღებრო 

სამუშაოები, 

ტექდათვალიერება 

გატარებულია, 

იქოქება  და დადის 

 

21 TOYOTA 4RUNNER  

მაღალი გამავლობის, 

სახელმწიფო ნომრით 

HR383RH, სატ. საშ. 

სარეგისტრაციო 

(შასის) N 

JT3HN87RX20367244, 

გამოშვების წელი 2001, 

ფერი ყავისფერი 2/8. 

ქ. ახალციხე, 

კოსტავას ქ. 

N18 

17,709.00 ელექტრონული 

აუქციონი 

უპირობო 

ფორმით 

გადახდა 

განხორციელდეს 

ხელშეკრულების 

გაფორმებიდან 15 

(თხუთმეტი) 

კალენდარული დღის 

ვადაში 

ძრავს ესაჭიროება 

კაპ. რემონტი, 

გამანაწილებელი 

(რაზდატკა) 

გასაკეთებელია, 

სავალი ნაწილები 

შესაცვლელია, 

სალონში 

სავარძლებს 

ესაჭიროება 

შეკეთება, 

საბურავები 

გამოსაცვლელია, 

ტექდათვალიერება 

გავლილი აქვს, 

იქოქება და  დადის 

 

22 

VAZ-21214 მაღალი 

გამავლობის, 

სახელმწიფო ნომრით 

QV343VQ, სატ. საშ. 

სარეგისტრაციო 

(შასის) N 

XTA21213041750516, 

გამოშვების წელი 2004, 

ფერი თეთრი. 

 

ქ. ახალციხე, 

კოსტავას ქ. 

N18 

4,170.00 

ელექტრონული 

აუქციონი 

უპირობო 

ფორმით 

გადახდა 

განხორციელდეს 

ხელშეკრულების 

გაფორმებიდან 15 

(თხუთმეტი) 

კალენდარული დღის 

ვადაში 

ძრავს ესაჭიროება 

კაპ. რემონტი, 

სავალი ნაწილები 

შესაცვლელია, 

ვიზუალურად 

საჭიროებს 

შედუღების და 

სამღებრო 

სამუშაოებს, 

ტექდათვალიერება 

არ აქვს, 

სამუხრუჭე 

სისტემა 

გასაკეთებელია, 

იქოქება 

 

23 VAZ-21214 მაღალი 

გამავლობის, 

სახელმწიფო ნომრით 

QV342VQ, სატ. საშ. 

ქ. ახალციხე, 

კოსტავას ქ. 

N18 
4,200.00 

ელექტრონული 

აუქციონი 

უპირობო 

ფორმით 

გადახდა 

განხორციელდეს 

ხელშეკრულების 

გაფორმებიდან 15 

გადაცემათა 

კოლოფი 

გასაკეთებელია, 

სავალი ნაწილები 



სარეგისტრაციო 

(შასის) N 

XTA21214061800854, 

გამოშვების წელი 2005, 

ფერი თეთრი. 

 

(თხუთმეტი) 

კალენდარული დღის 

ვადაში 

შესაცვლელია, 

ესაჭიროება 

შედუღების და 

სამღებრო 

სამუშაოები, 

ტექდათვალიერება 

გავლილი აქვს, 

იქოქება და დადის 

24 

VAZ-21214 მაღალი 

გამავლობის, 

სახელმწიფო ნომრით 

QV345VQ, სატ. საშ. 

სარეგისტრაციო 

(შასის) N 

XTA21214051795292, 

გამოშვების წელი 2005, 

ფერი თეთრი. 

 

ქ. ახალციხე, 

კოსტავას ქ. 

N18 

4,200.00 

ელექტრონული 

აუქციონი 

უპირობო 

ფორმით 

გადახდა 

განხორციელდეს 

ხელშეკრულების 

გაფორმებიდან 15 

(თხუთმეტი) 

კალენდარული დღის 

ვადაში 

გადაცემათა 

კოლოფი 

გასაკეთებელია, 

სავალი ნაწილები 

შესაცვლელია, 

ესაჭიროება 

შედუღების და 

სამღებრო 

სამუშაოები, 

ტექდათვალიერება 

გავლილი აქვს, 

იქოქება და დადის 

25 

VAZ-21213 მაღალი 

გამავლობის, 

სახელმწიფო ნომრით 

QV344VQ, სატ. საშ. 

სარეგისტრაციო 

(შასის) N 

XTA21213021585937, 

გამოშვების წელი 2002, 

ფერი წითელი 8/8. 

 

ქ. ახალციხე, 

სანაპიროს 

ქუჩის 

მიმდებარედ 

საქმიანო ეზო 

3,150.00 

ელექტრონული 

აუქციონი 

უპირობო 

ფორმით 

გადახდა 

განხორციელდეს 

ხელშეკრულების 

გაფორმებიდან 15 

(თხუთმეტი) 

კალენდარული დღის 

ვადაში 

ძრავი და 

გადაცემათა 

კოლოფი 

საჭიროებს კაპ. 

რემონტს, 

ესჭიროება 

შედუღებითი და 

სამღებრო 

სამუშაოები, 

საბურავები 

შესაცვლელია, 

აკუმულატორი არ 

აქვს, სალონი 

საჭიროებს სრულ 

შეკეთებას, 

ტექდათვალირება 

არ აქვს, არ იქოქება 

და არ დადის. 

26 

VAZ-21214 მაღალი 

გამავლობის, 

სახელმწიფო ნომრით 

AX833XA, სატ. საშ. 

სარეგისტრაციო 

(შასის) N 

XTA21214061812489, 

გამოშვების წელი 2006, 

ფერი თეთრი. 

ქ. ახალციხე, 

კოსტავას ქ. 

N18 

5,200.00 

ელექტრონული 

აუქციონი 

უპირობო 

ფორმით 

გადახდა 

განხორციელდეს 

ხელშეკრულების 

გაფორმებიდან 15 

(თხუთმეტი) 

კალენდარული დღის 

ვადაში 

ძრავი და 

გადაცემათა 

კოლოფი 

საჭიროებს კაპ. 

რემონტს, 

ესჭიროება 

შედუღებითი და 

სამღებრო 

სამუშაოები, 

საბურავები 

შესაცვლელია, 

აკუმულატორი არ 

აქვს, სალონში წინა 

სავარძლები 

საჭიროებს  

შეკეთებას, 

ტექდათვალირება 

არ აქვს, იქოქება 

27 
SUZUKI GRAND 

VITARA მაღალი 

გამავლობის, 

სახელმწიფო ნომრით 

KA308AK, სატ. საშ. 

სარეგისტრაციო 

(შასის) N 

JSAJTA74V00671241, 

გამოშვების წელი 2013, 

ფერი ყავისფერი 7/8. 

ქ. ახალციხე, 

კოსტავას ქ. 

N18 

11,932.00 

ელექტრონული 

აუქციონი 

უპირობო 

ფორმით 

გადახდა 

განხორციელდეს 

ხელშეკრულების 

გაფორმებიდან 15 

(თხუთმეტი) 

კალენდარული დღის 

ვადაში 

ძრავს ესაჭიროება 

კაპ. რემონტი, 

სავალი ნაწილები 

შესაცვლელია, 

ტექდათვალიერება 

არ აქვს, არ 

იქოქება, არ 

დადის, საჭიროებს 

ვიზუალურად 

სამღებრო 

სამუშაოებს  



28 
SUZUKI GRAND 

VITARA მაღალი 

გამავლობის, 

სახელმწიფო ნომრით 

KA309AK, სატ. საშ. 

სარეგისტრაციო 

(შასის) N 

JSAJTA74V00671229, 

გამოშვების წელი 2013, 

ფერი ყავისფერი 7/8. 

ქ. ახალციხე, 

კოსტავას ქ. 

N18 

11,932.00 

ელექტრონული 

აუქციონი 

უპირობო 

ფორმით 

გადახდა 

განხორციელდეს 

ხელშეკრულების 

გაფორმებიდან 15 

(თხუთმეტი) 

კალენდარული დღის 

ვადაში 

ძრავს ესაჭიროება 

კაპ. რემონტი, 

სავალი ნაწილები 

შესაცვლელია, 

ტექდათვალიერება 

არ აქვს, არ 

იქოქება, არ 

დადის, საჭიროებს 

ვიზუალურად 

სამღებრო 

სამუშაოებს  
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