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2019 წლის 14 ივნისიდან 2019 წლის 27ივნისის 15:00  საათამდე ვებ-გვერდ     www.eauction.ge-ს 

მეშვეობით მიმდინარეობს ელექტრონული აუქციონი. 

 

ქ.ვანში ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული 500 კვ/მ არასასოფლო სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთის სარგებლობის უფლების იჯარის ფორმით 

გადაცემა.ელექტრონული აუქციონის დაწყების დრო 2019 წლის 14 ივნისი 15;00 საათი 

დამთავრების დრო 2019 წლის 21 ივნისი 15;00 საათი 

 

ვანის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ობიექტების პრივატიზების მიზნით 

 

საპრივატიზებოდ გამოტანილია შემდეგი ობიექტები: 
 

# დასახელება 
საკადასტრო 

კოდი 
მისამართი  

მიწის ნაკ. 

ფართობი 

(კვ.მ) 

შენობის ფართობი 

(კვ.მ) 
საწყისი ფასი (ლარი) 

1 2 3 4 5 6 7 

2  სასოფლო-სამეურნეო  31.07.23.205 ვანი, სოფ. დიხაშხო 30  300 

3 სასოფლო-სამეურნეო  31.03.28.209 ვანი, სოფ. შუამთა 5500  3300 

4 სასოფლო-სამეურნეო  31.13.21.292 ვანი, სოფ. გორა 22553  13500 

5          სასოფლო-სამეურნეო  31.08.24.341 ვანი, სოფ. ბზვანი 24  1000 



6           სასოფლო-სამეურნეო  31.04.21.256 ვანი, სოფ. ტობანიერი 6200  3700 

7 
 სასოფლო-სამეურნეო  

 
31.01.31.181 ქ.ვანი 6500  3900 

8 სასოფლო-სამეურნეო  31.07.23.211 ვანი, სოფ. დიხაშხო 1053  600 

9 სასოფლო-სამეურნეო  31.07.23.207 ვანი, სოფ. დიხაშხო 1082  600 

11 

არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი დანმასზე 

განთავსებული  შენობა-

ნაგებობა 

31.01.25.178 ქ. ვანი, გ. ტაბიძის ქ. 3570 2098 438000 

 

12 

არასასოფლო სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი მასზე 

განთავსებული შენობა-

ნაგებობა 

31.03.24.105 ვანი, სოფ. შუამთა 413 172.15 7700 

13 

არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი მასზე 

განთავსებული  შენობა-

ნაგებობება, 

31.01.26.400 
ქ. ვანი, თავისუფლების ქ. 

N57 
2649 

N1-1183.37  

       N2-56.7 
116000 



14 

არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი და მასზე  
31.17.25.208 ვანი, სოფ. ზეინდარი 3285 1074.23 30000 

15 

 

არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი და მასზე 

განთავსებული შენობა-

ნაგებობა  

31.01.22.203 
ქ.ვანი,თავისუფლების ქ.  

                N 84 
912  25000 

16 

არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი და მასზე 

განთავსებული შენობა-

ნაგებობა  

31.01.22.011 
ქ. ვანში, თავისუფლების ქ. 

                  N 88              
1492  30000 

 

 

17 

შენობა-ნაგებობის  

       დემონტაჟი 

 

31.02.24.007 ვანი, სოფ. ზედავანი  684.694 7600 

18 
შენობა-ნაგებობის 

      დემონტაჟი 31.03.25.153 ვანი. სოფ. შუამთა  

პროფ. სასწ.  ორ 

სართულიანი 

შენობა-ნაგებობა 

9000 

19 
შენობა-ნაგებობის      

დემონტაჟი 31.03.25.153 ვანი, სოფ. შუამთა  
წყლის 

მომარაგების 

კოშკი 
500 

20 

ავტომანქანა ოპელ ვექტრა , 

სახელმწიფო ნომრით OYO-

549 

    410 

 

 



დაწვრილებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ვებ-გვერდი www.eauction.ge ან 

მიმართეთ ვანის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და მუნიციპალური 

ქონების მართვის სამსახურს მისამართზე: ქ. ვანი, თავისუფლების ქ. N65. 

 საკონტაქტო ტელეფონები: 595 09 62 42;    591 99 46 56;    579 01 10 41. 

http://www.eauction.ge/

