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ვანის მუნიციპალიტეტის საპრივატიზებო და სარგებლობის უფლებით 
გადასაცემ ობიექტთა ნუსხაში მუნიციპალური საკუთრების ობიექტების 

შეტანის, საპრივატიზებო ობიექტთა ნუსხაში  შეტანილი ობიექტების საწყისი 
საპრივატიზებო ღირებულების განსაზღვრისა და მუნიციპალური 
საკუთრების  ობიექტების პრივატიზების პროცესის დაჩქარებისა 

და მოწესრიგების ღონისძიებათა თაობაზე

         საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე 
მუხლის პირველი პუნქტის  „ე.გ“  და “ე.დ“ ქვეპუნქტებისა და  61-ე მუხლის მეორე პუნქტის 
შესაბამისად, ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გადაწყვიტა:

     1. ვანის მუნიციპალიტეტის საპრივატიზებო ობიექტთა ნუსხაში შეტანილ იქნას 
მუნიციპალური საკუთრების შემდეგი ობიექტები: 

1.1.  ქ. ვანში, თავისუფლების ქუჩაზე მდებარე 129 კვმ არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის ნაკვეთი  (ს/კ 31.01.22.307);

1.2.  ქ. ვანში, სანაპიროს ქუჩაზე მდებარე 15 კვმ არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (31.01.26.412);

1.3.   ქ. ვანში, სანაპიროს ქუჩაზე მდებარე 15 კვმ არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 31.01.26.409);

1.4. ქ. ვანში, სანაპიროს ქუჩაზე მდებარე 4 კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 
მიწის ნაკვეთი  (ს/კ 31.01.26.410);
1.5. ქ. ვანში, თავისუფლების ქუჩაზე მდებარე 49 კვმ არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 31.01.22.324);
1.6. ქ. ვანში გ. ტაბიძის ქუჩაზე მდებარე 46 კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი (ს/კ 31.01.25.211);
1.7. ვანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. შუამთაში მდებარე 150 კვმ არასასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 31.03.31.009);



1.8. ვანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ბზვანში მდებარე 151 კვმ არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 31.08.27.336);

1.9. ვანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. დიხაშხოში მდებარე 28 კვმ არასასოფლო-
სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 31.07.28.201);

1.10. ვანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ზეინდარში მდებარე 43 კვმ არასასოფლო-
სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 31.17.22.350);

1.11. ვანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ზეინდარში მდებარე 100 კვმ არასასოფლო-
სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 31.17.21.496);

1.12. ვანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. უხუთში მდებარე 557 კვმ სასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 31.12.22.294);

1.13. ვანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ბზვანში მდებარე 15998 კვმ სასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 31.08.21.137);

1.14. ვანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. უხუთში მდებარე 193 კვმ სასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 31.12.24.291);

1.15.   ქ. ვანში, ნაფეტვარიძის ქუჩაზე მდებარე 1005 კვმ სასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 31.01.27.167);

1.16.  ვანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ტობანიერში მდებარე 4850 კვმ სასოფლო-
სამეურნეო  დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 31.04.21.265);

1.17. ვანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. შუამთაში მდებარე 28000 კვმ სასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 31.03.21.173);

1.18. ვანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ამაღლებაში მდებარე 129739 კვმ სასოფლო-
სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 31.13.24.247);

1.19.  ვანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ამაღლებაში მდებარე 39640 კვმ სასოფლო-
სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 31.13.24.243);

1.20. ვანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ამაღლებაში მდებარე 16212 კვმ სასოფლო-
სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 31.13.24.245);

1.21. ვანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ამაღლებაში მდებარე 2000 კვმ სასოფლო-
სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 31.13.24.335);

1.22. ვანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ამაღლებაში მდებარე 3700 კვმ სასოფლო-
სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 31.13.24.336);

1.23. ვანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ამაღლებაში მდებარე 6652 კვმ სასოფლო-
სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 31.13.24.251);

1.24.  ვანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ამაღლებაში მდებარე 8900 კვმ სასოფლო-
სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 31.13.24.334).

2.  ვანის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სარგებლობის უფლებით,  
იჯარის ფორმით გადასაცემ ობიექტთა ნუსხაში შეტანილ იქნას მუნიციპალური 
საკუთრების შემდეგი ობიექტები:

2.1 ქ. ვანში, რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე 18   კვმ ტროტუარი (ს/კ 31.01.30.924);
2.2 ქ. ვანში, თავისუფლების ქუჩაზე მდებარე 16 კბმ სკვერი (ს/კ 31.01.26.426).

                3.  პირველი მუხლით ვანის მუნიციპალიტეტის საპრივატიზებო ობიექტთა ნუსხაში 
შეტანილი ობიექტების საწყისი ფასი განისაზღვროს შემდეგნაირად:



3.1 ქ. ვანში, თავისუფლების ქუჩაზე მდებარე 129 კვმ არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის ნაკვეთი  (ს/კ 31.01.22.307), საწყისი საპრივატიზებო საფასური 
5000 (ხუთი ათასი) ლარი:

3.2 ქ. ვანში, სანაპიროს ქუჩაზე მდებარე 15 კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 
მიწის ნაკვეთი (31.01.26.412), საწყისი საპრივატიზებო საფასური 600 (ექვსასი) 
ლარი;

3.3  ქ. ვანში, სანაპიროს ქუჩაზე მდებარე 15 კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 
მიწის ნაკვეთი (ს/კ 31.01.26.409), საწყისი საპრივატიზებო საფასური 600 (ექვსასი) 
ლარი;

3.4 ქ. ვანში, სანაპიროს ქუჩაზე მდებარე 4 კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 
მიწის ნაკვეთი  (ს/კ 31.01.26.410), საწყისი საპრივატიზებო საფასური 160 (ას სამოცი) 
ლარი;

3.5 ქ. ვანში, თავისუფლების ქუჩაზე მდებარე 49 კვმ არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 31.01.22.324), საწყისი საპრივატიზებო საფასური 
1300 (ათას სამასი) ლარი;

3.6 ქ. ვანში, გ. ტაბიძის ქუჩაზე მდებარე 46 კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 
მიწის ნაკვეთი (ს/კ 31.01.25.211), 1380 (ათას სამას ოთხმოცი) ლარი;

3.7 ვანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. შუამთაში მდებარე 150 კვმ არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 31.03.31.009), საწყისი საპრივატიზებო საფასური 
3000 ( სამიათასი) ლარი;

3.8 ვანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ბზვანში მდებარე 151 კვმ არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 31.08.27.336), საწყისი საპრივატიზებო საფასური 
3020 ( სამიათას ოცი) ლარი;

3.9 ვანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. დიხაშხოში მდებარე 28 კვმ არასასოფლო-
სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 31.07.28.201), 840 ( რვაას ორმოცი) 
ლარი;

3.10  ვანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ზეინდარში მდებარე 43 კვმ არასასოფლო-
სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 31.17.22.350), 860 ( რვაას სამოცი) 
ლარი;

3.11  ვანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ზეინდარში მდებარე 100 კვმ არასასოფლო-
სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 31.17.21.496), 2000 (ორიათასი);

3.12  ვანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. უხუთში მდებარე 557 კვმ სასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 31.12.22.294), 390 (სამას ოთხმოცდაათი) ლარი;

3.13 ვანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ბზვანში მდებარე 15998 კვმ სასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 31.08.21.137), 12000 (თორმეტი ათასი) ლარი;

3.14 ვანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. უხუთში მდებარე 193 კვმ სასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 31.12.24.291), საწყისი საპრივატიზებო 
საფასური 140 ( ას ორმოცი) ლარი;



3.15   ქ. ვანში, ნაფეტვარიძის ქუჩაზე მდებარე 1005 კვმ სასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 31.01.27.167), საწყისი საპრივატიზებო 
საფასური 855 (რვაას ორმოცადათხუთმეტი) ლარი;

3.16  ვანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ტობანიერში მდებარე 4850 კვმ სასოფლო-
სამეურნეო  დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 31.04.21.265), საწყისი 
საპრივატიზებო საფასური 3880 (სამი ათას ოთხმოცი) ლარი;

3.17  ვანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. შუამთაში მდებარე 28000 კვმ სასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 31.03.21.173), საწყისი საპრივატიზებო საფასური 
22400 (ოცდაორი ათას ოთხასი) ლარი;

3.18 ვანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ამაღლებაში მდებარე 129739 კვმ სასოფლო-
სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 31.13.24.247),  საწყისი 
საპრივატიზებო საფასური 97305 (ოთხმოცდაჩვიდმეტი ათას სამას ხუთი) ლარი;

3.19   ვანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ამაღლებაში მდებარე 39640 კვმ სასოფლო-
სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 31.13.24.243), საწყისი 
საპრივატიზებო საფასური 29730 (ოცდაცხრა ათას შვიდას ოცდაათი) ლარი;

3.20  ვანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ამაღლებაში მდებარე 16212 კვმ სასოფლო-
სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 31.13.24.245), 12160 (თორმეტი ათას 
ას სამოცი) ლარი;

3.21  ვანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ამაღლებაში მდებარე 2000 კვმ სასოფლო-
სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 31.13.24.335), 1500 (ათას ხუთასი) 
ლარი;

3.22  ვანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ამაღლებაში მდებარე 3700 კვმ სასოფლო-
სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 31.13.24.336), 2775 (ორიათას შვიდას 
სამოცდათხუთმეტი) ლარი; 

3.23  ვანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ამაღლებაში მდებარე 6652 კვმ სასოფლო-
სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 31.13.24.251), საწყისი 
საპრივატიზებო საფასური 4990 (ოთხი ათას ცხრაას ოთხმოცდაათი) ლარი;

3.24 ვანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ამაღლებაში მდებარე 8900 კვმ სასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 31.13.24.334), საწყისი საპრივატიზებო საფასური 
6675 (ექვსი ათას ექვსას სამოცდათხუთმეტი) ლარი.

4. მეორე მუხლის 2.1-2.2 ქვეპუნქტებით ნუსხაში შეტანილი ვანის მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული, სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადასაცემ 
ობიექტებზე განისაზღვროს შემდეგი:

        4.1 სარგებლობის ფორმა-იჯარა;
        4.2 სარგებლობის ვადა- 2 წელი;
        4.3 წლიური საიჯარო ქირის ღირებულება-360 (სამას სამოცი) ლარი.

   5. ვანის მუნიციპალიტეტის მერმა (ა. გოგორიშვილმა) უზრუნველყოს საპრივატიზებო 
ნუსხაში  დამტკიცებული ობიექტების პრივატიზება მოქმედი კანონმდებლობის დაცვით.
   6. კონტროლი განკარგულების შესრულებაზე განახორციელოს ვანის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს ქონების მართვის, ეკონომიკური საკითხებისა და ინფრასტრუქტურის 
კომისიამ.



                               7.  განკარგულება ძალაში შედის  ხელმოწერისთანავე.
     8. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს, კანონით დადგენილი წესით, მისი გაცნობიდან 
ერთი თვის ვადაში, სამტრედიის რაიონულ სასამართლოში (ქ. სამტრედია, ძმები ნინუების 
ქ. N1).

ალექსანდრე ლილუაშვილი

საკრებულოს თავმჯდომარე


		2020-05-04T15:56:22+0400




