
 

 
 

მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება №51 

2019 წლის 02 დეკემბერი 

ქ. მარტვილი 
 

მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო 

ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 6 ივნისის №26 განკარგულებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

საქართველოს კანონის ,,საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“ 63-ე მუხლის 

შესაბამისად 

 

1. ,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო 

ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ” მარტვილის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 6 ივნისის №26 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს 

შემდეგი ცვლილება: 

 

  ა) განკარგულებით დამტკიცებული დანართი №1 ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით: 

 

,,დანართი №1  

 

მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების 

საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა 

№ მესაკუთრე 
 ქონების 

დასახელება 
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 ქონების 

მისამართი 

მიწის 

ფართობი 

კვ.მ. 

შენობა-

ნაგებობების 

ფართი კვ.მ. 

მიწის 

(უძრავი 

ქონების) 

საკადასტრო 

კოდი 

1 
მარტვილის 

მუნიციპალიტეტი 

არასასოფლო-

სამეურნე 

ოდანიშნულების 

მიწა (უძრავი 

ქონება) 

სოფ. ხუნწი 6კვ.მ. - 41.08.36.073 

2 
მარტვილის 

მუნიციპალიტეტი 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწა (უძრავი 

ქონება) 

ქ. მარტვილი 113 კვ.მ - 41.09.34.202 



3 

მარტვილის 

მუნიციპალიტეტი 

 

 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწა (უძრავი 

ქონება) 

ქ. მარტვილი 1541.00 კვ.მ. 302.72 კვ.მ. 41.09.39.195 

4 
მარტვილის 

მუნიციპალიტეტი 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწა 

სოფ. 

ლეხაინდრაო 
40.00 კვ.მ. - 41.06.31.277 

5 
მარტვილის 

მუნიციპალიტეტი 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწა (უძრავი 

ქონება) 

სოფ. ბანძა 51.00 კვ.მ. - 41.04.32.117 

6 
მარტვილის 

მუნიციპალიტეტი 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწა (უძრავი 

ქონება) 

ქ. მარტვილი 541.00 კვ.მ. - 41.09.32.251 

7 
მარტვილის 

მუნიციპალიტეტი 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწა 

ქ. მარტვილი 8.00 კვ.მ. - 41.09.39.235 

8 
მარტვილის 

მუნიციპალიტეტი 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწა (უძრავი 

ქონება) 

სოფ. დიდი 

ჭყონი 
42.00 კვ.მ. - 41. 15.41.124 

9 
მარტვილის 

მუნიციპალიტეტი 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწა (უძრავი 

ქონება) 

ქ. მარტვილი 22.00 კვ.მ. - 41.09.39.258 

10 
მარტვილის 

მუნიციპალიტეტი 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწა (უძრავი 

ქონება) 

სოფ. აბედათი 98.00 კვ.მ. - 41.05.32.207 

11 
მარტვილის 

მუნიციპალიტეტი 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწა (უძრავი 

ქონება) 

ქ. მარტვილი 270 კვ.მ. - 41.09.39.225 



12 
მარტვილის 

მუნიციპალიტეტი 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწა (უძრავი 

ქონება) 

სოფ. კიწია 42.00 კვ.მ. - 41.18.37.071 

13 
მარტვილის 

მუნიციპალიტეტი 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწა (უძრავი 

ქონება) 

სოფ. დიდი 

ჭყონი 
481.00 კვ.მ. - 41.15.35.056 

14 
მარტვილის 

მუნიციპალიტეტი 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწა (უძრავი 

ქონება) 

სოფ. დიდი 

ჭყონი 
3.00 კვ.მ. - 41.15.39.291 

15 
მარტვილის 

მუნიციპალიტეტი 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწა (უძრავი 

ქონება) 

სოფ. დიდი 

ჭყონი 
50.00 კვ.მ. - 41.15.41.122 

16 
მარტვილის 

მუნიციპალიტეტი 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწა (უძრავი 

ქონება) 

სოფ. 

ლეხაინდრაო 
108.00 კვ.მ. - 41.06.31.281 

17 
მარტვილის 

მუნიციპალიტეტი 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწა (უძრავი 

ქონება) 

სოფ. 

ლეხაინდრაო 
58.00 კვ.მ. - 41.06.31.267 

18 

მარტვილის 

მუნიციპალიტეტი 

 

 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწა (უძრავი 

ქონება) 

სოფ.დიდიჭყო

ნი 
263,00 კვ.მ - 41.15.33.150 

19 

მარტვილის 

მუნიციპალიტეტი 

 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწა (უძრავი 

ქონება) 

სოფ.ლეხაინდ

რაო 
76,00 კვ.მ.  41.06.31.308 

20 

მარტვილის 

მუნიციპალიტეტი 

 

 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

სოფ. 

ლეხაინდრაო 
227.00 კვ.მ. - 41.06.31.286 



მიწა (უძრავი 

ქონება)  

21 
მარტვილის 

მუნიციპალიტეტი 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწა (უძრავი 

ქონება)  

სოფ. ნაჯახაო 98.00 კვ.მ. - 41.03.34.263 

22 
მარტვილის 

მუნიციპალიტეტი 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწა (უძრავი 

ქონება)  

ქ. მარტვილი 
1270.00 

კვ.მ. 
- 41.09.37.259 

23 
მარტვილის 

მუნიციპალიტეტი 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწა (უძრავი 

ქონება)  

სოფ.ინჩხური 139 კვ.მ. - 41.13.31.161 

24 
მარტვილის 

მუნიციპალიტეტი 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწა (უძრავი 

ქონება)  

ქ.მარტვილი 213.00 კვ.მ. - 41. 09.39.334 

25 
მარტვილის 

მუნიციპალიტეტი 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწა (უძრავი 

ქონება)  

ქ. მარტვილი 57.00 კვ.მ. - 41.09.39.281 

26 
მარტვილის 

მუნიციპალიტეტი 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწა (უძრავი 

ქონება)  

ქ. მარტვილი 98 კვ.მ - 41.09.34.204 

27 
მარტვილის 

მუნიციპალიტეტი 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწა (უძრავი 

ქონება)  

ქ. მარტვილი 178.00 კვ.მ. - 41.09.37.248 

28 
მარტვილის 

მუნიციპალიტეტი 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწა (უძრავი 

ქონება)  

ქ. მარტვილი 222.00 კვ.მ. - 

41.09.37.260 

 

 



29 
      მარტვილის 

მუნიციპალიტეტი 

ავტომანქანა 

ISUZU WIZARD 

(მოძრავი ქონება) 

(მოძრავი 

ქონების 

მისამართი)  

ქ.მარტვილი 

ძრავის 

მოცულობა 

29999 

გამოშვების 

წელი 2001 

სახელმწიფო 

ნომერი LT-

903-TT 

 

 
 

30 
მარტვილის 

მუნიციპალიტეტი 

ავტომანქანა UAZ 

31514(მოძრავი 

ქონება) 

(მოძრავი 

ქონების 

მისამართი) 

ქ.მარტვილი 

- 
გამოშვების 

წელი 2005 

სახელმწიფო 

ნომერი 

WLW-706 

 

 

31 
მარტვილის 

მუნიციპალიტეტი 

ავტომანქანა 

MERSEDES BENZ 

C200 (მოძრავი 

ქონება) 

(მოძრავი 

ქონების 

მისამართი) 

ქ.მარტვილი 

ძრავის 

მოცულობა2

000 

გამოშვების 

წელი 1998 

სახელმწიფო 

ნომერი LGL-

792 

 

 

32 
მარტვილის 

მუნიციპალიტეტი 

ავტომანქანა 

TOYOTA 

HIGHLANDER 

HYBRID (მოძრავი 

ქონება) 

(მოძრავი 

ქონების 

მისამართი) ქ. 

მარტვილი 

ძრავის 

მოცულობა 

3300 

გამოშვების 

წელი 2006 

სახელმწიფო 

ნომერი SA-

707-KR 

33 
მარტვილის 

მუნიციპალიტეტი 

ავტომანქანა 

MERSEDES-BENZ 

C 204 

(მოძრავი 

ქონების 

მისამართი) ქ. 

მარტვილი 

ძრავის 

მოცულობა 

2400 

გამოშვების 

წელი 1998 

სახელმწიფო 

ნომერი LGL-

782 

34 
მარტვილის 

მუნიციპალიტეტი 

ავტომანქანა VAZ 

2107 

(მოძრავი 

ქონების 

მისამართი) ქ. 

მარტვილი 

ძრავის 

მოცულობა 

1500 

გამოშვების 

წელი 2005 

სახელმწიფო 

ნომერი NBN-

892 

35 
მარტვილის 

მუნიციპალიტეტი 

ავტომანქანა FAV 

GA1051 

(ნაგავმზიდი) 

(მოძრავი 

ქონების 

მისამართი) ქ. 

მარტვილი 

- 
გამოშვების 

წელი 2008 

სახელმწიფო 

ნომერი UBU-

027 

36 
მარტვილის 

მუნიციპალიტეტი 

ავტომანქანა 

ROLBA KA1500 

(ნაგავშემკრები) 

(მოძრავი 

ქონების 

მისამართი) ქ. 

მარტვილი 

- 
გამოშვების 

წელი 2004 

სახელმწიფო 

ნომერი UBU-

217 

37 
მარტვილის 

მუნიციპალიტეტი 

ავტომანქანა VAZ 

21214 

(მოძრავი 

ქონების 

მისამართი) ქ. 

მარტვილი 

ძრავის 

მოცულობა 

1690 

გამოშვების 

წელი 2007 

სახელმწიფო 

ნომერი LGL-

138 

“; 

 

ბ)  განკარგულებით დამტკიცებული დანართი №2 ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით: 



,,დანართი №2 

 

მარტვილის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმა 

 

№ 

საპრივატიზებო 

ობიექტის 

დასახელება 

მდებარეობა 

საწყისი 

საპრივატიზებ

ო საფასური 

ელექტრონუ

ლი/საჯარო 

აუქციონის 

ფორმა 

ელექტრონული/საჯარო 

აუქციონის შემდგომ 

მუნიციპალიტეტის 

შეძენილი ქონების სრული 

ღირებულების გადახდის 

სავარაუდო პერიოდის ან/ 

და პერიოდულობის 

შესახებ 

1 

6 კვ.მ. 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი 

(მიწის (უძრავი 

ქონების) 

საკადასტრო კოდი 

N41.08.36.073) 

მარტვილის 

მუნიციპალიტე

ტი. სოფ. ხუნწი 

600 ლარი უპირობო 

ელექტრონულ აუქციონში 

გამარჯვებულმა პირმა 

მუნიციპალიტეტის 

შეძენილი ქონების სრული 

ღირებულების გადახდა 

უნდა უზრუნველყოს 

ნასყიდობის 

ხელშეკრულების 

გაფორმებიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული 

დღის განმავლობაში 

2 

113 კვ.მ. 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი 

(მიწის (უძრავი 

ქონების) 

საკადასტრო კოდი 

N41.09.34.202) 

ქ. მარტვილი,        

თ. წოწორიას 

ქუჩა 

2800 ლარი უპირობო 

ელექტრონულ აუქციონში 

გამარჯვებულმა პირმა 

მუნიციპალიტეტის 

შეძენილი ქონების სრული 

ღირებულების გადახდა 

უნდა უზრუნველყოს 

ნასყიდობის 

ხელშეკრულების 

გაფორმებიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული 

დღის განმავლობაში 

3 

1541 კვ.მ. 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი  და 

მასზე მდებარე 

შენობა-ნაგებობა 

N1 განაშენიანების 

ფართი 226,87 კვ.მ., 

N2 განაშენიანების 

ქ. მარტვილი, 

მშვიდობის 

ქუჩა 

141000 

ლარი 
უპირობო 

ელექტრონულ აუქციონში 

გამარჯვებულმა პირმა 

მუნიციპალიტეტის 

შეძენილი ქონების სრული 

ღირებულების გადახდა 

უნდა უზრუნველყოს 

ნასყიდობის 

ხელშეკრულების 

გაფორმებიდან 30 



ფართი 

302,72კვ.მ.(მიწის 

(უძრავი ქონების) 

საკადასტრო კოდი 

N41.09.39.195) 

(ოცდაათი) კალენდარული 

დღის განმავლობაში 

4 

40 კვ.მ. 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი 

(მიწის (უძრავი 

ქონების) 

საკადასტრო კოდი 

N41.06.31.277) 

მარტვილის 

მუნიციპალი

ტეტი. სოფ. 

ლეხაინდრაო 

1400 

ლარი 
უპირობო 

ელექტრონულ აუქციონში 

გამარჯვებულმა პირმა 

მუნიციპალიტეტის 

შეძენილი ქონების სრული 

ღირებულების გადახდა 

უნდა უზრუნველყოს 

ნასყიდობის 

ხელშეკრულების 

გაფორმებიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული 

დღის განმავლობაში 

5 

51 კვ.მ. 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი 

(მიწის (უძრავი 

ქონების) 

საკადასტრო კოდი 

N41.04.32.117) 

მარტვილის 

მუნიციპალი

ტეტი. სოფ. 

ბანძა 

3100 

ლარი 
უპირობო 

 

ელექტრონულ აუქციონში 

გამარჯვებულმა პირმა 

მუნიციპალიტეტის 

შეძენილი ქონების სრული 

ღირებულების გადახდა 

უნდა უზრუნველყოს 

ნასყიდობის 

ხელშეკრულების 

გაფორმებიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული 

დღის განმავლობაში  

6 

541 კვ.მ. 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი 

(მიწის (უძრავი 

ქონების) 

საკადასტრო კოდი 

N41.09.32.251) 

ქ. მარტვილი, 

გამსახურდია

ს ქუჩა 

10800 

ლარი 
უპირობო 

ელექტრონულ აუქციონში 

გამარჯვებულმა პირმა 

მუნიციპალიტეტის 

შეძენილი ქონების სრული 

ღირებულების გადახდა 

უნდა უზრუნველყოს 

ნასყიდობის 

ხელშეკრულების 

გაფორმებიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული 

დღის განმავლობაში  

7 

8 კვ.მ. 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი 

ქ. მარტვილი, 

თავისუფლებ

ის ქუჩა 

800 

ლარი 
უპირობო 

 

ელექტრონულ აუქციონში 

გამარჯვებულმა პირმა 

მუნიციპალიტეტის 

შეძენილი ქონების სრული 



(მიწის (უძრავი 

ქონების) 

საკადასტრო კოდი 

N41.09.39.235) 

ღირებულების გადახდა 

უნდა უზრუნველყოს 

ნასყიდობის 

ხელშეკრულების 

გაფორმებიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული 

დღის განმავლობაში  

8 

42 კვ.მ. 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი 

(მიწის (უძრავი 

ქონების) 

საკადასტრო კოდი 

N41.15.41.124) 

მარტვილის 

მუნიციპალი

ტეტი. სოფ. 

დიდიჭყონი 

1700 

ლარი 
უპირობო 

ელექტრონულ აუქციონში 

გამარჯვებულმა პირმა 

მუნიციპალიტეტის 

შეძენილი ქონების სრული 

ღირებულების გადახდა 

უნდა უზრუნველყოს 

ნასყიდობის 

ხელშეკრულების 

გაფორმებიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული 

დღის განმავლობაში  

9 

22 კვ.მ. 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი 

(მიწის (უძრავი 

ქონების) 

საკადასტრო კოდი 

N41.09.39.258) 

ქ. მარტვილი 
1500 

ლარი 
უპირობო 

 

ელექტრონულ აუქციონში 

გამარჯვებულმა პირმა 

მუნიციპალიტეტის 

შეძენილი ქონების სრული 

ღირებულების გადახდა 

უნდა უზრუნველყოს 

ნასყიდობის 

ხელშეკრულების 

გაფორმებიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული 

დღის განმავლობაში  

 

10 

98 კვ.მ. 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი 

(მიწის (უძრავი 

ქონების) 

საკადასტრო კოდი 

N41.05.32.207) 

მარტვილის 

მუნიციპალი

ტეტი. სოფ. 

აბედათი 

1100 

ლარი 
უპირობო 

ელექტრონულ აუქციონში 

გამარჯვებულმა პირმა 

მუნიციპალიტეტის 

შეძენილი ქონების სრული 

ღირებულების გადახდა 

უნდა უზრუნველყოს 

ნასყიდობის 

ხელშეკრულების 

გაფორმებიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული 

დღის განმავლობაში  



11 

270 კვ.მ. 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი 

(მიწის (უძრავი 

ქონების) 

საკადასტრო კოდი 

N41.09.39.225) 

ქ. მარტვილი, 

მშვიდობის 

ქუჩა 

5400 

ლარი 
უპირობო 

 

ელექტრონულ აუქციონში 

გამარჯვებულმა პირმა 

მუნიციპალიტეტის 

შეძენილი ქონების სრული 

ღირებულების გადახდა 

უნდა უზრუნველყოს 

ნასყიდობის 

ხელშეკრულების 

გაფორმებიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული 

დღის განმავლობაში  

12 

42 კვ.მ. 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი 

(მიწის (უძრავი 

ქონების) 

საკადასტრო კოდი 

N41.18.37.071) 

მარტვილის 

მუნიციპალი

ტეტი. სოფ. 

კიწია 

1000 

ლარი 
უპირობო 

 

ელექტრონულ აუქციონში 

გამარჯვებულმა პირმა 

მუნიციპალიტეტის 

შეძენილი ქონების სრული 

ღირებულების გადახდა 

უნდა უზრუნველყოს 

ნასყიდობის 

ხელშეკრულების 

გაფორმებიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული 

დღის განმავლობაში  

13 

481 კვ.მ. 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი 

(მიწის (უძრავი 

ქონების) 

საკადასტრო კოდი 

N41.15.35.056) 

მარტვილის 

მუნიციპალი

ტეტი. სოფ. 

დიდიჭყონი 

5800 

ლარი 
უპირობო 

 

ელექტრონულ აუქციონში 

გამარჯვებულმა პირმა 

მუნიციპალიტეტის 

შეძენილი ქონების სრული 

ღირებულების გადახდა 

უნდა უზრუნველყოს 

ნასყიდობის 

ხელშეკრულების 

გაფორმებიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული 

დღის განმავლობაში 

14 

3 კვ.მ. 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი 

(მიწის (უძრავი 

ქონების) 

მარტვილის 

მუნიციპალი

ტეტი. სოფ. 

დიდიჭყონი 

300 

ლარი 
უპირობო 

ელექტრონულ აუქციონში 

გამარჯვებულმა პირმა 

მუნიციპალიტეტის 

შეძენილი ქონების სრული 

ღირებულების გადახდა 

უნდა უზრუნველყოს 

ნასყიდობის 

ხელშეკრულების 



საკადასტრო კოდი 

N41.15.39.291) 

გაფორმებიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული 

დღის განმავლობაში  

15 

50 კვ.მ. 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი 

(მიწის (უძრავი 

ქონების) 

საკადასტრო კოდი 

N41.15.41.122) 

მარტვილის 

მუნიციპალი

ტეტი. სოფ. 

დიდიჭყონი 

2000 

ლარი 
უპირობო 

ელექტრონულ აუქციონში 

გამარჯვებულმა პირმა 

მუნიციპალიტეტის 

შეძენილი ქონების სრული 

ღირებულების გადახდა 

უნდა უზრუნველყოს 

ნასყიდობის 

ხელშეკრულების 

გაფორმებიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული 

დღის განმავლობაში  

16 

108 კვ.მ. 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი 

(მიწის (უძრავი 

ქონების) 

საკადასტრო კოდი 

N41.06.31.281) 

მარტვილის 

მუნიციპალი

ტეტი. სოფ. 

ლეხაინდრაო 

3200 

ლარი 
უპირობო 

ელექტრონულ აუქციონში 

გამარჯვებულმა პირმა 

მუნიციპალიტეტის 

შეძენილი ქონების სრული 

ღირებულების გადახდა 

უნდა უზრუნველყოს 

ნასყიდობის 

ხელშეკრულების 

გაფორმებიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული 

დღის განმავლობაში  

17 

58 კვ.მ. 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი 

(მიწის (უძრავი 

ქონების) 

საკადასტრო კოდი 

N41.06.31.267) 

მარტვილის 

მუნიციპალი

ტეტი. სოფ. 

ლეხაინდრაო 

1700 

ლარი 
უპირობო 

ელექტრონულ აუქციონში 

გამარჯვებულმა პირმა 

მუნიციპალიტეტის 

შეძენილი ქონების სრული 

ღირებულების გადახდა 

უნდა უზრუნველყოს 

ნასყიდობის 

ხელშეკრულების 

გაფორმებიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული 

დღის განმავლობაში  

18 

263 კვ.მ. 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი 

(მიწის (უძრავი 

ქონების) 

მარტვილის 

მუნიციპალი

ტეტი. სოფ. 

დიდიჭყონი 

3200 ლარი უპირობო 

ელექტრონულ აუქციონში 

გამარჯვებულმა პირმა 

მუნიციპალიტეტის 

შეძენილი ქონების სრული 

ღირებულების გადახდა 

უნდა უზრუნველყოს 

ნასყიდობის 

ხელშეკრულების 



საკადასტრო კოდი 

N41.15.33.150) 

გაფორმებიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული 

დღის განმავლობაში 

19 

76 კვ.მ. 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი 

(მიწის (უძრავი 

ქონების) 

საკადასტრო კოდი 

N41.06.31.308) 

მარტვილის 

მუნიციპალი

ტეტი. სოფ. 

ლეხაინდრაო 

2300 ლარი უპირობო 

ელექტრონულ აუქციონში 

გამარჯვებულმა პირმა 

მუნიციპალიტეტის 

შეძენილი ქონების სრული 

ღირებულების გადახდა 

უნდა უზრუნველყოს 

ნასყიდობის 

ხელშეკრულების 

გაფორმებიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული 

დღის განმავლობაში 

20 

227 კვ.მ. 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი  

(მიწის (უძრავი 

ქონების) 

საკადასტრო კოდი 

N41.06.31.286) 

მარტვილის 

მუნიციპალი

ტეტი. სოფ. 

ლეხაინდრაო 

5700 ლარი უპირობო 

ელექტრონულ აუქციონში 

გამარჯვებულმა პირმა 

მუნიციპალიტეტის 

შეძენილი ქონების სრული 

ღირებულების გადახდა 

უნდა უზრუნველყოს 

ნასყიდობის 

ხელშეკრულების 

გაფორმებიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული 

დღის განმავლობაში 

21 

98 კვ.მ. 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი 

(მიწის (უძრავი 

ქონების) 

საკადასტრო კოდი 

N41.03.34.263) 

მარტვილის 

მუნიციპალი

ტეტი. სოფ. 

ნაჯახაო 

2900 ლარი უპირობო 

ელექტრონულ აუქციონში 

გამარჯვებულმა პირმა 

მუნიციპალიტეტის 

შეძენილი ქონების სრული 

ღირებულების გადახდა 

უნდა უზრუნველყოს 

ნასყიდობის 

ხელშეკრულების 

გაფორმებიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული 

დღის განმავლობაში 

 

22 

1270 კვ.მ. 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი 

(მიწის (უძრავი 

ქონების) 

ქ. მარტვილი 

გამსახურდია

ს ქუჩა 

25400 ლარი უპირობო 

გამარჯვებულმა პირმა 

მუნიციპალიტეტის 

შეძენილი ქონების სრული 

ღირებულების გადახდა 

უნდა უზრუნველყოს 

ნასყიდობის 

ხელშეკრულების 



საკადასტრო კოდი 

N41.09.37.259) 

გაფორმებიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული 

დღის განმავლობაში 

23 

139 კვ.მ. 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი 

(მიწის (უძრავი 

ქონების) 

საკადასტრო კოდი 

N41.13.31.161) 

მუნიციპალი

ტეტი. სოფ. 

ინჩხური 

6700 ლარი უპირობო 

გამარჯვებულმა პირმა 

მუნიციპალიტეტის 

შეძენილი ქონების სრული 

ღირებულების გადახდა 

უნდა უზრუნველყოს 

ნასყიდობის 

ხელშეკრულების 

გაფორმებიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული 

დღის განმავლობაში 

24 

213 კვ.მ. 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი 

(მიწის (უძრავი 

ქონების) 

საკადასტრო კოდი 

N41.09.39.334) 

ქ. მარტვილი 4300 ლარი უპირობო 

გამარჯვებულმა პირმა 

მუნიციპალიტეტის 

შეძენილი ქონების სრული 

ღირებულების გადახდა 

უნდა უზრუნველყოს 

ნასყიდობის 

ხელშეკრულების 

გაფორმებიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული 

დღის განმავლობაში 

25 

57 კვ.მ. 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი 

(მიწის (უძრავი 

ქონების) 

საკადასტრო კოდი 

N41.09.39.281) 

ქ. მარტვილი 

რუსთაველის 

ქუჩა 

2000 ლარი უპირობო 

გამარჯვებულმა პირმა 

მუნიციპალიტეტის 

შეძენილი ქონების სრული 

ღირებულების გადახდა 

უნდა უზრუნველყოს 

ნასყიდობის 

ხელშეკრულების 

გაფორმებიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული 

დღის განმავლობაში 

26 

98 კვ.მ. 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი 

(მიწის (უძრავი 

ქონების) 

საკადასტრო კოდი 

N41.09.34.204) 

ქ. მარტვილი 

ბართიას ქუჩა 
4900 ლარი უპირობო 

გამარჯვებულმა პირმა 

მუნიციპალიტეტის 

შეძენილი ქონების სრული 

ღირებულების გადახდა 

უნდა უზრუნველყოს 

ნასყიდობის 

ხელშეკრულების 

გაფორმებიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული 

დღის განმავლობაში 



27 

178 კვ.მ. 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი 

(მიწის (უძრავი 

ქონების) 

საკადასტრო კოდი 

N41.09.37.248) 

ქ. მარტვილი 

გამსახურდია

ს ქუჩა 

4500 ლარი უპირობო 

გამარჯვებულმა პირმა 

მუნიციპალიტეტის 

შეძენილი ქონების სრული 

ღირებულების გადახდა 

უნდა უზრუნველყოს 

ნასყიდობის 

ხელშეკრულების 

გაფორმებიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული 

დღის განმავლობაში 

28 

222 კვ.მ. 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი 

(მიწის (უძრავი 

ქონების) 

საკადასტრო კოდი 

N41.09.37.260) 

ქ. მარტვილი 

გამსახურდია

ს ქუჩა 

8900 ლარი უპირობო 

გამარჯვებულმა პირმა 

მუნიციპალიტეტის 

შეძენილი ქონების სრული 

ღირებულების გადახდა 

უნდა უზრუნველყოს 

ნასყიდობის 

ხელშეკრულების 

გაფორმებიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული 

დღის განმავლობაში 

 

29 

ავტომანქანა ISUZU 

WIZARD (მოძრავი 

ქონება) 

სახელმწიფო 

ნომერი LT-903-TT 

ქ. მარტვილი 

თავისუფლებ

ის N10 

4900 ლარი უპირობო 

გამარჯვებულმა პირმა 

მუნიციპალიტეტის 

შეძენილი ქონების სრული 

ღირებულების გადახდა 

უნდა უზრუნველყოს 

ნასყიდობის 

ხელშეკრულების 

გაფორმებიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული 

დღის განმავლობაში 

 

30 

ავტომანქანა UAZ-

31514(მოძრავი 

ქონება) 

სახელმწიფო 

ნომერი WLW-706 

 

ქ. მარტვილი 

თავისუფლებ

ის N10 

400 ლარი უპირობო 

გამარჯვებულმა პირმა 

მუნიციპალიტეტის 

შეძენილი ქონების სრული 

ღირებულების გადახდა 

უნდა უზრუნველყოს 

ნასყიდობის 

ხელშეკრულების 

გაფორმებიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული 

დღის განმავლობაში 

 



31 

ავტომანქანა 

MERSEDES BENZ 

C200 (მოძრავი 

ქონება) 

სახელმწიფო 

ნომერი LGL-792 

 

ქ. მარტვილი 

თავისუფლებ

ის N10 

400 ლარი უპირობო 

გამარჯვებულმა პირმა 

მუნიციპალიტეტის 

შეძენილი ქონების სრული 

ღირებულების გადახდა 

უნდა უზრუნველყოს 

ნასყიდობის 

ხელშეკრულების 

გაფორმებიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული 

დღის განმავლობაში 

 

32 

ავტომანქანა 

TOYOTA     

HIGHLANDER 

HYBRID (მოძრავი 

ქონება) 

სახელმწიფო 

ნომერი SA-707-KR 

ქ. მარტვილი 

თავისუფლებ

ის N10 

8000 ლარი უპირობო 

გამარჯვებულმა პირმა 

მუნიციპალიტეტის 

შეძენილი ქონების სრული 

ღირებულების გადახდა 

უნდა უზრუნველყოს 

ნასყიდობის 

ხელშეკრულების 

გაფორმებიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული 

დღის განმავლობაში 

 

33 

ავტომანქანა 

MERSEDES-BENZ C 

240 (მოძრავი 

ქონება) 

სახელმწიფო 

ნომერი LGL-782 

ქ. მარტვილი 

თავისუფლებ

ის N10 

3200 ლარი უპირობო 

გამარჯვებულმა პირმა 

მუნიციპალიტეტის 

შეძენილი ქონების სრული 

ღირებულების გადახდა 

უნდა უზრუნველყოს 

ნასყიდობის 

ხელშეკრულების 

გაფორმებიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული 

დღის განმავლობაში 

 

34 

ავტომანქანა VAZ 

2107 

(მოძრავი ქონება) 

სახელმწიფო 

ნომერი 

NBN-892 

ქ. მარტვილი 

თავისუფლებ

ის N10 

700 ლარი უპირობო 

გამარჯვებულმა პირმა 

მუნიციპალიტეტის 

შეძენილი ქონების სრული 

ღირებულების გადახდა 

უნდა უზრუნველყოს 

ნასყიდობის 

ხელშეკრულების 

გაფორმებიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული 

დღის განმავლობაში 

 



35 

ავტომანქანა FAV 

GA1051 

(ნაგავმზიდი) 

(მოძრავი ქონება) 

სახელმწიფო 

ნომერი UBU-027 

 

 

ქ. მარტვილი 

თავისუფლებ

ის N10 

14500 ლარი უპირობო 

გამარჯვებულმა პირმა 

მუნიციპალიტეტის 

შეძენილი ქონების სრული 

ღირებულების გადახდა 

უნდა უზრუნველყოს 

ნასყიდობის 

ხელშეკრულების 

გაფორმებიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული 

დღის განმავლობაში 

 

36 

ავტომანქანა ROLBA 

KA1500 

(ნაგავშემკრები) 

(მოძრავი ქონება) 

სახელმწიფო 

ნომერი UBU-217 

ქ. მარტვილი 

თავისუფლებ

ის N10 

12000 ლარი უპირობო 

გამარჯვებულმა პირმა 

მუნიციპალიტეტის 

შეძენილი ქონების სრული 

ღირებულების გადახდა 

უნდა უზრუნველყოს 

ნასყიდობის 

ხელშეკრულების 

გაფორმებიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული 

დღის განმავლობაში 

 

37 

ავტომანქანა VAZ 

21214 

(მოძრავი ქონება) 

სახელმწიფო 

ნომერი LGL-138 

ქ. მარტვილი 

თავისუფლებ

ის N10 

1500 ლარი უპირობო 

გამარჯვებულმა პირმა 

მუნიციპალიტეტის 

შეძენილი ქონების სრული 

ღირებულების გადახდა 

უნდა უზრუნველყოს 

ნასყიდობის 

ხელშეკრულების 

გაფორმებიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული 

დღის განმავლობაში 

 

“. 

2. მიღებული განკარგულება გადაეგზავნოს მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერს. 

3. განკარგულება ძალაშია კანონმდებლობით დადგენილი წესით გაცნობისთანავე.  

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს მისი კანონმდებლობით გათვალისწინებული 

წესით გაცნობის დღიდან ერთი თვის ვადაში, სენაკის რაიონულ სასამართლოში, ქ. სენაკი, 

რუსთაველის ქ. №247. 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე:                                   ალექსი გაბისონია 

 


