
 

 

ოქმი #1  

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის 

დღის წესრიგი 

           ქ. ცაგერი                                                                                      18 იანვარი,  2021 წელი 

 

  საკრებულოს სხდომას ხელმძღვანელობდა საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე:   

                                                                                                                                                  რეზო ხეცურიანი 

  სხდომას ესწრებოდნენ  საკრებულოს წევრები:  მ. კოპალიანი, დ. ჩიქოვანი,  მ. ახვლედიანი 

                                                                                        მ. ხაბულიანი,  კ. მუშკუდიანი, გ.გოგებაშვილი  

                                                                                        ი. მეშველიანი, გ. გვიშიანი, კ.ხეცურიანი 

                                                                                        მ. ახვლედიანი, ზ. ყურაშვილი,  

                                                                                        გ. ახვლედიანი, ვ. ყურაშვილი, თ. ნემსწვერიძე 

                                                                                        გ. გურგუჩიანი, ა. მახარობლიძე, გ.საღინაძე 

                                                                                        ლ. ლეთოდიანი, ნ. ტვილდიანი, თ. კოპალიანი. 

  

   მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი: მ. ლეთოდიანი                                                                                                                                                                                                     
   მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსი:  რ. ახვლედიანი 

   საკრებულოს აპარატის უფროსი: გ. მეგრელი            

   საკრებულოს აპარატის უფროსი სპეციალისტი: ე.ბენდელიანი  

 

             განკარგულებები: 

1. ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული საპრივატიზაციო  ნუსხაში 

შეტანილი მუნიციპალიტეტის კუთვნილი ქონების - დ. აღმაშენებლის ქუჩაზე 

დაუმთავრებელი კორპუსის დემონტაჟის შედეგად მიღებული სამშენებლო მასალების(1. 

გადახურვის სქელტანიანი ფილები 23 (ოცდასამი) ცალი 2. ფუნდამეტის ბლოკი 60(სამოცი) 

ცალი და რკინა-ბეტონის სარტყლის ფრაგმენტები სხვადასხვა ზომის 10 (ათი) ცალი)-

ელექტრონული აუქციონის ფორმით პრივატიზებისას საწყისი საპრივატიზაციო საფასურის 

განსაზღვრის შესახებ. 

 

/ა. უგრეხელიძე, რ. ახვლედიანი, ი. ბურჯალიანი/ 

 

2. ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული საპრივატიზაციო ნუსხაში 

შეტანილი მუნიციპალიტეტის კუთვნილი უძრავი ქონების - სოფ. ქვედა ცაგერში მდებარე 

200.00 კვ.მ. არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 89.02.24.175)-

ელექტრონული აუქციონის ფორმით პრივატიზებისას საწყისი საპრივატიზაციო საფასურის 

განსაზღვრის შესახებ. 

/ა. უგრეხელიძე, რ. ახვლედიანი, ი. ბურჯალიანი/ 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, ქ. ცაგერი, რუსთაველის ქ. 

№59-ში მდებარე შენობის ( ს/კ 89.03.23.004) ფართის ნაწილის, შენობის მეორე სართულზე 

მდებარე ოთახის-საერთო ფართი 60 კვ.მ და მასზე წილობრივად დამაგრებული 60 კვ.მ. 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით - 

სარგებლობის უფლებით (უსასყიდლო ,,უზუფრუქტი“) 19-ე მაჟორიტარული საარჩევნო 

ოლქის მაჟორიტარი პარლამენტის წევრის გოჩა ენუქიძის ბიუროსთვის (საიდენტიფიკაციო 

ნომერი-222938622) გადაცემის შესახებ. 

/ა. უგრეხელიძე, რ. ახვლედიანი, ი. ბურჯალიანი/ 

 

  გადაწყდა, რომ სხდომაზე დღის წესრიგით წარმოდგენილ საკითხებზე კენჭისყრა მოეწყოს 

ღიად: 

 

             განკარგულებები: 

1. ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული საპრივატიზაციო  ნუსხაში 

შეტანილი მუნიციპალიტეტის კუთვნილი ქონების - დ. აღმაშენებლის ქუჩაზე 

დაუმთავრებელი კორპუსის დემონტაჟის შედეგად მიღებული სამშენებლო მასალების(1. 

გადახურვის სქელტანიანი ფილები 23(ოცდასამი) ცალი 2. ფუნდამეტის ბლოკი 60(სამოცი) 

ცალი და რკინა-ბეტონის სარტყლის ფრაგმენტები სხვადასხვა ზომის 10 (ათი) ცალი)-

ელექტრონული აუქციონის ფორმით პრივატიზებისას საწყისი საპრივატიზაციო საფასურის 

განსაზღვრის შესახებ. 

 

 

                                აზრი გამოთქვეს:    რ.ხეცურიანმა, მ. კოპალიანმა,  ა.მახარობლიძემ 

                                                                   განკარგულება მიღებული იქნა (თან ერთვის) 

                                                                   კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო 21-მა დეპუტატმა 

                                                                                                                   მომხრე: 21 

                                                                                                                   წინააღმდეგი: 0   

 

2. ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული საპრივატიზაციო ნუსხაში 

შეტანილი მუნიციპალიტეტის კუთვნილი უძრავი ქონების - სოფ. ქვედა ცაგერში მდებარე 

200.00 კვ.მ. არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 89.02.24.175)-

ელექტრონული აუქციონის ფორმით პრივატიზებისას საწყისი საპრივატიზაციო საფასურის 

განსაზღვრის შესახებ. 

 

 

                                აზრი გამოთქვეს:    ლ.ლეთოდიანმა, ზ.ყურაშვილმა, მ. ხაბულიანმა 

                                                                   განკარგულება  მიღებული იქნა (თან ერთვის) 

                                                                   კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო 21-მა დეპუტატმა 

                                                                                                                   მომხრე: 21 

                                                                                                                   წინააღმდეგი: 0   

 

 

 

 

 

 



 

 

3. ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, ქ. ცაგერი, რუსთაველის ქ. 

№59-ში მდებარე შენობის ( ს/კ 89.03.23.004) ფართის ნაწილის, შენობის მეორე სართულზე 

მდებარე ოთახის-საერთო ფართი 60 კვ.მ და მასზე წილობრივად დამაგრებული 60 კვ.მ. 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით - 

სარგებლობის უფლებით (უსასყიდლო ,,უზუფრუქტი“) 19-ე მაჟორიტარული საარჩევნო 

ოლქის მაჟორიტარი პარლამენტის წევრის გოჩა ენუქიძის ბიუროსთვის (საიდენტიფიკაციო 

ნომერი-222938622) გადაცემის შესახებ. 

 

 

                                აზრი გამოთქვეს:    კ.მუშკუდიანმა, ნ.ტვილდიანმა, რ.ხეცურიანმა 

                                                                   განკარგულება მიღებული იქნა (თან ერთვის) 

                                                                   კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო 21-მა დეპუტატმა 

                                                                                                                   მომხრე: 21                          

                                                                                                                   წინააღმდეგი: 0   

 

 

 

 

 

 

                    საკრებულოს თავმჯდომარე:                                   გიორგი გუგავა 

 


