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შუქრი თურმანიძე

საკრებულოს თავმჯდომარე

„ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო ობიექტების
(ქონება) ნუსხის დამტკიცების შესახებ“  ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016

წლის 15 აპრილის №33 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად, 
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გადაწყვიტა:

1. „ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო 
ობიექტების (ქონება) ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2016 წლის 15 აპრილის №33 განკარგულებით დამტკიცებულ დანართ №1-ში 
შეტანილი იქნას  ცვლილებები და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

2. დანართი №1 წარმოადგენს განკარგულების განუყოფელ ნაწილს.
3. მიღებული განკარგულების შესახებ ეცნობოს ქედის მუნიციპალიტეტის მერს - 

ლევან გორგილაძეს.
4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს დაინტერესებული მხარეების მიერ 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი ძალაში შესვლიდან ერთი თვის ვადაში 
ხელვაჩაურის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ.ბათუმი ფრიდონ ხალვაშის 
გამზირი № 358)

5. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

http://www.keda.ge/


დანართი  №1

ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო
ობიექტების  (უძრავი/მოძრავი ქონების) ნუსხა

№ ქონების დასახელება
ქონების 
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სარეგისტრაციო N

საწყისი 
გასაყიდი 

ფასი
(ლარი)

შენიშვნა

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

ყოფილი თამბაქოს 
დამზადების 

ადმინისტრაციული
შენობა (კანტორა)

დაბა ქედა,
ვაჟა-ფშაველას

ქუჩა №3

ქედის
მუნიციპალიტეტი

154.50 132.00 21.03.33.072 17430.00  

2
ყოფილი თამბაქოს 

საწყობი

დაბა ქედა,
აღმაშენებლის 

ქუჩა N17

ქედის
მუნიციპალიტეტი

403.00 290.00 21.03.35.073 12410.00  

3
ყოფილი სახანძროს 

ავტოფარეხი
სოფელი 

ქვ. მახუნცეთი
ქედის

მუნიციპალიტეტი
29.40 30.00 21.01.37.021 3240.00  

4 ავტოფარეხი
სოფელი 

ქვ. მახუნცეთი
ქედის

მუნიციპალიტეტი
28.50 33.00 21.01.37.029 1755.00  

5 საყარაულო ჯიხური
სოფელი 

ქვ. მახუნცეთი
ქედის

მუნიციპალიტეტი
12.70 15.00 21.01.37.028 1991.00  

6
სასურსათო  მაღაზია

(პრიანიკები)
სოფელი 

ქვ. მახუნცეთი
ქედის

მუნიციპალიტეტი
115.30 125.00 21.01.37.007.01.500 18594.00  

7
ყოფილი სასადილოს 

შენობა
სოფელი 
მერისი

ქედის
მუნიციპალიტეტი

72.40 113.00 21.05.33.026 6922.00  

8
თევზის ბასეინი 

(აუზი)
სოფელი ზვარე

ქედის
მუნიციპალიტეტი

100.62 189.00 21.06.31.003 3524.40  

9
თევზის ბასეინი 

(აუზი)
სოფელი ზვარე

ქედის
მუნიციპალიტეტი

70.00 100.00 21.06.32.006 2060.00  

10
თევზის ბასეინი 

(აუზი)
სოფელი ზვარე

ქედის
მუნიციპალიტეტი

102.50 279.30 21.06.31.004 1937.20  

11 ყოფილი რძის ქარხანა
დაბა ქედა, 

რუსთაველის 
ქუჩა N36

ქედის
მუნიციპალიტეტი

547.35 4163.00 21.03.35.005 106233.00  

12
ყოფილი პრიანიკების 

(თაფლაკვერების) 
საამქრო

დაბა ქედა, 
აბუსერიძის 

ქ.N13

ქედის
მუნიციპალიტეტი

50.40
521

(წილობ
რივი)

21.03.33.016.01.503 8005.00  

13 ყოფილი საწყობი
დაბა ქედა, 

აბუსერიძის 
ქ.N10

ქედის
მუნიციპალიტეტი

107.45
521

(წილობ
რივი)

21.03.33.016.01.502 17067.00  

14

არასასოფლო-
სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 
ნაკვეთი

სოფელი
დოლოგანი

(საფარიძეები)

ქედის
მუნიციპალიტეტი

- 135.00 21.01.31.007 1350.00  

15
ყოფილი 

კოოპერაციის  
საწყობი

დაბა ქედა, 
აბუსერიძის 

ქ.N13

ქედისმუნიციპალი
ტეტი

148.90
306

წილობ
რივი)

21.03.33.038.01.504 16235.00  

16

არასასოფლო-
სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 
ნაკვეთი

სოფელი ახო
ქედის

მუნიციპალიტეტი
- 550.00 21.08.34.022 4400.00  



17
დტ-75 ტიპის (მარკის)

ტრაქტორი
სოფელი 

ცხმორისი
ქედის

მუნიციპალიტეტი
   

1 კგ ჯართის ფასი 
აუდიტის 
დასკვნის 

შესაბამისად არის 
0.32 თეთრი

18
დტ-75 ტიპის (მარკის)

ტრაქტორი
სოფელი ზვარე

ქედის
მუნიციპალიტეტი

   

1 კგ ჯართის ფასი 
აუდიტის 
დასკვნის 

შესაბამისად არის 
0.32 თეთრი

19
დტ-75 ტიპის (მარკის)

ტრაქტორი
სოფელი 

მახუნცეთი
ქედის

მუნიციპალიტეტი
   

1 კგ ჯართის ფასი 
აუდიტის 
დასკვნის 

შესაბამისად არის 
0.32 თეთრი

20
საწვავის ცისტერნა (25 

ტონიანი)
4 ცალი

დაბა ქედა
ქედის

მუნიციპალიტეტი
   1000.00

1 კგ ჯართის ფასი 
აუდიტის 
დასკვნის 

შესაბამისად არის 
0.25 თეთრი

21
რკინის საწოლი - 46 

ცალი
დაბა ქედა

ქედის
მუნიციპალიტეტი

   138.00

 კგ ჯართის ფასი 
აუდიტის 
დასკვნის 

შესაბამისად არის 
0.25 თეთრი

22
ავტომანქანა უაზი 
(ჯართის სახით)

სოფელი 
მერისი

ქედის
მუნიციპალიტეტი

   

1 კგ ჯართის ფასი 
აუდიტის 
დასკვნის 

შესაბამისად არის 
0.32 თეთრი

23
ავტომანქანა უაზი

(სასწრაფო)
(GMB-973)

დაბა ქედა, 
კოსტავას ქ. N3
(მერიის ეზო)

ქედის
მუნიციპალიტეტი

   4500.00  

24
ავტომანქანა უაზი

(NUC-336)

დაბა ქედა, 
კოსტავას ქ. N3
(მერიის ეზო)

ქედის
მუნიციპალიტეტი

   2340.00  

25
ავტომანქანა

 ,,ნისან ნავარა"
(ZDF-747)

დაბა ქედა, 
კოსტავას ქ. N3
(მერიის ეზო)

ქედის
მუნიციპალიტეტი

   3750.00  

26
ავტომანქანა ნივა

ვაზ. 2121 (BAX-215)

დაბა ქედა, 
კოსტავას ქ. N3
(მერიის ეზო)

ქედის
მუნიციპალიტეტი

   550.00


