dakavebuli Senobis farTi kv. metrSi

dakavebuli miwis farTi kvm
(wilobrivad)

sawyisi gasayidi Rirebuleba larebSi

saboloo Rirebuleba larebSi)

aWaris biujetSi

saxelmwifo biujetSi

bes gadaxdis odenoba larebSi

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

1

ქობულეთის
მუნიციპალიტეტის, სოფ.
ბუკნარში მდებარე 38,6 კვ.მ.
შენობა-ნაგებობა და მასზე
მიმაგრებული 951 კვმ.
არასასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების მიწის
ნაკვეთი (ს/კ №20.48.01.242)

aWaris
qoneba

18,01,2012
#1

38,6

951

93000

95000

61750

33250

27900

2

ქ. ბათუმში, მახვილაურის
დასახლებაში მდებარე
2702,17 კვ.მ. შენობანაგებობება და მასზე
მიმაგრებული 6846 კვ.მ
არასასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების მიწის
ნაკვეთი (ს/კ 05.35.22.044)

aWaris
qoneba

16,02,2012
#4

2702,17

6846

76 000

80000

52000

28000

22800

bes Semosvlis TariRi angariSze

obieqtis dasaxeleba da
misamarTi

darCenili gadasaxdeli Tanxa

#

Catarebuli auqcionis oqmis nomeri da
TriRi

aWaris avtonomiuri respublikis finansTa da ekonomikis saministros mier
saxelmwifo da aWaris qonebis auqcionis formiTY privatizebuli obieqtTa nusxa
daqvemdebareba (saministro, uwyeba
an adgilobrivi)

2012 wels

myidveli

auqcionis
Catarebis
TariRi

13

14

16

17

67100

30,12,2011

dimitri
ramiSvili

28,12,201112,01,2012

57200

30,01,2012

Sps
"BEREKET"

18,01,201230,01,2012

ქ. ბათუმში, 9 მარტის ქუჩა
№3-ში მდებარე 57,25 კვ.მ
არასაცხოვრებელი ფართი
და მასზე წილობრივად
მიმაგრებული მიწის
ნაკვეთი

saerTo
sakuTre
ba

35000

39400

25610

14,05,2012
#15

7166

260 000

266 000

14,05,2012
#14

16442

590 000

215

3 500

aWaris
qoneba

17,04,2012
#12

4

არსებული ქ. ბათუმი,
მეჯინისწყლის
დასახლებაში მდებარე
7 166 კვ.მ.
aWaris
არასასოფლოqoneba
სამეურნეო
დანიშნულების მიწის
ნაკვეთი (ს/კ
№05.35.28.150)

5

ქ. ბათუმი,
მეჯინისწყლის
დასახლებაში მდებარე
16 442 კვ.მ.
არასასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების მიწის
ნაკვეთი (ს/კ
№05.35.28.152)

6

qobuleTIs
municipalitetis,
saxelmw
sofel alambarSi
05,06,2012
ifo
mdebare 198,7 kvm
#16
qoneba
Senoba-nageboba da
masze mimagrebuli 215
kvm arasasoflo-

3

aWaris
qoneba

57,25

198,7

13790

emzar
beriZe

7,03,2012=22
,03,2012

186000

Sps`orbi
jgufi~

27,04,2012

180 000

422 000

Sps`orbi
jgufi~

27,04,2013

1500

2 150

jemal
mowyobili

22,05,2012

10500

28900

266 000

80 000

602 000

602 000

3 650

1277,5

2372,5

20,03,2012

7

qobuleTSi
rusTavelis q.#107-Si
saxelmw
mdebare 134,7 kvm
15,06,2012
ifo
Senoba-nageboba da
#18
masze mimagrebuli 522 qoneba
kvm arasasoflosameurneo

134,7

522

50 000

62 000

21 000

40 300

15 000

47 000

vaxtang
goxiZe

05,06,2012

8

Suaxevis
municipalitetis
sofel dRvanSi
mdebare 34,21 kvm
saxelmw
Senoba-nageboba da
18,06,2012
ifo
masze mimagrebuli
#17
qoneba
87,4 kvm arasasoflo
sameurneo
daniSnulebis miwis
nakveTi s/k 24,05,04,407

34,21

87,4

200

210

73,5

136,5

50

160

manuCar
futkaraZe

28,05,2012

9

qobuleTis
municipalitetis
sofel cixisZirSi
mdebare 108 kv.m da 64
kv.m miwis nakveTebi

aWaris
qoneba

24,07,2012
#21

4 000

4 150

4150

1200

2950

Sps
`qarafi~

10,07,2012

10

აქალაქ ბათუმში,
აღმაშენებლის მე-6
შესახვევი N6-ში
მდებარე 195 კვ.მ.
შენობა-ნაგებობა და 265
კვმ. მიწის ნაკვეთი.

aWaris
qoneba

21.09,2012
#33

265

22 400

23 200

15 080

6700

16 500

venera
goraZe

27,08,2012

11

q. baTumSi,
tb.abuseriZis quCaze
mdebare 605 kv.m miwis
nakveTi

aWaris
qoneba

11.09,2012
#35

605

191 000

196 500

196 500

57 300

139 200

Sps `axali
mTvare~

16,08,2012

108

195

64

8 120

12

Sps `viqtoria~-s
aWaris avtonomiuri
respublikis
sakuTrebasi
arsebuli 60%-iani
wili

aWaris
qoneba

21.09,2012
#36

13

q. baTumSi, adliis
dasaxlebaSimdebare
513 kv.m miwis nakveTi

aWaris
qoneba

11,10,2012
#37

14

qobuleTis
municipalitetis ,
sofel alambarSi
mdebare finuri saxli

aWaris
qoneba

15,10,2012
#39

57,6

274 000

280 000

182 000

513

18 500

19 000

19 000

100

3 150

3 250

2 113

1674360

98 000

1 138

30 000

250 000

guram
bauJaZe

17,09,2012

6 000

13 000

Sps BRABUS

28,09,2012

1 000

2 250

daviT
robaqiZe

17,09,2012

aWaris avtonomiuri respublikis finansTa da ekonomikis saministros mier

#

dasaxeleba misamarTi

myidveli

obieqtis
Rirebuleba

auqcionis
Sedegebis
damtkicebis
TariRi

xelSekrulebis
gaaformebis
TariRi

pirobadebuli auqcionis formiT privatizebuli obieqtTa nusxa

saauqciono pirobebi

1

2

3

3

4

5

7

2012
q. baTumSi, h. abaSiZis
q.#91-Si mdebare 3847 kvm
arasasoflo-sameurneo
1
daniSnulebis miwis
nakveTi da masze
ganlagebuli 2285,34 kvm
Senoba-nagebobebi

2

q. baTumSi, daba
xelvaCaurSi mdebare
3032,72 kvm Senobanageboba da masze
mimagrebuli 22 606 kvm
miwis nakveTi.

Sps `enerji
investi 2009~

Sps `TECHNO
SERVICE~

156065

476000

158065

03,02,2012
auqcionis
q. baTumSi, h. abaSiZis q.#91-Si mdebare 3847 kvm
Catarebis
arasasoflo-sameurneo daniSnulebis miwis nakveTi da
TariRi
masze ganlagebul 2285,34 kvm Senoba-nagebobebSi
xelSekrule
TviTneburad
Sesaxlebuli ojaxebis gamosaxlebis dros
bis
gacemuli
iqnas
kompensacia, romlis saerTo odenoba ar
gafomebis
unda
aRematebodes 90 000 lars
TariRi
29,02,2012

486000

01,03,2012
auqcionis
qonebis saprivatizebo safasuri gadaixados 2013 wlis
Catarebis
20 dekembramde. xelSekrulebis xelmoweridan 2013 wlis
TariRi
20 dekembramde Seqmnas da aamoqmedos sawarmo, sawarmos
xelSekrule
amoqmedebidan momdevno 2 wlis ganmavlobaSi daasaqmos
bis
aranakleb
saqarTvelos 50 moqalaqe. aRniSnul proeqtSi
gafomebis
ganaxorcielos
aranakleb 1 300 000 laris investicia
TariRi
09,03,2012

3

შპს ’’აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის ონკოლოგიის
ცენტრის’’ (ს/კ 245428372) აჭარის
ავტონომიური რესპუბლიკის
საკუთრებაში არსებული 100%იანი წილი.

qedis municipalitetis,
daba qedaSi, 9 aprilis
q.#8-Si mdebare 2015,15
kvm Senoba-nageboba da
4 masze miamgrebuli 6559
kvm arasasoflosameurneo daniSnulebis
miwis nakveTi (s/k
21.03.35.062). auqcionSi
gamarjvebulad
gamocxadda Sps `imeri~
(s/k 245401480)

beniamin WeliZe

Sps `imeri~

450 000

124 000

463 500

127 700

ა) საბოლოო საპრივატიზებო თანხის გადახდა პირობებიანი
ელექტრონული აუქციონის დასრულებიდან
2012 წლის 20 დეკემბრამდე;
ბ) არაუგვიანეს 2013 წლის 20 დეკემბრამდე უზრუნველყოს შპს
’’აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ონკოლოგიის ცენტრის’’ რეაბილიტაცია
01,03,2012
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული
auqcionis
სანებართვო/სალიცენზიო პირობებისა და თანამედროვე სტანდარტების
Catarebis
შესაბამისად;
TariRi
გ) პროფილის შენარჩუნების ვადაში უზრუნველყოს
ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო და ადგილობრივ პროგრამებში
xelSekrule
მონაწილეობია მიღება;
bis
დ)
აუქციონის
დასრულებიდან 2012 წლის 20 დეკემბრამდე
gafomebis
უზრუნველყოს წინა წლების დარჩენილი გადასახდელი დივიდენდის 515 833
TariRi
ლარის გადახდა.
09,03,2012
ე) ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმებიდან არანაკლებ 5
(ხუთი) წლის განმავლობაში სამედიცინო დაწესებულების პროფილის
შენარჩუნება.

23,04,2012
auqcionis
Catarebis
TariRi
xelSekrule
bis
gafomebis
TariRi
10,05,2012

2012 wlis 25 dekembramde uzrunvelyos Tambaqos
pirveladi gadamuSavebis, mza produqciis sawarmos
Seqmna da sawarmos Seqmnidan momdevno 1 Tvis
ganmavlobaSi daasaqmos aranakleb 15
saqarTvelosmoqalaqe.

qalaq baTumSi, daba
xelvaCaurSi mdebare
4003 kvm arasasoflo5
ia baraTaSvili
sameurneo daniSnulebis
miwis nakveTi (s/k
#05.35.28.092)
xulos
municipalitetis,
kurort `beSumSi~
mdebare 63,56 kvm Senoba6
nageboba da
maszewilobrivad
mimagrebuli miwis
nakveTi
xulos
municipalitetis,
kurort beSumSi
mdebare 64,29 kvm
7 arasacxovrebeli farTi
da masze wilobrivad
mimagrebuli miwis
nakveTi s/k
23,14,35,138,01,500

rezo dekanaZe

eTer riJvaZe

145000

3500

5500

149000

16,07,2012
auqcionis
gadaixados qonebis saprivatizebo Tanxis nawili 72 000
Catarebis
(bes CaTvliT) 2012 wlis 25 dekembramde, xolo
TariRi
xelSekrule darCenili saprivatizebo Tanxa gadaixados pirobebiani
bis
eleqtronuli auqcionis dasrulebidan erTi wlis
gafomebis
ganmavlobaSi
TariRi
30,07,2012

3600

16,07,2012
auqcionis
Catarebis
xulos municipalitetis gamgeobis Sesabamis
TariRi
samsaxurTan SeTanxmebiT, auqcionis Catarebidan 12 Tvis
xelSekrule
vadaSi uzrunvelyos Senobis fasadis mopirkeTeba an
bis
rekonstruqcia/reabilitacia
gafomebis
TariRi
14,08,2012

3600

16,07,2012
auqcionis
Catarebis
xulos municipalitetis gamgeobis Sesabamis
TariRi
samsaxurTan SeTanxmebiT, auqcionis Catarebidan 12 Tvis
xelSekrule
vadaSi uzrunvelyos Senobis fasadis mopirkeTeba an
bis
rekonstruqcia/reabilitacia
gafomebis
TariRi
09,08,2012

QALAqalaqQ baTumSi,
daba xelvaCaurSi
mdebare 4900 kvm
8
arasasoflo-sameurneo
daniSnulebis miwis
nakveTi (s/k #05,35,28,101)

xelvaCauris
municipalitetis sofel
maxoSi mdebare 800,5 kvm
Senoba-nageboba da
9 masze mimagrebuli 893
kvm arasasoflosameurneo damiSmulebis
miwis nakveTi s/k
22,28,09,175

Sps `ATLAS~

Sps `Arda Co~

70 000

11 000

72 000

xelSekrulebis gaformebidan aranakleb 6 Tvis vadaSi
daiwyos, aranakleb 12 Tvis vadaSi daasrulos da
10,08,2012
eqspluataciaSi Seiyvanos Cais damfasoebeli sawarmos
auqcionis
Senoba, risTvisac ganaxorcielos aranaklebs 350 000
Catarebis laris investicia. Myidveli valdebulia xelSekrulebis
TariRi
gaformebidan 13 Tvis vadaSi sawarmoSi mudmivad 2 wlis
xelSekrule
vadiT daasaqmos aranakleb 10 moqalaqe, romelTa 90%
bis
iqneba saqarTvelos moqalaqeobis mqone piri.
gafomebis
auqcionis
dasrulebidan erTi Tvis vadaSi uzrunvelyos
TariRi
Sps
`xilbostansacavis~
kreditoruli davalianebis
30,08,2012
dafarvis mizniT, sazogadoebis angariSze 51 470 laris
Caricxva.

11 300

06,08,2012
auqcionis
Catarebis
TariRi
xelSekrule
bis
gafomebis
TariRi
30,08,2012

xelSekrulebis gaformebidan aranakleb 3 Tvis vadaSi
daiwyos da 8 Tvis vadaSi aamoqmedos sakonditro
nawarmis mwarmoebeli qarxana Tavisi SemfuTavi xaziT.
xelSekrulebis gaformebidan aranakleb 3 Tvis vadaSi
daiwyos da 8 Tvis vadaSi aamoqmedos bostneulis
gadamamuSavebel-SemfuTavi xazi.
sawarmos amoqmedebidan 1 Tvis vadaSi qarxanaSi
daasaqmos mudmivad 5 wlis ganmavlobaSi aranakleb 12
saqarTvelos moqalaqe da aRniSnul proeqtSi
ganaxorcielos aranakleb 300 000 laris investicia.

10

შპს ,,ფლორა-2009“-ის
აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის
საკუთრებაში არსებული
100%-იანი წილი

Sps
,,baTgamwvaneba"

xelvaCauris
municipalitetis sofel
TxilnarSi mdebare 51.51
kvm Senoba-nageboba da
11 masze mimagrebuli 990 zaqro cecxlaZe
kvm arasasoflosameurneo daniSnulebis
miwis nakveTi (s/k
22.28.07.037)

145 000

15 000

150 000

15 400

ა) საბოლოო საპრივატიზებო თანხის გადახდა პირობებიანი ელექტრონული
აუქციონის ჩატარებიდან 2012 წლის 30 ნოემბრამდე.
ბ) ხელშეკრულების გაფორმებიდან 6 თვის (03,03,2013) ვადაში შპს
,,ფლორა-2009“-ის საკუთრებაში არსებულ 2 საკადასტრო ერთეულზე: ს/კ
№22.26.06.177 (8762 კვ.მ) და ს/კ №22.26.05.284 (16 242 კვ.მ) სულ - 25 004 კვ.მ
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთებზე დაიწყოს და 48 თვის
(03,09,2016) ვადაში მოაწყოს დეკორატიული და სხვა სასოფლო სამეურნეო
დანიშნულების კულტურების საჩითილე და სანერგე მეურნეობა,
27,08,2012
სტანდარტული ნერგების გამოსაზრდელად;
auqcionis
გ) ხელშეკრულების გაფორმებიდან 12 თვის (03,09,2013) ვადაში შპს
Catarebis
,,ფლორა-2009“-ის საკუთრებაში არსებულ 3 საკადასტრო ერთეულზე ს/კ
TariRi
№22.21.03.092 (2171 კვ.მ), ს/კ №22.21.03.145 (290 კვ.მ) და ს/კ №22.21.03.175 (540
კვ.მ), სულ - 3001 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის
xelSekrule
ნაკვეთებზე დაიწყოს და 24 (03,09,2014) თვის ვადაში მოაშენოს არანაკლებ
bis
gafomebis 1000 ძირის ოდენობით დეკორატიულ ნარგავების მეურნეობა, სტანდარტული
ნერგების გამოსაზრდელად;
TariRi
დ) ხელშეკრულების გაფორმებიდან 6 თვის (03,03,2013) ვადაში შპს
03,09,2012
,,ფლორა-2009“-ის საკუთრებაში არსებულ 2 საკადასტრო ერთეულზე: ს/კ
№22.28.07.035 (30805 კვ.მ) და ს/კ №22.28.07.034 (51 799 კვ.მ) სულ - 82 604 კვ.მ
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთებზე დაიწყოს და 36 თვის
(03,09,2015) ვადაში მოაშენოს არანაკლებ 3000 ძირის ოდენობით
დეკორატიულ ნარგავების მეურნეობა, სტანდარტული ნერგების
გამოსაზრდელად;
ე) ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2 თვის (03,11,2012) ვადაში
უწყვეტად 3 წლის ვადით არანაკლებ საქართველოს 18 მოქალაქის დასაქმება,
ხოლო 3 წლის შემდეგ დასაქმებულთა რაოდენობის გაზრდა 30 საქართველოს

23,08,2012
auqcionis
2013 wlis 01 Tebervlamde daiwyos da 2013 wlis 1
Catarebis
ivlisamde aamoqmedos sezonurad restorani da
TariRi
xelSekrule restorns amoqmedebidan 10 dRis vadaSi 5 wlis vadiT,
bis
sezonurad (weliwadSi 4 Tve) daasaqmoa saqarTvelos 10
gafomebis
moqalaqe.
TariRi
06,09,2012

qalaq qobuleTSi,
abaSiZis q.#@1-Si
mdebare 534 kvm miwis
nakveTi (s/k 20,42,07,110)
qalaq qobuleTSi,
rkinigzis sadguris
moedanze 1542 kvm (s/k
12
20,42,07,323) qalaq
qobuleTSi, rkinigzis
sadguridan kintriSis
xidamde mdebare 1041 kvm
arasassoflo-sameurneo
daniSnulebis miwis
nakveTi (s/k 20,42,07,326)

Sps `giago~

70 000

71 500

1 711 665

28,09,2012
auqcionis
Catarebis
TariRi
xelSekrule
bis
gafomebis
TariRi
09,10,2012

xelSekrulebis gaformebidan 2000 kvm miwis nakveTze 3
Tvis vadaSi (09,01,2013) mSeneblobis dawyeba da
mSeneblobis dawyebidan aranakleb 5 Tvis vadaSi
(09,06,2013) qobuleTis municipalitetis Sesabamis
samsaxurTan SeTanxmebuli proeqtis Sesabamisad 350 kvm
farTobis avtosadguris da masTan dakavSirebuli
aranakleb 30 avtomanqanaze avtoparkingis aSeneba da
eqspluataciaSi Seyvana

investicia
gansaxorcie
lebeli
(lari)

investicia
gansaxorcie
lebeli
(dolari)

ganxorcie
dasaqmeba
lebuli

Sesruleba

8

1300000

