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სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო

KA021756501195721

ბრძ ან ება
N1/1-6198

24 / ნო ემბერ ი / 2021 წ.

ქ. თ ბილისში, გიო რ გი სააკაძის დაღ მარ თ ი N1-ის მიმდებარ ედ არ სებული
50კვ.მ. და 57 კვ.მ. არ ასასო ფლო -სამეურ ნეო დანიშნულების მიწის
ნ ა კ ვ ე თ ე ბ ი ს ე ლ ე ქ ტრ ო ნ უ ლ ი ა უ ქ ც ი ო ნ ი ს ფ ო რ მ ი თ პ რ ი ვ ა ტი ზ ე ბ ი ს შ ე ს ა ხ ე ბ

„სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის მე-2
პუნქტისა და მე-18 მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, „სახელმწიფო ქონების
საპრივატიზებო/სარეალიზაციო საფასურის, საწყისი საპრივატიზებო თანხის/
საწყისი სარეალიზაციო საფასურის, სარგებლობაში გადაცემის საფასურისა და
საწყისი სარგებლობაში გადაცემის საფასურის განსაზღვრის წესის დამტკიცების
შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 10 სექტემბრის №570
დადგენილების, „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სახელმწიფო ქონების
ეროვნული სააგენტოს ანაზღაურებისა და ამონაგები თანხის განაწილების წესის
დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 17 სექტემბრის №393
დადგენილების, „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სახელმწიფო ქონების
ეროვნული სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს
მთავრობის 2012 წლის 17 სექტემბრის №391 დადგენილების, „სახელმწიფო ქონების
განკარგვისას და სარგებლობის უფლებით გადაცემისას ელექტრონული
აუქციონის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ეკონომიკისა
და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 10 თებერვლის №1-1/172
ბრძანებით დამტკიცებული წესის და „სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული
სააგენტოსთვის უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ“ საქართველოს
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2012 წლის 19 სექტემბრის №11/1835 ბრძანების საფუძველზე
ვბრძანებ:
1. ქ. თბილისში, გიორგი სააკაძის დაღმართი N1-ის მიმდებარედ არსებული 50კვ.მ.
(ს/კ 01.10.13.016.158) და 57 კვ.მ. (ს/კ 01.10.13.016.159) არასასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების მიწის ნაკვეთების პრივატიზება განხორციელდეს ელექტრონული
აუქციონის ფორმით, ხოლო საწყისი საპრივატიზებო თანხა განისაზღვროს 80 250
ლარის ოდენობით.
2. ელექტრონულ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად გადასახდელი უპირობო
და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის/ბე-ს ოდენობა განისაზღვროს 32 100 ლარით,
ხოლო სავაჭრო ბიჯის ოდენობა 2 000 ლარით.
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3. მყიდველი

სახელმწიფო ქონების
ეროვნული
სააგენტო
ვალდებულია საპრივატიზებო
თანხა
გადაიხადოს
ელექტრონული
აუქციონის დასრულებიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში.

4. დამტკიცდეს საინფორმაციო საშუალებებში განსათავსებელი აუქციონის
ჩატარების შესახებ განცხადება (თან ერთვის) და დაევალოს პრივატიზების
დეპარტამენტს შესაბამისი განცხადების გამოქვეყნება კანონით დადგენილი
წესით.
5.
საპრივატიზებო
ქონება
მნიშვნელობის ქონებად.

განისაზღვროს

საერთო-სახელმწიფოებრივი

6. წინამდებარე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის
გასაჩივრება შეიძლება საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტროში (მისამართი: ქ. თბილისი, 0114, სანაპიროს ქუჩა N2) ან თბილისის
საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის
ხეივანი, მე-12 კმ) კანონით დადგენილი წესით, ერთი თვის ვადაში.

სსიპ-სახელმწიფო ქონების ეროვნული
სააგენტოს თავმჯდომარის პირველი
მოადგილე
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იოსებ ოქრომელიძე
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