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დანართი №1
ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმა

1) დასახელება: ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო სამეურნეო
დანიშნულების მიწის ნაკვეთი.
მდებარეობა: ხაშური, ბორჯომის ქუჩა №1 (საკადასტრო კოდი 69.08.60.279) ფართობი 424,00 მ2
საწყისი საპრივატიზებო საფასური: 16960 (თექვსმეტი ათას ცხრაას სამოცი) ლარი.
აუქციონის ფორმა: უპირობო ელექტრონული აუქციონი.

აუქციონის შემდგომ საფასურის გადახდის პერიოდი: 30 კალენდარული დღე.
შენიშვნა: მიწის ნაკვეთში მდებარეობს საშუალო წნევის გაზსადენი მილი. საჭიროების
შემთხვევაში მყიდველი ვალდებულია შესყიდულ მიწის ნაკვეთზე (როგორც მიწის ქვეშ, ასევე
ზემოდან) ხაზოვანი კომუნიკაციის არსებობის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯით უზრუნველყოს
მათი გადატანა.

2) დასახელება: ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო სამეურნეო
დანიშნულების მიწის ნაკვეთი.
მდებარეობა: ხაშური, სტალინის ქუჩა, ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია (საკადასტრო კოდი
69.08.60.028) ფართობი 1109,00 მ2
საწყისი საპრივატიზებო საფასური: 44360 (ორმოცდაოთხი ათას სამას სამოცი) ლარი.
აუქციონის ფორმა: უპირობო ელექტრონული აუქციონი.

აუქციონის შემდგომ საფასურის გადახდის პერიოდი: 30 კალენდარული დღე.
შენიშვნა: საჭიროების შემთხვევაში მყიდველი ვალდებულია შესყიდულ მიწის ნაკვეთზე
(როგორც მიწის ქვეშ, ასევე ზემოდან) ხაზოვანი კომუნიკაციის არსებობის შემთხვევაში,
საკუთარი ხარჯით უზრუნველყოს მათი გადატანა.

3) დასახელება: ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო სამეურნეო
დანიშნულების მიწის ნაკვეთი.
მდებარეობა: ხაშური, ბორჯომის ქუჩა №1 (საკადასტრო კოდი 69.08.60.280) ფართობი 1462,00 მ2
საწყისი საპრივატიზებო საფასური: 58480 (ორმოცდათვრამეტი ათას ოთხას ოთხმოცი) ლარი.
აუქციონის ფორმა: პირობიანი ელექტრონული აუქციონი. გამომდინარე იქიდან, რომ მიწის
ნაკვეთი მდებარეობს აგრალური ბაზრის მიმდებარედ და ინტენსიური მოძრაობის გამო დღეის
მდგომარეობით ფაქტობრივად წარმოადგენს მოუწესრიგებელ ავტოსადგომს შემსყიდველს
ეკისრება თანამედროვე ავტოსადგომის მოწყობის ვალდებულება, რისთვისაც გამოყენებული
უნდა იქნას არანაკლებ 75% მიწის ნაკვეთისა. ამასთანავე გამარჯვებულმა უნდა შეასრულოს
შემდეგი პირობები:
ა) საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობის გაცემიდან არა უმეტეს 2 (ორი) თვის ვადაში
უნდა წარმოადგინოს ავტოსადგომის პროექტი შესათანხმებლად.

ბ)

საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობის გაცემიდან არა უმეტეს 6 (ექვსი) თვის
ვადაში შესყიდულ მიწის ნაკვეთზე უნდა განახორციელოს ავტოსადგომის მშენებლობა,
რომელის ფუნქციონირებაც უნდა გაგრძელდეს არანაკლებ 3 წლისა.

გ) საჭიროების შემთხვევაში მყიდველი ვალდებულია შესყიდულ მიწის ნაკვეთზე
(როგორც მიწის ქვეშ, ასევე ზემოდან) ხაზოვანი კომუნიკაციის არსებობის შემთხვევაში,
საკუთარი ხარჯით უზრუნველყოს მათი გადატანა.

აუქციონის შემდგომ საფასურის გადახდის პერიოდი: 30 კალენდარული დღე.

