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პროექტი 

        თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   №  

„-----“  ნოემბერი  2020 წ.  

ქ. თელავი  

თელავის მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში არსებულ გარე განათების 

კონსტრუქციებზე  ს/ს „სილქნეტის“ მიერ ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელის               

განთავსებაზე  თანხმობის მიცემის შესახებ 

      „მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების, სარგებლობისა და მართვის უფლებებით 

გადაცემის, საპრივატიზებო საფასურის, საწყისი საპრივატიზებო საფასურის, ქირის 

საფასურის, ქირის საწყისი საფასურის, განსაზღვრის და ანგარიშსწორების წესების 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 08 დეკემბრის N669 

დადგენილების 22-ე მუხლის მე-2 და მე-4 პუნქტების, 36-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 61-ე მუხლის პირველი და მე-3 

პუნქტების შესაბამისად, 

1. მიეცეს თანხმობა თელავის მუნიციპალიტეტის მერს, რათა სს „სილქნეტს“ (ს/კ 204566978) 

დართოს ნება თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული გარე განათების 

კონსტრუქციები გამოიყენოს 2 წლიანი სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით, ოპტიკურ-

ბოჭკოვანი კაბელის განსათავსებლად დანართის შესაბამისად.  

2. სარგებლობის წლიური  საფასური განისაზღვროს 240 (ორას ორმოცი) ლარით.  

3. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს თელავის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2020 წლის 

29 ოქტომბრის №54 განკარგულება თელავის მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში არსებული გარე 

განათების ბოძების სს „სილქნეტისათვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, სასყიდლიანი 

სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ.   

4. განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე. 

5. განკარგულების გასაჩივრება შესაძლებელია თელავის რაიონულ სასამართლოში მისი 

ძალაში შესვლიდან ერთი თვის ვადაში (მის: ქ. თელავი, დავით აღმაშენებლის N41).  

 

 

       საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                    არჩილი  თხლაშიძე 

 

 



დანართი 

უძრავი ქონების მახასიათებლები 

 

N დასახელება მდებარეობა საკადასტრო კოდი რაოდენობა  

(ცალი) 

1 გარე განათების 

კონსტრუქცია 

ქ. თელავი, თბილისის 

გზატკეცილი 

53.00.516 3 

2 გარე განათების 

კონსტრუქცია 

ქ. თელავი, 

რუსთაველის გამზ. 

53.00.520 2 

3 გარე განათების 

კონსტრუქცია 

ქ. თელავი, 

რუსთაველის ქუჩა 

53.00.522 10 

4 გარე განათების 

კონსტრუქცია 

ქ. თელავი, 

გოძიაშვილის ქუჩა 

53.00.207 3 

5 გარე განათების 

კონსტრუქცია 

ქ. თელავი, მშვიდობის 

ქუჩა 

53.00.098 2 

6 გარე განათების 

კონსტრუქცია 

ქ. თელავი, მაჩაბლის 

ქუჩა 

53.00.523 3 

7 გარე განათების 

კონსტრუქცია 

სოფ. კისისხევი 53.00.274 16 

8 გარე განათების 

კონსტრუქცია 

სოფ. კისისხევი 53.00.521 29 

9 გარე განათების 

კონსტრუქცია 

სოფ.წინანდალი 53.00.222 13 

10 გარე განათების 

კონსტრუქცია 

სოფ.წინანდალი 53.00.271 2 

11 გარე განათების 

კონსტრუქცია 

სოფ.წინანდალი 53.00.511 5 

12 გარე განათების 

კონსტრუქცია 

სოფ.წინანდალი 53.00.518 15 

13 გარე განათების 

კონსტრუქცია 

სოფ. ქვემო ხოდაშენი 53.00.513 3 

14 გარე განათების 

კონსტრუქცია 

სოფ. ქვემო ხოდაშენი 53.00.512 3 

15 გარე განათების 

კონსტრუქცია 

სოფ. ქვემო ხოდაშენი 53.00.515 7 

16 გარე განათების 

კონსტრუქცია 

სოფ. ქვემო ხოდაშენი 53.00.276 27 

17 გარე განათების 

კონსტრუქცია 

სოფ. ბუშეტი 53.00.273 3 

18 გარე განათების 

კონსტრუქცია 

სოფ. აკურა 53.00.275 3 



19 გარე განათების 

კონსტრუქცია 

სოფ. აკურა 53.00.510 4 

20 გარე განათების 

კონსტრუქცია 

სოფ. აკურა 53.00.519 3 

   სულ  156 

 

 

 

 

       საკრებულოს თავმჯდომარე                                                              არჩილი თხლაშიძე 

 


