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 ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო    G E O R G I A 

ინდივიდუალური  აუდიტორი და ქონების შემფასებელი  

თამაზ ბუკია  /პ/ნ: 19001054047/ 

INDIVIDUAL  AUDITOR AND PROPERTY   APPRAISER 

TAMAZ BUKIA /P/N: 19001054047/ 

SARAS-A-807255 / www.saras.gov.ge/                                         №P-0436,  №0905  /www.certification.org.ge/ 

  

 

საშემფასებლო დასკვნა №598/02 

 

     ა(ა)იპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრთან 2021 წლის 05 ნოემბერს 

დადებული №82 ხელშეკრულების საფუძველზე მოძრავი ქონების შემფასებელმა თამაზ ბუკიამ 

(ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის 

სარეგისტრაციო ნომერი SARAS-A-807255, შემფასებელთა და ექსპერტთა პროფესიული 

განვითარების ცენტრის სერტიფიკაციის ორგანოს მიერ გაცემული: მატერიალური მოძრავი 

ქონების შემფასებლის შესაბამისობის სერტიფიკატის №P-0436, გაცემის თარიღი: 11.11.2020, 

მოქმედების ვადა: 11.11.2022) მოახდინა ა(ა)იპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მომსახურების 

ცენტრის საკუთრებაში არსებული - 2021 წელს ჩამოწერილი რკინის შემცველი მასალების და 

ინვენტარის (დანართი №1) საბაზრო ღირებულების დადგენა. 

     მოძრავი ქონების - დანართი №1-ში მოცემული 2021 წელს ჩამოწერილი რკინის შემცველი 

მასალების და ინვენტარის საბაზრო ღირებულების დადგენა განხორციელდა 2021 წლის 22 

დეკემბრის მდგომარეობით. 

   ა(ა)იპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრის საკუთრებაში არსებული 

მოძრავი ქონების - დანართი №1-ში მოცემული 2021 წელს ჩამოწერილი რკინის შემცველი 

მასალების და ინვენტარის, როგორც 987.5 კგ. შავი ლითონის ჯართის საბაზრო ღირებულება  

შეადგენს 690.00 (ექვსასოთხმოცდაათი) ლარს. 

    შეფასება ჩატარებულია შემფასებლის თამაზ ბუკიას მიერ. შეფასების საერთაშორისო 

სტანდარტების საბჭოს მიერ 2017 წელს გამოქვეყნებული შეფასების საერთაშორისო 

სტანდარტების შესაბამისად (IVS 2017): 

 დასკვნაში გადმოცემული შედეგები ეფუძნება შემფასებლის ცოდნას; 

 ჩატარებული ანალიზი და დასკვნები შეზღუდულია მხოლოდ მასში აღნიშნული 

შემზღუდავი პირობებით და დაშვებებით; 

 

 შემფასებელს არ გააჩნდა შესაფასებელი ქონების მიმართ ინტერესი; 
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 შემფასებლის ანაზღაურება არ არის დამოკიდებული დასკვნის არცერთ ასპექტზე; 

 შეფასება ჩატარებულია ეთიკის კოდექსის და მოქცევის (ქცევის) სტანდარტებთან 

შესაბამისობაში; 

 შემფასებელს გააჩნია შესაბამისი გამოცდილება და კარგად იცნობს შესაფასებელი 

ქონებას; 

 

მოძრავი ქონების ექსპერტ შემფასებელი   

თამაზ ბუკია 
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1. მნიშვნელოვანი ფაქტებისა და დასკვნების მოკლე მიმოხილვა 

ცხრილი N1 

 

დამკვეთი 

 

   ა(ა)იპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

მომსახურების ცენტრი 

 

შეფასებული ქონება (შეფასების 

ობიექტი) 

 

 

დანართი №1-ში მოცემული 2021 წელს ჩამოწერილი 

რკინის შემცველი მასალები და ინვენტარი 

მესაკუთრე    ა(ა)იპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

მომსახურების ცენტრი 

 

შეფასების მიზანი 

 

 

შეფასების ობიექტის საბაზრო ღირებულების და 

ექსპლოატაციის მიზანშეწონილობის განსაზღვრა 

სავარაუდო გამოყენება კონსულტაცია შეფასების ობიექტის საბაზრო 

ღირებულების ოდენობის შესახებ 

შეფასებულის უფლება საკუთრებაზე მთლიანი უფლება 

თარიღები 

 

ინსპექტირების თარიღი:  20.12.2021 

დასკვნის მომზადების თარიღი: 22.12.2021 

 

 

 

 

შეფასებული ღირებულება 

საბაზრო ღირებულება წარმოადგენს 

გამოთვლად ფულად სიდიდეს, რომლითაც 

გაიცვლება ქონება შეფასების თარიღისთვის 

დაინტერესებულ მყიდველსა და 

დაინტერესებულ გამყიდველს შორის „გაშლილი 

მკლავის“ პრინციპით ტრანზაქციისას, 

მართებული მარკეტინგის ჩატარების შემდეგ, 

როდესაც თითეული მხარე მოქმედებს 

გათვითცნობიერებულად, წინდახედულად და 

ძალდატანების გარეშე 

 

სტანდარტი 

N1 – საბაზრო ღირებულება როგორც შეფასების ბაზა 

N3 – შეფასების ანგარიშგება 
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2. შეფასების მიდგომები და მეთოდოლოგია 

 

შესაფასებელი ქონების შეფასებისათვის გამოიყენება შეფასების სამი მიდგომა, რომლებიც 

აუცილებლად გათვალისწინებულ უნდა იქნან ღირებულების დადგენის დროს. ესენია: 

შემოსავლების მეთოდი; შედარების მეთოდი და დანახარჯების მეთოდი. 

 შემოსავლების მეთოდი - გულისხმობს შედეგს: მოძრავი ქონებიდან მომავალი 

შემოსავლების მიმდინარე ღირებულების დადგენას პირდაპირი კაპიტალიზაციით ან 

ფულადი ნაკადების დისკონტირების გამოყენებით. 

 შედარების მეთოდი - გულისხმობს შემდეგს: შესაფასებელი ობიექტის პირდაპირ 

შედარებას ანალოგების და მონაცემებთან რომლებიც გაყიდულ იქნა ან რომლებიც 

განცხადებული არიან გასაყიდად. 

 დანახარჯების მეთოდი - წარმოადგენს ობიექტის შეფასების მეთოდების ერთობლიობას, 

რომლებიც დაფუძნებულია შეფასების ობიექტის აღდგენისათვის ან ახლად შექმნისთვის 

საჭირო ხარჯების განსაზღვრაზე ცვეთის გათვლისწინებით. 

2.1. შემოსავლების მეთოდი 

შემოსავლების მეთოდი ესაა შეფასების პროცედურა, რომელიც ეყრდნობა იმ პრინციპს, რომ 

მოძრავი ქონების ღირებულება უშუალოდ დაკავშირებულია იმ მომავალი შემოსავლების 

მიმდინარე ღირებულებაზე, რომელსაც მოიტანს ეს ქონება. ანუ, ინვესტორი ყიდულობს 

შემოსავლის მომტან მოძრავ ქონებას დღევანდელი ფულით და იღებს სანაცვლოდ უფლებას 

მომავალში მიიღოს შემოსავლები. ამ ქონების კომერციული გამოყენების შედეგად (საიჯარო 

შემოსავლებით და ამ ქონების შემდგომი გაყიდვის შედეგად), ეს მეთოდი ფორმალიზირდება 

მომავალი შემოსავლების მიმდინარე ღირებულებაში გადაყვანის გზით. 

შემოსავლების მიდგომა დაფუძნებულია ორ ძირითად მეთოდზე: 

 პირდაპირი კაპიტალიზაციის მეთოდი; 

 ფულადი ნაკადების დისკონტირების მეთოდი; მოძრავი ქონების საბაზრო ღირებულება. 

2.2. პირდაპირი კაპიტალიზაციის მეთოდი 

პირდაპირი კაპიტალიზაციის მეთოდისთვის მოლოდინი არის ფუნდამეტური, ვინაიდან 

მოსალოდნელი სამომავლო შემოსავლების დღევანდელი ღირებულების განსაზღვრით 

შესაძლებელია ქონების ფასის დადგენა. მეთოდის საფუძვლევს წარმოადგენს ის ფაქტი, რომ 

თავისუფალ და კონკურენტუარიან ბაზარზე ერთი წლის შემოსავლების მნიშვნელობის 

შეფარდება ანალოგის გაყიდვის ფასთან, არის გარკვეული სიდიდე, რომელიც წარმოადგენს 

ძირითად ინდიკატორს - კაპიტალიზაციის კოეფიციენტს. 

კაპიტალიზაციის მეთოდის გამოთვლის ფორმულაა: MV= NOI/RO 

სადაც: MV- უძრავი ქონების საბაზრო ღირებულება; NOI - სუფთა საოპერაციო შემოსავალი; – 

RO - კაპიტალიზაციის კოეფიციენტი. 

მეთოდი გამოყენებისას შემფასებელი ახორციელებს ქმედებებს შემდეგი თანმიმდევრობით: 
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1. ერთი წლის განმავლობაში პოტენციური მთლიანი 

შემოსავლის (პმშ) შეფასება; 

პმშ = მთლიანი შემოსავალი + სხვა შემოსავლები. 

2. ეფექტური მთლიანი შემოსავლის შეფასება (ემშ = პმშ-

ვაკანსიები და დანაკარგები ქირის ამოუღებლობიდან); 

3. მოსალოდნელი ხარჯებისა და რეზერვების დადგენა; 

4. სუფთა საოპერაციო შემოსავლის გაანგარიშება (NOI = ემშ - 

ხარჯები); 

5. კაპიტალიზაციის კოეფიციენტის დადგენა (RO); 

6. მოძრავი ქონების საბაზრო ღირებულების დადგენა. 

სუფთა საოპერაციო შემოსავლის კაპიტალიზაციის 

კოეფიციენტზე გაყოფის წესი (NOI/RO). 

2.3. ფულადი ნაკადების დისკონტირების მეთოდი 

დისკოტირებული ფულადი ნაკადების (დფნ) ანალიზი: წარმოადგენს მკაფიო დაშვებებზე 

დაფუძნებულ ფინანსური მოდელირების ტექნიკას, რომლებიც ეფუძნება ქონების ან ბიზნესის 

პერსპექტივაში განსახილველ შემოსავლებს და ხარჯებს და გამოიყენება, როგორც მისაღები 

ინსტრუმენტი შემოსავლების მიხედვით მიდგომის ჩარჩოებში. 

ეს მეთოდი განსხვავდება პირდაპირი კაპიტალიზაციის მეთოდისგან, რომელიც იყენებს 

ერთმომენტიან პარამენტრებს და უფრო ასახავს რეალობას, რადგანაც ითხოვს შემოსავლების და 

კაპიტალის ანალიზს  ფუნქციონირების მთლიან მანძილზე. 

ფულადი ნაკადების დისკონტირების მეთოდის გამოთვლის ფურმულაა : 

MV = NOI1 / (1+ი)1  + fV / (1+ი)ნ 

სადაც: 

MV - საბაზრო ღირებულება 

NOI 1 – არის სუფთა საოპერაციო შემოსავალი თითოეული (1) პერიოდისათვის 

fV - პერიოდის ბოლოს ობიექტის გაყიდვის (რევერსიის) ღირებულება 

I- დისკონტირების განაკვეთი 

N - ფლობის პერიოდი 

1 -თითოეული პერიოდის აღნიშვნა (ნომერი) 

2.4. შედარების მეთოდი 

შედარების მეთოდი წარმოადგენს გამოთვლად ფულად სიდიდეს, რომლითაც გაიცვლება 

აქტივი შეფასების თარიღისათვის დაინტერესებულ მყიდველთა და დაინტერესებულ 

გამყიდველს შორის „გაშლილი მკლავის“ პრინციპით ტრანზაქციისას. მართებული მარკეტინგის 

ჩატარების შემდეგ, როდესაც თითეული მხარე მოქმედებს გათვითცნობიერებულად, 

წინდახედულად და ძალდატანების გარეშე“. 
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აღნიშნული მიდგომის დროს პირველ ეტაპზე განიხილება იდენტური ან ანალოგიური 

აქტივების გაყიდვის გარიგების ფასები, რომლებიც ბაზარზე უკანასკნელ პერიოდში 

განხორციელდა. 

ამ მეთოდით საბაზრო ღირებულების დასადგენად შემფასებელმა ჩაატარა შემდეგი სამუშაოები: 

 მოახდინა ბაზრის მონაცემთა შეგროვება, კლასიფიკაცია და ანალიზი; 

 დაადგინა ელემენტები, რომლის მეშვეობითაც განხორციელდა შესაფასებელი მოძრავი 

ქონების ობიექტის შედარება ანალოგებთან; 

 დადგინდა ბაზარზე მოძრავი ქონების ობიექტების გაყიდვის დინამიკა; 

 შეისწავლა მოძრავი ქონების ობიექტების ფიზიკური და ეკონომიკური მახასიათებლები; 

 მოახდინა მონაცემთა შეგროვება მოძრავ ქონების ობიექტის ადგილმდებარეობის 

გათვალისწინებით. 

შედარების ელემენტები განსაზღვრავენ ქონების ობიექტების და გარიგებების სპეციფიურ 

მახასიათებლებს, რომლებიც ხსნიან ფასების ვარიაციებს. ბაზრის ანალიზი ავლენს, რომელი 

ელემენტებია განსაკუთრებით მგრძნობიარე. 

გაყიდვების შესადარისი მონაცემების ანალიზისას ძირითადად ითვლება შემდეგი შეფასების 

ელემენტები: 

 

 

 ქონებაზე საკუთრების უფლებების გადაცემა 

 ფინანსირების პირობები 

 გაყიდვის პირობები 

 დანახარჯები, რომელიც გასაწევია უშუალოდ ყიდვის შემდეგ 

 ბაზრის პირობები 

 ადგილდებარეობა 

 ფიზიკური მახასიათებელი 

 ეკონომიკური მახასიათებელი 

 გამოყენება 

2.5. დანახარჯების მეთოდი 

დანახარჯების მეთოდი შეიძლება გამოყენებულ იქნას დანადგარების და სატრანსპორტო 

საშუალებების ნებისმიერი ერთეულის შესაფასებლად. შემფასებელს ზღუდავს მხოლოდ 

მანქანათმშენებლობის სფეროში საწარმოო-ეკონომიკური ინფორმაციის სიმწირე, ხოლო 

სპეციალური და უნიკალური ტექნიკის შეფასებისას დანახარჯების მეთოდი ხშირად 

ერთადერთი შესაძლებელი მეთოდია. 

მოცემული მეთოდის გამოყენებისას შემფასებელი ახორციელებს ქმედებების შემდეგ 

თანმიმდევრობას: 

1. ობიექტის აგებულობის, მისი სტრუქტურის და ძირითადი ელემენტების 

შემადგენლობის შესახებ ინფომაციის შეგროვება და ანალიზი; 

2. ობიექტის ინსპექტირება; 
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3. ობიექტის კონსტრუქციაში სტანდარტული კვანძებისა და ელემენტების გამოყოფა, 

რომელთათვისაც შესაძლებელია მოიძებნოს ანალოგები ბაზარზე და რომლებიც 

შესაბამისად შეიძლება შეფასდეს პირდაპირი შედარების მეთოდით; 

4. ობიექტის კონსტრუქციაში ძირითადი აგრეგატების გამოყოფა მათი მატერიალური და 

ტექნოლოგიური ერთგვაროვნების პრინციპით, რომელთა შეფასება ხდება, როგორც 

ჯგუფის დანახარჯების მეთოდის ფარგლებში; 

5. საბოლოო ეტაპზე ცალკეული აგრეგატების ღირებულება იკრიბება და ემატება აწყობის 

ხარჯები. 

შემფასებლის მიერ დანახარჯების მეთოდი არ იქნა გამოყენებული აღნიშნული ქონების 

შეფასებისას, რადგან შესაფასებელი ობიექტი - ავტომანქანა არის მანქანათმშენებლობის 

პროდუქტი და როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ ამ სფეროში საწარმოო-ეკონომიკური ინფორმაციის 

სიმწირეა. 

3. შეზღუდვები და დაშვებები 

შეფასების პროცესს თან ახლდა შემდეგი სახის შემზღუდავი პირობები და იმ პირობებიდან 

შემფასებლის მიერ გაკეთებულ/მიღებულ იქნა შემდეგი სახის დაშვებები: 

 

 შემფასებელი გულისხმობს რაიმე სახის ფარული ფაქტორების არ არსებობას (დასკვნაში 

აღნიშნული გარდა), რომელთაც შეიძლება გავლენა ჰქონდეს შესაფასებელი ქონების 

ღირებულებაზე და არ იღებს პასუხისმგებლობას ასეთი ფაქტების არსებობაზე; 

 მოცემული დასკვნა მოიცავს შემფასებლის პროფესიონალურ აზრს მის მიერ შეფასებულ 

ღირებულების მაჩვენებელთან მიმართებაში და არ შეიძლება ჩაითვალოს გარანტიად 

იმისა, რომ შეფასებული ქონება გაიყიდება ზუსტად შეფასებული ღირებულების 

მიხედვით. 

 ღირებულების საბოლოო მაჩვენებელი წარმოადგენს მოპოვებული ინფორმაციის 

ანალიზის საფუძველზე მიღებულ შედეგს და არ წარმოადგენს იმის გარანტიას, რომ 

ბაზარზე შეიძლება არსებობდეს სხვა შეთავაზებები ან გარიგების ფაქტები, რომლებიც 

განსხვავდებიან თანხობრივი მაჩვენებლებით. 

 

 

 

 

 

4. შეფასების ობიექტის ფოტომასალა 
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5. შეფასების ობიექტის დახასიათება და საბაზრო ღირებულების საბოლოო სიდიდის 

დადგენა 

    ვიზუალური დათვალიერების შედეგად დავადგინე:  ა(ა)იპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

მომსახურების ცენტრის  საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების - დანართი №1-ში 

მოცემული 2021 წელს ჩამოწერილი რკინის შემცველი მასალები და ინვენტარი ხანგრძლივი 

ექსპლუატაციის შედეგად გამოსულია მწყობრიდან, ნაწილი დაზიანებულია, შემდგომი 

გამოყენებისთვის უვარგისია, აღდგენა შეუძლებელია და წარმოადგენს შავი ლითონის ჯართს 

(წონა 987.5 კგ.), რომლის საბაზრო ღირებულება შეადგენს 690.00 (ექვსასოთხმოცდაათი) ლარს. 

ფოტო მასალა და დანართი №1 თან ერთვის.                               

# დასახელება    გან-ბა რ-ბა ერთ. წონა 

(კგ) 

წონა 

სულ (კგ) 

1 ნიჩაბი ცალი 29 0.5 14.5 

2 ბარი ცალი 13 0.4 5.2 

3 ფოცხი ცალი 54 0.4 21.6 

4 ფიწალი ცალი 11 0.3 3.3 

5 თოხი ცალი 13 0.6 7.8 

6 ხელის ურიკა  ცალი 1 14 14 

7 ნაჯახი ცალი 2 0.4 0.8 

8 ბენზოცელის დოლურა ცალი 10 0.25 2.5 

9 ბენზოცელის კარბურატორი ცალი 29 0.1 2.9 

10 ბენზოცელის კარბურატორის 

ყელი 

ცალი 4 0.1 0.4 

11 ბენზოცელის რედუქტორი ცალი 20 0.25 5 

12 ბენზოცელის სათიბი დანა ცალი 5 0.3 1.5 

13 ბენზოხერხის ჯაჭვი ცალი 30 0.3 9 

14 ქლიბი ცალი 47 0.15 7.05 

15 ბრტყელტუჩა ცალი 1 0.4 0.4 

16 მკვნეტარა ცალი 2 0.35 0.7 

17 ურო ცალი 2 5 10 

18 ბენზოცელის ავზის სამაგრი ცალი 2 0.1 0.2 

19 ბენზოცელის ჩაშკა ცალი 1 0.1 0.1 

20 ბენზოცელის ქურო ცალი 13 0.1 1.3 

21 ბენზოცელის შტოკი ცალი   0.35 0 

22 ბენზოხერხის დაშნა ცალი 13 0.35 4.55 

23 ბუჩქის საკრეჭი მაკრატელი ცალი 2 1.8 3.6 

24 ბენზოცელის ცირკული (ხერხი) ცალი 3 0.3 0.9 

25 ბენზოცელი ცალი 17 5.5 93.5 

26 ბენზოხერხი ცალი 8 4 32 

27 ბენზოცელის ძრავის ნაკრები  ცალი 1 0.5 0.5 

28 ბენზოცელის ბაბინა  ცალი 1 0.1 0.1 

29 ბენზოცელის ღერძის მილი  ცალი 14 0.7 9.8 

30 ბენზოცელის ღერძის შტოკი ცალი 4 0.3 1.2 
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31 ბენზოცელის ძრავი ცალი 3 5 15 

32 ბენზოხერხის ძრავის კომპლექტი ცალი 1 0.7 0.7 

33 ბენზოხერხის კარბურატორი ცალი 6 0.2 1.2 

34 ბენზოცელის ძრავის ნაკრები  ცალი 3 0.7 2.1 

35 ბენზოხერხის მქნევარა (მახავიკი) ცალი 1 0.3 0.3 

36 გაზონის მაკრატელი ცალი 1 0.8 0.8 

37 ბენზოცელის გაზის ტროსი ცალი 1 0.08 0.08 

38 ბენზოცელის ძრავის სამაგრი ცალი 1 0.1 0.1 

39 სახრახნისი ცალი 2 0.3 0.6 

40 ელექტროდის დამჭერი  ცალი 1 0.3 0.3 

41 შედუღების აპარატი ცალი 1 20 20 

42 ხერხი პლასტმასის ტარზე  ცალი 1 0.3 0.3 

43 ბენზოხერხის მაყუჩი ცალი 2 0.3 0.6 

44  კატოკი ცალი 3 25 75 

45   წინა ტიაგა კამაზის ცალი 2 4.5 9 

46  კალოტკები კამაზის ცალი 2 3 6 

47   გადაცემათა კოლოფის ღერძი  ცალი 1 16 16 

48   გადაცემათა კოლოფის სიჩქარის 

კბილანა  

ცალი 3 1.5 4.5 

49   მიმმართველი (კამაცუ) ცალი 2 60 120 

50 დანის პირი ბოლტებით (წინა 

მჭრელი) 

ცალი 1 48 48 

51  მორგვის საკისარი (დიდი) EZ898  ცალი 2 6 12 

52  კრესტავინა კარდანის  ცალი 3 2 6 

53  კრესტავინა პოლვოსის  ცალი 3 1.5 4.5 

54 წინა კალოტკები  კომპლექტ

ი 

1 6 6 

55 უკნა კალოტკები  კომპლექტ

ი 

1 8 8 

56 სამურუჭე ბაჩოკი - მერსედესი 

ნაგავმზიდი  

ცალი 1 9 9 

57 გადაბმულობის ქურო ცალი 1 16 16 

58 გადაბმულობის დისკი  ცალი 1 8 8 

59 კრესტავინა ჯონდერი(ტრაქტორი)  ცალი 4 1.5 6 

60  მორგვის საკისარი (პატარა) ჯსბ ცალი 1 1.5 1.5 

61 წინა დანის და კოვშის კბილი ცალი 3 2.5 7.5 

62 გრეიდერის დანის პირი  ცალი 2 26 52 

63  პოლვოსის საკისარი გრეიდერის ცალი 1 2.5 2.5 

64 კალოტკები  ცალი 1 14 14 

65 ტორმუზის ბაჩოკი უკანა ცალი 1 8 8 

66  ტორმუზის ბაჩოკი წინა ცალი 1 9 9 

67 კრესტავინა კამაზი 775  ცალი 2 3 6 
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68  ძრავის რემნის საჭიმი ცალი 2 2.5 5 

69 20209488 სამუხრუჭე ხუნდები 

წინა MMC CNAR  

ცალი 1 12 12 

70 სამუხრუჭე ხუნდები უკანა ცალი 1 11 11 

71 სტარტერი ცალი 1 14 14 

72  პროპელი ცალი 1 24 24 

73 კატოკი /კამაცუ/ ცალი 3 23 69 

74 წინა დანის და კოვშის კბილები  ცალი 11 2.5 27.5 

75 ჭანჭიკი ცალი 6 1 6 

76 ცეპლენიის პლეტა ფორდი 

ნაგავმზიდი  

ცალი 1 16 16 

77 ცეპლენიის დისკი  ცალი 1 8 8 

78 ვიჟივნოი  ცალი 1 3 3 

79 კრესტავინა ფორდ ნაგავმზიდი ცალი 2 3 6 

80 ნაკანეჩნიკები  ცალი 1 2.5 2.5 

81 კრესტავინა ცალი 3 3 9 

82 ჰაერის გამანაწილებელი ფორდ 

ნაგავმზიდი 

ცალი 1 13 13 

83 ძრავის რემენის საჭიმი ცალი 1 2.5 2.5 

84 სტარტერი ცალი 1 8 8 

  987.5 

 

დანართი №1 წარმოადგენს დასკვნის განუყოფელ ნაწილს.     

ი/მ ,,თამაზ ბუკიას“  

მოძრავი ქონების ექსპერტ შემფასებელი  თამაზ ბუკია 

22.12.2021   
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