უძრავი ქონების ქალაქ ქუთაისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებად
დარეგისტრირების შესახებ
საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 24 ოქტომბრის №233 დადგენილებით
დამტკიცებული „თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული არასასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწისა და სახელმწიფო ქონებაზე /წიაღის ჩათვლით/
დამაგრებული და სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით არსებული საზოგადოების
ქონებაზე დამაგრებული მიწების, აგრეთვე იმ მიწების, რომლებიც საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილი წესით ექვემდებარება დასახელებული კატეგორიის
ქონებაზე
დამაგრებას,
განსაზღვრისა
და
გამიჯვნის
წესი“-ს
მე-6
მუხლის,
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს 25.12.2013წ. №03/5713 მომართვის, საქართველოს
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს 26.12.2013წ. N3614 მომართვის
და სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს 11.02.2014წ. N5/4844 მომართვის,
თვითმმართველი ერთეულის ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის,
„საჯარო რეესტრის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის, „საქართველოს ზოგადი
ადმინისტრაციული კოდექსის“ შესაბამისად,
ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:
1. წარდგენილი იქნეს საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში თვითმმართველობის
საკუთრებაში დარეგისტრირების მიზნით, დანართში აღნიშნული უძრავი ქონება არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები/ თან ერთვის/.
2. სარეგისტრაციო დოკუმენტაციის საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს
ქუთაისის სარეგისტრაციო სამსახურში წარდგენის უფლებამოსილება მიენიჭოს, ქ. ქუთაისის
მერიის ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების მართვისა და პრივატიზების
სამსახურის ქონების რეგისტრაციის განყოფილების წამყვან სპეციალისტს, თეიმურაზ ერაძეს
(პირადი N60001079086).
3. ბრძანების
შესრულების
კონტროლი განახორციელოს ქ.ქუთაისის მერის
მოადგილე გ. შარაბიძემ.
4. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს კანონით დადგენილი წესით, ქალაქ ქუთაისის
საკრებულოსა /რუსთაველის გამზირი N3/ და ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში /ვიქტორ
კუპრაძის ქუჩა N11/, მისი გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში.
5. ბრძანება ძალაში შედის კანონით დადგენილი წესით.
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შ.მურღულია

დანართი

№

ნაკვეთის მისამართი
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ზ. ჭავჭავაძის ქუჩა N8-ის აღმოსავლეთით
წერეთლის ქუჩა N226ბ–ს ჩრდილოეთით
ნიკეას ქუჩა N58ა–ს დასავლეთით
ბუკიას ქუჩა N68-ის ჩრდილოეთით
ნიკეას ქუჩა N20ბ–ს დასავლეთით
განჯის ქუჩა I შეს. N42ა–ს აღმოსავლეთით
სულხან–საბას გამზ. N65-ის სამხრეთით
ჭავჭავაძის გამზ. N39ა–ს ჩრდილოეთით
ჭავჭავაძის გამზ. N39–ის აღმოსავლეთით
კ. გამსახურდიას ქუჩა N18-ის აღმოსავლეთით
პეტრიწის ქუჩა მე–2 შეს. N6ბ–ს სამხრეთ–
აღმოსავლეთით
თაბუკაშვილის ქუჩა N115-ის სამხრეთით
ნიკეას ქუჩა მე–8 ჩიხი N2-ის დასავლეთით
დია ჩიანელის ქუჩა N66-ის ჩრდილო–დასავლეთით
ბუკიას ქუჩა N78ა–ს დასავლეთით
გრ. აბაშიძის ქუჩა N2ა–ს აღმოსავლეთით
თაბუკაშვილის ქუჩა N191-ის ჩრდილოეთით
ბუხაიძის ქუჩა N17–ის აღმოსავლეთით
ახალგაზრდობის გამზ. მე–2 შეს. N5–ის აღმოსავლეთით
9 აპრილის ქუჩა N1ა–ს ჩრდილო–დასავლეთით
ირ. აბაშიძის გამზ. N13-ის სამხრეთით
ხარებავას ქუჩა N19ბ–ს ჩრდილოეთით
ზ. გამსახურდიას გამზ. N39-ის ჩრდილოეთით
ნიკეას ქუჩა N58ბ–ს ჩრდილოეთით

12
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23
24
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ფართობი
კვ.მ.
401.0
76.0
30.0
321.0
232.0
750.0
146.0
2.0
23.0
271.0
293.0
21.0
250.0
41.0
19.0
27.0
15.0
50.0
34.0
985.0
153.0
40.0
518.0
127.0
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