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საქართველო

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის
 

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა

ქალაქი ფოთი

№ 04/1560

24 / ოქტომბერი / 2019 წ. KA000060647814219
 
 
 
 
 

ქალაქ  ფოთში ,  8  მარტის  ქუჩაზე  მდებარე  უძრავი  ქონების  ქალაქ  ფოთის
მუნიციპალიტეტის  საკუთრებად  რეგისტრაციის  შესახებ

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 54-ე მუხლის პირველი
პუნქტის ,,ე.ე“ ქვეპუნქტის, 107-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ა“ ,,ბ“ და ,,გ“ ქვეპუნქტების, 61-ე მუხლის მე-3
პუნქტის ,,ა“ ქვეპუნქტის, ,,საჯარო რეესტრის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის, „თვითმმართველი
ერთეულის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწისა და სახელმწიფოს
ქონებაზე (წიაღის ჩათვლით) დამაგრებული და სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით არსებული
საზოგადოების ქონებაზე დამაგრებული მიწების, აგრეთვე იმ მიწების, რომლებიც საქართველოს

კანონმდებლობით დადგენილი წესით ექვემდებარება დასახლებული კატეგორიის ქონებაზე დამაგრებას,
განსაზღვრისა და გამიჯვნის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის, 2007 წლის 24
ოქტომბრის, N 233 დადგენილების მე-5 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად და სსიპ სახელმწიფო ქონების
ეროვნული სააგენტოს, 2019 წლის 21 ოქტომბრის, N 5/61898 წერილის საფუძველზე

           ვბრძანებ:

მუხლი 1. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტისათვის მიკუთვნებული ქონება, ქალაქ ფოთში, 8 მარტის ქუჩაზე
მდებარე ადგილობრივი მნიშვნელობის ობიექტზე (ტროტუარი) დამაგრებული 90.00 კვ.მ; 160.00 კვ.მ; 275.00 კვ.მ;
366.00 კვ.მ; 379.00 კვ.მ; 392.00 კვ.მ; 417.00 კვ.მ. და 456.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის
ნაკვეთები დარეგისტრირდეს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებად, ძირითადი ქონების სახით.

 მუხლი 2. ეთხოვოს სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის
საკუთრებად დაარეგისტრიროს ბრძანების პირველ მუხლში მითითებული უძრავი ქონება, თანდართული
საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი ნახაზების (ელ. ვერსია) შესაბამისად.

 მუხლი 3. ბრძანების შესრულებაზე კონტროლი დაევალოს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის პირველ
მოადგილეს კონსტანტინე თოფურიას.

 მუხლი 4. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს მისი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით გაცნობიდან
ერთი თვის ვადაში, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მის. ქალაქი ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქუჩა N 3).

 მუხლი 5. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

 
  
  

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი გოჩა კურდღელია



1. 8 მარტის ქუჩა 160 კვ.მ..pdf
 hash: cd6500c97e36c201b4019bb84794d1d536400954380fd9e53154f9f52201ef68 , hash type: SHA3_256 , size: 754709

2. 8 მარტის ქუჩა 275 კვ.მ..pdf
 hash: 0c02b9d9c57d5b06f249c77cb245cbace8272c6601613512dfee863bce209929 , hash type: SHA3_256 , size: 776456

3. 8 მარტის ქუჩა 366 კვ.მ..pdf
 hash: 1872d37efa01edb8a5458cdd57b742f175640e392848c2601e3be63eb3bdff96 , hash type: SHA3_256 , size: 790314

4. 8 მარტის ქუჩა 379 კვ.მ..pdf
 hash: 72fca7af9b4f18beee59ac396f533e413d8fcfcf646858c48235b9dbb1082445 , hash type: SHA3_256 , size: 787941

5. 8 მარტის ქუჩა 392 კვ.მ..pdf
 hash: 8d2d205c746e31ea57cb45eea452def195f0d86af712992524c83034c62d376f , hash type: SHA3_256 , size: 769951

6. 8 მარტის ქუჩა 417 კვ.მ..pdf
 hash: f5d02cc4cd063a9ea4618f3bc0cf0a680e475adce4573bb57251b76998901723 , hash type: SHA3_256 , size: 753529

7. 8 მარტის ქუჩა 456 კვ.მ..pdf
 hash: 081fbd1d12ca9051b8f2f34ade8f235dee8690993f042bee07e3a87b2ba171d9 , hash type: SHA3_256 , size: 803079

8. 8 მარტის ქუჩა 90 კვ.მ..pdf
 hash: fd80eac757157e23ff0f1b0e24c5234b7fc971170e783570c3f7d522b3f4dbc5 , hash type: SHA3_256 , size: 745310

9. q._foTi,__8_martis_quCa_160.zip
 hash: 935bb9af1092fd36c2c399506862e43aa9bff49c02f7de7e7453536f453ce1be , hash type: SHA3_256 , size: 4727228

10. q._foTi,__8_martis_quCa_275.zip
 hash: 174a0d153c7a9e1ede4a7ab264dc1121f5a343fb2f5500b57659cc07ab1b2f73 , hash type: SHA3_256 , size: 4727332

11. q._foTi,__8_martis_quCa_366.zip
 hash: 19c3ff9179a9d8b246036ddae2f2ef0303310c4654c33125de77dd4bb707b88f , hash type: SHA3_256 , size: 4727474

12. q._foTi,__8_martis_quCa_379.zip
 hash: 87fbc3a5398690a5ec978303836fca4e9366f7d3386c1942be887a1687da7d92 , hash type: SHA3_256 , size: 4727529

13. q._foTi,__8_martis_quCa_392.zip
 hash: 9b30605e8ef59dba79349e49e4c0f51efcb121ca205bf51f1b6dda68bd2b7b1f , hash type: SHA3_256 , size: 4727359

14. q._foTi,__8_martis_quCa_417.zip
 hash: f7044359c765901000f5f37f3017f96dae92f15fc3f44e7d1bc81b2e3d5fc80d , hash type: SHA3_256 , size: 4727474

15. q._foTi,__8_martis_quCa_456.zip
 hash: ae1bf05740009b4adc04ac5b9555b399613f38bcfd662e39be5b2cc62908587e , hash type: SHA3_256 , size: 4727189

16. q._foTi,__8_martis_quCa_90.zip
 hash: 6acfdd6eb7620ab351282edd72068e86a05b410a6bc00143e2a25334e37cb3d9 , hash type: SHA3_256 , size: 4727226

17. ძირითადი დოკუმენტი.pdf
 hash: 6b2bbc1b275a6ecc65501078711eb54292b29cb58845614853722d63bf1f2029 , hash type: SHA3_256 , size: 232697
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