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საქართველო

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის
 

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა

ქალაქი ფოთი

№ 04/1878

09 / დეკემბერი / 2019 წ. KA000070484301919
 
 
 
 
 

ქალაქ  ფოთში ,  ცოტნე  მირცხულავას ,  კოტე  მესხის ,  ექვთიმე  თაყაიშვილის ,  ოთარ
კიკალეიშვილის  და  ვანო  სარაჯიშვილის  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 05 დეკემბრის, N 5/71185 წერილის საფუძველზე

  
 
 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ 
  

 

მუხლი 1. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტისათვის მიკუთვნებული ქონება, ქალაქ ფოთში, ცოტნე მირცხულავას
ქუჩაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის ობიექტზე (საავტომობილო გზა) დამაგრებული 1878.00 კვ.მ.,
კოტე მესხის ქუჩაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის ობიექტზე (საავტომობილო გზა) დამაგრებული
1294.00 კვ.მ., ექვთიმე თაყაიშვილის ქუჩაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის ობიექტზე

(საავტომობილო გზა) დამაგრებული 1609.00 კვ.მ. და 3008.00 კვ.მ., ოთარ კიკალეიშვილის ქუჩაზე არსებული
ადგილობრივი მნიშვნელობის ობიექტზე (საავტომობილო გზა) დამაგრებული 1567.00 კვ.მ. და 5126.00 კვ.მ. და
ვანო სარაჯიშვილის ქუჩაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის ობიექტზე (საავტომობილო გზა)
დამაგრებული 1390.00 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
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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. cotne_mircxulavas_quCa_1878.zip
 hash: bf9622160c5d49f05e10af5ecc3422015c11f1cc1c61cb3f1de0e79d11d4ec01 , hash type: SHA3_256 , size: 5705520

2. eqvTime_TayaiSvilis_quCa_1609.zip
 hash: f7594a5013943f3ee35953ba91ce3b216e520bfc8992c97cf25afd91d0c492c1 , hash type: SHA3_256 , size: 5315023

3. eqvTime_TayaiSvilis_quCa_3008.zip
 hash: 8aca9b372c8e063eb7e5db06636f61bc6eb9875707e787766595f82d040374a9 , hash type: SHA3_256 , size: 5315271

4. kote_mesxis_quCa_1294.zip
 hash: 43ac2a5b6a2e244bd7c395907c3955ec7967861f3ca54b128eee727fae44379e , hash type: SHA3_256 , size: 4414290

5. otar_kikaleiSvilis_quCa_1567.zip
 hash: b25567d02ca454e7d431b6d392bbb806d6950ef36143b0e5b21e7e16656b7248 , hash type: SHA3_256 , size: 6467828

6. otar_kikaleiSvilis_quCa_5126.zip
 hash: 643ca79f087a02fd9ce0d2046e22e43bce7798a1713336aed3cb6608c25c1f49 , hash type: SHA3_256 , size: 6468183

7. vano_sarajiSvilis_quCa_1390.zip
 hash: 66a62d1f7a28d1f689aba12d2c2364390fe70e924a797edfb4db443e9ffc7e8c , hash type: SHA3_256 , size: 4239298

8. თაყაიშვილი - 1609 კვმ.pdf
 hash: f6ad5af3f5f7dd6ba1431ddbc394cf4e5fd6153a109daebd4756fe0529b3a5db , hash type: SHA3_256 , size: 1382472

9. თაყაიშვილი - 3008 კვმ.pdf
 hash: b5561fb42e8315dbca4bc36e928773191e84d30c1054c153ccca8f81170f6c8f , hash type: SHA3_256 , size: 1311605

10. თაყაიშვილი - 5126 კვმ.pdf
 hash: 2f484031c717f238579a47b7ee8e646af7dbda8bb68da99af1947a4097ebcaa3 , hash type: SHA3_256 , size: 1358349

11. კიკალეიშვილი - 1567 კვმ.pdf
 hash: 933e20dcffa8372fff1f7d77bcdab84f447174a80a81daffae07a407968e7fe9 , hash type: SHA3_256 , size: 1366970

12. მესხი - 1294 კვმ.pdf
 hash: 983207a4ec964b7a729321dcffd2fd1c39312e1e2483f985ca5f02c3af6c0d4d , hash type: SHA3_256 , size: 1372781

13. მირცხულავა - 1878 კვმ.pdf
 hash: 5f6deb3790374060f44a4b57be29db78e6594f1dcd5eeea536feffa66c953611 , hash type: SHA3_256 , size: 1367863

14. სარაჯიშვილი - 1390 კვმ.pdf
 hash: c3156b27d61bee152bcf8a427dcbe028876c2fcfb037a08c6d40057d5fbe95af , hash type: SHA3_256 , size: 1375632

15. ქ. ფოთის მუნიციპალიტეტი დანართი.pdf
 hash: 2517c811d4ecaee98fd758979d7c5ace4cfa5498094134f27e0251b6ce2b2202 , hash type: SHA3_256 , size: 41527

16. ძირითადი დოკუმენტი.pdf
 hash: 263f77fe5d8d9b4e19dfd9879f8862af427cfd8c23f568739c9492c06afa4e1a , hash type: SHA3_256 , size: 268580
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