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საქართველო

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის
 

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა

ქალაქი ფოთი

№ 04/419

11 / დეკემბერი / 2018 წ. KA000051429948818
 
 
 
 
 

ქალაქ  ფოთში ,  ფარნავაზ  მეფის ,  სამეგრელოს ,  ლიეპაიას ,  ლაგრანჟეს  ქუჩაზე  და
რკინიგზის  მოედანზე  უძრავი  ქონების  ქალაქ  ფოთის  მუნიციპალიტეტის  საკუთრებად

რეგისტრაციის  შესახებ

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ საქართველოს ორგანული კანონის 54-ე მუხლის პირველი
პუნქტის ,,ე.ე“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ა“ ქვეპუნქტის, 107-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ა“ ,,ბ“ და
,,გ“ ქვეპუნქტების, ,,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, N233 დადგენილების მე-5 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად და სსიპ სახელმწიფო ქონების
ეროვნული სააგენტოს, 2018 წლის 06 დეკემბრის, N5/67066 წერილის საფუძველზე

                                                                                               ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ: 

მუხლი 1. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტისათვის მიკუთვნებული ქონება, ქალაქ ფოთში, ფარნავაზ მეფის
ქუჩაზე არსებული 1.00 კვ.მ., 1.00 კვ.მ. და 1.00 კვ.მ., სამეგრელოს ქუჩაზე არსებული 1.0 კვ.მ. და 1.00 კვ.მ.,
ლიეპაიას ქუჩაზე არსებული 1.0 კვ.მ., ლაგრანჟეს ქუჩაზე არსებული 1.0 კვ.მ. და რკინიგზის მოედანზე არსებული
1.0 კვ.მ. ადგილობრივი მნიშვნელობის ობიექტზე (ტროტუარი) დამაგრებული არასასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების მიწის ნაკვეთები დარეგისტრირდეს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებად, ძირითადი
ქონების სახით.

 მუხლი 2. ეთხოვოს სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებად
დაარეგისტრიროს ბრძანების პირველ მუხლში მითითებული უძრავი ქონება.

 მუხლი 3. ბრძანების შესრულებაზე კონტროლი დაევალოს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის
ეკონომიკური განვითარების, ტურიზმისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსს ლევან ჩოჩიას.

 მუხლი 4. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს მისი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით გაცნობიდან
ერთი თვის ვადაში, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მის. ქალაქი ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქუჩა N3).

 მუხლი 5. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

 
  
  

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი გოჩა კურდღელია



1. 1_კვმ_-_ლაგრანჟე.zip
 hash: 77ffeff6a544bdbf7b651c49c3d1415390e6eec71a40cae1726a8c5eb7a21729 , hash type: SHA3_256 , size: 8277412

2. 1_კვმ_-_ლიეპაია.zip
 hash: 0926d2f3ccb22bcbb92503cb621fe66265198453532ff7804be538a5787198fb , hash type: SHA3_256 , size: 6772319

3. 1_კვმ_-_რკინიგზის_მოედანი.zip
 hash: f27e830c7180ff2d315e51cbcf87167e6ae0c50dbbe63fb27e954e8b29c6e8cc , hash type: SHA3_256 , size: 1783802

4. 1_კვმ_-_სამეგრელო_-_1.zip
 hash: 04349c73956b1af7d62aa6c46f0400ad596aad4a983f1efa0968e0cbe4002b98 , hash type: SHA3_256 , size: 6282071

5. 1_კვმ_-_სამეგრელო_-_2.zip
 hash: 8595679b200ecc96c9f04bc24a115bc468f7f10a49872b99af2a0debc50f12eb , hash type: SHA3_256 , size: 6281946

6. 1_კვმ_-_ფარნავაზი_-_1.zip
 hash: e07de712e0a5e4350bf9ca36279b1f888a58f276caae4a9a4044e6e7b7e0f5d8 , hash type: SHA3_256 , size: 6794899

7. 1_კვმ_-_ფარნავაზი_-_2.zip
 hash: 46c027f1c1d9adf8029f62f67f0c1035c77c38347fb3a61658a7516ac67c6243 , hash type: SHA3_256 , size: 6794879

8. 1_კვმ_-_ფარნავაზი_-_3.zip
 hash: 583ce3f77845a22418f522cc898b86d5cd9020035e637f1533c6fdf78def960c , hash type: SHA3_256 , size: 6795054

9. ლაგრანჟე_-_1_კვმ.PDF
 hash: dee41252c1d507c73c87edf2140b4447f83dc49656df88bf560b71f6d528ae46 , hash type: SHA3_256 , size: 1474075

10. ლიეპაია_-_1_კვმ.PDF
 hash: ca8cf627c926f57e751b5cd7772639bfa5861c35fb7f2a456312d85f1eb48eb4 , hash type: SHA3_256 , size: 1517857

11. რკინიგზის_მოედანი_-_1_კვმ.PDF
 hash: d0bb7fea7f12296f9ab561bd551629f5637c873324176736f469909c7fcf21d8 , hash type: SHA3_256 , size: 1513134

12. სააგენტოს წერილის დანართი.pdf
 hash: d4d39b93ae2f239b0dc560252f273a98aadc4b9798d803e69d64d9ace37dbfe6 , hash type: SHA3_256 , size: 40384

13. სამეგრელო_-_1_კვმ_-_2_ნახაზი.PDF
 hash: 5a9af6d98ad3058d1272f51b4ce42dfe4a8112efdbac2017264d2d886519da47 , hash type: SHA3_256 , size: 3069636

14. ფარნავაზი_-_1_კვმ_-_3_ნახაზი.PDF
 hash: ad381df21abf90c02034a370b23097362cd2417f776838f8411f6c2d064c0647 , hash type: SHA3_256 , size: 4450977

15. ქონების სააგენტოს თანხმობა.pdf
 hash: 5815c478c6dba3a435d9b777b764813f33c9f9a7b803d1f40ac176d7cd8348b9 , hash type: SHA3_256 , size: 272111
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