
პროექტი
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ  ა  ნ  კ  ა  რ  გ  უ  ლ  ე  ბ  ა  №
ქ. ბათუმი                                                                „-----“ ------------ 2019 წელი

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის ნაკვეთების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის უსასყიდლოდ, 

საკუთრების უფლებით გადაცემის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის  „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 
მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის და 108-ე მუხლის პირველი პუნქტის 
შესაბამისად, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ 

გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა : 

1.  აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკას უსასყიდლოდ, საკუთრების უფლებით გადა-
ეცეს სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს 2019 წლის 26 აპრილის №1/1-1033 და 01 
მაისის №1/1-1055 ბრძანებებით, ჭოროხის ქუჩის მშენებლობის განსახორციელებლად აჭარის 
ავტონომიური რესპუბლიკისათვის გადასაცემად, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტისათვის 
უსასყიდლოდ, დამატებითი ქონების სახით საკუთრებაში გადმოცემული  ქვემოთ 
ჩამოთვლილი უძრავი ქონება:

ა) ქ. ბათუმში, ჭოროხის ქ. №30-ში მდებარე 1228,0 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი №05.35.25.008);

ბ) ქ. ბათუმში, დაბა ხელვაჩაურში მდებარე 407,0 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი №05.35.25.249);

გ) ქ. ბათუმში, დაბა ხელვაჩაურში მდებარე 2659,0 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი №05.35.25.250);

დ) ქ. ბათუმში, დაბა ხელვაჩაურში მდებარე 356,0 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი №05.35.25.251);

ე) ქ. ბათუმში, დაბა ხელვაჩაურში მდებარე 457,0 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი №05.35.26.382);

ვ) ქ. ბათუმში, დასახლება ხელვაჩაურში მდებარე 3416,0 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი №05.35.25.028);

ზ) ქ. ბათუმში, დაბა ხელვაჩაურში მდებარე 3299,0 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი №05.35.26.383);

2. ეთხოვოს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობას უზრუნველყოს წინამ-
დებარე განკარგულების პირველი პუნქტით უსასყიდლოდ საკუთრების უფლებით  
გადაცემული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაცია და გადაცემული უძრავი ქონების 
მიღებისათვის საჭირო კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა ღონისძიებების 
გატარება.

3. წინამდებარე განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ბათუმის საქალაქო სასამარ-
თლოში (მის: ქ. ბათუმი, ზუბალაშვილის ქ. #30) მისი კანონმდებლობით დადგენილი წესით 
გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში, რა დროსაც მხარეს წარმოადგენს  ქ. ბათუმის მუნიციპალი-
ტეტის მერია. 

4. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.     
              

           საკრებულოს თავმჯდომარე                                  სულიკო თებიძე                                                                          
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