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ქ. ოზურგეთი                 6 მაისი 2015 წელი 

დადგენილება № 22 

 

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 4 

მარტის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 
 საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 24-ე მუხლის 1-ლი 
ნაწილის „ე.გ“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-
20 მუხლის, „სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს 
კანონის (ვებგვერდი, 23/09/2013  სარეგისტრაციო კოდი: 040110030.05.001.017056) მე-2 მუხლის მე-4 პუნქტისა  და 
„სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს 
პრეზიდენტის 2013 წლის 8 ოქტომბრის №784 ბრძანებულების შესაბამისად, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულომ 

  

დ ა ა დ გ ი ნ ა: 
 

 მუხლი 1. შევიდეს ცვლილება „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ნორმატიული ფასის დადგენის 

შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 4 მარტის №14 დადგენილებაში 

(ვებგვერდი, 11/03/2015 სარეგისტრაციო კოდი: 200140030.35.113.016221) და დადგენილების 

დანართის: 

 1.  მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„2. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასი განისაზღვროს შემდეგი სახით: 
 

№ ზონა IMG G I TLL C K CN(ლარი) 

1 

ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის 

ადმინისტრაციულ 

ერთეულებში  

0.52 1.0 0.24 40 4.992 

 

 

2. მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„3. დასახლებათა შორის არეალებში მიწის ნორმატიული ფასი განისაზღვრება 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში დადგენილი მიწის 

ნორმატიული ფასის 25%-ის ოდენობით და შეადგენს 1.248 ლარს.“ 

3. მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

3500, საქართველო, ქ. ოზურგეთი, კოსტავას ქ. №1 ტელ: (0496) 27-45-72 
#1 Kostava str. Ozurgeti, 3500, Georgia. Tel: (0496) 27-45-72,  info@ozurgeti.org.ge 
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 „4. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დასახლებათა შორის არეალებში გამავალი 

„საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების ნუსხის 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 18 ივნისის N407 დადგენილებით 

განსაზღვრულ საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო 

გზების 50 მეტრის რადიუსში (თითოეულ მხარეს) არსებული მიწის ნორმატიული ფასი 

განისაზღვრება ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში დადგენილი 

მიწის ნორმატიული ფასის 50%-ის ოდენობით და შეადგენს 2.496 ლარს.“ 

 5.  დანართს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-5 პუნქტი: 

 „5. საქართველოს კურორტების, საკურორტო ადგილების, სამთო-სათხილამურო 

ცენტრებისა და შავი ზღვის სანაპიროს ტერიტორიებისათვის სარეკრეაციო ტერიტორიის 

სტატუსის მინიჭებისა და საზღვრების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2005 

წლის 29 ნოემბრის N968 ბრძანებულებით განსაზღვრული ურეკის სარეკრეაციო ტეროტორიაზე 

არსებული მიწის ნორმატიული ფასი განისაზღვრება ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

ადმინისტრაციულ ერთეულებში დადგენილი მიწის ნორმატიული ფასის  ხუთმაგი ოდენობით 

და შეადგენს 24.96 ლარს.  

მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

  

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე:     დავით დარჩია 
       

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
  

 

 

 

 

 


