
                    
 

 
(ქ. ოზურგეთი კოსტავას ქ. №1 ტელ. 27-45-25) 

 
ქ. ოზურგეთი          6 მაისი    2015 წელი 

 
 

განკარგულება N48 

                                                   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო ქონების ნუსხის 

დამტკიცების შესახებ  

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“- ს 24-ე 

მუხლის პირველი ნაწილის „ე.დ“ ქვეპუნქტის და 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის და  ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს რეგლამენტის 3-ე მუხლის 7-ე პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის   

შესაბამისად, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ  

 

გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა :  

1. დამტკიცდეს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული  

საპრივატიზაციო ქონების ნუსხა თანდართული დანართის შესაბამისად (დანართი თან  ერთვის). 

2. ადგილობრივ ბიუჯეტში დამატებითი თანხების მობილიზების მიზნით 

მიზანშეწონილია აღნიშნული მოძრავი ქონების პრივატიზება აუქციონის წესით.  

3. კონტროლი აღნიშნულ განკარგულების შესრულებაზე დაევალოს  მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების 

კომისიას (კომისიის თავმჯდომარე შ. ართმელაძე) 

4. განკარგულება დაინტერესებული პირის მიერ შეიძლება გასაჩივრდეს ოზურგეთის 

რაიონულ სასამართლოში (მის: ქ. ოზურგეთი, ი. სიორიძის ქ. N14) მისი ოფიციალური 

გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში. 

5. განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

 

 საკრებულოს თავმჯდომარე:        დავით დარჩია 

 

საქართველო 

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 



                                                                                                 დანართი 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხა 

# დასახელება მდებარეობა 
საკადასტრო  

კოდი 

მიწის ფართი 

კვმ 

შენობის  

ფართი 
შენიშვნა 

1 
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების  

მიწის ნაკვეთი 
დაბა ურეკი 26.28.12.581 80   18.02.2015№5/9003 

2 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების  

მიწის ნაკვეთი 
დაბა ურეკი 26.28.18.200 19   18.02.2015№5/8998 

3 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების  

მიწის ნაკვეთი 
დაბა ურეკი 26.28.13.208 32   09.02.2015№5/6689 

4 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების  

მიწის ნაკვეთი 

სოფ. 

ლიხაური 
26.16.24.055 435   18.02.2015№5/9000 

5 
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების  

მიწის ნაკვეთი 

სოფ. 

ლიხაური 
26.16.19.119 946   09.03.2015№5/12563 

6 
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების  

მიწის ნაკვეთი 

სოფ. 

ლიხაური 
26.16.19.118 199   18.02.2015№5/9006 

7 
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების  

მიწის ნაკვეთი და მასზე დამაგრებული 

შენობა-ნაგებობა 

სოფ. ჭანიეთი 26.15.11.135 750 287.5 09.03.2015№1/1-786 

8 
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების  

მიწის ნაკვეთი და მასზე დამაგრებული 

შენობა-ნაგებობა 

სოფ. 

შემოქმედი 

(გომი) 

26.18.18.023 270 221.5 06.03.2015№1/1-774 

9 
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების  

მიწის ნაკვეთი 
სოფ. მერია 26.05.25.137 169   18.02.2015№5/7729 

10 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების  

მიწის ნაკვეთი 

დაბა 

ლაითური 
26.28.18.191 20   12.02.2015№5/7724 

11 მილსადენი 
სოფ. 

ლიხაური 
26.00.294 2 150 მ   25.02.2015№1/1-656 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების  

მიწის ნაკვეთი და მასზე დამაგრებული 

შენობა-ნაგებობა 

სოფ. შრომა 26.02.22.047 17,792 

№1-11,55 

№2-494,4 

№3-87,34 

№4-457,4 

№5-34,78 

12.03.2015 
№1/1-842 

13 
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების  

მიწის ნაკვეთი 

სოფ. 

ნატანები,  

კაპროვანი 

26.01.51.175 200   
12.03.2015 
№5/13706 

14 
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების  

მიწის ნაკვეთი 

დაბა 

ნასაკირალი 
26.29.26.019 200   

16.03.2015 
№5/14480 

15 
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების  

მიწის ნაკვეთი და მასზე დამაგრებული 

შენობა-ნაგებობა 

სოფ. 

გურიანთა 
26.18.18.023 225   31.03.2015№1/1-1114 

 

       


