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ქ. ბათუმი,  04 სექტემბერი 2017 წ 

ქალაქ ბათუმში, მელაშვილის ქ. N13-ში მდებარე 31,10 კვმ  
არასაცხოვრებელ ფართზე ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის  

საკუთრების უფლების რეგისტრაციის თაობაზე 
 
სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ტექნიკური აღრიცხვის არ-

ქივში დაცული ქ. ბათუმში, მელაშვილის ქ. N13-ში მდებარე სახლმფლობელობის 
საააღრიცხვო ბარათის შესაბამისად, სახლმფლობელობის ნაწილი ირიცხება ქ. ბა-
თუმის მერიაზე. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ 2011 წლის 25 
თებერვალს გაცემული ცნობა-დახასიათების თანახმად, მითითებული სახლ-
მფლობელობის (ლიტ. „ა“) პირველ სართულზე მდებარე N32 და N33 ოთახები 
საერთო ფართით 68,55 კვ.მ. აღრიცხულია ქ. ბათუმის მერიაზე. 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის 
კოდექსის“ 106-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, მუნი-
ციპალიტეტის ქონებას განეკუთვნება მუნიციპალიტეტის მიერ საქართველოს 
კანონმდებლობის შესაბამისად შექმნილი, შეძენილი ან რეგისტრირებული ქო-
ნება. 

ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე, ქ. ბათუმში, მელაშვილის ქ. N13-ში 
მდებარე სახლმფლობელობაზე საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ტექნი-
კური ინვენტარიზაციის არქივში არსებულ სააღრიცხვო ბარათში (საარქივო მასა-
ლა) აღრიცხული (დაცული) მონაცემების საფუძველზე, საქართველოს ორგანუ-
ლი კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 61-ე მუხლის მე-3 
პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტისა და 106-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის შესაბა-
მისად, 
 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ : 
 
1. განხორციელდეს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლე-

ბის რეგისტრაცია უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეესტრში ქ. ბათუმში, მელაშვი-
ლის ქ. N13-ში მდებარე ლიტერ „ა“-ს პირველ სართულზე არსებულ 31,10 კვ.მ. 
ფართზე (ოთახი N32) (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო კოდი: 05.21.12.015). 

2. ეთხოვოს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ - საჯარო რეეს-
ტრის ეროვნულ სააგენტოს განახორციელოს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 
საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეესტრში 
წინამდებარე ბრძანების პირველ პუნქტში მითითებულ უძრავ ქონებაზე. 

3. წინამდებარე ბრძანების პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ უძრავ 
ქონებაზე ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების რეგისტრაციის 
მიზნით, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის სახელით შესაბამის დოკუმენტა-
ციაზე ხელმოწერის უფლებამოსილება მიენიჭოს ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 
მერიის ქონების მართვისა და ეკონომიკური პოლიტიკის სამსახურის ქონების 



მართვისა და განკარგვის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროს სპეცი-
ალისტს ხათუნა კობალაძეს (პირადი ნომერი: N61001010495). 

4. წინამდებარე ბრძანება გამოქვეყნდეს ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 
მერიის ინტერნეტგვერდზე. 

5. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს ბათუმის საქალაქო სასამართლოში (მის: 
ქ. ბათუმი, ზუბალაშვილის ქ. №30) მისი ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის 
ინტერნეტგვერდზე გამოქვეყნებიდან ერთი თვის ვადაში. 

6. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე. 

 

 

გიორგი ერმაკოვი 

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერი 


