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ქ. ბათუმი,  27 ნოემბერი 2017 წ 

 
ქალაქ ბათუმში, ზღვისპირა ბულვარში მდებარე 22,81 კვ.მ. შენობასა (შავი ზღვის 

წყლის სატუმბი სადგური) და მასზე დამაგრებულ 35,0 კვ.მ. არასასოფლო-
სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრების უფლების რეგისტრაციის შესახებ 
 

ქალაქ ბათუმში, ზღვისპირა ბულვარის ტერიტორიაზე თვითმმართველი 
ქალაქ ბათუმის მერიის მიერ 2009 წელს აშენებული და ექსპლუატაციაში შეყვა-
ნილი იქნა შავი ზღვის წყლის სატუმბი სადგური, რომლის ფართობი შეადგენს 
22,81 კვადრატულ მეტრს. შენობა განთავსებულია 35,0 კვ.მ. არასასოფლო-სამე-
ურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე (შენობის მოშენების ფართობი). 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის 
კოდექსი“-ს 106-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, მუნიცი-
პალიტეტის ქონებას განეკუთვნება მუნიციპალიტეტის მიერ საქართველოს 
კანონმდებლობის შესაბამისად შექმნილი, შეძენილი ან რეგისტრირებული ქო-
ნება, ხოლო 107-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით მუნიციპალიტე-
ტისთვის მიკუთვნებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული არასა-
სოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა, გარდა კერძო საკუთრებაში არსებული 
მიწისა, სახელმწიფო ქონებაზე დამაგრებული და სახელმწიფოს წილობრივი მო-
ნაწილეობით არსებულ ქონებაზე დამაგრებული მიწებისა.  

ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს ორგანული კანონის 
„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 61-ე მუხლის მე-3 პუნქტის „ა“ 
ქვეპუნქტის, 106-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტისა და 107-ე მუხლის 
პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, 

 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ : 
 

1. განხორციელდეს ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების 
რეგისტრაცია უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეესტრში ქ. ბათუმში, ზღვისპირა 
ბულვარში მდებარე 22,81 კვ.მ.  შენობასა (შავი ზღვის წყლის სატუმბი სადგური) 
და მასზე დამაგრებულ 35,0 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 
ნაკვეთზე. 

2. ეთხოვოს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ - საჯარო რეეს-
ტრის ეროვნულ სააგენტოს განახორციელოს ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის სა-
კუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეესტრში წინამ-
დებარე 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: 61001010495). 

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. 
 
 
ლაშა კომახიძე 
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერი 
 


