
 

 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 01 მარტის №01-06/03 

რიგგარეშე სხდომის დღის-წესრიგის პროექტი 

 

1. ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული უძრავი ქონების 

სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს განკარგულების პროექტი. 

მომხსენებელი: მერიის ეკონომიკური განვითარების  

სამსახურის უფროსი: სულიკო ბოლქვაძე 

თანამომხსენებელი: საკრებულოს ქონების მართვის და 

ბუნებრივი რესურსების საკითხების 

 კომისიის თავმჯდომარე: მერაბ ნაკაშიძე 

 

 



პროექტი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

 

განკარგულება № 

 

2023 წლის -- თებერვალი 

დაბა ქედა 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული უძრავი ქონების სახელმწიფოსათვის 

საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ 

 

თვითმმართველი თემის - ქედის მუნიციპალიტეტის სახელზე საჯარო რეესტრში 

საკუთრების უფლებით რეგისტრირებულია  ქედის მუნიციპალიტეტი, დაბა ქედაში მდებარე 3450 

კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო 

კოდი: №21.03.33.500). 

სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო  2023 წლის 22 თებერვლის №5/10130 

წერილით ითხოვს ზემოთ დასახელებულ უძრავი ქონებების, სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ 

საკუთრებაში გადაცემას, შემდგომში საქართველოს შენაგან საქმეთა სამინისტროსათვის 

სარგებლობის უფლებით გადაცემის მიზნით.  

ზემოთაღნიშნული გარემოების გათვალისწინებით ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

მიზანშეწონილად მიიჩნევს, რომ სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მოთხოვნა 

ზემოთ დასახელებული უძრავი ქონების სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ საკუთრების 

უფლებით გადაცემის შესახებ საფუძვლიანია და უნდა დაკმაყოფილდეს.  

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს მე-16 

მუხლის მე-2 პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტისა და 108-ე მუხლის შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულომ გადაწყვიტა: 

1. სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემული იქნას ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული - ქედის მუნიციპალიტეტი, დაბა ქედაში მდებარე 3450 

კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო 

კოდი: №21.03.33.500). 

2. ეთხოვოს სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს უზრუნველყოს წინამდებარე 

განკარგულების პირველი პუნქტით უსასყიდლოდ საკუთრების უფლებით გადაცემული ქონების 

საჯარო რეესტრში რეგისტრაცია და მისი მიღებისათვის საჭირო კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული სხვა ღონისძიების გატარება. 



3. განკარგულების დაინტერესებული მხარეთათვის კანონმდებლობით დადგენილი წესით 

გაცნობა უზრუნველყოს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსმა - მუხრან 

სალაძემ. 

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს დაინტერესებული მხარეების მიერ 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი ძალაში შესვლიდან ერთი თვის ვადაში ხელვაჩაურის 

რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ბათუმი ფრიდონ ხალვაშის გამზირი №358). 

5. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე. 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                        ამირან ცინცაძე 

 

 



განმარტებითი ბარათი 

 

ინფორმაცია სამართლებრივი აქტის პროექტის შესახებ 

 

„ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული უძრავი ქონების 

სახელმწიფოსათვის  საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ“ ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინდივიდუალური აქტის - განკარგულების  პროექტის 

შესახებ 

ა) ზოგადი ინფორმაცია ინდივიდუალური აქტის პროექტის შესახებ:  

ა.ა) ინდივიდუალური აქტის  მიღების მიზეზი:  

ინდივიდუალური აქტის  მიღების მიზეზია საქართველოს ორგანული კანონის 

,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის ,,ბ“ 

ქვეპუნქტისა და 108-ე მუხლის მოთხოვნათა შესრულება რათა განხორციელდეს ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სახელმწიფო საკუთრებაში 

უსასყიდლოდ  გადაცემა. სწორედ ამ მიზეზით ქედის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელმა 

ორგანომ შესაბამისი მოთხოვნით, სამართლებრივი აქტის - საკრებულოს განკარგულების 

პროექტით  და თანდართული საქმის მასალებით მიმართა ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს. 

ა.ბ) ინდივიდუალური აქტის  მიღების მიზანი:  

ინდივიდუალური აქტის მიღების მიზანია - გაცნობებთ, რომ თვითმმართველი თემის 

- ქედის მუნიციპალიტეტის სახელზე საჯარო რეესტრში საკუთრების უფლებით 

რეგისტრირებულია  ქედის მუნიციპალიტეტი, დაბა ქედაში მდებარე 3450 კვ.მ. 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (მიწის (უძრავი ქონების) 

საკადასტრო კოდი: №21.03.33.500). 

სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო  2023 წლის 22 თებერვლის №5/10130 

წერილით ითხოვს ზემოთ დასახელებულ უძრავი ქონებების, სახელმწიფოსათვის 

უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემას, შემდგომში საქართველოს შენაგან საქმეთა 

სამინისტროსათვის სარგებლობის უფლებით გადაცემის მიზნით. სადაც სამინისტროს მიერ 

შემდგომ განხორციელდება პოლიციის მუნიციპალური განყოფილებისათვის 

განკუთვნილი თანამედროვე სტანდარტების ახალი შენობა-ნაგებობის აშენება. 

 (იხ. ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან და მასზე თანდართული  დოკუმენტაცია 

(წერილები) რომელიც განკარგულების პროექტს თან ერთვის).    

ა.გ) ინდივიდუალური აქტის  ძირითადი არსი:  

წარმოდგენილი ინდივიდუალური აქტის ძირითად არს წარმოადგენს  ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილების მიღება, რათა სახელმწიფოსათვის 

საკუთრებაში უსასყიდლოდ, გადაცემული იქნას ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

არსებული - ქედის მუნიციპალიტეტი, დაბა ქედაში მდებარე 3450 კვ.მ. არასასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი: 

№21.03.33.500). 

ა.დ) ინდივიდუალური აქტის მოკლე ვადებში მიღების (გამოცემის) დასაბუთება: 

წარმოდგენილი ინდივიდუალური აქტის მიღება უნდა განხორციელდეს 

შემჭიდროვებულ ვადებში რათა დროულად მოწესრიგდეს აღნიშნული საკითხი. 

ბ) პროექტის მიღებით გამოწვეული საფინანსო ეკონომიკური შედეგების გაანგარიშება: 

ბ.ა) პროექტის დაფინანსების წყარო:  

ინდივიდუალური აქტის მიღება არ გამოიწვევს ქედის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დამატებითი სახსრების  გამოყოფას.  

ბ.ბ) პროექტის გავლენა ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე:  



ინდივიდუალური აქტის მიღება გავლენას არ მოახდენს ქედის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე.  

ბ.გ) ინდივიდუალური აქტის   გავლენა ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე:  

ინდივიდუალური აქტის მიღება გავლენას  არ მოახდენს ქედის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე. 

ბ.დ) სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ვალდებულებები:  

ინდივიდუალური აქტის  მიღება არ წარმოშობს სახელმწიფოს ახალ ფინანსურ 

ვალდებულებებს.  

გ) ინდივიდუალური აქტის  მიმართება საქართველოს კანონმდებლობასთან და 

კანონქვემდებარე  ნორმატიულ აქტებთან:  

ინდივიდუალური აქტი არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას 

და კანონქვემდებარე ნორმატიულ სამართლებრივ აქტებს. 

დ) ინდივიდუალური აქტის  პროექტის ავტორი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული და ადამიანური რესურსების 

მართვის განყოფილება.  

ე) ინდივიდუალური აქტის პროექტის  წარმდგენი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის უფროსი 

სულიკო ბოლქვაძე.  

ვ) ინდივიდუალური აქტის ინიციატორი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის მერი. 
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ÀÌÏÍÀßÄÒÉ ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÃÀÍ

  ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ   ÌÏÌÆÀÃÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ

  N 882022911850    -  02/12/2022 15:48:10   07/12/2022 16:35:04

ÓÀÊÖÈÒÄÁÉÓ ÂÀÍÚÏ×ÉËÄÁÀ

ÆÏÍÀ ÓÄØÔÏÒÉ ÊÅÀÒÔÀËÉ ÍÀÊÅÄÈÉ

ØÄÃÀ ÃÀÁÀ ØÄÃÀ    

21 03 33 500

ÌÉÓÀÌÀÒÈÉ: ÌÖÍÉÝÉÐÀËÉÔÄÔÉ ØÄÃÀ , ÃÀÁÀ ØÄÃÀ

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ÓÀÊÖÈÒÄÁÉÓ ÔÉÐÉ: ÓÀÊÖÈÒÄÁÀ

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ÃÀÍÉÛÍÖËÄÁÀ: ÀÒÀÓÀÓÏ×ËÏ ÓÀÌÄÖÒÍÄÏ

ÃÀÆÖÓÔÄÁÖËÉ ×ÀÒÈÏÁÉ: 3450.00 ÊÅ.Ì.

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ßÉÍÀ ÍÏÌÄÒÉ:21.03.33.494;  

ÌÄÓÀÊÖÈÒÉÓ ÂÀÍÚÏ×ÉËÄÁÀ

ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ : ÍÏÌÄÒÉ 882022744978  , ÈÀÒÉÙÉ 12/10/2022 18:01:14

Ö×ËÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ: ÈÀÒÉÙÉ  19/10/2022

Ö×ËÄÁÉÓ ÃÀÌÀÃÀÓÔÖÒÄÁÄËÉ ÃÏÊÖÌÄÍÔÉ:

ØÄÃÉÓ ÌÖÍÉÝÉÐÀËÉÔÄÔÉÓ ÌÄÒÉÀ N94-942228526 , ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ:12/10/2022 , ØÄÃÉÓ ÌÖÍÉÝÉÐÀËÉÔÄÔÉÓ ÌÄÒÉÀ

ÁÒÞÀÍÄÁÀ N1/1-4428 , ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ:05/08/2022 ,ÓÓÉÐ ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ØÏÍÄÁÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ

ÌÄÓÀÊÖÈÒÄÄÁÉ:

ØÄÃÉÓ ÌÖÍÉÝÉÐÀËÉÔÄÔÉ , ID ÍÏÌÄÒÉ:246762089

ÌÄÓÀÊÖÈÒÄ: ÀÙßÄÒÀ:

ØÄÃÉÓ ÌÖÍÉÝÉÐÀËÉÔÄÔÉ

ÉÐÏÈÄÊÀ

ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÂÉÒÀÅÍÏÁÀ:

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÀ

ÚÀÃÀÙÀ/ÀÊÒÞÀËÅÀ:

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

ÌÏÅÀËÄÈÀ ÒÄÄÓÔÒÉ:

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

         

ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ. http://public.reestri.gov.ge ÂÅÄÒÃÉ: 1(2)



        "×ÉÆÉÊÖÒÉ ÐÉÒÉÓ ÌÉÄÒ 2 ßËÀÌÃÄ ÅÀÃÉÈ ÓÀÊÖÈÒÄÁÀÛÉ ÀÒÓÄÁÖËÉ ÌÀÔÄÒÉÀËÖÒÉ ÀØÔÉÅÉÓ ÒÄÀËÉÆÀÝÉÉÓÀÓ, ÀÂÒÄÈÅÄ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ßËÉÓ

ÂÀÍÌÀÅËÏÁÀÛÉ 1000 ËÀÒÉÓ ÀÍ ÌÄÔÉ ÙÉÒÄÁÖËÄÁÉÓ ØÏÍÄÁÉÓ ÓÀÜÖØÒÀÃ ÌÉÙÄÁÉÓÀÓ ÓÀÛÄÌÏÓÀÅËÏ ÂÀÃÀÓÀáÀÃÉ ÂÀÃÀáÃÀÓ ÄØÅÄÌÃÄÁÀÒÄÁÀ ÓÀÀÍÂÀÒÉÛÏ ßËÉÓ

ÌÏÌÃÄÅÍÏ ßËÉÓ 1 ÀÐÒÉËÀÌÃÄ, ÒÉÓ ÛÄÓÀáÄÁÀÝ ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ×ÉÆÉÊÖÒÉ ÐÉÒÉ ÉÌÀÅÄ ÅÀÃÀÛÉ ßÀÒÖÃÂÄÍÓ ÃÄÊËÀÒÀÝÉÀÓ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÏÒÂÀÍÏÓ. ÀÙÍÉÛÍÖËÉ

ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÉÓ ÛÄÖÓÒÖËÄÁËÏÁÀ ßÀÒÌÏÀÃÂÄÍÓ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÓÀÌÀÒÈÀËÃÀÒÙÅÄÅÀÓ, ÒÀÝ ÉßÅÄÅÓ ÐÀÓÖáÉÓÌÂÄÁËÏÁÀÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ

ÊÏÃÄØÓÉÓ XVIII ÈÀÅÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ."

ÃÏÊÖÌÄÍÔÉÓ ÍÀÌÃÅÉËÏÁÉÓ ÂÀÃÀÌÏßÌÄÁÀ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏÓ Ï×ÉÝÉÀËÖÒ ÅÄÁ–ÂÅÄÒÃÆÄ www.napr.gov.ge;

ÀÌÏÍÀßÄÒÉÓ ÌÉÙÄÁÀ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÅÄÁ–ÂÅÄÒÃÆÄ www.napr.gov.ge, ÍÄÁÉÓÌÉÄÒ ÔÄÒÉÔÏÒÉÖË ÓÀÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÏ ÓÀÌÓÀáÖÒÛÉ, ÉÖÓÔÉÝÉÉÓ ÓÀáËÄÁÓÀ

ÃÀ ÓÀÀÂÄÍÔÏÓ ÀÅÔÏÒÉÆÄÁÖË ÐÉÒÄÁÈÀÍ;

ÀÌÏÍÀßÄÒÛÉ ÔÄØÍÉÊÖÒÉ áÀÒÅÄÆÉÓ ÀÙÌÏÜÄÍÉÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ ÃÀÂÅÉÊÀÅÛÉÒÃÉÈ: 2 405405 ÀÍ ÐÉÒÀÃÀÃ ÛÄÀÅÓÄÈ ÂÀÍÀÝáÀÃÉ ÅÄÁ–ÂÅÄÒÃÆÄ;

ÊÏÍÓÖËÔÀÝÉÉÓ ÌÉÙÄÁÀ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÉÖÓÔÉÝÉÉÓ ÓÀáËÉÓ ÝáÄË áÀÆÆÄ 2 405405;

ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÈÀÍÀÌÛÒÏÌÄËÈÀ ÌáÒÉÃÀÍ ÖÊÀÍÏÍÏ ØÌÄÃÄÁÉÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ ÃÀÂÅÉÊÀÅÛÉÒÃÉÈ ÝáÄË áÀÆÆÄ: 2 405405

ÈØÅÄÍÈÅÉÓ ÓÀÉÍÔÄÒÄÓÏ ÍÄÁÉÓÌÉÄÒ ÓÀÊÉÈáÈÀÍ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÉÈ ÌÏÂÅßÄÒÄÈ ÄË-×ÏÓÔÉÈ: info@napr.gov.ge

ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ. http://public.reestri.gov.ge ÂÅÄÒÃÉ: 2(2)



*882022911850* საკადასტრო გეგმა საჯარო რეესტრის ეროვნული
სააგენტო

საკადასტრო კოდი: 21.03.33.500

განცხადების ნომერი: 882022911850

მომზადების თარიღი: 07/12/2022

ნაკვეთის დანიშნულება: არასასოფლო სამეურნეო

ფართობი: 3451 კვ.მ (WGS 84 / UTM zone 38N)
3450 კვ.მ (WGS 84 / UTM zone 37N)
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კოორდინატთა სისტემა: WGS 84 / UTM zone 37N

NNNN

მასშტაბი 1:600
10 20

მშენებარე ნაგებობა
05/25

ნაკვეთის საკადასტრო საზღვარი შენობა/ნაგებობა
05/25

ხაზობრივი ნაგებობა ტყის ფონდი ვალდებულება

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო:ქ. თბილისი, ვახტანგ გორგასლის ქუჩა, 22; ტელ: (995 32) 2 25 15 28; http://napr.gov.ge

http://napr.gov.ge
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