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საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

აღსრულების ეროვნული ბიურო

თბილისის სააღსრულებო ბიურო
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A16031631-004/002
04.04.2016

მოვალეს: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო (203840433)

მის: ქ. თბილისი, ჭანტურიას ქ. N12

სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიუროს წარმოებაშია, გორის რაიონული სასამართლოს მიერ 04.03.2016 წელს  გაცემული 
№3/80-07 სააღსრულებო ფურცელი (სააღსრულებო წარმოება №A16031631).

სააღსრულებო ფურცლის მიხედვით:

მოპასუხეს  დაევალოს  აღუდგინოს  მოსარჩელეს  (ბორისი  გოგიჩაიშვილს  (65002000119))  ხელშეკრულება  მიწის  ფართის

შესყიდვის შესახებ.

     ,,სააღსრულებო  წარმოებათა  შესახებ”  საქართველოს  კანონის  25-ე  მუხლის  შესაბამისად  გეძლევათ  წინადადება

ნებაყოფლობით  დაუყოვნებლივ აღასრულოთ  სააღსრულებო  ფურცლის მოთხოვნა.  წინააღმდეგ  შემთხვევაში  აღსრულება

განხორციელდება  იძულებითი  წესით. იძულებითი აღსრულების ცალკეულ ღონისძიებათა შესახებ წინასწარ,
პერსონალურად, დამატებით არ გეცნობებათ.  მათი მიმდინარეობის დროის, ადგილისა და მდგომარეობის შესახებ თქვენ

შეგიძლიათ  მიიღოთ  დეტალური  ინფორმაცია   აღსრულების  ეროვნული  ბიუროს  ოფიციალურ  ვებ  გვერდიდან:
www.nbe.gov.ge  სადაც  შეგიძლიათ  გადახდის  იდენტიფიკატორის  და  კრედიტორის  პირადი  ნომრის  (საიდენტიფიკაციო

კოდის) მითითებით მოიძიოთ თქვენთვის სასურველი ელექტრონული სააღსრულებო წარმოება და ამობეჭდოთ თქვენთვის

მნიშვნელოვანი დოკუმენტი.

ამ  წინადადების  მიღებისთანავე,  გადაწყვეტილების  ნებაყოფლობით  შესრულებასთან  დაკავშირებით  დაუყოვნებლივ

გვაცნობეთ თქვენი პოზიციის შესახებ. 

     აქვე გაეცანით ,,სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-18 მუხლით მხარეებისთვის მინიჭებულ

უფლებამოსილებებს:

     ,,კრედიტორსა და მოვალეს უფლება აქვთ დაესწრონ აღსრულების მიმდინარეობას, გაეცნონ სააღსრულებო მასალებს,
მიიღონ  აუცილებელი  ცნობები  გარდა  კომერციული  (საგადასახადო  და  საბანკო)  საიდუმლოების  შემცველი  და  სხვა
კონფიდენციალური ინფორმაციისა, რომლებიც შეეხება აღსრულებას, მორიგდნენ, იდავონ ქონების კუთვნილებაზე ან მის
ფასზე,  აღსრულების  ეროვნულ  ბიუროს  წარუდგინონ  რეალიზაციას  დაქვემდებარებული  ქონების  შეძენით

დაინტერესებული პირები, გაასაჩივრონ აღმასრულებლის მოქმედება აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარესთან

ასეთი მოქმედების განხორციელებიდან 15 კალენდარული დღის ვადაში ან პირდაპირ სასამართლოში ასეთი მოქმედების

განხორციელებიდან 1 თვის ვადაში, გაასაჩივრონ საჩივართან დაკავშირებით მიღებული აღსრულების ეროვნული ბიუროს
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თავმჯდომარის  გადაწყვეტილება  მისი  ჩაბარებიდან  1  თვის  ვადაში,  კრედიტორი  და  მოვალე  აღსრულების  პროცესში

მორიგების  შემთხვევაში  აღსრულების  ეროვნულ  ბიუროს  გადასცემენ  მორიგების  შესახებ  წერილობით  შეთანხმებას,
რომელსაც  იგი  3  დღის  ვადაში  სააღსრულებო  წარმოების  მხარეთა  მორიგების  დამტკიცების  საკითხის  გადასაწყვეტად

უგზავნის  იმ  სასამართლოს,  რომლის  სამოქმედო  ტერიტორიაზედაც  მიმდინარეობს  აღსრულება,  ხოლო  თუ  აღსრულება

ერთდროულად  მიმდინარეობს  ერთზე  მეტი  სასამართლოს  სამოქმედო  ტერიტორიებზე  –  ერთ-ერთ  სასამართლოს.“;
კრედიტორს  და  მოვალეს  უფლება  აქვთ  აღსრულების  გადადების,  განწილვადების  შესახებ  ან  აღსრულებასთან

დაკავშირებული სხვა მოქმედებების თაობაზე მიმართონ სასამართლოს”.

     გაფრთხილებთ,  რომ  თქვენი  მხრიდან  აღმასრულებლის  კანონიერი  მოთხოვნებისადმი  დაუმორჩილებლობა,  თავის

არიდება ან აღსრულების პროცესისთვის რაიმე სახის ხელშეშლის მცდელობა ვერ შეაფერხებს იძულებით აღსრულებას და

შესაძლებელია მსგავსი ქმედებისათვის დაგეკისროთ კანონმდებლობით გათვლისწინებული პასუხისმგებლობა.

     ,,სააღსრულებო  წარმოებათა  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  მე-17  მუხლის  პირველი  პუნქტის  შესაბამისად,
სამსახურებრივი  მოვალეობის  შესრულებასთან  დაკავშირებული  აღმასრულებლის  მოთხოვნები  შესასრულებლად

სავალდებულოა  ყველა  ფიზიკური  და  იურიდიული  პირისათვის,  მიუხედავად  მათი  დაქვემდებარებისა  და

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმისა.

     დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ აღსრულების ეროვნული ბიუროს საინფორმაციო სამსახურს: (+995  32 )  2
749 – 649

პატივისცემით

თბილისის სააღსრულებო ბიუროს

სტაჟიორ აღმასრულებელი

მარგარიტა ტაბაღუა

მარგარიტა ტაბაღუა
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საქართველოს

ეკონომიკისა და მდგრადი

განვითარების სამინისტრო

MINISTRY OF ECONOMY

AND SUSTAINABLE

DEVELOPMENT OF GEORGIA

0108 თბილისი, ჭოველიძის ქ. №10ა (ყოფილი ბელინსკი) Tel.: (+995 32) 2 99 11 05

10a, Chovelidze str., 0108 Tbilisi, Georgia Tel.: (+995 32) 2 99 11 11

№ 04/1127 27 / თებერვალი / 2017 წ.

სსიპ ,,სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოს"

გთხოვთ,  მოგვაწოდოთ  ინფორმაცია  უფლების  დამდგენ  დოკუმენტებთან  ერთად  განხორციელებულ

ტრანზაქციათა  შესახებ  პირველადი  რეგისტრაციიდან  -  დღემდე,   უძრავ  ქონებაზე,  მდებარე:  ქ.  გორი,
გურამიშვილის ქუჩა N1 (საკადასტრო კოდი:  66.45.26.293 და 66.45.26.062; წინა საკადასტრო კოდი: 66.05.18.001).

იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი ბექა დოჭვირი

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროhttp://kanc.economy.ge/nomfileserver/GetFile?file_id=71680309942567...
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საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

KA011729974566017
მისამართი: თბილისი 0114  სანაპიროს ქ. #2;  www.napr.gov.ge;

ცხელი ხაზი: 2 405 405; 08 009 009 09

# 77193 09 / მარტი / 2017 წ.

საქართველოს  ეკონომიკისა  და  მდგრადი

განვითარების  სამინისტროს  იურიდიული

დეპარტამენტის უფროსს ბექა დოჭვირს

ბატონო ბექა,

საჯარო  რეესტრის  ეროვნულ  სააგენტოში  2017  წლის  06  მარტს  შემოსული  N04/1232  (N97114/17)  მომართვის

პასუხად გაცნობებთ, რომ უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეესტრის ელექტრონული წიგნის მონაცემებით:

1) 2006 წლის 13 თებერვალს N662006000528 განაცხადით ქალაქი გორი, გურამიშვილის ქუჩა N1-ში მდებარე 14.35

ჰა  (დაუზუსტებელი ფართობი)  არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე,  საკადასტრო კოდით

66.05.18.001 დარეგისტრირებულია  შპს "ახალბაღის" (ს.ნ 218035962) 100%-იანი სახელმწიფო წილით საკუთრების

უფლება  (უფლების  დამადასტურებელი  დოკუმენტი:  მომართვა  N67  (გაფორმების  თარიღი:13.02.2006,

საქართველოს  ეკონომიკური  განვითარების  სამინისტროს  გორის  სახელმწიფო  ქონების  აღრიცხვისა  და

პრივატიზების საამმართველო) და აღნიშნულ უძრავ ნივთზე ასევე დარეგისტრირდა იჯარის უფლება _უფლების

რეგისტრაციის ნომერი 662007008981; თარიღი 19/10/2007, მოიჯარე: გიორგი ჩიტაია (პ.ნ 59001002001); მესაკუთრე:

შპს "ახალბაღი" 218035962; საგანი: მიწის ფართი 491 კვ.მ; ვადა: 2 წელი; საფუძველი: ხელშეკრულება, რეესტრის

ნომერი N1-8157, დამოწმების თარიღი13.09.2007, ნოტარიუსი მ. მახარაშვილი, მიღება-ჩაბარების აქტი, დამოწმების

თარიღი13/09/2007).

2010  წლის  20  თებერვლის  882010488694  განაცხადით  ზემოაღნიშნული  უძრავ  ნივთი,  საკადასტრო  კოდით

66.05.18.001 დარეგისტრირდა შემდეგნაირად: მიწის ნაკვეთის საკადასტრო კოდი: 66.45.26.041 (ნაკვეთის ფუნქცია:

არასასოფლო სამეურნეო, დაზუსტებული ფართობი:144911.00 კვ.მ. ნაკვეთის წინა ნომერი: 66.05.18.001; შენობა-

ნაგებობები:  შენობა-ნაგებობის  საერთო  ფართებია:  N1-36.25კვ.მ;  N2-281.69კვ.მ;  N3-113.64კვ.მ;  N4-23.23კვ.მ;

N5-22.54კვ.მ;  N6-147.56კვ.მ;  N7-41.39კვ.მ;  N8-45.04კვ.მ;  N9-42.83კვ.მ;  N10-26.93კვ.მ;  N11-11.86კვ.მ;  N12-48.50კვ.მ;

N13-105.79კვ.მ;  N14-130.96კვ.მ;  N15-55.39კვ.მ;  N16-42.86კვ.მ),  სახელმწიფო  :მიწის  მესაკუთრე,  შპს  "ახალბაღი"

:შენობა-ნაგებობების  მესაკუთრე,  უფლების  დამადასტურებელი  დოკუმენტი:  1)  მომართვა  N67,  გაფორმების

თარიღი:13/02/2006,  საქართველოს  ეკონომიკური  განვითარების  სამინისტროს  გორის  სახელმწიფო  ქონების

აღრიცხვისა და პრივატიზების საამმართველო 2) ცნობა , N567 , გაფორმების თარიღი:18/02/2010 , საქართველოს

ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს შიდა ქართლის სახელმწიფო ქონების აღრიცხვისა და პრივატიზების

სამხარეო  სამმართველო.  (მოიჯარე:  გიორგი  ჩიტაია  N59001002001;  მესაკუთრე:  შპს  "ახალბაღი"  N218035962;

საგანი:მიწის ფართი 491კვ.მ; ვადა:2 წელი; ხელშეკრულება, რეესტრის ნომერი N1-8157, დამოწმების თარიღი13/09

/2007, ნოტარიუსი მ. მახარაშვილი, მიღება-ჩაბარების აქტი, დამოწმების თარიღი13/09/2007).

2010 წლის 24 მარტს N882010530606 განაცხადით ზემოაღნიშნულ უძრავ ნივთზე, საკადასტრო კოდი 66.45.26.041

(ნაკვეთის წინა ნომერი: 66.05.18.001) მესაკუთრედ დარეგისტრირებულია შპს "ახალბაღი" _შენობა-ნაგებობების

მესაკუთრე, გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობა _მიწის მესაკუთრე, უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი: 1)

ცნობა , N567 , გაფორმების თარიღი:18/02/2010 ,  საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს შიდა

ქართლის  სახელმწიფო  ქონების  აღრიცხვისა  და  პრივატიზების  სამხარეო  სამმართველო,  2)  მომართვა  N964

გაფორმების  თარიღი:19/03/2010,  გორის  მუნიციპალიტეტის  გამგეობა,  3)  განკარგულება  ,  N1029  ,  გაფორმების

თარიღი:22/12/2009 ,  საქართველოს მთავრობა, 4) ხელშეკრულება N2 , გაფორმების თარიღი:22/03/2010 ,  საჯარო

რეესტრის ეროვნული სააგენტოს გორის სარეგისტრაციო სამსახური, 5) მიღება-ჩაბარების აქტი , N14 , გაფორმების

თარიღი:27/01/2010,  6)  მომართვა  ,  N753  ,  გაფორმების  თარიღი:19/03/2010  ,  საქართველოს  ეკონომიკური

განვითარების  სამინისტროს  შიდა  ქართლის  სახელმწიფო  ქონების  აღრიცხვისა  და  პრივატიზების  სამხარეო

სამმართველო, 7)  აუდიტორული დასკვნა  ,  N162, გაფორმების თარიღი:01/12/2009,  საქართველო პარლამენტთან

არსებული აუდიტორული საქმიანობის საბჭო დამოუკიდებელი აუდიტორული სამსახური "აუდიტი-გიორგი".
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2010 წლის 02 ივნისს 882010629048 განაცხადით ზემოაღნიშნულ უძრავ ნივთზე, საკადასტრო კოდი 66.45.26.041

(ნაკვეთის წინა ნომერი: 66.05.18.001) განხორციელებულია იჯარის უფლების შეწყვეტის რეგისტრაცია.

ზემოაღნიშნული  უძრავი  ნივთზე  უძრავ  ნივთზე,  საკადასტრო  კოდი  66.45.26.041 (ნაკვეთის  წინა  ნომერი:

66.05.18.001) განხორციელებულია  დაყოფის  საფუძველზე  საკუთრების  უფლების  რეგისტრაცია დაყოფილია

უძრავ  ნივთებად  საკაადსტრო  კოდით:  66.45.26.053; 66.45.26.054  ;  66.45.26.055  ;  66.45.26.056  ;  66.45.26.057  ;

66.45.26.058 ; 66.45.26.059; 66.45.26.060; 66.45.26.061; 66.45.26.062; 66.45.26.063; 66.45.26.064; 66.45.26.065; 66.45.26.066;

66.45.26.067; 66.45.26.068 ; 66.45.26.069; 66.45.26.070; 66.45.26.071; 66.45.26.072; 66.45.26.073 ; 66.45.26.074; 66.45.26.075;

66.45.26.076;  66.45.26.077  ;  66.45.26.078  ;  66.45.26.079  ;  66.45.26.080  ;  66.45.26.081;  66.45.26.082  ;  66.45.26.083;

66.45.26.084; 66.45.26.085 ; 66.45.26.086 ; 66.45.26.087; 66.45.26.088; 66.45.26.089 ; 66.45.26.090; 66.45.26.091; 66.45.26.092.

2016 წლის 20 აპრილს 882016225219 განაცხადით განხორციელებულია უძრავი ნივთების საკადასტრო კოდით

66.45.26.076; 66.45.26.077; 66.45.26.079; 66.45.26.266; 66.45.26.289; 66.45.26.083; 66.45.26.084; 66.45.26.086;

66.45.26.087; 66.45.26.088; 66.45.26.089; 66.45.26.091; 66.45.26.118; 66.45.26.119; 66.45.26.120; 66.45.26.121;

66.45.26.282; 66.45.26.214; 66.45.26.056; 66.45.26.058; 66.45.26.060; 66.45.26.053; 66.45.26.267; 66.45.26.082;

66.45.26.111; 66.45.26.054; 66.45.26.061; 66.45.26.063; 66.45.26.064;  66.45.26.068; 66.45.26.069; 66.45.26.070;

66.45.26.071; 66.45.26.072;  66.45.26.074; 66.45.26.075  გაერთიანების  საფუძველზე  საკუთრების  უფლების

რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე, რომელსაც მიენიჭა საკადასტრო კოდი 66.45.26.290 (ნაკვეთის ფუნქცია: არასასოფლო

სამეურნეო,  დაზუსტებული  ფართობი:126537.00  კვ.მ  შენობა-ნაგებობებით_შენობა-ნაგებობები:  N1  საერთო

ფართით  -147,56კვ.მ.;  N2  საერთო  ფართით  -42,83კვ.მ.;  N3  საერთო  ფართით  -36,25კვ.მ.;  N4  საერთო  ფართით

-22,54კვ.მ.; N5 საერთო ფართით -281,69კვ.მ.; N6 საერთო ფართით -113,64კვ.მ.; N7 საერთო ფართით -23,23კვ.მ.; N8

საერთო ფართით -63,14კვ.მ.; N9 ; N10 საერთო ფართით -78,22კვ.მ.; N11 საერთო ფართით -120,85კვ.მ.; N12 საერთო

ფართით  -20,44კვ.მ.;  N13),  მესაკუთრე:  სსიპ  თვითმმართველი  ქალაქი  ქალაქ  გორის  მუნიციპალიტეტი  (ს.ნ

218083767), (უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი: ბრძანება , N1-211 , გაფორმების თარიღი:11/04/2016 , ქალაქ

გორის მუნიციპალიტეტის მერია).

2016  წლის  21  აპრილს  N882016225263  განაცხადით  ზემოაღნიშნულ  უძრავ  ნივთზე,  საკადასტრო  კოდით

66.45.26.290  (ნაკვეთის  წინა  ნომერი: 66.45.26.076; 66.45.26.077; 66.45.26.079; 66.45.26.266; 66.45.26.289;

66.45.26.083; 66.45.26.084; 66.45.26.086; 66.45.26.087; 66.45.26.088; 66.45.26.089; 66.45.26.091; 66.45.26.118;

66.45.26.119; 66.45.26.120; 66.45.26.121; 66.45.26.282; 66.45.26.214; 66.45.26.056; 66.45.26.058; 66.45.26.060;

66.45.26.053; 66.45.26.267; 66.45.26.082; 66.45.26.111; 66.45.26.054; 66.45.26.061; 66.45.26.063; 66.45.26.064;

66.45.26.068; 66.45.26.069; 66.45.26.070; 66.45.26.071; 66.45.26.072; 66.45.26.074; 66.45.26.075) განხორციელებულია

დაყოფის  საფუძველზე  საკუთრების  უფლების  რეგისტრაცია  და  დაყოფილია  უძრავ  ნივთებად  საკადასტრო

კოდით 66.45.26.292 და 66.45.26.293.

2016 წლის 20 ივნისს 882016376270 განაცხადით ზემოაღნიშნულ უძრავ ნივთზე, საკადასტრო კოდით 66.45.26.293

(ნაკვეთის წინა ნომერი 66.45.26.290) განხორციელებულია უზუფრუქტის უფლების წარმოშობის რეგისტრაცია.

მიმდინარე პერიოდზე ქალაქი გორი, გურამიშვილის ქუჩა N 1-ში მდებარე 6899.00 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო

დანიშნულების  მიწის  ნაკვეთზე,  საკადასტრო  კოდით  66.45.26.293  (ნაკვეთის  წინა  ნომერი:66.45.26.290)

რეგისტრირებულია სსიპ თვითმმართველი ქალაქი ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის (ს.ნ 218083767) საკუთრების

უფლება, უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი: ბრძანება N1-211 , დამოწმების თარიღი:11/04/2016 , ქალაქ

გორის  მუნიციპალიტეტის  მერია.  აღნიშნულ  უძრავ  ნივთზე  რეგისტრირებულია  უზუფრუქტის  უფლება

_უფლების რეგისტრაცია : ნომერი 882016376270; თარიღი 16/06/2016 10:48:47 უზუფრუქტუარი: ა.ი.პ. "ქალაქ გორის

მუნიციპალიტეტის  მერიის  კულტურისა  და  დასვენების  პარკი  ახალბაღი"  417873769;  მესაკუთრე:  სსიპ

თვითმმართველი  ქალაქი  ქალაქ  გორის  მუნიციპალიტეტი  218083767;  საგანი:6899  კვ.მ  მიწის  ნაკვეთი;  ვადა:5

წელი;  უზუფრუქტის  ხელშეკრულება,  დამოწმების  თარიღი  16.06.2016,  სსიპ  საქართველოს  იუსტიციის

სამინისტრო საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო.

2) 2006 წლის 13 თებერვალს N662006000528 განაცხადით ქალაქი გორი, გურამიშვილის ქუჩა N1-ში მდებარე 14.35

ჰა  (დაუზუსტებელი ფართობი)  არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე,  საკადასტრო კოდით

66.05.18.001 დარეგისტრირებულია  შპს "ახალბაღის" (ს.ნ 218035962) 100%-იანი სახელმწიფო წილით საკუთრების

უფლება  (უფლების  დამადასტურებელი  დოკუმენტი:  მომართვა  N67  (გაფორმების  თარიღი:13.02.2006,

საქართველოს  ეკონომიკური  განვითარების  სამინისტროს  გორის  სახელმწიფო  ქონების  აღრიცხვისა  და

პრივატიზების საამმართველო) და აღნიშნულ უძრავ ნივთზე ასევე დარეგისტრირდა იჯარის უფლება _უფლების

რეგისტრაციის ნომერი 662007008981; თარიღი 19/10/2007, მოიჯარე: გიორგი ჩიტაია (პ.ნ 59001002001); მესაკუთრე:

შპს "ახალბაღი" 218035962; საგანი: მიწის ფართი 491 კვ.მ; ვადა: 2 წელი; საფუძველი: ხელშეკრულება, რეესტრის

ნომერი N1-8157, დამოწმების თარიღი13.09.2007, ნოტარიუსი მ. მახარაშვილი, მიღება-ჩაბარების აქტი, დამოწმების

თარიღი13/09/2007).
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2010  წლის  20  თებერვლის  882010488694  განაცხადით  ზემოაღნიშნული  უძრავ  ნივთი,  საკადასტრო  კოდით

66.05.18.001 დარეგისტრირდა შემდეგნაირად: მიწის ნაკვეთის საკადასტრო კოდი: 66.45.26.041 (ნაკვეთის ფუნქცია:

არასასოფლო სამეურნეო, დაზუსტებული ფართობი:144911.00 კვ.მ. ნაკვეთის წინა ნომერი: 66.05.18.001; შენობა-

ნაგებობები:  შენობა-ნაგებობის  საერთო  ფართებია:  N1-36.25კვ.მ;  N2-281.69კვ.მ;  N3-113.64კვ.მ;  N4-23.23კვ.მ;

N5-22.54კვ.მ;  N6-147.56კვ.მ;  N7-41.39კვ.მ;  N8-45.04კვ.მ;  N9-42.83კვ.მ;  N10-26.93კვ.მ;  N11-11.86კვ.მ;  N12-48.50კვ.მ;

N13-105.79კვ.მ;  N14-130.96კვ.მ;  N15-55.39კვ.მ;  N16-42.86კვ.მ),  სახელმწიფო  :მიწის  მესაკუთრე,  შპს  "ახალბაღი"

:შენობა-ნაგებობების  მესაკუთრე,  უფლების  დამადასტურებელი  დოკუმენტი:  1)  მომართვა  N67,  გაფორმების

თარიღი:13/02/2006,  საქართველოს  ეკონომიკური  განვითარების  სამინისტროს  გორის  სახელმწიფო  ქონების

აღრიცხვისა და პრივატიზების საამმართველო 2) ცნობა , N567 , გაფორმების თარიღი:18/02/2010 , საქართველოს

ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს შიდა ქართლის სახელმწიფო ქონების აღრიცხვისა და პრივატიზების

სამხარეო  სამმართველო.  (მოიჯარე:  გიორგი  ჩიტაია  N59001002001;  მესაკუთრე:  შპს  "ახალბაღი"  N218035962;

საგანი:მიწის ფართი 491კვ.მ; ვადა:2 წელი; ხელშეკრულება, რეესტრის ნომერი N1-8157, დამოწმების თარიღი13/09

/2007, ნოტარიუსი მ. მახარაშვილი, მიღება-ჩაბარების აქტი, დამოწმების თარიღი13/09/2007).

2010 წლის 24 მარტს N882010530606 განაცხადით ზემოაღნიშნულ უძრავ ნივთზე, საკადასტრო კოდი 66.45.26.041

(ნაკვეთის წინა ნომერი: 66.05.18.001) მესაკუთრედ დარეგისტრირებულია შპს "ახალბაღი" _შენობა-ნაგებობების

მესაკუთრე, გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობა _მიწის მესაკუთრე, უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი: 1)

ცნობა , N567 , გაფორმების თარიღი:18/02/2010 ,  საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს შიდა

ქართლის  სახელმწიფო  ქონების  აღრიცხვისა  და  პრივატიზების  სამხარეო  სამმართველო,  2)  მომართვა  N964

გაფორმების  თარიღი:19/03/2010,  გორის  მუნიციპალიტეტის  გამგეობა,  3)  განკარგულება  ,  N1029  ,  გაფორმების

თარიღი:22/12/2009 ,  საქართველოს მთავრობა, 4) ხელშეკრულება N2 , გაფორმების თარიღი:22/03/2010 ,  საჯარო

რეესტრის ეროვნული სააგენტოს გორის სარეგისტრაციო სამსახური, 5) მიღება-ჩაბარების აქტი , N14 , გაფორმების

თარიღი:27/01/2010,  6)  მომართვა  ,  N753  ,  გაფორმების  თარიღი:19/03/2010  ,  საქართველოს  ეკონომიკური

განვითარების  სამინისტროს  შიდა  ქართლის  სახელმწიფო  ქონების  აღრიცხვისა  და  პრივატიზების  სამხარეო

სამმართველო, 7)  აუდიტორული დასკვნა  ,  N162, გაფორმების თარიღი:01/12/2009,  საქართველო პარლამენტთან

არსებული აუდიტორული საქმიანობის საბჭო დამოუკიდებელი აუდიტორული სამსახური "აუდიტი-გიორგი".

2010 წლის 02 ივნისს 882010629048 განაცხადით ზემოაღნიშნულ უძრავ ნივთზე, საკადასტრო კოდი 66.45.26.041

(ნაკვეთის წინა ნომერი: 66.05.18.001) განხორციელებულია იჯარის უფლების შეწყვეტის რეგისტრაცია.

ზემოაღნიშნული  უძრავი  ნივთზე  უძრავ  ნივთზე,  საკადასტრო  კოდი  66.45.26.041 (ნაკვეთის  წინა  ნომერი:

66.05.18.001) განხორციელებულია  დაყოფის  საფუძველზე  საკუთრების  უფლების  რეგისტრაცია დაყოფილია

უძრავ  ნივთებად  საკაადსტრო  კოდით:  66.45.26.053; 66.45.26.054  ;  66.45.26.055  ;  66.45.26.056  ;  66.45.26.057  ;

66.45.26.058 ; 66.45.26.059; 66.45.26.060; 66.45.26.061; 66.45.26.062; 66.45.26.063; 66.45.26.064; 66.45.26.065; 66.45.26.066;

66.45.26.067; 66.45.26.068 ; 66.45.26.069; 66.45.26.070; 66.45.26.071; 66.45.26.072; 66.45.26.073 ; 66.45.26.074; 66.45.26.075;

66.45.26.076;  66.45.26.077  ;  66.45.26.078  ;  66.45.26.079  ;  66.45.26.080  ;  66.45.26.081;  66.45.26.082  ;  66.45.26.083;

66.45.26.084; 66.45.26.085 ; 66.45.26.086 ; 66.45.26.087; 66.45.26.088; 66.45.26.089 ; 66.45.26.090; 66.45.26.091; 66.45.26.092.

2010  წლის  05  ივნისს  882010566750  განაცხადით  უძრავი  ნივთის  საკადასტრო  კოდით  საკადასტრო  კოდი

66.45.26.041 (ნაკვეთის წინა ნომერი: 66.05.18.001) დაყოფის საფუძველზე დარეგისტრირებულია უძრავი ნივთი,

საკადასტრო კოდით 66.45.26.062 (ნაკვეთის ფუნქცია: არასასოფლო სამეურნეო, დაზუსტებული ფართობი:7250.00

კვ.მ), მესაკუთრე: გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობა. უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი: განკარგულება ,

N1029 , გაფორმების თარიღი:22/12/2009 , საქართველოს მთავრობა; აუდიტორული დასკვნა , N162 , გაფორმების

თარიღი:01/12/2009, საქართველო პარლამენტთან არსებული აუდიტორული საქმიანობის საბჭო დამოუკიდებელი

აუდიტორული სამსახური "აუდიტი-გიორგი"; მომართვა , N753 , გაფორმების თარიღი:19/03/2010 , საქართველოს

ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს შიდა ქართლის სახელმწიფო ქონების აღრიცხვისა და პრივატიზების

სამხარეო სამმართველო ; მომართვა , N964 , გაფორმების თარიღი:19/03/2010 , გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობა;

ხელშეკრულება  N2  ,  გაფორმების  თარიღი:22/03/2010  ,  საჯარო  რეესტრის  ეროვნული  სააგენტოს  გორის

სარეგისტრაციო სამსახური; მიღება-ჩაბარების აქტი , N14 , გაფორმების თარიღი:27/01/2010.

2012  წლის  23  თებერვალს  882012074370  განაცხადით  ზემოაღნიშნულ  უძრავ  ნივთზე,  საკადასტრო  კოდით

66.45.26.062  (ნაკვეთის წინა  ნომერი 66.45.26.041)  განხორციელებულია უზუფრუქტის  უფლების  წარმოშობის

რეგისტრაცია.

მიმდინარე პერიოდზე ქალაქი გორი, გურამიშვილის ქუჩა N 1-ში მდებარე 7250 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო

დანიშნულების  მიწის  ნაკვეთზე,  საკადასტრო  კოდით  66.45.26.062  (ნაკვეთის  წინა  ნომერი:66.45.26.041)

რეგისტრირებულია  ქალაქ  გორის  მუნიციპალიტეტის  მერიის  (ს.ნ  218083767)  საკუთრების  უფლება,  უფლების

დამადასტურებელი  დოკუმენტი:  მომართვა  N1339  ,  დამოწმების  თარიღი:20/11/2014,  ქალაქ  გორის

მუნიციპალიტეტის მერია;  ბრძანება  N1-161,  დამოწმების თარიღი:17/11/2014  ,  ქალაქ  გორის მუნიციპალიტეტის

მერი;  განკარგულება N78  ,  დამოწმების  თარიღი:13/06/2014,  გორის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულო.  აღნიშნულ

საჯარო რეესტრი http://kanc.economy.ge/nomfileserver/GetFile?file_id=983651972852...
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უძრავ  ნივთზე  რეგისტრირებულია  უზუფრუქტის  უფლება_  უფლების  რეგისტრაციის  ნომერი  882016108395;

თარიღი 25/02/2016 10:36:22 უზუფრუქტუარი: ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის თენგიზ ბურჯანაძის

სახელობის  საფეხბურთო  კლუბი დილა GEORGIA  Gori  CITY HALL Municipality  NLP Football  Club  DILA under

Tengiz  Burjanadze  417874973;  მესაკუთრე:  ქალაქ  გორის  მუნიციპალიტეტი  218083767;  საგანი:არასასოფლო

სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი დაზუსტებული ფართობით 7250.00 კვ.მ, უზუფრუქტის ხელშეკრულება

N5,  დამოწმების  თარიღი23/02/2012,  საქართველოს  იუსტიციის  სამინისტროს  საჯარო  რეესტრის  ეროვნული

სააგენტო შეთანხმება უსასყიდლო უზუფრუქტის ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ, დამოწმების

თარიღი25/02/2016, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო.

პატივისცემით,

საინფორმაციო სამსახურის უფროსი ზურაბ ლაზუაშვილი

საჯარო რეესტრი http://kanc.economy.ge/nomfileserver/GetFile?file_id=983651972852...
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საქართველოს

ეკონომიკისა და მდგრადი

განვითარების სამინისტრო

MINISTRY OF ECONOMY

AND SUSTAINABLE

DEVELOPMENT OF GEORGIA

0108 თბილისი, ჭოველიძის ქ. №10ა (ყოფილი ბელინსკი) Tel.: (+995 32) 2 99 11 05

10a, Chovelidze str., 0108 Tbilisi, Georgia Tel.: (+995 32) 2 99 11 11

№ 04/2682 27 / აპრილი / 2016 წ.

სსიპ ,,სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოს"

გაცნობებთ,  რომ  გორის  რაიონული  სასამართლოს  კანონიერ  ძალაში  შესული  2007  წლის  7  მარტის
გადაწყვეტილებით  დაკმაყოფილდა  მოსარჩელე  ბორის  გოგიჩაიშვილის  სარჩელი,  მოპასუხე  შიდა  ქართლის
სახელმწიფო  ქონების  აღრიცხვისა  და  პრივატიზების  სამხარეო  სამმართველოს  მიმართ  და  ბათილად  იქნა
ცნობილი 2004 წლის 10 მაისის ბრძანება ხელშეკრულების გაუქმების თაობაზე და  მოპასუხეს დაევალა 2003 წლის
15 აპრილის ხელშეკრულების აღდგენა.

გორის  რაიონული  სასამართლოს  2016  წლის  2  თებერვლის  განჩინებით,  ბორის  გოგიჩაიშვილის  განცხადება
დაკმაყოფილდა და  გორის რაიონული სასამართლოს 2007 წლის 7 მარტის გადაწყვეტილებაში მითითებული - 
მოპასუხე  შიდა  ქართლის  სახელმწიფო  ქონების  აღრიცხვისა  და  პრივატიზების  გორის   სამმართველოს
უფლებამონაცვლედ ცნობილი იქნა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო.

2016 წლის 4 აპრილს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ ,,აღსრულების ეროვნული ბიუროს“ თბილისის

სააღსრულებო ბიურომ   №A16031631-004/002 წერილით  მომართა  სამინისტროს ,,სააღსრულებო წარმოებათა

შესახებ” საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის შესაბამისად 04.03.2016 წელს გაცემული  №3/80-07 სააღსრულებო

ფურცელის  (სააღსრულებო წარმოება №A16031631) ნებაყოფლობით დაუყოვნებლივ აღასრულების თაობაზე.

კომპეტენციის შესაბამისად, გიგზავნით  საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ ,,აღსრულების ეროვნული

ბიუროს“  თბილისის  სააღსრულებო  ბიუროს  2016  წლის  4  აპრილის   №A14006867-014/001  წერილს  შემდგომი

რეაგირებისათვის.

დანართი: ,,20" ფურცელი.

იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის

მოვალეობის შემსრულებელი

მირიანი გამეზარდაშვილი

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამი... http://kanc.economy.ge/nomfileserver/GetFile?file_id=575900872874...
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