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გურჯაანის მუნიციპალიტეტში, ჯიმითის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ჯიმითის საკარმიდამოგურჯაანის მუნიციპალიტეტში, ჯიმითის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ჯიმითის საკარმიდამოგურჯაანის მუნიციპალიტეტში, ჯიმითის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ჯიმითის საკარმიდამოგურჯაანის მუნიციპალიტეტში, ჯიმითის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ჯიმითის საკარმიდამო # 1, 2, # 1, 2, # 1, 2, # 1, 2,
25, 47, 58, ჯიმითის მიწების # 1, 14, 18, 60 და სოფელ მზისგულის # 49  სარეგისტრაციო ბლ25, 47, 58, ჯიმითის მიწების # 1, 14, 18, 60 და სოფელ მზისგულის # 49  სარეგისტრაციო ბლ25, 47, 58, ჯიმითის მიწების # 1, 14, 18, 60 და სოფელ მზისგულის # 49  სარეგისტრაციო ბლ25, 47, 58, ჯიმითის მიწების # 1, 14, 18, 60 და სოფელ მზისგულის # 49  სარეგისტრაციო ბლოკებში არსებულიოკებში არსებულიოკებში არსებულიოკებში არსებული

მიწის ნაკვეთების საკადასტრო აღწერის შედეგად შედგენილი საკადასტრო რუკების,მიწის ნაკვეთების საკადასტრო აღწერის შედეგად შედგენილი საკადასტრო რუკების,მიწის ნაკვეთების საკადასტრო აღწერის შედეგად შედგენილი საკადასტრო რუკების,მიწის ნაკვეთების საკადასტრო აღწერის შედეგად შედგენილი საკადასტრო რუკების,
მიწის ნაკვეთის მესაკუთრეთა/საკუთრების უფლების რეგისტრაციის მოთხოვნისმიწის ნაკვეთის მესაკუთრეთა/საკუთრების უფლების რეგისტრაციის მოთხოვნისმიწის ნაკვეთის მესაკუთრეთა/საკუთრების უფლების რეგისტრაციის მოთხოვნისმიწის ნაკვეთის მესაკუთრეთა/საკუთრების უფლების რეგისტრაციის მოთხოვნის

უფლების მქონე პირთა და მოსარგებლეთა მონაცემების მითითებით, უფლების მქონე პირთა და მოსარგებლეთა მონაცემების მითითებით, უფლების მქონე პირთა და მოსარგებლეთა მონაცემების მითითებით, უფლების მქონე პირთა და მოსარგებლეთა მონაცემების მითითებით, 
სოფელ ჯიმითის საკარმიდამო # 1, 2, 25, 47, 58, ჯიმითის მიწების # 1, 14, 18, 60 და სოფესოფელ ჯიმითის საკარმიდამო # 1, 2, 25, 47, 58, ჯიმითის მიწების # 1, 14, 18, 60 და სოფესოფელ ჯიმითის საკარმიდამო # 1, 2, 25, 47, 58, ჯიმითის მიწების # 1, 14, 18, 60 და სოფესოფელ ჯიმითის საკარმიდამო # 1, 2, 25, 47, 58, ჯიმითის მიწების # 1, 14, 18, 60 და სოფელ მზისგულის # 49 ლ მზისგულის # 49 ლ მზისგულის # 49 ლ მზისგულის # 49 
სარეგისტრაციო ბლოკის გეგმების, მიწის ნაკვეთის მესაკუთრეთა/მოსარგებლეთა ნუსხისა და საკსარეგისტრაციო ბლოკის გეგმების, მიწის ნაკვეთის მესაკუთრეთა/მოსარგებლეთა ნუსხისა და საკსარეგისტრაციო ბლოკის გეგმების, მიწის ნაკვეთის მესაკუთრეთა/მოსარგებლეთა ნუსხისა და საკსარეგისტრაციო ბლოკის გეგმების, მიწის ნაკვეთის მესაკუთრეთა/მოსარგებლეთა ნუსხისა და საკადასტროადასტროადასტროადასტრო

აგეგმვითი/აზომვითი სამუშაოების დაწყებისა და დასრულების თარიღისაგეგმვითი/აზომვითი სამუშაოების დაწყებისა და დასრულების თარიღისაგეგმვითი/აზომვითი სამუშაოების დაწყებისა და დასრულების თარიღისაგეგმვითი/აზომვითი სამუშაოების დაწყებისა და დასრულების თარიღის
საჯაროდ გამოქვეყნების თაობაზესაჯაროდ გამოქვეყნების თაობაზესაჯაროდ გამოქვეყნების თაობაზესაჯაროდ გამოქვეყნების თაობაზე

საჯარო  რეესტრის  ეროვნულ  სააგენტოში  2017  წლის  22  დეკემბერს  წარმოდგენილ  იქნა  მსოფლიო  ბანკის

„ირიგაციის  და  მიწის  ბაზრის  განვითარების  პროექტი“  მიწის  ბაზრის  განვითარების  კომპონენტის  მენეჯერის

ელენე  გრიგოლიას  №720477  მომართვა,  რომლითაც  მოთხოვნილია  გურჯაანის  მუნიციპალიტეტში,  ჯიმითის

ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ჯიმითის საკარმიდამო # 1, 2, 25, 47, 58, ჯიმითის მიწების # 1, 14, 18, 60 და

სოფელ მზისგულის # 49 სარეგისტრაციო ბლოკებში არსებული მიწის ნაკვეთების საკადასტრო აღწერის შედეგად

შედგენილი  საკადასტრო  რუკების,  მიწის  ნაკვეთის  მესაკუთრეთა/საკუთრების  უფლების  რეგისტრაციის

მოთხოვნის უფლების მქონე პირთა და მოსარგებლეთა მონაცემების მითითებით,  სოფელ ჯიმითის საკარმიდამო #

1, 2, 25, 47, 58, ჯიმითის მიწების # 1, 14, 18, 60 და სოფელ მზისგულის # 49   სარეგისტრაციო ბლოკების გეგმის,

მიწის  ნაკვეთის  მესაკუთრეთა/მოსარგებლეთა  ნუსხისა  და  საკადასტრო  აგეგმვითი/აზომვითი  სამუშაოების
დაწყებისა და დასრულების თარიღის საჯაროდ გამოქვეყნება.

საქართველოს  ზოგადი  ადმინისტრაციული  კოდექსის  მე-13  მუხლის  პირველი  ნაწილის  თანახმად,
ადმინისტრაციულ ორგანოს უფლება აქვს განიხილოს და გადაწყვიტოს საკითხი მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ
დაინტერესებულ  მხარეს,  რომლის  უფლება  ან  კანონიერი  ინტერესი  იზღუდება  ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტით, მიეცა საკუთარი მოსაზრების წარდგენის შესაძლებლობა. გამონაკლისს ადგენს კანონი.
საქართველოს  ზოგადი  ადმინისტრაციული  კოდექსის  მე-13  მუხლის  მე-2  ნაწილის  შესაბამისად,  ამ  მუხლის
პირველ ნაწილში აღნიშნულ პირს უნდა ეცნობოს ადმინისტრაციული წარმოების შესახებ და უზრუნველყოფილ
უნდა იქნეს მისი მონაწილეობა საქმეში.

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 57-ე მუხლის შესაბამისად, საჯაროდ გამოცხადება ნიშნავს
ინდივიდუალური  ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი  აქტის  ადმინისტრაციულ  ორგანოში  ყველასთვის
ხელმისაწვდომ  ადგილზე,  ღიად  განთავსებას.  აუცილებლობის  შემთხვევაში  ინდივიდუალური
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი საჯაროდ გამოცხადდება აგრეთვე სხვა საჯარო ადგილას.

„სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის
სპეციალური წესისა  და  საკადასტრო მონაცემების  სრულყოფის  შესახებ“  საქართველოს კანონის  მე-15  მუხლის
პირველი  პუნქტის  შესაბამისად,   საკადასტრო  აღწერის  შედეგად  შედგენილი  საკადასტრო  რუკა
მესაკუთრეთა/საკუთრების  უფლების  რეგისტრაციის  მოთხოვნის  უფლების  მქონე  პირთა  და  მოსარგებლეთა

საჯარო რეესტრი http://venus.napr.local/nomfileserver/GetFile?file_id=14724488578917...
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მონაცემების მითითებით, საჯარო გაცნობისათვის თვეში ერთხელ ქვეყნდება სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე
(www.napr.gov.ge),  განსაკუთრებული  სახელმწიფოებრივი  და  საზოგადოებრივი  მნიშვნელობის  პროექტის
ფარგლებში  –  განსაკუთრებული  სახელმწიფოებრივი  და  საზოგადოებრივი  მნიშვნელობის  პროექტის
განმახორციელებლის ოფიციალურ ვებგვერდზე, აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე (ასეთის
არსებობის შემთხვევაში) და მუნიციპალიტეტში თვალსაჩინო ადგილზე, რაც შესაბამის დასახლებაში მცხოვრებ
პირებს მისი გაცნობის საშუალებას მისცემს. ამავე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად კი, დაინტერესებულ პირებს
უფლება  აქვთ,  ამ  მუხლის  პირველი  პუნქტით  გათვალისწინებული  საკადასტრო  რუკის  გამოქვეყნებიდან  10
კალენდარული დღის ვადაში მიმართონ სააგენტოს საკადასტრო აღწერის კონკრეტული შედეგების გადამოწმების
მოთხოვნით.

საჯარო რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომ, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-13 და 57-ე

მუხლებისა და „სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული

რეგისტრაციის სპეციალური წესისა  და  საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ“  საქართველოს კანონის

მე-15 მუხლის საფუძველზე,

 

 

გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა :გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა :გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა :გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა :

გამოქვეყნდეს  საჯაროდ  გურჯაანის  მუნიციპალიტეტში,  ჯიმითის  ადმინისტრაციულ  ერთეულში,  სოფელ

ჯიმითის  საკარმიდამო  #  1,  2,  25,  47,  58,  ჯიმითის  მიწების  #  1,  14,  18,  60  და  სოფელ  მზისგულის  #  49   

სარეგისტრაციო ბლოკებში არსებული მიწის ნაკვეთების საკადასტრო აღწერის შედეგად შედგენილი საკადასტრო
რუკების, მიწის ნაკვეთის მესაკუთრეთა/საკუთრების უფლების რეგისტრაციის მოთხოვნის უფლების მქონე პირთა

და მოსარგებლეთა მონაცემების მითითებით,სოფელ ჯიმითის საკარმიდამო # 1, 2, 25, 47, 58, ჯიმითის მიწების # 1,

14,  18,  60  და  სოფელ  მზისგულის  #  49    სარეგისტრაციო  ბლოკების  გეგმის,  მიწის  ნაკვეთის

მესაკუთრეთა/მოსარგებლეთა  ნუსხისა  და  საკადასტრო  აგეგმვითი/აზომვითი  სამუშაოების  დაწყებისა  და
დასრულების თარიღი სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე, (www.napr.gov.ge),   გურჯაანის მუნიციპალიტეტის
ოფიციალურ  ვებგვერდსა  (www.gurjaani.ge)  და  გურჯაანის  მუნიციპალიტეტის  გამგეობის  ადმინისტრაციულ
შენობაში, ყველასათვის ხელმისაწვდომ, თვალსაჩინო ადგილზე (ქ. გურჯაანი, ნონეშვილის გამზირი №13);

1.        წინამდებარე გადაწყვეტილება გაეგზავნოთ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციული

ტექნოლოგიების დეპარტამენტსა და გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობას.

2.       გადაწყვეტილება ძალაში შევიდეს ხელმოწერისთანავე.

წინამდებარე  ადმინისტრაციული  აქტი  შეიძლება  გასაჩივრდეს  თბილისის  საქალაქო  სასამართლოს

ადმინისტრაციულ  საქმეთა  კოლეგიაში  (მისამართი:  ქ.  თბილისი,  დავით  აღმაშენებლის  ხეივანი,  მე–12(მისამართი:  ქ.  თბილისი,  დავით  აღმაშენებლის  ხეივანი,  მე–12(მისამართი:  ქ.  თბილისი,  დავით  აღმაშენებლის  ხეივანი,  მე–12(მისამართი:  ქ.  თბილისი,  დავით  აღმაშენებლის  ხეივანი,  მე–12

კილომეტრი №6)კილომეტრი №6)კილომეტრი №6)კილომეტრი №6), აქტის ოფიციალური წესით გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში.

 

ქონების რეგისტრაციის დეპარტამენტის უფროსი გიორგი გადაბაძე
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