
  

 

 

 

 

 

#2616     2014       წლის    31     დეკემბერი    ქ. თბილისი 

 

 

 

ცალკეული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების 

მიზნობრივი დანიშნულების შეცვლის  შესახებ 

 

 1. „სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის არასასოფლო-

სამეურნეო მიზნით გამოყოფისას სანაცვლო მიწის ათვისების ღირებულებისა 

და მიყენებული ზიანის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონის 151 

მუხლის თანახმად, აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებიდან 

გამომდინარე: 

 ა) სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებულ სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების 148.00 კვ.მ მიწის ნაკვეთს, მდებარე მისამართზე: 

მუნიციპალიტეტი ყაზბეგი, სოფელი გუდაური, მიწის (უძრავი ქონების) 

საკადასტრო კოდი − 74.06.11.712, მიზნობრივი დანიშნულება შეეცვალოს 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებით; 

 ბ) სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებულ სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების 4.00 კვ.მ მიწის ნაკვეთს, მდებარე მისამართზე: ქალაქი გორი, 

ქუჩა სუხიშვილის ქუჩის მიმდებარედ, მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო 

კოდი − 66.54.22.674, მიზნობრივი დანიშნულება შეეცვალოს არასასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულებით; 
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 გ) სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებულ სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების 4.00 კვ.მ მიწის ნაკვეთს, მდებარე მისამართზე: 

მუნიციპალიტეტი გორი, სოფელი ტინისხიდი, მიწის (უძრავი ქონების) 

საკადასტრო კოდი − 66.44.04.453, მიზნობრივი დანიშნულება შეეცვალოს 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებით; 

 დ) სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებულ სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების 4.00 კვ.მ მიწის ნაკვეთს, მდებარე მისამართზე: 

მუნიციპალიტეტი გორი, სოფელი გორიჯვარი, მიწის (უძრავი ქონების) 

საკადასტრო კოდი − 66.59.08.063, მიზნობრივი დანიშნულება შეეცვალოს 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებით; 

 ე) სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებულ სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების 7687.00 კვ.მ მიწის ნაკვეთს, მდებარე მისამართზე: მცხეთა, 

სოფელი ნიჩბისი, ნაკვეთი 11/272, მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 

− 72.15.11.272, მიზნობრივი დანიშნულება შეეცვალოს არასასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულებით; 

 ვ) სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებულ სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების 82752.00 კვ.მ მიწის ნაკვეთს, მდებარე მისამართზე: მცხეთა, 

სოფელი ნიჩბისი, მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი − 72.15.11.253, 

მიზნობრივი დანიშნულება შეეცვალოს არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულებით; 

 ზ) სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებულ სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების 48000.00 კვ.მ მიწის ნაკვეთს, მდებარე მისამართზე: მცხეთა, 

სოფელი ნიჩბისი, მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი − 72.15.10.200, 

მიზნობრივი დანიშნულება შეეცვალოს არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულებით; 

 თ) სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებულ სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების 194374.00 კვ.მ მიწის ნაკვეთს, მდებარე მისამართზე: მცხეთა, 
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სოფელი ნიჩბისი, მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი − 72.15.10.211, 

მიზნობრივი დანიშნულება შეეცვალოს არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულებით; 

 ი) სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებულ სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების 10915.00 კვ.მ მიწის ნაკვეთს, მდებარე მისამართზე: მცხეთა, 

სოფელი ნიჩბისი, მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი − 72.15.10.209, 

მიზნობრივი დანიშნულება შეეცვალოს არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულებით; 

 კ) სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებულ სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების 40000.00 კვ.მ მიწის ნაკვეთს, მდებარე მისამართზე: მცხეთა, 

სოფელი ნიჩბისი, მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი − 72.15.10.207, 

მიზნობრივი დანიშნულება შეეცვალოს არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულებით; 

 ლ) სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებულ სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების 8578.00 კვ.მ მიწის ნაკვეთს, მდებარე მისამართზე: მცხეთა, 

სოფელი ნიჩბისი, მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი − 72.15.10.208, 

მიზნობრივი დანიშნულება შეეცვალოს არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულებით; 

 მ) სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებულ სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების 23541.00 კვ.მ მიწის ნაკვეთს, მდებარე მისამართზე: ქალაქი 

მცხეთა, სოფელი ნიჩბისი, მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი − 

72.15.11.273, მიზნობრივი დანიშნულება შეეცვალოს არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულებით; 

 ნ) სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებულ სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების 1004.00 კვ.მ მიწის ნაკვეთს, მდებარე მისამართზე: 

მუნიციპალიტეტი ხაშური, სოფელი ქემფერი, მიწის (უძრავი ქონების) 
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საკადასტრო კოდი − 69.10.56.292, მიზნობრივი დანიშნულება შეეცვალოს 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებით. 

 

 2. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში 

მოქმედმა საჯარო სამართლის იურიდიულმა პირმა - საჯარო რეესტრის 

ეროვნულმა სააგენტომ, ამ განკარგულების შესრულების მიზნით, უზ-

რუნველყოს მის კომპეტენციაში შემავალი შესაბამისი სარეგისტრაციო 

ქმედებების კანონმდებლობით დადგენილი წესით განხორციელება.  

 

 

პრემიერ-მინისტრი                                                                ირაკლი ღარიბაშვილი  


