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თებერვალი

2019 წელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების,
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „პარკინგსერვისისათვის“
პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით,
სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის
მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 54-ე მუხლის პირველი
პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის „დ.დ“ ქვეპუნქტის, 122-ე მუხლის მე-5 და მე-6 პუნქტების, „მუნიციპალიტეტის ქონების
პრივატიზების, სარგებლობისა და მართვის უფლებით გადაცემის, საწყისი საპრივატიზებო საფასურის, ქირის
საფასურის, ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრის და ანგარიშსწორების წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს
მთავრობის 2014 წლის 8 დეკემბრის №669 დადგენილების, „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ქონების
პრივატიზების, სარგებლობისა და მართვის უფლებებით გადაცემის, საპრივატიზებო საფასურის, საწყისი
საპრივატიზებო საფასურის, ქირის საფასურის, ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრისა და ანგარიშსწორების წესების
დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 9 იანვრის №65 დადგენილების,
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის 2018 წლის 11 დეკემბრის №616-02
რეკომენდაციისა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 26 თებერვლის №01/4847 მომართვის
შესაბამისად:
მუხლი 1. მიეცეს თანხმობა ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერს, გიორგი ჭიღვარიას შეზღუდული
პასუხისმგებლობის საზოგადოება „პარკინგსერვისისათვის“ (ს.კ. 412711230), პირდაპირი განკარგვის წესით,
უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული წინამდებარე
განკარგულების დანართი №1-ში და დანართი №2-ში ჩამოთვლილი უძრავი ქონების (ქალაქ ქუთაისის
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პარკირების საერთო და სპეციალური ადგილები ტაქსებისა და სპეციალური
ტრანსპორტისათვის) სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე.
(დანართი №1 და დანართი №2 განკარგულებას თან ერთვის)

მუხლი 2. უსასყიდლო უზუფრუქტის ვადა განისაზღვროს შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
„პარკინგსერვისის“ (ს.კ. 412711230) არსებობის ვადით.
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მუხლი 3. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერმა, გიორგი ჭიღვარიამ უზრუნველყოს უსასყიდლო
უზუფრუქტის ხელშეკრულების მომზადება და გაფორმება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესითა და
ვადებით.
მუხლი 4. კონტროლი განკარგულების შესრულებაზე განახორციელოს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და საქალაქო მეურნეობის კომისიამ.
მუხლი 5. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს, კანონით დადგენილი წესით, ქუთაისის საქალაქო
სასამართლოში (ვ.კუპრაძის ქუჩა №11), მისი გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში.
მუხლი 6. განკარგულება ძალაში შევიდეს კანონით დადგენილი წესით.

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე,
საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის
შემსრულებელი

ირაკლი შენგელია

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს 2019 წლის 27 თებერვლის
№ 149 განკარგულების დანართი № 1

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების,
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ,,პარკინგსერვისისათვის’’
პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით,
სარგებლობაში გადასაცემი ქონების ნუსხა

(ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პარკირების საერთო ადგილები)
№

ადგილმდებარეობა

ფართობი

ამონაწერის №

1

2

3

4

1.

წერეთლის ქუჩა №99-ის დასავლეთით

180.0

03.03.26.269

2.

ერისთავის ქუჩა №13 შენობის აღმოსავლეთით

240.0

03.04.29.239

3.

სოლომონ I-ის ქუჩა №64 შენობის აღმოსავლეთით

150.0

03.03.27.283

4.

რუსთაველის გამზირი №85 შენობის ჩრდილოეთით

267.0

03.02.25.211

5.

პუშკინის ქუჩა №8-10 შენობის ჩრდილოეთით (ნაკვეთი №4/455)

125.0

03.03.26.270

6.

ნიკეას ქუჩის მე-2 შესახვევი №46 შენობის სამხრეთით

420.0

03.05.22.294

7.

ლერმონტოვის ქუჩა №11-13 საცხოვრებელი სახლის ჩრდილოეთით

200.0

03.03.21.379

8.

ფალიაშვილის ქუჩა №19-27 შენობის სამხრეთით

630.0

03.03.21.378

9.

ლაღიძის ქუჩა №5 და №7 შენობების დასავლეთით

300.0

03.04.24.236

10.

დავით აღმაშენებლის მოედანი №1 შენობის ჩრდილოეთით

180.0

03.03.21.377

11.

გრიშაშვილის ქუჩა №10 შენობის სამხრეთით

126.0

03.04.24.235

12.

ილია ჭავჭავაძის გამზირი №53-ის ჩრდილოეთით

453.0

03.04.30.242

13.

რუსთაველის გამზირის №141-ში შპს „ლინკის“ ჩრდილო-დასავლეთით

715.0

03.04.21.150

14.

ვარლამიშვილის ქუჩა №2 შენობის სამხრეთით

480.0

03.03.21.380

15.

ჩხობაძის ქუჩა №16 შენობის აღმოსავლეთით

300.0

03.01.23.239

16.

ფალიაშვილის ქუჩის I შესახვევის №4 საცხოვრებელი სახლის დასავლეთით

160.0

03.03.21.381

17.

ილია ჭავჭავაძის გამზირი №52ა-ს ჩრდილოეთით

240.0

03.04.26.304

18.

სადგურის მოედანი №3-ის სამხრეთით, ნაკვეთი №2

200.0

03.03.26.144

19.

ცისფერყანწელთა ქუჩა №11-9 შენობის დასავლეთით

371.0

03.03.21.382

20.

ჩხობაძის ქუჩა №16 შენობის აღმოსავლეთით, ნაკვეთი №1

150.0

03.01.23.241

21.

ჩხობაძის ქუჩა №16 შენობის აღმოსავლეთით, ნაკვეთი №2

270.0

03.01.23.240

233.0

03.03.21.383

23.

ცისფერყანწელთა ქუჩა №8-10 მასწავლებელთა სახლის აღმოსავლეთით (ნაკვეთი
№1/540)
შოთა რუსთაველის გამზირი №124 შენობის დასავლეთით

121.0

03.04.21.151

24.

ილია ჭავჭავაძის გამზირი №60-ის სამხრეთით

183.0

03.04.26.347

25.

გელათის ქუჩა №2-ის დასავლეთით

125.0

03.03.21.451

26.

ვარლამიშვილის ქუჩა №5-ის სამხრეთით

132.0

03.03.21.384

27.

ნინოშვილის ქუჩა №46 შენობის სამხრეთ-დასავლეთით

269.0

03.04.23.239

28.

თამარ მეფის ქუჩა №56 შენობის აღმოსავლეთით

255.0

03.03.26.081

29.

თამარ მეფის ქუჩა №9-ის დასავლეთით

109.0

03.03.21.452

30.

ნიკეას ქუჩა №46-ის ჩრდილოეთით

169.0

03.05.22.362

31.

შოთა რუსთაველის გამზირი №106 შენობის სამხრეთით

240.0

03.02.21.236

32.

ილია ჭავჭავაძის გამზირი №24-26 შენობის სამხრეთით

249.5

03.04.30.337

22.

2
33.

ფალიაშვილის ქუჩის I შესახვევის №2 შენობის აღმოსავლეთით

200.0

03.03.21.387

34.

ჯავახიშვილის ქუჩა №3 შენობის ჩრდილოეთით (ნაკვეთი 1/210)

267.0

03.02.21.237

35.

წერეთლის ქუჩა №16-ის აღმოსავლეთით

171.0

03.03.26.287

36.

შოთა რუსთაველის გამზირი №181-ის ჩრდილო-დასავლეთით

95.0

03.05.24.584

37.

ნინოშვილის ქუჩა №46 შენობის აღმოსავლეთით

690.0

03.04.24.237

38.

ილია ჭავჭავაძის გამზირი №67–ის ჩრდილოეთით

313.0

03.04.26.319

39.

ჯავახიშვილის ქუჩა №1 (გამარჯვების მოედანი)

134.0

03.02.21.252

40.

ჯავახიშვილის ქუჩა №2-ის სამხრეთით

115.0

03.02.21.251

41.

ნიკეას ქუჩა №21-ის დასავლეთით

174.0

03.05.22.021

42.

ბროსეს ქუჩა №5-ის სამხრეთით

160.0

03.03.21.460

43.

ირაკლი აბაშიძის გამზირი №10-ის სამხრეთით

268.0

03.04.21.158

44.

ნიკეას ქუჩა №18-ის აღმოსავლეთით

340.0

03.05.22.304

45.

ნიკეას ქუჩა №42ბ-ს სამხრეთით

288.0

03.05.22.303

46.

თამარ მეფის ქუჩა №14-ის სამხრეთით

137.6

03.03.21.397

47.

ილია ჭავჭავაძის გამზირი №45-47 ბინის წინ

238.0

03.04.30.343

48.

ნიკეას ქუჩის მე-2 ჩიხი, №2ა-ს სამხრეთით

182.0

03.05.22.302

49.

ილია ჭავჭავაძის გამზირი №33-ის ჩრდილოეთით

266.0

03.04.31.269

50.

ილია ჭავჭავაძის გამზირი №25-ის ჩრდილოეთით

230.0

03.04.31.263

51.

კონსტანტინე გამსახურდიას ქუჩა №2-ის წინ

257.0

03.04.31.264

52.

ჯავახიშვილის ქუჩა №4-ის სამხრეთით

180.0

03.02.21.250

53.

ილია ჭავჭავაძის გამზირი №31-ის ჩრდილოეთით

140.0

03.04.31.273

54.

წმინდა ნინოს ქუჩა №5-13-ის აღმოსავლეთით

356.0

03.03.21.396

55.

ფალიაშვილის ქუჩის I შესახვევი №2, შპს „ფარის“ ჩრდილოეთით

280.0

03.03.21.398

56.

შოთა რუსთაველის გამზირი №18 შენობის სამხრეთით

264.0

03.02.26.207

57.

ნიკეას ქუჩა №42-ის აღმოსავლეთით

452.0

03.05.22.306

58.

ვარლამიშვილის ქუჩა №2 შენობის დასავლეთით

192.0

03.03.21.399

59.

ვარლამიშვილის ქუჩა №4 შენობის დასავლეთით

210.0

03.03.21.400

60.

დავით აღმაშენებლის მოედანზე კოლონადას აღმოსავლეთით

120.0

03.03.21.305

61.

ილია ჭავჭავაძის გამზირი №48 ბინის დასავლეთით

125.0

03.04.26.305

120.0

03.04.26.307

63.

ილია ჭავჭავაძის გამზირზე ავტოსადგურის ჩრდილო-დასავლეთით (გზის სავალი
ნაწილი), ნაკვეთი №2
თამარ მეფის ქუჩა №60 შენობის აღმოსავლეთით /ნაკვეთი №4/447/

225.0

03.03.26.222

64.

სადგურის მოედანი №3-ის სამხრეთით, ნაკვეთი №1

200.0

03.03.26.141

65.

ფალიაშვილის ქუჩა, №33 შენობის სამხრეთით

360.0

03.03.21.196

66.

ნიუპორტის ქუჩა №38, საოლქო სასამართლოს სამხრეთ-დასავლეთით

44.0

03.03.22.109

67.

აღმაშენებლის მოედანი, „თიბისი“ ბანკის ჩრდილოეთით

731.0

03.03.21.304

68.

შოთა რუსთაველის გამზირი №35-ის აღმოსავლეთით

100.0

03.02.26.223

69.

გრიშაშვილის ქუჩა №6-ის სამხრეთით

200.0

03.04.25.067

70.

ნიუპორტის ქუჩა №32

791.0

03.03.22.108

71.

შოთა რუსთაველის გამზირი №95 შენობის ჩრდილოეთით

191.0

03.02.21.234

72.

შოთა რუსთაველის გამზირი №97-99-ის ჩრდილოეთით

420.0

03.02.21.235

73.

გრიშაშვილის ქუჩა №16-18-ის სამხრეთით

195.0

03.04.24.248

74.

უკრაინის ქუჩა №12-ის აღმოსავლეთით

192.0

03.04.30.345

75.

ჩეჩელაშვილის ქუჩა, სამედიცინო ცენტრი „ელჯის“ სამხრეთით

381.0

03.04.25.142

62.

3
76.
77.
78.

წმინდა ნინოს ქუჩა №25-27-ის აღმოსავლეთით
ფალიაშვილის ქუჩის მე-5 შესახვევი, ლადო მესხიშვილის სახელობის თეატრის
დასავლეთით, გზის მეორე მხარეს
ილია ჭავჭავაძის გამზირი №46-ის აღმოსავლეთით

182.0

03.03.21.405

535.0

03.03.21.131

220.0

03.04.26.309

30.22

03.04.01.567

76.60

03.04.01.568

76.01

03.04.01.569

273.0

03.01.24.412

82.

ზვიად გამსახურდიას გამზირი (ყოფილი რუსთაველის გამზირი) №163-ის
ჩრდილო-დასავლეთით, ნაკვეთი №1 (ავტოსადგომი)
ზ.გამსახურდიას გამზირი (ყოფილი რუსთაველის გამზირი) №163-ის ჩრდილოდასავლეთით, ნაკვეთი №2 (ავტოსადგომი)
ზვიად გამსახურდიას გამზირი (ყოფილი რუსთაველის გამზირი) №163-ის
ჩრდილო-დასავლეთით, ნაკვეთი №3 (ავტოსადგომი)
შარტავას ქუჩა №2-ის აღმოსავლეთით

83.

გრიშაშვილისა და ცისფერყანწელების ქუჩების გადაკვეთა

95.0

03.03.26.293

84.

გრიშაშვილის ქუჩა №3-ის ჩრდილოეთით

156.0

03.03.26.294

85.

გრიშაშვილის ქუჩა №19-ის ჩრდილოეთით

222.0

03.04.25.160

86.

გრიშაშვილის ქუჩა №12-ის სამხრეთით

103.0

03.04.24.276

87.

გრიშაშვილის ქუჩა №31-ის ჩრდილოეთით

219.0

03.04.24.277

88.

გრიშაშვილის ქუჩა №2-ის სამხრეთით

62.0

03.04.25.162

89.

გრიშაშვილის ქუჩა №30-ის ჩრდილოეთით

149.0

03.02.26.235

90.

მელიქიშვილის ქუჩა №12-ის აღმოსავლეთით

146.0

03.04.26.358

91.

ბუკიას ქუჩა №2-ის ჩრდილო-აღმოსავლეთით

110.0

03.01.23.303

92.

ბუკიას ქუჩა №2-ის აღმოსავლეთით

109.0

03.01.23.304

93.

ჯავახიშვილის ქუჩა №73-ის ჩრდილოეთით

45.0

03.04.21.207

94.

ბუხაიძის ქუჩა №4-ის დასავლეთით

257.0

03.01.22.188

95.

ჯავახიშვილის ქუჩა №24-ის სამხრეთით

173.0

03.01.22.189

96.

აღმაშენებლის გამზირის №140-ის სამხრეთით

149.0

03.04.22.344

97.

ლომოურის ქუჩა №4-ის სამხრეთით

224.0

03.04.32.512

98.

ბუხაიძის ქუჩა №24-ის აღმოსავლეთით

125.0

03.01.22.192

99.

ბუხაიძის ქუჩა №23-ის აღმოსავლეთით

163.0

03.01.22.194

100.

ხანძთელის ქუჩა №21-ის დასავლეთით

191.0

03.04.29.272

101.

სოლომონ პირველის ქუჩა №10-ის დასავლეთით

128.0

03.03.27.320

102.

მჭედლიძის ქუჩა №28-ის ჩრდილოეთით

265.0

03.04.28.378

103.

ნიკეას ქუჩა №4-ის აღმოსავლეთით

132.0

03.04.32.506

104.

ნიკეას ქუჩა №1-8-ის დასავლეთით

92.0

03.04.32.514

105.

გრიგოლ ხანძთელის ქუჩა №21ბ-ს დასავლეთით

208.0

03.04.25.163

106.

ფალიაშვილის ქუჩის პირველი შესახვევი №2-ის დასავლეთით

95.0

03.03.21.463

107.

ირაკლი აბაშიძის გამზირი №1-ის ჩრდილო-აღმოსავლეთით

246.0

03.04.21.208

108.

ილია ჭავჭავაძის გამზირი №59-ის ჩრდილოეთით

196.0

03.04.26.360

109.

დავით აღმაშენებლის გამზირი №129-ის ჩრდილოეთით

199.0

03.04.22.345

110.

დავით აღმაშენებლის გამზირი №127-ის ჩრდილოეთით

58.0

03.04.22.342

111.

ნიკეას ქუჩის მე-5 ჩიხი №1-ის სამხრეთით

228.0

03.05.22.358

112.

ნიკეას ქუჩა №42-ის სამხრეთით

262.0

03.05.22.360

113.

თამარ მეფის ქუჩა №56-ის შენობის აღმოსავლეთით

200.0

03.03.26.271

114.

ფალიაშვილის ქუჩა №29 შენობის სამხრეთით

210.0

03.03.21.386

115.

ნინოშვილის ქუჩა №46-ის სამხრეთით

48.0

03.04.23.280

116.

წერეთლის ქუჩა №22-ის აღმოსავლეთით

75.0

03.03.26.309

117.

წერეთლის ქუჩა №26-ის აღმოსავლეთით

196.0

03.03.26.311

79.
80.
81.

4
118.

წერეთლის ქუჩა №36-ის აღმოსავლეთით

232.0

03.03.26.316

119.

წერეთლის ქუჩის მე-2 ჩიხი №2-ის სამხრეთით

47.0

03.03.26.312

120.

წერეთლის ქუჩა №186-ის აღმოსავლეთით

303.0

03.06.21.303

121.

აღმაშენებლის გამზირი №1-ის ჩრდილოეთით

200.0

03.03.26.320

122.

აღმაშენებლის გამზირი №14-ის სამხრეთით

183.0

03.03.26.314

123.

აღმაშენებლის გამზირი №7-ის ჩრდილოეთით

254.0

03.03.26.317

124.

აღმაშენებლის გამზირი №11-ის ჩრდილოეთით

223.0

03.04.25.184

125.

აღმაშენებლის გამზირი №22-ის სამხრეთით

223.0

03.04.25.182

126.

აღმაშენებლის გამზირი №13-ის ჩრდილოეთით

203.0

03.04.25.183

127.

აღმაშენებლის გამზირი №24-ის სამხრეთით (ტროტუართან ერთად)

69.0

03.04.25.186

128.

ავტომშენებლის ქუჩა №13-ის ჩრდილოეთით

256.0

03.01.21.410

129.

ავტომშენებლის ქუჩა №15-ის ჩრდილოეთით

150.0

03.01.21.409

130.

ავტომშენებლის ქუჩა №17-ის ჩრდილოეთით

135.0

03.01.21.415

131.

ავტომშენებლის ქუჩა №7-ის ჩრდილოეთით

463.0

03.01.21.412

132.

ავტომშენებლის ქუჩა №8-ის სამხრეთით

160.0

03.01.21.414

133.

ავტომშენებლის ქუჩა № 10-ის სამხრეთით

208.0

03.01.21.413

134.

ავტომშენებლის ქუჩა №14-ის სამხრეთით

212.0

03.01.21.411

800.0

03.01.02.178

136.

ჯავახიშვილის ქუჩა, ბოლო მონაკვეთში დიაგნოსტიკური ცენტრის
ჩრდილოეთით (ნაკვეთი 2/178)
ახალგაზრდობის გამზირი №98-ის სამხრეთით

200.0

03.06.25.434

137.

ახალგაზრდობის გამზირი №98-ის ჩრდილოეთით

169.0

03.06.25.435

138.

ახალგაზრდობის გამზირი №98-ის აღმოსავლეთით

502.0

03.06.25.436

139.

ახალგაზრდობის გამზირი №98-ის დასავლეთით

136.0

03.06.25.437

140.

თამარ მეფის ქუჩა №68-ის აღმოსავლეთით

84.0

03.03.26.313

141.

თამარ მეფის ქუჩა №43-ის ჩრდილოეთით

43.0

03.03.27.342

142.

თამარ მეფის ქუჩა №31-ის დასავლეთით

242.0

03.03.26.315

143.

თამარ მეფის ქუჩა №70-ის აღმოსავლეთით

250.0

03.03.26.310

144.

რუსთაველის გამზირი №24-ის სამხრეთით

110.0

03.02.26.284

145.

რუსთაველის გამზირი №26-ის სამხრეთით

82.0

03.02.26.285

146.

რუსთაველის გამზირი №30-ის სამხრეთით

77.0

03.02.26.286

147.

რუსთაველის გამზირი №36-ის სამხრეთით

90.0

03.02.26.287

148.

ფოთის ქუჩა №40-ის სამხრეთით

180.0

03.06.21.304

149.

სოლომონ პირველის ქუჩა №8-ის აღმოსავლეთით

127.0

03.03.27.343

150.

აღმაშენებლის გამზირი №24-ის სამხრეთით

109.0

03.04.25.185

151.

ხორავას ქუჩა №1-ის დასავლეთით

839.0

03.04.30.422

152.

ბროსეს ქუჩა №1-ის სამხრეთ-დასავლეთით

61.0

03.03.21.488

153.

დავით და კონსტანტინეს ქუჩა №19-ის სამხრეთით

300.0

03.02.23.280

154.

დუმბაძის ქუჩა №2-ის აღმოსავლეთით

79.0

03.04.24.289

155.

გრიშაშვილის ქუჩა №1-ის ჩრდილოეთით

130.0

03.04.24.290

156.

გრიშაშვილის ქუჩა №26-ის სამხრეთ-აღმოსავლეთით

436.0

03.04.24.291

157.

ლ.ასათიანის ქუჩა №96-ის აღმოსავლეთით

240.0

03.04.32.567

158.

ლ.ასათიანის ქუჩა №137-ის დასავლეთით

240.0

03.04.32.568

159.

თაბუკაშვილის ქუჩა №4-ის აღმოსავლეთით

240.0

03.05.26.102

160.

თაბუკაშვილის ქუჩა №2-ის აღმოსავლეთით

200.0

03.05.26.103

135.

5
161.

ბუხაიძის ქუჩა №11-ის დასავლეთით

142.0

03.01.22.210

162.

ბუხაიძის ქუჩა №11ა-ს დასავლეთით

79.0

03.01.22.211

163.

ბუხაიძის ქუჩა №13-ის დასავლეთით

210.0

03.01.22.212

164.

ბუხაიძის ქუჩა №17-ის დასავლეთით

97.0

03.01.22.213

165.

ზ.გამსახურდიას გამზირი №23-ის ჩრდილოეთით

280.0

03.01.24.439

166.

ზ.გამსახურდიას გამზირი №27-ის ჩრდილოეთით

297.0

03.01.24.440

167.

ზ.გამსახურდიას გამზირი №34-ის სამხრეთ-აღმოსავლეთით

320.0

03.01.24.441

168.

ზ.გამსახურდიას გამზირი №40-ის სამხრეთ-აღმოსავლეთით

255.0

03.01.24.442

169.

გ.ტაბიძის ქუჩა №22-ის აღმოსავლეთით

265.0

03.04.24.292

170.

ზ.გამსახურდიას გამზირი №47-ის მიმდებარედ

349.0

03.05.24.730

171.

ზ.გამსახურდიას გამზირი №47-ის მიმდებარედ

91.0

03.05.24.728

172.

თამარ მეფის ქუჩა №72ა-ს სამხრეთ დასავლეთით

80.0

03.03.26.318

173.

თამარ მეფის ქუჩა №95-ის სამხრეთ-დასავლეთით

93.0

03.03.26.319

174.

აღმაშენებლის გამზირი №8-ის სამხრეთით

238.0

03.03.26.321

175.

წერეთლის ქუჩა №165-ის დასავლეთით

180.0

03.06.21.305

176.

ვარლამიშვილის ქუჩა №9-ის აღმოსავლეთით

198.0

03.03.22.308

177.

ნინოშვილის ქუჩაზე არსებული სკვერის აღმოსავლეთით

173.0

03.04.23.305

178.

ბერი თედორეს ქუჩა №50-ის აღმოსავლეთით

430.0

03.04.23.304

179.

ილია ჭავჭავაძის გამზირი №12-ის სამხრეთით

253.0

03.04.31.348

180.

ილია ჭავჭავაძის გამზირი №45-ის ჩრდილოეთით

143.0

03.04.30.426

181.

ილია ჭავჭავაძის გამზირი №41-ის ჩრდილოეთით

364.0

03.04.30.427

182.

ილია ჭავჭავაძის გამზირი №51-ის ჩრდილოეთით

95.0

03.04.30.428

183.

ილია ჭავჭავაძის გამზირი №32-ის სამხრეთ-დასავლეთით

376.0

03.04.30.429

184.

ილია ჭავჭავაძის გამზირი №36-38-ის სამხრეთ-დასავლეთით

329.0

03.04.30.430

185.

ილია ჭავჭავაძის გამზირი №44-ის სამხრეთ-დასავლეთით

145.0

03.04.30.431

186.

ილია ჭავჭავაძის გამზირი №37-ის ჩრდილოეთით

119.0

03.04.26.381

187.

ილია ჭავჭავაძის გამზირი №59ა-ს სამხრეთით

94.0

03.04.26.382

188.

ილია ჭავჭავაძის გამზირი №18-ის სამხრეთით

111.0

03.04.31.349

189.

ილია ჭავჭავაძის გამზირი №8-ის აღმოსავლეთით

177.0

03.04.32.572

190.

ილია ჭავჭავაძის გამზირი №7,9,11-ის ჩრდილოეთით

149.0

03.04.32.571

191.

ილია ჭავჭავაძის გამზირი №13, 15, 17-ის ჩრდილოეთით

119.0

03.04.32.574

192.

ილია ჭავჭავაძის გამზირი № 28, 26, 24-ის სამხრეთით

127.0

03.04.30.424

193.

ილია ჭავჭავაძის გამზირი №20, 22-ის სამხრეთით

113.0

03.04.31.351

194.

ილია ჭავჭავაძის გამზირი №13, 15, 17-ის ჩრდილოეთით

87.0

03.04.32.575

195.

ფალიაშვილის ქუჩა №8-ის აღმოსავლეთით

300.0

03.03.21.199

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე,
საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის
შემსრულებელი

ირაკლი შენგელია

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს 2019 წლის 27 თებერვლის
№ 149 განკარგულების დანართი № 2

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების,
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „პარკინგსერვისისათვის“
პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით,
სარგებლობაში გადასაცემი ქონების ნუსხა
(ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პარკირების სპეციალური ადგილები
ტაქსებისა და სპეციალური ტრანსპორტისათვის)
№

ადგილმდებარეობა

1

2

ფართობი

ამონაწერის №

3

4

1.

სოლომონ I-ის ქუჩა №64 შენობის აღმოსავლეთით

30.0

03.03.27.283

2.

შოთა რუსთაველის გამზირი №85 შენობის ჩრდილოეთით

33.0

03.02.25.211

3.

ფალიაშვილის ქუჩა №19-27 შენობის სამხრეთით

120.0

03.03.21.378

4.

ჩხობაძის ქუჩა №16 შენობის აღმოსავლეთით, ნაკვეთი №1

30.0

03.01.23.241

5.

ჩხობაძის ქუჩა №16 შენობის აღმოსავლეთით, ნაკვეთი №2

30.0

03.01.23.240

6.

ილია ჭავჭავაძის გამზირი №50 შენობის აღმოსავლეთით

158.0

03.04.26.293

7.

ბროსეს ქუჩა №5 შენობის დასავლეთით

168.0

03.03.22.270

8.

თამარ მეფის ქუჩა №56 შენობის აღმოსავლეთით

45.0

03.03.26.081

9.

ილია ჭავჭავაძის გამზირი №24-26 შენობის სამხრეთით

50.5

03.04.30.337

10.

ფალიაშვილის ქუჩის I შესახვევი №2 შენობის აღმოსავლეთით

100.0

03.03.21.387

11.

ნინოშვილის ქუჩა №46 შენობის აღმოსავლეთით

76.0

03.04.24.237

12.

ნიკეას ქუჩის II ჩიხის №2ა-ს სამხრეთით

56.0

03.05.22.302

13.

დავით აღმაშენებლის მოედანზე კოლონადას აღმოსავლეთით

144.0

03.03.21.305

14.

თამარ მეფის ქუჩა №60 შენობის აღმოსავლეთით (ნაკვეთი №4/447)

25.0

03.03.26.222

15.

დავით აღმაშენებლის მოედანი, „თიბისი“ ბანკის ჩრდილოეთით

60.0

03.03.21.304

16.

ჩეჩელაშვილის ქუჩა, სამედიცინო ცენტრი „ელჯის“ სამხრეთით

24.0

03.04.25.142

17.

ილია ჭავჭავაძის გამზირი №46-ის აღმოსავლეთით

50.0

03.04.26.309

18.

ჯავახიშვილის ქუჩა №1-ის აღმოსავლეთით

150.0

03.02.21.249

19.

თამარ მეფის ქუჩა №24–ის აღმოსავლეთით

121.0

03.03.26.286

20.

თამარ მეფის ქუჩა №14–ის სამხრეთით

50.4

03.03.21.397

21.

ილია ჭავჭავაძის გამზირი №53-ის ჩრდილოეთით

152.0

03.04.26.310

22.

წმინდა ნინოს ქუჩა №25-27-ის აღმოსავლეთით

72.0

03.03.21.405

23.

ტაბიძის ქუჩა №23-ის სამხრეთით

57.0

03.04.25.161

24.

რუსთაველის გამზირი №42-ის აღმოსავლეთით

74.0

03.02.26.236

25.

რუსთაველის მოედნის აღმოსავლეთით

37.0

03.03.21.461

26.

დავით აღმაშენებლის გამზირი №10-12-ის სამხრეთით

98.0

03.03.26.290

27.

წერეთლის ქუჩა №99-ის დასავლეთით

73.0

03.03.26.291

28.

ჭავჭავაძის გამზირი №52-ის აღმოსავლეთით

95.0

03.04.26.364

29.

ბუკიას ქუჩა №3-ის დასავლეთით

226.0

03.01.23.302

30.

ჯავახიშვილის ქუჩა №73-ის დასავლეთით

100.0

03.01.22.193

31.

ჯავახიშვილის ქუჩა №34-ის სამხრეთით

66.0

03.01.22.187

32.

ჯავახიშვილის ქუჩა №73-ის ჩრდილოეთით

118.0

03.01.22.190

2
33.

ხორავას ქუჩა №3-ის დასავლეთით

190.0

03.04.30.394

34.

ირაკლი აბაშიძის გამზირისა და რუსთაველის გამზირის გადაკვეთა

75.0

03.04.21.206

35.

შარტავას ქუჩა №1-ის დასავლეთით

110.0

03.01.24.411

36.

ბუხაიძის ქუჩა №18-ის აღმოსავლეთით

79.0

03.01.22.191

37.

ირაკლი აბაშიძის გამზირი №14ა-ს აღმოსავლეთით

114.0

03.01.22.195

38.

ერისთავის ქუჩა №24-ის ჩრდილოეთით

125.0

03.04.29.273

39.

სოლომონ პირველის ქუჩა №8-ის აღმოსავლეთით

116.0

03.03.27.321

40.

დავითაშვილის ქუჩის მე-2 შესახვევი, №1-ის სამხრეთით

165.0

03.04.28.379

41.

ნიკეას ქუჩა №1-8-ის დასავლეთით

92.0

03.04.32.514

42.

ფალიაშვილის ქუჩა №13-15-ის დასავლეთით

38.0

03.03.21.462

43.

ილია ჭავჭავაძის გამზირი №58-ის აღმოსავლეთით

224.0

03.04.26.362

44.

ილია ჭავჭავაძის გამზირი №59-ის ჩრდილო-აღმოსავლეთით

100.0

03.04.26.363

45.

ილია ჭავჭავაძის გამზირი №58-ის აღმოსავლეთით

36.0

03.04.26.361

46.

დავით აღმაშენებლის გამზირი №127-ის აღმოსავლეთით

36.0

03.04.26.359

47.

ნიკეას ქუჩა №17-ის სამხრეთით

162.0

03.05.22.359

48.

ნიკეას ქუჩის მე-2 შესახვევი №1-2-ის ჩრდილოეთით

294.0

03.05.22.361

49.

ჯავახიშვილის ქუჩა №83-ის ჩრდილოეთით

159.0

03.01.22.196

50.

კონსტანტინე გამსახურდიას ქუჩა №5-ის დასავლეთით

80.0

03.04.31.315

60.0

03.04.26.306

60.0

03.04.26.308

53.

ილია ჭავჭავაძის გამზირზე, ავტოსადგურის ჩრდილო-დასავლეთით (გზის
სავალი ნაწილი) ნაკვეთი №3
ილია ჭავჭავაძის გამზირზე, ავტოსადგურის ჩრდილო-დასავლეთით (გზის
სავალი ნაწილი) ნაკვეთი №1
შოთა რუსთაველის გამზირი, №95 შენობის ჩრდილოეთით

100.0

03.02.21.234

54.

აღმაშენებლის გამზირი №1-ის ჩრდილოეთით

79.0

03.03.26.320

55.

ახალგაზრდობის გამზირისა და ლეონიძის ქუჩის გადაკვეთა

90.0

03.06.25.433

56.

ახალგაზრდობის გამზირი №98-ის სამხრეთით

65.0

03.06.25.434

57.

რუსთაველის გამზირი №38-ის სამხრეთით

88.0

03.02.26.288

58.

ფოთის ქუჩა №40-ის სამხრეთით

48.0

03.06.21.304

59.

დავით და კონსტანტინეს ქუჩა №19-ის სამხრეთით

70.0

03.02.23.280

60.

გრიშაშვილის ქუჩა №1-ის ჩრდილოეთით

37.0

03.04.24.290

61.

ნიკეას ქუჩა №27ა-ს დასავლეთით

36.0

03.05.23.279

62.

თაბუკაშვილის ქუჩა №2-ის აღმოსავლეთით

40.0

03.05.26.103

63.

ზ.გამსახურდიას გამზირი №23-ის ჩრდილოეთით

26.0

03.01.24.439

64.

ზ.გამსახურდიას გამზირი №34-ის სამხრეთ-აღმოსავლეთით

23.0

03.01.24.441

65.

წერეთლის ქუჩა №165-ის დასავლეთით

28.0

03.06.21.305

66.

ნინოშვილის ქუჩა №46 შენობის სამხრეთით

351.0

03.04.23.303

67.

ილია ჭავჭავაძის გამზირი №49-ს ჩრდილოეთით

130.0

03.04.30.425

68.

სადგურის მოედანი №5-ის დასავლეთით

300.0

03.03.26.142

51.
52.

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე,
საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის
შემსრულებელი

ირაკლი შენგელია

