
         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

4754/3-79/22
27-05-2022

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერს,

ბატონ დავით შარაშიძეს

საქართველოს პარლამენტის წევრის შეკითხვა

ბატონო დავით,

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლისა და საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 
148-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 ნაწილის საფუძველზე, მოგმართავთ საქართველოს 
პარლამენტის წევრის შეკითხვით:

მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის წესისა და 
საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ საქართველოს კანონის საფუძველზე 
მიმდინარე პროექტის ფარგლებში  ხორციელდება თუ არა მუნიციპალიტეტში მიწების 
რეგისტრაციის პროცესი? თუ ხორციელდება, ამჟამად რამდენია რეგისტრირებული და რა 
ფართობი რჩება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში? არის თუ არა მაღალი მოთხოვნა 
მოსახლეობის მხრიდან მიწის რეგისტრაციაზე?

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ტარიელ ნაკაიძე



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

4753/3-79/22
27-05-2022

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერს,

ბატონ დათო გოგუას

საქართველოს პარლამენტის წევრის შეკითხვა

ბატონო დათო,

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლისა და საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 
148-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 ნაწილის საფუძველზე, მოგმართავთ საქართველოს 
პარლამენტის წევრის შეკითხვით:

მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის წესისა და 
საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ საქართველოს კანონის საფუძველზე 
მიმდინარე პროექტის ფარგლებში  ხორციელდება თუ არა მუნიციპალიტეტში მიწების 
რეგისტრაციის პროცესი? თუ ხორციელდება, ამჟამად რამდენია რეგისტრირებული და რა 
ფართობი რჩება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში? არის თუ არა მაღალი მოთხოვნა 
მოსახლეობის მხრიდან მიწის რეგისტრაციაზე?

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ტარიელ ნაკაიძე



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

4752/3-79/22
27-05-2022

ხონის მუნიციპალიტეტის მერს,

ბატონ ლადო ჯურხაძეს

საქართველოს პარლამენტის წევრის შეკითხვა

ბატონო ლადო,

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლისა და საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 
148-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 ნაწილის საფუძველზე, მოგმართავთ საქართველოს პარლამენტის 
წევრის შეკითხვით:

მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის წესისა და 
საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ საქართველოს კანონის საფუძველზე 
მიმდინარე პროექტის ფარგლებში  ხორციელდება თუ არა მუნიციპალიტეტში მიწების 
რეგისტრაციის პროცესი? თუ ხორციელდება, ამჟამად რამდენია რეგისტრირებული და რა 
ფართობი რჩება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში? არის თუ არა მაღალი მოთხოვნა 
მოსახლეობის მხრიდან მიწის რეგისტრაციაზე?

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ტარიელ ნაკაიძე



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

4751/3-79/22
27-05-2022

ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერს,

ბატონ გიორგი ნემსაძეს

საქართველოს პარლამენტის წევრის შეკითხვა

ბატონო გიორგი,

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლისა და საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 
148-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 ნაწილის საფუძველზე, მოგმართავთ საქართველოს 
პარლამენტის წევრის შეკითხვით:

მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის წესისა და 
საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ საქართველოს კანონის საფუძველზე 
მიმდინარე პროექტის ფარგლებში  ხორციელდება თუ არა მუნიციპალიტეტში მიწების 
რეგისტრაციის პროცესი? თუ ხორციელდება, ამჟამად რამდენია რეგისტრირებული და რა 
ფართობი რჩება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში? არის თუ არა მაღალი მოთხოვნა 
მოსახლეობის მხრიდან მიწის რეგისტრაციაზე?

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ტარიელ ნაკაიძე



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

4750/3-79/22
27-05-2022

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერს,

ბატონ ზაზა დიასამიძეს

საქართველოს პარლამენტის წევრის შეკითხვა

ბატონო ზაზა,

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლისა და საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 
148-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 ნაწილის საფუძველზე, მოგმართავთ საქართველოს პარლამენტის 
წევრის შეკითხვით:

მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის წესისა და 
საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ საქართველოს კანონის საფუძველზე 
მიმდინარე პროექტის ფარგლებში  ხორციელდება თუ არა მუნიციპალიტეტში მიწების 
რეგისტრაციის პროცესი? თუ ხორციელდება, ამჟამად რამდენია რეგისტრირებული და რა 
ფართობი რჩება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში? არის თუ არა მაღალი მოთხოვნა 
მოსახლეობის მხრიდან მიწის რეგისტრაციაზე?

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ტარიელ ნაკაიძე



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

4757/3-79/22
27-05-2022

ხობისმუნიციპალიტეტის მერს,

ბატონ დავით ბუკიას

საქართველოს პარლამენტის წევრის შეკითხვა

ბატონო დავით,

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლისა და საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 
148-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 ნაწილის საფუძველზე, მოგმართავთ საქართველოს პარლამენტის 
წევრის შეკითხვით:

მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის წესისა და 
საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ საქართველოს კანონის საფუძველზე 
მიმდინარე პროექტის ფარგლებში  ხორციელდება თუ არა მუნიციპალიტეტში მიწების 
რეგისტრაციის პროცესი? თუ ხორციელდება, ამჟამად რამდენია რეგისტრირებული და რა 
ფართობი რჩება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში? არის თუ არა მაღალი მოთხოვნა 
მოსახლეობის მხრიდან მიწის რეგისტრაციაზე?

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ტარიელ ნაკაიძე



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

4743/3-79/22
27-05-2022

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერს,

ბატონ გივი მოდებაძეს

საქართველოს პარლამენტის წევრის შეკითხვა

ბატონო გივი,

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლისა და საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 
148-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 ნაწილის საფუძველზე, მოგმართავთ საქართველოს პარლამენტის 
წევრის შეკითხვით:

მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის წესისა და 
საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ საქართველოს კანონის საფუძველზე 
მიმდინარე პროექტის ფარგლებში  ხორციელდება თუ არა მუნიციპალიტეტში მიწების 
რეგისტრაციის პროცესი? თუ ხორციელდება, ამჟამად რამდენია რეგისტრირებული და რა 
ფართობი რჩება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში? არის თუ არა მაღალი მოთხოვნა 
მოსახლეობის მხრიდან მიწის რეგისტრაციაზე?

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ტარიელ ნაკაიძე



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

4741/3-79/22
27-05-2022

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერს,

ბატონ ბაკურ ავსაჯანაშვილს

საქართველოს პარლამენტის წევრის შეკითხვა

ბატონო ბაკურ,

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლისა და საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 
148-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 ნაწილის საფუძველზე, მოგმართავთ საქართველოს 
პარლამენტის წევრის შეკითხვით:

მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის წესისა და 
საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ საქართველოს კანონის საფუძველზე 
მიმდინარე პროექტის ფარგლებში  ხორციელდება თუ არა მუნიციპალიტეტში მიწების 
რეგისტრაციის პროცესი? თუ ხორციელდება, ამჟამად რამდენია რეგისტრირებული და რა 
ფართობი რჩება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში? არის თუ არა მაღალი მოთხოვნა 
მოსახლეობის მხრიდან მიწის რეგისტრაციაზე?

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ტარიელ ნაკაიძე



ადრესატი: საქართველოს	პარლამენტი

გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

წერილის	ნომერი:	100-1002215082
თარიღი:	30/05/2022 	

საქართველოს	პარლამენტის	წევრს
ბატონ	ტარიელ	ნაკაიძეს

	 ბატონო	ტარიელ,
	 თქვენი,	 მიმდინარე	 წლის	 27	 მაისის	 #	 4747/3-79/22	 წერილის	 პასუხად	 გაცნობებთ,	 რომ
შუახევის	 მუნციპალიტეტის	 ტერიტორიაზე	 ,,მიწის	 ნაკვეთებზე	 უფლებათა	 სისტემური	 და
სპორადული	 რეგისტრაციის	 წესისა	 და	 საკადასტრო	 მონაცემების	 სრულყოფის	 შესახებ"
საქართველოს	კანონის	საფუძველზე	მიმდინარე	პროექტის	ფარგლებში,	მიწის	რეგისტრაციის	პროცესი
საქართველოს	 იუსტიციის	 სამინისტროს	 სსიპ	 საჯარო	 რეესტრის	 ეროვნული	 სააგენტოს	 გეგმა	 -
გრაფიკის	 შესაბამისად	 უნდა	 განხორციელდეს	 შუახევის	 მუნიციპალიტეტის	 3	 (სამ)	 ადმინისტრაციულ
ერთეულში.

	 დანართი:	22	ფურრცელი.	

	 პატივისცემით,

ომარ	ტაკიძე

შუახევის	მუნიციპალიტეტის	მერია-მერი



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

4756/3-79/22
27-05-2022

ხულოს მუნიციპალიტეტის მერს,

ბატონ ვახტანგ ბერიძეს

საქართველოს პარლამენტის წევრის შეკითხვა

ბატონო ვახტანგტ,

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლისა და საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 
148-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 ნაწილის საფუძველზე, მოგმართავთ საქართველოს პარლამენტის 
წევრის შეკითხვით:

მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის წესისა და 
საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ საქართველოს კანონის საფუძველზე 
მიმდინარე პროექტის ფარგლებში  ხორციელდება თუ არა მუნიციპალიტეტში მიწების 
რეგისტრაციის პროცესი? თუ ხორციელდება, ამჟამად რამდენია რეგისტრირებული და რა 
ფართობი რჩება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში? არის თუ არა მაღალი მოთხოვნა 
მოსახლეობის მხრიდან მიწის რეგისტრაციაზე?

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ტარიელ ნაკაიძე



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

4701/3-79/22
27-05-2022

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერს,

ბატონ ვასილ გველესიან

საქართველოს პარლამენტის წევრის შეკითხვა

ბატონო ვასილ,

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლისა და საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 
148-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 ნაწილის საფუძველზე, მოგმართავთ საქართველოს 
პარლამენტის წევრის შეკითხვით:

მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის წესისა და 
საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ საქართველოს კანონის საფუძველზე 
მიმდინარე პროექტის ფარგლებში  ხორციელდება თუ არა მუნიციპალიტეტში მიწების 
რეგისტრაციის პროცესი? თუ ხორციელდება, ამჟამად რამდენია რეგისტრირებული და რა 
ფართობი რჩება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში? არის თუ არა მაღალი მოთხოვნა 
მოსახლეობის მხრიდან მიწის რეგისტრაციაზე?

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ტარიელ ნაკაიძე



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

4688/3-79/22
27-05-2022

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერს,

ბატონ ირაკლი ლაზარაშვილს

საქართველოს პარლამენტის წევრის შეკითხვა

ბატონო ირაკლი,

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლისა და საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 
148-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 ნაწილის საფუძველზე, მოგმართავთ საქართველოს 
პარლამენტის წევრის შეკითხვით:

მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის წესისა და 
საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ საქართველოს კანონის საფუძველზე 
მიმდინარე პროექტის ფარგლებში  ხორციელდება თუ არა მუნიციპალიტეტში მიწების 
რეგისტრაციის პროცესი? თუ ხორციელდება, ამჟამად რამდენია რეგისტრირებული და რა 
ფართობი რჩება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში? არის თუ არა მაღალი მოთხოვნა 
მოსახლეობის მხრიდან მიწის რეგისტრაციაზე?

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ტარიელ ნაკაიძე



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

4700/3-79/22
27-05-2022

გორის მუნიციპალიტეტის მერს,

ბატონ ვლადიმერ ხინჩეგაშვილს

საქართველოს პარლამენტის წევრის შეკითხვა

ბატონო ვლადიმერ,

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლისა და საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 
148-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 ნაწილის საფუძველზე, მოგმართავთ საქართველოს 
პარლამენტის წევრის შეკითხვით:

მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის წესისა და 
საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ საქართველოს კანონის საფუძველზე 
მიმდინარე პროექტის ფარგლებში  ხორციელდება თუ არა მუნიციპალიტეტში მიწების 
რეგისტრაციის პროცესი? თუ ხორციელდება, ამჟამად რამდენია რეგისტრირებული და რა 
ფართობი რჩება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში? არის თუ არა მაღალი მოთხოვნა 
მოსახლეობის მხრიდან მიწის რეგისტრაციაზე?

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ტარიელ ნაკაიძე



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

4699/3-79/22
27-05-2022

ვანის მუნიციპალიტეტის მერს,

ბატონ ალექსანდრე გოგორიშვილს

საქართველოს პარლამენტის წევრის შეკითხვა

ბატონო ალექსანდრე,

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლისა და საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 
148-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 ნაწილის საფუძველზე, მოგმართავთ საქართველოს 
პარლამენტის წევრის შეკითხვით:

მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის წესისა და 
საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ საქართველოს კანონის საფუძველზე 
მიმდინარე პროექტის ფარგლებში  ხორციელდება თუ არა მუნიციპალიტეტში მიწების 
რეგისტრაციის პროცესი? თუ ხორციელდება, ამჟამად რამდენია რეგისტრირებული და რა 
ფართობი რჩება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში? არის თუ არა მაღალი მოთხოვნა 
მოსახლეობის მხრიდან მიწის რეგისტრაციაზე?

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ტარიელ ნაკაიძე



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

4685/3-79/22
27-05-2022

ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერს,

ბატონ გოჩა ქიმაძეს

საქართველოს პარლამენტის წევრის შეკითხვა

ბატონო გოჩა,

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლისა და საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 
148-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 ნაწილის საფუძველზე, მოგმართავთ საქართველოს 
პარლამენტის წევრის შეკითხვით:

მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის წესისა და 
საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ საქართველოს კანონის საფუძველზე 
მიმდინარე პროექტის ფარგლებში  ხორციელდება თუ არა მუნიციპალიტეტში მიწების 
რეგისტრაციის პროცესი? თუ ხორციელდება, ამჟამად რამდენია რეგისტრირებული და რა 
ფართობი რჩება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში? არის თუ არა მაღალი მოთხოვნა 
მოსახლეობის მხრიდან მიწის რეგისტრაციაზე?

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ტარიელ ნაკაიძე



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი
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გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერს,

ბატონ ზურაბ უტიაშვილს

საქართველოს პარლამენტის წევრის შეკითხვა

ბატონო ზურაბ,

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლისა და საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 
148-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 ნაწილის საფუძველზე, მოგმართავთ საქართველოს 
პარლამენტის წევრის შეკითხვით:

მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის წესისა და 
საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ საქართველოს კანონის საფუძველზე 
მიმდინარე პროექტის ფარგლებში  ხორციელდება თუ არა მუნიციპალიტეტში მიწების 
რეგისტრაციის პროცესი? თუ ხორციელდება, ამჟამად რამდენია რეგისტრირებული და რა 
ფართობი რჩება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში? არის თუ არა მაღალი მოთხოვნა 
მოსახლეობის მხრიდან მიწის რეგისტრაციაზე?

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ტარიელ ნაკაიძე



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი
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აბაშის მუნიციპალიტეტის მერს,

ბატონ გიგა გაბელაიას

საქართველოს პარლამენტის წევრის შეკითხვა

ბატონო გიგა,

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლისა და საქართველოს პარლამენტის 

რეგლამენტის 148-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 ნაწილის საფუძველზე, მოგმართავთ 

საქართველოს პარლამენტის წევრის შეკითხვით:

მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის წესისა და 

საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ საქართველოს კანონის საფუძველზე 

მიმდინარე პროექტის ფარგლებში ხორციელდება თუ არა მუნიციპალიტეტში მიწების 

რეგისტრაციის პროცესი? თუ ხორციელდება, ამჟამად რამდენია რეგისტრირებული და რა 

ფართობი რჩება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში? არის თუ არა მაღალი მოთხოვნა 

მოსახლეობის მხრიდან მიწის რეგისტრაციაზე?

პატივისცემით, 

პარლამენტის წევრი
ტარიელ ნაკაიძე


