
E

E

E

E D

C

B

A

25

16

18.2

15.2

9.9

6.2

5.5

2.9

01/1

481350

481350

46
29

35
0

46
29

35
0

pirobiTi aRniSvnebi

kv.m.

xelmowera:

nakveTis farTobi

daniSnuleba 

-

sakadastro agegmviTi/azomviTi naxazi

sakadastro aRweraze 
uflebamosili piri

xelmowera:dainteresebuli piri

misamarTi

SeniSvna: 

TariRi :

masStabi

xazobrivi nagebobis faqtobrivi sigrZe: 

xazobrivi nagebobis gegmarebiTi sigrZe: 
metri
metri

0 3.5 7 10.5 141.75
მეტრი

saxelmwifo geodeziuri
koordinatTa sistema

0.0
0

0.00

xazobrivi nagebobis wertilovani obieqti: raodenoba

q. Tbilisi, diRmis saswavlo sacdeli meurneoba

sasoflo-sameurneo

611

20.07.2016 w.

nakveTis sakadastro sazRvari arafiqsirebuli

nakveTis sakadastro sazRvari fiqsirebuli

Senoba-nageboba01/1

servituti

gza

mosazRvre nakveTis niSnuliD

WGS_1984_UTM_Zone_38N

moduli IV: savele azomviTi samuSaoebis praqtika

uZravi qonebis obieqti (Sabloni)



ფართობი (კვ.მ) დანიშნულება 

611 sasoflo-sameurneo

შენობა–ნაგებობის 

რიგითი ნომერი
დანიშნულება მდგომარეობა სართულიანობა

01 sacxovrebeli aSenebuli 1

ვალდებულების სახე ფართობი (კვ.მ)

servituti 611

 ხაზობრივი 

ნაგებობის ტიპი

ხაზობრივი ნაგებობის ფაქტობრივი 

სიგრძე (მ)

ხაზობრივი ნაგებობის 

გეგმარებითი სიგრძე (მ)

ხაზობრივი ნაგებობის 

თანამდევი წერტილოვანი 

ობიექტის ტიპი 

ხაზობრივი ნაგებობის 

თანამდევი წერტილოვანი 

ობიექტის რაოდენობა

საზღვარი მოსაზღვრის აღწერა

საკადასტრო აღწერის 

დამსწრე პირების   სახელი 

გვარი

ხელმოწერა  

A  –––––– B xaTuna janjalaSvili dimitri maxaTaZe

B –––––– C daudgeneli

C–––––– D ana gvetaZe

D –––––– A gza

აზომვის შესრულების თარიღი:                        

საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი 

სამუშაოების შემსრულებელი პირი და 

მისი ხელმოწერა

სერტიფიცირებული 

პირი

დაინტერესებული პირი

დაინტერესებული პირის 

საიდენტიფიკაციო მონაცემი

დაინტერესებული პირის ხელმოწერა

საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი ნახაზის ფორმის მეორე გვერდი

საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი სამუშაოების 

შემსრულებელი პირის სახელი, გვარი
სერტიფიცირებული პირი

საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი სამუშაოების 

შემსრულებელი პირის საიდენტიფიკაციო მონაცემი

მიწის ნაკვეთის/ხაზობრივი ნაგებობის 

ადგილმდებარეობა/მისამართი

q. Tbilisi, diRmis saswavlo sacdeli meurneoba

q. Tbilisi, jorj buSis quCa #1,    tel: 566 010101

22222222222

საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი სამუშაოების 

შემსრულებელი პირის საკონტაქტო ინფორმაცია

უფლებრივი შეზღუდვის/ დატვირთვის 

საზღვრების აღწერა

საკადასტრო აზომვის მეთოდოლოგია

maRali sizustis geodeziuri xelsawyo GPS-is gamoyenebiT GeoCors-is geodeziuri 

sistemis saSualebiT, realuri drois (RTK) reJimSi  da taqeometriuli agegmvis 

meTodi

moduli IV: savele azomviTi samuSaoebis praqtika 

uZravi qonebis obieqti (Sabloni) მე-2-ე გვ.

20.07.2016

dimitri maxaTaZe
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