ბრძანება
N03/94
25 / ოქტომბერი / 2012 წ.

ქ.თბილისი

საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის
მინისტრის 2007 წლის 01 ოქტომბრის #3/181 ბრძანების
დანართი #1-ში და #2-ში ცვლილების შეტანის თაობაზე
"საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის” 63-ე მუხლის თანახმად,
ვბრძანებ:
1. ქ. თბილისში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის თვალსაზრისით ღირებული
ნაგებობებისათვის კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსის მინიჭების შესახებ
საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის მინისტრის 2007 წლის 01 ოქტომბრის
#3/181 ბრძანების დანართი #1-ში და #2-ში შეტანილ იქნეს შემდეგი სახის ცვლილება:
ა) დანართი #1-ში შეტანილი რიგითი ნომერი 1350, ნაცვლად “ქიაჩელი ლეოს ქ.#18”-სა,
ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით _ " ქიაჩელი ლეოს ქ.#16", ასევე ამავე ბრძანების დანართი #2ში, კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტის/ძეგლის სააღრიცხვო ბარათი #010206131-ში
შეტანილ იქნეს შემდეგი სახის ცვლილება: “ ქიაჩელი ლეოს ქ.#18 ” შეიცვალოს შემდეგი
რედაქციით _ " ქიაჩელი ლეოს ქ.#16" და ჩამოყალიბდეს დანართის შესაბამისად.
ბ) დანართი #1-ში შეტანილი რიგითი ნომერი 1710, ნაცვლად “ჯავახიშვილი ივანეს ქ.#37 /
ტურგენევის ქ.#8”-სა, ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით _ " ჯავახიშვილი ივანეს ქ.#37 /
ტურგენევის ქ.#2”, ასევე ამავე ბრძანების დანართი #2-ში, კულტურული მემკვიდრეობის
ობიექტის/ძეგლის სააღრიცხვო ბარათი #010203284-ში შეტანილ იქნეს შემდეგი სახის ცვლილება:
“ ჯავახიშვილი ივანეს ქ.#37 / ტურგენევის ქ.#8” შეიცვალოს შემდეგი რედაქციით _ ` ჯავახიშვილი
ივანეს
ქ.#37
/
ტურგენევის
ქ.#2”
და
ჩამოყალიბდეს
დანართის
შესაბამისად.
გ) დაევალოს კულტურული მემკვიდრეობის სტრატეგიის, ორგანიზაციების კოორდინაციისა და
ნებართვების დეპარტამენტს ამ ბრძანების ამოქმედებიდან 1 თვის ვადაში, ბრძანების პირველ
პუნქტში მითითებული ობიექტის მონაცემების სამინისტროს ინტერნეტ-გვერდზე ასახვა.

2. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს გამოქვეყნებიდან ერთი თვის ვადაში საქართველოს
მთავრობაში (მისამართი: ქ. თბილისი, პავლე ინგოროყვას ქუჩა #7).

ministris movaleobis Semsrulebeli

nikoloz rurua

brZanebis danarTi

1350. qiaCelis /leo/ quCa

16

kulturuli memkvidreobis uZravi obieqtis/Zeglis saaRricxvo
baraTi # 010206131

1. saxelwodeba – sacxovrebeli saxli
2. adgilmdebareoba / misamarTi - saqarTvelo, q. Tbilisi, qiaCeli leos
quCa 16
3. saxeoba - arqiteqturis
4. TariRi - me-19 saukunis dasasruli

1710. javaxiSvilis /ivane/ quCa

37 / turgenevis

quCa

2

kulturuli memkvidreobis uZravi obieqtis/Zeglis saaRricxvo
baraTi # 010203284

1. saxelwodeba - sacxovrebeli saxli
2. adgilmdebareoba / misamarTi - saqarTvelo, q. Tbilisi, javaxiSvili
ivanes quCa 37 / turgenevis quCa 2
3. saxeoba - arqiteqturis
4. TariRi - me-19 saukunis II naxevari

