






სსგს იმერეთის სამოქალაქო რეესტრის სამსახური

ქუთაისი, ირ.აბაშიძის N20
ტელეფონი: (8461)______        

28 ივლისი 2020
N 6010120002385

საინფორმაციო ბარათი

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

/ ----- /რეგისტრაციიდან მოხსნის თარიღირეგისტრაციის თარიღი

პირადი N

სახელი

გვარი

მამის სახელი

დაბადების თარიღი

დაბადების ადგილი

რეგისტრაციის ადგილი

დოკუმენტი

გაცემის თარიღი

გაუქმების თარიღიგაუქმების მიზეზი

გამცემი ორგანო

მოქალაქეობა

60003005383

რამაზი

სალდაძე

ვლადიმერი საქართველო, / ----- /

01.08.1948

საქართველო, ქუთაისი

პირადობის ელექტრონული მოწმობა N / ----- /15IF60251

იუსტიციის სამინისტრო

ქუთაისი იოანე პეტრიწის IV შეს. N 2ა

აქტიური

სქესი მამრობითი

ფაქტიური მისამართი

29.08.1997

25.12.2016

/ ----- /

დამატებითი ინფორმაცია / ----- /

/ ----- /წინა რეგისტრაციის ადგილი

რეგისტრაციის თარიღი 29.08.1997 რეგისტრაციიდან მოხსნის თარიღი / ----- /

/ ----- /რეგისტრაციიდან მოხსნის თარიღირეგისტრაციის თარიღი

პირადი N

სახელი

გვარი

მამის სახელი

დაბადების თარიღი

დაბადების ადგილი

რეგისტრაციის ადგილი

დოკუმენტი

გაცემის თარიღი

გაუქმების თარიღიგაუქმების მიზეზი

გამცემი ორგანო

მოქალაქეობა

60003005383

რამაზი

სალდაძე

ვლადიმერი საქართველო, / ----- /

01.08.1948

საქართველო, ქუთაისი

პასპორტი N 0303081

სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს ქუთაისის სამსახური

რეგიონი არაა განსაზღვრული

გაუქმებული (დაკარგვა)

სქესი მამრობითი

ფაქტიური მისამართი

/ ----- /

18.09.1997

08.08.2008

დამატებითი ინფორმაცია / ----- /

/ ----- /წინა რეგისტრაციის ადგილი

რეგისტრაციის თარიღი / ----- / რეგისტრაციიდან მოხსნის თარიღი / ----- /

1 – 3

დოკუმენტი არის ელექტრონული. ორიგინალი ელექტრონული დოკუმენტი ხელმისაწვდომია ვებ 

გვერდზე http://sda.gov.ge. აღნიშნული ვებ გვერდიდან (http://sda.gov.ge) დოკუმენტის ჩამოტვირთვა 

შესაძლებელია IDC0266014334 ნომრით. ელექტრონული დოკუმენტის ამონაბეჭდი წარმოადგენს მის ასლს.



/ ----- /რეგისტრაციიდან მოხსნის თარიღირეგისტრაციის თარიღი

პირადი N

სახელი

გვარი

მამის სახელი

დაბადების თარიღი

დაბადების ადგილი

რეგისტრაციის ადგილი

დოკუმენტი

გაცემის თარიღი

გაუქმების თარიღიგაუქმების მიზეზი

გამცემი ორგანო

მოქალაქეობა

60003005383

რამაზი

სალდაძე

ვლადიმერი საქართველო, / ----- /

01.08.1948

საქართველო, ქუთაისი

პასპორტი N 07PA43227

სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს ქუთაისის სამსახური

რეგიონი არაა განსაზღვრული

გაუქმებული (დოკუმენტის მოქმედების ვადის გასვლა)

სქესი მამრობითი

ფაქტიური მისამართი

/ ----- /

11.08.2008

12.08.2018

დამატებითი ინფორმაცია / ----- /

/ ----- /წინა რეგისტრაციის ადგილი

რეგისტრაციის თარიღი / ----- / რეგისტრაციიდან მოხსნის თარიღი / ----- /

/ ----- /რეგისტრაციიდან მოხსნის თარიღირეგისტრაციის თარიღი

პირადი N

სახელი

გვარი

მამის სახელი

დაბადების თარიღი

დაბადების ადგილი

რეგისტრაციის ადგილი

დოკუმენტი

გაცემის თარიღი

გაუქმების თარიღიგაუქმების მიზეზი

გამცემი ორგანო

მოქალაქეობა

60003005383

რამაზი

სალდაძე

ვლადიმერი საქართველო, / ----- /

01.08.1948

საქართველო, ქუთაისი

პასპორტი N 10BB31877

სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს ქუთაისის სამსახური

რეგიონი არაა განსაზღვრული

აქტიური

სქესი მამრობითი

ფაქტიური მისამართი

/ ----- /

18.04.2012

/ ----- /

დამატებითი ინფორმაცია / ----- /

/ ----- /წინა რეგისტრაციის ადგილი

რეგისტრაციის თარიღი / ----- / რეგისტრაციიდან მოხსნის თარიღი / ----- /

2 – 3

დოკუმენტი არის ელექტრონული. ორიგინალი ელექტრონული დოკუმენტი ხელმისაწვდომია ვებ 

გვერდზე http://sda.gov.ge. აღნიშნული ვებ გვერდიდან (http://sda.gov.ge) დოკუმენტის ჩამოტვირთვა 

შესაძლებელია IDC0266014334 ნომრით. ელექტრონული დოკუმენტის ამონაბეჭდი წარმოადგენს მის ასლს.



/ ----- /რეგისტრაციიდან მოხსნის თარიღირეგისტრაციის თარიღი

პირადი N

სახელი

გვარი

მამის სახელი

დაბადების თარიღი

დაბადების ადგილი

რეგისტრაციის ადგილი

დოკუმენტი

გაცემის თარიღი

გაუქმების თარიღიგაუქმების მიზეზი

გამცემი ორგანო

მოქალაქეობა

60003005383

რამაზ

სალდაძე

ვლადიმერი / ----- /, / ----- /

01.08.1948

ქ. ქუთაისი

პასპორტი N XII ТИ 526841

ქ. ქუთაისის ავტოქარხნის რაიონის შსგ

ქ. ქუთაისი, გორის ქ. N 81/9

გაუქმებული

სქესი მამრობითი

ფაქტიური მისამართი

21.09.1985

26.06.1981

/ ----- /

დამატებითი ინფორმაცია დოკუმენტი გაუქმებულია

/ ----- /წინა რეგისტრაციის ადგილი

რეგისტრაციის თარიღი 21.09.1985 რეგისტრაციიდან მოხსნის თარიღი / ----- /

/ ----- /რეგისტრაციიდან მოხსნის თარიღირეგისტრაციის თარიღი

პირადი N

სახელი

გვარი

მამის სახელი

დაბადების თარიღი

დაბადების ადგილი

რეგისტრაციის ადგილი

დოკუმენტი

გაცემის თარიღი

გაუქმების თარიღიგაუქმების მიზეზი

გამცემი ორგანო

მოქალაქეობა

60003005383

რამაზი

სალდაძე

ვლადიმერი საქართველო, / ----- /

01.08.1948

საქართველო, ქუთაისი

პირადობის მოწმობა N გ0150919

ქუთაისის შსს III ქ\განყოფილების სამსახური

ქუთაისი იოანე პეტრიწის IV შეს. N 2ა

გაუქმებული (დოკუმენტის გამოსაყენებლად 

უვარგისობა)

სქესი მამრობითი

ფაქტიური მისამართი

29.08.1997

25.08.1997

25.12.2016

დამატებითი ინფორმაცია / ----- /

/ ----- /წინა რეგისტრაციის ადგილი

რეგისტრაციის თარიღი 29.08.1997 რეგისტრაციიდან მოხსნის თარიღი / ----- /

xelmowerilia an/da
Stampdasmulia

eleqtronulad

უფლებამოსილი პირი / ქეთევან ფილიპაშვილი

3 – 3

დოკუმენტი არის ელექტრონული. ორიგინალი ელექტრონული დოკუმენტი ხელმისაწვდომია ვებ 

გვერდზე http://sda.gov.ge. აღნიშნული ვებ გვერდიდან (http://sda.gov.ge) დოკუმენტის ჩამოტვირთვა 

შესაძლებელია IDC0266014334 ნომრით. ელექტრონული დოკუმენტის ამონაბეჭდი წარმოადგენს მის ასლს.



furclis nomeri
a. iosebaSvili

arqiteqtori

saxeli.gvari

S p s  d o m i n a n t

pozicia

arqiteqturuli proeqti

g. svanaZe

proeqtis statusiproeqtis misamarTi

d
o
m
i
n
a
n
t

Semsrulebeli

Semsrulebeli

direqtori

imf.damkveTis SesaxebSenobis funqcia xelmowera

furclis formati -3

CAD  DWG  FILE : CAD

g. svanaZe

baRdaTis
municipaliteti,
sofeli nergeTi

s.k. 30.10.31.315

10 10 2022

skolis
rekonstruqcia-
reabilitacia

ssip baRdaTis
municipaliteti

proeqtis#188

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

123456789

1011121314151617

+0.000

SeniSvna:

1. sarTulis mTliani d.d.= 92.88 (Tv-2) 8.04 (sq)  0.20 (ds)

sarTulis dakavebulobis da

xanZarsawinaaRmdego situaciis

gegma ±0.00 niSnulze

SSm pirTa saevakuacio gza

mTavari saevakuacio gza

oTaxis/sivrcis nomeri

oTaxis/sivrcis dasaxeleba

oTaxis/sivrcis farTobi

dakavebulobis koeficienti

dakavebulobis datvirTva

dakavebulobis jgufi

sacxovrebeli
farTi

#1 10.5 m2

18.5

d.d.-2

sc-2

TavSeyris jgufi (Tv-2)

damxmare jgufi (ds)

kedlis cecxlmedegoba (2 sT)

prof. momsaxurebis jgufi (sq)

sasawyobo jgufi (sw-2)

savaWro jgufi (sv)

kedlis cecxlmedegoba (1 sT)

miwis nakveTis sazRvari

Wrilis xazi

RerZis xazi

niSnuli gegmaze

 xelis cecxlmaqri

saxanZro misaerTebeli
hidranri

saxanZro gangaSis
sistema

samisamarTo kvamlis
deteqtori

±0.00

avtosaSxefi

pirobiTi aRniSvnebi

cecxlis avtomaturi
aRmomCeni

gasasvleli

gasasvleli

sasadilo

#2 29.52 m2

0.7

d.d.-42.17

Tv-2

wylis samarago-

gaTboba

#3 5.85 m2

27.9

d.d.-0.20

ds

administracia

#1 19.95 m2

9.3

d.d.-2.14

sq

gasasvlelTan misadgomi maqs.

manZili 18 m

metyvelebis

Terapia

#4 27.34 m2

9.3

d.d.-2.93

sq

artTerapia

#5 27.69 m2

9.3

d.d.-2.97

sq

sasadilo

#6 35.50 m2

0.7

d.d.-50.71

Tv-2



furclis nomeri
a. iosebaSvili

arqiteqtori

saxeli .gvari

S p s  d o m i n a n t

pozicia

arqiteqturuli proeqti

g. svanaZe

proeqtis statusiproeqtis misamarTi

d
o
m
i
n
a
n
t

Semsrulebeli

Semsrulebeli

direqtori

imf.damkveTis SesaxebSenobis funqcia xelmowera

furclis formati -3

CAD  DWG  FILE: CAD

g. svanaZe

baRdaTis
municipaliteti,
sofeli nergeTi

s.k. 30.10.31.315

10 10 2022

skolis
rekonstruqcia-
reabilitacia

ssip baRdaTis
municipaliteti

proeqtis#188

123456789

1011121314151617

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

+2.800

SeniSvna:

1. sarTulis mTliani d.d.= 15.41 (sq)

sarTulis dakavebulobis da

xanZarsawinaaRmdego situaciis

gegma +2.80 niSnulze

SSm pirTa saevakuacio gza

mTavari saevakuacio gza

oTaxis/sivrcis nomeri

oTaxis/sivrcis dasaxeleba

oTaxis/sivrcis farTobi

dakavebulobis koeficienti

dakavebulobis datvirTva

dakavebulobis jgufi

sacxovrebeli
farTi

#1 10.5 m2

18.5

d.d.-2

sc-2

TavSeyris jgufi (Tv-2)

damxmare jgufi (ds)

kedlis cecxlmedegoba (2 sT)

prof. momsaxurebis jgufi (sq)

sasawyobo jgufi (sw-2)

savaWro jgufi (sv)

kedlis cecxlmedegoba (1 sT)

miwis nakveTis sazRvari

Wrilis xazi

RerZis xazi

niSnuli gegmaze

 xelis cecxlmaqri

saxanZro misaerTebeli
hidranri

saxanZro gangaSis
sistema

samisamarTo kvamlis
deteqtori

±0.00

avtosaSxefi

pirobiTi aRniSvnebi

cecxlis avtomaturi
aRmomCeni

gasasvlelTan misadgomi maqs.

manZili 29 m

individualuri

oTaxi

#1 19.95 m2

9.3

d.d.-2.14

sq

fsiqologis

oTaxi

#2 22.40 m2

9.3

d.d.-3.27

sq

Terapiis oTaxi

#3 28.11 m2

9.3

d.d.-3.02

sq

jgufuri

muSaobis oTaxi

#4 28.47 m2

9.3

d.d.-3.06

sq

jgufuri

muSaobis oTaxi

#5 36.50 m2

9.3

d.d.-3.92

sq






















































