
1. გახსენით ახალი დოკუმენტი და დაარქვით მას თქვენი სახელი და გვარი 
ლათინური ასოებით. დააყენეთ ფურცლის ზომა A4. დააყენეთ ფურცლის 
საზღვრები 2 სმ. გაუკეთეთ ჩარჩო (იხილე ქვემოთ მაგალითი). 

2. აკრიფეთ Sylfaen შრიფტით ”საქართველო ქ. თბილისის მერია” ცენტრში 20 
ერთეული შრიფტის ზომა, მუქად. ასოების სიგანე დააყენე 150%, ხოლო დაშორება 5 
pt 

3. ინტერნეტში მონახე ქალაქ თბილისის ლოგო და ჩასვი ცენტრში ”საქართველო ქ. 
თბილისის მერია” წარწერის ქვემოთ 

4. აკრიფეთ Sylfaen შრიფტით ”ხელშეკრულება” ცენტრში 36 ერთეული შრიფტის 
ზომა, მუქად. ასოებს შორის დაშორება დააყენე 5 pt 

5. აკრიფეთ Sylfaen შრიფტით ”სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-
სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის უსასყიდლო უზუფრუქტის შესახებ” 
ცენტრში 18 ერთეული შრიფტის ზომა, ასოებს შორის დაშორება დააყენე 3 pt 

6. აკრიფეთ Sylfaen შრიფტით 
”_____”  __________________ 2008 წ. 
ცენტრში 12 ერთეული შრიფტის ზომა, ასოებს შორის დაშორება დააყენე 
ნორმალური. 

7. აკრიფეთ Sylfaen შრიფტით 
სარეგისტრაციო № 
ცენტრში 12 ერთეული შრიფტის ზომა, მუქად. ასოებს შორის დაშორება დააყენე 
ნორმალური. 

8. აკრიფეთ Sylfaen შრიფტით 
ნაკვეთის მისამართი 
მარცხნივ 12 ერთეული შრიფტის ზომა, მუქად. ასოებს შორის დაშორება დააყენე 
ნორმალური. 

9. აკრიფეთ Sylfaen შრიფტით 
ნაკვეთის მისამართის მარჯვნივ მდებარე ტექსტი ბლოკში ისე რომ ტაბსტოპი და 
დარჩენილი სტრიქონები გამოწეული იყოს 4.5 სმ-ით, შრიფტის ზომა 12 ერთეული, 
ხაზგასმული. ასოებს შორის დაშორება დააყენე ნორმალური. 

10. აკრიფეთ Sylfaen შრიფტით 
უზუფრუქტუარი 
მარცხნივ 12 ერთეული შრიფტის ზომა, მუქად. ასოებს შორის დაშორება დააყენე 
ნორმალური. 

11. აკრიფეთ Sylfaen შრიფტით 
უზუფრუქტუარის მარჯვნივ მდებარე ტექსტი ბლოკში ისე რომ ტაბსტოპი და 
დარჩენილი სტრიქონები გამოწეული იყოს 4.5 სმ-ით, შრიფტის ზომა 12 ერთეული, 
ხაზგასმული. ასოებს შორის დაშორება დააყენე ნორმალური. 

12. აკრიფეთ Sylfaen შრიფტით 
ქ. თბილისი 
ცენტრში 12 ერთეული შრიფტის ზომა, ასოებს შორის დაშორება დააყენე 
ნორმალური. 
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”_____”  __________________  2008 წ. 
 

სარეგისტრაციო № 
 
 
 
ნაკვეთის მისამართი ქ. თბილისის, საბურთალოს რაიონი საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის ადმინისტრაციულ კორპუსსა და 
ფიზკულტურის ქუჩას შორის მდებარე ბარაკული ტიპის 
ნაგებობების ტერიტორია 

 
 
უზუფრუქტუარი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 
 
 
 
 
 

ქ. თბილისი 


