




მიწის 
ფართობი 

(კვმ)

შენობის ფართი 
(კვმ)

37
ქ. ბათუმი, დასახლება 
მახვიალურის მეურნეობა

არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწა 05.32.29.019 508,00 __

38 ქ. ბათუმი, აღმაშენებლის ქ. #13ა არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწა 05.25.05.217 102,00 __

39
ქ. ბათუმი, ტაბიძის ქ. #6-ის 
მიმდებარედ

არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწა 05.31.01.773 51,00 __

40 ქ. ბათუმი, ტბელ აბუსერიძის ქ. #61 არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწა 05.24.07.131 11,00 __

41
ქ. ბათუმში, ფრიდონ ხალვაშის 
გამზირი II ჩიხი, #5ა

არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწა 05.32.02.115 58,00 __

42 ქ. ბათუმი, დასახლება ადლია არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწა 05.32.15.146 371,00 __

43
ქ. ბათუმი, კაკაბაძის ქ. #26გ-ს 
მიმდებარედ

არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწა 05.32.21.468 149,00 __

44
ქ. ბათუმი, აეროპორტის 
გზატკეცილი #241ა-ს მიმდებარედ

არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწა 05.32.24.236 63,00 __

45 ქ. ბათუმი, ბაგრატიონის ქ. #66 არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწა 05.28.58.038 91,00 __

46 ქ. ბათუმი, ლერმონტოვის ქ. #75 არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწა 05.27.20.060 81,00 __

47 ქ. ბათუმი, დაბა ხელვაჩაური არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწა 05.35.23.971 16,00 __

48 ქ. ბათუმი, დაბა ხელვაჩაური არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწა 05.35.23.975 18,00 __

49
ქ. ბათუმი, გრიბოედოვი 
#66/ბაგრატიონი #148

არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწა 05.27.41.022 15,00 __

50
ქ. ბათუმი, სამხედრო დასახლება I, 
სახლი 24-ის მიმდებარედ 

არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწა 05.30.10.211 133,00 __

51
ქ. ბათუმი, შავშეთის ქუჩა, ყოფილი 
ციტრუსკომბინატის მიმდებარედ 

არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწა 05.29.24.102 54,00 __

52
ქ. ბათუმი, აეროპორტის 
გზატკეცილი #241ა-ს მიმდებარედ

არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწა 05.32.24.298 13,00 __

53
ქ. ბათუმი, ფარნავაზ მეფის 
ქ.#176/178/180/182

არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწა 05.23.13.045 34,00 __

54
ქ. ბათუმი, ბაღის ქ.#10-ის 
მიმდებარედ

არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწა 05.34.25.784 119,00 __

55
ქ. ბათუმი, ტბ. აბუსერიძის ქ.#14-ის 
მიმდებარედ

არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწა 05.27.06.026 665,00 __

56
ქ. ბათუმი, გიორგი ბრწყინვალეს 
ქუჩა

არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწა 05.27.24.062 433,00 __

57
ქ. ბათუმი, პუშკინის ქ. #147-ის 
მიმდებარედ

არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწა 05.27.16.053 173,00 __

დანართი 1

საპრივატიზებო უძრავი ობიექტების ნუსხა

# მისამართი საკადასტრო კოდი

ობიექტის მონაცემები

ობიექტის დასახელება



                                                                   

მიწის 
ფართობი 

(კვმ)

შენობის 
ფართი (კვმ)

37
ქ. ბათუმი, დასახლება 
მახვიალურის მეურნეობა

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 
მიწა 05.32.29.019 508,00 __ 43 000 პირობიანი

ხელშეკრულების 
გაფორმებიდან 15 

დღეში

38 ქ. ბათუმი, აღმაშენებლის ქ. #13ა
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 
მიწა 05.25.05.217 102,00 __ 27 650 პირობიანი

ხელშეკრულების 
გაფორმებიდან 15 

დღეში

39
ქ. ბათუმი, ტაბიძის ქ. #6-ის 
მიმდებარედ

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 
მიწა 05.31.01.773 51,00 __ 12 800 პირობიანი

ხელშეკრულების 
გაფორმებიდან 15 

დღეში

40 ქ. ბათუმი, ტბელ აბუსერიძის ქ. #61
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 
მიწა 05.24.07.131 11,00 __ 3 600 პირობიანი

ხელშეკრულების 
გაფორმებიდან 15 

დღეში

41
ქ. ბათუმში, ფრიდონ ხალვაშის 
გამზირი II ჩიხი, #5ა

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 
მიწა 05.32.02.115 58,00 __ 7 000 პირობიანი

ხელშეკრულების 
გაფორმებიდან 15 

დღეში

42 ქ. ბათუმი, დასახლება ადლია
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 
მიწა 05.32.15.146 371,00 __ 51 460 პირობიანი

ხელშეკრულების 
გაფორმებიდან 15 

დღეში

43
ქ. ბათუმი, კაკაბაძის ქ. #26გ-ს 
მიმდებარედ

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 
მიწა 05.32.21.468 149,00 __ 23 100 პირობიანი

ხელშეკრულების 
გაფორმებიდან 15 

დღეში

44
ქ. ბათუმი, აეროპორტის 
გზატკეცილი #241ა-ს მიმდებარედ

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 
მიწა 05.32.24.236 63,00 __ 6 000 პირობიანი

ხელშეკრულების 
გაფორმებიდან 15 

დღეში

45 ქ. ბათუმი, ბაგრატიონის ქ. #66
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 
მიწა 05.28.58.038 91,00 __ 20 200 პირობიანი

ხელშეკრულების 
გაფორმებიდან 15 

დღეში

46 ქ. ბათუმი, ლერმონტოვის ქ. #75
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 
მიწა 05.27.20.060 81,00 __ 13 760 პირობიანი

ხელშეკრულების 
გაფორმებიდან 15 

დღეში

47 ქ. ბათუმი, დაბა ხელვაჩაური
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 
მიწა 05.35.23.971 16,00 __ 1 765 პირობიანი

ხელშეკრულების 
გაფორმებიდან 15 

დღეში

დანართი 2

უძრავი ქონების პრივატიზების გეგმა

# მისამართი

აუქციონის 
ფორმა 

(უპირობო/ 
პირობებიანი)

ქონების სრული 
ღირებულების 

გადახდის 
სავარაუდო პერიოდი 
ან/და პერიოდულობა

საკადასტრო კოდი

ობიექტის მონაცემები
საწყისი 

საპრივატიზებო 
საფასური (ლარი)

ობიექტის დასახელება



მიწის 
ფართობი 

(კვმ)

შენობის 
ფართი (კვმ)

# მისამართი

აუქციონის 
ფორმა 

(უპირობო/ 
პირობებიანი)

ქონების სრული 
ღირებულების 

გადახდის 
სავარაუდო პერიოდი 
ან/და პერიოდულობა

საკადასტრო კოდი

ობიექტის მონაცემები
საწყისი 

საპრივატიზებო 
საფასური (ლარი)

ობიექტის დასახელება

48 ქ. ბათუმი, დაბა ხელვაჩაური
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 
მიწა 05.35.23.975 18,00 __ 1 985 პირობიანი

ხელშეკრულების 
გაფორმებიდან 15 

დღეში

49
ქ. ბათუმი, გრიბოედოვი 
#66/ბაგრატიონი #148

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 
მიწა 05.27.41.022 15,00 __ 3 060 პირობიანი

ხელშეკრულების 
გაფორმებიდან 15 

დღეში

50
ქ. ბათუმი, სამხედრო დასახლება I, 
სახლი 24-ის მიმდებარედ 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 
მიწა 05.30.10.211 133,00 __ 7 700 პირობიანი

ხელშეკრულების 
გაფორმებიდან 15 

დღეში

51
ქ. ბათუმი, შავშეთის ქუჩა, ყოფილი 
ციტრუსკომბინატის მიმდებარედ 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 
მიწა 05.29.24.102 54,00 __ 11 000 პირობიანი

ხელშეკრულების 
გაფორმებიდან 15 

დღეში

52
ქ. ბათუმი, აეროპორტის 
გზატკეცილი #241ა-ს მიმდებარედ

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 
მიწა 05.32.24.298 13,00 __ 1 240 პირობიანი

ხელშეკრულების 
გაფორმებიდან 15 

დღეში

53
ქ. ბათუმი, ფარნავაზ მეფის 
ქ.#176/178/180/182

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 
მიწა 05.23.13.045 34,00 __ 12 700 პირობიანი

ხელშეკრულების 
გაფორმებიდან 15 

დღეში

54
ქ. ბათუმი, ბაღის ქ.#10-ის 
მიმდებარედ

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 
მიწა 05.34.25.784 119,00 __ 15 000 პირობიანი

ხელშეკრულების 
გაფორმებიდან 15 

დღეში

55
ქ. ბათუმი, ტბ. აბუსერიძის ქ.#14-ის 
მიმდებარედ

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 
მიწა 05.27.06.026 665,00 __ 217 000 პირობიანი

ხელშეკრულების 
გაფორმებიდან 15 

დღეში

56
ქ. ბათუმი, გიორგი ბრწყინვალეს 
ქუჩა

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 
მიწა 05.27.24.062 433,00 __ 99 000 პირობიანი

ხელშეკრულების 
გაფორმებიდან 15 

დღეში

57
ქ. ბათუმი, პუშკინის ქ. #147-ის 
მიმდებარედ

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 
მიწა 05.27.16.053 173,00 __ 39 700 პირობიანი

ხელშეკრულების 
გაფორმებიდან 15 

დღეში

618 720



#
მოძრავი ობიექტის 

დასახელება
მაიდენტიფიცირებელი/მახასიათებელი ნიშანი ექსპლუატაციის ვადა

ზომის 
ერთეული

რაოდენობა

14
მსუბუქი 
ავტომობილი

BMW 520 I; სარეგისტრაციო ნომერი: NBE 
860; საიდენტიფიკაციო ნომერი: 
WBAHB51030GH18478

გამოშვების წელი 
1995

 -----  -------------

დანართი 3



#
მოძრავი ობიექტის 

დასახელება
მაიდენტიფიცირებელი/მახასიათებელი ნიშანი ექსპლუატაციის ვადა

ზომის 
ერთეული

რაოდენობა

საწყისი 
საპრივატიზებო 

საფასური 
(ლარი)

აუქციონის 
ფორმა 

(უპირობო/პირო
ბიანი)

ქონების სრული 
ღირებულების გადახდის 

სავარაუდო პერიოდი 
ან/და პერიოდულობა

14 მსუბუქი ავტომობილი
BMW 520 I; სარეგისტრაციო ნომერი: NBE 860; 
საიდენტიფიკაციო ნომერი: 
WBAHB51030GH18478

გამოშვების წელი 1995  -----  ---------- 560 უპირობო
ხელშეკრულების 
გაფორმებიდან 15 

დღეში

დანართი 4
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