
მიწის 
ფართობი 

(კვმ)

შენობის ფართი 
(კვმ) ბე ბიჯი

საბოლოო  
საფასური 

1
ქ. ბათუმი, თამარის დასახლება 
N23-ის მიმდებარედ

არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწა

05.30.26.060 10 ____ 1200
საკუთრება 
აუქციონი 
პირობიანი

შეზღუდვა - დარეგისტრირებული 
კონფიგურაციით (არსებული საზღვრებით,  

ფართობით), ასევე მიწის გაყოფისას 
შემცირებულ ფართობზე, მშენებლობის 

უფლების გარეშე.

ხელშეკრულების 
გაფორმებიდან 15 

დღეში
720,00 300,00 1500,00

N2939 
03.12.2018წ

03.12.2018 17:00:00 
/ 17.12.2018 

12:00:00
1 ჟ მ

2 16 ტონა ჯართი შავი ლთონის ______ _____ ____ 6400
საკუთრება 
აუქციონი 
პირობიანი 

არა უგვიანეს 2019 წლის 20 იანვრისა 
აუქციონზე შეძენილი ქონების (ჯართი) 

სრულად გატანა მწვანე კონცხის 
ტერიტორიიდან

ხელშეკრულების 
გაფორმებიდან 15 

დღეში
3840,00 600,00 7000,00

N2943 
03.12.2018წ

05.12.2018 12:00:00 
/ 17.12.2018 

12:00:00
1 შპს ზრმ ჯეორჯია

მსუბუქი ავტომობილი

GAZ 31029; სარეგისტრაციო 
ნომერი:  MER 112; 
საიდენტიფიკაციო ნომერი: ძარის 
№0399602, ძრავის №023924,                                  
შასის №4136423.

______ _____ ____ 320
საკუთრება 
აუქციონი 
უპირობო

_____________________
ხელშეკრულების 
გაფორმებიდან 15 

დღეში
192 20 340,00

N2951 
04.12.2018წ

05.12.2018 12:00:00 
/ 17.12.2018 

12:00:00
1 შპს ტატო 

მსუბუქი ავტომობილი

NISSAN MAXSIMA V 6; 
სარეგისტრაციო ნომერი:  BBS 307; 
საიდენტიფიკაციო ნომერი: 
JNICAUA32U0074905

______ _____ ____ 480
საკუთრება 
აუქციონი 
უპირობო

_____________________
ხელშეკრულების 
გაფორმებიდან 15 

დღეში
288 20 500,00

N2951 
04.12.2018წ

05.12.2018 12:00:00 
/ 17.12.2018 

12:00:00
1 შპს ტატო 

ავტობუსი

FORD TRANSIT; სარეგისტრაციო 
ნომერი:  JII 074; 
საიდენტიფიკაციო ნომერი: 
WF0LXXGBVLMP00944

______ _____ ____ 640
საკუთრება 
აუქციონი 
უპირობო

_____________________
ხელშეკრულების 
გაფორმებიდან 15 

დღეში
384 30 700,00

N2951 
04.12.2018წ

05.12.2018 12:00:00 
/ 17.12.2018 

12:00:00
2 ვ. ი.

მსუბუქი მაღალი გამავლობის

MITSUBISHI   MONTERO SPORT; 
სარეგისტრაციო ნომერი:  TF 709 
FT; საიდენტიფიკაციო ნომერი: 
JA4LS21H21P024181

______ _____ ____ 1920
საკუთრება 
აუქციონი 
უპირობო

_____________________
ხელშეკრულების 
გაფორმებიდან 15 

დღეში
1152 60 3060,00

N2951 
04.12.2018წ

05.12.2018 12:00:00 
/ 17.12.2018 

12:04:00
19 ა. რ.

მსუბუქი ავტომობილი (სედანი)

MERCEDES BENZ C180; 
სარეგისტრაციო ნომერი:  WWS 
869; საიდენტიფიკაციო ნომერი: 
WDB2020181A448764

______ _____ ____ 720
საკუთრება 
აუქციონი 
უპირობო

_____________________
ხელშეკრულების 
გაფორმებიდან 15 

დღეში
432 30 1560,00

N2951 
04.12.2018წ

05.12.2018 12:00:00 
/ 17.12.2018 

12:16:00
28 ა. ც.

მსუბუქი ავტომობილი (სედანი)

MERCEDES BENZ  C180; 
სარეგისტრაციო ნომერი:  WWS 
873; საიდენტიფიკაციო ნომერი: 
WDB2020181A489244

______ _____ ____ 720
საკუთრება 
აუქციონი 
უპირობო

_____________________
ხელშეკრულების 
გაფორმებიდან 15 

დღეში
432 30 2340,00

N2951 
04.12.2018წ

05.12.2018 12:00:00 
/ 17.12.2018 

12:28:00
54 ბ.ბ.

ბორბლიანი ტრაქტორი

MTZ; სარეგისტრაციო ნომერი:  BS 
360 S; სატრ. საშ. საიდენტ. 
ნომერი: 292866;                                                              
ძრავის საიდენტ. ნომერი: 610690

______ _____ ____ 1120
საკუთრება 
აუქციონი 
უპირობო

_____________________
ხელშეკრულების 
გაფორმებიდან 15 

დღეში
672 50 5920,00

N2951 
04.12.2018წ

05.12.2018 12:00:00 
/ 17.12.2018 

12:16:00
96 გ.ნ.

მაღალი გამავლობის

MITSUBIHI MONTERO SPORT; 
სარეგისტრაციო ნომერი:  SS 827 
MM; საიდენტიფიკაციო ნომერი: 
JA4MT21H01P017800

______ _____ ____ 2000
საკუთრება 
აუქციონი 
უპირობო

_____________________
ხელშეკრულების 
გაფორმებიდან 15 

დღეში
1200 60 4280,00

N2951 
04.12.2018წ

05.12.2018 12:00:00 
/ 17.12.2018 

12:16:00
38 ნ.ხ.

მსუბუქი ავტომობილი (სედანი)

MERCEDES BENZ  C180; 
სარეგისტრაციო ნომერი:  WWS 
872; საიდენტიფიკაციო ნომერი: 
WDB2020181A474446

______ _____ ____ 720
საკუთრება 
აუქციონი 
უპირობო

_____________________
ხელშეკრულების 
გაფორმებიდან 15 

დღეში
432 30 840,00

N2951 
04.12.2018წ

05.12.2018 12:00:00 
/ 17.12.2018 

12:00:00
4 ლ.ლ.

აუქციონის ჩატარების 
დრო

ბრძანება ქონების 
განკარგვის 

შესახებ

ბე, ბიჯი  და საბოლოო 
სარგებლობის/საპრივატიზებო  საფასური 

(ლარი)

3

ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა

2018 წლის IV კვარტალში ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პირდაპირი/აუქციონის წესით განკარგვის
(პრივატიზება, სასყიდლიანი სარგებლობა/მართვის უფლებით გადაცემა)  შესახებ

უძრავი ქონების მონაცემები
საწყისი 

საპრივატიზებო/სარ
გებლობის 

საფასური (ლარი)

ქონების სახე/დახასიათება

განკარგვის ფორმა 
(პირდაპირი/აუქცი

ონი (უპირობო/ 
პირობებიანი)

#
#

უძრავი ქონების მისამართი, მოძრავი 
ქონების/არამატერ. ქონებრ.სიკეთის 

დასახელება

ქონების სრული 
ღირებულების/სარგებლობ

ის საფასურის გადახდის 
სავარაუდო პერიოდი ან/და 

პერიოდულობა

უძრავი ქონების 
საკადასტრო 

კოდი
განკარგვის პირობა

აუქციონში 
გამარჯვებული/სარგებლო
ბის უფლების მქონე

აუქციონის 
შედეგები 
(ბიჯების 

რაოდენობა)


