
მიწის 

ფართობი 

(კვმ)

შენობის 

ფართი 

(კვმ)

1
ქ. ბათუმი, თავდადებულის ქ. 

N32/ზუბალაშვილის ქ. N26

არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწა და მასზე 

განთავსებული შენობა-ნაგებობა 

(საპირფარეშო)

05.22.46.008 30 14,42 1 600

2

ქ. ბათუმი, ს. ხიმშიაშვილის ქუჩის 

მიმდებარედ, შინდისის გმირების 

სახელობის სკვერი

არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწა და მასზე 

განთავსებული შენობა-ნაგებობა 

(საპირფარეშო)

05.26.04.103 53 12,85 1 200

3
ქ. ბათუმი, დასახლება კვარიათი (სექტორი 

N1)

არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 
05.36.26.615 3612,00 - 216720,00

4
ქ. ბათუმი, დასახლება კვარიათი (სექტორი 

N2)

არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 
05.36.26.618 3705,00 - 222300,00

5 ქ. ბათუმი, დასახლება კვარიათი 
არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 
05.36.26.620 3709,00 - 222540,00

6
ქ. ბათუმი, დასახლება კვარიათი (სექტორი 

N4)

არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 
05.36.26.621 3993,00 - 239580,00

7
ქ. ბათუმი, დასახლება კვარიათი (სექტორი 

N5)

არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 
05.36.26.622 4066,00 - 243960,00

8
ქ. ბათუმი, დასახლება კვარიათი (სექტორი 

N6)

არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 
05.36.26.623 3943,00 - 236580,00

9
ქ. ბათუმი, დასახლება კვარიათი (სექტორი 

N7/2) და (სექტორი N7/1)

არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 
05.36.26.629 3592,00 - 215520,00

10
ქ. ბათუმი, დასახლება კვარიათი (სექტორი 

N10)

არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 
05.36.24.564 5485,00 - 329100,00

11
ქ. ბათუმი, დასახლება კვარიათი (სექტორი 

N9)

არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 
05.36.24.565 5247,00 - 314820,00

12
ქ. ბათუმი, დასახლება კვარიათი (სექტორი 

N8)

არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 
05.36.24.566 6413,00 - 384780,00

13
ქ. ბათუმი, დასახლება გონიო    (სექტორი 

N25)

არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 
05.36.24.573 4200,00 - 252000,00

14
ქ. ბათუმი, დასახლება გონიო   (სექტორი 

N24)

არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 
05.36.24.574 3781,00 - 226860,00

15
ქ. ბათუმი, დასახლება გონიო   (სექტორი 

N23)

არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 
05.36.24.575 3552,00 - 213120,00

16
ქ. ბათუმი, დასახლება გონიო     (სექტორი 

N22)

არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 
05.36.24.576 3624,00 - 217440,00

17
ქ. ბათუმი, დასახლება გონიო     (სექტორი 

N21)

არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 
05.36.24.577 3723,00 - 223380,00

18
ქ. ბათუმი, დასახლება გონიო    (სექტორი 

N20)

არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 
05.36.24.578 3237,00 - 194220,00

19
ქ. ბათუმი, დასახლება გონიო    (სექტორი 

N19)

არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 
05.36.24.579 2934,00 - 176040,00

20 ქ. ბათუმი, დასახლება გონიო  (სექტორი N11)
არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 
05.36.24.586 6060,00 - 363600,00

21 ქ. ბათუმი, დასახლება გონიო  (სექტორი N12)
არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 
05.36.24.587 6587,00 - 395220,00

22 ქ. ბათუმი, დასახლება გონიო  (სექტორი N13)
არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 
05.36.24.590 4955,00 - 297300,00

დანართი 

სარგებლობის უფლებით აუქციონის წესით განსაკარგი ქონების                                                                                                                 

საწყისი წლიური სარგებლობის საფასური 

N მისამართი
საკადასტრო 

კოდი

ობიექტის მონაცემები
საწყისი წლიური 

სარგებლობის 

საფასური 

(ლარი)

ობიექტის დასახელება



 

 


