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ხელშეკრულების გაფორმებიდან 30  კალენდარული 

დღის ვადაში ნასყიდობის საფასურის გადახდა
5/21/2015

ხელშეკრულების გაფორმებიდან 36 თვის ვადაში 

საკუთრებაშ გადაცემულ ქონებაზე ააშენოს 

(ექსპლუატაციაში შეიყვანოს) შეობა-ნაგებობა და ქალაქ 

ბათუმის მუნიციპალიტეტს საკუთრებაში გადასცეს 

არანაკლე 2180 საცხოვრებელი ფართი

4/22/2018

ხელშეკრულების გაფორმებიდან 30  კალენდარული 

დღის ვადაში ნასყიდობის საფასურის გადახდა
6/17/2015

საკუთრებაში გადაცემულ ქონებაზე საკუთრების 

უფლების რეგისტრაციიდან 5 წლის ვადაში 

უზრუნველყოს საკუთრებაში გადაცემულ ქონებაზე 

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის აშენება და 

ექსპლუატაციაში მიღება

5/18/2020

სახლის ექსპლუატაციაში მიღებიდან არაუგვიანეს 3 

თვის ვადაში უზრუნველყოს ამხანაგობაში შემავალი 

ყველა წევრის საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილება

8/18/2020

3

შპს ,,ბმბ ჯგუფი"                         ქ. 

ბათუმში, თაყაიშვილის ქ. N14-ში და 

ზ. გორგილაძე/თაყაიშვილის ქ. 61/12-

ში მდებარე 31 კვ.მ და 49 კვ.მ 

არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 

05.23.14.018 05.23.14.017)

73 600 7/13/2015 445448720
ხელშეკრულების გაფორმებიდან 1 (ერთი)  წლის 

ვადაში ნასყიდობის საფასურის 73 600 ლარის გადახდა
7/13/2016

საპრივატიზებო საფასურის გადახდა შესაბამისი 

ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 1 თვის ვადაში;
9/7/2015

შესაბამისი ნასყიდობის ხელშეკრულების 

გაფორმებამდე, მყიდველის მიერ საინვესტიციო 

ვალდებულების 10%-ის ოდენობით უპირობო და 

გამოუხმობი საბანკო გარანტიის წარდგენა, რომლის 

მოქმედების ვადა უნდა იყოს, არანაკლებ 24 თვე.

8/7/2015

445445652

1

2

8/7/2015

შპს ,,თისიეფ ჯორჯია პლუს"-ს                                       

ქ. ქობულეთში, კაიკაციშვილის ქ. 

N71-ში მდებარე 1364 კვ.მ შენობა და 

მასზე დამაგრებული 5467 კვ.მ მიწის 

ნაკვეთი  (ს/კ 20.39.01.017)

5/18/2015

4/22/2015

4

1

1

შპს ,,დს გრუპი"                          ქ. 

ბათუმში, ტბელ აბუსერიძის ქ. N5-ის 

მიმდებარედ 1 115 კვ.მ (05.24.08.123) 

და ჯავახიშვილისა და ტბელ 

აბუსერიძის ქუჩების კვეთაში 

მდებარე 1072 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი (ს/კ05.24.08.122) 

ამხანაგობა ,,წაბლა"              ქ. 

ბათუმი, ტაბიძის ქ. N7 და N9 

საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ 

არსებული 5001 კვ.მ მიწის ნაკვეთი 

(ს/კ 05.25.11.383)

1

445411750
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შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 

არაუგვიანეს 18 თვის ვადაში, რკინა-კონსტრუქციის, 

არანაკლებ 25 000 კვ.მ წლიური წარმადობის საწარმოს 

შექმნა, წარმოების დაწყება და არანაკლებ 1 200 000 

(მილიონ ორასი ათასი) ლარის ოდენობის ინვესტიციის 

განხორციელება, მათ შორის:

2/7/2017

შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 6 თვის 

ვადაში საკუთრებაში გადაცემული უძრავი ქონების 

კეთილმოწყობა და ამ მიზნით, არანაკლებ 450 000 

ლარის ინვესტიციის განხორციელება.

2/7/2016

შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 12 თვის 

ვადაში სპეციალური დანადგარების მონტაჟი და ამ 

მიზნით, დამატებით არანაკლებ 500 000 ლარის 

ინვესტიციის განხორციელება.

8/7/2016

შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 18 თვის 

ვადაში დამატებითი დანადგარ-მოწყობილობების, 

მზიდავი მანქანების დაყენება/მონტაჟი და ამ მიზნით 

დამატებით არანაკლებ 250 000 ლარის ინვესტიციის 

განხორციელება.

2/7/2017

წარმოების დაწყებიდან 12 (თორმეტი) თვის 

განმავლობაში - წლიური წარმადობის (არანაკლებ 25 

000 კვ.მ რკინის კონსტრუქცია) არანაკლებ 25%-ის 

წარმოება;

2/7/2018

წარმოების დაწყებიდან 24 (ოცდაოთხი) თვის 

განმავლობაში - წლიური წარმადობის (არანაკლებ 25 

000 კვ.მ რკინის კონსტრუქცია) არანაკლებ 50%-ის 

წარმოება;

2/7/2019

წარმოების დაწყებიდან, წარმოების პროფილის 

შენარჩუნება არანაკლებ 2 წლის განმავლობაში და 

მუდმივად პროფილის შენარჩუნების ვადით არანაკლებ 

საქართველოს 50 (ორმოცდაათი) მოქალაქის დასაქმება.

2/7/2019

4454456528/7/2015

შპს ,,თისიეფ ჯორჯია პლუს"-ს                                       

ქ. ქობულეთში, კაიკაციშვილის ქ. 

N71-ში მდებარე 1364 კვ.მ შენობა და 

მასზე დამაგრებული 5467 კვ.მ მიწის 

ნაკვეთი  (ს/კ 20.39.01.017)
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