
1

შენობა-ნაგებობა და მასზე 

დამაგრებული არასასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი

ქ. ბათუმში, მწვანე 

კონცხის დასახლება
05.34.22.119

13.01.2017         

N2
413.91 32271 1000000 1125000

შპს „ჯეო 

დეველოპმენტი“ (ს/კ 

445488749)

09.12.2016  / 

23.12.2016 

2

შენობა-ნაგებობა და მასზე 

დამაგრებული არასასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი და არასასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი ერთ ლოტად 

 ქობულეთის 

მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ციხისძირი

20.46.01.184         

20.46.01.185

16.01.2017         

N3
1988

6209   

 500
1200000 1225000

შპს „ვაზისუბნის 

მამული“ ს/კ 404443350

02.12.2016  / 

19.12.2016 

3

შპს ,,რესპუბლიკური 

კლინიკური 

ფსიქონევროლოგიური 

საავადმყოფოს“ აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის 

საკუთრებაში  არსებული  100% 

იანი წილი (ს/კ 248384234)  

 ქობულეთის 

მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ციხისძირი

248384234
10.02.2017         

N9
100000 2005000

შპს  ჰელს ქეარ გრუპი 

(445489169 )

16.12.2016  / 

11.01.2017 

4

შენობა-ნაგებობა და მასზე 

დამაგრებული არასასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი და შენობა-

ნაგებობა და მასზე 

დამაგრებული არასასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი, ერთ ლოტად

ბათუმი, მწვანე კონცხის 

დასახლებაი 

 05.34.25.043  

05.34.25.251

23,01,2017         

N8

3239,62   

4912,07

1742   

11898 
4500000 4600000

შპს „ბიზნეს 

დეველოპმენტი“ (ს/კ 

405106870),

20.01.2017  / 

03.02.2017 

5

სს «დასასვენებელი სახლი 

შუქურა“-ს (ს/კ 246955326) 

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის საკუთრებაში 

არსებულ 99,956% აქციათა 

პაკეტს (374 696 ცალი 

ჩვეულებრივი აქცია)

 ქობულეთის 

მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ციხისძირი

20.46.01.332; 

20.46.01.331

24,02,2017         

N10

N1-

178,2   

1722,27  

3221     

4650
420000 1100000

შპს “სითი ლოფტი“ (ს/კ 

404909934,

23.01.2017 / 

07.02.2017 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ  2017 წელს აჭარის ქონების პირობიანი აუქციონის ფორმითY 
პრივატიზებული ობიექტთა ნუსხა
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6
არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთი

ქ. ბათუმში, 

შ.ხიმშიაშვილის და 

კობალაძის ქუჩების კვეთა

05.24.04.019
1.08.2017         

N34
12971 4100000 5822000

შპს „DAR BUILDING“ 

(ს/კ 445420875)

27.06.2017  / 

13.07.2017 

7
არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთი

ქ.ბათუმი,ტ. აბუსერიძის ქ. 

N15/ფიროსმანის ქ. N5-

/აბუსერიძის ქ.N 17

05.24.08.137
10.08.2017         

N37
4169 1700000 6380000

ჯორჯი რურუა (პ/ნ 

509328217) 

27.06.2017/ 

13.07.2017

8
არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთი

ქ.ბათუმი,ტ. აბუსერიძის ქ. 

N15/ფიროსმანის ქ. N5
05.24.08.128

10.08.2017         

N38
3206 1300000 2418000

ჯორჯი რურუა (პ/ნ 

509328217) 

27.06.2017/ 

13.07.2017

9
არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთი

ქ. ბათუმში, ტ. აბუსერიძის 

ქ.N15/ფიროსმანის 

ქ.N5/აბუსერიძის ქ.N17

05.24.08.138
10.08.2017         

N39
3802 1550000 2630000

ჯორჯი რურუა (პ/ნ 

509328217) 

27.06.2017/ 

13.07.2017

10
არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთი

ქ. ქობულეთში, დ. 

აღმაშენებლის გამზირი 

N277

 20.42.01.104
15.08.2017         

N40
29,322 1600000 1648000

შპს „კრისტალ 

ბილდინგი“-ს ( ს/კ 

406163431)

25.07.2017/ 

10.08.2017

11
არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთი

ქ. ბათუმში, ფიროსმანის ქ./ 

ფიროსმანის ქ. N14
05.24.05.200

29.08.2017         

N41
3022 1300000 5745000

შპს „მწვანე ხეივანი“ 

(ს/კ 445493449)

01.08.2017/ 

15.08.2017

12

არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 

და მასზე განლაგებული შენობა-

ნაგებობა 

ქ. ბათუმში, დაბა 

ხელვაჩაურში, წერეთლის 

ქ. N4

05.35.28.164
30.08.2017         

N42
2576.24 4394 210000 215000

შპს „ავაზა“ (ს/კ 

445456408), 

04.08.2017 / 

18.08.2017 

13
არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთი

არსებული ქ. ბათუმში, 

ხელვაჩაურის დასახლება
05.35.28.059

1.09.2017         

N44
9036 400000 408000

შპს „ავტომზიდი“-ს (ს/კ 

248433226)

09.08.2017/ 

23.08.2017 

05.22.26.009.01.508 2380.7

05.22.26.009.01.501 148.7

05.22.26.009.01.502 72.8

05.22.26.009.01.503 21.2

15
 არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 

ქ. ბათუმი, თამარის 

დასახლებაში (ზედა 

ქალაქი) 

 05.30.10.272
05.12.2017         

N68
7941 358000 368000

შპს „გივა“ (ს/კ 

245592023)

07.11.2017  / 

22.11.2017 

16

არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 

და მასზე განლაგებული შენობა-

ნაგებობა 

ქობულეთის 

მუნიციპალიტეტი, 

სოფელi ზედა აჭყვა 

20.47.04.022
29.12.2017         

N72
292.4 3704 20000 20500

ირაკლი ბულეიშვილი 

(61001049015 )

29.11.2017 / 

08.12.2017 

9200000
შპს „სტარ კაპიტალი“ 

(ს/კ 405095739)

01.11.2017 / 

16.11.2017
14

არასაცხოვრებელი ფართები და 

ქ. ბათუმში, მ. აბაშიძის ქუჩა 

N25 მდებარე ყოფილი 

ეროვნული ბანკის შენობასთან 

ქ. ბათუმში, მ. აბაშიძის 

ქუჩა N25/კ.გამსახურდიას 

ქუჩა N12

29.11.2017         

N58
9000000


