
დასახელება
შენობის 

ფართი
მიწის 

ფართი
საკადასტრო 

კოდი

ხელსეკრუ
ლების 

გაფორმების 

თარიღი და 

ნომერი

ხელშეკრულების 

მოქმედების ვადა

წლიური 

საწყისი 

საიჯარო 

ქირა 

ლარში

წლიური 

საიჯარო 

ქირა 

ლარში

აუქციონის 

დაწყების და 

დასრულების 

დრო

მოიჯარე

1

ქ. ბათუმში, თამარის 

დასხელება ბნქ 

ტერიტორიაზე მდებარე 141 

კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთს (ს/კ 

05.30.18.046)

141 05.30.18.046
6,01,2017         

N1

2018 წლის 3 

იანვრამდე
3800 4000

20.12.2016 

12:00 - 

03.01.2017 

17:00

შპს „პეტროლეუმ 

თრეიდ კომპანი 2013 

PETROLEUM TRADE 

COMPANY 2013 LLC“ 

(ს/კ 404452392)

2

ხულოს მუნიციპალიტეტის 

კურორტ ბეშუმში მდებარე 

ს/კ 23.14.36.373-ის ნაწილს, 

კერძოდ, ლოტი N4-42 კვ.მ 

არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი

42
23.14.36.373-

ის ნაწილი

23,01,2017         

N5

2017 წლის 29 

აპრილამდე
140 150

21.12.2016  / 

29.12.2016 

ზაზა კოჩალიძე (პ/ნ 

61009002307) 

3

ხულოს მუნიციპალიტეტის 

კურორტ ბეშუმში მდებარე 

ს/კ 23.14.36.373-ის ნაწილს, 

კერძოდ, ლოტი N2-42 კვ.მ 

არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი

42
23.14.36.373-

ის ნაწილი

23,01,2017         

N4

2018 წლის 29 

აპრილამდე
140 150

21.12.2016  / 

29.12.2016 

თენგიზ გელაძე (პ/ნ 

61009025901) 

 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ 2017 წელში სარგებლობის   უფლებით გაცემული ობიექტების ნუსხა 
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ხულოს მუნიციპალიტეტის 

კურორტ ბეშუმში მდებარე 

ს/კ 23.14.36.373-ის ნაწილს, 

კერძოდ, ლოტი N3-42 კვ.მ 

არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი

42
23.14.36.373-

ის ნაწილი

23,01,2017         

N6

2019 წლის 29 

აპრილამდე
140 150

21.12.2016  / 

29.12.2016 

ელდარ ბოლქვაძე (პ/ნ 

61009007196) 

5

 ქობულეთის 

მუნიციპალიტეტი, დაბა 

ოჩხამურში მდებარე 195 323 

კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი (ს/კ: 20.37.02.323),

195323 20.37.02.323
1,02,2017         

N7

 2037 წლის 20 

იანვრამდე
12000 12300

21.12.2016  / 

20.01.2017 
ლაშა ანანიძე

6

ქ. ბათუმში, კახაბრის 

დასახლებაში მდებარე 1094 

კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთს (ს/კ 

05.31.07.082

1094 05.31.07.082
7,02,2017         

N8

2018 წლის 10 

იანვრამდე
15000 15800

26.12.2016  / 

10.01.2017 

შპს „ჯეოსელი“ (ს/კ 

203841940

7

ქ. ბათუმში, ურეხის 

დასახლებაში მდებარე 150 

კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთს (ს/კ 
05.31.07.252)

150  05.31.07.252
10.03.2017         

N11

2020 წლის 13 

თებერვლამდე 
12000 12300

27.01.2017  / 

13.02.2017 

შპს „მაგთიკომი“ (ს/კ 

204876606),

8

ქ. ქობულეთში, რკინიგზის 

სადგურის მიმდებარედ 

შენობა-ნაგებობის (საერთო 

ფართით 258,22 კვ.მ) და 
მასზე დამაგრებული 4261 

კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთის (ს/კ 
20.42.07.466) ნაწილს, 

კერძოდ: N15/1 – 13,83 კვ.მ 

შენობა-ნაგებობის ნაწილს 

7,21 კვ.მ შენობა-ნაგებობა

7.21 20.42.07.466
29.05.2017         

N14

2018  წლის 08 

მაისამდე
900 925

24.04.2017  / 

08.05.2017 

ირაკლი მახაჭაძე (პ/ნ 

61004027149)
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ქ. ქობულეთში, რკინიგზის 

სადგურის მიმდებარედ 

შენობა-ნაგებობის (საერთო 

ფართით 258,22 კვ.მ) და 
მასზე დამაგრებული 4261 

კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთის (ს/კ 
20.42.07.466) ნაწილს, 

კერძოდ: N18/1 – 7,41 კვ.მ 

შენობა-ნაგებობა

7.41 20.42.07.466
29.05.2017         

N15

2018  წლის 08 

მაისამდე
1000 130

24.04.2017  / 

08.05.2017 

მაია შაქარიშვილი (პ/ნ 

61005007361),

10

ქ. ქობულეთში, რკინიგზის 

სადგურის მიმდებარედ 

შენობა-ნაგებობის (საერთო 

ფართით 258,22 კვ.მ) და 
მასზე დამაგრებული 4261 

კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთის (ს/კ 
20.42.07.466) ნაწილს, 

კერძოდ: N18/1 – 6,16 კვ.მ 

შენობა-ნაგებობა

6.16 20.42.07.466
29.05.2017         

N16

2018  წლის 08 

მაისამდე
600 615

24.04.2017  / 

08.05.2017 

მაია ზოსიძე (პ/ნ 

61004018665)

11

ქ. ქობულეთში, რკინიგზის 

სადგურის მიმდებარედ 

შენობა-ნაგებობის (საერთო 

ფართით 258,22 კვ.მ) და 

მასზე დამაგრებული 4261 

კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთის (ს/კ 

20.42.07.466) ნაწილს, 

კერძოდ: N16/1 – 17,28 კვ.მ 

შენობა-ნაგებობ

17.28 20.42.07.466
29.05.2017         

N17

2018  წლის 08 

მაისამდე
2350 2410

24.04.2017  / 

08.05.2017 

ნათელა ჯიმშერაძე (პ/ნ 

61009014867)
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ქ. ქობულეთში, რკინიგზის 

სადგურის მიმდებარედ 

შენობა-ნაგებობის (საერთო 

ფართით 258,22 კვ.მ) და 

მასზე დამაგრებული 4261 

კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთის (ს/კ 

20.42.07.466) ნაწილს, 

კერძოდ: N04 – 9,13 კვ.მ 

შენობა-ნაგებობა

9.13 20.42.07.466
29.05.2017         

N18

2018  წლის 08 

მაისამდე
1100 1130

24.04.2017  / 

08.05.2017 

ამირან ტაკიძე (პ/ნ 

61004022428)

13

ქ. ქობულეთში, რკინიგზის 

სადგურის მიმდებარედ 

შენობა-ნაგებობის (საერთო 

ფართით 258,22 კვ.მ) და 

მასზე დამაგრებული 4261 

კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთის (ს/კ 

20.42.07.466) ნაწილს, 

კერძოდ: N19/1 – 42,2 კვ.მ 

შენობა-ნაგებობის ნაწილს - 

19,14 კვ.მ შენობა-ნაგებობა

19.14 20.42.07.466
29.05.2017         

N19

2018  წლის 08 

მაისამდე
2600 2660

24.04.2017  / 

08.05.2017 

შუშანა ბერიძე (პ/ნ 

61004026072)

14

ქ. ქობულეთში, რკინიგზის 

სადგურის მიმდებარედ 

შენობა-ნაგებობის (საერთო 

ფართით 258,22 კვ.მ) და 

მასზე დამაგრებული 4261 

კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთის (ს/კ 

20.42.07.466) ნაწილს, 

კერძოდ: N14/1 – 15,19 კვ.მ 

შენობა-ნაგებობა

15.19 20.42.07.466
29.05.2017         

N20

2018  წლის 08 

მაისამდე
1500 1540

24.04.2017  / 

08.05.2017 

მზიული აბაშიძე (პ/ნ 

61004021449)
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ქ. ბათუმში, ფიროსმანის 

ქუჩაზე, სპორტსკოლის 

მიმდებარედ 2 408 კვ.მ 

არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთის (ს/კ 05.24.05.183) 

ნაწილს, 20 კვ.მ მიწის 

ნაკვეთი

20 05.24.05.183
29.05.2017         

N21

2018 წლის 4 

მაისამდე
5600 5740

20.04.2017  / 

04.05.2017 

სს „ია-ფეთ იალჩინ 

პეტროლ თურიზმ 

თიჯარეთის 

წარმომადგენლობა 

საქართველოში“ (ს/კ 

206269571

16

ქ. ქობულეთში, რკინიგზის 

სადგურის მიმდებარედ 

შენობა-ნაგებობის (საერთო 

ფართით 258,22 კვ.მ) და 

მასზე დამაგრებული 4261 

კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთის (ს/კ 

20.42.07.466) ნაწილს, 

კერძოდ: N19/1 – 42,02 კვ.მ 

შენობა-ნაგებობის ნაწილს 

22,88 კვ.მ შენობა-ნაგებობა

22.88 20.42.07.466
29.05.2017         

N22

2018  წლის 08 

მაისამდე
3050 3130

24.04.2017  / 

08.05.2017 

თამილა ქათამაძე (პ/ნ 

61005007987)

17

ქ. ქობულეთში, რკინიგზის 

სადგურის მიმდებარედ 

შენობა-ნაგებობის (საერთო 

ფართით 258,22 კვ.მ) და 

მასზე დამაგრებული 4261 

კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთის (ს/კ 

20.42.07.466) ნაწილს, 

კერძოდ: N15/1 – 13,83 კვ.მ 

შენობა-ნაგებობის ნაწილს 

6,62 კვ.მ შენობა-ნაგებობა

6.62 20.42.07.466
29.05.2017         

N23

2018  წლის 08 

მაისამდე
850 875

24.04.2017  / 

08.05.2017 

ასმათი ჭაღალიძე (პ/ნ 

61004026199)
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ქ. ქობულეთში, რკინიგზის 

სადგურის მიმდებარედ 

შენობა-ნაგებობის (საერთო 

ფართით 258,22 კვ.მ) და 

მასზე დამაგრებული 4261 

კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთის (ს/კ 

20.42.07.466) ნაწილს, 

კერძოდ: N17/1 – 16,25 კვ.მ 

შენობა-ნაგებობა

16.25 20.42.07.466
29.05.2017         

N24

2018  წლის 08 

მაისამდე
2000 2050

24.04.2017  / 

08.05.2017 

ჯანიკო ვერულიძე (პ/ნ 

61004022853)

19

ქ. ქობულეთში, რკინიგზის 

სადგურის მიმდებარედ 

შენობა-ნაგებობის (საერთო 

ფართით 258,22 კვ.მ) და 

მასზე დამაგრებული 4261 

კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთის (ს/კ 

20.42.07.466) ნაწილს, 

კერძოდ: N13/1 – 34,59 კვ.მ 

შენობა-ნაგებობა

34.59 20.42.07.466
30.05.2017         

N25

2018  წლის 08 

მაისამდე
4500 4625

24.04.2017  / 

08.05.2017 

ეკატერინე კახიძე (პ/ნ 

61004009304)

20

ქობულეთის 
მუნიციპალიტეტის დაბა 

ოჩხამურში, ს. 
ცეცხლაურში მდებარე 7203 
კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთi (ს/კ 20.37.03.056)

7203 20.37.03.056
20.06.2017         

N27

 2042 წლის 31 

მაისამდე
500 515

02.05.2017  / 

31.05.2017 

შაქრო ასლანიძე (პ/ნ 

61004023571), 

21

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის ს. 

თხილნარში მდებარე 70542 

კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი (ს/კ 22.28.04.078), 

70542 22.28.04.078
21.06.2017         

N28

2037 წლის 01 

ივნისამდე
6000 6150

04.05.2017  / 

01.06.2017 

ასლან ფუტკარაძე (პ/ნ 

61006066188), 
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ქ. ქობულეთში, 26 მაისის ქ. 

N2-ში მდებარე 1345 კვ.მ 

შენობა-ნაგებობას და მასზე 

დამაგრებულ 7241 კვ.მ 

არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთს (ს/კ 20.42.08.154)

1345 7241 20.42.08.154
22.06.2017         

N29

2032 წლის 12 

ივნისამდე
47700 48900

02.06.2017  / 

12.06.2017

შპს „ქობულეთის 

პირველადი 

ჯანდაცვისა და 

გადაუდებელი 

მედიცინის ცენტრი“ 

(ს/ნ 446964802), 

წარმოდგენილი 

დირექტორის ქეთევან 

ნოღაიდელის (პ/ნ 

61004002089

23

ქობულეთის 

მუნიციპალიტეტში, დაბა 

ოჩხამურში, ს. თეთროსანის 

მიმდებარედ 109 656 კვ.მ 

სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთს (ს/კ 20.53.01.004)

109656 20.53.01.004
26.06.2017         

N30

2042 წლის 16 

ივნისამდე
8500 8750

22.05.2017  / 

16.06.2017 

შპს „ნომა“ (ს/კ 
446952370;

24

ა ქ. ბათუმში, დაბა 

ხელაჩაურში მდებარე 2087 

კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი (ს/კ 

05.35.28.396)

2087 05.35.28.396
13.06.2017         

N31

 2022 წლის 7 

ივლისამდე
7000 7200

21.06.2017  / 

07.07.2017 

რომან ქავთარაძე (პ/ნ 

61006004928)

25

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის სოფელ 

წინსვლაში მდებარე 1274,54 

კვ.მ შენობა-ნაგებობები და 

მასზე დამაგრებული 21 876 

კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთის (ს/კ 

22.22.08.072)

1274.54 21876 22.22.08.072
19.07.2017         

N31

2027 წლის 4 

ივლისამდე 
30000 30750

19.06.2017  / 

04.07.2017 

შპს დასავლეთი 

(238760818)

26

ქ. ბათუმში, დაბა 

ხელაჩაურში მდებარე 4003 

კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთს (ს/კ 

05.35.28.124)

4003 05.35.28.124
03/08.2017         

N36

2022 წლის 

07ივლისამდე 
13500 13900

21.06.2017  / 

07.07.2017 

შპს „ოქროს კოშკი“ (ს/ნ 

448397235)



27

ქ. ქობულეთში, 9 აპრილის 

ქუჩა N28-ში მდებარე  31 115 

კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთის (ს/კ 

20.42.06.093) ნაწილი, 

კერძოდ: 200 კვ.მ მიწის 

ნაკვეთი

200 20.42.06.093
1.09.2017         

N45

 2018  წლის 4 

აგვისტომდე
2550 2615

20.07.2017/ 

04.08.2017

მურმან ჯინჭარაძე 

(61004006312 )

28

შუახევის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
შუახევში „გორხანაულში“ 

მდებარე 7137 კვ.მ 

არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 
ნაკვეთს და მასზე 

განლაგებულ 253,72 კვ.მ 

შენობა-ნაგებობას (ს/კ 
24.02.34.241

253.73 7137 24.02.34.241
22.09.2017         

N47

2019 წლის 29 

აგვისტომდე
7550 7750

14.08.2017/ 

29.08.2017 

შპს “კეი.ი.სი. 

ინტერნეიშენალ 

ლიმიტედის 

წარმომადგენლობა 
საქართველოში“ (ს/კ 

404384929

29

ქალაქ ბათუმში, ჭავჭავაძის 

ქ. N9-ში მდებარე 50,82 კვ.მ 

არასაცხოვრებელ ფართს და 
მასზე წილობრივად 

დამაგრებულ მიწის ნაკვეთს 

(ს/კ 05.21.50.002.01.527)

50.82
05.21.50.002.

01.527

02.10.2017         

N48

2018 წლის 20 

სექტემბრამდე
14800 15200

05.09.2017 / 

20.09.2017 

ნელი ანთაძე (პ/ნ 

61001006974)

30

ბათუმში, ხელვაჩაურის 

დასახლებაში მდებარე 36 

კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი (ს/კ 
05.35.24.077)

36 05.35.24.077
03.10.2017         

N49

2019 წლის 20 

სექტემბრამდე
1000 1025

05.09.2017/ 

20.09.2017 

ლია ნაგერვაძე (პ/ნ 

61006067676)

31

ქობულეთის 

მუნიციპალიტეტის დაბა 
ოჩხამურში, ს. თეთროსანის 

მიმდებარედ 61142 კვ.მ 

სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 
ნაკვეთს (ს/კ 20.37.02.010),

61142 20.37.02.010
11.10.2017         

N50

2037 წლის 21 

სექტემბრამდე
3000 10600

24.08.2017/ 

21.09.2017

გურამ ნაკაშიძე (პ/ნ 

61002010359)



32

ქ. ბათუმში, დაბა 
ხელაჩაურში მდებარე 6568 

კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთს (ს/კ 
05.35.28.440)

6568  05.35.28.440
16.11.2017         

N52

2022 წლის 18 

ოქტომბრამდე
22000 22600

04.10.2017  / 

18.10.2017 

შპს „გზები“ (ს/კ 
245425393), 

33

ქალაქ ქობულეთში, 9 

აპრილის ქ. N28-ში მდებარე 
31115 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთის (ს/კ 
20.42.06.093) ნაწილს, 

კერძოდ: 200 კვ.მ მიწის 
ნაკვეთს

200 20.42.06.093
02.11.2017         

N53

2018 წლის 18 

ოქტომბრამდე
2550 2615

04.10.2017 / 

18.10.2017 

მანუჩარ ხარაზი (პ/ნ 

61004002981), 

34

რკინიგზის სადგურის 

მიმდებარედ განთავსებული 

შენობა-ნაგებობების 

(საერთო ფართით 258,22 

კვ.მ) და მასზე 
დამაგრებული 4261 კვ.მ 

არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 
ნაკვეთის (ს/კ 20.42.07.466) 

ნაწილი, კერძოდ N07-11,2 

კვ.მ შენობა-ნაგებობა

11.2 20.42.07.466
24.11.2017         

N57

 2018  წლის 1 

ნოემბრამდე
1200 1230

17.10.2017  / 

01.11.2017 

ვაჟა ცეცხლაძე (პ/ნ 

61004013214)

35

ხულოს მუნიციპალიტეტის 

კურორტ გოდერძის 

ტერიტორიაზე მდებარე 3 

225 კვ.მ. არასასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთის (ს/კ 
23.14.36.427) ნაწილი 

კერძოდ, N05-20 კვ.მ. მიწის 
ნაკვეთი, 

20  23.14.36.427
04.12.2017         

N59

2018 წლის 30 

აპრილამდე
200 250

10.11.2017  / 

20.11.2017 

ლია შავაძე (პ/ნ 

61009022865)



36

ხულოს მუნიციპალიტეტის 

კურორტ გოდერძის 

ტერიტორიაზე მდებარე 3 

225 კვ.მ. არასასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთის (ს/კ 
23.14.36.427) ნაწილი 

კერძოდ, N01-20 კვ.მ. მიწის 
ნაკვეთი, 

20  23.14.36.427
04.12.2017         

N60

2018 წლის 30 

აპრილამდე
200 220

10.11.2017  / 

20.11.2017 

რამინ გელაძე (პ/ნ 

61009023080

37

ხულოს მუნიციპალიტეტის 

კურორტ გოდერძის 

ტერიტორიაზე მდებარე 3 

225 კვ.მ. არასასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთის (ს/კ 
23.14.36.427) ნაწილი 

კერძოდ, N08-20 კვ.მ. მიწის 
ნაკვეთი, 

20  23.14.36.427
05.12.2017         

N61

2018 წლის 30 

აპრილამდე
200 230

10.11.2017  / 

20.11.2017 

ელდარ ბოლქვაძე (პ/ნ 

61009007196) 

38

ხულოს მუნიციპალიტეტის 

კურორტ გოდერძის 

ტერიტორიაზე მდებარე 3 

225 კვ.მ. არასასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთის (ს/კ 
23.14.36.427) ნაწილი 

კერძოდ, N11-10 კვ.მ. მიწის 
ნაკვეთი, 

10  23.14.36.427
05.12.2017         

N62

2018 წლის 30 

აპრილამდე
200 210

10.11.2017  / 

20.11.2017 

ომარ შანთაძე (პ/ნ 

61009006165) 

39

ხულოს მუნიციპალიტეტის 

კურორტ გოდერძის 

ტერიტორიაზე მდებარე 3 

225 კვ.მ. არასასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთის (ს/კ 
23.14.36.427) ნაწილი 

კერძოდ, N05-20 კვ.მ. მიწის 
ნაკვეთი, 

20  23.14.36.427
05.12.2017         

N63

2018 წლის 30 

აპრილამდე
150 160

10.11.2017  / 

20.11.2017 

ომარ შანთაძე (პ/ნ 

61009006165



40

ხულოს მუნიციპალიტეტის 

კურორტ გოდერძის 

ტერიტორიაზე მდებარე 3 

225 კვ.მ. არასასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთის (ს/კ 
23.14.36.427) ნაწილი 

კერძოდ, N02-20 კვ.მ. მიწის 
ნაკვეთი

20  23.14.36.427
05.12.2017         

N64

2018 წლის 30 

აპრილამდე
200 210

10.11.2017  / 

20.11.2017 

ზაზა კოჩალიძე (პ/ნ 

61009002307)

41

ხულოს მუნიციპალიტეტის 

კურორტ გოდერძის 

ტერიტორიაზე მდებარე 3 

225 კვ.მ. არასასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთის (ს/კ 
23.14.36.427) ნაწილი 

კერძოდ, N06-20 კვ.მ. მიწის 
ნაკვეთი

20  23.14.36.427
05.12.2017         

N65

2018 წლის 30 

აპრილამდე
200 210

10.11.2017  / 

20.11.2017 

ზაზა კოჩალიძე (პ/ნ 

61009002307)

42

ხულოს მუნიციპალიტეტის 

კურორტ გოდერძის 

ტერიტორიაზე მდებარე 3 

225 კვ.მ. არასასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთის (ს/კ 
23.14.36.427) ნაწილ 

კერძოდ, N04-20 კვ.მ. მიწის 
ნაკვეთს,

20  23.14.36.427
05.12.2017         

N66

2018 წლის 30 

აპრილამდე
200 220

10.11.2017  / 

20.11.2017 

ომარ იაკობაძე (პ/ნ 

61009001652) 

43

ხულოს მუნიციპალიტეტის 

კურორტ გოდერძის 

ტერიტორიაზე მდებარე 3 

225 კვ.მ. არასასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთის (ს/კ 
23.14.36.427) ნაწილი 

კერძოდ, N07-20 კვ.მ. მიწის 
ნაკვეთი

20  23.14.36.427
05.12.2017         

N67

2018 წლის 30 

აპრილამდე
200 210

10.11.2017  / 

20.11.2017 

ავთანდილ შამანაძე 
(პ/ნ 61009018084) 



44

ხულოს მუნიციპალიტეტის 

კურორტ გოდერძის 

ტერიტორიაზე მდებარე 3 

225 კვ.მ. არასასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთის (ს/კ 
23.14.36.427) ნაწილს 

კერძოდ, N09-10 კვ.მ. მიწის 
ნაკვეთი

10  23.14.36.427
18.12.2017         

N69

2018 წლის 30 

აპრილამდე
150 160

10.11.2017  / 

20.11.2017

ალექსანდრე ჩომახიძე 
(პ/ნ 61002014084) 

45

ქალაქ ბათუმში, გენერალ ა. 
აბაშიძის ქ. N15-ში მდებარე 

2456 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთს (ს/კ 
05.31.02.065) და მასზე 
განლაგებულ 698,2 კვ.მ 

შენობა-ნაგებობა

698.2 2456 05.31.02.065
20.12.2017         

N70

2019 წლის 11 

დეკემბრამდე
5700 5850

29.11.2017 / 

11.12.2017 

სულიკო ქამაშიძე (პ/ნ 

33001060859)


