sakadastrokod
i

01.11.17.001.025

MmisamarTi

ქალაქი თბილისი , ქუჩა სარაჯიშვილი , 1

obieqtisdani
Snuleba

miwisnakve
Tebissaer
TofarTo
bi

Semosavlebis

servis-centri

1945 kv,m

111

samsaxuris
mier
dakavebuli
farTi

nakveTiswinanomr
ebi

w#ar aqvs

Uuzufruqti
(arsebobis vadiT)

(TviTmmarTvelier
Teuli)

uflebis reg. 12.12.2012
S/n #1-is
I-sarTulze 489.78 kv,m

01.11.17.001.119

ქალაქი თბილისი , ქუჩა სარაჯიშვილი , 1

(TviTmmarTvelier
Teuli)

01.14.14.009.034

ჩიქოვანის ქუჩის მიმდებარედ

(TviTmmarTvelier
Teuli)

01.18.05.002.040

გულუასქუჩa, krwanisis gamgeobis mimd.

(TviTmmarTvelier
Teuli)

01.18.05.002.065

გულუას ქუჩის მიმდებარედ

(TviTmmarTvelier
Teuli)

01.13.08.009.041
ssipTviTmmarTvel
iqalaqi,
qalaqTbilisismun
icipaliteti

01.10.13.040.020
saxelmwifo

ქალაქი თბილისი, გამზირი დ.აღმაშენებელი
N140ა

მიწის
ნაკვეთი

3686 kv,m

მიწის
ნაკვეთი

250 kv,m

მიწის
ნაკვეთი

758 kv,m

მიწის
ნაკვეთი

453 kv,m

servis-centri

852 kv,m

3686

250

w#01.11.17.001.037,
01.11.17.001.118,
(gaerTianeba)

Uuzufruqti
(10 weli)

w#ar aqvs

uflebis reg.
17.08.2012
S/n #1-37.5 kv,m
Uuzufruqti

w#ar aqvs

uflebis reg.
18.10.2012
S/n-s gareSe
Uuzufruqti

w#ar aqvs

uflebis reg.
22.06.2012
S/n-s gareSe
Uuzufruqti

w#ar aqvs

uflebis reg.
22.06.2012
S/n-s gareSe
Uuzufruqti

(10 weli)

758

(10 weli)

453

(10 weli)

144

(arsebobis vadiT)

uflebis reg.
04.08.2010
S/n #1-is
I-sarTulze 454 kv,m

ალექსიძის

ქუჩა NN1

servis-centri

5831 kv,m

5831

w#ar aqvs

Usargebloba
(arsebobis vadiT)

uflebis reg. 16.07.2010
S/n #1-is
sardafi: 328.1 kv.m
II-sarTuli: 763.4 kv,m
m/S aivanze 59.7 kv.m

01.18.05.002.081

გულუას ქუჩა NN4

servis-centri

3667 kv,m

3667

w# 01.18.05.002.061
(gamijnulia)

uflebis reg.
18.03.2011
S/n #1, #2, #3
saerTofarTi: 8247 kv,m

(TviTmmarTvelier
Teuli)

01.18.05.002.095
ssipTviTmmarTvel
iqalaqi,
qalaqTbilisismun
icipaliteti

Uuzufruqti
(arsebobis vadiT)

q.Tbilisi, გულუას ქუჩა N4-ის მიმდებარედ

მიწის
ნაკვეთი

233 კვ,მ

233 კვ,მ

w#araqvs

01.14.14.009.045

q.Tbilisi, kostavasquCa #68a/s.Ciqovanis
q#2

servis-centri

2974 kv,m

2974

w# 01.14.14.009.036
(gamijnulia)

01.19.17.003.047

q.Tbilisi, abzianiZis q#4/
/q.Tbilisi, muxaZis q#9

საsawyobe
baza

12931kv,m

12931

w#01.19.17.003.019
01.19.17.003.045-

Uუzufruqti
(arsebobis vadiT)
uflebis reg. 06.08.2015
S/n-s gareSe

გაერთიანდა
მივიღეთ: 01.18.05.002.096-3900 მ2

-(01.19.17.003.032,
01.19.17.003.042 - (01.19.17.003.027-028)
01.19.17.003.043)),

01.19.17.003.046
(gaerTianeba)
01.19.17.003.044
(TviTmmarTvelier
Teuli)

q.Tbilisi, აბზიანიძის ქუჩა 4-ის
მიმდებარედ

მიწის
ნაკვეთი

1150 kv,m

1150

w#ar aqvs

uflebis reg.
25.02.2014
S/n-s gareSe

01.19.17.003.053
ssipTviTmmarTve
qalaqi, qalaq
Tbilisismunicipa
liteti

q.Tbilisi, muxaZis quCa #5-is mimdebared

მიწის
ნაკვეთი

Uuzufruqti
(arsebobis vadiT)

3348 kv,m

3348 kv,m

w#01.19.17.003.048
(gamijvna)

Uუzufruqti
(arsebobis vadiT)
uflebis reg. 06.08.2015
S/n-s gareSe

გაერთიანდა
მივიღეთ:
01,19,17,003,055-4498 მ2

01.19.30.001.083

q.Tbilisi, aeroporti (nakv#01/083)

gGe z i

1773 kv,m

1773

w# 01.19.30.001.045
(gamijnulia)

Usargebloba
(arsebobis vadiT)

uflebis reg. 09.07.2010
S/n #1-saerTo farTi: 619.68
kv,m
#2-15.7 kv,m

saxelmwifo

03.04.21.016

q.quTaisi, javaxiSvilis q#5

servis-centri

6318 kv,m

6318

Uuzufruqti
uflebis reg.
30.08.2011
S/n #1-dan

saxelmwifo

(s/f: 6821.55)

3694.05 kv,m

04.01.01.649
04.01.03.655

ქ. ფოთი, თავისუფალი

ინდუსტრიული ზონა

ფოთი, ნაბადის უბანი

gGe z i

1497216 kv,m

სკანერი

183kv,m

uzufruqti
183

w# 04.01.03.616
(gamijnulia)

ფოთი, ნაბადის უბანი

სკანერი

718kv,m

718

w# 04.01.03.616
(gamijnulia)

ქალაქი

ფოთი, გეგიძის

ქუჩა

მიწის
ნაკვეთი

284kv,m

servis-centri

1032kv,m

284

ქალაქიფოთი, ქუჩა თავდადებულის N4

1032

w# 04.01.07.695,
04.01.07.701
(gaerTianeba)

w#ar aqvs

04.01.01.655
კორპორაცია
,,ფოთის საზღვაო
ნავსადგური“

Usargebloba
(arsebobis vadiT)

uflebis reg. 29.04.2014
S/n-s gareSe
Usargebloba
(arsebobis vadiT)

uflebis reg. 08.07.2011

saxelmwifo

04.01.07.700
კორპორაცია
,,ფოთისსაზღვაონ
ავსადგური“

(uvado)
S/n-#1 s/f: 100.18 kv,m

saxelmwifo

04.01.12.071

Usargebloba
uflebis reg. 06.06..2011

saqarTvelosfinan
sTasaministro

04.01.07.704

(uvado)

uflebis reg. 31.05.2011
S/n-s gareSe

saqarTvelosfinan
sTasaministro

81.18.14.08604.01.0
3.656

Usargebloba

Senoba #1 - I, II, IIIsarT. s/f: 1057.46 kv,m
Senoba #2-Sida farTi-51.83
kv,m

ქალაქი ფოთი, ნავსადგურის სარეჟიმო
ტერიტორია

მიწის
ნაკვეთი

214 კვ,მ

214

w#04.01.07.651

ქალაქი ფოთი, ნავსადგურის ყოფილი
ექსტენსიური განვითარების ზონა

მიწის
ნაკვეთი

756 კვ,მ

756

w#04.01.01.580

უზუფრუქტი
(3-წლით)
uflebis reg.
29/05/2014
უზუფრუქტი
(3-წლით)
uflebis reg.
29/05/2014

04.01.01.583
შპს ,,ინლენდ
კონტეინერ
ტერმინალი“

05.24.08.017

ქალაქი ფოთი, ჯავახიშვილის ქუჩა N32

ქალაქი ბათუმი, ქუჩა ფიროსმანის N5ა

გეზი

servis-centri

155000 კვ,მ

5113kv,m

4433

5113

w#04.01.01.577;
04.01.01.581;
04.01.01.582
(გაერთიანება)

w#ar aqvs

ბათუმი, დასახლება ადლია

gGe z i

98411kv,m

98411

aWaris
avtonomiuri
respublika

22.30.02.212

რაიონი

ხელვაჩაური, სოფელი სარფი

მიწის
ნაკვეთი

178kv,m

178

22.30.02.424

რაიონი

ხელვაჩაური, სოფელი სარფი

სგპ

19325kv,m

19325

saxelmwifo

Senoba #1-ს ნაწილი
I და II სართულზე 3459 კვ,მ
Senoba #7-ს ნაწილი
1000 კვ,მ, 50 კვ,მ,
628 კვ,მ ფართები

Usargebloba
uflebis reg. 01.06.2012
Senoba #1, #2-is
I da III sarTuli
2508 kv,m

saxelmwifo

05.32.06.097

უზუფრუქტი
(3-წლით)
uflebis reg.
06/06/2014

w# 05.32.06.032,
05.32.06.035
(gaerTianeba)

Usargebloba
(uvado)

uflebis reg. 08.09.2011
S/n-#1-dan #8-mde
s/f: 4853.09kv,m

w# 22.30.02.059
(gamijnulia)

Uuzufruqti
uflebis reg. 11.05.2012
S/n-s gareSe

w# 22.30.02.338,
22.30.02.423
(გაერთიანება)

სარგებლობა
534 კვ,მ (არსებობის ვადით)
10.07.2015
186 კვ,მ მიწის ნაკვეთი
08,08,2011
18791 კვ,მ და შ/ნ #1-7374,2 კვ
#2-64.98 კვ,მ
(არსებობის ვადით)
08,07,2011

26.26.45.017

ოზურგეთი, შემოქმედელის ქუჩა NN3

servis-centri

1030kv,m

1030

w#

26.26.07.016

Usargebloba
(arsebobis vadiT)

uflebis reg.
09/07/2010
S/n-#1 განაშენინების ფართი 643
კვ,მ საერთო ფართი: 760,72 მ2
2 სართული

32.10.37.064

ზესტაფონი, წერეთლის ქ.N5

servis-centri

600kv,m

89

w# 32.10.07.535
დაზუსტება

Usargebloba
uflebis reg. 25,12,2013
I-sarTulze 107,08,კვ,მ

38.10.36.027

ქ.ჭიათურა, ნინოშვილის ქუჩა NN5ა

servis-centri

559kv,m

84

w# 38.10.04.172
დაზუსტება

Usargebloba
uflebis reg. 20,07,2010
I-sarTulze
218 კვ,მ

43.31.55.130

ქ.ზუგდიდი, გამარჯვების (სტალინის)ქუჩა N1

servis-centri

796kv,m

339

w# 43.36.01.151
დაზუსტება

56.04.51.064

52.12.31.077

სიღნაღი, წნორი, აღმაშენებლის 19-ა

დედოფლის წყარო, სოფელი

სამთაწყარო

servis-centri

901 kv,m

160

w#56.04.23.038
დაზუსტება

სგპ

6498kv,m

6498

w#52.12.31.025,
52.12.31.052,
52.12.31.076
გაერთიანება

Usargebloba
(arsebobis vadiT)

uflebis reg.
19.07.2010
Senoba #1-is (saerTofarTi
568.27 kv,m)
I da II sarTulze
Mmdebare arasacxovrebeli
farTi
Uuzufruqti
(arsebobis vadiT)
uflebis reg.
30/01/2014
სagani 30 kv,m
Usargebloba
(arsebobis vadiT)
uflebis reg.
12/09/2014
სagani6498kv,m
შენობა #1-25 კვ,მ
შენობა#2- 5კვ,მ

53.20.36.477

თელავი. აღმაშენებლის გამზ. NN41

servis-centri

1916kv,m

54.02.52.221

რაიონი ლაგოდეხი , სოფელი მაწიმი

სგპ

35935kv,m

35935

55.12.53.030

ქ. საგარეჯო, ჯაფარიძის ქ.NN2ა

servis-centri

1165kv,m

1165

w# 53.17.13.060
დაზუსტება

w# 55.12.30.701
დაზუსტება

Uუzufruqti
uflebis reg.
16/10/2012
საგანი I და II
სართული579.5კვ,მ
U
უzufruqti
uflebis reg.
11/06/2015
საგანი
მე-3 სართ: 281.472მ2 მე-4
სართ: 284,677 მ2

Usargebloba
Uუflebisreg. 09/07/2010
საგანი ფართი
I-sarTulze
300კვ,მ

61.23.21.005

რაიონი ადიგენი, ვალე

მიწის
ნაკვეთი

241kv,m

241

w# 61.23.21.001
gamijvna

სარგებლობა
uflebis reg.
09.07.2010

61.23.21.132

რაიონი ადიგენი, ვალე

სგპ

52059kv,m

52059

w# 61.23.21.106;
61.23.21.016;
61.23.21.107;

Usargebloba
(არსებობის ვადით)
uflebis reg.
17/11/2014

62.09.58.154

ახალციხე, პაატა ნათენაძის ქ. N54

servis-centri

1689კვ,მ

1185,30

w# 62.09.23.039
dazusteba

sargebloba
uflebis reg.
26/07/2010
sagani: 1185.3 kv,m miwis
nakveTi da Senobanagebobis saerTo
sasargeblo farTi 1678.30
kv,m

63.18.33.291

63.24.34.035
saxelmwifo

ქ. ახალქალაქი, ქუჩა თავისუფლება

ახალქალაქი, სოფელი კარწახი

servis-centri

სგპ

507kv,m

47952kv,m

507

47952

w# 63.18.33.176
(gamijnulia)

Usargebloba
(არსებობის ვადით)
uflebis reg.
24/02/2014
sagani: 507 kv,mmiwisnakveTi
da
obieqti #1
(arasacxovrebeli)
saerTofarTi: 108.53
m2obieqti #2
(arasacxovrebeli)
saerTofarTi: 7.87 m2
obieqti #3
(arasacxovrebeli)
saerTofarTi: 7.83 m2

w#63.24.34.022+
63.24.34.028=

სარგებლობა
7550 კვ,მ (არსებობისვადით)
01,06,2015
5320 კვ,მ (არსებობისვადით)
05,06,2015
28601 კვ,მდაშ/ნ 1-დან 17-მდე
03,10,2013
6481 კვ,მმიწისნაკვეთი
25,11,2014

63.24.34.029+
63.24.34.031+
63.24.34.032
(gaerTianeba)

64.23.01.103

ქ. ბორჯომი, მესხეთისქ. #5

servis-centri

2307kv,m

65.13.33.045

რაიონი ნინოწმინდა, ჟდანოვაკანი

სგპ

11903kv,m

uzufruqti

11903

w#ar aqvs

Usargebloba
(არსებობის ვადით)
uflebis reg.
01/06/2011
sagani:
11903 kv,mmiwisnakveTi da

masze ganlagebuli
Senoba-nagebobani

65.13.33.057

რაიონი ნინოწმინდა, ჟდანოვაკანი

სგპ

113504kv,m

113504

w#ar aqvs

Usargebloba
(არსებობის ვადით)
uflebis reg.
23/03/2012
sagani:
farTi 113504 kv,m

66.45.25.073

ქ. გორი, სამეფოს ქუჩა NN50

servis-centri

1431kv,m

1180

w# 66.45.25.068,
66.45.25.069,
66.45.25.070,
66.45.25.071
(gaerTianeba)

Usargebloba
(არსებობის ვადით)
uflebis reg. 20/04/2010
sagani: Senoba-nagebobebis
saerTo farTidan: 606.83 m2

69.04.55.086

რაიონი ხაშური, დაბა სურამი

მიწის
ნაკვეთი

10000kv,m

10000

w#ar aqvs

Usargebloba
(არსებობისვადით)
uflebis reg. 10/02/2012
sagani:
miwisnakveTi 10000 m2
da Senoba-nageboba
#1ganaSeninebisfarTiT 30 m2

72.07.03.199

ქ. მცხეთა, მუხრანის ქუჩა NN17ა

servis-centri

368kv,m

368

w# 72.07.02.015

Usargebloba
(არსებობისვადით)
uflebis reg. 19/10/2011
sagani: 368
kv,mmiwisnakveTiSenobanagebobiT

72.07.03.443

ქ. მცხეთა, მუხრანის ქუჩა N 17-სმიმდებარედ

servis-centri

256kv,m

გადაცემულია

74.01.15.013

რაიონი ყაზბეგი, დაბა სტეფანწმინდა

სგპ

44965kv,m

44965

w# 74.01.15.002
(gamijnulia)

sargebloba
uflebis reg. 21/07/2010
sagani: 45165 (?) kv,m miwis
nakveTi da masze arsebuli
Senoba-nagebobi, saerTo
farTi:N#1-2.33 kv,m,
#2-2355.35 kv,m,N#3-43.76kv,m,
N#4-90.2 kv,m,N#5-2.24 kv,m,
N#6-2.24 kv,m, N#7- 6.2 kv,m

74.01.15.014

რაიონი ყაზბეგი, დაბა სტეფანწმინდა

მიწის
ნაკვეთი

200kv,m

200

w# 74.01.15.002
(gamijnulia)

Usargebloba
(არსებობისვადით)
uflebis reg. 30/04/2012
sagani:
miwisfarTi 200 kv,m

73.05.37.040

დაბა თიანეთი, რუსთაველის ქ.

servis-centri

729 kv,m

60

w#73.05.14.454

Uuzufruqti
(10 წელი)
uflebis reg. 28/11/2014
საგანიშენობისI-sarTulze
37.3 kv,mfarTiserTioTaxi

80.06.63.021
81.10.27.668

ქალაქი ბოლნისი, ქუჩად. აღმაშენებლის , N68ა

servis-centri

2254kv,m

გარდაბანი სოფ. მარტყოფი

gGe z i

124569kv,m

81.14.05.607

გარდაბანი, კალინინო

Mmiwis
nakveTi gza

1631kv,m

1631

w#ar aqvs

Usargebloba
(არსებობისვადით)
uflebis reg. 10/02/2012
საგანი: 1631 კვ,მ მიწის
ნაკვეთი

81.14.05.571

გარდაბანი, კალინინო

სკანერი

71183 kv,m

8700

w# 81.14.00.087
(gamijnulia)

აღნაგობა (ვადა 49 წელი)
uflebis reg. 22/06/2012
საგანი 8700 კვ,მ

81.15.02.093

გარდაბანი, რკინიგზის სადგურის მიმდებარედ

სგპ

400kv,m

400

w# 81.15.10.257
(gamijnulia)

Usargebloba
(უვადო)
uflebis reg. 29/12/2010
საგანი: 129,84 კვ,მ შენობანაგებობა და მასზე
წილობრივად დამაგრებული
400 კვ,მ მიწის ნაკვეთი

81.18.14.081

სოფელი ვახტანგისი

სგპ

1886kv,m

514

w#ar aqvs

81.18.14.084

სოფელი ვახტანგისი

47 კვ,მ

47

w#ar aqvs

81.18.14.085

სოფელი ვახტანგისი

მიწის
ნაკვეთი
მიწის
ნაკვეთი

1241 კვ,მ

1241

w#ar aqvs

124569

გადაცემულია
w# 81.10.27.661,
81.10.27.662,
81.10.27.663
(gaerTianeba)

აღნაგობა (ვადა 49 წელი)
uflebis reg. 12/02/2010
საგანი 124569 კვ,მ

Usargebloba
(arsebobis vadiT)
uflebis reg.
12/08/2015

გაერთიანდა
მივიღეთ:
81.18.14.086-3174 მ2

82.02.42.054

დმანისი, სოფელი გუგუთი

სგპ

18879kv,m

18879

w# 82.02.42.003
82.02.42.050(049-009)

(gaerTianeba)

სargebloba
uflebis reg. 21/07/2010
საგანი: ფართი 15000 კვ,მ
სargebloba
uflebis reg. 22/05/2014
საგანი: ფართი 3879 კვ,მ
და შენობა-ნაგებობები N1; N2;
N3; N4; N5; N6; N7; N8; N9; N10.

02.05.06.149

ქ.რუსთავი, კოსტავას გამზ. N36

servis-centri

1812.5 kv,m

1129,8

w#ar aqvs

83.02.23.962

ქალაქი მარნეული, ქუჩა რუსთაველი

მიწის
ნაკვეთი

133kv,m

133

w#83.02.23.871(დამ

83.06.08.719

მარნეულის რაიონი სოფ. კაპანახჩი

სკანერი

16490kv,m

16490

w#ar aqvs

სargebloba
uflebis reg. 10/04/2012
საგანი: ფართი16490კვ,მ

83.06.08.867

მარნეულის რაიონი სოფ. კაპანახჩი

სგპ

42590kv,m

42590

w#83.06.08.689
83.11.11.791

სargebloba
uflebis reg. 06/06/2011
საგანი: 15580კვ,მ მიწა

ატება 30 კვ,მ)
(გაერთიანება)

83.11.11.812
(gaimijna 808-dan)

(gaerTianeba)

Uuzufruqti
uflebis reg. 22/07/2010
საგანი: შენობა-ნაგებობა
ფართით: 2903,34 კვ,მ
Usargebloba
(არსებობის ვადით)
uflebis reg. 28,10,2014
S/n-s gareSe

სargebloba
uflebis reg.
10/04/2012
საგანი: ფართი764კვ,მ

83.06.08.950

მარნეული, სოფელი კაჩაგანი

მიწის
ნაკვეთი

1816kv,m

1816

w#ar aqvs

Usargebloba
(არსებობისვადით)
uflebis reg. 25/07/2014
საგანი: 1816კვ,მmiwisnakveTi

83.11.11.809

მარნეულის რაიონი სოფ. კაპანახჩი

მიწის
ნაკვეთი

250kv,m

250

w# 83.11.11.808
(gamijnulia)

sargebloba
uflebis reg. 05/09/2012
250 kv,m miwa da Senoba
ganaSenianebis farTiT
250 kv,m

83.11.11.810

მარნეულის რაიონი სოფ. კაპანახჩი

მიწის
ნაკვეთი

302kv,m

302

w# 83.11.11.808
(gamijnulia)

sargebloba
uflebis reg. 05/09/2012
302 kv,m farTi da masze
arsebuli
Senoba-nagebobebi
#1-ganaSenianebis farTiT
290 kv,m
#2-ganaSenianebis farTiT
12 kv,m

83.11.11.811

მარნეულის რაიონი სოფ. კაპანახჩი

მიწის
ნაკვეთი

42kv,m

42

w# 83.11.11.808
(gamijnulia)

sargebloba
uflebis reg. 05/09/2012
42 kv,m farTi da masze
arsebuli Senoba-nageboba
ganaSenianebis farTi
42 kv,m

83.16.07.546

მარნეულის რაიონი სოფ. სადახლო

მიწის
ნაკვეთი

47287kv,m

47287

w# 83.16.07.502
(gamijnulia)

sargebloba
uflebis reg. 21/06/2011
საგანი: შენობა-ნაგებობა
#3-dan 171.4 kv,mfarTi

83.16.07.547

მარნეულის რაიონი სოფ. სადახლო

მიწის
ნაკვეთი

652kv,m

652

w# 83.16.07.502
(gamijnulia)

sargebloba
uflebis reg. 21/06/2011
საგანი: შენობა-ნაგებობა
#3-dan 171.4 kv,mfarTi

83.16.07.548

მარნეულის რაიონი სოფ. სადახლო

მიწის
ნაკვეთი

44kv,m

44

w# 83.16.07.502
(gamijnulia)

sargebloba
uflebis reg. 21/06/2011
საგანი: შენობა-ნაგებობა
#3-dan 171.4 kv,mfarTi

83.16.07.549

მარნეულის რაიონი სოფ. სადახლო

მიწის
ნაკვეთი

374kv,m

374

w# 83.16.07.502
(gamijnulia)

sargebloba
uflebis reg. 21/06/2011
საგანი: შენობა-ნაგებობა
#3-dan 171.4 kv,mfarTi

83.16.07.550

მარნეულის რაიონი სოფ. სადახლო

მიწის ნაკვეთი

313kv,m

313

w# 83.16.07.502
(gamijnulia)

sargebloba
uflebis reg. 21/06/2011
საგანი: შენობა-ნაგებობა
#3-dan 171.4 kv,mfarTi

83.16.15.119

მარნეულის რაიონი სოფ. სადახლო

მიწის
ნაკვეთი

297kv,m

297

w# 83.16.15.116
(gamijnulia)

sargebloba
uflebis reg.
05/09/2012
საგანი: 297 kv,m miwa da
Senoba #1

83.16.15.120

მარნეულის რაიონი სოფ. სადახლო

მიწის
ნაკვეთი

265kv,m

265

w# 83.16.15.116
(gamijnulia) iyo
xarvezi 297-265 kv,m

83.16.15.189

მარნეულის რაიონი სოფ. სადახლო

სგპ

31483kv,m

31483

w#83.16.10.354
83.16.15.117
83.16.15.118
83.16.15.121
83.16.15.128
(gaerTianeba)

83.16.15.248

მარნეულის რაიონი სოფ. სადახლო

სკანერი

17000kv,m

17000

w#83.16.15.192
83.16.15.242

მარნეული, სოფელი ახკერპი

სგპ

34488kv,m

17244

w#araqvs

saxelmwifo

83.23.01.032

sargebloba
uflebis reg.
05/09/2012
საგანი: 265kv,m miwa da
Senoba #1
Usargebloba
(არსებობისვადით)
uflebis reg. 07/10/2013
sagani:
31483kv,mmiwisnakveTi da
maszeganTavsebuliSenoba
#1,
Senoba #2, Senoba #3,
Senoba #4, Senoba #5,
Senoba #6, Senoba #7,
Senoba #8
sargebloba
(arsebobis vadiT)
uflebis reg. 13,12,2013
S/n-s gareSe

Semosavlebis samsaxuris

mier dakavebuli farTi:
-ში დაფიქსირებულია
წილობრივად გამოყვანილი
მიწის ფართი ამონაწერის
მიხედვით ????

81.08.07.392

ქ.თბილისი, დიდი ლილო

arqivi

14400 kv,m

14400

w#81.08.08.489

81.08.07.408

81.08.07.408

ქ.თბილისი, დიდი ლილო

მიწის
ნაკვეთი

502 კვ,მ

502 კვ,მ

w#araqvs

გაერთიანდა
81.08.07.408-სთან
მივიღეთ:
81.08.07.411-14902 მ2

44.01.31.034.01/515
saxelmwifo

01.19.17.003.017
saxelmwifo

05.32.04.967

Qqalaqi senaki, rusTavelis quCa #235

758.00 kv.m

w#44.01.05.197

Usargebloba
uflebis reg. 11.08.2015
arasacxovrebeli farTi: 27.40
kv,m

q.Tbilisi, axvledianis quCa #6
(nakveTi 03/017)
ქალაქი ბათუმი, დასახლება ადლია

მიწის ნაკვეთი
შენობანაგებობებით

1053 კვ,მ

მიწის
ნაკვეთი

521 კვ,მ

1053 კვ,მ

w#araqvs

Usargebloba
(arsebobis vadiT)
uflebis reg. 02,07,2015
S/n-#1-2-3
s/f: 546,17kv,m

521 კვ,მ

w#22.25.05.061
იგივე
კვადრატულობა

Usargebloba
uflebis reg. 07.04.2014
S/n-ს გარეშე

01.11.17.002.110

ქ.თბილისი, დასახლება მუხიანი, ნაკვ.#02/110

საწყობი

11092 კვ,მ

243,58 კვ,მ

w#01.11.17.002.080

Usargebloba
(arsebobis vadiT)
uflebis reg. 18.12.2015

05.32.06.104

ქალაქი ბათუმი, დასახლება კახაბერი

სკანერი

10149 კვ,მ

10149 კვ,მ

w#05.32.06.098;
05.32.06.103
გაერთიანება

უzufruqti uflebis
reg. 05/11/2014

შ/ნ #1-დან 243,58 კვ,მ

