
1. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელ გურნის მასწავლებელთა სახლი  

 

დასახელება:ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ გურნის მასწავლებელთა სახლი  

განაცხადის #:34193CPH32756816  

აუქციონის #: 34193 

ლოტის #: 327568 

დაწყება/დასრულება: 05/08/2016 18:00 - 

31/08/2016 18:00 

ლოტის სტატუსი: მიმდინარე 

ფასის ისტორია: 0 ბიჯი 

საწყისი ფასი: 800 GEL 

ვაჭრობის ბიჯი : 80 GEL 

საგარანტიო თანხა: 160GEL  

მიმდინარე ფასი : 800 GEL 

ინფორმაცია გამყიდველზე 

 

დასახელება: თვითმმართველი 

ერთეული ტყიბულის 

მუნიციპალიტეტი 

მისამართი: ქ.ტყიბულში / ლომაძის 

მოედანი 3 

ტელეფონი: 995- 

თვისებები 

ქვეყანა საქართველო ქალაქი ტყიბული 

ქუჩა(დასახელება/ნომერი) სოფელი გურნა შეფასების თანხა 2143 

გადახდის პერიოდი 15 ბრძანების ნომერი 47 272 

ზომის ერთეული კვადრატული მეტრი წყალი და კანალიზაცია - 

ელექტრო მომარაგება - ბუნებრივი გაზი - 

მიწის ფართობი(მ²) 609 შენობის ფართობი(მ²) 72 

Rs რუკის მხარდაჭერა - საკადასტრო კოდი 39.09.25.158 



საბანკო გარანტიის დღეების 
რაოდენობა 

30   

; 

აღწერილობა 

აღწერილობა 
შენობა-ნაგებობა არის ამორტიზებული, ნახევრად დანგრეული. მიწის ნაკვეთი არის შეუღობავი.  

საკონტაქტრო პირი ალეკო ფანჩულიძე ტელ:595 59 12 03 

მოკლე აღწერილობა უძრავი ქონება არ არის დატვირთული იპოთეკით და ვალდებულებებით. 

  პირობა უპირობო 
; 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



2. სოფელ მუხურის ყოფილი კლუბი შენობა  
 

 

დასახელება:სოფელ მუხურის ყოფილი 

კლუბი შენობა  

განაცხადის #:34193CPH32756716  

აუქციონის #: 34193 

ლოტის #: 327567 

დაწყება/დასრულება: 05/08/2016 18:00 - 

31/08/2016 18:00 

ლოტის სტატუსი: მიმდინარე 

ფასის ისტორია: 0 ბიჯი 

საწყისი ფასი: 4000 GEL 

ვაჭრობის ბიჯი : 400 GEL 

საგარანტიო თანხა: 800GEL  

მიმდინარე ფასი : 4000 GEL 

ინფორმაცია გამყიდველზე 

 

დასახელება: თვითმმართველი 

ერთეული ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 

მისამართი: ქ.ტყიბულში / ლომაძის 

მოედანი 3 

ტელეფონი: 995- 

თვისებები 

ქვეყანა საქართველო ქალაქი ტყიბული 

ქუჩა(დასახელება/ნომერი) სოფელი მუხურა შეფასების თანხა 16409 

გადახდის პერიოდი 15 ბრძანების ნომერი 47272 

ზომის ერთეული კვადრატული მეტრი წყალი და კანალიზაცია - 

ელექტრო მომარაგება - ბუნებრივი გაზი - 

მიწის ფართობი(მ²) 4140 შენობის ფართობი(მ²) 696 



Rs რუკის მხარდაჭერა - საკადასტრო კოდი 39.02.25.149 

საბანკო გარანტიის დღეების 
რაოდენობა 

30   

; 

აღწერილობა 

აღწერილობა 

მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობები არის ტყიბულის მუნიციპალიტეტის , სოფელ მუხურის 
ყოფილი კლუბის შენობა. ამორტიზებული, ნახევრად დანგრეული. გადახურვის ფილები ჩამოცვენილი. კედლები 
აგურის. გადახურვა არის რკ. ბეტონის ღრუტანიანი ფილებით. შენობა არის შენობები არის ავარიულ 
მდგომარეობაში. მიწის ნაკვეთზე განთავსებულია ორო შენობა, N1 381.00 კვ.მ. და N2 630.00 კვ.მ. 

საკონტაქტო პირი ალეკო ფანჩულიძე ტელეფონი-595591203 

მოკლე აღწერილობა უძრავი ქონება არ არის დატვირთული იპოთეკით და ვალდებულებებით. 

  

პირობა 

ქონების შემძენმა უნდა შეასრულოს შემდეგი პირობები ქონების შესაძენად: 

1. 2 წლის განმავლობაში აღადგინოს და კეთილ მოაწყოს ტერიტორია. 

2. 10 წლის ვადით  გამოყოს ფართის 20% შენობის ნაწილში კულტურული ღონისძიებებისათვის. 
; 

   

  
 
 

 



3.  დასახელება:ტყიბულის მუნიციპალიტეტი. ყოფილი ხორცკომბინატის სასაკლაო  

4.  

დასახელება:ტყიბულის მუნიციპალიტეტი. 

ყოფილი ხორცკომბინატის სასაკლაო  

განაცხადის #:34193CPH32756416  

აუქციონის #: 34193 

ლოტის #: 327564 

დაწყება/დასრულება: 05/08/2016 18:00 - 

31/08/2016 18:00 

ლოტის სტატუსი: მიმდინარე 

ფასის ისტორია: 0 ბიჯი 

საწყისი ფასი: 1550 GEL 

ვაჭრობის ბიჯი : 155 GEL 

საგარანტიო თანხა: 310GEL  

მიმდინარე ფასი : 1550 GEL 

ინფორმაცია გამყიდველზე 

 

დასახელება: თვითმმართველი 

ერთეული ტყიბულის 

მუნიციპალიტეტი 

მისამართი: ქ.ტყიბულში / ლომაძის 

მოედანი 3 

ტელეფონი: 995- 

თვისებები 

ქვეყანა საქართველო ქალაქი ტყიბული 

ქუჩა(დასახელება/ნომერი) ლესელიძე შეფასების თანხა 3091 

გადახდის პერიოდი 15 ბრძანების ნომერი 47 272 

ზომის ერთეული კვადრატული მეტრი წყალი და კანალიზაცია - 

ელექტრო მომარაგება - ბუნებრივი გაზი - 

მიწის ფართობი(მ²) 599 Rs რუკის მხარდაჭერა - 

საკადასტრო კოდი 39.01.30.024 საბანკო გარანტიის დღეების 30 



რაოდენობა 
; 

აღწერილობა 

აღწერილობა 

მოცემული მიწის ნაკვეთი და მასზე დამაგრებული  შენობა-ნაგებობა იყო ყოფილი ხორცკომბინატის 
სასაკლაო. შენობა-ნაგებობა მთლიანად დანგრეულია, დარჩენილია ფუნდამენტი. 

საკონტაქტოპირი ალეკო ფანჩულიძე ტელ: 595 59 12 03 

მოკლე აღწერილობა უძრავი ქონება არ არის დატვირთული იპოთეკით და ვალდებულებებით. 
; 

 

 
 
 



4. დასახელება:ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელ გელათის ყოფილი საყოფაცხოვრებოს შენობა 

 

დასახელება:ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ გელათის ყოფილი საყოფაცხოვრებოს 

შენობა  

განაცხადის #:34193CPH32756316  

აუქციონის #: 34193 

ლოტის #: 327563 

დაწყება/დასრულება: 05/08/2016 18:00 - 

31/08/2016 18:00 

ლოტის სტატუსი: მიმდინარე 

ფასის ისტორია: 0 ბიჯი 

საწყისი ფასი: 33100 GEL 

ვაჭრობის ბიჯი : 3300 GEL 

საგარანტიო თანხა: 6600GEL  

მიმდინარე ფასი : 33100 GEL 

ინფორმაცია გამყიდველზე 

 

დასახელება: თვითმმართველი 

ერთეული ტყიბულის 

მუნიციპალიტეტი 

მისამართი: ქ.ტყიბულში / 

ლომაძის მოედანი 3 

ტელეფონი: 995- 

თვისებები 

ქვეყანა საქართველო ქალაქი ტყიბული 

ქუჩა(დასახელება/ნომერი) სოფელი გელათი შეფასების თანხა 66122 

გადახდის პერიოდი 15 ბრძანების ნომერი 47 272 

ზომის ერთეული კვადრატული მეტრი წყალი და კანალიზაცია + 

ელექტრო მომარაგება - ბუნებრივი გაზი - 



მიწის ფართობი(მ²) 2765 შენობის ფართობი(მ²) 1166.36 

Rs რუკის მხარდაჭერა - საკადასტრო კოდი 39.07.29.001 

საბანკო გარანტიის დღეების 
რაოდენობა 

30   

; 

აღწერილობა 

აღწერილობა 

შენობა არის ორსართულიანი საერთო ფართით 1166,36. კედლები აგურის. პირველი სართულის იატაკი არის მიწის, 
ბეტონისა და ხის, რომელიც უვარგისია. სართულებს შუა შიდა დახურვა ხის. ჭერი ტკეჩის, რომელიც 
დაზიანებულია. სახურავი გოფრირებული შავი თუნუქის. ფანჯრები ხის დაზიანებული და ნაწილი ამოღებული. 

მოცემული ნაკვეთი მდებარეობს გელათის ტურისტულ ზონაში, კარგია ტურისტული ინფრასტრუქტურის 
მოსაწყობად. 

საკონტაქტო პირი ალეკო ფანჩულიძე ტელ: 595 59 12 03 

მოკლე აღწერილობა უძრავი ქონება არ არის დატვირთული იპოთეკით და ვალდებულებებით. 
  
პირობა უპირობო 
; 

  

 

5. დასახელება ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელ კურსების ყოფილი საყოფაცხოვრებოს შენობა  



6.  

დასახელება:ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ კურსების ყოფილი საყოფაცხოვრებოს 

შენობა  

განაცხადის #:34193CPH32756116  

აუქციონის #: 34193 

ლოტის #: 327561 

დაწყება/დასრულება: 05/08/2016 18:00 - 

31/08/2016 18:00 

ლოტის სტატუსი: მიმდინარე 

ფასის ისტორია: 0 ბიჯი 

საწყისი ფასი: 1000 GEL 

ვაჭრობის ბიჯი : 100 GEL 

საგარანტიო თანხა: 200GEL  

მიმდინარე ფასი : 1000 GEL 

ინფორმაცია გამყიდველზე 

 

დასახელება: თვითმმართველი 

ერთეული ტყიბულის 

მუნიციპალიტეტი 

მისამართი: ქ.ტყიბულში / 

ლომაძის მოედანი 3 

ტელეფონი: 995- 

თვისებები 

ქვეყანა საქართველო ქალაქი ტყიბული 

ქუჩა(დასახელება/ნომერი) სოფელი კურსები შეფასების თანხა 1956 

გადახდის პერიოდი 15 ბრძანების ნომერი 47 272 

ზომის ერთეული კვადრატული მეტრი წყალი და კანალიზაცია - 

ელექტრო მომარაგება - ბუნებრივი გაზი - 

მიწის ფართობი(მ²) 120 შენობის ფართობი(მ²) 35.88 

Rs რუკის მხარდაჭერა - საკადასტრო კოდი 39.07.27.001 



საბანკო გარანტიის დღეების 
რაოდენობა 

30   

; 

აღწერილობა 

აღწერილობა 

შენობა-ნაგებობამდებარეობს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის კურსების ადმინისტრაციული 
ერთეულის სოფელ კურსებში. ყოფილი საყოფაცხოვრებოს ნაგებობა,კედლები აგურის. კარ-ფანჯრები 
ხის, რომლებიც დაზიანებულია. შენობის ნახევარი კარ-ფანჯრების გარეშე. სახურავი შიფერის, 
რომელიც ჩატეხილია და უვარგისი. 

საკონტაქტო პირი: ალეკო ფანჩულიძე ტელ: 595 59 12 03 

მოკლე აღწერილობა უძრავი ქონება არ არის დატვირთული იპოთეკით და ვალდებულებებით. 
  
პირობა უპირობო 
; 

   

 
 
 
 
 
 

6. დასახელება:ტყიბულის მუნიციპალიტეტი. მიწის ნაკვეთი ტყვარჩელის ქ. N53  
 



 

დასახელება:ტყიბულის მუნიციპალიტეტი. 

მიწის ნაკვეთი ტყვარჩელის ქ. N53  

განაცხადის #:34193CPH32756016  

აუქციონის #: 34193 

ლოტის #: 327560 

დაწყება/დასრულება: 05/08/2016 18:00 - 

31/08/2016 18:00 

ლოტის სტატუსი: მიმდინარე 

ფასის ისტორია: 0 ბიჯი 

საწყისი ფასი: 20000 GEL 

ვაჭრობის ბიჯი : 2000 GEL 

საგარანტიო თანხა: 4000GEL  

მიმდინარე ფასი : 20000 GEL 

ინფორმაცია გამყიდველზე 

 

დასახელება: თვითმმართველი 

ერთეული ტყიბულის 

მუნიციპალიტეტი 

მისამართი: ქ.ტყიბულში / ლომაძის 

მოედანი 3 

ტელეფონი: 995- 

თვისებები 

ქვეყანა საქართველო ქალაქი ტყიბული 

ქუჩა(დასახელება/ნომერი) ტყვარჩელის ქუჩა N53 შეფასების თანხა 6815 

გადახდის პერიოდი 15 ბრძანების ნომერი N47 256 

წყალი და კანალიზაცია - ელექტრო მომარაგება - 

ბუნებრივი გაზი - მიწის ფართობი(მ²) 1016 

შენობის ფართობი(მ²) 281 Rs რუკის მხარდაჭერა - 

საკადასტრო კოდი 39.01.30.074 საბანკო გარანტიის დღეების 
რაოდენობა 

30 

; 



აღწერილობა 

აღწერილობა 

მიწის ფართობი  მდებარეობს ქუთაისი-თერჯოლა-ტყიბულის საავტომობილო გზების გადაკვეთაზე, 
ბენზინგასამართი სადგური ლუკოილის წინ.  შენობა მთლიანად დანგრეულია, რის გამოც ღირებულება  არ აქვს. 
მიწის ნაკვეთის გამოყენება შესაძლებელია საოფისე ან საზოგადოებრივი კვების ობიექტის ასაშენებლად.     
საკონტაქტო ტელეფონი 595591203. ალეკო ფანჩულიძე. 

მოკლე აღწერილობა 

მიწის ფართობი  მდებარეობს ქუთაისი-თერჯოლა-ტყიბულის საავტომობილო გზების გადაკვეთაზე, 
ბენზინგასამართი სადგური ლუკოილის წინ.  შენობა მთლიანად დანგრეულია, რის გამოც ღირებულება  არ აქვს. 
მიწის ნაკვეთის გამოყენება შესაძლებელია საოფისე ან საზოგადოებრივი კვების ობიექტის ასაშენებლად. ყადაღა და 
იპოთეკა რეგისტრირებული არ არის. 

; 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. დასახელება:ქ. ტყიბულში თაბუკაშვილის ქ. N2, (საავადმყოფოს) მიმდებარედ  



8.  

დასახელება:ქ. ტყიბულში თაბუკაშვილის ქ. N2, 

(საავადმყოფოს) მიმდებარედ  

განაცხადის #:34193CPH32755816  

აუქციონის #: 34193 

ლოტის #: 327558 

დაწყება/დასრულება: 05/08/2016 18:00 - 

31/08/2016 18:00 

ლოტის სტატუსი: მიმდინარე 

ფასის ისტორია: 0 ბიჯი 

საწყისი ფასი: 10000 GEL 

ვაჭრობის ბიჯი : 1000 GEL 

საგარანტიო თანხა: 2000GEL  

მიმდინარე ფასი : 10000 GEL 

ინფორმაცია გამყიდველზე 

 

დასახელება: თვითმმართველი 

ერთეული ტყიბულის 

მუნიციპალიტეტი 

მისამართი: ქ.ტყიბულში / ლომაძის 

მოედანი 3 

ტელეფონი: 995- 

თვისებები 

ქვეყანა საქართველო ქალაქი ტყიბული 

ქუჩა(დასახელება/ნომერი) თაბუკაშვილის ქუჩა N2 შეფასების თანხა 9307 

გადახდის პერიოდი 15 ბრძანების ნომერი N47 256 

ზომის ერთეული კვადრატული მეტრი წყალი და კანალიზაცია - 

ელექტრო მომარაგება - ბუნებრივი გაზი - 

მიწის ფართობი(მ²) 507 შენობის ფართობი(მ²) 198 

Rs რუკის მხარდაჭერა - საკადასტრო კოდი 39.01.26.124 

საბანკო გარანტიის დღეების 30   



რაოდენობა 
; 

აღწერილობა 

აღწერილობა 
შენობა-ნაგებობა მდებარეობს ქ. ტყიბულში თაბუკაშვილის ქ. N2-ის მიმდებარედ საავადმყოფოს გვერდით. ყოფი 
სანეპიდ სადგური, შენობა არის ერთ სართულიანი, კედლები ნაშენებია ყორე ქვითა და აგურით. შენობა მოითხოვს 
კაპიტალურ შეკეთებას.  საკონტაქტო ტელეფონი 595591203. ალეკო ფანჩულიძე. 

მოკლე აღწერილობა 
შენობა-ნაგებობა მდებარეობს ქ. ტყიბულში თაბუკაშვილის ქ. N2-ის მიმდებარედ საავადმყოფოს გვერდით. ყოფი 
სანეპიდ სადგური, შენობა არის ერთ სართულიანი, კედლები ნაშენებია ყორე ქვითა და აგურით. შენობა მოითხოვს 
კაპიტალურ შეკეთებას. იპთეკა და ყადაღა რეგისტრირებული არ არის. 

  
პირობა უპირობო 
; 

   

 
 
 
 
 
 

8.დასახელება:ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფ.ხრესილის ყოფილი საექიმო ამბულატორია  



 

დასახელება:ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 

სოფ.ხრესილის ყოფილი საექიმო ამბულატორია  

განაცხადის #:34193CPH32755716  

აუქციონის #: 34193 

ლოტის #: 327557 

დაწყება/დასრულება: 05/08/2016 18:00 - 

31/08/2016 18:00 

ლოტის სტატუსი: მიმდინარე 

ფასის ისტორია: 0 ბიჯი 

საწყისი ფასი: 11000 GEL 

ვაჭრობის ბიჯი : 1100 GEL 

საგარანტიო თანხა: 2200GEL  

მიმდინარე ფასი : 11000 GEL 

ინფორმაცია გამყიდველზე 

 

დასახელება: თვითმმართველი 

ერთეული ტყიბულის 

მუნიციპალიტეტი 

მისამართი: ქ.ტყიბულში / 

ლომაძის მოედანი 3 

ტელეფონი: 995- 

თვისებები 

ქვეყანა საქართველო ქალაქი ტყიბული 

ქუჩა(დასახელება/ნომერი) ტყიბულის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ხრესილი შეფასების თანხა 10932 

გადახდის პერიოდი 15 ბრძანების ნომერი N47 256 

წყალი და კანალიზაცია + ელექტრო მომარაგება - 

ბუნებრივი გაზი - მიწის ფართობი(მ²) 258 

შენობის ფართობი(მ²) 100 Rs რუკის მხარდაჭერა - 

საკადასტრო კოდი 39.04.24.031 საბანკო გარანტიის დღეების 
რაოდენობა 

30 

; 



აღწერილობა 

აღწერილობა 
შენობა მდებარეობს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფ. ხრესილში საავტომობილო გზის მიმდებარედ. შენობა 
მოითხოვს კაპიტალურ რემონტს.  ამბულატორიას უნდა შეუნარჩუნდეს  სამედიცინო პროფილი.  საკონტაქტო 
ტელეფონი 595591203. 

მოკლე აღწერილობა 
შენობა მდებარეობს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფ. ხრესილში საავტომობილო გზის მიმდებარედ. იპოთეკა და 
ყადაღა  რეგისტრირებული არ არის. 

  
პირობა უპირობო 
; 

   

 
 
 
 
 
 
 

9. დასახელება:ტყიბულის მუნიციპალიტეტი. საწირის თემის სოფ. მანჭიორში მიწის ნაკვეთი და 
მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობა  



 

 

დასახელება:ტყიბულის მუნიციპალიტეტი. საწირის 

თემის სოფ. მანჭიორში მიწის ნაკვეთი და მასზე 

განთავსებული შენობა-ნაგებობა  

განაცხადის #:34193CPH32755616  

აუქციონის #: 34193 

ლოტის #: 327556 

დაწყება/დასრულება: 05/08/2016 18:00 - 31/08/2016 

18:00 

ლოტის სტატუსი: მიმდინარე 

ფასის ისტორია: 0 ბიჯი 

საწყისი ფასი: 15000 GEL 

ვაჭრობის ბიჯი : 1500 GEL 

საგარანტიო თანხა: 3000GEL  

მიმდინარე ფასი : 15000 GEL 

ინფორმაცია გამყიდველზე 

 

დასახელება: 

თვითმმართველი ერთეული 

ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 

მისამართი: ქ.ტყიბულში / 

ლომაძის მოედანი 3 

ტელეფონი: 995- 

თვისებები 

ქვეყანა საქართველო ქალაქი ტყიბული 

ქუჩა(დასახელება/ნომერი) საწირის თემი, სოფ. მანჭიორი შეფასების თანხა 5778 

გადახდის პერიოდი 15 ბრძანების ნომერი N47 256 

წყალი და კანალიზაცია - ელექტრო მომარაგება - 

ბუნებრივი გაზი - მიწის ფართობი(მ²) 102 

შენობის ფართობი(მ²) 112 Rs რუკის მხარდაჭერა - 



საკადასტრო კოდი 39.03.35.001   
; 

აღწერილობა 

აღწერილობა 
მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობა მდებარეობს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ახალსოფლის 
წყალსაცავის მიმდებარედ. შენობა-ნაგებობის გამოყენება შესაძლებელია სპორტული ღონისძიებების ჩასატარებლად, 
აქვს ნავმისადგომი. საუკეთესო ადგილია თევზაობის მოყვარულთათვის.  საკონტაქტო ტელეფონი 595591203. 

მოკლე აღწერილობა 
მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობა მდებარეობს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ახალსოფლის 
წყალსაცავის მიმდებარედ. შენობა-ნაგებობის გამოყენება შესაძლებელია სპორტული ღონისძიებების ჩასატარებლად, 
აქვს ნავმისადგომი. საუკეთესო ადგილია თევზაობის მოყვარულთათვის.     არ არის დატვირთული იპოთეკით. 

; 

   

    

 

 

 

10. დასახელება:ტყიბულის მუნიციპალიტეტი, სოფელი საწირე  



 

დასახელება:ტყიბულის მუნიციპალიტეტი, 

სოფელი საწირე  

განაცხადის #:34193CPH32755416  

აუქციონის #: 34193 

ლოტის #: 327554 

რაოდენობა: 1 

დაწყება/დასრულება: 05/08/2016 18:00 - 

31/08/2016 18:00 

ლოტის სტატუსი: მიმდინარე 

ფასის ისტორია: 0 ბიჯი 

საწყისი ფასი: 2400 GEL 

ვაჭრობის ბიჯი : 240 GEL 

საგარანტიო თანხა: 480GEL  

მიმდინარე ფასი : 2400 GEL 

ინფორმაცია გამყიდველზე 

 

დასახელება: თვითმმართველი 

ერთეული ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 

მისამართი: ქ.ტყიბულში / ლომაძის 

მოედანი 3 

ტელეფონი: 995- 

თვისებები 

ქვეყანა საქართველო ქალაქი ტყიბული 

ქუჩა(დასახელება/ნომერი) სოფელი საწირე შეფასების თანხა 2391 

გადახდის პერიოდი 15 ბრძანების ნომერი 47 391 03/06/2016 

რაოდენობა 1 ზომის ერთეული კვადრატული მეტრი 

წყალი და კანალიზაცია - ელექტრო მომარაგება - 

ბუნებრივი გაზი - მიწის ფართობი(მ²) 662 

Rs რუკის მხარდაჭერა - საკადასტრო კოდი 39.03.26.007 



საბანკო გარანტიის დღეების 
რაოდენობა 

30   

; 

აღწერილობა 

აღწერილობა 
   თავისუფალი მიწი  ნაკვეთი მდებარეობს სოფელ საწირეში. ქონება არ არის იპოთეკით დატვირთული.  საკონტაქტო 
ტელეფონი 595591203  ალეკო ფანჩულიძე. 

მოკლე აღწერილობა თავისუფალი მიწი  ნაკვეთი მდებარეობს სოფელ საწირეში. ქონება არ არის იპოთეკით დატვირთული. 

  
პირობა უპირობო 
; 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. დასახელება:ტყიბულის მუნიციპალიტეტი.თაბუკაშვილის ქ N2-ის მიმდებარედ.  



 

დასახელება:ტყიბულის 

მუნიციპალიტეტი.თაბუკაშვილის ქ N2-ის 

მიმდებარედ.  

განაცხადის #:34193CPH32755216  

აუქციონის #: 34193 

ლოტის #: 327552 

რაოდენობა: 1 

დაწყება/დასრულება: 05/08/2016 18:00 - 

31/08/2016 18:00 

ლოტის სტატუსი: მიმდინარე 

ფასის ისტორია: 0 ბიჯი 

საწყისი ფასი: 23400 GEL 

ვაჭრობის ბიჯი : 2400 GEL 

საგარანტიო თანხა: 4500GEL  

მიმდინარე ფასი : 23400 GEL 

ინფორმაცია გამყიდველზე 

 

დასახელება: თვითმმართველი 

ერთეული ტყიბულის 

მუნიციპალიტეტი 

მისამართი: ქ.ტყიბულში / ლომაძის 

მოედანი 3 

ტელეფონი: 995- 

თვისებები 

ქვეყანა საქართველო ქალაქი ტყიბული 

ქუჩა(დასახელება/ნომერი) თაბუკაშვილის ქუჩაN2 -ის მიმდებარე. შეფასების თანხა 23364 

გადახდის პერიოდი 15 ბრძანების ნომერი 47 391 03/06/2016 

რაოდენობა 1 ზომის ერთეული კვადრატული მეტრი 

წყალი და კანალიზაცია - ელექტრო მომარაგება - 

ბუნებრივი გაზი - მიწის ფართობი(მ²) 4528 



Rs რუკის მხარდაჭერა - საკადასტრო კოდი 39.01.26.138 
; 

აღწერილობა 

აღწერილობა მიწის ნაკვეთი მდებარეობს ქალაქის სავადმყოფოს მიმდებარედ. ტერიტორიის ნაწილი დაჭაობებულია, მასზე 
განთავსებულია მრავალწლიანი ნარგავები.  საკონტაქტო ტელეფონი 595591203 ალეკო ფანჩულიძე. 

მოკლე აღწერილობა მიწის ნაკვეთი მდებარეობს ქალაქის სავადმყოფოს მიმდებარედ. ტერიტორიის ნაწილი დაჭაობებულია, მასზე განთავსებულია 
მრავალწლიანი ნარგავები. 

  

პირობა 
პირობებიანი-აღნიშნულ მიწის ნაკვეთზე ერთი წლის განვალობაში უნდა მოეწყოს ბავშვთა და მოზარდთა 
დასასვენებელი და გასართობი სკვერი.უნდა მოხდეს ფასადის დეკორატიული საღობავით მოწყობა,შენარჩუნებული 
უნდა იქნას მრავალწლიანი ნარგავები,უნდა მოხდეს დაჭაობებული ადგილების დაშრობა. 

; 

   

 

 

 

 

 

12. დასახელება:ქ.ტყიბული. გამსახურდიას ქ. N46-ის მიმდებარედ  



 

დასახელება:ქ.ტყიბული. გამსახურდიას ქ. 

N46-ის მიმდებარედ  

განაცხადის #:34193CPH32753916  

აუქციონის #: 34193 

ლოტის #: 327539 

დაწყება/დასრულება: 05/08/2016 18:00 - 

31/08/2016 16:00 

ლოტის სტატუსი: მიმდინარე 

ფასის ისტორია: 0 ბიჯი 

საწყისი ფასი: 3500 GEL 

ვაჭრობის ბიჯი : 350 GEL 

საგარანტიო თანხა: 700GEL  

მიმდინარე ფასი : 3500 GEL 

ინფორმაცია გამყიდველზე 

 

დასახელება: თვითმმართველი 

ერთეული ტყიბულის 

მუნიციპალიტეტი 

მისამართი: ქ.ტყიბულში / ლომაძის 

მოედანი 3 

ტელეფონი: 995- 

თვისებები 

ქვეყანა საქართველო ქალაქი ტყიბული 

ქუჩა(დასახელება/ნომერი) გამსახურდიას ქ N46-ის მიმდებარე შეფასების თანხა 3019 

გადახდის პერიოდი 15 ბრძანების ნომერი 47 557 

ზომის ერთეული კვადრატული მეტრი წყალი და კანალიზაცია - 

ელექტრო მომარაგება - ბუნებრივი გაზი - 

მიწის ფართობი(მ²) 450 Rs რუკის მხარდაჭერა - 

საკადასტრო კოდი 39.01.27.115   
; 



აღწერილობა 

აღწერილობა თავისუფალი მიწის ნაკვეთი მდებარეობს ქალაქის ცენტრში, ეკლესიის უკან. ქონება არ არის იპოთეკით 
დატვირთული.საკონტაქტო ტელეფონი 595591203. 

მოკლე აღწერილობა თავისუფალი მიწის ნაკვეთი მდებარეობს ქალაქის ცენტრში ეკლესიისუკან. 

  პირობა უპირობო 
; 

  

 

 

 

 

 

 

 

13. დასახელება:ქ.ტყიბული. გამსახურდიას ქ. N46-ის მიმდებარედ  



 

დასახელება:ქ.ტყიბული. გამსახურდიას ქ. 

N46-ის მიმდებარედ  

განაცხადის #:34193CPH32739616  

აუქციონის #: 34193 

ლოტის #: 327396 

რაოდენობა: 1 

დაწყება/დასრულება: 05/08/2016 18:00 - 

31/08/2016 17:00 

ლოტის სტატუსი: მიმდინარე 

ფასის ისტორია: 0 ბიჯი 

საწყისი ფასი: 500 GEL 

ვაჭრობის ბიჯი : 100 GEL 

საგარანტიო თანხა: 100GEL  

მიმდინარე ფასი : 500 GEL 

ინფორმაცია გამყიდველზე 

 

დასახელება: თვითმმართველი 

ერთეული ტყიბულის 

მუნიციპალიტეტი 

მისამართი: ქ.ტყიბულში / ლომაძის 

მოედანი 3 

ტელეფონი: 995- 

თვისებები 

ქვეყანა საქართველო ქალაქი ტყიბული 

ქუჩა(დასახელება/ნომერი) გამსახურდიას ქ N46-ის მიმდებარე შეფასების თანხა 342 

გადახდის პერიოდი 15 ბრძანების ნომერი 47 557 

რაოდენობა 1 ზომის ერთეული კვადრატული მეტრი 

წყალი და კანალიზაცია - ელექტრო მომარაგება - 

ბუნებრივი გაზი - მიწის ფართობი(მ²) 51 

Rs რუკის მხარდაჭერა - საკადასტრო კოდი 39.01.27.114 



; 

აღწერილობა 

აღწერილობა 
თავისუფალი მიწის ნაკვეთი მდებარეობს ქალაქისცენტრში, ეკლესიისუკან, რიტუალების დარბაზის მიმდებარედ. 
ქონება არ არის იპოთეკით დატვირთული.საკონტაქტო ტელეფონი 595591203. 

მოკლე აღწერილობა თავისუფალი მიწის ნაკვეთი ბდებარეობს ქალაქის ცენტრში. 

  
პირობა უპირობო 
; 

 

 

 

 

 

 

 

14. დასახელება:ქ.ტყიბული. გამსახურდიას ქ. N46-ის მიმდებარედ  



 

დასახელება:ქ.ტყიბული. გამსახურდიას ქ. 

N46-ის მიმდებარედ  

განაცხადის #:34193CPH32734216  

აუქციონის #: 34193 

ლოტის #: 327342 

დაწყება/დასრულება: 05/08/2016 18:00 - 

31/08/2016 18:00 

ლოტის სტატუსი: მიმდინარე 

ფასის ისტორია: 0 ბიჯი 

საწყისი ფასი: 500 GEL 

ვაჭრობის ბიჯი : 100 GEL 

საგარანტიო თანხა: 100GEL  

მიმდინარე ფასი : 500 GEL 

ინფორმაცია გამყიდველზე 

 

დასახელება: თვითმმართველი 

ერთეული ტყიბულის 

მუნიციპალიტეტი 

მისამართი: ქ.ტყიბულში / ლომაძის 

მოედანი 3 

ტელეფონი: 995- 

თვისებები 

ქვეყანა საქართველო ქალაქი ტყიბული 

ქუჩა(დასახელება/ნომერი) გამსახურდიას ქ N46-ის მიმდებარე შეფასების თანხა 429 

გადახდის პერიოდი 15 ბრძანების ნომერი 47 557 

ზომის ერთეული კვადრატული მეტრი წყალი და კანალიზაცია - 

ელექტრო მომარაგება - ბუნებრივი გაზი - 

მიწის ფართობი(მ²) 64 Rs რუკის მხარდაჭერა - 

საკადასტრო კოდი 39.01.27.113   
; 



აღწერილობა 

აღწერილობა თავისუფალი მიწის ნაკვეთი მდებარეობს ქალაქის ცენტრში საცურაო აუზის უკან. ქონება არ არის იპოთეკით 
დატვირთული. საკონტაქტო ტელეფონი595591203 ალეკო ფანჩულიძე. 

მოკლე აღწერილობა თავისუფალი მიწის ნაკვეთი. 

  პირობა უპირობო 
; 

  

 

 

 

 

 

 

 



15. დასახელება:ქ.ტყიბული. გამსახურდიას ქ. N40-ის მიმდებარედ  
 

 

დასახელება:ქ.ტყიბული. გამსახურდიას ქ. 

N40-ის მიმდებარედ  

განაცხადის #:34193CPH32730516  

აუქციონის #: 34193 

ლოტის #: 327305 

რაოდენობა: 1 

დაწყება/დასრულება: 05/08/2016 18:00 - 

31/08/2016 18:00 

ლოტის სტატუსი: მიმდინარე 

ფასის ისტორია: 0 ბიჯი 

საწყისი ფასი: 2000 GEL 

ვაჭრობის ბიჯი : 200 GEL 

საგარანტიო თანხა: 400GEL  

მიმდინარე ფასი : 2000 GEL 

ინფორმაცია გამყიდველზე 

 

დასახელება: თვითმმართველი 

ერთეული ტყიბულის 

მუნიციპალიტეტი 

მისამართი: ქ.ტყიბულში / ლომაძის 

მოედანი 3 

ტელეფონი: 995- 

თვისებები 

ქვეყანა საქართველო ქალაქი ტყიბული 

ქუჩა(დასახელება/ნომერი) გამსახურდიას ქ.N40 შეფასების თანხა 1457 

გადახდის პერიოდი 15 ბრძანების ნომერი 47 557 

რაოდენობა 1 ზომის ერთეული კვადრატული მეტრი 

წყალი და კანალიზაცია - ელექტრო მომარაგება - 



ბუნებრივი გაზი - მიწის ფართობი(მ²) 160 

შენობის ფართობი(მ²) 160 Rs რუკის მხარდაჭერა - 

საკადასტრო კოდი 39.01.27.118   
; 

აღწერილობა 

აღწერილობა 
არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, რომელზედაც განთავსებულია შენობის 
ნანგრევები,რომლიდანაც შესაძლებელია გამოყენებული იქნას 360 ლარის საამშენებლო მასალები. ქონება არ არის 
იპოთეკით დატვირთული. საკონტაქტო ტელეფონი 595591203. 

მოკლე აღწერილობა მიწის ნაკვეთი მდებარეობს ქალაქის ცენტრალურ უბანში, ყოფილი პროფტექნიკური სასწავლებლის უკან. 

  
პირობა უპირობო 
; 

  

 

 

 

 

 



16. დასახელება:ქ.ტყიბული. რუსთაველის ქ.N6-ის მიმდებარედ  

 

დასახელება:ქ.ტყიბული. რუსთაველის ქ.N6-

ის მიმდებარედ  

განაცხადის #:34193CPH32726016  

აუქციონის #: 34193 

ლოტის #: 327260 

დაწყება/დასრულება: 05/08/2016 18:00 - 

26/08/2016 17:00 

ლოტის სტატუსი: მიმდინარე 

ფასის ისტორია: 0 ბიჯი 

საწყისი ფასი: 1500 GEL 

ვაჭრობის ბიჯი : 150 GEL 

საგარანტიო თანხა: 300GEL  

მიმდინარე ფასი : 1500 GEL 

ინფორმაცია გამყიდველზე 

 

დასახელება: თვითმმართველი 

ერთეული ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 

მისამართი: ქ.ტყიბულში / ლომაძის 

მოედანი 3 

ტელეფონი: 995- 

თვისებები 

ქვეყანა საქართველო ქალაქი ტყიბული 

ქუჩა(დასახელება/ნომერი) რუსთაველის ქ.N6 შეფასების თანხა 1362 

გადახდის პერიოდი 15 ბრძანების ნომერი 47 557 

ზომის ერთეული კვადრატული მეტრი წყალი და კანალიზაცია - 

ელექტრო მომარაგება - ბუნებრივი გაზი - 

მიწის ფართობი(მ²) 203 Rs რუკის მხარდაჭერა - 

საკადასტრო კოდი 39.01.23.029 საბანკო გარანტიის დღეების 45 



რაოდენობა 
; 

აღწერილობა 

აღწერილობა თავისუფალი მიწის ნაკვეთი მდებარეობს რუსთაველის ქუჩაN6-ის მიმდებარედ, ქალაქის ცენტრალურ უბანში 
სარიტუალო დარბაზის გვერდით.ქონება არ არის იპოთეკით დატვირთული. საკონტაქტო ტელეფონი 595591203. 

მოკლე აღწერილობა ქალაქის ცენტრში მდებარე თავისუფალი მიწის ნაკვეთი. 

  პირობა უპირობო 
; 

  

 

 

 

 

 

 

17. დასახელება:ქ.ტყიბული რუსთაველის ქ.N6-ის მიმდებარე  



 

დასახელება:ქ.ტყიბული რუსთაველის 

ქ.N6-ის მიმდებარე  

განაცხადის #:34193CPH32723216  

აუქციონის #: 34193 

ლოტის #: 327232 

დაწყება/დასრულება: 05/08/2016 18:00 - 

26/08/2016 18:00 

ლოტის სტატუსი: მიმდინარე 

ფასის ისტორია: 0 ბიჯი 

საწყისი ფასი: 300 GEL 

ვაჭრობის ბიჯი : 60 GEL 

საგარანტიო თანხა: 60GEL  

მიმდინარე ფასი : 300 GEL 

ინფორმაცია გამყიდველზე 

 

დასახელება: თვითმმართველი 

ერთეული ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 

მისამართი: ქ.ტყიბულში / ლომაძის 

მოედანი 3 

ტელეფონი: 995- 

თვისებები 

ქვეყანა საქართველო ქალაქი ტყიბული 

ქუჩა(დასახელება/ნომერი) რუსთაველის ქ.N6 შეფასების თანხა 221 

გადახდის პერიოდი 15 ბრძანების ნომერი 47 557 

ზომის ერთეული კვადრატული მეტრი წყალი და კანალიზაცია - 

ელექტრო მომარაგება - ბუნებრივი გაზი - 

მიწის ფართობი(მ²) 33 Rs რუკის მხარდაჭერა - 

საკადასტრო კოდი 39.01.23.029 საბანკო გარანტიის დღეების 
რაოდენობა 

45 

; 



აღწერილობა 

აღწერილობა მიწის ნაკვეთი მდებარეობს რუსთაველისქ N6-ის (რიტუალების დარბაზის უკან მდინარე ტყიბულას 
მიმდებარედ),მიწის ნაკვეთი არარის იპოთეკით დატვირთული.  საკონტაქტო ტელეფონი 595591203. 

მოკლე აღწერილობა თავისუფალი მიწის ნაკვეთი მდებარე ქალაქის ცენტრში. 

  პირობა უპირობო 
; 

 

 

 

 

 

 

 

18. დასახელება:ქ. ტყიბულში გამსახურდიას ქ. N53-ის მიმდებარე ყოფილი ფოსტის შენობასთან  



 

დასახელება:ქ. ტყიბულში გამსახურდიას ქ. N53-ის 

მიმდებარე ყოფილი ფოსტის შენობასთან  

განაცხადის #:34193CPH32719116  

აუქციონის #: 34193 

ლოტის #: 327191 

დაწყება/დასრულება: 05/08/2016 18:00 - 

31/08/2016 18:00 

ლოტის სტატუსი: მიმდინარე 

ფასის ისტორია: 0 ბიჯი 

საწყისი ფასი: 1400 GEL 

ვაჭრობის ბიჯი : 280 GEL 

საგარანტიო თანხა: 280GEL  

მიმდინარე ფასი : 1400 GEL 

ინფორმაცია გამყიდველზე 

 

დასახელება: თვითმმართველი 

ერთეული ტყიბულის 

მუნიციპალიტეტი 

მისამართი: ქ.ტყიბულში / 

ლომაძის მოედანი 3 

ტელეფონი: 995- 

თვისებები 

ქვეყანა საქართველო ქალაქი ტყიბული 

ქუჩა(დასახელება/ნომერი) გამსახურდიას ქ.N53 შეფასების თანხა 1362 

გადახდის პერიოდი 15 ბრძანების ნომერი 47 552 

ზომის ერთეული კვადრატული მეტრი წყალი და კანალიზაცია - 

ელექტრო მომარაგება - ბუნებრივი გაზი - 

მიწის ფართობი(მ²) 203 Rs რუკის მხარდაჭერა - 

საკადასტრო კოდი 39.01.27.110 საბანკო გარანტიის დღეების 
რაოდენობა 

45 

; 



აღწერილობა 

აღწერილობა თავისუფალი მიწის ნაკვეთი მდებარეობს ქალაქის ცენტრში ფოსტის შენობის მიმდებარედ. ქონება არ არის 
იპოთეკით დატვირთული. საკონტაქტო ტელეფონი 595591203 ალეკო ფანჩულიძე. 

მოკლე აღწერილობა თავისუფალი მიწის ნაკვეთი. 

  პირობა უპირობო 
; 

  

 

 

 

 

 

 

19. დასახელება:ქ.ტყიბული ავტოსადგურის მიმდებარედ თავისუფალი მიწის ნაკვეთი  



 

დასახელება:ქ.ტყიბული ავტოსადგურის 

მიმდებარედ თავისუფალი მიწის ნაკვეთი  

განაცხადის #:34193CPH32719016  

აუქციონის #: 34193 

ლოტის #: 327190 

დაწყება/დასრულება: 05/08/2016 18:00 - 

31/08/2016 18:00 

ლოტის სტატუსი: მიმდინარე 

ფასის ისტორია: 0 ბიჯი 

საწყისი ფასი: 800 GEL 

ვაჭრობის ბიჯი : 160 GEL 

საგარანტიო თანხა: 160GEL  

მიმდინარე ფასი : 800 GEL 

ინფორმაცია გამყიდველზე 

 

დასახელება: თვითმმართველი 

ერთეული ტყიბულის 

მუნიციპალიტეტი 

მისამართი: ქ.ტყიბულში / ლომაძის 

მოედანი 3 

ტელეფონი: 995- 

თვისებები 

ქვეყანა საქართველო ქალაქი ტყიბული 

ქუჩა(დასახელება/ნომერი) ავტოსადგურის მიმდებარე შეფასების თანხა 785 

გადახდის პერიოდი 15 ბრძანების ნომერი 47 552 

ზომის ერთეული კვადრატული მეტრი წყალი და კანალიზაცია - 

ელექტრო მომარაგება - ბუნებრივი გაზი - 

მიწის ფართობი(მ²) 117 Rs რუკის მხარდაჭერა - 

საკადასტრო კოდი 39.01.24.128 საბანკო გარანტიის დღეების 
რაოდენობა 

45 

; 



აღწერილობა 

აღწერილობა თავისუფალი მიწის ნაკვეთი ავტოსადგურის მიმდებარედ. ქონება იპოთეკით დატვირთული არ არის. საკონტაქტო 
ტელეფონი 595591203 ალეკო ფანჩულიძე 

მოკლე აღწერილობა თავისუფალი მიწის ნაკვეთი 

  პირობა უპირობო 
; 

  

 

 

 

 

 

 

20. დასახელება:ქ.ტყიბული.გამსახურდიას ქუჩა N49-ის მიმდებარე არასასოფლო სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის ნაკვეთი  



 

დასახელება:ქ.ტყიბული.გამსახურდიას ქუჩა N49-ის 

მიმდებარე არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი  

განაცხადის #:34193CPH32718516  

აუქციონის #: 34193 

ლოტის #: 327185 

დაწყება/დასრულება: 05/08/2016 18:00 - 31/08/2016 

18:00 

ლოტის სტატუსი: მიმდინარე 

ფასის ისტორია: 0 ბიჯი 

საწყისი ფასი: 1500 GEL 

ვაჭრობის ბიჯი : 150 GEL 

საგარანტიო თანხა: 300GEL  

მიმდინარე ფასი : 1500 GEL 

ინფორმაცია გამყიდველზე 

 

დასახელება: 

თვითმმართველი ერთეული 

ტყიბულის 

მუნიციპალიტეტი 

მისამართი: ქ.ტყიბულში / 

ლომაძის მოედანი 3 

ტელეფონი: 995- 

თვისებები 

ქვეყანა საქართველო ქალაქი ტყიბული 

ქუჩა(დასახელება/ნომერი) გამსახურდიას ქ N49-ის მიმდებარე შეფასების თანხა 1462 

გადახდის პერიოდი 15 ბრძანების ნომერი 47 552 

ზომის ერთეული კვადრატული მეტრი წყალი და კანალიზაცია - 

ელექტრო მომარაგება - ბუნებრივი გაზი - 

მიწის ფართობი(მ²) 218 Rs რუკის მხარდაჭერა - 

საკადასტრო კოდი 39.03.41.028 საბანკო გარანტიის დღეების 45 



რაოდენობა 
; 

აღწერილობა 

აღწერილობა მიწის ნაკვეთი მდებარეობს ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში ძველი პოლიციის წინ.ქონება არ არის იპოთეკით 
დატვირთული.  საკონტაქტო ტელეფონი 595591203 ალეკო ფანჩულიძე. 

მოკლე აღწერილობა თავისუფალი მიწის ნაკვეთი. 

  პირობა უპირობო 
; 

  

 

 

 

 

 

21. დასახელება:ქ.ტყიბული ყოფილი N2ავტოსატრანსპორტო საწარმო  



 

დასახელება:ქ.ტყიბული ყოფილი 

N2ავტოსატრანსპორტო საწარმო  

განაცხადის #:34193CPH32708716  

აუქციონის #: 34193 

ლოტის #: 327087 

დაწყება/დასრულება: 05/08/2016 18:00 - 

31/08/2016 18:00 

ლოტის სტატუსი: მიმდინარე 

ფასის ისტორია: 0 ბიჯი 

საწყისი ფასი: 44500 GEL 

ვაჭრობის ბიჯი : 4500 GEL 

საგარანტიო თანხა: 9000GEL  

მიმდინარე ფასი : 44500 GEL 

ინფორმაცია გამყიდველზე 

 

დასახელება: თვითმმართველი 

ერთეული ტყიბულის 

მუნიციპალიტეტი 

მისამართი: ქ.ტყიბულში / ლომაძის 

მოედანი 3 

ტელეფონი: 995- 

თვისებები 

ქვეყანა საქართველო ქალაქი ტყიბული 

ქუჩა(დასახელება/ნომერი) ტყვარჩელის ქუჩა შეფასების თანხა 44493 

გადახდის პერიოდი 15 ბრძანების ნომერი 47 5521 

ზომის ერთეული ერთეული წყალი და კანალიზაცია - 

ელექტრო მომარაგება - ბუნებრივი გაზი - 

მიწის ფართობი(მ²) 4024 შენობის ფართობი(მ²) 591 

Rs რუკის მხარდაჭერა - საკადასტრო კოდი 39.01.30.083 

საბანკო გარანტიის დღეების 45   



რაოდენობა 
; 

აღწერილობა 

აღწერილობა ტერიტორია მდებარეობს ქალაქის ცენტრალური გზის მიმდებარედ, მასზედ განთავსებული შენობა არის 
დაზიანებული მოითხოვს აღდგენას. ქონება არ არის იპოთეკით დატვირთული.  საკონტაქტო ტელეფონი 595591203. 

მოკლე აღწერილობა ტერიტორია მდებარეობს ქალაქის ცენტრალური გზის მიმდებარედ, მასზედ განთავსებული შენობა არის დაზიანებული მოითხოვს 
აღდგენას. ქონება არ არის იპოთეკით დატვირთული 

  
პირობა უპირობო 
; 

   

 


