
ადრესატი: ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო

წერილის	ნომერი:	30-302134767
თარიღი:	13/12/2021
პინი:	0797

	

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს

თავმჯდომარეს	ბატონ	ბესიკ	ტაბიძეს

	 საქართველოს	 ორგანული	 კანონის	 „ადგილობრივი	 თვითმმართველობის
კოდექსი“	24-ე	მუხლის	პირველი	ნაწილის	„ე.დ“	ქვეპუნქტის,	61-ე	მუხლის	პირველი
და	მეორე	ნაწილებისა	და	საქართველოს	ზოგადი	ადმინისტრაციული	კოდექსის	63-ე
მუხლის	 შესაბამისად,	 წარმოგიდგენთ	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 ქონების
საპრივატიზაციო	 ობიექტების	 ნუსხისა	 და	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 ქონების
პრივატიზაციის	 გეგმის	 დამტკიცების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	 2019	 წლის	 28	 მარტის	 N18	 განკარგულებაში	 ცვლილების	 შეტანის
თაობაზე“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 განკარგულების	 პროექტს
და	აღნიშნულ	პროექტთან	დაკავშირებით	განმარტებით	ბარათს.

	 1.	პროექტის	მიღების	მიზეზი,	მიზანი	და	არსი

	 მოგახსენებთ	 რომ,	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 ეკონომიკისა	 და
ქონების	 მართვის	 სამსახური	 მიზანშეწონილად	 მიიჩნევს,	 რომ	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში	 არსებული	 უძრავი	 ქონება,	 კერძოდ	 ლესის
ადმინისტრაციულ	 ერთეულში	 მდებარე	 ორი	 ერთეული	 არასასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების	 მიწის	 ნაკვეთები	 (ს/კ	 27.10.46.411	 და	 ს/კ	 27.10.46.420)	 და	 ქ.
ლანჩხუთში	 ნინოშვილის	 ქუჩა	 N9-ში	 მდებარე	 უძრავი	 ქონება	 (ს/კ	 27.06.52.438)
შემდგომი	 განკარგვის	 მიზნით,	 აისახოს	 მუნიციპალიტეტის	 უძრავი	 ქონების
საპრივატიზებო	 ნუსხასა	 და	 გეგმაში.	 ასევე	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკუთრებაში	არსებული	ქონება	-	(შუხუთის	ადმინისტრაციული	ერთეულის	სოფელ
შუხუთში	მდებარე	უძრავი	ქონება	(ს/კ	27.05.44.009))	ამოღებულ	იქნეს	ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 ქონების	 საპრივატიზაციო	 ობიექტების	 ნუსხიდან	 და	 გეგმიდან,
ვინაიდან	 აღნიშნული	 ქონება	 სარგებლობის	 უფლებით	 გადაეცემა	 ა(ა)იპ
„კლინიკური	 ონკოლოგიის	 საქართველოს	 საზოგადოებას“	 (ს/ნ	 406080529),
ლანჩხუთში	სკრინინგ	ცენტრის	დაფუძნებისა	და	ფუნქციონირების	მიზნით.

	 საქართველოს	 ორგანული	 კანონის	 ,,ადგილობრივი	 თვითმმართველობის
კოდექსი“-ს	 54-ე	 მუხლის	 პირველი	 პუნქტის	 ,,დ.ი“	 ქვეპუნქტის	 თანახმად,
მუნიციპალიტეტის	 მერი	 საკრებულოს	 წარუდგენს	 დასამტკიცებლად

გადაამოწმეთ:	document.municipal.gov.ge

https://document.municipal.gov.ge/?id=30-302134767&pin=0797


გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

მუნიციპალიტეტის	ქონების	საპრივატიზებო	ობიექტების	ნუსხასა	და	პრივატიზაციის
გეგმას.

	 ყოველივე	 ზემოაღნიშნულიდან	 გამომდინარე	 წარმოგიდგენთ,	 „ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 ქონების	 საპრივატიზაციო	 ობიექტების	 ნუსხისა	 და	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 ქონების	 პრივატიზაციის	 გეგმის	 დამტკიცების	 შესახებ“
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2019	 წლის	 28	 მარტის	 N18
განკარგულებაში	 ცვლილების	 შეტანის	 შესახებ	 პროექტს	 განსახილველად	 და
დასამტკიცებლად.

	 	2.	პროექტის	ფინანსური	დასაბუთება

	 პროექტის	მიღება	არ	გამოიწვევს	ადგილობრივი	ბიუჯეტის	ხარჯების	ზრდას.

	 	 3.	 პროექტის	 ავტორი	 და	 საკრებულოს	 სხდომაზე	 დანიშნული
მომხსენებელი

	 პროექტი	 მომზადებულია	 მერიის	 იურიდიული	 სამსახურის	 მიერ.	 პროექტის
განხილვისას	მომხსენებლად	წარმოგიდგენთ	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მერიის
ეკონომიკისა	 და	 ქონების	 მართვის	 სამსახურის	 უფროსის	 გიორგი	 ნაჭყებიას
კანდიდატურას.	 პროექტის	 მიღება	 მიზანშეწონილად	 მიგვაჩნია	 საკრებულოს
უახლოეს	სხდომაზე.

	 4.	პროექტის	წარმდგენი

	 	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მერი.

ალექსანდრე	სარიშვილი

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მერია-ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	მერი



პროექტი 

 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება № 

         2021 წლის დეკემბერი 

 ქ. ლანჩხუთი  

 

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის  დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019  წლის  28 მარტის N18  განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე 

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის 

პირველი ნაწილის „ე.დ“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილებისა და საქართველოს 

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად, 

 

მუხლი 1. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის  დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 მარტის N18 განკარგულებაში შევიდეს ცვლილება:   

        1. განკარგულების პირველი მუხლის ,,ა“ პუნქტით დამტკიცებული ,,ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა“ დანართი N1-ი 

ჩამოყალიბდეს დანართი N1-ის შესაბამისად. 

        2. განკარგულების პირველი მუხლის ,,გ“ პუნქტით დამტკიცებული ,,ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის უძრავი ქონების პრივატიზაციის გეგმა“ დანართი N3-ი ჩამოყალიბდეს დანართი 

N3-ის შესაბამისად. 

 

მუხლი 2. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ოზურგეთის რაიონულ სასამართლოში, 

მისამართზე ქ. ოზურგეთი, ი. სიორიძის ქ. N14 მისი ამოქმედებიდან ერთი თვის ვადაში 

საქართველოს „ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის“ მე–8 თავის 22–ე მუხლის მე–3 ნაწილის 

შესაბამისად. 

 

მუხლი 3.  განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე. 

 

  

საკრებულოს თავმჯდომარე                                        ბესიკ ტაბიძე 

  





























დანართი 3 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის უძრავი ქონების პრივატიზაციის  გეგმა                            

 

 

N 

 

მისამართი 

 

ობიექტის 

დასახელება 

 

საკადასტრო 

კოდი 

 

 

სწყისი 

ღირებულება 

(ლარებში) 

 

 

შენიშვნა 

 

1 

ლანჩხუთი,  მარჯანიშვილის 

ქ N11 ა 

                      

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი 

       

27.06.56.130 

 

12 990 

 

 

2 

 

ქ.ლანჩხუთი ს.მგელაძის N16 

 

            

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი           

               

27.06.48.259 

 

138 173 

 

 

3 

  

ქ.ლანჩხუთი ს.მგელაძის N16 

      

            

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი          

               

27.06.48.258 

 

     130 099 

 

 

 

4 

 

  

 ქ.ლანჩხუთი ს.მგელაძის N16 

      

            

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი             

 

             

27.06.48.257 

 

135 581 

 

 

 

 

5 

 

  

ქ.ლანჩხუთი ს.მგელაძის N16 

                      

      

არასასოფლო-

სამეურნეო 

                       

27.06.48.256 

 

128 067 

- 

 



 დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი 

 

6 

 

ქ.ლანჩხუთი ს.მგელაძის N16 

                                                        

             

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი         

              

27.06.48.260 

 

127 483 

 

 

7 

                                                       

ქ.ლანჩხუთი ჟორდანიას 

ქუჩის მიმდებარე 

               

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი        

                   

27.06.51.333 

 

9 300 

 

 

8 

 აცანის ადმინისტრაციული 

ერთული 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი 

                 

27.02.41.366 

 

34 200 

 

 

9 

 

აცანის ადმინისტრაციული 

ერთული                                                     

     არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი                   

                  

27.02.41.367 

 

           12 800 

 

 

 

10 

 

ქ. ლანჩხუთის 

ადმინისტრაციული 

ერთეული, ნინოშვილის ქ. N 9 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვთი და 

მასზე 

განთავსებული 

შენობა-ნაგებობა 

   

 

  27.06.52.438            

 

 

         39 756 

 

 

11 

ქ.ლანჩხუთის 

ადმინისტრაციული 

ერთეული, თამარ მეფის მე-2 

შესახვევი 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი 

                   

27.06.53.289 

 

2000 

 

 

12 

 

აცანის ადმინისტრაციული 

ერთული 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი 

                  

27.02.42.154 

 

13 560 

 



 

13 

 

 

აცანის ადმინისტრაციული 

ერთული 

                               

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი 

         

 

27.02.42.155     

 

 

3 294 

 

 

14 

 

აცანის ადმინისტრაციული 

ერთული 

 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი და 

მასზე 

განთავსებული 

შენობა-ნაგებობა 

                     

 

27.02.41.163 

 

91 482 

 

 

 

 

15 

 

სუფსის ადმინისტრაციული 

ერთული 

                                                                

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი 

 

27.15.52.037 

 

1 400 

 

 

16 

ქ.ლანჩხუთი, ჟორდანიას                      

ქ.N 126                                                 

ყოფილი 

სასტუმროს მეოთხე 

სართული ოთახი 

N301                

 

27.06.51.005.01

.301                     

 

18 103 

 

 

17 

ქ.ლანჩხუთი, ჟორდანიას                      

ქ.N 126 

 

ყოფილი 

სასტუმროს მეოთხე 

სართული ოთახი 

N302 

 

27.06.51.005.01

.302 

 

 

18 361 

 

 

18 

ქ.ლანჩხუთი, ჟორდანიას                      

ქ.N 126                                                  

ყოფილი 

სასტუმროს მეოთხე 

სართული ოთახი 

N303 

 

27.06.51.005.01

.303                       

 

8 858 

 

 

19 

 

ქ.ლანჩხუთი, ჟორდანიას                      

ქ.N 126 

ყოფილი 

სასტუმროს მეოთხე 

სართული ოთახი 

N304 

 

27.06.51.005.01

.304 

 

8 858 

 



 

20 

ქ.ლანჩხუთი, ჟორდანიას                      

ქ.N 126 

 

ყოფილი 

სასტუმროს მეოთხე 

სართული ოთახი 

N305                                   

 

27.06.51.005.01

.305 

 

8 858 

 

 

 

 

21 

 

ქ.ლანჩხუთი, ჟორდანიას                      

ქ.N 126 

ყოფილი 

სასტუმროს მეოთხე 

სართული ოთახი 

N306                       

 

27.06.51.005.01

.306 

 

8 858 

 

 

22 

 

ქ.ლანჩხუთი, ჟორდანიას                      

ქ.N 126, 

ყოფილი 

სასტუმროს მეოთხე 

სართული ოთახი 

N307 

27.06.51.005.01

.307 

 

18 920 

 

 

23 

ქ.ლანჩხუთი, ჟორდანიას                      

ქ.N 126 

ყოფილი 

სასტუმროს მეოთხე 

სართული ოთახი 

N308 

 

27.06.51.005.01

.308 

 

17 888 

 

 

24 

ქ.ლანჩხუთი, ჟორდანიას                      

ქ.N 126 

ყოფილი 

სასტუმროს მეოთხე 

სართული ოთახი 

N309 

 

27.06.51.005.01

.309 

 

18 060 

 

 

25 

ქ.ლანჩხუთი, ჟორდანიას                      

ქ.N 126 

ყოფილი 

სასტუმროს მეოთხე 

სართული ოთახი 

N310 

 

27.06.51.005.01

.310 

 

10 234 

 

 

26 

ქ.ლანჩხუთი, ჟორდანიას                      

ქ.N 126 

ყოფილი 

სასტუმროს მეოთხე 

სართული ოთახი 

N311 

27.06.51.005.01

.311 

 

8 815 

 

 

27 

 

ქ.ლანჩხუთი, ჟორდანიას                      

ქ.N 126 

ყოფილი 

სასტუმროს მეოთხე 

სართული ოთახი 

N312 

 

27.06.51.005.01

.312 

 

8 815 

 



 

28 

ქ.ლანჩხუთი, ჟორდანიას                      

ქ.N 126 

ყოფილი 

სასტუმროს მეოთხე 

სართული ოთახი 

N313 

27.06.51.005.01

.313 

 

8 815 

 

 

 

29 

ქ.ლანჩხუთი, ჟორდანიას                      

ქ.N 126 

ყოფილი 

სასტუმროს მეოთხე 

სართული ოთახი 

N314 

27.06.51.005.01

.314 

 

8 815 

 

 

30 

ქ.ლანჩხუთი, ჟორდანიას                      

ქ.N 126 

ყოფილი 

სასტუმროს მეოთხე 

სართული ოთახი 

N315 

27.06.51.005.01

.315 

 

17 587 

 

 

31 

 

ქ.ლანჩხუთი, ჟორდანიას                      

ქ.N 126 

ყოფილი 

სასტუმროს მეოთხე 

სართული ოთახი 

N316 

27.06.51.005.01

.316 

 

18 877 

 

32  

აცანის ადმინისტრაციული 

ერთული 

 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი და 

მასზე 

განთავსებული 

შენობა-ნაგებობა 

 

 

27.02.41.004 

 

 

27 528 

 

33  

ჩიბათის ადმინისტრაციული 

ერთეული 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი და 

მასზე 

განთავსებული 

შენობა-ნაგებობა 

(ხანძრისგან 

დამწვარი) 

 

 

 

27.09.50.282 

 

 

 

97 893 

 

34 ქ.ლანჩხუთის 

ადმინისტრაციული 

ერთეული, საფო მგელაძის       

ქ N16 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი 

 

27.06.48.261 

26 636  



35 ლესის ადმინისტრაციული 

ერთეული  

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი 

 

27.10.46.411 

 

2 400 

 

36 ლესის ადმინისტრაციული 

ერთეული 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი 

 

27.10.46.420 

 

2 400 

 

 



დანართი 1 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა                                 

 

 

N 

 

მისამართი 

 

დანიშნულება 

 

საკადასტრო 

კოდი 

 

 

მიწის 

ფართობი 

(კვ.მ) 

 

 

შენობის 

ფართი 

(კვ.მ) 

 

შენი

შვნა 

1 ლანჩხუთი,  მარჯანიშვილის 

ქ N11 ა 

                      

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი 

       

27.06.56.130 

                            

866 

                   

_ 

 

2 ქ.ლანჩხუთი ს.მგელაძის N16 

 

            

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი           

               

27.06.48.259 

                          

10 235 

                          

_ 

 

3  ქ.ლანჩხუთი ს.მგელაძის N16 

      

            

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი          

               

27.06.48.258 

                           

10 244 

                         

_ 

 

4 

 

  ქ.ლანჩხუთი ს.მგელაძის N16 

      

            

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი             

 

             

27.06.48.257 

                

10 043 

                     

                      

 

5 

 

 ქ.ლანჩხუთი ს.მგელაძის N16 

                      

 

      

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი 

                       

27.06.48.256 

                         

10 084 

     -                        

                            

 



6 ქ.ლანჩხუთი ს.მგელაძის N16 

                                                        

             

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი         

              

27.06.48.260 

                      

10 038 

                            

_ 

 

7                                                        

ქ.ლანჩხუთი ჟორდანიას 

ქუჩის მიმდებარე 

               

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი        

                   

27.06.51.333 

                      

186 

                          

_ 

 

8  აცანის ადმინისტრაციული 

ერთული 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი 

                 

27.02.41.366 

                             

3 422 

                              

_ 

 

9  

აცანის ადმინისტრაციული 

ერთული                                                     

     არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი                   

                  

27.02.41.367 

                       

1070 

                          

_ 

 

10  

ქ. ლანჩხუთის 

ადმინისტრაციული 

ერთეული,                   

ნინოშვილის ქ. N 9 

 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვთი და 

მასზე 

განთავსებული 

შენობა-ნაგებობა 

       

 

27.06.52.438      

     

 

 576                 

                            

 

146 

 

11 ქ.ლანჩხუთის 

ადმინისტრაციული 

ერთეული, თამარ მეფის მე-2 

შესახვევი 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი 

                   

27.06.53.289 

    

    50                           

                         

_ 

 

12  

აცანის ადმინისტრაციული 

ერთული 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი 

                  

27.02.42.154 

                         

1586 

                          

13 

 

 

აცანის ადმინისტრაციული 

ერთული 

                               

არასასოფლო-

სამეურნეო 

         

 

27.02.42.155     

                        

      364 

          

                             



დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი 

14  

აცანის ადმინისტრაციული 

ერთული 

 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი და 

მასზე 

განთავსებული 

შენობა-ნაგებობა 

                     

 

27.02.41.163 

                            

 

 1240 

                         

 

  802,60 

 

15  

სუფსის ადმინისტრაციული 

ერთული 

                                                                

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი 

 

27.15.52.037 

  

  101 

                       

16 ქ.ლანჩხუთი, ჟორდანიას                      

ქ.N 126                                                 

ყოფილი 

სასტუმროს მეოთხე 

სართული ოთახი 

N301                

 

27.06.51.005.01

.301                     

   1501 

თანასაკუთ

რება                     

42,1  

17 ქ.ლანჩხუთი, ჟორდანიას                      

ქ.N 126 

 

ყოფილი 

სასტუმროს მეოთხე 

სართული ოთახი 

N302 

 

27.06.51.005.01

.302 

1501 

თანასაკუთ

რება 

42,7  

18 ქ.ლანჩხუთი, ჟორდანიას                      

ქ.N 126                                                  

ყოფილი 

სასტუმროს მეოთხე 

სართული ოთახი 

N303 

 

27.06.51.005.01

.303                       

1501 

თანასაკუთ

რება 

20,6  

19  

ქ.ლანჩხუთი, ჟორდანიას                      

ქ.N 126 

ყოფილი 

სასტუმროს მეოთხე 

სართული ოთახი 

N304 

 

27.06.51.005.01

.304 

                          

1501 

თანასაკუთ

რება                    

                      

20,6  

20 ქ.ლანჩხუთი, ჟორდანიას                      

ქ.N 126 

 

ყოფილი 

სასტუმროს მეოთხე 

სართული ოთახი 

N305                                   

27.06.51.005.01

.305 

1501 

თანასაკუთ

რება                                                           

 

20,6 

 



21 

 

ქ.ლანჩხუთი, ჟორდანიას                      

ქ.N 126 

ყოფილი 

სასტუმროს მეოთხე 

სართული ოთახი 

N306                       

 

27.06.51.005.01

.306 

1501 

თანასაკუთ

რება                                           

20,6  

 

22 

 

ქ.ლანჩხუთი, ჟორდანიას                      

ქ.N 126, 

ყოფილი 

სასტუმროს მეოთხე 

სართული ოთახი 

N307 

27.06.51.005.01

.307 

1501 

თანასაკუთ

რება                                           

 

44  

23 ქ.ლანჩხუთი, ჟორდანიას                      

ქ.N 126 

ყოფილი 

სასტუმროს მეოთხე 

სართული ოთახი 

N308 

27.06.51.005.01

.308 

1501 

თანასაკუთ

რება 

41,6  

24 ქ.ლანჩხუთი, ჟორდანიას                      

ქ.N 126 

ყოფილი 

სასტუმროს მეოთხე 

სართული ოთახი 

N309 

27.06.51.005.01

.309 

1501 

თანასაკუთ

რება 

42  

25 ქ.ლანჩხუთი, ჟორდანიას                      

ქ.N 126 

ყოფილი 

სასტუმროს მეოთხე 

სართული ოთახი 

N310 

27.06.51.005.01

.310 

1501 

თანასაკუთ

რება 

23,8  

26 ქ.ლანჩხუთი, ჟორდანიას                      

ქ.N 126 

ყოფილი 

სასტუმროს მეოთხე 

სართული ოთახი 

N311 

27.06.51.005.01

.311 

1501 

თანასაკუთ

რება 

20,5  

27 ქ.ლანჩხუთი, ჟორდანიას                      

ქ.N 126 

ყოფილი 

სასტუმროს მეოთხე 

სართული ოთახი 

N312 

27.06.51.005.01

.312 

1501 

თანასაკუთ

რება 

20,5  

28 ქ.ლანჩხუთი, ჟორდანიას                      

ქ.N 126 

ყოფილი 

სასტუმროს მეოთხე 

სართული ოთახი 

N313 

27.06.51.005.01

.313 

1501 

თანასაკუთ

რება 

20,5  

29 ქ.ლანჩხუთი, ჟორდანიას                      

ქ.N 126 

ყოფილი 

სასტუმროს მეოთხე 

27.06.51.005.01

.314 

1501 20,5  



სართული ოთახი 

N314 

თანასაკუთ

რება 

30 ქ.ლანჩხუთი, ჟორდანიას                      

ქ.N 126 

ყოფილი 

სასტუმროს მეოთხე 

სართული ოთახი 

N315 

27.06.51.005.01

.315 

1501 

თანასაკუთ

რება 

40,9  

31 ქ.ლანჩხუთი, ჟორდანიას                      

ქ.N 126 

ყოფილი 

სასტუმროს მეოთხე 

სართული ოთახი 

N316 

27.06.51.005.01

.316 

1501 

თანასაკუთ

რება 

43,9  

32  

აცანის ადმინისტრაციული 

ერთული 

 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი და 

მასზე 

განთავსებული 

შენობა-ნაგებობა 

 

 

27.02.41.004 

 

 

865 

 

 

394 

 

33  

 

ჩიბათის ადმინისტრაციული 

ერთეული 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი და 

მასზე 

განთავსებული 

შენობა-ნაგებობა 

(ხანძრისგან 

დამწვარი) 

 

 

27.09.50.282 

 

 

2792 

 

 

471,10 

 

34 ქ.ლანჩხუთის 

ადმინისტრაციული 

ერთეული, საფო მგელაძის       

ქ N16 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი 

27.06.48.261 1812   

35 ლესის ადმინისტრაციული 

ერთეული 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი 

 

27.10.46.411 

 

100 

 

- 

 

36 ლესის ადმინისტრაციული 

ერთეული 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

 

27.10.46.420 

 

100 

  



დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი 

- 

 


