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საკუთრების 

ფორმა
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შენობა "შუქურა" N # 2426

ადმინისტრაციული შენობა III სართულიანი

ადმინისტრაციული შენობა II სართულიანი 

დამხმარე სასაწყობე შენობა

ტელფერი

სამორიგეო ჯიხური

სამორიგეო შენობა

2 ქ. ფოთი, თავდადებულის ქ. N 94(ნავტექსის 

შენობა)

ადმინისტრაციული შენობის გარე ტერიტორია 04.01.15.373 25კვ.მ მოსარგებლე

3 ქ. ფოთი. სამხრეთ მოლი სამხრეთ მოლზე მე–2 მუხლის წინა გამჭოლი 

მაშუქი #2425
04.01.07.573 7 კვ.მ მოსარგებლე

4 ქ. ფოთი. ახალი პორტი ახალი პორტის ცრდილო მოლის მაშუქი I 

მუხლის წინა გამჭოლი მაშუქი #2440
04.01.07.582 5 კვ.მ მოსარგებლე

5 ქ. ფოთი. ახალი პორტი (გემთსაშენი 

ქარხნის ტერიტორია)

ახალი პორტის პირველი მუხლის გამჭოლი 

მაშუქი N#2441
04.01.07.583 5 კვ.მ მოსარგებლე

6 ქ. ფოთი, დასავლეთ მოლი დასავლეთ მოლის ჩრდილო მაშუქი "სიგარა" 

#2445
04.01.07.584 6 კვ.მ მოსარგებლე

7 ქ. ფოთი, დასავლეთ მოლი დასავლეთ მოლის შუა შეჭრილი მაშუქი 

N#2450
04.01.07.574 5 კვ.მ მოსარგებლე

8
ქ. ფოთი. ახალი პორტი ახალი პორტის ჩრდილო მაშუქი # 2460 04.01.07.575

5 კვ.მ
მოსარგებლე

9 ქ. ფოთი. ახალი პორტი (გემთსაშენი 

ქარხნის ტერიტორია)

ახალი პორტის სამხრეთ მაშუქი N# 2465 04.01.07.581 5 კვ.მ მოსარგებლე

10 ადმინისტრაციული შენობა 05.22.52.001.01.005

05.22.52.001.01.005

11 ქ. ბათუმი, დ. თავდადებულის ქ. N 36 ადმინისტრაციული შენობის სარდაფი 05.22.52.001.01.506 მესაკუთრე

12 ქ. ბათუმი, ბულვარის ტერიტორია კოშკი "შუქურა" N#2515 05.21.20.007 19 კვ.მ უზუფრუქტუარი

13 ქ. ბათუმი, ბულვარის ტერიტორია მიწის ნაკვეთი (ყოფილი სამორიგეო შენობა) 05.21.20.006 47 კვ.მ უზუფრუქტუარი

14 ქ. ბათუმი, ბულვარის ტერიტორია მიწის ნაკვეთი 05.21.20.043 28 კვ.მ მოსარგებლე

15 ქ. ბათუმი, ზ. გამსახურდია, 

გოგებაშვილი, მ. აბაშიძე, მელაშვილი # 

1/5,2,1,2/4/6

ტანკერების ღუზაზე დგომის უკანა საერთო 

სახაზე სანავიგაციო ნიშანი #2511 

(ნავთობტერმინალი)

05.21.10.007 4.0 კვ.მ უზუფრუქტუარი

16
ბათუმის ნავსადგურის 

შემოსასვლელი(საბაგირო)

წინა სახაზე ნიშანი N#2495 05.01.20.002 30.9 სახელმწიფო

17 დასახლება ურეხი-მთის ძირი უკანა სანავიგაციო ნიშანი ურეხი #2496 05.26.32.139 5 კვ.მ მესაკუთრე

18 სარფი უკანა სანავიგაციო ნიშანი სარფი #2556.1 22.10.01.079 117კვ.მ სახელმწიფო

19 ბათუმის ნავსადგური (ნავთობტერმინალის 

მოლის თავი)

ტანკერების ღუზაზე მისასვლელი წინა სახაზე 

ნიშანი #2500 (ნავსადგური)
05.29.01.009 მოსარგებლე

20
ბათუმის ნავსადგური ტანკერების ღუზაზე მისასვლელი წინა სახაზე 

ნიშანი #2501(ნავსადგური)
05.29.01.009 მოსარგებლე

21 ბათუმის ნავთობტერმინალი (მორვაგზლის 

სკვერი)

180-200 მ  სიგრძის ტანკერების ღუზაზე დგომის 

წინა სახაზე ნიშანი #2510(ნავთობტერმინალი)
05.01.20.006 მოსარგებლე

22
ბათუმის ნავთობტერმინალი(მორვაგზლის 

სკვერი)

200-250 მ სიგრძის ტანკერების ღუზაზე 

დგომის წინა სახაზე ნისანი 

#251.(ნავთობტერმინალი)

05.01.20.005 მოსარგებლე

23 ბათუმის ნავთობტერმინალი ტანკერების ღუზაზე მისასვლელი წინა სახაზე 

ნიშანი. (ნავთობტერმინალი)არ ფუნქციონერებს
05.29.01.009 მოსარგებლე

სსიპ საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიულ სამსახურის ბალანსზე  რიცხული უძრავი ქონება (2020წ)

№ ადგილმდებარეობა დანიშნულება საკადასტრო კოდი
ფართი

ქ. ბათუმი, დ. თავდადებულის ქ. N 36
112.47

მოსარგებლე

1 ქ. ფოთი, თავდადებულის ქ. N 93 04.01.15.243 8324კვ.მ მოსარგებლე




