
2017 წელს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული უძრავი ქონების ჩამონათვალი 

№ 
ტერიტორიული ორგანო, 

მისამართი  

უძრავი  ქონების  

დასახელება 
საკუთრების უფლება 

1 გარდაბანი, სოფ. სააკაძე სასაფლაო  მუნიციპალური საკუთრება                     № 81.10.29.486 

2 
ქ. გარდაბანი, დ. აღმაშენებლის 

ქუჩა 
ტროტუარი მუნიციპალური საკუთრება                        № 81.15.08.414 

3 
ქ. გარდაბანი, ტელმანის ქ. N 1-

ის მიმდებარედ 

მოვითხოვეთ სკვერის 

მოსაწყობად 
მუნიციპალური საკუთრება                           № 81.15.05.333 

4 

ქ. გარდაბანი, თბილსრესის 

დასახლება, I კვარტ. №3 და №5 

კორპუსების მიმდებარედ 

მინი მოედანი და 

საბავშვო სკვერი 
მუნიციპალური საკუთრება                       № 81.15.08.419 

5 გარდაბანი, სოფ. კრწანისი 

მოვითხოვეთ 

კულტურულ-

საგანმანათლებლო 

ცენტრისა და 

ლიტერატურული კაფის 

მოსაწყობად 

მუნიციპალური საკუთრება                                     № 
81.04.99.264.01.001 

6 გარდაბანი, სოფ. სართიჭალა სპორტული მოედანი მუნიციპალური საკუთრება                                     № 81.12.10.653 



7 

ქ. გარდაბანი, სიხნოს და 

ენერგეტიკის ქუჩების 

მიმდებარედ 

 საბავშვო ატრაქციონი მუნიციპალური საკუთრება                                     № 81.15.29.403 

8 

ქ. გარდაბანი, სიხნოს, 9 

მაისისა  და ენერგეტიკის 

ქუჩების მიმდებარედ 

სპორტული მოედანი მუნიციპალური საკუთრება                                     № 81.15.29.404 

9 

ქ. გარდაბანი, სტალინისა და 

კიროვის ქუჩების გადაკვეთის 

მიმდებარედ 

სპორტული მოედანი მუნიციპალური საკუთრება                          № 81.15.23.235 

10 გარდაბანი, სოფ. სართიჭალა სასაფლაო მუნიციპალური საკუთრება №81.12.21.586                                        

11 გარდაბანი, სოფ. სართიჭალა სასაფლაო მუნიციპალური საკუთრება                                   №81.12.21.587 

12 გარდაბანი, სოფ. სართიჭალა  სასაფლაო მუნიციპალური საკუთრება №81.12.04.452 

13 გარდაბანი, სოფ. სართიჭალა სასაფლაო მუნიციპალური საკუთრება                          № 81.12.09.416 

14 

ქ. გარდაბანი,                             

დ. აღმაშენებლის ქუჩა, 

კორპუსი №6-ის მიმდებარედ 

მოვითხოვეთ სკვერის 

მოსაწყობად 
მუნიციპალური საკუთრება                             № 81.15.15.190 



15 გარდაბანი, სოფ. ნორიო 
ადმინისტრაციული 

ფართი 

მუნიციპალური საკუთრება                                                            № 
81.09.12.304.01.501 

16 გარდაბანი, სოფ. ნორიო 
ადმინისტრაციული 

ფართი 
მუნიციპალური საკუთრება                         № 81.09.12.304.01.502                                          

17 გარდაბანი, სოფ. ნორიო 
ადმინისტრაციული 

ფართი 

მუნიციპალური საკუთრება                                                               № 
81.09.12.304.01.503                                          

18 
გარდაბანი, სოფ.                        

ახალსოფელი 

ადმინისტრაციული 

ფართი 
 მუნიციპალური საკუთრება                        №81.11.07.348.01.501                     

19 გარდაბანი, სოფ. ახალსოფელი 
ადმინისტრაციული 

ფართი 
მუნიციპალური საკუთრება №81.11.07.348.02.501 

20 გარდაბანი, სოფ. მუხროვანი 
სასმელი წყლის 

რეზერვუარები 
მუნიციპალური საკუთრება                          № 81.11.09.784 

21 გარდაბანი, სოფ. გამარჯვება 

მოვითხოვეთ 

სოციალურად 

დაუცველი ოჯახისთვის 

დროებითი 

სარგებლობით 

გადაცემის მიზნით 

მუნიციპალური საკუთრება                          №81.07.08.432 



22 გარდაბანი, სოფ. აღთაკლია სტადიონისთვის მუნიციპალური საკუთრება                          №81.06.15.824 

23 გარდაბანი, სოფ. ლემშვენიერა 
საცხოვრებელი 

კორპუსები 
მუნიციპალური საკუთრება                          №81.20.05.122 

24 გარდაბანი, სოფ. ლემშვენიერა 
საცხოვრებელი 

კორპუსები 
მუნიციპალური საკუთრება                          №81.20.05.123 

25 გარდაბანი, სოფ. ლემშვენიერა 
საცხოვრებელი 

კორპუსები 
მუნიციპალური საკუთრება                          №81.20.05.124 

26 გარდაბანი, სოფ. ლემშვენიერა 
საცხოვრებელი 

კორპუსები 
მუნიციპალური საკუთრება                          №81.20.05.125 

 


