
დანართი N1 

 

პარკირების საერთო ადგილები 

 

 
# 

მისამართი 

მიწის (უძრავი 

ქონების) 

საკადასტრო 

კოდი 

ფართობი (კვ.მ.) 

1 ქალაქი ფოთი, სამეგრელოს მოედანი 04.02.08.777 965.00 

2 ქალაქი ფოთი, სამეგრელოს მოედანი 04.02.08.779 140.00 

3 ქალაქი ფოთი, სამეგრელოს მოედანი 04.02.08.780 239.00 

4 ქალაქი ფოთი, სამეგრელოს მოედანი 04.02.08.994 172.00 

5 ქალაქი ფოთი, დავით აღმაშენებლის 

ქუჩის  და     9 აპრილის ხეივნის 

გადაკვეთა 

04.01.09.643 163.00 

6 ქალაქი ფოთი, მემედ აბაშიძის ქუჩა  04.01.08.575 244.00 

7 ქალაქი ფოთი, ლიეპაიას ქუჩა 04.01.09.681 158.00 

8 ქალაქი ფოთი, მემედ აბაშიძის ქუჩა 04.01.08.605 168.00 

9 ქალაქი ფოთი, ლაგრანჟეს ქუჩა 04.02.08.791  271.00 

10 ქალაქი ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქუჩა 04.01.09.682  96.00 

11 ქალაქი ფოთი, გიორგი ჭანტურიას ქუჩა 04.02.08.792  188.00 

12 ქალაქი ფოთი, გიორგი ჭანტურიას ქუჩა 04.02.08.993  602.00 

13 ქალაქი ფოთი, გიორგი ჭანტურიას ქუჩა 04.02.08.991  148.00 

14 ქალაქი ფოთი, გიორგი ჭანტურიას ქუჩა 04.02.08.992  189.00 

15 ქალაქი ფოთი, გიორგი ჭანტურიას ქუჩა 04.02.08.990  40.00 

16 ქალაქი ფოთი, ფარნავაზ მეფის ქუჩა 04.02.08.776  1271.00 

17 ქალაქი ფოთი, ფარნავაზ მეფის ქუჩა 04.02.08.786  509.00 

18 ქალაქი ფოთი, ფარნავაზ მეფის ქუჩა 04.02.08.787  300.00 

19 ქალაქი ფოთი, ფარნავაზ მეფის ქუჩა 04.02.08.789  529.00 

20 ქალაქი ფოთი, ძუკუ ლოლუას ქუჩა 04.02.08.785  112.00 

21 ქალაქი ფოთი, ფარნავაზ მეფის ქუჩა 04.02.08.790 147.00 

22 ქალაქი ფოთი, შოთა რუსთაველის რკალი 04.02.08.778 551.00 

23 ქალაქი ფოთი, შოთა რუსთაველის რკალი 04.02.08.804 155.00 



24 ქალაქი ფოთი, შოთა რუსთაველის რკალი 04.02.08.781 529.00 

25 ქალაქი ფოთი, შოთა რუსთაველის რკალი 04.02.08.803 150.00 

26 ქალაქი ფოთი, შოთა რუსთაველის რკალი 04.02.08.782 454.00 

27 ქალაქი ფოთი, მერაბ კოსტავას ქუჩა 04.02.08.784 352.00 

28 ქალაქი ფოთი, ფარნავაზ მეფის ქუჩა N1 

მიმდებარედ 

04.02.15.077 324.00 

29 ქალაქი ფოთი, რკინიგზის მოედანი 04.01.04.624 277.00 

30 ქალაქი ფოთი, რკინიგზის მოედანი 04.01.04.685 154.00 

31 ქალაქი ფოთი, რკინიგზის მოედანი 04.01.04.687 63.00 

32 ქალაქი ფოთი, დავით აღმაშენებლის და 

ვალერი გეგიძის ქუჩების კვეთა 

04.01.07.627 249.00 

33 ქალაქი ფოთი, ვალერი გეგიძის ქუჩა 04.01.07.609 701.00 

34 ქალაქი ფოთი, ვალერი გეგიძის ქუჩა 04.01.07.610 706.00 

35 ქალაქი ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქუჩა 04.01.09.641 446.00 

36 ქალაქი ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქუჩა 04.01.09.642 213.00 

37 ქალაქი ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქუჩა 04.01.11.447 342.00 

38 ქალაქი ფოთი, გურიის ქუჩა 04.02.03.543 547.00 

 

 

 

 

 

 

 

 


