
დანართი 1 
 

„ დ ა მ ტ კ ი ც ე ბ უ ლ ი ა “ 
 

თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის  

საკრებულოს დადგენილება 

2012 წლის 6 აგვისტოს №46 
 
 
 

 

საკულტო შენობა-ნაგებობები: 

 

1  ქ. ბათუმი, ფარნავაზ მეფის ქ. №20 წმ. ნიკოლოზის სახელობის ეკლესია 

2  ქ. ბათუმი, კ. გამსახურდიას ქ. №23-25 სომხური გრიგორიანული ეკლესია 

3  ქ. ბათუმი, შ. რუსთაველის გამზ. №26/ვაჟა-ფშაველას ქ. №3 წმიდა ბარბარეს ეკლესია 

4  ქ. ბათუმი, დ. თავდადებულის ქ. №53/ზუბალაშვილის ქ. №25 წმ. მარიამის სახ. მართლმადიდებლური ეკლესია 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



დანართი 2 
 

„ დ ა მ ტ კ ი ც ე ბ უ ლ ი ა “ 
 

თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის  

საკრებულოს დადგენილება 

2012 წლის 6 აგვისტოს №46  

 

კულტურული მემკვიდრეობის შენობა-ნაგებობები: 

 

1   ქ. ბათუმი ბათუმის ზღვისპირა ბულვარი 

2  ქ. ბათუმი 26 მაისის ქ. №19 საცხოვრებელი სახლი 

3  ქ. ბათუმი 26 მაისის ქ. №7 საცხოვრებელი სახლი 

4  ქ. ბათუმი, 26 მაისის ქ. №37 საცხოვრებელი სახლი 

5  ქ. ბათუმი, 26 მაისის ქ. №19 საცხოვრებელი სახლი 

6  ქ. ბათუმი, 26 მაისის ქ. №25/ერას ქ. №18 საცხოვრებელი სახლი 

7  ქ. ბათუმი, 26 მაისის ქ. №45/ზუბალაშვილის ქ. №42 ქ. ბათუმის სახანძრო დაცვის სამსახური 

8  ქ. ბათუმი, 26 მაისის ქ. №47 სააქციო საზოგადოება „სილქნეტი“ 

9  ქ. ბათუმი, 26 მაისის ქ. №7 საცხოვრებელი სახლი 

10  ქ. ბათუმი, ტბ. აბუსერიძის ქ. №24 ლუდისა და ხილეული წყლების ქარხანა 

11  ქ. ბათუმი, ლ. ასათიანის ქ. №11 საცხოვრებელი სახლი 

12  ქ. ბათუმი, ლ. ასათიანის ქ. №20/მარჯანიშვილის ქ. №8 საცხოვრებელი სახლი 

13  ქ. ბათუმი, ლ. ასათიანის ქ. №25/ერას ქ. №7 ბათუმის მერია 

14  ქ. ბათუმი, ლ. ასათიანის ქ. №9 საცხოვრებელი სახლი 

15  ქ. ბათუმი, ნ. ბარათაშვილის ქ. №23 ცირკი 

16  ქ. ბათუმი, ნ. ბარათაშვილის ქ. №25/აბაშიძის ქ. №6 საცხოვრებელი სახლი 

17  ქ. ბათუმი, ნ. ბარათაშვილის ქ. №34  

18  ქ. ბათუმი, ვ. ჩკალოვის ქ. №8/ქუთაისის ქ. №33 მეჩეთი 



19  ქ. ბათუმი, ნ. დუმბაძის ქ. №5 სასტუმრო “თურინჯი” 

20  ქ. ბათუმი, ზ. გორგილაძის  ქ. №2         საცხოვრებელი სახლი 

21  ქ. ბათუმი, ზ. გორგილაძის  ქ. №21 საცხოვრებელი სახლი 

22  ქ. ბათუმი, ზ. გორგილაძის  ქ. №25/26 მაისის ქ. №34 საცხოვრებელი სახლი 

23  ქ. ბათუმი, ზ. გორგილაძის  ქ. №31 საცხოვრებელი სახლი 

24  ქ. ბათუმი, ზ. გორგილაძის  ქ. №8 ხელოვნების მუზეუმი 

25  ქ. ბათუმი, ფარნავაზ მეფის ქ. №3 ქ. ბათუმის ფოსტა 

26  ქ. ბათუმი, ფარნავაზ მეფის ქ. №33/მაზნიაშვილის 25 საცხოვრებელი სახლი 

27  ქ. ბათუმი, ფარნავაზ მეფის ქ. №33/მაზნიაშვილის ქ. №25 საცხოვრებელი სახლი 

28  ქ. ბათუმი, ფარნავაზ მეფის ქ. №36 საცხოვრებელი სახლი 

29  ქ. ბათუმი, ფარნავაზ მეფის ქ. №38 საცხოვრებელი სახლი 

30  ქ. ბათუმი, ფარნავაზ მეფის ქ. №41 საცხოვრებელი სახლი 

31  ქ. ბათუმი, ფარნავაზ მეფის ქ. №46/კ. გამსახურდიას ქ. №34 საცხოვრებელი სახლი 

32  ქ. ბათუმი, ფარნავაზ მეფის ქ. №48 ბათუმის შ.ს. განყოფილება /ამჟ. პოლიციის 

შენობა 

33  ქ. ბათუმი, ფარნავაზ მეფის ქ. №5/6 საცხოვრებელი სახლი 

34  ქ. ბათუმი, ფარნავაზ მეფის ქ. №51 საცხოვრებელი სახლი 

35  ქ. ბათუმი, ფარნავაზ მეფის ქ. №57 საცხოვრებელი სახლი 

36  ქ. ბათუმი, ფარნავაზ მეფის ქ. №5-7/ელიავას ქ. №6 საცხოვრებელი სახლი 

37  ქ. ბათუმი, ფარნავაზ მეფის ქ. №68  

38  ქ. ბათუმი, ფარნავაზ მეფის ქ. №88/26 მაისის ქ. №35 საცხოვრებელი სახლი 

39  ქ. ბათუმი, ი. გოგებაშვილის №12-14/ფარნავაზ მეფის №1 ჩაის სახლი 

40  ქ. ბათუმი, ი. გოგებაშვილის ქ. №12-14/ფარნავაზ მეფის ქ. №1-3/ა. საიათნოვას ქ. №2 ბათუმის საფოსტო განყოფილება 

41  ქ. ბათუმი, ი. გოგებაშვილის ქ. №16 ყოფილი ინტერკლუბი 

42  ქ. ბათუმი, ი. გოგებაშვილის ქ. №18/ა. საიათნოვას ქ. №1 საცხოვრებელი სახლი 

43  ქ. ბათუმი, ი. გოგებაშვილის ქ. №22/ხულოს ქ. №2/ქუთაისის ქ. №27 საცხოვრებელი სახლი 



44  ქ. ბათუმი, ი. გოგებაშვილის ქ. №24/ხულოს ქ. №1 გამომცემლობა „საბჭოთა აჭარა“ 

45  ქ. ბათუმი, ი. გოგებაშვილის ქ. №3 ყოფილი ბათუმის საზღვაო სადგური 

46  ქ. ბათუმი, ი. გოგებაშვილის ქ. №3-5 ყოფილი ბათუმის სამგზავრო ტერმინალი 

47  ქ. ბათუმი, ი. გოგებაშვილის ქ. №46 ყოფილი საქართველოს საზღვაო სანაოსნოს 

საინფორმაციო გამოთვლითი ცენტრი 

48  ქ. ბათუმი, ვ. გორგასალის ქ. №13/ხულოს ქ. №12 საცხოვრებელი სახლი 

49  ქ. ბათუმი, ვ. გორგასალის ქ. №47/ლ. ასათიანის ქ. №35/დ. თავდადებულის ქ. №32 აჭარის მთავრობის რეზიდენცია 

50  ქ. ბათუმი, ვ. გორგასალის ქ. №54/ლ. ასათიანის ქ. №35 საცხოვრებელი სახლი 

51  ქ. ბათუმი, ვ. გორგასალის ქ. №56/ფარნავაზ მეფის ქ. №71/ლ. ასათიანის ქ. №38 საცხოვრებელი სახლი 

52  ქ. ბათუმი, ვ. გორგასალის ქ. №61/26 მაისის ქ. №41  

53  ქ. ბათუმი, ვ. გორგასლის ქ. №13/ხულოს ქ. №12 საცხოვრებელი სახლი 

54  ქ. ბათუმი, ვ. გორგასლის ქ. №54 საცხოვრებელი სახლი 

55  ქ. ბათუმი, ვ. გორგასლის ქ. №56/38 საცხოვრებელი სახლი 

56  ქ. ბათუმი, იმნაძის (ი. აბაშიძის) ქ. №.3 საცხოვრებელი სახლი 

57  ქ. ბათუმი, იმნაძის (ი. აბაშიძის) ქ. №2 საცხოვრებელი სახლი 

58  ქ. ბათუმი, იმნაძის (ი. აბაშიძის) ქ. №4 საცხოვრებელი სახლი 

59  ქ. ბათუმი, იმნაძის (ი. აბაშიძის) ქ. №6 საცხოვრებელი სახლი 

60  ქ. ბათუმი, ირ. აბაშიძე ქ. №2/კ. გამსახურდია ქ. №20 საცხოვრებელი სახლი 

61  ქ. ბათუმი, ირ. აბაშიძე ქ. №3 საცხოვრებელი სახლი 

62  ქ. ბათუმი, ირ. აბაშიძე ქ. №4/ნ. ბარათაშვილი ქ. №6 საცხოვრებელი სახლი 

63  ქ. ბათუმი, ი. ჯინჭარაძის ქ. №4 აჭარის სახელმწიფო მუზეუმი 

64  ქ. ბათუმი, ნ. ჟორდანიას ქ. №12 საცხოვრებელი სახლი 

65  ქ. ბათუმი, ნ. ჟორდანიას ქ. №14 საცხოვრებელი სახლი 

66  ქ. ბათუმი, ნ. ჟორდანიას ქ. №5/ქუთაისის ქ. №9 საცხოვრებელი სახლი 

67  ქ. ბათუმი, ნ. ჟორდანიას ქ. №7 ბათუმის ავტოსკოლა 

68  ქ. ბათუმი, ნ. ჟორდანიას ქ. №7/ქუთაისის ქ. №10-12 სანტექნიკის სალონი, საბროკერო კომპანია 



69  ქ. ბათუმი, კ. გამსახურდიას ქ. №10 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 

70  ქ. ბათუმი, კ. გამსახურდიას ქ. №11/მ. აბაშიძის 22 ყოფილი პროკურატურა; ფინანსთა სამინისტრო 

71  ქ. ბათუმი, კ. გამსახურდიას ქ. №11/მ. აბაშიძის ქ. №20 სამთავრობო დაცვის ოფისი 

72  ქ. ბათუმი, კ. გამსახურდიას ქ. №13/მ. აბაშიძის №23 ყოფილი კულტურის სამინისტრო 

73  ქ. ბათუმი, კ. გამსახურდიას ქ. №13/მ. აბაშიძის ქ. №23 საცხოვრებელი სახლი 

74  ქ. ბათუმი, კ. გამსახურდიას ქ. №16 საცხოვრებელი სახლი 

75  ქ. ბათუმი, კ. გამსახურდიას ქ. №21/მ. კოსტავას ქ. №25  

76  ქ. ბათუმი, კ. გამსახურდიას ქ. №29/ფარნავაზ მეფის ქ. №43  

77  ქ. ბათუმი, კ. გამსახურდიას ქ. №33 საცხოვრებელი სახლი 

78  ქ. ბათუმი, კ. გამსახურდიას ქ. №33/ვ. გორგასალის ქ. №30 საცხოვრებელი სახლი 

79  ქ. ბათუმი, კ. გამსახურდიას ქ. №35 საცხოვრებელი სახლი 

80  ქ. ბათუმი, კ. გამსახურდიას ქ. №37 მოსწავლე-ახალგაზრდობის რესპუბლიკური 

სახლი 

81  ქ. ბათუმი, კ. გამსახურდიას ქ. №4 საცხოვრებელი სახლი 

82  ქ. ბათუმი, კ. გამსახურდიას ქ. №4/შ. რუსთაველის გამზ. №12 საცხოვრებელი სახლი 

83  ქ. ბათუმი, კ. გამსახურდიას ქ. №41/ზუბალაშვილის ქ. №16 საცხოვრებელი სახლი 

84  ქ. ბათუმი, კ. გამსახურდიას ქ. №9 აჭარის მთავრობის რეზიდენცია 

85  ქ. ბათუმი, კომახიძის ქ. №1/ზ. გამსახურდიას ქ. №44 საცხოვრებელი სახლი 

86  ქ. ბათუმი, კომახიძის ქ. №15 საცხოვრებელი სახლი 

87  ქ. ბათუმი, კომახიძის ქ. №4  

88  ქ. ბათუმი, კომახიძის ქ. №6 საცხოვრებელი სახლი 

89  ქ. ბათუმი, კოსტავას ქ. №14/ზ. გამსახურდიას ქ. №12 ყოფილი შემნახველი სალარო 

90  ქ. ბათუმი, მ. კოსტავას ქ. №20 ყოფილი ბათუმის სტამბა 

91  ქ. ბათუმი, მ. აბაშიძის პრ. №10/მაზნიაშვილის ქ. №1 საცხოვრებელი სახლი 

92  ქ. ბათუმი, მ. აბაშიძის პრ. №12-14 საცხოვრებელი სახლი/სასტუმრო “ალიკ” 

93  ქ. ბათუმი, მ. აბაშიძის პრ. №13/მაზნიაშვილის ქ. №3 საცხოვრებელი სახლი 



94  ქ. ბათუმი, მ. აბაშიძის პრ. №16 ყოფილი აჭარკოოპკავშირის გამგეობა 

95  ქ. ბათუმი, მ. აბაშიძის პრ. №25/კ. გამსახურდიას ქ. №12 ყოფილი სახელმწიფო ბანკი 

96  ქ. ბათუმი, მ. აბაშიძის პრ. №27 საცხოვრებელი სახლი 

97  ქ. ბათუმი, მ. აბაშიძის პრ. №29 საცხოვრებელი სახლი 

98  ქ. ბათუმი, მ. აბაშიძის პრ. №32-34 1. აფთიაქი №1;  

2. ყოფილი ეკონომიკის დაგეგმვის სამეცნიერო 

კვლევითი ინსტიტუტი;  

3. აჭარის სანიტარულ-ეპიდემიოლოგიური 

სადგური 

 

99  ქ. ბათუმი, მ. აბაშიძის პრ. №41 აჭარის ტელევიზია 

100  ქ. ბათუმი, მ. აბაშიძის პრ. №43 საცხოვრებელი სახლი 

101  ქ. ბათუმი, მ. აბაშიძის პრ. №45 ყოფილი ადგილმრეწველობის სამინისტრო 

102  ქ. ბათუმი, მ. აბაშიძის პრ. №49  თოჯინების თეატრი, განათლების მუშაკთა 

სახლი 

 

103  ქ. ბათუმი, მ. აბაშიძის პრ. №50 საცხოვრებელი სახლი 

104  ქ. ბათუმი, მ. აბაშიძის პრ. №8 თურქეთის რესპუბლიკის საკონსულო 

105  ქ. ბათუმი, მ. აბაშიძის ქ. №10/მაზნიაშვილის ქ. №1 წითელი ჯვრის ოფისი 

106  ქ. ბათუმი, მ. აბაშიძის ქ. №13/მაზნიაშვილის ქ. №3 საცხოვრებელი სახლი, ავეჯის სახლი 

107  ქ. ბათუმი, მ. აბაშიძის ქ. №14/მაზნიაშვილის ქ. №2 სასტუმრო "ალიკ" 

108  ქ. ბათუმი, დუმბაძის ქ. №18 ყოფილი ჯანდაცვის და ვეტერანთა 

ადგილობრივი სამსახური 

109  ქ. ბათუმი, მ. აბაშიძის ქ. №33/ბარათაშვილის ქ. №8 ყოფილი ბათუმის №10 საფოსტო განყოფილება 

110  ქ. ბათუმი, მ. აბაშიძის ქ. №38/თავდადებულის ქ. №19 ყოფილი გაზეთ "აჭარის" რედაქცია 

111  ქ. ბათუმი, მ. აბაშიძის ქ. №40/თავდადებულის ქ. №12 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს 



წარმომადგენლობა ქ. ბათუმში 

112  ქ. ბათუმი, მ. აბაშიძის ქ. №44 ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ბათუმის 

საქალაქო ორგანიზაცია 

113  ქ. ბათუმი, მ. აბაშიძის ქ. №58/26 მაისის ქ. №32 საქართველოს ბანკი 

114  ქ. ბათუმი, მ. აბაშიძის ქ. №9 მემედ აბაშიძის სახლ-მუზეუმი 

115  ქ. ბათუმი, მაზნიაშვილის ქ. №32/ფარნავაზ მეფის ქ. №35 საცხოვრებელი სახლი / ყოფილი 

არქიტექტორთა კავშირის სახლი 

116  ქ. ბათუმი, მაზნიაშვილის ქ. №36 საცხოვრებელი სახლი 

117  ქ. ბათუმი, მელიქიშვილის ქ. №21/კლდიაშვილი ქ. №27 საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი 

კავშირის აჭარის ორგანიზაცია ჟურნალ 

“ჭოროხის" რედაქცია 

118  ქ. ბათუმი, მელიქიშვილის ქ. №30 საცხოვრებელი სახლი 

119  ქ. ბათუმი, მელიქიშვილის ქ. №37/ერას ქ. №32 საცხოვრებელი სახლი 

120  ქ. ბათუმი, მელიქიშვილის ქ. №4 პიონერთა პარკის შესასვლელი კოლონადა 

121  ქ. ბათუმი, მელიქიშვილის ქ. №41/ ჯინჭარაძის ქ. №19 საჯარო სკოლა 

122  ქ. ბათუმი, ნინოშვილის ქ. №13 კაპმშენნსამმართველო 

123  ქ. ბათუმი, ნინოშვილის ქ. №13/დუმბაძის ქ. №2 საცხოვრებელი სახლი 

124  ქ. ბათუმი, ნინოშვილის ქ. №15  

125  ქ. ბათუმი, ნინოშვილის ქ. №23/26 მაისის ქ. №2 სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 

126  ქ. ბათუმი, ნინოშვილის ქ. №33–35 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია 

127  ქ. ბათუმი, რუსთაველის გამზ. №4 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

128  ქ. ბათუმი, ნინოშვილის ქ. №7/კ. გამსახურდიას ქ. 1 საცხოვრებელი სახლი 

129  ქ. ბათუმი, ნინოშვილის ქ. №9/კ. გამსახურდიას ქ. №2 საცხოვრებელი სახლი 

130  ქ. ბათუმი, რუსთაველის გამზ. №1 ილია ჭავჭავაძის ბათუმის დრამატული 



თეატრი 

131  ქ. ბათუმი, რუსთაველის პრ. №22 საცხოვრებელი სახლი 

132  ქ. ბათუმი, რუსთაველის პრ. №31 საცხოვრებელი სახლი 

133  ქ. ბათუმი, რუსთაველის პრ. №39/26 მაისის ქ. №5 სამშობიარო სახლი 

134  ქ. ბათუმი, რუსთაველის პრ. №7/12 საცხოვრებელი სახლი 

135  ქ. ბათუმი, საიათნოვას ქ. №3 საცხოვრებელი სახლი 

136  ქ. ბათუმი, თამარ მეფის დასახლება საცხოვრებელი სახლი 

137  ქ. ბათუმი, თავდადებულის ქ. №10 საცხოვრებელი სახლი 

138  ქ. ბათუმი, თავდადებულის ქ. №11 საცხოვრებელი სახლი 

139  ქ. ბათუმი, თავდადებულის ქ. №24/ფარნავაზ მეფის ქ. №62 საცხოვრებელი სახლი 

140  ქ. ბათუმი, თავდადებულის ქ. №3/კახიანის ქ. №6 საცხოვრებელი სახლი 

141  ქ. ბათუმი, თავდადებულის ქ. №35 საცხოვრებელი სახლი 

142  ქ. ბათუმი, თავდადებულის ქ. №36  

143  ქ. ბათუმი, თავდადებულის ქ. №6  

144  ქ. ბათუმი, თავდადებულის ქ. №7  

145  ქ. ბათუმი, თბილისის მოედანი №1 საცხოვრებელი სახლი 

146  ქ. ბათუმი, თბილისის მოედანი №3 საცხოვრებელი სახლი 

147  ქ. ბათუმი, ვაჟა-ფშაველას ქ. № 28 საცხოვრებელი სახლი 

148  ქ. ბათუმი, ვაჟა-ფშაველას ქ. №22 საცხოვრებელი სახლი 

149  ქ. ბათუმი, ვაჟა-ფშაველას ქ. №27 საცხოვრებელი სახლი 

150  ქ. ბათუმი, ვაჟა-ფშაველას ქ. №30/ზ. გორგილაძის ქ. №10 საცხოვრებელი სახლი 

151  ქ. ბათუმი, ვაჟა-ფშაველას ქ. №32/ზ. გორგილაძის ქ. №19 პედაგოგიური კოლეჯი 

152  ქ. ბათუმი, ვაჟა-ფშაველას ქ. №41 საცხოვრებელი სახლი 

153  ქ. ბათუმი, ვაჟა-ფშაველას ქ. №44/გორგასლის №62 საცხოვრებელი სახლი 

154  ქ. ბათუმი, ვაჟა-ფშაველას ქ. №74  

155  ქ. ბათუმი, ვაჟა-ფშაველას ქ. №76  



156  ქ. ბათუმი, ვაჟა-ფშაველას ქ. 50/ზუბალაშვილის ქ. №32 საცხოვრებელი სახლი 

157  ქ. ბათუმი, ვაჟა-ფშაველას ქ.№22-24 საცხოვრებელი სახლი 

158  ქ. ბათუმი, ვაჟა-ფშაველას ქუჩა 25/ერას ქ. №17  

159  ქ. ბათუმი, ჭავჭავაძის ქ. №15/თბილისის მოედანი №1 საცხოვრებელი სახლი 

160  ქ. ბათუმი, ჭავჭავაძის ქ. №19  

161  ქ. ბათუმი, ჭავჭავაძის ქ. №22 საცხოვრებელი სახლი 

162  ქ. ბათუმი, წერეთლის ქ. №1 საცხოვრებელი სახლი 

163  ქ. ბათუმი, ხულოს ქ. №10 რუსული აბანო 

164  ქ. ბათუმი, ხულოს ქ. №17  

165  ქ. ბათუმი, ხულოს ქ. №23  

166  ქ. ბათუმი, ხულოს ქ. №8/ზ. გამსახურდიას ქ. №36 საცხოვრებელი სახლი 

167  ქ. ბათუმი, ხულოს ქ. 12 აბანო №3 

168  ქ. ბათუმი, ზ. გამსახურდიას ქ. №10 საცხოვრებელი სახლი 

169  ქ. ბათუმი, ზ. გამსახურდიას ქ. №13 ყოფილი ბათუმრეწვაჭრობა 

170  ქ. ბათუმი, ზ. გამსახურდიას ქ. №13/კოსტავას ქ. №5 საცხოვრებელი სახლი 

171  ქ. ბათუმი, ზ. გამსახურდიას ქ. №20\22\18 /ჟორდანიას ქ. №15  

172  ქ. ბათუმი, ზ. გამსახურდიას ქ. №35/ხულოს ქ. №6  

173  ქ. ბათუმი, ზ. გამსახურდიას ქ. №38/ზუბალაშვილის ქ. №2  

174  ქ. ბათუმი, ზ. გამსახურდიას ქ. №6/მელაშვილის ქ. №10 რესტორანი „ბათუმი“ 

175  ქ. ბათუმი, ზ. გამსახურდიას ქ. №8-10/მელაშვილის ქ. №9 საცხოვრებელი სახლი 

176  ქ. ბათუმი, ზ. გამსახურდიას ქ. №9 საცხოვრებელი სახლი 

177  ქ. ბათუმი, ზუბალაშვილის ქ. №13 საცხოვრებელი სახლი 

178  ქ. ბათუმი, ზუბალაშვილის ქ. №32/ვაჟა-ფშაველას ქ. №50 საცხოვრებელი სახლი 

179  ქ. ბათუმი, ზუბალაშვილის ქ. №36 საცხოვრებელი სახლი 

180  ქ. ბათუმი, ზუბალაშვილის ქ. №37 თიბისი ბანკი 

181  ქ. ბათუმი, ზუბალაშვილის ქ. №38  



182  ქ. ბათუმი, ზუბალაშვილის ქ. №39 საცხოვრებელი სახლი 

183  ქ. ბათუმი, ზუბალაშვილის ქ. №9 საცხოვრებელი სახლი 

184  ქ. ბათუმი, ქუთაისის ქ. N18  

185  ქ. ბათუმი, ზ. გორგილაძის/ვაჟა-ფშაველას ქ. №8/30  

186  ქ. ბათუმი, კ. გამსახურდიას ქ. №23  

187  ქ. ბათუმი, ზ. გორგილაძის  ქ. №25 /26 მაისის ქ. №34  

188  ქ. ბათუმი, გოგებაშვილის ქ. N18  

189  ქ. ბათუმი, ოდისეი დიმიტრიადის ქ. N1  

190  ქ. ბათუმი, რუსთაველის ქ. N22  
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თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის  

საკრებულოს დადგენილება 

2012 წლის 6 აგვისტოს №46  

 
 

 

სახელმწიფო ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების, 

სასამართლოების, პროკურატურის, სამხედრო შენაერთებისა და პოლიციის შენობა-ნაგენბობები 

  

1  ქ. ბათუმის თვითმმართველობა ლ. ასათიანის 25, ლერმონტოვის №90ა 

2  აჭარის ა. რ. მთავრობა კ. გამსახურდიას 9 

3  აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო გუდიაშვილის № 4 

4  აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო,  

აჭარის შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, 

აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 

კომახიძის №119 

5  ბათუმის საქალაქო სასამართლო ზუბალაშვილის 30 

6  აჭარის ა. რ. პროკურატურა, ბათუმის იუსტიციის სახლი შ. ხიმშიაშვილის პროსპექტი 

7  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო კ. გამსახურდიას №10 

8  სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს აჭარის სამსახური მელიქიშვილის №102 

9  კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის აჭარის სამსახური გრიბოედოვის №4 

10  აჭარის ა. რ. გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო გორგასალის №124 

11  აჭარის ტელევიზია მ. აბაშიძის გამზირი №41 

12  ტურიზმის დეპარტამენტი ფარნავაზ მეფის 84/86 

13  ქ. ბათუმის მერიის ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური  26 მაისის 45 

14  საპატრულო პოლიციისა და შსს აჭარის სამმართველო  ტბელ აბუსერიძის №11 

15  შსს საპატრულო პოლიციის მომსახურების სააგენტო  სულხან-საბა ორბელიანის №2 



16  შსს ქ. ბათუმის სამმართველოს პოლიციის  I განყოფილება ტაბიძის №8 

17  შსს ქ. ბათუმის სამმართველოს პოლიციის  II განყოფილება ლერმონტოვის №3 

18  შსს ქ. ბათუმის სამმართველოს პოლიციის  III განყოფილება პორტის შესახვევი  №4 

19  შსს ქ. ბათუმის სამმართველოს პოლიციის  IV განყოფილება ჯავახიშვილის  №55 

20  შსს ქ. ბათუმის სამმართველოს პოლიციის  V განყოფილება გრიშაშვილის №11 

21  შსს ქ. ბათუმის სამმართველოს პოლიციის  VI განყოფილება რუსთაველის №8 

22  შსს ქ. ბათუმის სამმართველოს პოლიციის VII განყოფილება ფრიდონ ხალვაშის გამზირი №2 

23  სამხედრო პოლიცია ზ. გორგილაძის  №32 

24  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა ფრიდონ ხალვაშის გამზირი  №501 

25  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სასამართლო ფრიდონ ხალვაშის გამზირი  №658 

26  ხელვაჩაურის რაიონული პროკურატურა ზაზა ფანასკერტელი-ციციშვილის №3  

27  ქ. ბათუმის მერიის ტერიტორიული ორგანო ძველი ბათუმის უბანში ზ. გამსახურდიას ქ.№6 

28  ქ. ბათუმის მერიის ტერიტორიული ორგანო  ბაგრატიონის უბანში ჭავჭავაძის ქ.№75 

29  ქ. ბათუმის მერიის ტერიტორიული ორგანო  ხიმშიაშვილის უბანში ტბელ აბუსერიძის ქ.№7 

30  ქ. ბათუმის მერიის ტერიტორიული ორგანო  აღმაშენებლის უბანში აღმაშენებლის №19ა 

31  ქ. ბათუმის მერიის ტერიტორიული ორგანო  თამარის უბანში გრიშაშვილის ქ.№11 

32  ქ. ბათუმის მერიის ტერიტორიული ორგანო  ჯავახიშვილის უბანში ჯავახიშვილის ქ.№70 

33  ქ. ბათუმის მერიის ტერიტორიული ორგანო  ბონი-გოროდოკის უბანში მაიაკოვსკის ქ.№23 

34  ქ. ბათუმის მერიის ტერიტორიული ორგანო  აეროპორტის უბანში აეროპორტის გაზატ. №47 

35  ქ. ბათუმის მერიის ტერიტორიული ორგანო  რუსთაველის უბანში ლერმონტოვის ქ.№8 

36  ქ. ბათუმის მერიის ტერიტორიული ორგანო  კახაბრის უბანში ფრიდონ ხალვაშის გამზ.№298 

37  ქ. ბათუმის მერიის ტერიტორიული ორგანო  ბათუმის სამრეწველო უბანში ფრიდონ ხალვაშის გამზ.№495 

38  ქ. ბათუმის მერიის ტერიტორიული ორგანო  გონიო-კვარიათის უბანში აფსაროსის ქ.№22 

39  ქ. ბათუმის მერიის ტერიტორიული ორგანო  მწვანე კონცხის უბანში თამარ მეფის გამზირი №42 

 


