მიწის ნაკვეთი და სასაწყობე მეურნეობა
საკადასტრო კოდი: 01.11.01.006.082

არასასოფლო-სამეურნეო მიწის
სასაწყობე მეურნეობა ავჭალაში

ნაკვეთი

და

ტერიტორიაზე გამავალი
რკინიგზის ჩიხი
მიწის ნაკვეთი

აქტივი მდებარეობს ავჭალაში, ანდრონიკაშვილის
ქ.#143. ტერიტორია მოიცავს სასაწყობე მეურნეობა,
ადმინისტრაციულ შენობას, რკინიგზის ფარდულს და
ხორბლის შესანახ სილოსებს. ამჟამად მიწის ნაკვეთზე
ფუნქციონირებს წისქვილკომბინატი.
აღნიშნული ადგილი ეკუთვნის სამრეწველო ზონას,
მიწის
ნაკვეთთან
გადის
რკინიგზის
ჩიხი.
საქართველოს
რკინიგზა
გეგმავს,
რომ
განახორციელოს შემოვლითი სარკინიგზო პროექტი,
რაც
ამ
ტერიტორიაზე
ინფრასტრუქტურის
განვითარებას
გამოიწვევს
და
კომერციული
საქმიანობა კიდევ უფრო მომგებიანი გახდება. ამიტომ
სადისტრიბუციო, ლოჯისტიკური და სამრეწველო
კომპანიებისთვის ეს ადგილი საუკეთესო არჩევანია.

მიწის ფართობი

13,329 კვ.მ.

სასაწყობე ფართობი

3,025.6 კვ.მ.

ადმინისტრაციული ფართობი

200 კვ.მ.

რკინიგზის ფარდული

83.8 კვ.მ.

კონტაქტი:
+995 596 12 00 06
info@capitol.ge

ზაჰესის ხიდი

ქალაქში შემოსასვლელი
მთავარი მაგისტრალი

Land Plot And Warehouse area
Cadastral code: 01.11.01.006.082

Non-agricultural land plot and
area in Avchala

the

Warehouse

The dead-end track running
through the land plot
Land Plot

The location of the land plot is #143 Andronikashvili St.,
Avchala. The territory includes the warehouse facility, the
administrative building, the railway slope
and wheat
storage silos. Currently, the milling plant operates on the
land plot.
This place belongs to the industrial zone. The dead-end
track runs through the land plot. The Georgian Railway
intends to build a bypass road that will develop the
infrastructure of this territory and the commercial
activity will become more viable. Thus, this area is the top
choice for distribution, logistic and industrial companies.

Land space

13,329 sq.m.

Warehouse area

3,025.6 sq.m.

Administrative area

200 sq.m.

Railway slope

83.8 sq.m.

Contact
+995 596 12 00 06
info@capitol.ge

Zahesi Bridge

City Entrance
Main Highway

Земельный участок и Складская Площадь
и.к.: 01.11.01.006.082
Земельный
участок
несельскохозяйственного
назначения и Складская Площадь в Авчала

железнодорожный тупик
рядом с участком

Участок

Земельный
участок
расположен
в
Авчала,
ул.
Андроникашвили № 143. Территория включает складское
хозяйство административное здание, железнодорожный
навес и силосы для хранения пшеницы. В настоящее время
на земельном участке функционирует мелькомбинат.
Указанное место относится к промышленной зоне, рядом с
земельным участком проходит железнодорожный тупик.
Грузинская железная дорога планирует осуществление
проекта обходной железной дороги с целью развития
инфраструктуры и осуществления более прибыльной
коммерческой деятельности на этой территории. Поэтому
это место для дистрибуционных, логистических и
промышленных компаний является наилучшим выбором.

Земельная Площадь

13,329 кв.м.

Складская Площадь

3,025.6 кв.м.

Административная Площадь

200 кв.м.

Железнодорожный Навес

83.8 кв.м.

Контакт::
+995 596 12 00 06
info@capitol.ge

Мост Загеси

Вход На Главной
Магистрали Города

