Land parcels in Sighnaghi municipality
Coordinate:
41°34'58.9"N 46°14'51.3"E

Agricultural land parcels
Agricultural land parcels are situated in Tsnori city
and on the territory of Alazani and Milari.
LTD “GEO AGRO” is the owner of 8 land
parcels situated on the above mentioned
territory.
Land parcel is used for plough purposes.
Cultivation of barley, wheat, sunflower and
other cultures is also possible.

Land owner

LTD "GEO AGRO"
(404886129)

Location

Tsnori city,
Signagi municipality
420 ha

Area
Intended use

Arable land

Distance from Tbilisi

170 km

Asphalt road

135 km

Soil road

Sighnaghi
ტიბაანი

ქვემო მაჩხაანი
Mirzaani
Arboshiki

Ozaani

ძველი ანაგა
Khirsa

35 km

Water

10 m - 11 km

Electric energy

High voltage
10 m - 10 km

Gas

Kharaghaji
Gamarjveba
ლენინოვკა

25 km

Jafaridze

მიწის ნაკვეთები სიღნაღის მუნიციპალიტეტში
სასოფლო სამეურნეო მიწის
ნაკვეთი
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწის ნაკვეთები ქ. წნორში, ალაზნისა
და მილარის ტერიოტირაზე
მდებარეობს.
შპს ჯეო აგროს მფლობელობაშია
ტერიტორიაზე განთავსებული 8
მიწის ნაკვეთი.
მიწის ნაკვეთი გამოიყენება
სახნავად. შესაძლებელია ქერის,
ხორბლის, მზესუმზირისა და
სხვა კულტურების მოყვანა.

კოორდინატები:
41°34'58.9"N 46°14'51.3"E
შპს „ჯეო-აგრო“
(404886129)

მიწის მფლობელი
ადგილმდებარეობა

ქ. წნორი. სიღნაღის
მუნიციპალიტეტი

ფართობი

სიღნაღი

420 ჰა

დანიშნულება

სახნავი

მანძილი თბილისიდან

170 კმ

ასფალტის გზა

135 კმ

გრუნტის გზა

ტიბაანი

ქვემო მაჩხაანი

მირზაანი
ოზაანი
არბოშიკი
ძველი ანაგა
ხირსა

35 კმ

წყალი

ყარაღაჯი

10 მ - 11 კმ.

ელ. ენერგია

მაღალი ძაბვა
10 მ - 10 კმ.

გაზი

გამარჯვება
ლენინოვკა

25 კმ.

ჯაფარიძე

Земельные участки в Сигнахском муниципалитете
Сельскохозяйственный земельный
участок
Земельные участки
сельскохозяйственного назначения
расположены в г. Цнори, на
территории Алазани и Милари.
На территории расположено 8
земельных участков, находящихся
во владении ООО Джео Агро.
Земельные участки используются
под пашню. Возможно разведение
ячменя, пшеницы, подсолнухов и
других культур.

Координаты:
41°34'58.9"N 46°14'51.3"E
ООО «Джео-Агро»
(404886129)

Землевладелец
Местонахождение

Зона Зилича,
Дедоплисцкаро

Площадь
Назначение

Пахотная земля

Расстояние от Тбилиси

190 км

Асфальтовая дорога

154 км

Грунтовая дорога
Вода
Эл. энергия

Sighnaghi

3 590 га

26 км

ტიბაანი

ქვემო მაჩხაანი
Mirzaani
Arboshiki

Ozaani

ძველი ანაგა
Khirsa

10 км - Алазани;
1 км –скважина
Высокое напряжение - 6 км

Kharaghaji
Gamarjveba
ლენინოვკა
Jafaridze

Member of Capitol Group

