
         

N ადმინიტრაციუ

ლი ერთეული 

სოფელი სახელი გვარი პირად

ი 

ნომერი 

თვითნებურად 

დაკავებული 

ხარვეზი კოდი 

      შენობით  

მომიჯნ

ავე 

  

1 დოლოგანი დოლოგანი ისმაილ საფარიძე   1785 არქივის, საჯაროოს ამონაწერი არაა - 

ზედდება 

210131200 

2 დოლოგანი დოლოგანი თამაზ კოჩაძე   1511 მოწმის, არქივის, საჯაროოს ამონაწერი 

არაა - ზედდება 

210136541 

3 მახუნცეთი ქვ. ბზუბზუ რევაზ გოგიტიძე   3696  არქივის, საჯაროოს ამონაწერი არაა - 

ზედდება 

210135412 

4 მახუნცეთი ქვ. ბზუბზუ დავით ღოღობერიძე   1565 მოწმის, არქივის, საჯაროოს ამონაწერი 

არაა  

210135417 

5 მახუნცეთი ქვ. ბზუბზუ იოსებ თავდგირიძე  2653-146   210135419 

6 მახუნცეთი ქვ. ბზუბზუ მარიამ ბეჟანიძე   1193 არქივის  ამონაწერი არის-გასარკვევია  21.135346 

7 მახუნცეთი ქვ. ბზუბზუ მარიამ ბეჟანიძე   3960 არქივის  ამონაწერი არის-გასარკვევია  210135347 

8 მახუნცეთი ზ.მახუნცეთი თამარ ვარშანიძე  5392-74  მოწმის საჯაროოს ამონაწერი არაა 

გასარკვევია 

210137616 

9 მახუნცეთი ზ.მახუნცეთი თამარ ვარშანიძე   1481 მოწმის და საჯაროოს ამონაწერი არაა 

გასარკვევია 

210137617 

10 მახუნცეთი ზ. ბზუბზუ რემზი ღოღობერიძე   1453 მოწმის და საჯაროოს ამონაწერი არაა  210135413 

11 მახუნცეთი ზუნდაგა ნოდარ ვერძაძე   1508 მოწმის და საჯაროოს ამონაწერი არაა  210136521 

12 პირველი/მ პ/მაისი ბადრი შავლიძე   3176.00 მოწმის და საჯაროოს ამონაწერი არაა  210232211 

13 პირველი/მ კოლოტაური მარინე მახარაძე   599.00  ნახაზი, მოწმის და საჯაროოს 

ამონაწერი არაა  

210231151 

14 პირველი/მ კოლოტაური მარინე მახარაძე  14066  მოწმის განცხადება არაა 210231153 



15 პირველი/მ კოლოტაური მარინე მახარაძე   2999.00 მოწმის და საჯაროოს ამონაწერი არაა  210232152 

16 დაბა  აქუცა მურმან  სურმანიძე   3154.00 მოწმის, არქივის, საჯაროოს ამონაწერი 

არაა - მდინარე 

210334439 

17 დაბა  აქუცა თენგიზ სურმანიძე  6100  მოწმის განცხადება არაა 210335459 

18 დაბა  აქუცა მურმან  სურმანიძე  3771  მოწმის განცხადება არაა 210335467 

19 დაბა  ხუმკუდა ლევან ბერიძე   240.00 მოწმის და საჯაროოს ამონაწერი არაა -

გასარკვევია 

210334405 

20 დაბა  ხუმკუდა ლევან ბერიძე   1253 მოწმის განცხადება არაა 210334407 

21 დაბა  ორცვა ბორის თურმანიძე  5615-148  მოწმის განცხადება არაა 210331250 

22 დაბა  ძენწმანი ნაზიმ ჩხეიძე   626 მოწმის და საჯაროოს ამონაწერი არაა -

გასარკვევია 

210331247 

23 დაბა  ძენწმანი რევაზ ბერიძე  3682-61   210331261 

24 დაბა  ზენდიდი ვანო ბოლქვაძე   2498 მოწმის და საჯაროოს ამონაწერი არაა -

გასარკვევია 

210333306 

25 დაბა დაბა სერგეი პარანიდი   122 ზედდება- მოწმის განცხადება არაა 210335453 

26 დაბა  ქედა დურმიშხან ჩხიკვაძე   1400 მოწმის განცხადება არაა-გასარკვევია-

ტყე 

210335444 

27 დაბა  ქედა დავით ტაკიძე   1691 მოწმის განცხადება არაა--ზედება 210335465 

28 დაბა  ქედა ვლადიმერ თურმანიძე   1260 მოწმის და საჯაროოს ამონაწერი არაა -

გასარკვევია 

210335475 

29 ზვარე ვაიო სერგო ლორთქიფანიძე   599 მოწმის, არქივის,  ამონაწერი არაა 210634563 

30 ზვარე ვაიო სერგო ლორთქიფანიძე   2499.00 მოწმის, არქივის,  ამონაწერი არაა  

დათვალიერებულია 

210634562 

31 ზვარე ვაიო ჯემალ ჩიკვაიძე   642.00  210634576 

32 ზვარე ვაიო ჯემალ ჩიკვაიძე   1196.00  210634574 



33 ზვარე ვაიო ჯემალ ჩიკვაიძე   495.00  210634575 

34 ზვარე ზვარე თამაზ  ჯაბნიძე   1481.00 მოწმის და საჯაროოს ამონაწერი არაა  210632257 

35 ზვარე ზვარე კოჩა გორგილაძე   3597 მოწმის და საჯაროოს ამონაწერი არაა --

ზედება 

210634142 

36 ზვარე ზვარე თენგიზ გათენაძე   3456  210633407 

37 წონიარისი წონიარისი ომარ ბერიძე   2017.00 არქივის  ამონაწერი არაა-ზედედბა 210733309 

38 წონიარისი წონიარისი ომარ ბერიძე    არქივის  ამონაწერი არაა 210733324 

39 წონიარისი წონიარისი მურად ბასილაძე   702 მოწმის, არქივის, საჯაროს  ამონაწერი 

არაა-ზედდება 

210733301 

40 წონიარისი აბუქეთა ჯემალ ბერიძე   2498  210734494 

41 ცხმორისი ახო შუქრი ბოლქვაძე  488-129  დათვალიერებულია 210834285 

42 ცხმორისი ახო ამირან ბერიძე   426 მოწმის, არქივის, საჯაროს  ამონაწერი 

არაა 

210834285 

43 ცხმორისი გეგელიძეები ზურაბ დუმბაძე   497 დათვალიერებულია 210833332 

44 ცხმორისი კოკოტაური მოედინ ძნელაძე   800 დათვალიერებულია-ზედდება 210837318 

45 ცხმორისი კოკოტაური ზაურ თავართქილაძე   1996 მოწმის, საჯაროს  ამონაწერი არაა-

ზედდება 

210836409 

46 დანდალო მოსიაშვილები ეთერ ცინცაძე   1536 დათვალერებულია მოწმის განცხადება 

არაა 

210931224 

47 დანდალო მოსიაშვილები ეთერ ცინცაძე   1527 დ მოწმის განცხადება არაა 210931223 

48 დანდალო მოსიაშვილები ვლადიმერ მოსიძე  1630-93   მოწმის განცხადება არაა 210931217 

49 დანდალო ბალაძეები ნოდარ ბერიძე  4100--86   210931239 

50 დანდალო ბალაძეები ლევან ბალაძე   2495 მოწმის, საჯაროს  ამონაწერი არაა 210931237 

51 დანდალო ხარაულა გოჩა ბერიძე   2247 არქივის ოერი ცნობაა გადასახედია 210136482 

52 დანდალო ხარაულა ნარგიზ ხარაძე   3480  მოწმის განცხადება არაა ზედდება 210934289 

53 დანდალო ჯალაბაშვილები ზაურ ტაკიძე   2160 მოწმის, საჯაროს  ამონაწერი არაა-

ზედდება 

210934283 



54 დანდალო ჯალაბაშვილები ზაურ ტაკიძე   489 მოწმის, საჯაროს  ამონაწერი არაა-

ზედდება 

210934282 

55 დანდალო გოგიაშვილები ზებურ ავალიანი   2487 დ 210932356 

56 მერისი ნამონასტრევი დავით თურმანიძე   1499 დათვალიერებულია 210534319 

57 მერისი ნამონასტრევი დავით თურმანიძე   1231 დათვალიერებულია 210534312 

58 მერისი ნამონასტრევი თეიმურაზ თურმანიძე   1074 მოწმის განცხადება არააა 210534306 

59 მერისი მერისი მერაბ თურმანიძე   3260 ზედდება-გასარკვევია მოწმის 

განცხადება არაა 

210532260 

60 მერისი მთა სასადილო ზვიად თურმანიძე  1755-61  მოწმის განცხადება არრა გასარკვევია 

კატეგორია საძოვარი არსის თუ არაა 

211232009 

61 მერისი მთა სასადილო ლევან ლამპარაძე  1000-88  მოწმის განცხადება არრა გასარკვევია 

კატეგორია საძოვარი არსის თუ არაა 

211232005 

62 მერისი მთა სასადილო მურმან  თურმანიძე  1300-102  მოწმის განცხადება არრა გასარკვევია 

კატეგორია საძოვარი არსის თუ არაა 

211232011 

63 მერისი მთა სასადილო ბადრი თურმანიძე  800-42  მოწმის განცხადება არრა გასარკვევია 

კატეგორია საძოვარი არსის თუ არაა 

211232006 

64 ოქტომბერი მეძიბნა თამაზ დუმბაძე   3107 მოწმის, საჯაროს  ამონაწერი არაა 210432310 

65 ოქტომბერი მეძიბნა დავით დუმბაძე   1471 მოწმის, საჯაროს  ამონაწერი არაა 210432308 

66 მახუნცეთი ქვ. ბზუბზუ გურამ შოთაძე   2495 დ  

67 მახუნცეთი დოლოგანი შალვა საფარიძე   3500 დ  

 


