
ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საკუთრების უფლების 

აღიარების კომისიის სხდომის 

ოქმი N 12 

დაბა ქედა 

სხდომის დასაწყისი 14:00 სთ-ზე; 

17 ივლისი, 2017 წელი, 

 

დღის წესრიგი: 

 

1. ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხარაულაში მცხოვრებ ავთანდილ მახარაძის 
მართლზომიერი მფლობელობის (21.09.36.148) მომიჯნავედ მის მიერ თვითნებურად 
დაკავებულ 1467,63 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის  საკუთრების 
უფლების აღიარების შესახებ. 

2. ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხარაულაში მცხოვრებ ავთანდილ მახარაძის 
მართლზომიერი მფლობელობის მომიჯნავედ მის მიერ თვითნებურად დაკავებულ 1692.27 
კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის  საკუთრების უფლების აღიარების 
შესახებ. 

3. ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხარაულაში მცხოვრებ ავთანდილ მახარაძის 
მართლზომიერი მფლობელობის მომიჯნავედ მის მიერ თვითნებურად დაკავებულ 4334,85   
კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის  საკუთრების უფლების აღიარების 
შესახებ. 

4. ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭალახმელაში მცხოვრებ ბადრი, თამაზ 
გოგიძეებისა და მაყვალა ხოზრევანიძის მართლზომიერი მფლობელობის (21.01.32.179) 
მომიჯნავედ მათ მიერ  თვითნებურად დაკავებულ 1399,0 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის ნაკვეთის  საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ. 

5. ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზენდიდში მცხოვრებ ბულბულ მახარაძის, 
გიორგი, ელისაბედ, სალომე  და ქეთევან ბარამიძეების მართლზომიერი მფლობელობის 
(21.03.33.150) მომიჯნავედ მათ მიერ თვითნებურად დაკავებულ 4800 კვ.მ სასოფლო-
სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ. 

6. ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ გეგელიძეებში მცხოვრებ გიორგი, დურსუნ, ესმე, 
თამთა, თამილა, ნინო, რუსუდან ნიჟარაძეებისა და ციური დავითაძის მართლზომიერი 
მფლობელობის (21.08.34.227) მომიჯნავედ მათ მიერ თვითნებურად დაკავებულ 995,0 კვ.მ 



სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის  საკუთრების უფლების აღიარების 
შესახებ. 

7. ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ გეგელიძეებში მცხოვრებ გიორგი, დურსუნ, ესმე, 
თამთა, თამილა, ნინო, რუსუდან ნიჟარაძეებისა და ციური დავითაძის მართლზომიერი 
მფლობელობის (21.08.33.288) მომიჯნავედ მათ მიერ თვითნებურად დაკავებულ 1496,0 კვ.მ 
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის  საკუთრების უფლების აღიარების 
შესახებ. 

8. ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ მერისში მცხოვრებ ელისო, ზურაბ, ნარგულ, 
ფადიმე და ხათუნა დოლიძეების მართლზომიერი მფლობელობის (21.05.32.222) მომიჯნავედ 
მათ მიერ თვითნებურად დაკავებულ 1596 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 
ნაკვეთის  საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ. 

9. ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ მერისში მცხოვრებ ელისო, ზურაბ, ნარგულ, 
ფადიმე და ხათუნა დოლიძეების მართლზომიერი მფლობელობის (21.05.33.199) მომიჯნავედ 
მათ მიერ თვითნებურად დაკავებულ 2626 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 
ნაკვეთის  საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ. 

10. ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ მერისში მცხოვრებ ელისო, ზურაბ, ნარგულ, 
ფადიმე და ხათუნა დოლიძეების მართლზომიერი მფლობელობის მომიჯნავედ მათ მიერ 
თვითნებურად დაკავებულ 1995 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის  
საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ. 

11. ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ წონიარისში მცხოვრებ ხუსნი კვირიკაძის მიერ  
თვითნებურად დაკავებულ 9041,0 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 
ნაკვეთისა და მასზე დამაგრებული 68,0 კვ.მ საცხოვრებელი შენობა-ნაგებობის საკუთრების 
უფლების აღიარების შესახებ. 

12. ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცხემნაში მცხოვრებ ჯაბა აბაშიძის მართლზომიერი 
მფლობელობის (21.03.33.213) მომიჯნავედ მის მიერ  თვითნებურად დაკავებულ 756,49 კვ.მ 
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის  საკუთრების უფლების აღიარების 
შესახებ. 

13. ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ გუნდაურში მცხოვრებ ჯიმშერ, სოფიო, ზექიე, 
ლუკა და სეზარ დიასამიძეების მართლზომიერი მფლობელობის (21.05.32.220) მომიჯნავედ 
მათ მიერ  თვითნებურად დაკავებულ 1592,48 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 
მიწის ნაკვეთის  საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ. 

14. ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტიბეთაში მცხოვრებ ჟუჟუნა ხაბაძის 
მართლზომიერი მფლობელობის მომიჯნავედ მის მიერ თვითნებურად დაკავებულ 898,26 
კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის  საკუთრების უფლების აღიარების 
შესახებ. 

15. ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქოსოფელში მცხოვრებ ანზორ, ამირან, თამაზ, 
მადლენა ცინცაძეებისა და ნაზი დუმბაძის მართლზომიერი მფლობელობის (21.01.33.260) 
მომიჯნავედ მათ მიერ თვითნებურად დაკავებულ 1329 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის ნაკვეთის  საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ. 



16. ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტიბეთაში მცხოვრებ თეიმურაზ, თინათინ და 
თამილა ბერიძეების მართლზომიერი მფლობელობის (21.07.34.437) მომიჯნავედ მათ მიერ 
თვითნებურად დაკავებულ 898,80 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის  
საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ. 

17. ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა მახუნცეთში მცხოვრებ თამაზ ზაქარიაძის 
მიერ სოფელ ზედა მახუნცეთში თვითნებურად დაკავებულ 2400  კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის ნაკვეთისა და მასზე დამაგრებული 90,5 კვ.მ შენობა-ნაგებობის   
საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ. 

18. დაბა ქედა, შ. რუსთაველის ქ.N15, ბ.N16-ში მცხოვრებ რომან სანიკიძის მიერ სოფელ 
გეგელიძეებში თვითნებურად დაკავებულ 3364 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 
მიწის ნაკვეთის საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ. 

19.  ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა მახუნცეთის მცხოვრებ ბაგრატ ირემაძის 
მართლზომიერი მფლობელობის მომიჯნავედ მის მიერ თვითნებურად დაკავებულ 461,3 კვ.მ 
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის  საკუთრების უფლების აღიარების 
შესახებ. 
      20. ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა მახუნცეთის მცხოვრებ ბაგრატ ირემაძის 
მართლზომიერი მფლობელობის მომიჯნავედ მის მიერ თვითნებურად დაკავებულ 1398,0 
კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის  საკუთრების უფლების აღიარების 
შესახებ. 
      21.  ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯალაბაშვილების მცხოვრებ გელა ჩხუბაძის მიერ  
თვითნებურად დაკავებულ 1930,42 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 
ნაკვეთისა და მასზე დამაგრებული N1/2 - საცხოვრებელი 135,4 კვ.მ საერთო ფართით და N2/1 
არასაცხოვრებელი 28,8 კვ.მ შენობა-ნაგებობების საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ. 
   22. ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხარაულაში მცხოვრებ ავთანდილ ზაქარაძის მიერ 
თვითნებურად დაკავებულ 3000.00 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 
ნაკვეთსა და მასზე დამაგრებულ 15.39 კვ.მ შენობა-ნაგებობაზე საკუთრების უფლების 
აღიარების შესახებ. 
   23. ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველ მაისში  მცხოვრებ ბეგლარ, ნუგზარ, ამირან 
და  რამაზ შავლიძეების მართლზომიერი მფლობელობის მომიჯნავედ (ს.კ. 21.02.32.127) მის 
მიერ თვითნებურად დაკავებულ  2495,0 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 
ნაკვეთზე  საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ. 
 
 

 
 

 
 
 


