
ქედის  მუნიციპალიტეტის გამგეობის საკუთრების უფლების 

აღიარების კომისიის სხდომის 

დაბა  ქედა     

სხდომის დასაწყისი  11:00 სთ-ზე;                                                           2017 წელი, 30 მაისი 

დღის წესრიგი: 

1. ქ. ბათუმის  გ. რობაქიძის  ქ.#39-ში  მცხოვრებ მიხეილ ნაკაშიძის მიერ ქედის 
მუნიციპალიტეტის  სოფელ ქოსოფელში  მართლზომიერი მფლობელობის 
მომიჯნავედ მის მიერ  თვითნებურად დაკავებულ  5995 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე  საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ შეწყვეტის 
თაობაზე. 

2. ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ გუნდაურში  მცხოვრებ  ჯიმშერ, სოფიო, სეზარ, 
ლუკა, და ზექიე  დიასამიძეების  მართლზომიერი მფლობელობის მომიჯნავედ მათ 
მიერ თვითნებურად დაკავებულ  2572.63 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 
მიწის ნაკვეთზე  საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ. 

3. ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტიბეთაში  მცხოვრებ  სულიკო ბერიძის 
მართლზომიერი მფლობელობის მომიჯნავედ (ს.კ. 21.07.34.212) მის მიერ 
თვითნებურად დაკავებულ  1287,64 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 
ნაკვეთზე  საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ  

4. ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელი ზენდიდი მე-4 ქ. N2-ში მცხოვრებ ბულბულ 
მახარაძის, გიორგი, ელისაბედ, სალომე, და ქეთევან ბარამიძეების მართლზომიერი 
მფლობელობის მომიჯნავედ მათ მიერ თვითნებურად დაკავებულ  4836 კვ.მ 
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე  საკუთრების უფლების 
აღიარების შესახებ  

5. ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელი  ნამლისევის  მე-2 I ჩიხი N2-ში მცხოვრებ  რეზო 
ნინიძის მართლზომიერი მფლობელობის მომიჯნავედ  მის მიერ  თვითნებურად 
დაკავებულ  3463,41 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე  
საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ 

6. ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ მილისში  მცხოვრებ აიშე, აჩიკო, სოფიკო  
გვარიშვილების მართლზომიერი მფლობელობის მომიჯნავედ (ს.კ. 21.01.34.173)მის  
მიერ თვითნებურად დაკავებულ 2498,0 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 
მიწის ნაკვეთის საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ 

7. ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოკოტაურში  მცხოვრებ  თევრათ ბერიძის 
მართლზომიერი მფლობელობის მომიჯნავედ მის მიერ თვითნებურად დაკავებულ  
2498.12 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე  საკუთრების 
უფლების აღიარების შესახებ. 



8. ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ დოლოგანში  მცხოვრებ  ნანული, ლიანა, მერი, 
რუსუდან, ხვიჩა ჯინჭარაძეების მართლზომიერი მფლობელობის მომიჯნავედ (ს.კ. 
21.01.36.327) მათ მიერ თვითნებურად დაკავებულ  235 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე  საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ  
განცხადების ვადის გაზრდის თაობაზე 

9. ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ დოლოგანში  მცხოვრებ  ნანული, ლიანა, მერი, 
რუსუდან, ხვიჩა ჯინჭარაძეების მართლზომიერი მფლობელობის მომიჯნავედ (ს.კ. 
21.01.36.327) მათ მიერ თვითნებურად დაკავებულ 580 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე  საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ. 

10. ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელი ინაშარიძეები მე-3 ქ. N3-ში მცხოვრებ ზაურ  
შარაძის მართლზომიერი მფლობელობის მომიჯნავედ მის მიერ თვითნებურად 
დაკავებულ  6982,51 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე  
საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ. 

11. ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელი  ნამლისევი მე-2 II ჩიხი N1-ში მცხოვრებ მამუკა, 
ჯამბულ, მარიამ, ლიზი, ზურაბ ნინიძეებისა და ნაზიბროლა ვარშანიძე-ნინიძის  
მართლზომიერი მფლობელობის მომიჯნავედ მის მიერ თვითნებურად დაკავებულ 
1432 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე  საკუთრების 
უფლების აღიარების შესახებ  

12. ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელი  ნამლისევი მე-2 II ჩიხი N1-ში მცხოვრებ მამუკა, 
ჯამბულ, მარიამ, ლიზი, ზურაბ ნინიძეებისა და ნაზიბროლა ვარშანიძე-ნინიძის  
მართლზომიერი მფლობელობის მომიჯნავედ მის მიერ თვითნებურად დაკავებულ 
999 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე  საკუთრების უფლების 
აღიარების შესახებ. 

13. ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელი ზუნდაგა 1-ლი ქ. N1-ში მცხოვრებ მინდია 
ვერძაძის მიერ თვითნებურად დაკავებულ 1033 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის ნაკვეთისა და მასზე განთავსებული 98,24 კვ.მ შენობა-
ნაგებობის (განაშენიანების ფართით) საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ  

14. ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხარაულაში  მცხოვრებ ნაზი ჯორთმენაძის 
მართლზომიერი მფლობელობის მომიჯნავედ (ს.კ. 21.) მის  მიერ თვითნებურად 
დაკავებულ 3610,19 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის 
საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ 

15. ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხარაულაში  მცხოვრებ ავთანდილ ზაქარიაძის მიერ 
თვითნებურად დაკავებულ 300.00 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 
ნაკვეთისა და მასზე დამაგრებული  15,39 კვ.მ შენობა-ნაგებობის  საკუთრების 
უფლების აღიარების შესახებ. 

16. ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორცვაში  მცხოვრებ მურმან დიასამიძის  მიერ 
თვითნებურად დაკავებულ  3171 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 
ნაკვეთისა და მასზე დამაგრებული 32,67 კვ.მ   საკუთრების უფლების აღიარების 
შესახებ მიღებული  03 მაისის   №119 განკარგულების ხარვეზის დადგენისა და 
გასწორების თაობაზე. 



17. ქედის მუნიციპალიტეტის ს. ოქტომბერში მცხოვრებ თენგიზ შერვაშიძის მიერ 
თვითნებურად დაკავებულ 6678,65 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 
ნაკვეთზე  საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ  

18. ქედის მუნიციპალიტეტის ს. ქოსოფელში მცხოვრებ ნოდარ კობალაძის მიერ 
თვითნებურად დაკავებულ 2120 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 
ნაკვეთზე  და მასზე დამაგრებულ 150.12 კვ.მ შენობა-ნაგებობაზე საკუთრების 
უფლების აღიარების შესახებ  

19. ქედის მუნიციპალიტეტის ს. ქოსოფელში მცხოვრებ ნოდარ კობალაძის მიერ 
თვითნებურად დაკავებულ 692 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 
ნაკვეთზე   საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ  

20. ქედის მუნიციპალიტეტის ს. ტაკიძეებში მცხოვრებ ნუგზარ მამუჭაძის მიერ 
თვითნებურად დაკავებულ 2500 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 
ნაკვეთზე  საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ  

21. ქედის მუნიციპალიტეტის ქვედა ბზუბზუში მცხოვრებ რემზი ბეჟანიძის მიერ 
თვითნებურად დაკავებულ 2498 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 
ნაკვეთზე  საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ  

22. ხელვაჩაური ს. ქვედა სამება მე-3 VIII ჩიხი №3- ში მცხოვრებ რევაზ ბერიძის მიერ 
ქედის  მუნიციპალიტეტის სოფელ გუნდაურში   თვითნებურად დაკავებულ  6726,46  
კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთსა და მასზე დამაგრებული 
13,05 კვ.მ შენობა-ნაგებობაზე  საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ მიღებული 

2017 წლის    18 აპრილის  №97 განკარგულებაზე თანდართული საკადასტრო ნახაზის  
ხარვეზის დადგენის,  გასწორების  და ახალი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე. 

23. ქედის მუნიციპალიტეტის ს. დანდალოში მცხოვრებ ციცინო ჯორთმენაძის 
განცხადება (არასრულადდაა გადმოგზავნილი) 

 

 
             

 


