
ქედის  მუნიციპალიტეტის გამგეობის საკუთრების უფლების 

აღიარების კომისიის სხდომის 

 

დაბა  ქედა     

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

                

დღის წესრიგი:     

1. ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ აბუქეთაში  მცხოვრებ  ლამარა  მამულაძის 

მართლზომიერი მფლობელობის მომიჯნავედ (ს.კ. 21.07.34.269) მის მიერ 

თვითნებურად დაკავებულ  2497,66 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთზე  საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ. 

2. ქედის მუნიციპალიტეტის ს. ნამლისევი მე-2 II ჩიხი N1-ში მცხოვრებ მამუკა ნინიძის 

მართლზომიერი მფლობელობის მომიჯნავედ მის მიერ თვითნებურად დაკავებულ 

999 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე  საკუთრების უფლების 

აღიარების შესახებ  

3. ქედის მუნიციპალიტეტის ს. ნამლისევი მე-2 II ჩიხი N1-ში მცხოვრებ მამუკა ნინიძის  

მიერ თვითნებურად დაკავებულ 1432 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთზე  საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ  

4. ქედის მუნიციპალიტეტის ს. აქუცა მე-3 ქ.N2-ში მცხოვრებ მერაბ ლომინაძის  

მართლზომიერი მფლობელობის მომიჯნავედ მის მიერ თვითნებურად დაკავებულ 

1997 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე  საკუთრების 

უფლების აღიარების შესახებ  

5. ქედის მუნიციპალიტეტის ს. აქუცა მე-3 ქ.N2-ში მცხოვრებ მერაბ ლომინაძის  

მართლზომიერი მფლობელობის მომიჯნავედ მის მიერ თვითნებურად დაკავებულ 

1597 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე  საკუთრების 

უფლების აღიარების შესახებ  

6. ქედის მუნიციპალიტეტის ს. ზესოფელი მე-2 ქ. N8-ში მცხოვრებ ჯამბულ, გიორგი, 

მზიური, ანა, ნათია, ვალიდა, ედუარდ ბერიძეების მართლზომიერი მფლობელობის 

მომიჯნავედ მათ მიერ თვითნებურად დაკავებულ 1598 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე  საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ  

7. ქედის მუნიციპალიტეტის ს. ზესოფელი მე-2  I ჩიხი №1-ში მცხოვრებ ასიე, გულნაზ, 

ლაშა  ბერიძეების მართლზომიერი მფლობელობის მომიჯნავედ მათ მიერ 

თვითნებურად დაკავებულ 4097 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთზე  საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ  

8. ქედის მუნიციპალიტეტის ს. კვაშტა  1-ლი ქ. №1-ში მცხოვრებ ზურაბ გათენაძის 

მართლზომიერი მფლობელობის მომიჯნავედ მათ მიერ თვითნებურად დაკავებულ 

2306 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე  საკუთრების 

უფლების აღიარების შესახებ  



9. ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზუნდაგაში მცხოვრები იმედა, კობა, ანჟელა 

ვერძაძეებისა და ნადეჟდა ჯაბნიძის მართლზომიერი მფლობელობის მომიჯნავედ 

მათ მიერ თვითნებურად დაკავებულ 4994.1 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ  

10. ქ. ბათუმი, მ. კონცელიძის ქ. №19-ში მცხოვრებ ზურაბ ბარამიძის მიერ  ქედის 

მუნიციპალიტეტის სოფელ  გუნდაურში თვითნებურად დაკავებულ  8157.10 კვ.მ 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთსა და მასზე დამაგრებული 158.34 

კვ.მ შენობა-ნაგებობების   საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ. 

11.  ქ. ბათუმი, ი.კობალაძის ქ. №6 ბ. 72-ში მცხოვრებ თამაზ მოსიძის მიერ  ქედის 

მუნიციპალიტეტის სოფელ  მოსიაშვილები (ბაყ.წყარო) თვითნებურად დაკავებულ  

633 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთსა და მასზე 

დამაგრებული 28.66 კვ.მ შენობა-ნაგებობების   საკუთრების უფლების აღიარების 

შესახებ. 

12. ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძენწმანში მცხოვრები ოთარ სურმანიძის 

მართლზომიერი მფლობელობის მომიჯნავედ მის მიერ  თვითნებურად დაკავებული 

1968 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე საკუთრების 

უფლების აღიარების   

13. ქ. ბათუმი მახვილაურის ქუჩა N89-ში მცხოვრებ გელა დუმბაძის მიერ ქედის  

მუნიციპალიტეტის სოფელ გულებში მართლზომიერი მფლობელობის მომიჯნავედ  

მის მიერ თვითნებურად დაკავებულ 396 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთის საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ. 

14. ქ. ბათუმი, დ. აღმაშენებლის ქ. №26 ბ. 52-ში მცხოვრებ მურმან დიასამიძის მიერ  

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ  ორცვაში თვითნებურად დაკავებულ  3171 კვ.მ 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთსა და მასზე დამაგრებული 32 კვ.მ 

შენობა-ნაგებობების   საკუთრების უფლების აღიარების 

15. 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  

16. ქედის  მუნიციპალიტეტის სოფელი აქუცაში მცხოვრებ გია და დავით ჩიბურიძეების 

მართლზომიერი მფლობელობის  მომიჯნავედ მათ მიერ თვითნებურად დაკავებულ 

921 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების 

აღიარების შესახებ 

17. ქედის მუნიციპალიტეტის  სოფელ ზენდიდის  მცხოვრებ ამირან ბერიძის განცხადება 

მის მიერ მართლზომიერ მფლობელობაში არსებული  სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების  7834 კვ.მ მიწის ნაკვეთან მიმართებაში ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის 2011 წლის 30 დეკემბერს 

გადაწყვეტილების შესაბამისად გაცემული N0058 საკუთრების მოწმობაზე 

თანდართულ დამოწმებულ საკადასტრო აზომვით ნახაზთან ახლად წარმოდგენილი 

საკადასტრო აზომვითი ნახაზის შესაბამისობის დადგენისა და მისი დამოწმების 

შესახებ. 

18. ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცხმორისში  მცხოვრებ  ჯემალ ანანიძის სახელზე  

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის 

2008 წლის 07 მაისის გადაწყვეტილების შესაბამისად გაცემული №0023 საკუთრების 



უფლების მოწმობაზე თანდართულ დამოწმებულ საკადასტრო აზომვით ნახაზე 

ახლად წარმოდგენილი საკადასტრო აზომვითი ნახაზის შესაბამისობის დადგენისა 

და მისი დამოწმების შესახებ. 

 

 


