
ქედის  მუნიციპალიტეტის გამგეობის საკუთრების უფლების 

აღიარების კომისიის სხდომის 

ოქმი №06 

დაბა  ქედა     

სხდომის დასაწყისი  11:00 სთ-ზე;                                                           2017 წელი, 6 აპრილი 

დღის წესრიგი: 

1. 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  
2. 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  
3. ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელი ტიბეთა მე-5 ქ. N1-ში მცხოვრებ ნოდარ ჯიჯავაძის 
მიერ თვითნებურად დაკავებულ 2114,85 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 
ნაკვეთისა და მასზე განთავსებული 138,0 კვ.მ შენობა-ნაგებობის (განაშენიანების ფართით) 
საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ  
4. ბათუმი, ი. კობალაძის ქ.N6 ბ. 72-ში მცხოვრებ თამაზ მოსიძის მიერ ქედის 
მუნიციპალიტეტის სოფელ მოსიაშვილებში მართლზომიერი მფლობელობის მომიჯნავედ 
მის მიერ თვითნებურად დაკავებულ 2018,0 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 
ნაკვეთზე  საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ  
5. ბათუმი, ი. კობალაძის ქ.N6 ბ. 72-ში მცხოვრებ თამაზ მოსიძის მიერ ქედის 
მუნიციპალიტეტის სოფელ მოსიაშვილებში თვითნებურად დაკავებულ 563,38 კვ.მ 
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთსა და მასზე დამაგრებულ N1/1 - 29,12 
კვ.მ, N2/1 - 38,84 არასაცხოვრებელ შენობა-ნაგებობებზე   საკუთრების უფლების აღიარების 
შესახებ 
6. ბათუმი, ი. კობალაძის ქ.N6 ბ. 72-ში მცხოვრებ თამაზ მოსიძის მიერ ქედის 
მუნიციპალიტეტის სოფელ მოსიაშვილებში თვითნებურად დაკავებულ 1573,37 კვ.მ 
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთსა და მასზე დამაგრებულ N1/2 – 158,47 
კვ.მ, N2/1 – 10,14 შენობა-ნაგებობებზე   საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ 
7. ბათუმი, ი. კობალაძის ქ.N6 ბ. 72-ში მცხოვრებ თამაზ მოსიძის მიერ ქედის 
მუნიციპალიტეტის სოფელ მოსიაშვილებში მართლზომიერი მფლობელობის მომიჯნავედ 
მის მიერ თვითნებურად დაკავებულ 925,49 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 
ნაკვეთზე  საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ 



 
8. ქედის  მუნიციპალიტეტის სოფელი აქუცა მე-2 ქ.N22-ში მცხოვრებ გია და დავით 
ჩიბურიძეების მართლზომიერი მფლობელობის  მომიჯნავედ მათ მიერ თვითნებურად 
დაკავებულ 498 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე საკუთრების 
უფლების აღიარების შესახებ. 
9. ქედის  მუნიციპალიტეტის სოფელ ძენწმანში მცხოვრებ იზა და კობა აბაშიძეების 
მართლზომიერი მფლობელობის მომიჯნავედ თვითნებურად დაკავებულ  3885 კვ.მ 
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარების 
შესახებ. 
10. ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხარაულაში მცხოვრებ ალი მჟავანაძის 
მართლზომიერი მფლობელობის  მომიჯნავედ მათ მიერ თვითნებურად დაკავებულ 776 კვ.მ 
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარების 
განცხადების განხილვის ვადის გაზრდის თაობაზე. 
11.  ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა მახუნცეთში თამაზ ზაქარიაძის მიერ  
თვითნებურად დაკავებულ 2400 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთსა 
და მასზე დამაგრებულ  90,5 კვ.მ შენობა-ნაგებობის საკუთრების უფლების აღიარების 
შესახებ. 
12.  ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველი მაისში  მცხოვრებ  ოთარ აბულაძის 
მართლზომიერი მფლობელობის მომიჯნავედ მის მიერ თვითნებურად დაკავებულ  1265.22 
კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარების 
შესახებ. 
13.  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. 
14.  მურმან ჯინჭარაძის  განცხადება მის მართლზომიერ მფლობელობაში არსებული  
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების  2500 კვ.მ.  მიწის ნაკვეთის და მასზე დამაგრებული 
შენობა-ნაგებობებთან (ერთ ერთეული- 373,8 კვ.მ.) მიმართებაში ქედის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის 2008 წლის 28 იანვარს 
გადაწყვეტილების შესაბამისად გაცემული №0001 საკუთრების უფლების მოწმობაზე 
თანდართულ დამოწმებულ საკადასტრო აზომვით ნახაზთან ახლად წარმოდგენილი 
საკადასტრო აზომვითი ნახაზის შესაბამისობის დადგენისა და მისი დამოწმების შესახებ.  


