
დანართი 1 

ქედის  მუნიციპალიტეტის გამგეობის საკუთრების უფლების 

აღიარების კომისიის №04 სხდომის 

 

დაბა  ქედა     

სხდომის დასაწყისი  11:00 სთ-ზე;                                                           2017 წელი, 9 მარტი 

დღის წესრიგი:                                  

1. ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელი ვაიოს 1-ლი ქ. N10ა-ში მცხოვრებ რამინ, ნაზი, 
ვახტანგ, დიანა მახაჭაძეების მართლზომიერი მფლობელობის მომიჯნავედ მათ მიერ 
თვითნებურად დაკავებულ  2496 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე  
საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ. 
 2. ქედის  მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვ. მახუნცეთში მცხოვრებ ენვერ ზაქარიაძის 
მიერ თვითნებურად დაკავებულ 1600 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 
ნაკვეთსა და N1-7.5 კვ.მ, N2-40.46 კვ.მ შენობა-ნაგებობის საკუთრების უფლების აღიარების 
შესახებ. 
 3. ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა მახუნცეთი მე-6 ქ. N4-ში მცხოვრებ 
ნიკოლოზ ქობულაძის მიერ სოფელ ქვედა მახუნცეთში (აწჰესი) თვითნებურად დაკავებულ 
188,2 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთსა და 54,82 კვ.მ შენობა-
ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ. 
 4. ქედის  მუნიციპალიტეტის სოფელ ნამლისევში  მცხოვრები იასონ, გუგული, 
თენგიზი ფალავანდიშვილების, მართზომიერი მფლობელობის მომიჯნავედ მათ  მიერ  
თვითნებურად დაკავებულ  2016  კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 
ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ. 

5. ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოკოტაურში  მცხოვრებ  თევრათ ბერიძის 
მართლზომიერი მფლობელობის მომიჯნავედ (ს.კ. 21.08.37.105) მის მიერ თვითნებურად 
დაკავებულ  2498.12 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე  საკუთრების 
უფლების აღიარების შესახებ. 

6. 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 შესახებ.  

7.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 დამაგრებული28.66 კვ.მ 
შენობა-ნაგებობების   საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ.  
 8. ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ გუნდაურში  მცხოვრებ  ჯიმშერ დიასამიძის  
მიერ თვითნებურად დაკავებულ  2572.63 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 
ნაკვეთზე  საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ.  
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9. ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოლოტაურში  მცხოვრებ  სერგო გურგენიძის  
მიერ თვითნებურად დაკავებულ  2785.12  კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 
ნაკვეთზე  საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ. 

10. ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცხმორისში  მცხოვრებ  ჯემალ ანანიძის  მიერ 
თვითნებურად დაკავებულ  2785.12  კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 
ნაკვეთზე  საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ. 

11. ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ აქუცაში  მცხოვრებ  გია და დავით 
ჩიბურიძეების მართლზომიერი მფლობელობის მომიჯნავედ (ს.კ. 21.03.34.339) მის მიერ 
თვითნებურად დაკავებულ  921 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე  
საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ.  

12.ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ გულებში  მცხოვრებ  მერაბ დიასამიძის 
მართლზომიერი მფლობელობის მომიჯნავედ (ს.კ. 21.03.34.334) მის მიერ თვითნებურად 
დაკავებულ  3017 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე  საკუთრების 
უფლების აღიარების შესახებ.  

13. ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტიბეთაში  მცხოვრებ  თეიმურაზ ბერიძის 
მართლზომიერი მფლობელობის მომიჯნავედ (ს.კ. 21.07.34.437) მის მიერ თვითნებურად 
დაკავებულ  898.80 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე  საკუთრების 
უფლების აღიარების შესახებ.  

14. ქალაქ ბათუმი ზ. გამსახურდიას ქუჩა N1/5 ბ.79-ში  მცხოვრებ ლამარა თურმანიძის 
მიერ ქედის მუნიციპალიტეტის  სოფელ გარეტყეში თვითნებურად დაკავებულ 2074.55 კვ.მ 
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთსა და მასზე დამაგრებული 15.41 კვ.მ 
შენობა-ნაგებობის საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ.  

15. ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველი მაისში  მცხოვრებ  ოთარ აბულაძის 
მის მიერ თვითნებურად დაკავებულ  1265.22 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 
მიწის ნაკვეთზე  საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ.  

 
 
 
 

  

 
 

 
  

 


