
 სხდომა #7 

დღის წესრიგი: 

 

1.  ხელვაჩაურის ს. ქვედა სამება მე-3 VII ჩიხი N3-ში მცხოვრებ რევაზ ბერიძის   მიერ  
ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ გუნდაურში თვითნებურად დაკავებულ   6726.46 
კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების  მიწის ნაკვეთზე და მასზე დამაგრებული 
13.05  კვ.მ შენობა - ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ. 

2. ქედის  მუნიციპალიტეტის სოფელ მახუნცეთის   მცხოვრები გურამ ღოღობერიძის 
მართზომიერი მფლობელობის მომიჯნავედ მის  მიერ  თვითნებურად დაკავებულ  238 
კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების 
აღიარების შესახებ. 

3. ქედის  მუნიციპალიტეტის სოფელ ზესოფელში მცხოვრები კახაბერ გორგილაძის  მიერ  
თვითნებურად დაკავებულ  9810,38 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 
ნაკვეთზე და მასზე დამაგრებულ 137,68 კვ.მ შენობა - ნაგებობაზე საკუთრების 
უფლების აღიარების შესახებ. 

4. ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ  ქვედა ბზუბზუ მე-3 ქ. №30-ში მცხოვრებ  
ვლადიმერ ღოღობერიძის  მიერ თვითნებურად დაკავებულ  1555 კვ.მ სასოფლო-
სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე  საკუთრების უფლების აღიარების 
შესახებ. 

5. ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ  ქვედა ბზუბზუ მე-3 ქ. №30-ში მცხოვრებ  
ვლადიმერ ღოღობერიძის  მიერ თვითნებურად დაკავებულ  3000 კვ.მ სასოფლო-
სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე  საკუთრების უფლების აღიარების 
შესახებ. 

6. 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  

7. 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  

8. 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  

9. ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ დოლოგანში  მცხოვრებ სულიკო ჯინჭარაძის 
მართლზომიერი მფლობელობის მომიჯნავედ (ს.კ. 21.01.36.126) მის მიერ 



თვითნებურად დაკავებულ  1262 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 
ნაკვეთზე  საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ  

10. ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ  კოკოტაურში მცხოვრებ შაქრო აბაშიძის  მიერ 
თვითნებურად დაკავებულ  407,39  კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 
ნაკვეთზე  საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ  

11.  ქ. ბათუმი, ფიროსმანის ქ. N4 ბ. 30-ში მცხოვრებ ციალა დიასამიძის მიერ ქედის 
მუნიციპალიტეტის დაბა ქედაში  თვითნებურად დაკავებულ 1013 კვ.მ სასოფლო-
სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთსა და მასზე დამაგრებული (ორი ერთეული) 
156 კვ.მ შენობა-ნაგებობების  საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ  

12. ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველი მაისისში მცხოვრებ ბეგლარ შავლიძის  
მართლზომიერი მფლობელობის მომიჯნავედ მის მიერ თვითნებურად დაკავებულ 
2495.0 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე  საკუთრების 
უფლების აღიარების შესახებ. 

13. ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭინკაძეების მე-8 I-ჩიხი N5-ში მცხოვრებ ვალერიან, 
ნათელა  ჯინჭარაძეების  მიერ მართზომიერი მფლობელობის მომიჯნავედ  
თვითნებურად დაკავებულ   5450 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების  მიწის 
ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ. 

14. ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ  კოკოტაურში მცხოვრებ  ზებურ ბერიძის  მიერ 
თვითნებურად დაკავებულ  2500 კვ.მ (საკარმიდამო) სასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე და მასზე დამაგრებული 170.13 კვ.მ შენობა-ნაგებობის   
საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ. 

15. ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ  კოკოტაურში მცხოვრებ  ზებურ ბერიძის  მიერ 
თვითნებურად დაკავებულ  2497.30 კვ.მ  სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 
ნაკვეთზე  საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ. 

16. ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველი მაისში  მცხოვრებ  ოთარ აბულაძის 
მართლზომიერი მფლობელობის მომიჯნავედ მის მიერ თვითნებურად დაკავებულ  
1256.22 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე  საკუთრების 
უფლების აღიარების შესახებ მიღებული 07 აპრილის  №84 განკარგულების ხარვეზის 
დადგენისა და გასწორების თაობაზე. 
  

           
 


