
სხდომის დასაწყისი  12:00 სთ-ზე;                                                           2017 წელი, 1 მაისი 

დღის წესრიგი: 

1.ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელი დოლოგანის მე-6  II-ჩიხი N4-ში მცხოვრებ გენადი 
ჩხაიძის მიერ მართლზომიერი მფლობელობის მომიჯნავედ მის მიერ თვითნებურად 
დაკავებული  2300 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების  მიწის ნაკვეთზე საკუთრების 
უფლების აღიარების შესახებ. 
2.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. 
3. ქედის  მუნიციპალიტეტის სოფელ არსენაულში მცხოვრებ ლევან, ელისო, თამარი, 
ინდირა, რუსუდან, სოსლან  ნაკაშიძეების მართლზომიერი მფლობელობის მომიჯნავედ მათ 
მიერ თვითნებურად დაკავებულ 2696,0 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 
ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ. 
4. ქედის მუნიციპალიტეტის ს. აქუცა მე-3 ქ.N2-ში მცხოვრებ მერაბ, ზაურ, მანანა, ნათელა  
ლომინაძეების  მართლზომიერი მფლობელობის მომიჯნავედ მის მიერ თვითნებურად 
დაკავებულ 1597 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე  საკუთრების 
უფლების აღიარების შესახებ. 
5. 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. 
6. ქ. ბათუმი, დ. აღმაშენებლის ქ. N26 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. 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. 
8. ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოკოტაურში  მცხოვრებ მიხეილ  ბერიძის მიერ 
თვითნებურად დაკავებულ  1819,78 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 
ნაკვეთისა და მასზე დამაგრებული 9,0 კვ.მ. შენობა-ნაგებობის   საკუთრების უფლების 
აღიარების შესახებ. 
9. ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტიბეთაში  მცხოვრებ  სელმან, გოჩა  ჯიჯავაძეებისა და  
ლეილა ბერიძის  მიერ თვითნებურად დაკავებულ  8773,38 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის ნაკვეთსა და მასზე დამაგრებული (სამი ერთეული) 230,37 კვ.მ შენობა-
ნაგებობების  საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ. 
10.ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზუნდაგაში  მცხოვრებ  ჯუმბერ,ანნა, მეგი  
ვერძაძეების და გიული თავდგირიძის  მართლზომიერი მფლობელობის მომიჯნავედ მათ 



მიერ  თვითნებურად დაკავებულ  2396 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 
ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ. 
11. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს  2017 წლის 19 აპრილის №131782 წერილის 
საფუძველზე გელა დუმბაძის განცხადების ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის 
თაობაზე. 
12. ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელი ინაშარიძეები მე-3 ქ. N3-ში მცხოვრებ  შარაძის 
მართლზომიერი მფლობელობის მომიჯნავედ მის მიერ თვითნებურად დაკავებულ  6982,51 
კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე  საკუთრების უფლების 
აღიარების შესახებ. 

13. 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 

 
  
  
 
 
 


