
N 46 46-04-4-201708251624
25/08/2017

ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო პლაკატების გასაკრავად და გამოსაფენად
ადგილების გამოყოფის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 61-ე მუხლის მე-2-ე 
პუნქტის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 61-ე 
მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა:

1. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისათვის ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო 
პლაკატების გასაკრავად და გამოსაფენად გამოიყოს ადგილები, თანახმად დანართი №1-სა.

2. დანართი №1-ით გათვალისწინებულ ადგილებში საარჩევნო სუბიექტებმა უზრუნველყონ საკუთარი 
სააგიტაციო მასალების გამოკვრა და გამოფენა იმ ფორმით, რომ დაცული იქნეს წინასაარჩევნო კამპანიაში (აგიტაციაში) 
მონაწილე ყველა საარჩევნოლო სუბიექტების თანაბარი შესაძლებლობა ისარგებლოს სააგიტაციო მასალის გასაკრავად და 
გამოსაფენად განკუთვნილი ადგილ(ებ)ით.

3. დანართი №1-ით გათვალისწინებულ ადგილებში საარჩევნო სუბიექტის მიერ გასაკრავი საარჩევნო 
პლაკატების მაქსიმალური რაოდენობა დგინდება შესაბამისი ადგილის ფართობის გათვალისწინებით.

4. დანართი №1-ით გათვალისწინებულ ადგილებში საარჩევნო სუბიექტს უფლება აქვს გააკრას საარჩევნო 
პლაკატი შემდეგი ზომით: სიგრძე 60 სმ, სიგანე არაუმეტეს 42 სმ (A2 ფორმატით).

5. საარჩევნო პლაკატების განთავსებისას შესაბამისი საარჩევნო სუბიექტების მიერ საქართველოს საარჩევნო 
კოდექსითა და წინამდებარე განკარგულებით გათვალისწინებულ მოთხოვნათა დარღვევის შემთხვევაში, ქედის 
მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურს დაევალოს სათანადო ადმინისტრაციულ ღონისძიებათა 
განხორციელება.

6. წინამდებარე განკარგულება გადაეგზავნოს საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, №80 ქედის 
საოლქო საარჩევნო კომისიასა და ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობას.

7. წინამდებარე განკარგულების ქედის მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე (www.keda.ge) გამოქვეყნება 
უზრუნველყოს  ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის 
ხელმძღვანელმა - აპარატის უფროსმა - მუხრან სალაძემ. 

8. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „საარჩევნო პლაკატების გასაკრავად და გამოსაფენად ადგილების 
გამოყოფის შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 20 ივნისი  №51 განკარგულება.

9. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით დაინტერესებული მხარის 
მიერ მისი ძალაში შესვლის დღიდან ერთი თვის ვადაში, ხელვაჩაურის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ბათუმი, 
ფრიდონ ხალვაშის გამზირი №358).

10. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

ამირან ცინცაძე

საკრებულოს თავმჯდომარე

http://www.keda.ge/


დანართი №1

ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო პლაკატებისა (საგიტაციო მასალის)  გასაკრავად
 და გამოსაფენად გამოყოფილი ადგილები 

#
ტერიტორიული 

ორგანოს 
დასახელება

დაბის და 
სოფლების 

დასახელება

სარჩევნო სუბიექტის მიერ 
სარჩევნო პლაკატების 

გაკვრა  და გამოფენისათვის 
გამოყოფილი შესაბამისი 
ადგილებისა და შენობა 

ნაგებობების  დასახელება

გამოყოფილი ადგილების 
მისამართი და აღწერილობა

შენიშვნა

ქუჩის საყრდენი კედელი

მდებარე დ. აღმაშენებლისა 
და შ. რუსთაველის ქუჩის 

კვეთიდან  დ. აღმაშენებლის 
ქუჩა #1 მდებარე  

საცხოვრებელ სახლამდე 
ქუჩის  მარცხენა მხარეს 

 

ჩოგბურთის მოედნის 
საყრდენი კედელი

მდებარე შ. რუსთაველის 
ქუჩაზე ქუჩის მარცხენა 

მხარეს ჩოგბურთის კორტის 
საყრდენი კედელი  

 

მინი ფეხბურთის 
სტადიონი

მდებარე თამარ მეფის  ქ.#-
1ში გარე ფასადის ირგვლივ  

 

ქუჩის საყრდენი კედელი

მდებარე 9 აპრილის ქუჩის 
დასაწყისიდან 9 აპრილის 

ქუჩის #1 -მდე ქუჩის 
მარჯვენა მხარეს  

 

1
დაბა ქედის  

ადმინისტრაციულ
ი ერთეული

დაბა ქედა

ქუჩის საყრდენი კედელი

მდებარე დ. აღმაშენებლის  
ქუჩის #26, #28 და#30 

მდებარე შენობა ნაგებობების 
ქვემოდან   ქუჩის მარჯვენა 

მხარეს 

 

2
დაბა ქედის 

ადმინისტრაციულ
ი ერთეული

დაბა ქედა ქუჩის საყრდენი კედელი

მდებარე ტ. აბუსერიძის 
ქუჩაზე ქუჩის მარცხენა 

მხარეს  ვაჟა-ფშაველას ქუჩის 
დასაწყისამდე ტ. 

აბუსერიძის ქუჩის #13 და 

 



#15 -ში მდებარე შენობა -
ნაგებობების მოპირდაპირე 

წინა მხარეს 

ქუჩის საყრდენი კედელი

მდებარე ტ. აბუსერიძის 
ქუჩაზე ქუჩის მარცხენა 

მხარეს  ვაჟა-ფშაველას ქუჩის 
დასაწყისიდან  

საქართველოს ბანკის 
შესასვლელამდე   

 

სოფ: ორცვა
სოფელ ორცვის კლუბის 

გვერდითი ფასადი

მდებარე სოფ: ორცვაში 
სოფლის ცენტრში   გზის 

მარჯვენა მხარეს  
 

3
დაბა ქედის 

ადმინისტრაციულ
ი ერთეული სოფ: 

არსენაულები
სოფლის სახლის გარე 

ფასადი

მდებარე სოფელ 
არსენაულებში, სოფლის 
ცენტრში გზის მარჯვენა 
მხარეს  შენობის სამივე 

მხარიდან 

 

სოფ: ძენწმანი
მგზავრთა მოსაცდელი ორი 

ერთეული

მდებარე სოფ: ძენწმანში  
სოფლის დასაწყისში და 
სოფლის ცენტრში გზის 

მარცხენა მხარეს 

 

სოფ: კორომხეთი მგზავრთა მოსაცდელი
მდებარე  სოფ: კორომხეთში 

სოფლის ცენტრში  გზის 
მარჯვენა მხარეს 

 
4

დაბა ქედის 
ადმინისტრაციულ

ი ერთეული

სოფ: ცხემნა
მინი ფეხბურთის 

სტადიონი

მდებარე სოფელი ცხემნა 
პირველი  ქ.#-2  გარე 
ფასადის ირგვლივ  

 

მგზავრთა მოსაცდელი
მდებარე  სოფ: აქუცაში 

სოფლის ცენტრში  გზის 
მარცხენა მხარეს 

 

5
დაბა ქედის 

ადმინისტრაციულ
ი ერთეული

სოფ: აქუცა

ელექტრო წისქვილი
მდებარე  სოფ: აქუცაში 

სოფლის ბოლო ნაწილში  
გზის მარჯვენა მხარეს 

 



სოფ: დანდალო
სოფლის სახლის გარე 

ფასადი

მდებარე სოფ: დანდალოში 
სოფლის ცენტრში გზის 

მარცხენა მხარეს 
 

მგზავრთა მოსაცდელი
მდებარე სოფ: ტაკიძეებში 

სოფლის ცენტრში გზის 
მარჯვენა  მხარეს 

 
6

დანდალოს 
ადმინისტრაციულ

ი ერთეული
სოფ: ტაკიძეები

სოფლის სახლის ორი 
ერთეული

მდებარე სოფ: ტაკიძეებში 
სოფლის ცენტრში გზის 
მარჯვენა და მარცხენა 

მხარეს 

 

გზის საყრდენი კედელი

მდებარე სოფ: 
გოგიაშვილებში  ბათუმი 

ახალციხის სავტომობილო 
გზის მარჯვენა მხარეს 

 

სოფ: 
გოგიაშვილები

მგზავრთა მოსაცდელი

მდებარე სოფ: 
გოგიაშვილებში სოფლის 

დასაწყისში,  ბათუმი 
ახალციხის სავტომობილო 

გზის მარჯვენა მხარეს 
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დანდალოს 
ადმინისტრაციულ

ი ერთეული

სოფ: დანდალო მგზავრთა მოსაცდელი

მდებარე სოფ: დანდალოში 
სოფლის დასაწყისში,  
ბათუმი ახალციხის 
სავტომობილო გზის 

მარჯვენა მხარეს 

 

სოფ: 
მოსიაშვილები

მგზავრთა მოსაცდელი სამი 
ერთეული

მდებარე სოფ: სოფელ 
მოსიაშვილებში ბათუმი 

ახალციხის სავტომობილო 
გზის მარჯვენა და მარცხენა 

მხარეს  

 

მგზავრთა მოსაცდელი

მდებარე სოფ: სოფელ 
ბალაძეებში სოფლის 
დასაწყისში, ბათუმი 

ახალციხის სავტომობილო 
გზის მარჯვენა მხარეს  

 

8
დანდალოს 

ადმინისტრაციულ
ი ერთეული

სოფ: ბალაძეები

სოფლის სახლი მდებარე სოფ: ბალაძეებში 
სოფლის ცენტრში გზის 

 



მარცხენა მხარეს 

მგზავრთა მოსაცდელი

მდებარე სოფ: სოფელ 
ჯალაბაშვილებში სოფლის 
ცენტრში,  გზის მარცხენა 

მხარეს  

 

9
დანდალოს 

ადმინისტრაციულ
ი ერთეული

სოფ: 
ჯალაბაშვილები

სოფლის სახლი
მდებარე სოფ: 

ჯალაბაშვილებში,  სოფლის 
ცენტრში გზის მარჯვენა 

 

მგზავრთა მოსაცდელი სამი 
ერთეული

მდებარე სოფ: სოფელ 
ხარაულაში  სოფლის 

ცენტრში,  გზის მარჯვენა და 
მარცხენა მხარეს  

 

10
დანდალოს 

ადმინისტრაციულ
ი ერთეული

სოფ: ხარაულა

სოფლის სახლი
მდებარე სოფ: ხარაულაში,  

სოფლის ცენტრში გზის 
მარჯვენა მხარეს 

 

მგზავრთა მოსაცდელი ორი 
ერთეული

მდებარე სოფ: სოფელ 
ზვარეში  სოფლის ცენტრში,  
გზის მარჯვენა და მარცხენა 

მხარეს  

 

სოფ: ზვარე

სოფლის სახლი
მდებარე სოფ: ზვარეში,  
სოფლის ცენტრში გზის 

მარცხენა მხარეს 
 

მგზავრთა მოსაცდელი 

მდებარე სოფ: სოფელ 
ზესოფელში  სოფლის 

ცენტრში,  გზის მარჯვენა 
მხარეს   

 

11
ზვარის 

ადმინისტრაციულ
ი ერთეული

სოფ: ზესოფელი

სოფლის სახლი
მდებარე სოფ: ზესოფელში  

სოფლის ცენტრში გზის 
მარჯვენა მხარეს 

 

მგზავრთა მოსაცდელი 
მდებარე სოფ: სოფელ 

ვაიოში  სოფლის ცენტრში,  
გზის მარჯვენა მხარეს   

 
12

ზვარის 
ადმინისტრაციულ

ი ერთეული
სოფ: ვაიო

სოფლი  ვაიოს კლუბი მდებარე სოფ: ვაიოში  
სოფლის ცენტრში გზის 

 



მარცხენა მხარეს 

მგზავრთა მოსაცდელი 

მდებარე სოფ: სოფელ 
კვაშტაში  სოფლის 

დასაწყისში,  გზის მარცხენა 
მხარეს   

 

სოფ: კვაშტა

სოფლის სახლი
მდებარე სოფ: კვაშტაში  
სოფლის ცენტრში გზის 

მარჯვენა მხარეს 
 

13
ზვარის 

ადმინისტრაციულ
ი ერთეული

სოფ: სირაბიძეები სოფლის სახლი
მდებარე სოფ: სირაბიძეებში  

სოფლის ცენტრში გზის 
მარცხენა მხარეს 

 

მგზავრთა მოსაცდელი

მდებარე სოფ: დოლოგანში ,  
ბათუმი ახალციხის 
სავტომობილო გზის 

მარჯვენა მხარეს 

 

სოფ: დოლოგანი

სოფლის კლუბი
მდებარე სოფ: დოლოგანში  

სოფლის ცენტრში გზის 
მარცხენა მხარეს 

 

სოფ: ჭალახმელა მგზავრთა მოსაცდელი

მდებარე სოფ: ჭალახმელაში 
,  სოფლის დასაწყისში  

ბათუმი ახალციხის 
სავტომობილო გზის 

მარჯვენა მხარეს 

 

14
მახუნცეთის 

ადმინისტრაციულ
ი ერთეული

სოფ: ჭინკაძეები მგზავრთა მოსაცდელი

მდებარე სოფ: დოლოგანში ,  
ბათუმი ახალციხის 
სავტომობილო გზის 

მარცხენა მხარეს 

 

სოფ: მილისი სოფლის კლუბი
მდებარე სოფ: მილისში  
სოფლის ცენტრში გზის 

მარჯვენა მხარეს
 

სოფლის სახლი
მდებარე სოფ: უჩხითში  
სოფლის ცენტრში გზის 

მარჯვენა მხარეს 
 

15
მახუნცეთის 

ადმინისტრაციულ
ი ერთეული

სოფ: უჩხითი

მგზავრთა მოსაცდელი მდებარე სოფ: უჩხითში  
სოფლის ცენტრში,  გზის 

 



მარჯვენა მხარეს 

სოფ: ნამლისევი მგზავრთა მოსაცდელი 
მდებარე სოფ: ნამლისევში  
სოფლის ცენტრში,  გზის 

მარჯვენა მხარეს   
 

სოფ:ზედა 
ბზუბზუ

მინი ფეხბურთის 
სტადიონი ირგვლივ  

მდებარე სოფ: ზედა 
ბზუბზუში  სოფლის 

ცენტრში,  გზის მარცხენა  
მხარეს  

 

სოფლის კლუბი
მდებარე სოფ: ზუნდაგაში  
სოფლის ცენტრში,  გზის 

მარცხენა მხარეს   
 

16
მახუნცეთის 

ადმინისტრაციულ
ი ერთეული

სოფ: ზუნდაგა

მგზავრთა მოსაცდელი 
მდებარე სოფ: ზუნდაგაში  
სოფლის ცენტრში,  გზის 

მარცხენა მხარეს   
 

სოფ: ზედა 
მახუნცეთი

სოფლის სახლი

მდებარე სოფ: ზედა 
მახუნცეთში  სოფლის 

ცენტრში,  გზის მარჯვენა 
მხარეს   

 

17
მახუნცეთის 

ადმინისტრაციულ
ი ერთეული

სოფ: ქვედა 
მახუნცეთი

მგზავრთა მოსაცდელი ორი 
ერთეული

მდებარე სოფ: ქვედა 
მახუნცეთში ,  ბათუმი 

ახალციხის სავტომობილო 
გზის მარცხენა მხარეს 

 

მგზავრთა მოსაცდელი 
მდებარე სოფ: მერისში  

სოფლის ცენტრში,  გზის 
მარჯვენა მხარეს  

 

18
მერისის 

ადმინისტრაციულ
ი ერთეული

სოფ: მერისი

სავტომობილო გზის 
საყრდენი კედელი

მდებარე სოფ: მერისში  
სოფლის ცენტრში,  გზის 

მარცხენა მხარეს   
 

სოფ: 
ნამონასტრევი

ძველი მაღაზიის შენობა

მდებარე სოფ: 
ნამონასტრევში სოფლის 
ცენტრში,  გზის მარჯვენა 

მხარეს   

 
19

მერისის 
ადმინისტრაციულ

ი ერთეული

სოფ: სილიბაური მგზავრთა მოსაცდელი მდებარე სოფ: სილიბაურში,  
სოფლის ცენტრში,  გზის 

 



მარჯვენა მხარეს   

საავტომობილო გზის 
საყრდენი კედელი

მდებარე სოფ: სილიბაურში  
სოფლის ცენტრში,  ნოდარ 

თურმანიძის საცხოვრებელი 
სახლის მოპირდაპირეთ წინ 

გზის მარცხენა მხარეს   

 

სოფ: ოქტომბერი
მგზავრთა მოსაცდელი  

სამი  ერთეული

მდებარე სოფ: ოქტომბერში,    
გზის მარჯვენა  და მარცხენა 

მხარეს  
 

სოფ: გოგინიძეები
მგზავრთა მოსაცდელი  ორი 

ერთეული
მდებარე სოფ: გოგინიძეებში,    

გზის მარჯვენა მხარეს  
 

მგზავრთა მოსაცდელი 
მდებარე სოფ: კუჭულაში,  

ალიოღლების უბანში   გზის 
მარჯვენა 

 

სოფლის სახლი
მდებარე სოფ: კუჭულაში   
სოფლის ქვედა უბანში,  
გზის მარჯვენა მხარეს 

 

20
ოქტომბრის 

ადმინისტრაციულ
ი ერთეული

სოფ: კუჭულა

სოფლის სახლი
მდებარე სოფ: კუჭულაში   

სოფლის ზედა უბანში,  გზის 
მარჯვენა მხარეს   

 

მგზავრთა მოსაცდელი 
მდებარე სოფ: მეძიბნაში,  
სოფლის ცენტრში  გზის 

მარცხენა მხარეს  
 

სოფ: მეძიბნა

სოფლის კლუბი
მდებარე სოფ: მეძიბნაში   
სოფლის ცენტრში,  გზის 

მარცხენა მხარეს   
 

მინი ფეხბურთის 
სტადიონის იგვლივ

მდებარე სოფ: აგოთაში,  
სოფლის ცენტრში  გზის 

მარჯვენა მხარეს  
 

21
ოქტომბრის 

ადმინისტრაციულ
ი ერთეული

სოფ: აგოთა

მგზავრთა მოსაცდელი 
მდებარე სოფ: აგოთაში,  
სოფლის ცენტრში  გზის 

მარჯვენა მხარეს   
 



22
პირველი მაისის 

ადმინისტრაციულ
ი ერთეული

სოფ: პირველი 
მაისი

მგზავრთა მოსაცდელი 
ხუთი ერთეული

მდებარე სოფ: პირველ 
მაისში ,  ბათუმი ახალციხის 

სავტომობილო გზის 
მარცხენა და მარჯვენა  

მხარეს 

 

სოფლის სახლი
მდებარე სოფ: კოლოტაურში   

სოფლის ცენტრში,  გზის 
მარცხენა მხარეს   

 

23
პირველი მაისის 

ადმინისტრაციულ
ი ერთეული

სოფ: 
კოლოტაური

სოფლის სახლი
მდებარე სოფ: კოლოტაურში   

ჯინიშის უბანში,  გზის 
მმარჯვენა მხარეს   

 

სოფლის სახლი
მდებარე სოფ: ზედა აგარაში,  

გზის მარჯვენა მხარეს  
 

24
პირველი მაისის 

ადმინისტრაციულ
ი ერთეული

სოფ: ზედა აგარა

მგზავრთა მოსაცდელი 
მდებარე სოფ: ზედა აგარაში,  

გზის მარცხენა მხარეს 
 

სოფ: ცხმორისი მგზავრთა მოსაცდელი 

მდებარე სოფ: ცხმორისის 
ცენტრში,  ბათუმი 

ახალციხის სავტომობილო 
გზის  მარცხენა მხარეს  

 

სოფ: გობრონეთი
სავტომობილო გზის 
საყრდენი კედელი

მდებარე სოფ: გობრონეთში  
ბათუმი ახალციხის 
სავტომობილო გზის  

მარცხენა მხარეს  პირველი 
ქუჩის  #7 მდებარე შ ნობა-
ნაგებობის მოპირდაპირედ 

წინ 

 
25

ცხმორისის 
ადმინისტრაციულ

ი ერთეული

სოფ: ახო მგზავრთა მოსაცდელი 
მდებარე სოფ: ახოში,  

სოფლის დასაწყისში გზის 
მარჯვენა მხარეს   

 

მგზავრთა მოსაცდელი 
მდებარე სოფ: ცხმორისში,  

სოფლის ცენტრში გზის 
მარჯვენა მხარეს   

 

26
ცხმორისის 

ადმინისტრაციულ
ი ერთეული

სოფ: ცხმორისი

ელექტრო წისქვილი
მდებარე სოფ: ცხმორისში,  

სოფლის ცენტრში გზის 
მარჯვენა მხარეს   

 



სავტომობილო გზის 
საყრდენი კედელი

მდებარე სოფ: ცხმორისში  
ისრაფილ ბერიძის 

საცხოვრებელი სახლის 
მოპირდაპირედ მარჯვენა 

მხარეს 

 

სოფ: ახო მგზავრთა მოსაცდელი 
მდებარე სოფ: ახო,  სოფლის 

ცენტრში გზის მარცხენა 
მხარეს   

 

მგზავრთა მოსაცდელი 
მდებარე სოფ: ჩეტკიძეებში ,  
სოფლის დასაწყისში გზის 

მარცხენა მხარეს   
 

სავტომობილო გზის 
საყრდენი კედელი

მდებარე სოფ: ჩეტკიძეებში, 
სოფლის დასაწყისში  გზის 

მარცხენა  მხარეს 
 

27
ცხმორისის 

ადმინისტრაციულ
ი ერთეული

სოფ: ჩეტკიძეები

სოფლის სახლი
მდებარე სოფ: ჩეტკიძეებში   

სოფლის ცენტრში,  გზის 
მარჯვენა მხარეს   

 

მგზავრთა მოსაცდელი 

მდებარე სოფ: 
გეგელიძეებში,  სოფლის 

დასაწყისში  გზის მარცხენა 
მხარეს   

 

28
ცხმორისის 

ადმინისტრაციულ
ი ერთეული

სოფ: 
გეგელიძეები

სავტომობილო გზის 
საყრდენი კედელი

მდებარე სოფ: გეგელიძეებში  
ფრიდონ ხალვაშის 

საცხოვრებელი სახლის 
ბოლოს  მარცხენა  მხარეს 

 

სოფ: ვარჯანისი
სავტომობილო გზის 
საყრდენი კედელი

მდებარე სოფ: ვარჯანისში  
ბათუმი ახალციხის 
სავტომობილო გზის  

მარცხენა მხარეს  სილოვან 
ბერიძის საცხოვრებელი 

სახლის ბოლოს 

 

29
წონიარისის 

ადმინისტრაციულ
ი ერთეული

სოფ: წონიარისი მგზავრთა მოსაცდელი 

მდებარე სოფ: წონიარისში,   
ბათუმი ახალციხის 
სავტომობილო გზის  

მარცხენა მხარეს  

 



სავტომობილო გზის 
საყრდენი კედელი

მდებარე სოფ: წონიარისში,   
ბათუმი ახალციხის 

სავტომობილო გზის  მხარეს    
 

მგზავრთა მოსაცდელი 

მდებარე სოფ: წონიარისში,  
სოფლის ცენტრში,  ბათუმი 
ახალციხის სავტომობილო 

გზის  მარჯვენა  მხარეს 

 

სოფლის სახლი
მდებარე სოფ: აბუქეთაში   
სოფლის ცენტრში,  გზის 

მარცხენა მხარეს   
 

30
წონიარისის 

ადმინისტრაციულ
ი ერთეული

სოფ: აბუქეთა

მგზავრთა მოსაცდელი 

მდებარე სოფ: აბუქეთაში,   
ბათუმი ახალციხის 
სავტომობილო გზის  

მარჯვენა მხარეს  

 

მგზავრთა მოსაცდელი 
მდებარე სოფ: კოკოტაურში,   
კიკაშვილების უბანში გზის  

მარცხენა მხარეს  
 

31
ცხმორისის 

ადმინისტრაციულ
ი ერთეული

სოფ: კოკოტაური

სოფლის სახლი
მდებარე სოფ: კოკოტაურში,   

ძანაძეების უბანში,  გზის 
მარჯვენა მხარეს   

 


