
N ობიექტის დასახელება მისამართი საკადასტრო კოდი
მიწის ნაკვეთის 

ფართობი (კვ.მ)

შენობა-

ნაგებობის 

ფართობი 

(კვ.მ)

ქონების მიმღების დასახელება გადაცემის საფუძველი რეგისტრირებული ვალდებულება/შეზღუდვა

1 საცხოვრებელი ბინა
ქალაქ ბათუმში, ტბეთის ქუჩა 

N18, ბინა N57 
05.30.27.023.02.057 თანასაკუთრება 67.7

მალხაზ აბუსერიძე

3. საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში. 

4. გაფრთხილებული იქნენ მოქალაქეები, რომ ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის 

უსაფრთხოების დაცვის უზრუნველსაყოფად არ გამოიყენოს მის 

საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული ნივთობრივად ნაკლის მქონე (ბუნებრივი ან/და 

ტექნოგენური საფრთხის შემცვლელი) უძრავი ქონება საცხოვრებლად. 

დავით ბასილაძე

სოფიო ჭაღალიძე

ზაზა სურმანიძე

ლეილა გოგიტიძე

გიორგი სურმანიძე

დათა სურმანიძე

ლალი ქობულაძე

რაული გორგილაძე

ვიტალი გორგილაძე

ვლადიმერ გორგილაძე

გივი გორგილაძე

ნანული ცინცაძე
ენრიკე გორგილაძე

თამაზ ქარცივაძე

მერი ქარცივაძე

ზაზა ქარცივაძე

ემზარი ქარცივაძე

ელდარ ქარცივაძე

ნაზიკო ხალილოვა

ბეგლარ ხალილოვი

ციალა სათმანიძე

ლიზა ხალილოვა

გურამ დავითაძე

ციური დავითაძე

მალხაზ დავითაძე

მარიამი დავითაძე

ავთანდილ გიორგაძე

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 2017 წელს გადაცემული უძრავი ქნების ნუსხა

68.2

ა საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში. 

ბ) მიეცეს რეკომენდაცია მყიდველს მათ საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული 

ნივთობრივად ნაკლის მქონე (ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური საფრთხის შემცვლელი) 

უძრავი ქონება არ გამოიყენონ საცხოვრებლად, „აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში 

სტიქიური მოვლენების შედეგად მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციო შერეული 

სამთავრობო კომისიის“ 2015 წლის15 დეკემბრის N19 სხდომის საოქმო გადაწყვეტილების 

თანახმად.

თანასაკუთრება05.30.27.023.02.049
ქალაქ ბათუმში, ტბეთის ქუჩა 

N18, ბინა N49 
საცხოვრებელი ბინა2

თანასაკუთრება05.30.27.023.01.030
ქალაქ ბათუმში, ტბეთის ქუჩა 

N16, ბინა N30 
საცხოვრებელი ბინა4

3. საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში. 

ბ) მიეცეს რეკომენდაცია მყიდველს მათ საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული 

ნივთობრივად ნაკლის მქონე (ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური საფრთხის შემცვლელი) 

უძრავი ქონება არ გამოიყენონ საცხოვრებლად, „აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში 

სტიქიური მოვლენების შედეგად მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციო შერეული 

სამთავრობო კომისიის“ 2015 წლის15 დეკემბრის N19 სხდომის საოქმო გადაწყვეტილების 

თანახმად.

67.7თანასაკუთრება05.30.27.023.01.057
ქალაქ ბათუმში, ტბეთის ქუჩა 

N16, ბინა N57 
საცხოვრებელი ბინა

3. საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში. 

ბ) მიეცეს რეკომენდაცია მყიდველს მათ საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული 

ნივთობრივად ნაკლის მქონე (ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური საფრთხის შემცვლელი) 

უძრავი ქონება არ გამოიყენონ საცხოვრებლად, „აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში 

სტიქიური მოვლენების შედეგად მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციო შერეული 

სამთავრობო კომისიის“ 2015 წლის15 დეკემბრის N19 სხდომის საოქმო გადაწყვეტილების 

თანახმად.

3

3. საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში. 

4. გაფრთხილებული იქნენ მოქალაქეები, რომ ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის 

უსაფრთხოების დაცვის უზრუნველსაყოფად არ გამოიყენოს მის 

საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული ნივთობრივად ნაკლის მქონე (ბუნებრივი ან/და 

ტექნოგენური საფრთხის შემცვლელი) უძრავი ქონება საცხოვრებლად. 

67.7თანასაკუთრება05.30.27.023.01.027
ქალაქ ბათუმში, ტბეთის ქუჩა 

N16, ბინა N27 
საცხოვრებელი ბინა7

3. საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში. 

ბ) მიეცეს რეკომენდაცია მყიდველს მათ საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული 

ნივთობრივად ნაკლის მქონე (ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური საფრთხის შემცვლელი) 

უძრავი ქონება არ გამოიყენონ საცხოვრებლად, „აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში 

სტიქიური მოვლენების შედეგად მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციო შერეული 

სამთავრობო კომისიის“ 2015 წლის15 დეკემბრის N19 სხდომის საოქმო გადაწყვეტილების 

თანახმად.

68.2თანასაკუთრება05.30.27.023.01.034

3. საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში. 

ბ) მიეცეს რეკომენდაცია მყიდველს მათ საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული 

ნივთობრივად ნაკლის მქონე (ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური საფრთხის შემცვლელი) 

უძრავი ქონება არ გამოიყენონ საცხოვრებლად, „აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში 

სტიქიური მოვლენების შედეგად მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციო შერეული 

სამთავრობო კომისიის“ 2015 წლის15 დეკემბრის N19 სხდომის საოქმო გადაწყვეტილების 

თანახმად.

ქალაქ ბათუმში, ტბეთის ქუჩა 

N16, ბინა N34 
საცხოვრებელი ბინა6

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N34 ბრძანება                

24.02.2017

67.7თანასაკუთრება

3. საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში. 

ბ) მიეცეს რეკომენდაცია მყიდველს მათ საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული 

ნივთობრივად ნაკლის მქონე (ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური საფრთხის შემცვლელი) 

უძრავი ქონება არ გამოიყენონ საცხოვრებლად, „აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში 

სტიქიური მოვლენების შედეგად მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციო შერეული 

სამთავრობო კომისიის“ 2015 წლის15 დეკემბრის N19 სხდომის საოქმო გადაწყვეტილების 

თანახმად.

05.30.27.023.02.033
ქალაქ ბათუმში, ტბეთის ქუჩა 

N18, ბინა N33 
საცხოვრებელი ბინა5

68.1

68.1თანასაკუთრება05.30.27.023.01.006
ქალაქ ბათუმში, ტბეთის ქუჩა 

N16, ბინა N6 
საცხოვრებელი ბინა8



გულნარა ჯაბნიძე

ლუკა გიორგაძე

ლანა გიორგაძე

ნარგიზ დავითაძე

ზაზა დავითაძე

ნონა მახარაძე

გიორგი დავითაძე

ლინდა დავითაძე

მარიამ აბულაძე

ნაირა ბოლქვაძე

ნაირა ბოლქვაძე

ნინო ბოლქვაძე

ნათელა ბოლქვაძე

ამირან ბოლქვაძე
დათა აბულაძე

 ქაზიმ ცინცაძეს

თენზილე ცინცაძეს 

მამია ცინცაძეს 

ეთერ ცინცაძეს

12 საცხოვრებელი ბინა

ქედის მუნიციპალიტეტის, 

დაბა ქედაში, 9 აპრილის ქუჩა 

N31, ბინა  N7

21.03.35.337.02.510 თანასაკუთრება 42.12 ნუგზარ ციციანიძეს 

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ბ) მიეცეს რეკომენდაცია მყიდველს მათ საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული 

ნივთობრივად ნაკლის მქონე (ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური საფრთხის შემცვლელი) 

უძრავი ქონება არ გამოიყენონ საცხოვრებლად, „აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში 

სტიქიური მოვლენების შედეგად მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციო შერეული 

სამთავრობო კომისიის“

2015 წლის15 დეკემბრის N19 სხდომის საოქმო გადაწყვეტილების თანახმად.        

13 საცხოვრებელი ბინა
ქ. ქობულეთი, დაბა ჩაქვი, ა. 

წერეთლის ქუჩა N5, ბინა N20
20.48.04.200.02.020 თანასაკუთრება 54.65 მემედ ჩაგანავა

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

მინერ ფუტკარაძე

გიორგი ფუტკარაძე

ზინა ცეცხლაძე

ჯემალ ცეცხლაძე

გურამ ცეცხლაძე

მარინა ცეცხლაძე

სულიკო მახარაძე

მაგული აბულაძე

ირაკლი მახარაძე

მზიური მახარაძე

მანუჩარი მახარაძე

ლუიზა მახარაძე

ნოდარ მიქელაძე

ლეილა მიქელაძე

რამაზ მიქელაძე

ლუკა მიქელაძე

თეონა მიქელაძე

ხათუნა მიქელაძე

თამუნა მიქელაძე

ნუგზარ გაბაიძე

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

თანასაკუთრება

თანასაკუთრება

თანასაკუთრება

თანასაკუთრება

თანასაკუთრება

20.48.04.200.02.045

20.48.04.200.01.004

20.48.04.200.01.003

20.48.04.200.01.005

20.48.04.200.01.006

საცხოვრებელი ბინა

საცხოვრებელი ბინა

საცხოვრებელი ბინა

საცხოვრებელი ბინა

საცხოვრებელი ბინა

ქ. ქობულეთი, დაბა ჩაქვი, ა. 

წერეთლის ქუჩა N5, ბინა N45

ქ. ქობულეთი, დაბა ჩაქვი, ა. 

წერეთლის ქუჩა N5, ბინა N4

ქ. ქობულეთი, დაბა ჩაქვი, ა. 

წერეთლის ქუჩა N5, ბინა N3

ქ. ქობულეთი, დაბა ჩაქვი, ა. 

წერეთლის ქუჩა N5, ბინა N5

ქ. ქობულეთი, დაბა ჩაქვი, ა. 

წერეთლის ქუჩა N5, ბინა N6

39.41

45.37

45.55

45.89

43.21

3. საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში. 

4. გაფრთხილებული იქნენ მოქალაქეები, რომ ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის 

უსაფრთხოების დაცვის უზრუნველსაყოფად არ გამოიყენოს მის 

საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული ნივთობრივად ნაკლის მქონე (ბუნებრივი ან/და 

ტექნოგენური საფრთხის შემცვლელი) უძრავი ქონება საცხოვრებლად. 

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N34 ბრძანება                

24.02.2017

68.1თანასაკუთრება05.30.27.023.01.006
ქალაქ ბათუმში, ტბეთის ქუჩა 

N16, ბინა N6 
საცხოვრებელი ბინა8

68.2

3. საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში. 

ბ) მიეცეს რეკომენდაცია მყიდველს მათ საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული 

ნივთობრივად ნაკლის მქონე (ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური საფრთხის შემცვლელი) 

უძრავი ქონება არ გამოიყენონ საცხოვრებლად, „აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში 

სტიქიური მოვლენების შედეგად მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციო შერეული 

სამთავრობო კომისიის“ 2015 წლის15 დეკემბრის N19 სხდომის საოქმო გადაწყვეტილების 

თანახმად.

თანასაკუთრება05.30.27.023.02.019
ქალაქ ბათუმში, ტბეთის ქუჩა 

N18, ბინა N19 
საცხოვრებელი ბინა9

11 21.03.35.337.02.021საცხოვრებელი ბინა

ქედის მუნიციპალიტეტის, 

დაბა ქედაში, 9 აპრილის ქუჩა 

N31, ბინა  N21

42.78თანასაკუთრება

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ბ) მიეცეს რეკომენდაცია მყიდველს მათ საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული 

ნივთობრივად ნაკლის მქონე (ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური საფრთხის შემცვლელი) 

უძრავი ქონება არ გამოიყენონ საცხოვრებლად, „აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში 

ქალაქ ბათუმში, ტბეთის ქუჩა 

N18, ბინა N24 
საცხოვრებელი ბინა10

3. საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში. 

ბ) მიეცეს რეკომენდაცია მყიდველს მათ საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული 

ნივთობრივად ნაკლის მქონე (ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური საფრთხის შემცვლელი) 

უძრავი ქონება არ გამოიყენონ საცხოვრებლად, „აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში 

სტიქიური მოვლენების შედეგად მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციო შერეული 

სამთავრობო კომისიის“ 2015 წლის15 დეკემბრის N19 სხდომის საოქმო გადაწყვეტილების 

თანახმად.

68.1თანასაკუთრება05.30.27.023.02.024

18

17

16

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N67 ბრძანება                

21.04.2017

14

15



მანანა მიქელაძე

დოდო გაბაიძე

ნიკოლოზ გიბიშვილი

ნოდარი გიბიშვილი  

გიორგი გიბიშვილი

ნანული შავლიძე

ამირან გორგაძე

მარეხი გორგაძე

მზია სირაბიძე

გურამ ავალიანი

გიორგი ავალიანი

ფატი ხაბაზი

მანანა ცქიტიშვილი

მათე დარბაიძე

თემური დარბაიძე

მაია მგელაძე-ცქიტიშვილი

ლილე ცქიტიშვილი

ანასტასია ცქიტიშვილი

ციალა კეკელიძე

ავთანდილ კეკელიძე

ნათია ხელაძე

23 საცხოვრებელი ბინა
ქ. ქობულეთი, თავისუფლების 

ქუჩა N19, ბინა N7
20.42.05.121.01.007 თანასაკუთრება 33.13 ლიდია შანსკაია

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

გურამ ჭაღალიძე

გულნარა ფარტენაძე

ინეზა ჭაღალიძე

ელზა ჭაღალიძე

მირზა ჭაღალიძე

შაქრო შაინიძე

დოდო შაინიძე

გია შაინიძე

ჯემალ შაინიძე

ელისო შაინიძე

სანდრა შაინიძე

ფატიმა შაინიძე

დათა შაინიძე

ოთარ  შაინიძე 

ნანული ჯორბენაძე

თედო შაინიძე 

თორნიკე შაინიძე

თეა შაინიძე

ზურაბ მიქელაძე

ნანი მიქელაძე

ანასტასია მიქელაძე

ქრისტინა მიქელაძე

ნუკი მიქელაძე

მერაბ შაინიძე

რუსლან შაინიძე

ლეილა შაინიძე

მანანა შაინიძე

ენრიკე შაინიძე

ეკა მამალაძე

ელენე შაინიძე

ამირან შაინიძე

გულიკო შაინიძე

მაკა შაინიძე

ბაგრატ შაინიძე

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

05.31.07.087.01.049

თანასაკუთრება

თანასაკუთრება

თანასაკუთრება

თანასაკუთრება

თანასაკუთრება

თანასაკუთრება

თანასაკუთრება

20.48.04.200.01.006

20.48.04.200.01.011

20.48.04.200.01.012

05.31.07.087.01.017  

05.31.07.087.01.021

05.31.07.087.01.046  

05.31.07.087.01.016

საცხოვრებელი ბინა

საცხოვრებელი ბინა

საცხოვრებელი ბინა

საცხოვრებელი ბინა

თანასაკუთრება

თანასაკუთრება

თანასაკუთრება

05.31.07.087.01.047 

05.31.07.087.01.019 

05.31.07.087.01.020

05.31.07.087.01.048

05.31.07.087.01.045

საცხოვრებელი ბინა

საცხოვრებელი ბინა

საცხოვრებელი ბინა

საცხოვრებელი ბინა

საცხოვრებელი ბინა

ქ. ბათუმი, კახაბრის 

დასახლება, ბინა N47, ბინა N19, 

ბინა N20

ქ. ბათუმი, კახაბრის 

დასახლება, ბინა N48

ქ. ბათუმი, კახაბრის 

დასახლება, ბინა N45

ქ. ბათუმი, კახაბრის 

დასახლება, ბინა N49
44.49

20.48.04.200.01.023

20.48.04.200.01.022

ქ. ბათუმი, კახაბრის 

დასახლება, ბინა N17 და ბინა 

N21

ქ. ქობულეთი, დაბა ჩაქვი, ა. 

წერეთლის ქუჩა N5, ბინა N23

ქ. ქობულეთი, დაბა ჩაქვი, ა. 

წერეთლის ქუჩა N5, ბინა N6

ქ. ქობულეთი, დაბა ჩაქვი, ა. 

წერეთლის ქუჩა N5, ბინა N11

ქ. ქობულეთი, დაბა ჩაქვი, ა. 

წერეთლის ქუჩა N5, ბინა N12

ქ. ქობულეთი, დაბა ჩაქვი, ა. 

წერეთლის ქუჩა N5, ბინა N22

ქ. ბათუმი, კახაბრის 

დასახლება, ბინა N46 და ბინა 

N16

43.21

44.76

44.29

29

28

27

საცხოვრებელი ბინა

საცხოვრებელი ბინა

46.09

44.76

20,92         

4,97

23.82

29,93         

7,34           

5,13 

29.51

24.54

25

24

22

21

20

19

18

26
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რატი შაინიძე

მარიამი შაინიძე

დესპინე შაინიძე

მერაბი შაინიძე

მარიამ შაინიძე

კობა შაინიძე

დარეჯან შაინიძე 

რუსუდან შაინიძე

პაატა შაინიძე

ვაჟა აბაშიძე

ნიგარ აბაშიძე

ირაკლი აბაშიძე

სალომე აბაშიძე

გურამ აბაშიძე

შორენა ცინცაძე

ლონდა აბაშიძე

ლოლიტა აბაშიძე

საბა აბაშიძე

დიანა აბაშიძე

დავით აბაშიძე

სულხანი აბაშიძე

ციალა გვარჯალაძე

მინდია გვარჯალაძე

ელენე ლონგურაშვილი

სოფიკო გვარჯალაძე

ქრისტინე გვარჯალაძე

მზია ჯაყელი

იაშარ ბრუნჯაძე

მამია ბრუნჯაძე

ვლადიმერი ჭაღალიძე

ნაზი ირემაძე

აზა ჭაღალიძე

კახა ჭაღალიძე

რამაზ დარჩიძე

გულნარა დარჩიძე

ბადრი დარჩიძე

ნათია დარჩიძე

მირანდა კობახიძე

ხატია დარჩიძე

დაჩი დარჩიძე

ზაზა ბაჯელიძე

ანტონინა პანიდი

გიორგი ბაჯელიძე

ალექსანდრე ბაჯელიძე

ვლადიმერ ბაჯელიძე

რეზიკო ბაჯელიძე

ლიკა ხომერიკი

ლევან მახარაძე

ხათუნა მუკუტაძე

ნიკა მახარაძე

ზურიკო მახარაძე

იმედა ტაკიძე

ბელა აჟიმოვა

მარიამი ტაკიძე

გიორგი ტაკიძე

სულეიმან უშარიძე

დარეჯან უშარიძე

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

05.31.07.087.01.049

თანასაკუთრება

თანასაკუთრება

თანასაკუთრება

თანასაკუთრება

თანასაკუთრება

თანასაკუთრება

თანასაკუთრება

თანასაკუთრება

საცხოვრებელი ბინა

საცხოვრებელი ბინა

თანასაკუთრება

თანასაკუთრება

თანასაკუთრება

თანასაკუთრება

ქ. ბათუმი, კახაბრის 

დასახლება, ბინა N49
44.49

16,2         

11.55

33.83

46.93

21,1        11,06

43.29

ქ. ბათუმი, კახაბრის 

დასახლება, ბინა N50

05.31.07.087.01.042 

05.31.07.087.01.044

05.31.07.087.01.043

05.31.07.087.01.015

05.31.07.087.01.006 

05.31.07.087.01.026

05.31.07.087.01.003

05.31.07.087.01.001  

05.31.07.087.01.031

05.31.07.087.01.035 

05.31.07.087.01.058 

05.31.07.087.01.036

05.31.07.087.01.037

05.31.07.087.01.050

ქ. ბათუმი, კახაბრის 

დასახლება, ბინა N1 და ბინა 

N31

ქ. ბათუმი, კახაბრის 

დასახლება, ბინა N35 და ბინა 

N58

ქ. ბათუმი, კახაბრის 

დასახლება, ბინა N36

საცხოვრებელი ბინა

საცხოვრებელი ბინა

საცხოვრებელი ბინა

საცხოვრებელი ბინა

საცხოვრებელი ბინა

საცხოვრებელი ბინა

საცხოვრებელი ბინა

საცხოვრებელი ბინა

05.31.07.087.01.051
ქ. ბათუმი, კახაბრის 

დასახლება, ბინა N51

ქ. ბათუმი, კახაბრის 

დასახლება, ბინა N37

ქ. ბათუმი, კახაბრის 

დასახლება, ბინა N42 და ბინა 

N44

ქ. ბათუმი, კახაბრის 

დასახლება, ბინა N43

ქ. ბათუმი, კახაბრის 

დასახლება, ბინა N15

ქ. ბათუმი, კახაბრის 

დასახლება, ბინა N6 და ბინა 

N26

ქ. ბათუმი, კახაბრის 

დასახლება, ბინა N3

31.43

31.76

29.62

33,65          

1,96

საცხოვრებელი ბინა39

საცხოვრებელი ბინა40

29

33

34

35

36

37

38,17        6,51

50.45

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

30
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რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N67 ბრძანება                

21.04.2017

38

31

32



ირაკლი უშარიძე

მანუჩარ უშარიძე

გიორგი უშარიძე

ნინო უშარიძე

ნოდარ ჭაღალიძე

მალხაზ ჭაღალიძე

ხათუნა თურმანიძე

დავითი ჭაღალიძე

დარინა ჭაღალიძე

გურამ შაინიძე

რუსუდან შაინიძე

ნია შაინიძე

შოთა შაინიძე

ლიზი შაინიძე

მეა შაინიძე

ეთერი გახოკიძე

მურმანი გაბისკირია

აბესალომი ჯუმუტია

ნონა ჯგუბურია

გიორგი ჯუმუტია

45 საცხოვრებელი ბინა
ქ. ბათუმი, კახაბრის 

დასახლება, ბინა N7
05.31.07.087.01.007 თანასაკუთრება 20.75 ნონა ოგანესიან

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ვახტანგ ფაღავა

ტრისტანი ფაღავა

ნათელა ფაღავა

ნინო კორძაია

47 საცხოვრებელი ბინა
ქ. ბათუმი, კახაბრის 

დასახლება, ბინა N10
05.31.07.087.01.010 თანასაკუთრება 20.79 მერი ხაინდრავა

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ჟიგული ქვარცხავა

ნატო შელია

თამარ ქვარცხავა

ედუარდ ქვარცხავა

ვასილი გადილია

ნინელი მილორავა

მზია ძიძიგური

ქეთევან მზარელუა

გიორგი მზარელუა

51 საცხოვრებელი ბინა
ქ. ბათუმი, კახაბრის 

დასახლება, ბინა N59
05.31.07.087.01.059 თანასაკუთრება 68.32 დიანა ძიძიგური

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

52 საცხოვრებელი ბინა
ქ. ბათუმი, კახაბრის 

დასახლება, ბინა N57
05.31.07.087.01.057 თანასაკუთრება 17.3 ხვიჩა ჯგუბურია

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

53 საცხოვრებელი ბინა
ქ. ბათუმი, კახაბრის 

დასახლება, ბინა N24
05.31.07.087.01.024 თანასაკუთრება 21.21 გოგოლა კოლბაია

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ზუზიკო ჯიქია

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

05.31.07.087.01.032

05.31.07.087.01.040

05.31.07.087.01.030

05.31.07.087.01.009

05.31.07.087.01.025

05.31.07.087.01.005  

05.31.07.087.01.005

05.31.07.087.01.039   

05.31.07.087.01.056

05.31.07.087.01.027  

05.31.07.087.01.029

თანასაკუთრება

თანასაკუთრება

თანასაკუთრება

თანასაკუთრება

თანასაკუთრება

თანასაკუთრება

თანასაკუთრება

თანასაკუთრება

ქ. ბათუმი, კახაბრის 

დასახლება, ბინა N39 და ბინა 

N56

ქ. ბათუმი, კახაბრის 

დასახლება, ბინა N27 და ბინა 

N29

თანასაკუთრება

თანასაკუთრება

ქ. ბათუმი, კახაბრის 

დასახლება, ბინა N40

ქ. ბათუმი, კახაბრის 

დასახლება, ბინა N30

ქ. ბათუმი, კახაბრის 

დასახლება, ბინა N9

ქ. ბათუმი, კახაბრის 

დასახლება, ბინა N25

ქ. ბათუმი, კახაბრის 

დასახლება, ბინა N5 და ბიმა N4

ქ. ბათუმი, კახაბრის 

დასახლება, ბინა N33 და ბინა 

N34

ქ. ბათუმი, კახაბრის 

დასახლება, ბინა N32

05.31.07.087.01.051
ქ. ბათუმი, კახაბრის 

დასახლება, ბინა N51

05.31.07.087.01.033 

05.31.07.087.01.034

29.62

17,39        

20,55

33.51

18.75

19.23

საცხოვრებელი ბინა40

საცხოვრებელი ბინა41

საცხოვრებელი ბინა42

საცხოვრებელი ბინა43

საცხოვრებელი ბინა44

საცხოვრებელი ბინა46

საცხოვრებელი ბინა48

საცხოვრებელი ბინა49

საცხოვრებელი ბინა50

19.85

19.66

12,92          

9,36

34,84        4,31

8,09             

2,48
54 საცხოვრებელი ბინა

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N67 ბრძანება                
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ელგუჯა ჩაბრავა

55 საცხოვრებელი ბინა
ქ. ბათუმი, კახაბრის 

დასახლება, ბინა N8
05.31.07.087.01.008 თანასაკუთრება 21.13 დავით ადამია

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ლაშა გადილია

დურმიშხან გადილია

ნათელა აბზიანიძე

მარიამ ლაღაძე

58 საცხოვრებელი ბინა
ქ. ბათუმი, 9 აპრილის ქუჩა 

N109, ბინა N4
20.42.06.257.01.004 თანასაკუთრება 38.66 ირაკლი გაბელია

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ლეილა გვენცაძე

ლუკა წილოსანი

ლიკა წილოსანი

60 საცხოვრებელი ბინა
ქ. ბათუმი, 9 აპრილის ქუჩა 

N109, ბინა N2
20.42.06.257.01.002 თანასაკუთრება 34.7 ანდრია ჯავახია

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

61 საცხოვრებელი ბინა
ქ. ქობულეთი, დაბა ჩაქვი, ა. 

წერეთლის ქუჩა N5, ბინა N32
20.48.04.200.03.032 თანასაკუთრება 39.98 ლაშა ქებურია

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ეკა ტუტოვანი

ვეფხია ფიფია

ცეზარ ლოჩოშვილი

ლევან ლოჩოშვილი

ნონა კვარაცხელია

თამრიკო პაპავა

ნანული ციკოლია

ნინო ჯანაშია

პაატა მიქავა

ჯულიეტა მიქავა

66 საცხოვრებელი ბინა
ქ. ქობულეთი, დაბა ჩაქვი, ა. 

წერეთლის ქუჩა N5, ბინა N41
20.48.04.200.02.041 თანასაკუთრება 30.72 მარიანა ადამია

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

67 საცხოვრებელი ბინა
ქ. ქობულეთი, დაბა ჩაქვი, ა. 

წერეთლის ქუჩა N5, ბინა N15
20.48.04.200.03.015 თანასაკუთრება 36.86 პეტრე ბერულავა

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

68 საცხოვრებელი ბინა
ქ. ქობულეთი, დაბა ჩაქვი, ა. 

წერეთლის ქუჩა N5, ბინა N24
20.48.04.200.02.024 თანასაკუთრება 43.62 რევაზ ჯალაღონია

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

69 საცხოვრებელი ბინა
ქ. ქობულეთი, დაბა ჩაქვი, ა. 

წერეთლის ქუჩა N5, ბინა N12
20.48.04.200.02.012 თანასაკუთრება 30.72 ნატო კვაშილავა

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

70 საცხოვრებელი ბინა
ქ. ქობულეთი, დაბა ჩაქვი, ა. 

წერეთლის ქუჩა N5, ბინა N11
20.48.04.200.02.011 თანასაკუთრება 39.61 მაყვალა მიქავა

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ვახტანგ ლომიძე

მადონა ლომიძე

ნანი ლომიძე

ფრიდონ სხვიტარიძე

ანჟელა მაისურაძე

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

20.48.04.200.02.038

20.48.04.200.01.018

20.48.04.200.03.036

20.42.06.090.01.018

20.42.06.257.01.010

20.48.04.200.01.017

20.48.04.200.03.028

20.48.04.200.02.010

05.31.07.087.01.027  

05.31.07.087.01.029

თანასაკუთრება

თანასაკუთრება

თანასაკუთრება

თანასაკუთრება

თანასაკუთრება

თანასაკუთრება

თანასაკუთრება

თანასაკუთრება

ქ. ქობულეთი, რუსთაველის 

ქუჩა N137, ბინა N18

ქ. ბათუმი, 9 აპრილის ქუჩა 

N109, ბინა N10

ქ. ქობულეთი, დაბა ჩაქვი, ა. 

წერეთლის ქუჩა N5, ბინა N36

ქ. ბათუმი, კახაბრის 

დასახლება, ბინა N27 და ბინა 

N29

ქ. ქობულეთი, რუსთაველის 

ქუჩა N137, ბინა N6

თანასაკუთრება

თანასაკუთრება

31.88

38.66

45.89

20.42.06.090.01.006

57.75

48.04

ქ. ქობულეთი, დაბა ჩაქვი, ა. 

წერეთლის ქუჩა N5, ბინა N18
71

72

62

48.09

43.62

43.62

ქ. ქობულეთი, დაბა ჩაქვი, ა. 

წერეთლის ქუჩა N5, ბინა N17

ქ. ქობულეთი, დაბა ჩაქვი, ა. 

წერეთლის ქუჩა N5, ბინა N28

ქ. ქობულეთი, დაბა ჩაქვი, ა. 

წერეთლის ქუჩა N5, ბინა N10

ქ. ქობულეთი, დაბა ჩაქვი, ა. 

წერეთლის ქუჩა N5, ბინა N38

8,09             

2,48

32.92

საცხოვრებელი ბინა63

საცხოვრებელი ბინა64

65 საცხოვრებელი ბინა

54 საცხოვრებელი ბინა

56 საცხოვრებელი ბინა

საცხოვრებელი ბინა57

საცხოვრებელი ბინა59

საცხოვრებელი ბინა

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

საცხოვრებელი ბინა

საცხოვრებელი ბინა

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 
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ნინო სხვიტარიძე

მურთაზ ქვარცხავა

ბზიალა ქვარცხავა

74 საცხოვრებელი ბინა
ქ. ქობულეთი, დაბა ჩაქვი, ა. 

წერეთლის ქუჩა N5, ბინა N3
20.48.04.200.02.003 თანასაკუთრება 39.41 მერაბ ქაჯაია

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

გელა აბშილავა

მაია ჩაჩხიანი

ქეთევანი აბშილავა

მარიამი აბშილავა

ნინო აბშილავა

ჯამბულ ჩაბრავა

შავლეგ ჩაბრავა

მავლინა დანელია

არჩილ ნანავა

გიორგი ნანავა

ნელი ტაგანაშვილი

თამარა ნაჭყებია

ნონა ჯიქია

79 საცხოვრებელი ბინა
ქ. ქობულეთი, დაბა ჩაქვი, ა. 

წერეთლის ქუჩა N5, ბინა N3
20.48.04.200.03.003 თანასაკუთრება 36.86 რევაზ მატკავა

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

80 საცხოვრებელი ბინა
ქ. ქობულეთი, დაბა ჩაქვი, ა. 

წერეთლის ქუჩა N5, ბინა N6
20.48.04.200.03.006 თანასაკუთრება 22.2 ნელი ქაჯაია

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ალექსანდრა ფიფია

გოჩა ბარათელი

ბარბარე ბარათელი

82 საცხოვრებელი ბინა
ქ. ქობულეთი, დაბა ჩაქვი, ა. 

წერეთლის ქუჩა N5, ბინა N13
20.48.04.200.02.013 თანასაკუთრება 36.88 ბელა ინალიშვილი

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ალა სახოკია

ალვიან გულინი

სვეტლანა სახოკია

84 საცხოვრებელი ბინა
ქ. ქობულეთი, დაბა ჩაქვი, ა. 

წერეთლის ქუჩა N5, ბინა N37
20.48.04.200.02.037 თანასაკუთრება 46.09 ნატალია სახოკია

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

მანონი გეგეჭკორი

ნიკა ტაკიძე

ლიკა ტაკიძე

მამუკა ტაკიძე

ბელა ინალიშვილი

დავით პირტახია

ანდრო პირტახია

ალექსანდრე პირტახია

მარიამ აფაქიძე

ანდრო პირტახია

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

20.48.04.200.01.015

20.48.04.200.02.056

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

20.48.04.200.01.002

20.48.04.200.02.034

20.48.04.200.03.026

20.48.04.200.03.021

20.48.04.200.01.014

20.48.04.200.03.036

20.48.04.200.02.049

20.48.04.200.01.016

თანასაკუთრება

თანასაკუთრება

თანასაკუთრება

თანასაკუთრება

თანასაკუთრება

თანასაკუთრება

თანასაკუთრება

თანასაკუთრება

თანასაკუთრება

თანასაკუთრება

ქ. ქობულეთი, დაბა ჩაქვი, ა. 

წერეთლის ქუჩა N5, ბინა N2

ქ. ქობულეთი, დაბა ჩაქვი, ა. 

წერეთლის ქუჩა N5, ბინა N34

ქ. ქობულეთი, დაბა ჩაქვი, ა. 

წერეთლის ქუჩა N5, ბინა N26

ქ. ქობულეთი, დაბა ჩაქვი, ა. 

წერეთლის ქუჩა N5, ბინა N36

ქ. ქობულეთი, დაბა ჩაქვი, ა. 

წერეთლის ქუჩა N5, ბინა N49

ქ. ქობულეთი, დაბა ჩაქვი, ა. 

წერეთლის ქუჩა N5, ბინა N16

ქ. ქობულეთი, დაბა ჩაქვი, ა. 

წერეთლის ქუჩა N5, ბინა N15

ქ. ქობულეთი, დაბა ჩაქვი, ა. 

წერეთლის ქუჩა N5, ბინა N56

45.46

54.65

38.98

35.08

45.46

48.04

52.26

45.37

45.55

52.73

76

77

78

75

72

73

საცხოვრებელი ბინა

საცხოვრებელი ბინა

საცხოვრებელი ბინა

ქ. ქობულეთი, დაბა ჩაქვი, ა. 

წერეთლის ქუჩა N5, ბინა N21

ქ. ქობულეთი, დაბა ჩაქვი, ა. 

წერეთლის ქუჩა N5, ბინა N14

81

83 საცხოვრებელი ბინა

საცხოვრებელი ბინა

საცხოვრებელი ბინა

საცხოვრებელი ბინა85

86

საცხოვრებელი ბინა

საცხოვრებელი ბინა

საცხოვრებელი ბინა

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 
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ნატალია კრასილნიკოვა

დავით პირტახია

სარა პირტახია

87 საცხოვრებელი ბინა
ქ. ქობულეთი, დაბა ჩაქვი, ა. 

წერეთლის ქუჩა N5, ბინა N55
20.48.04.200.02.055 თანასაკუთრება 36.88 გულნარა ბესელია

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

88 საცხოვრებელი ბინა
ქ. ქობულეთი, დაბა ჩაქვი, ა. 

წერეთლის ქუჩა N5, ბინა N7
20.48.04.200.02.007 თანასაკუთრება 52.26 თამარა დოლბაძე

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

89 საცხოვრებელი ბინა
ქ. ქობულეთი, დაბა ჩაქვი, ა. 

წერეთლის ქუჩა N5, ბინა N53
20.48.04.200.02.053 თანასაკუთრება 39.61 იზოლდა ბიგვავა

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

თამარი გოგია

ალექსანდრე გოგია

ელისო გოგია

რუსლან გოგია

იზოლდა გოგია

შალიკო გოგია

გიორგი გოგია

ანა გოგია

ეკატერინა ფაღავა

ლიზიკო წყაროზია

დავით წყაროზია

92 საცხოვრებელი ბინა
ქ. ქობულეთი, დაბა ჩაქვი, ა. 

წერეთლის ქუჩა N5, ბინა N31
20.48.04.200.03.031 თანასაკუთრება 24.11 თამარ კაპანაძე

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

93 საცხოვრებელი ბინა
ქ. ქობულეთი, დაბა ჩაქვი, ა. 

წერეთლის ქუჩა N5, ბინა N33
20.48.04.200.03.033 თანასაკუთრება 35.08 ვეფხვია ბერულავა

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ლუბა კიტეიშვილი

მედეა ქარდავა

95 საცხოვრებელი ბინა
ქ. ქობულეთი, დაბა ჩაქვი, ა. 

წერეთლის ქუჩა N5, ბინა N52
20.48.04.200.02.052 თანასაკუთრება 43.62 აბესალომ ჩარქსელიანი

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

გელა ტყეშელაშვილი

მარიამ ტყეშელაშვილი

ნიკოლოზი ტყეშელაშვილი

ლელა ლეჟავა

ნუკრი გოგუა

ნანა ბენიძე

ნინო გოგუა

ანა გოგუა

ვალტერ ქეცბაია

ციალა ქეცბაია

მამუკა ქეცბაია

შორენა ქეცბაია

ელენე ქეცბაია

ცისანა ქეცბაია

მანანა ბერულავა

99 საცხოვრებელი ბინა
ქ. ქობულეთი, დაბა ჩაქვი, ა. 

წერეთლის ქუჩა N5, ბინა N26
20.48.04.200.02.026 თანასაკუთრება 30.72 ლალი გიგინეიშვილი

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ნონა მოლაშხია

ანა ლატარია

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

თანასაკუთრება

თანასაკუთრება

თანასაკუთრება

თანასაკუთრება

თანასაკუთრება20.48.04.200.03.035

20.48.04.200.02.043

20.48.04.200.01.020

20.48.04.200.02.014

20.48.04.200.01.014

20.48.04.200.02.050

20.48.04.200.01.019

20.48.04.200.03.018

თანასაკუთრება

თანასაკუთრება
ქ. ქობულეთი, დაბა ჩაქვი, ა. 

წერეთლის ქუჩა N5, ბინა N20

ქ. ქობულეთი, დაბა ჩაქვი, ა. 

წერეთლის ქუჩა N5, ბინა N14

ქ. ქობულეთი, დაბა ჩაქვი, ა. 

წერეთლის ქუჩა N5, ბინა N50

ქ. ქობულეთი, დაბა ჩაქვი, ა. 

წერეთლის ქუჩა N5, ბინა N19

ქ. ქობულეთი, დაბა ჩაქვი, ა. 

წერეთლის ქუჩა N5, ბინა N18

ქ. ქობულეთი, დაბა ჩაქვი, ა. 

წერეთლის ქუჩა N5, ბინა N35

ქ. ქობულეთი, დაბა ჩაქვი, ა. 

წერეთლის ქუჩა N5, ბინა N43
41.14

45.46

61.79

42.14

22.2

49.81

45.94

52.73

ქ. ქობულეთი, დაბა ჩაქვი, ა. 

წერეთლის ქუჩა N5, ბინა N14

თანასაკუთრება

საცხოვრებელი ბინა

საცხოვრებელი ბინა98

საცხოვრებელი ბინა97

100

საცხოვრებელი ბინა86

საცხოვრებელი ბინა94

საცხოვრებელი ბინა

საცხოვრებელი ბინა90

91

საცხოვრებელი ბინა96

აჭარის ავტონომიური 
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101 საცხოვრებელი ბინა
ქ. ქობულეთი, დაბა ჩაქვი, ა. 

წერეთლის ქუჩა N5, ბინა N54
20.48.04.200.01.054 თანასაკუთრება 30.72 ფარვიზ ქარდავა

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ეკატერინე ტყებუჩავა

ვლადიმერ ტყებუჩავა

ნანა ფიფია

გიორგი შეროზია

ჯემალ შეროზია

ნინო შეროზია

ციალა კაკუტია

ნოდარ სურმანიძე

ანი სურმანიძე

მაია კაკუტია

მედე ქაქუთია

105 საცხოვრებელი ბინა
ქ. ქობულეთი, დაბა ჩაქვი, ა. 

წერეთლის ქუჩა N5, ბინა N35
20.48.04.200.02.035 თანასაკუთრება 52.26 ნათელა ზურაბიანი

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

106 საცხოვრებელი ბინა
ქ. ქობულეთი, დაბა ჩაქვი, ა. 

წერეთლის ქუჩა N5, ბინა N31
20.48.04.200.02.031 თანასაკუთრება 39.41 გულნაზ რობაქიძე

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

მარინე დოლიძე

მარიამ დოლიძე

ვაჟა თავაძე

თეკლა თავაძე

იოანნა თავაძე

გიორგი თავაძე

მალაქია თავაძე

ნანი არჩაია

ირაკლი არჩაია

ნათელა არჩაია

ანზორი არჩაია

ლუკა არჩაია

110 საცხოვრებელი ბინა

ქ. ქობულეთი, თავისუფლების 

ქუჩა N19-ის მიმდებარედ, ბინა 

N18

20.42.05.121.01.018 თანასაკუთრება 33.78 ჟანა გვალაი
ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

111 საცხოვრებელი ბინა

ქ. ქობულეთი, თავისუფლების 

ქუჩა N19-ის მიმდებარედ, ბინა 

N10

20.42.05.121.01.010 თანასაკუთრება 23.79 გულნარა კვეკვესკირი
ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

112 საცხოვრებელი ბინა

ქ. ქობულეთი, თავისუფლების 

ქუჩა N19-ის მიმდებარედ, ბინა 

N29

20.42.05.121.01.029 თანასაკუთრება 28.56 ლილი ღვინჯილია
ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

რაისა არახამია

ნია კეკელიძე

ნინო კეკელიძე

ნათია კეკელიძე

114 საცხოვრებელი ბინა
ქ. ბათუმი, ლეონიძის ქუჩა N15, 

ბინა N11
05.25.12.006.01.011 თანასაკუთრება 34.4 ლენა ციკოლია

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ოთარ გოგია

ირაკლი გოგია

გიორგი გოგია

მარიამი გოგია

მედეა კაკალია

დიანა კაკალია

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

20.42.05.121.01.013

05.25.12.006.01.003

05.25.12.006.01.030

20.48.04.200.02.005

20.48.04.200.02.008

20.48.04.200.03.004

05.26.27.012.01.012 

05.26.27.012.01.011

05.26.27.012.01.004

თანასაკუთრება

თანასაკუთრება

თანასაკუთრება

20.48.04.200.02.017

თანასაკუთრება

თანასაკუთრება

თანასაკუთრება

თანასაკუთრება

ქ. ქობულეთი, დაბა ჩაქვი, ა. 

წერეთლის ქუჩა N5, ბინა N4

ქ. ბათუმი, მელიქიშვილის მე-

III შესახვევი N21, ბინა N12 და 

ბინა N11

ქ. ბათუმი, მელიქიშვილის მე-

III შესახვევი N21, ბინა N4

თანასაკუთრება

თანასაკუთრება

ქ. ბათუმი, ლეონიძის ქუჩა N15, 

ბინა N30

ქ. ქობულეთი, თავისუფლების 

ქუჩა N19-ის მიმდებარედ, ბინა 

N13

ქ. ბათუმი, ლეონიძის ქუჩა N15, 

ბინა N3

ქ. ქობულეთი, დაბა ჩაქვი, ა. 

წერეთლის ქუჩა N5, ბინა N17

ქ. ქობულეთი, დაბა ჩაქვი, ა. 

წერეთლის ქუჩა N5, ბინა N5

ქ. ქობულეთი, დაბა ჩაქვი, ა. 

წერეთლის ქუჩა N5, ბინა N8

113

104

107

საცხოვრებელი ბინა103

39.41

52.41

61.79

31.64

29,14          

29,42

39.04

საცხოვრებელი ბინა115

საცხოვრებელი ბინა

საცხოვრებელი ბინა

საცხოვრებელი ბინა

საცხოვრებელი ბინა

საცხოვრებელი ბინა

საცხოვრებელი ბინა

108

109

საცხოვრებელი ბინა116

102

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N67 ბრძანება                

21.04.2017

23.18

34.71

36.56



117 საცხოვრებელი ბინა
ქ. ბათუმი, ლეონიძის ქუჩა N15, 

ბინა N9
05.25.12.006.01.009 თანასაკუთრება 27.51 მედეა ჯიქია-კიკნაველიძე

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ნუკრი ტაბაღუა

ნიკოლოზ ტაბაღუა

ნათია ტაბაღუა

ოლეგ დიაჩენკო

ელადა დიაჩენკო

მანანა ტაბაღუა

ლევან დიაჩენკო

ვიტალი ბოჯგუა

მარიამ ირემაძე

მაია ბოჯგუა

121 საცხოვრებელი ბინა
ქ. ბათუმი, ხახულის ქუჩა N53, 

ბინა N19
05.25.08.076.01.019 თანასაკუთრება 38.15 სოზარ მურღულია

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ზაიდა გადილია

მარიამი დოლიძე

გიორგი დოლიძე

ავთანდილ გვალია

ტარიელ გვალია

ჟულიეტა გვალია

ნანი შავაძე

ანზორ სოლომონიძე

მარგალიტა ქარცივაძე

ია სოლომონიძე

ლიზიკო სოლომონიძე

ემილი სოლომონიძე

ანდრია სოლომონიძე

თამარ ქამადაძე

რუსლან ქამადაძე

ნათელა ქარვცივაძე

გიორგი ქარცივაძე

მერაბ ქარცივაძე

იმედა ოქროპირიძე

ეკა გიორგაძე

გიული ოქროპირიძე

ლუკა ოქროპირიძე

ნუცა ოქროპირიძე

მურმან მუკუტაძე

მზიური აბულაძე

თამარა მუკუტაძე

როსტევან მუკუტაძე

მათე მუკუტაძე

მარიამ მუკუტაძე

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

თანასაკუთრება

თანასაკუთრება

თანასაკუთრება

თანასაკუთრება

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

20.48.04.200.01.007

05.25.12.006.01.006

05.25.12.006.01.014 

05.25.12.006.01.014

05.25.12.006.01.031

05.25.08.076.01.014

20.42.05.121.01.017

05.31.07.087.01.014

თანასაკუთრება

თანასაკუთრება

თანასაკუთრება

ქ. ბათუმი, ხახულის ქუჩა N53, 

ბინა N14

ქ. ბათუმი, ლეონიძის ქუჩა N15, 

ბინა N31

ქ. ბათუმი, ლეონიძის ქუჩა N15, 

ბინა N6

ქ. ბათუმი, ლეონიძის ქუჩა N15, 

ბინა N14 და ბინა N15

საცხოვრებელი ბინა125

საცხოვრებელი ბინა

საცხოვრებელი ბინა

საცხოვრებელი ბინა

საცხოვრებელი ბინა

საცხოვრებელი ბინა

საცხოვრებელი ბინა118

119

122

123

124

120

თანასაკუთრება 51,80

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N125 ბრძანება                

13.07.2017

ა) საპრივატიზებო საფასურის გადახდა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 30 (ოცდაათი)

კალენდარული დღის ვადაში;

ბ) ხელშეკრულების გაფორმებიდან 1 (ერთი) წლის განმავლობაში, საკუთრებაში

გადაცემული უძრავი ქონების გასხვისების, გაქირავების და იპოთეკის უფლებით

დატვირთვის აკრძალვა;                                                                  გ) მიეცეს რეკომენდაცია 

მყიდველს მათ საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული

ნივთობრივად ნაკლის მქონე (ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური საფრთხის შემცვლელი) 

126

20.49.01.246.01.004

ქობულეთის 

მუნიციპალიტეტის, სოფელი 

ჩაისუბანი

საცხოვრებელი ფართი129

20.49.01.246.01.001

ქობულეთის 

მუნიციპალიტეტის, სოფელი 

ჩაისუბანი

თანასაკუთრება 52,80

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N125 ბრძანება                

13.07.2017

ა) საპრივატიზებო საფასურის გადახდა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 30 (ოცდაათი)

კალენდარული დღის ვადაში;

ბ) ხელშეკრულების გაფორმებიდან 1 (ერთი) წლის განმავლობაში, საკუთრებაში

გადაცემული უძრავი ქონების გასხვისების, გაქირავების და იპოთეკის უფლებით

დატვირთვის აკრძალვა;                                                                  გ) მიეცეს რეკომენდაცია 

მყიდველს მათ საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული

ნივთობრივად ნაკლის მქონე (ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური საფრთხის შემცვლელი) 

უძრავი

საცხოვრებელი ფართი

ა) საპრივატიზებო საფასურის გადახდა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 30 (ოცდაათი)

კალენდარული დღის ვადაში;

ბ) ხელშეკრულების გაფორმებიდან 1 (ერთი) წლის განმავლობაში, საკუთრებაში

გადაცემული უძრავი ქონების გასხვისების, გაქირავების და იპოთეკის უფლებით

დატვირთვის აკრძალვა;                                                                  გ) მიეცეს რეკომენდაცია 

მყიდველს მათ საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული

ნივთობრივად ნაკლის მქონე (ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური საფრთხის შემცვლელი) 

თანასაკუთრება 57,20 როინ შამილიშვილი

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N125 ბრძანება                

13.07.2017

ა) საპრივატიზებო საფასურის გადახდა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 30 (ოცდაათი)

კალენდარული დღის ვადაში;

ბ) ხელშეკრულების გაფორმებიდან 1 (ერთი) წლის განმავლობაში, საკუთრებაში

გადაცემული უძრავი ქონების გასხვისების, გაქირავების და იპოთეკის უფლებით

დატვირთვის აკრძალვა;                                                                  გ) მიეცეს რეკომენდაცია 

მყიდველს მათ საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული

ნივთობრივად ნაკლის მქონე (ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური საფრთხის შემცვლელი) 

უძრავი

ქონება არ გამოიყენონ საცხოვრებლად.

საცხოვრებელი ფართი

ქობულეთის 

მუნიციპალიტეტის, სოფელი 

ჩაისუბანი

20.49.01.246.01.003 თანასაკუთრება 57,40128

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N125 ბრძანება                

13.07.2017

ქობულეთის 

მუნიციპალიტეტის, სოფელი 

ჩაისუბანი

საცხოვრებელი ფართი127 20.49.01.246.01.002

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N67 ბრძანება                

21.04.2017

42.14

43.76

36,56        

37,13

37.13

45.83

33.13

48.66

ქ. ქობულეთი, თავისუფლების 

ქუჩა N19-ის მიმდებარედ, ბინა 

N17

ქ. ბათუმი, კახაბრის 

დასახლება, ბინა N14

ქ. ქობულეთი, დაბა ჩაქვი, ა. 

წერეთლის ქუჩა N5, ბინა N7



20.49.01.246.01.004

ქობულეთის 

მუნიციპალიტეტის, სოფელი 

ჩაისუბანი

საცხოვრებელი ფართი129 თანასაკუთრება 57,20 როინ შამილიშვილი

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N125 ბრძანება                

13.07.2017

ა) საპრივატიზებო საფასურის გადახდა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 30 (ოცდაათი)

კალენდარული დღის ვადაში;

ბ) ხელშეკრულების გაფორმებიდან 1 (ერთი) წლის განმავლობაში, საკუთრებაში

გადაცემული უძრავი ქონების გასხვისების, გაქირავების და იპოთეკის უფლებით

დატვირთვის აკრძალვა;                                                                  გ) მიეცეს რეკომენდაცია 

მყიდველს მათ საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული

ნივთობრივად ნაკლის მქონე (ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური საფრთხის შემცვლელი) 

უძრავი

ქონება არ გამოიყენონ საცხოვრებლად.


