
1
არასაცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, ტბეთის 

ქუჩა N16
68.1 თანასაკუთრება 05.30.27.023.01.011 1

ა) ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში.

ბ). „გაფრთხილებული უნდა იქნეს დაზარალებული მხარე ოჯახის წევრების 

ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის უსაფრთხოების დაცვის 

უზრუნველსაყოფად არ გამოიყენოს მის საკუთრებაში/მფლობელობაში 

არსებული ნივთობრივად ნაკლის მქონე (ბუნებრივი ან/და  პროექტი 

ტექნოგენური საფრთხის შემცვლელი) უძრავი ქონება საცხოვრებლად.

გ) მესამე პირების უსაფრთხოებისა და კანონიერი ინტერესებიდან 

გამომდინარე   გაფრთხილებული იქნეს დაზარალებული მხარე, რომ მის 

საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული ნივთობრივად ნაკლის მქონე 

(ბუნებრივი ან/და ანთროპოგენური საფრთხის შემცვლელი) უძრავი ქონების 

გასხვისების/გადაცემის შემთხვევაში საცხოვრებლად გამოყენების მიზნით. 

დაეკისრება პასუხისმგებლობა მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში.

ზურაბ ფარტენაძე    მაყვალა  

ფარტენაძე     ასლან ფარტენაძე      

მანონი ფხაკაძე           ანა ფარტენ აძე     

დავით ფარტენაძე     მარიამ ფარტენაძე      

2
არასაცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, 

ტბეთის ქუჩა N16
67,70 თანასაკუთრება 05.30.27.023.01.051 1

ა) ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში.

ბ). „გაფრთხილებული უნდა იქნეს დაზარალებული მხარე ოჯახის წევრების 

ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის უსაფრთხოების დაცვის 

უზრუნველსაყოფად არ გამოიყენოს მის საკუთრებაში/მფლობელობაში 

არსებული ნივთობრივად ნაკლის მქონე (ბუნებრივი ან/და  პროექტი 

ტექნოგენური საფრთხის შემცვლელი) უძრავი ქონება საცხოვრებლად.

გ) მესამე პირების უსაფრთხოებისა და კანონიერი ინტერესებიდან 

გამომდინარე   გაფრთხილებული იქნეს დაზარალებული მხარე, რომ მის 

საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული ნივთობრივად ნაკლის მქონე 

(ბუნებრივი ან/და ანთროპოგენური საფრთხის შემცვლელი) უძრავი ქონების 

გასხვისების/გადაცემის შემთხვევაში საცხოვრებლად გამოყენების მიზნით. 

დაეკისრება პასუხისმგებლობა მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში.

ვაჟა შაქარიშვილი   იამზე კუპატაძე            

ვაჟა შაქარიშვილი   ნესტანი ბერიძე             

ნიცა შაქარიშვილი

3
არასაცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, 

ტბეთის ქუჩა N18
68.2 თანასაკუთრება 05.30.27.023.02.007 1

ა) ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში.

ბ). „გაფრთხილებული უნდა იქნეს დაზარალებული მხარე ოჯახის წევრების 

ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის უსაფრთხოების დაცვის 

უზრუნველსაყოფად არ გამოიყენოს მის საკუთრებაში/მფლობელობაში 

არსებული ნივთობრივად ნაკლის მქონე (ბუნებრივი ან/და  პროექტი 

ტექნოგენური საფრთხის შემცვლელი) უძრავი ქონება საცხოვრებლად.

გ) მესამე პირების უსაფრთხოებისა და კანონიერი ინტერესებიდან 

გამომდინარე   გაფრთხილებული იქნეს დაზარალებული მხარე, რომ მის 

საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული ნივთობრივად ნაკლის მქონე 

(ბუნებრივი ან/და ანთროპოგენური საფრთხის შემცვლელი) უძრავი ქონების 

გასხვისების/გადაცემის შემთხვევაში საცხოვრებლად გამოყენების მიზნით. 

დაეკისრება პასუხისმგებლობა მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში.

გია ჯაიანი                   ჩიტო ჯაიანი        

მელანო ჯაიანი    გიორგი ჯაიანი     

ზაალი ჯაიანი            გელა ჯაიანი          

ხათუნა მახარაძე       ბექა ჯაიანი

2016 წელს პირდაპირი მიყიდვის ფორმით  პრივატიზებულ საცხოვრებელი ფართების ნუსხა     

მყიდველი 

12.04.2016 
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4
არასაცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, 

ტბეთის ქუჩა N18
68.1 თანასაკუთრება 05.30.27.023.02.047 1

ა) ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში.

ბ). „გაფრთხილებული უნდა იქნეს დაზარალებული მხარე ოჯახის წევრების 

ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის უსაფრთხოების დაცვის 

უზრუნველსაყოფად არ გამოიყენოს მის საკუთრებაში/მფლობელობაში 

არსებული ნივთობრივად ნაკლის მქონე (ბუნებრივი ან/და  პროექტი 

ტექნოგენური საფრთხის შემცვლელი) უძრავი ქონება საცხოვრებლად.

გ) მესამე პირების უსაფრთხოებისა და კანონიერი ინტერესებიდან 

გამომდინარე   გაფრთხილებული იქნეს დაზარალებული მხარე, რომ მის 

საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული ნივთობრივად ნაკლის მქონე 

(ბუნებრივი ან/და ანთროპოგენური საფრთხის შემცვლელი) უძრავი ქონების 

გასხვისების/გადაცემის შემთხვევაში საცხოვრებლად გამოყენების მიზნით. 

დაეკისრება პასუხისმგებლობა მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში.

ხვიჩა ნოღაიდელი    მარინა თედორაძე           

ლუკა ნოღაიდელი

5 საცხოვრებელი ბინა
ქ. ბათუმი, 

ტბეთის ქუჩა N18
68,10 თანასაკუთრება 05.30.27.023.02.012 1

ა) ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში.

ბ). „გაფრთხილებული უნდა იქნეს დაზარალებული მხარე ოჯახის წევრების 

ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის უსაფრთხოების დაცვის 

უზრუნველსაყოფად არ გამოიყენოს მის საკუთრებაში/მფლობელობაში 

არსებული ნივთობრივად ნაკლის მქონე (ბუნებრივი ან/და  პროექტი 

ტექნოგენური საფრთხის შემცვლელი) უძრავი ქონება საცხოვრებლად.

გ) მესამე პირების უსაფრთხოებისა და კანონიერი ინტერესებიდან 

გამომდინარე   გაფრთხილებული იქნეს დაზარალებული მხარე, რომ მის 

საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული ნივთობრივად ნაკლის მქონე 

(ბუნებრივი ან/და ანთროპოგენური საფრთხის შემცვლელი) უძრავი ქონების 

გასხვისების/გადაცემის შემთხვევაში საცხოვრებლად გამოყენების მიზნით. 

დაეკისრება პასუხისმგებლობა მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში.

ხათუნა დათუნაშვილი       დავით 

დათუნაშვილი  მაია დათუნაშვილი      

გიორგიდათუნაშვილი    გურანდა 

ხაჯიშვილი     რეზიკო დათუნაშვილი

6 საცხოვრებელი ბინა
ქ. ბათუმი, ტბეთის 

ქუჩა N16
68,20 თანასაკუთრება 05.30.27.023.01.037 1

ა) ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს 

საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების 

ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.

ბ). „გაფრთხილებული უნდა იქნეს დაზარალებული მხარე ოჯახის 

წევრების ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის უსაფრთხოების დაცვის 

უზრუნველსაყოფად არ გამოიყენოს მის 

საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული ნივთობრივად ნაკლის 

მქონე (ბუნებრივი ან/და  პროექტი ტექნოგენური საფრთხის 

შემცვლელი) უძრავი ქონება საცხოვრებლად.

გ) მესამე პირების უსაფრთხოებისა და კანონიერი ინტერესებიდან 

გამომდინარე   გაფრთხილებული იქნეს დაზარალებული მხარე, 

რომ მის საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული ნივთობრივად 

ნაკლის მქონე (ბუნებრივი ან/და ანთროპოგენური საფრთხის 

შემცვლელი) უძრავი ქონების გასხვისების/გადაცემის შემთხვევაში 

საცხოვრებლად გამოყენების მიზნით. დაეკისრება 

პასუხისმგებლობა მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში.

თამაზ გაბაიძე                      თინა 

გაბაიძე                             გოჩა  

გაბაიძე                        ნარგულ 

გაბაიძე                  სულხან გაბაიძე                   

ვახტანგ გაბაიძე    

7 საცხოვრებელი ბინა

ქ. ბათუმი, თევდორე

მღვდელის ქუჩა N29, 

ბინა N8

50,73 თანასაკუთრება 05.31.07.011.01.008 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო 

თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.

მერაბ ბარამიძე

ნანა ბარამიძე

8 საცხოვრებელი ბინა
ქ. ბათუმი, სვიშევსკის 

ქუჩა N155, ბინა N1
84,70 თანასაკუთრება 05.30.10.154.01.001 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო 

თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.

მარინა კარაბაშიდი

ოლეგ ჩეპრასოვი

ელენა ხაჩატურიანი

9 საცხოვრებელი ბინა

ქ. ბათუმი, სვიშევსკის 

ქუჩაN204/ქ. ბათუმი, 

სამხედროქალაქი N1, 

ბინა N204, ბინაN19

88,20 თანასაკუთრება 05.30.10.092.01.019 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო 

თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.

ალიოშა აბუსელიძე

12.04.2016 

N95

21.11.2016   

N306



10 საცხოვრებელი ბინა

ქ. ბათუმი, ფრიდონ

ხალვაშის ჩიხი XV, N2, 

ბინა N27

54,16 თანასაკუთრება 05.35.27.002.01.027 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო 

თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.

ელენა ბაუკოვა

11 საცხოვრებელი ბინა

შუახევის

მუნიციპალიტეტი, 

სოფელ ხიჭაური 

,,ტაკიძეები“, ბინა N1

76,13 თანასაკუთრება 24.07.35.295.02.001 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო 

თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.

მირზა მოსიძე

12 საცხოვრებელი ბინა

შუახევის

მუნიციპალიტეტი, 

სოფელ ხიჭაური 

,,ტაკიძეები“, ბინა N5

27,44 თანასაკუთრება 24.07.35.295.01.005 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო 

თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.

მურმან ბერიძე

13 საცხოვრებელი ბინა

შუახევის

მუნიციპალიტეტი, 

სოფელ ხიჭაური 

,,ტაკიძეები“, ბინა N23

27,44 თანასაკუთრება 24.07.35.295.01.023 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო 

თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.

ირაკლი ქათამაძე

14 საცხოვრებელი ბინა

შუახევის

მუნიციპალიტეტი, 

სოფელ ხიჭაური 

,,ტაკიძეები“, ბინა N35

46,97 თანასაკუთრება 24.07.35.295.01.035 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო 

თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.

როლანდ ქათამაძე

15 საცხოვრებელი ბინა

ქალაქ ბათუმში, 

ტბეთის ქუჩა N18, ბინა 

N23 

68,1 თანასაკუთრება 05.30.27.023.02.023 1

ა) ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს 

საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების 

ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.

ბ). „გაფრთხილებული უნდა იქნეს დაზარალებული მხარე ოჯახის 

წევრების ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის უსაფრთხოების დაცვის 

უზრუნველსაყოფად არ გამოიყენოს მის 

საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული ნივთობრივად ნაკლის 

მქონე (ბუნებრივი ან/და  პროექტი ტექნოგენური საფრთხის 

შემცვლელი) უძრავი ქონება საცხოვრებლად.

გ) მესამე პირების უსაფრთხოებისა და კანონიერი ინტერესებიდან 

გამომდინარე   გაფრთხილებული იქნეს დაზარალებული მხარე, 

რომ მის საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული ნივთობრივად 

ნაკლის მქონე (ბუნებრივი ან/და ანთროპოგენური საფრთხის 

შემცვლელი) უძრავი ქონების გასხვისების/გადაცემის შემთხვევაში 

საცხოვრებლად გამოყენების მიზნით. დაეკისრება 

პასუხისმგებლობა მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში.

ნოდარ ზოიძეს შუშანა ზოიძეს 

ბადრი ზოიძეს     ინგა დავითაძეს  

დავით ზოიძეს  დაჩი ზოიძეს 

21.11.2016   

N306

22.11.2016        

N308



16 საცხოვრებელი ბინა

ქალაქ ბათუმში, 

ტბეთის ქუჩა N16, ბინა 

N20

67.7 თანასაკუთრება 05.30.27.023.01.020 1

ა) ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს 

საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების 

ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.

ბ). „გაფრთხილებული უნდა იქნეს დაზარალებული მხარე ოჯახის 

წევრების ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის უსაფრთხოების დაცვის 

უზრუნველსაყოფად არ გამოიყენოს მის 

საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული ნივთობრივად ნაკლის 

მქონე (ბუნებრივი ან/და  პროექტი ტექნოგენური საფრთხის 

შემცვლელი) უძრავი ქონება საცხოვრებლად.

გ) მესამე პირების უსაფრთხოებისა და კანონიერი ინტერესებიდან 

გამომდინარე   გაფრთხილებული იქნეს დაზარალებული მხარე, 

რომ მის საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული ნივთობრივად 

ნაკლის მქონე (ბუნებრივი ან/და ანთროპოგენური საფრთხის 

შემცვლელი) უძრავი ქონების გასხვისების/გადაცემის შემთხვევაში 

საცხოვრებლად გამოყენების მიზნით. დაეკისრება 

პასუხისმგებლობა მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში.

თენგიზ ბიაძეს  ნინო ბიაძეს      

რამაზ ბიაძეს ნიკოლოზ ბიაძეს 

გოგუცა კომახიძეს 

17 საცხოვრებელი ბინა

ქალაქ ბათუმში, 

ტბეთის ქუჩა N18, ბინა 

N53 

68.1 თანასაკუთრება 05.30.27.023.02.053 1
21.11.2016        

N304

ა) ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს 

საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების 

ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.

ბ). „გაფრთხილებული უნდა იქნეს დაზარალებული მხარე ოჯახის 

წევრების ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის უსაფრთხოების დაცვის 

უზრუნველსაყოფად არ გამოიყენოს მის 

საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული ნივთობრივად ნაკლის 

მქონე (ბუნებრივი ან/და  პროექტი ტექნოგენური საფრთხის 

შემცვლელი) უძრავი ქონება საცხოვრებლად.

გ) მესამე პირების უსაფრთხოებისა და კანონიერი ინტერესებიდან 

გამომდინარე   გაფრთხილებული იქნეს დაზარალებული მხარე, 

რომ მის საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული ნივთობრივად 

ნაკლის მქონე (ბუნებრივი ან/და ანთროპოგენური საფრთხის 

შემცვლელი) უძრავი ქონების გასხვისების/გადაცემის შემთხვევაში 

საცხოვრებლად გამოყენების მიზნით. დაეკისრება 

პასუხისმგებლობა მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში.

კარლო ტარიელაძეს ლიანა 

ტარიელაძეს  მირზა ტარიელაძეს 

18

არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის, 

სოფელ ახალშენში 

მდებარე 302 კვ.მ  (ს/კ )

302 22.23.03.328 1

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. 

რევაზ ბერიძეს  მანანა ბერიძეს         

შაქრო ბერიძეს ლაურა ტეტემაძეს 

თემურ ბერიძეს    დოდო ბერიძეს  

ავთანდილ ბერიძეს , ია 

თავართქილაძეს  თემო ბერიძეს 

19

არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის, 

სოფელ ფერიაში 

მდებარე 300 კვ.მ 

არასასოფლო- (ს/კ 

300 22.24.02.635) 1

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. 

ნანული მელაძეს ალექსანდრე 

მელაძეს , გელოდი მელაძეს  

გიორგი მელაძეს 

22.11.2016        

N308

21.11.2016        

N305



21 საცხოვრებელი ბინა

ქალაქ ბათუმში, 

ტბეთის ქუჩა N18, ბინა 

N17 

67.7 თანასაკუთრება 05.30.27.023.02.017 1
2.12.2016           

N311

ა)   საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების 

ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

ბ) ხელშეკრულების გაფორმებიდან 1 (ერთი) თვის ვადაში 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ჩაისუბანში მდებარე 1001 

კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 

20.49.01.180) უსასყიდლოდ, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

საკუთრებაში გადაცემა.

დავით ცინარიძეს (პ/ნ 

61005003450), მზიური ცინარიძეს 

(პ/ნ 6170474436), ფატი ცინარიძეს 

(პ/ნ 61006057188) და ჯამბულ 

ცინარიძეს (პ/ნ 61005004921)

22 საცხოვრებელი ბინა

ხელვაჩაურის

მუნიციპალიტეტი,

სოფელი ორთაბათუმი
91.82 თანასაკუთრება 22.22.11.217.01.021 1

ა. საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების 

ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.                                 

ბ.  ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში, 

საკუთრებაში გადაცემული უძრავი ქონების გასხვისების, 

გაქირავების და იპოთეკის უფლებით დატვირთვის აკრძალვა;                                                                                                  

3. მიეცეს რეკომენდაცია მყიდველს მათ 

საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული ნივთობრივად ნაკლის 

მქონე (ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური საფრთხის შემცვლელი) 

უძრავი ქონება არ გამოიყენონ საცხოვრებლად. 

ნუგზარ დევაძე

გურამ დევაძე

ქსენია დევაძე

რუსუდან პაქსაძე

დიანა დურსუნიძე

კახა დევაძე

ბადრი დევაძე

გოჩა დევაძე

ხვიჩა დევაძე

ინეზა დევაძე

ლუიზა დევაძე

23 საცხოვრებელი ბინა

ხელვაჩაურის

მუნიციპალიტეტი,

სოფელი ორთაბათუმი
91.82 თანასაკუთრება 22.22.11.217.01.016 1

ა. საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების 

ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.                                 

ბ.  ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში, 

საკუთრებაში გადაცემული უძრავი ქონების გასხვისების, 

გაქირავების და იპოთეკის უფლებით დატვირთვის აკრძალვა;                                                                                                  

3. მიეცეს რეკომენდაცია მყიდველს მათ 

საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული ნივთობრივად ნაკლის 

მქონე (ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური საფრთხის შემცვლელი) 

უძრავი ქონება არ გამოიყენონ საცხოვრებლად. 

მერი ფაღავა

ირინე ფაღავა

ანანო ფაღავა

მარიამი ფაღავა

გოგა ფაღავა

ირაკლი ფაღავა

ლიანა ბუჟღულაშვილი

24 საცხოვრებელი ბინა

ხელვაჩაურის

მუნიციპალიტეტი,

სოფელი ორთაბათუმი
74.88 თანასაკუთრება 22.22.11.217.01.024 1

ა. საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების 

ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.                                 

ბ.  ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში, 

საკუთრებაში გადაცემული უძრავი ქონების გასხვისების, 

გაქირავების და იპოთეკის უფლებით დატვირთვის აკრძალვა;                                                                                                  

3. მიეცეს რეკომენდაცია მყიდველს მათ 

საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული ნივთობრივად ნაკლის 

მქონე (ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური საფრთხის შემცვლელი) 

უძრავი ქონება არ გამოიყენონ საცხოვრებლად. 

მერი თავდგირიძე

თენგიზ თავდგირიძე

ზეინაბ დუმბაძე

მირიანი თავდგირიძე

მარიამი თავდგირიძე

მილენა თავდგირიძე

25 საცხოვრებელი ბინა

ხელვაჩაურის

მუნიციპალიტეტი,

სოფელი ორთაბათუმი
74.88 თანასაკუთრება 22.22.11.217.02.019 1

ა. საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების 

ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.                                 

ბ.  ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში, 

საკუთრებაში გადაცემული უძრავი ქონების გასხვისების, 

გაქირავების და იპოთეკის უფლებით დატვირთვის აკრძალვა;                                                                                                  

3. მიეცეს რეკომენდაცია მყიდველს მათ 

საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული ნივთობრივად ნაკლის 

მქონე (ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური საფრთხის შემცვლელი) 

უძრავი ქონება არ გამოიყენონ საცხოვრებლად. 

მაყვალა გორაძე

რომან გორაძე

ნარგიზ გოგიტიძე

მარი გორაძე

ალეკო გორაძე

მიხეილ გორაძე

28.11.2016           

N310ა



26 საცხოვრებელი ბინა

ხელვაჩაურის

მუნიციპალიტეტი,

სოფელი ორთაბათუმი
74.88 თანასაკუთრება 22.22.11.217.01.009 1

ა. საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების 

ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.                                 

ბ.  ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში, 

საკუთრებაში გადაცემული უძრავი ქონების გასხვისების, 

გაქირავების და იპოთეკის უფლებით დატვირთვის აკრძალვა;                                                                                                  

3. მიეცეს რეკომენდაცია მყიდველს მათ 

საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული ნივთობრივად ნაკლის 

მქონე (ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური საფრთხის შემცვლელი) 

უძრავი ქონება არ გამოიყენონ საცხოვრებლად. 

გენადი ქოქოლაძე

ქეთევან ფუტკარაძე

მარი ქოქოლაძე

გვანცა ქოქოლაძე

შოთა ქოქოლაძე

27 საცხოვრებელი ბინა

ხელვაჩაურის

მუნიციპალიტეტი,

სოფელი ორთაბათუმი
63.85 თანასაკუთრება 22.22.11.217.02.005 1

ა. საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების 

ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.                                 

ბ.  ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში, 

საკუთრებაში გადაცემული უძრავი ქონების გასხვისების, 

გაქირავების და იპოთეკის უფლებით დატვირთვის აკრძალვა;                                                                                                  

3. მიეცეს რეკომენდაცია მყიდველს მათ 

საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული ნივთობრივად ნაკლის 

მქონე (ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური საფრთხის შემცვლელი) 

უძრავი ქონება არ გამოიყენონ საცხოვრებლად. 

ნუგზარ ფუტკარაძე

თინათინ ბერიძე

ანა ფუტკარაძე

აკაკი ფუტკარაძე

ქეთი ფუტკარაძე

28 საცხოვრებელი ბინა

ხელვაჩაურის

მუნიციპალიტეტი,

სოფელი ორთაბათუმი
72.56 თანასაკუთრება 22.22.11.217.01.025 1

ა. საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების 

ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.                                 

ბ.  ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში, 

საკუთრებაში გადაცემული უძრავი ქონების გასხვისების, 

გაქირავების და იპოთეკის უფლებით დატვირთვის აკრძალვა;                                                                                                  

3. მიეცეს რეკომენდაცია მყიდველს მათ 

საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული ნივთობრივად ნაკლის 

მქონე (ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური საფრთხის შემცვლელი) 

უძრავი ქონება არ გამოიყენონ საცხოვრებლად. 

მალხაზ გორაძე

ფატმან ზოიძე

სესილი გორაძე

ლუკა გორაძე

ენრიკე გორაძე

29 საცხოვრებელი ბინა

ხელვაჩაურის

მუნიციპალიტეტი,

სოფელი ორთაბათუმი
59.24 თანასაკუთრება 22.22.11.217.02.012 1

ა. საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების 

ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.                                 

ბ.  ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში, 

საკუთრებაში გადაცემული უძრავი ქონების გასხვისების, 

გაქირავების და იპოთეკის უფლებით დატვირთვის აკრძალვა;                                                                                                  

3. მიეცეს რეკომენდაცია მყიდველს მათ 

საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული ნივთობრივად ნაკლის 

მქონე (ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური საფრთხის შემცვლელი) 

უძრავი ქონება არ გამოიყენონ საცხოვრებლად. 

ზაურ საითაძე

მედიკო საითაძე

კობა საითაძე

მეგი საითაძე

30 საცხოვრებელი ბინა

ხელვაჩაურის

მუნიციპალიტეტი,

სოფელი ორთაბათუმი
91.82 თანასაკუთრება 22.22.11.217.02.006 1

ა. საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების 

ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.                                 

ბ.  ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში, 

საკუთრებაში გადაცემული უძრავი ქონების გასხვისების, 

გაქირავების და იპოთეკის უფლებით დატვირთვის აკრძალვა;                                                                                                  

3. მიეცეს რეკომენდაცია მყიდველს მათ 

საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული ნივთობრივად ნაკლის 

მქონე (ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური საფრთხის შემცვლელი) 

უძრავი ქონება არ გამოიყენონ საცხოვრებლად. 

ილია კორძაია

მალხაზ კორძაია

მედეა კვირიკაძე

იაგო კორძაია

იმედა კორძაია   ირაკლი კორძაია

ნიკა კორძაია

28.11.2016           

N310ა



31 საცხოვრებელი ბინა

ხელვაჩაურის

მუნიციპალიტეტი,

სოფელი ორთაბათუმი
72.56 თანასაკუთრება 22.22.11.217.01.010 1

ა. საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების 

ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.                                 

ბ.  ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში, 

საკუთრებაში გადაცემული უძრავი ქონების გასხვისების, 

გაქირავების და იპოთეკის უფლებით დატვირთვის აკრძალვა;                                                                                                  

3. მიეცეს რეკომენდაცია მყიდველს მათ 

საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული ნივთობრივად ნაკლის 

მქონე (ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური საფრთხის შემცვლელი) 

უძრავი ქონება არ გამოიყენონ საცხოვრებლად. 

შოთა მახარაძე

ვარდო მახარაძე

რამაზ მახარაძე

გიული მახარაძე

მიშა მახარაძე

არჩილ მახარაძე

შოთიკო მახარაძე

32 საცხოვრებელი ბინა

ხელვაჩაურის

მუნიციპალიტეტი,

სოფელი ორთაბათუმი
52.53 თანასაკუთრება 22.22.11.217.01.018 1

ა. საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების 

ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.                                 

ბ.  ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში, 

საკუთრებაში გადაცემული უძრავი ქონების გასხვისების, 

გაქირავების და იპოთეკის უფლებით დატვირთვის აკრძალვა;                                                                                                  

3. მიეცეს რეკომენდაცია მყიდველს მათ 

საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული ნივთობრივად ნაკლის 

მქონე (ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური საფრთხის შემცვლელი) 

უძრავი ქონება არ გამოიყენონ საცხოვრებლად. 

ხასან დავითაშვილი

ვიტალი დავითაშვილი

თეონა კირთაძე

ლიზი დავითაშვილი

33 საცხოვრებელი ბინა

ხელვაჩაურის

მუნიციპალიტეტი,

სოფელი ორთაბათუმი
59.24 თანასაკუთრება 22.22.11.217.01.017 1

ა. საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების 

ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.                                 

ბ.  ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში, 

საკუთრებაში გადაცემული უძრავი ქონების გასხვისების, 

გაქირავების და იპოთეკის უფლებით დატვირთვის აკრძალვა;                                                                                                  

3. მიეცეს რეკომენდაცია მყიდველს მათ 

საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული ნივთობრივად ნაკლის 

მქონე (ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური საფრთხის შემცვლელი) 

უძრავი ქონება არ გამოიყენონ საცხოვრებლად. 

გენადი ქოქოლაძე

გულნაზ ქადაგიძე

გია ქოქოლაძე

ნაირა ქოქოლაძე

34 საცხოვრებელი ბინა

ხელვაჩაურის

მუნიციპალიტეტი,

სოფელი ორთაბათუმი
59.24 თანასაკუთრება 22.22.11.217.01.022 1

ა. საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების 

ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.                                 

ბ.  ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში, 

საკუთრებაში გადაცემული უძრავი ქონების გასხვისების, 

გაქირავების და იპოთეკის უფლებით დატვირთვის აკრძალვა;                                                                                                  

3. მიეცეს რეკომენდაცია მყიდველს მათ 

საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული ნივთობრივად ნაკლის 

მქონე (ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური საფრთხის შემცვლელი) 

უძრავი ქონება არ გამოიყენონ საცხოვრებლად. 

გია ბაკურიძე

ირინე ფარტენაძე

ქრისტინა ბაკურიძე

ამირან ბაკურიძე

35 საცხოვრებელი ბინა

ხელვაჩაურის

მუნიციპალიტეტი,

სოფელი ორთაბათუმი
52.53 თანასაკუთრება 22.22.11.217.01.008 1

ა. საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების 

ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.                                 

ბ.  ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში, 

საკუთრებაში გადაცემული უძრავი ქონების გასხვისების, 

გაქირავების და იპოთეკის უფლებით დატვირთვის აკრძალვა;                                                                                                  

3. მიეცეს რეკომენდაცია მყიდველს მათ 

საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული ნივთობრივად ნაკლის 

მქონე (ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური საფრთხის შემცვლელი) 

უძრავი ქონება არ გამოიყენონ საცხოვრებლად. 

ამირან ფუტკარაძე

ეთერ ფუტკარაძე

რესან ფუტკარაძე

მირანდა ფუტკარაძე

28.11.2016           

N310ა



36 საცხოვრებელი ბინა

ხელვაჩაურის

მუნიციპალიტეტი,

სოფელი ორთაბათუმი
74.88 თანასაკუთრება 22.22.11.217.02.014 1

ა. საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების 

ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.                                 

ბ.  ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში, 

საკუთრებაში გადაცემული უძრავი ქონების გასხვისების, 

გაქირავების და იპოთეკის უფლებით დატვირთვის აკრძალვა;                                                                                                  

3. მიეცეს რეკომენდაცია მყიდველს მათ 

საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული ნივთობრივად ნაკლის 

მქონე (ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური საფრთხის შემცვლელი) 

უძრავი ქონება არ გამოიყენონ საცხოვრებლად. 

რუსლან დარახველიძე

ჟუჟუნა ზოიძე

ინგა ჟოჟაძე

ლანა დარახველიძე

ანასტასია დარახველიძე

ნატა დარახველიძე

37 საცხოვრებელი ბინა

ხელვაჩაურის

მუნიციპალიტეტი,

სოფელი ორთაბათუმი
63.85 თანასაკუთრება 22.22.11.217.01.005 1

ა. საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების 

ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.                                 

ბ.  ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში, 

საკუთრებაში გადაცემული უძრავი ქონების გასხვისების, 

გაქირავების და იპოთეკის უფლებით დატვირთვის აკრძალვა;                                                                                                  

3. მიეცეს რეკომენდაცია მყიდველს მათ 

საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული ნივთობრივად ნაკლის 

მქონე (ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური საფრთხის შემცვლელი) 

უძრავი ქონება არ გამოიყენონ საცხოვრებლად. 

სულიკო ტარიელაძე

თემურ ტარიელაძე

გოდერძი ტარიელაძე

ლალი გორგილაძე

თამარ პაიჭაძე

ანდრია ტარიელაძე

ანიტა ტარიელაძე

38 საცხოვრებელი ბინა

ხელვაჩაურის

მუნიციპალიტეტი,

სოფელი ორთაბათუმი
72.56 თანასაკუთრება 22.22.11.217.01.020 1

ა. საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების 

ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.                                 

ბ.  ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში, 

საკუთრებაში გადაცემული უძრავი ქონების გასხვისების, 

გაქირავების და იპოთეკის უფლებით დატვირთვის აკრძალვა;                                                                                                  

3. მიეცეს რეკომენდაცია მყიდველს მათ 

საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული ნივთობრივად ნაკლის 

მქონე (ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური საფრთხის შემცვლელი) 

უძრავი ქონება არ გამოიყენონ საცხოვრებლად. 

მამუკა ხიმშიაშვილი

თეა ბეჟანიძე

ლელა ხიმშიაშვილი

არმაზ ხიმშიაშვილი

ნინო ხიმშიაშვილი

39 საცხოვრებელი ბინა

ხელვაჩაურის

მუნიციპალიტეტი,

სოფელი ორთაბათუმი
52.53 თანასაკუთრება 22.22.11.217.01.013 1

ა. საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების 

ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.                                 

ბ.  ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში, 

საკუთრებაში გადაცემული უძრავი ქონების გასხვისების, 

გაქირავების და იპოთეკის უფლებით დატვირთვის აკრძალვა;                                                                                                  

3. მიეცეს რეკომენდაცია მყიდველს მათ 

საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული ნივთობრივად ნაკლის 

მქონე (ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური საფრთხის შემცვლელი) 

უძრავი ქონება არ გამოიყენონ საცხოვრებლად. 

შადიე ხუნდაძე

როსტომ ხუნდაძე

40 საცხოვრებელი ბინა

ხელვაჩაურის

მუნიციპალიტეტი,

სოფელი ორთაბათუმი
72.56 თანასაკუთრება 22.22.11.217.02.025 1

ა. საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების 

ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.                                 

ბ.  ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში, 

საკუთრებაში გადაცემული უძრავი ქონების გასხვისების, 

გაქირავების და იპოთეკის უფლებით დატვირთვის აკრძალვა;                                                                                                  

3. მიეცეს რეკომენდაცია მყიდველს მათ 

საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული ნივთობრივად ნაკლის 

მქონე (ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური საფრთხის შემცვლელი) 

უძრავი ქონება არ გამოიყენონ საცხოვრებლად. 

ელგუჯა ბეჟანიძე

ჟუჟუნა ბეჟანიძე

ნარი ბეჟანიძე

ნუგზარ ბეჟანიძე

დარინა ბეჟანიძე

28.11.2016           

N310ა



41 საცხოვრებელი ბინა

ხელვაჩაურის

მუნიციპალიტეტი,

სოფელი ორთაბათუმი
52.53 თანასაკუთრება 22.22.11.217.02.013 1

ა. საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების 

ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.                                 

ბ.  ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში, 

საკუთრებაში გადაცემული უძრავი ქონების გასხვისების, 

გაქირავების და იპოთეკის უფლებით დატვირთვის აკრძალვა;                                                                                                  

3. მიეცეს რეკომენდაცია მყიდველს მათ 

საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული ნივთობრივად ნაკლის 

მქონე (ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური საფრთხის შემცვლელი) 

უძრავი ქონება არ გამოიყენონ საცხოვრებლად. 

მურმან ჯოიძე

ქრისტინა ჯინჭარაძე

მედეა ჯოიძე

ნუციკო ჯოიძე

42 საცხოვრებელი ბინა

ხელვაჩაურის

მუნიციპალიტეტი,

სოფელი ორთაბათუმი
74.88 თანასაკუთრება 22.22.11.217.02.009 1

ა. საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების 

ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.                                 

ბ.  ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში, 

საკუთრებაში გადაცემული უძრავი ქონების გასხვისების, 

გაქირავების და იპოთეკის უფლებით დატვირთვის აკრძალვა;                                                                                                  

3. მიეცეს რეკომენდაცია მყიდველს მათ 

საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული ნივთობრივად ნაკლის 

მქონე (ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური საფრთხის შემცვლელი) 

უძრავი ქონება არ გამოიყენონ საცხოვრებლად. 

იმედა ბოლქვაძე

ჯეირან ბოლქვაძე

ნათია ბოლქვაძე

მარიკა ბოლქვაძე

ოთარ ბოლქვაძე

43 საცხოვრებელი ბინა

ხელვაჩაურის

მუნიციპალიტეტი,

სოფელი ორთაბათუმი
52.53 თანასაკუთრება 22.22.11.217.02.023 1

ა. საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების 

ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.                                 

ბ.  ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში, 

საკუთრებაში გადაცემული უძრავი ქონების გასხვისების, 

გაქირავების და იპოთეკის უფლებით დატვირთვის აკრძალვა;                                                                                                  

3. მიეცეს რეკომენდაცია მყიდველს მათ 

საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული ნივთობრივად ნაკლის 

მქონე (ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური საფრთხის შემცვლელი) 

უძრავი ქონება არ გამოიყენონ საცხოვრებლად. 

შოთა ცინცაძე

ჯემალ ცინცაძე

ნარგიზ ცინცაძე

აილა ცინცაძე

44 საცხოვრებელი ბინა

ხელვაჩაურის

მუნიციპალიტეტი,

სოფელი ორთაბათუმი
91.82 თანასაკუთრება 22.22.11.217.02.021 1

ა. საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების 

ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.                                 

ბ.  ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში, 

საკუთრებაში გადაცემული უძრავი ქონების გასხვისების, 

გაქირავების და იპოთეკის უფლებით დატვირთვის აკრძალვა;                                                                                                  

3. მიეცეს რეკომენდაცია მყიდველს მათ 

საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული ნივთობრივად ნაკლის 

მქონე (ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური საფრთხის შემცვლელი) 

უძრავი ქონება არ გამოიყენონ საცხოვრებლად. 

მერაბ მალაყმაძე

მაყვალა აბესლამიძე

დავით მალაყმაძე

ავთანდილ მალაყმაძე

სოფიკო ბარამიძე

ლალი ასანიძე

მარიამ მალაყმაძე

ანდრია მალაყმაძე

მათე მალაყმაძე

დემეტრე მალაყმაძე

ანასტასია მალაყმაძე

45 საცხოვრებელი ბინა

ხელვაჩაურის

მუნიციპალიტეტი,

სოფელი ორთაბათუმი
66.18 თანასაკუთრება 22.22.11.217.01.004 1

ა. საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების 

ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.                                 

ბ.  ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში, 

საკუთრებაში გადაცემული უძრავი ქონების გასხვისების, 

გაქირავების და იპოთეკის უფლებით დატვირთვის აკრძალვა;                                                                                                  

3. მიეცეს რეკომენდაცია მყიდველს მათ 

საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული ნივთობრივად ნაკლის 

მქონე (ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური საფრთხის შემცვლელი) 

უძრავი ქონება არ გამოიყენონ საცხოვრებლად. 

შოთა დოლიძე

ლიანა დოლიძე

ასლან დოლიძე

ხათუნა ვერძაძე

კახა დოლიძე

ირმა დოლიძე

28.11.2016           

N310ა



46 საცხოვრებელი ბინა

ხელვაჩაურის

მუნიციპალიტეტი,

სოფელი ორთაბათუმი
72.62 თანასაკუთრება 22.22.11.217.02.001 1

ა. საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების 

ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.                                 

ბ.  ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში, 

საკუთრებაში გადაცემული უძრავი ქონების გასხვისების, 

გაქირავების და იპოთეკის უფლებით დატვირთვის აკრძალვა;                                                                                                  

3. მიეცეს რეკომენდაცია მყიდველს მათ 

საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული ნივთობრივად ნაკლის 

მქონე (ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური საფრთხის შემცვლელი) 

უძრავი ქონება არ გამოიყენონ საცხოვრებლად. 

ნოდარ მალაყმაძე

ნარიკო მალაყმაძე

გურამ მალაყმაძე

თამუნა დიმიტრაძე

თათია მალაყმაძე

გეგა მალაყმაძე

47 საცხოვრებელი ბინა

ხელვაჩაურის

მუნიციპალიტეტი,

სოფელი ორთაბათუმი
51.92 თანასაკუთრება 22.22.11.217.02.002 1

ა. საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების 

ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.                                 

ბ.  ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში, 

საკუთრებაში გადაცემული უძრავი ქონების გასხვისების, 

გაქირავების და იპოთეკის უფლებით დატვირთვის აკრძალვა;                                                                                                  

3. მიეცეს რეკომენდაცია მყიდველს მათ 

საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული ნივთობრივად ნაკლის 

მქონე (ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური საფრთხის შემცვლელი) 

უძრავი ქონება არ გამოიყენონ საცხოვრებლად. 

დურმიშხან წითელაძე

ნანი წითელაძე

ზაზა წითელაძე

ვეფხვია წითელაძე

48 საცხოვრებელი ბინა

ხელვაჩაურის

მუნიციპალიტეტი,

სოფელი ორთაბათუმი
72.56 თანასაკუთრება 22.22.11.217.02.020 1

ა. საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების 

ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.                                 

ბ.  ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში, 

საკუთრებაში გადაცემული უძრავი ქონების გასხვისების, 

გაქირავების და იპოთეკის უფლებით დატვირთვის აკრძალვა;                                                                                                  

3. მიეცეს რეკომენდაცია მყიდველს მათ 

საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული ნივთობრივად ნაკლის 

მქონე (ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური საფრთხის შემცვლელი) 

უძრავი ქონება არ გამოიყენონ საცხოვრებლად. 

რეზო ციმნარიძე

ვალენტინა ციმნარიძე

თამაზ ციმნარიძე

ნინო მურვანიძე

მირიამ ციმნარიძე

49 საცხოვრებელი ბინა

ხელვაჩაურის

მუნიციპალიტეტი,

სოფელი ორთაბათუმი
59.24 თანასაკუთრება 22.22.11.217.01.012 1

ა. საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების 

ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.                                 

ბ.  ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში, 

საკუთრებაში გადაცემული უძრავი ქონების გასხვისების, 

გაქირავების და იპოთეკის უფლებით დატვირთვის აკრძალვა;                                                                                                  

3. მიეცეს რეკომენდაცია მყიდველს მათ 

საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული ნივთობრივად ნაკლის 

მქონე (ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური საფრთხის შემცვლელი) 

უძრავი ქონება არ გამოიყენონ საცხოვრებლად. 

მერაბ ქოქოლაძე

გუგული ქოქოლაძე

ბეგლარ ქოქოლაძე

ნუგზარ ქოქოლაძე

50 საცხოვრებელი ბინა

ხელვაჩაურის

მუნიციპალიტეტი,

სოფელი ორთაბათუმი
52.53 თანასაკუთრება 22.22.11.217.02.008 1

ა. საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების 

ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.                                 

ბ.  ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში, 

საკუთრებაში გადაცემული უძრავი ქონების გასხვისების, 

გაქირავების და იპოთეკის უფლებით დატვირთვის აკრძალვა;                                                                                                  

3. მიეცეს რეკომენდაცია მყიდველს მათ 

საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული ნივთობრივად ნაკლის 

მქონე (ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური საფრთხის შემცვლელი) 

უძრავი ქონება არ გამოიყენონ საცხოვრებლად. 

თამაზ შარაძე

ირმა დავითაძე

არჩილ შარაძე

ანა შარაძე

28.11.2016           

N310ა



51 საცხოვრებელი ბინა

ხელვაჩაურის

მუნიციპალიტეტი,

სოფელი ორთაბათუმი
59.24 თანასაკუთრება 22.22.11.217.01.007 1

ა. საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების 

ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.                                 

ბ.  ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში, 

საკუთრებაში გადაცემული უძრავი ქონების გასხვისების, 

გაქირავების და იპოთეკის უფლებით დატვირთვის აკრძალვა;                                                                                                  

3. მიეცეს რეკომენდაცია მყიდველს მათ 

საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული ნივთობრივად ნაკლის 

მქონე (ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური საფრთხის შემცვლელი) 

უძრავი ქონება არ გამოიყენონ საცხოვრებლად. 

ამირან ჯიჯავაძე

ლაშა ჯიჯავაძე

ლია ტაკიძე

მირზა ჯიჯავაძე

52 საცხოვრებელი ბინა

ხელვაჩაურის

მუნიციპალიტეტი,

სოფელი ორთაბათუმი
59.24 თანასაკუთრება 22.22.11.217.02.017 1

ა. საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების 

ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.                                 

ბ.  ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში, 

საკუთრებაში გადაცემული უძრავი ქონების გასხვისების, 

გაქირავების და იპოთეკის უფლებით დატვირთვის აკრძალვა;                                                                                                  

3. მიეცეს რეკომენდაცია მყიდველს მათ 

საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული ნივთობრივად ნაკლის 

მქონე (ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური საფრთხის შემცვლელი) 

უძრავი ქონება არ გამოიყენონ საცხოვრებლად. 

მიხეილ თურმანიძე

მერი თურმანიძე

ზაზა თურმანიძე

რუსუდან ჯაყელიძე

ანასტასია თურმანიძე

53 საცხოვრებელი ბინა

ხელვაჩაურის

მუნიციპალიტეტი,

სოფელი ორთაბათუმი
51.92 თანასაკუთრება 22.22.11.217.01.002 1

ა. საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების 

ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.                                 

ბ.  ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში, 

საკუთრებაში გადაცემული უძრავი ქონების გასხვისების, 

გაქირავების და იპოთეკის უფლებით დატვირთვის აკრძალვა;                                                                                                  

3. მიეცეს რეკომენდაცია მყიდველს მათ 

საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული ნივთობრივად ნაკლის 

მქონე (ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური საფრთხის შემცვლელი) 

უძრავი ქონება არ გამოიყენონ საცხოვრებლად. 

მურად მაჭუტაძე ლიანა დიასამიძე

ლერი მაჭუტაძე

მინდია მაჭუტაძე

54 საცხოვრებელი ბინა

ხელვაჩაურის

მუნიციპალიტეტი,

სოფელი ორთაბათუმი
74.88 თანასაკუთრება 22.22.11.217.01.014 1

ა. საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების 

ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.                                 

ბ.  ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში, 

საკუთრებაში გადაცემული უძრავი ქონების გასხვისების, 

გაქირავების და იპოთეკის უფლებით დატვირთვის აკრძალვა;                                                                                                  

3. მიეცეს რეკომენდაცია მყიდველს მათ 

საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული ნივთობრივად ნაკლის 

მქონე (ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური საფრთხის შემცვლელი) 

უძრავი ქონება არ გამოიყენონ საცხოვრებლად. 

ნოდარ თავდგირიძე

თინა თავდგირიძე

რევაზ თავდგირიძე

მაია გოგაძე

მუხრან თავდგირიძე

თორნიკე თავდგირიძე

55 საცხოვრებელი ბინა

ხელვაჩაურის

მუნიციპალიტეტი,

სოფელი ორთაბათუმი
91.82 თანასაკუთრება 22.22.11.217.01.011 1

ა. საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების 

ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.                                 

ბ.  ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში, 

საკუთრებაში გადაცემული უძრავი ქონების გასხვისების, 

გაქირავების და იპოთეკის უფლებით დატვირთვის აკრძალვა;                                                                                                  

3. მიეცეს რეკომენდაცია მყიდველს მათ 

საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული ნივთობრივად ნაკლის 

მქონე (ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური საფრთხის შემცვლელი) 

უძრავი ქონება არ გამოიყენონ საცხოვრებლად. 

იაშა ავჯიშვილი

ესმა ცინცაძე

გელა ავჯიშვილი

გიორგი ავჯიშვილი

ლელა ავჯიშვილი

ინეზა ჯინჭარაძე

ნუკრი ჩუბინიძე

შორენა ბედინაძე

გიგი ავჯიშვილი

ლიზი ავჯიშვილი

დაჩი ავჯიშვილი

გუგა ავჯიშვილი

ნინი ჩუბინიძე

28.11.2016           

N310ა



56 საცხოვრებელი ბინა

ხელვაჩაურის

მუნიციპალიტეტი,

სოფელი ორთაბათუმი
91.82 თანასაკუთრება 22.22.11.217.02.011 1

ა. საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების 

ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.                                 

ბ.  ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში, 

საკუთრებაში გადაცემული უძრავი ქონების გასხვისების, 

გაქირავების და იპოთეკის უფლებით დატვირთვის აკრძალვა;                                                                                                  

3. მიეცეს რეკომენდაცია მყიდველს მათ 

საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული ნივთობრივად ნაკლის 

მქონე (ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური საფრთხის შემცვლელი) 

უძრავი ქონება არ გამოიყენონ საცხოვრებლად. 

ლილი ვარშანიძე

ზვიად ავჯიშვილი

რამაზ ავჯიშვილი

ლეილა მახაჭაძე

ირინა გორჯელაძე

ანრი ავჯიშვილი

გოგა ავჯიშვილი

ქეთი ავჯიშვილი

მარიამი ავჯიშვილი

57 საცხოვრებელი ბინა

ხელვაჩაურის

მუნიციპალიტეტი,

სოფელი ორთაბათუმი
66.18 თანასაკუთრება 22.22.11.217.02.004 1

ა. საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების 

ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.                                 

ბ.  ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში, 

საკუთრებაში გადაცემული უძრავი ქონების გასხვისების, 

გაქირავების და იპოთეკის უფლებით დატვირთვის აკრძალვა;                                                                                                  

3. მიეცეს რეკომენდაცია მყიდველს მათ 

საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული ნივთობრივად ნაკლის 

მქონე (ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური საფრთხის შემცვლელი) 

უძრავი ქონება არ გამოიყენონ საცხოვრებლად. 

სოსო ბაკურიძე

ნათელა ბაკურიძე

მალხაზ ბაკურიძე

ნარგიზ კახიძე

მარიამ ბაკურიძე

საბა ბაკურიძე

58 საცხოვრებელი ბინა

ხელვაჩაურის

მუნიციპალიტეტი,

სოფელი ორთაბათუმი
72.56 თანასაკუთრება 22.22.11.217.01.015 1

ა. საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების 

ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.                                 

ბ.  ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში, 

საკუთრებაში გადაცემული უძრავი ქონების გასხვისების, 

გაქირავების და იპოთეკის უფლებით დატვირთვის აკრძალვა;                                                                                                  

3. მიეცეს რეკომენდაცია მყიდველს მათ 

საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული ნივთობრივად ნაკლის 

მქონე (ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური საფრთხის შემცვლელი) 

უძრავი ქონება არ გამოიყენონ საცხოვრებლად. 

ლეილა ხოზრევანიზე

გოჩა ხოზრევანიძე

მადონა ზოიძე

ქრისტინა ხოზრევანიძე

ანანო ხოზრევანიძე

ბექა ხოზრევანიძე

59 საცხოვრებელი ბინა

ხელვაჩაურის

მუნიციპალიტეტი,

სოფელი ორთაბათუმი
91.82 თანასაკუთრება 22.22.11.217.02.016 1

ა. საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების 

ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.                                 

ბ.  ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში, 

საკუთრებაში გადაცემული უძრავი ქონების გასხვისების, 

გაქირავების და იპოთეკის უფლებით დატვირთვის აკრძალვა;                                                                                                  

3. მიეცეს რეკომენდაცია მყიდველს მათ 

საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული ნივთობრივად ნაკლის 

მქონე (ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური საფრთხის შემცვლელი) 

უძრავი ქონება არ გამოიყენონ საცხოვრებლად. 

ბედრიე კახიძე

შუქრი კახიძე

ედნარ კახიძე

ედუარდ კახიძე

მაკა არძენაძე

ალინა კახიძე

ანდრია კახიძე

60 საცხოვრებელი ბინა

ხელვაჩაურის

მუნიციპალიტეტი,

სოფელი ორთაბათუმი
46.38 თანასაკუთრება 22.22.11.217.02.003 1

ა. საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების 

ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.                                 

ბ.  ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში, 

საკუთრებაში გადაცემული უძრავი ქონების გასხვისების, 

გაქირავების და იპოთეკის უფლებით დატვირთვის აკრძალვა;                                                                                                  

3. მიეცეს რეკომენდაცია მყიდველს მათ 

საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული ნივთობრივად ნაკლის 

მქონე (ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური საფრთხის შემცვლელი) 

უძრავი ქონება არ გამოიყენონ საცხოვრებლად. 

ნაილე ევგენიძე

28.11.2016           
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61 საცხოვრებელი ბინა

ხელვაჩაურის

მუნიციპალიტეტი,

სოფელი ორთაბათუმი
74.88 თანასაკუთრება 22.22.11.217.01.019 1

ა. საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების 

ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.                                 

ბ.  ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში, 

საკუთრებაში გადაცემული უძრავი ქონების გასხვისების, 

გაქირავების და იპოთეკის უფლებით დატვირთვის აკრძალვა;                                                                                                  

3. მიეცეს რეკომენდაცია მყიდველს მათ 

საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული ნივთობრივად ნაკლის 

მქონე (ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური საფრთხის შემცვლელი) 

უძრავი ქონება არ გამოიყენონ საცხოვრებლად. 

ოთარ ნაკაშიძე

თამარ დარჩიძე

ჯამბულ ნაკაშიძე

ლამარა ნაკაშიძე

ადილე ნაკაშიძე

ბექა ნაკაშიძე

ანუკი ნაკაშიძე

62 საცხოვრებელი ბინა

ხელვაჩაურის

მუნიციპალიტეტი,

სოფელი ორთაბათუმი
59.24 თანასაკუთრება 22.22.11.217.02.007 1

ა. საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების 

ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.                                 

ბ.  ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში, 

საკუთრებაში გადაცემული უძრავი ქონების გასხვისების, 

გაქირავების და იპოთეკის უფლებით დატვირთვის აკრძალვა;                                                                                                  

3. მიეცეს რეკომენდაცია მყიდველს მათ 

საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული ნივთობრივად ნაკლის 

მქონე (ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური საფრთხის შემცვლელი) 

უძრავი ქონება არ გამოიყენონ საცხოვრებლად. 

ელვარ მგელაძე

63 საცხოვრებელი ბინა

ხელვაჩაურის

მუნიციპალიტეტი,

სოფელი ორთაბათუმი
52.53 თანასაკუთრება 22.22.11.217.01.023 1

ა. საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების 

ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.                                 

ბ.  ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში, 

საკუთრებაში გადაცემული უძრავი ქონების გასხვისების, 

გაქირავების და იპოთეკის უფლებით დატვირთვის აკრძალვა;                                                                                                  

3. მიეცეს რეკომენდაცია მყიდველს მათ 

საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული ნივთობრივად ნაკლის 

მქონე (ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური საფრთხის შემცვლელი) 

უძრავი ქონება არ გამოიყენონ საცხოვრებლად. 

იური ბერიძე

64 საცხოვრებელი ბინა

ხელვაჩაურის

მუნიციპალიტეტი,

სოფელი ორთაბათუმი
46.38 თანასაკუთრება 22.22.11.217.01.003 1

ა. საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების 

ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.                                 

ბ.  ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში, 

საკუთრებაში გადაცემული უძრავი ქონების გასხვისების, 

გაქირავების და იპოთეკის უფლებით დატვირთვის აკრძალვა;                                                                                                  

3. მიეცეს რეკომენდაცია მყიდველს მათ 

საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული ნივთობრივად ნაკლის 

მქონე (ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური საფრთხის შემცვლელი) 

უძრავი ქონება არ გამოიყენონ საცხოვრებლად. 

ვალოდია აციმბა

ეთერ აციმბა

65 საცხოვრებელი ბინა

ხელვაჩაურის

მუნიციპალიტეტი,

სოფელი ორთაბათუმი
59.24 თანასაკუთრება 22.22.11.217.02.022 1

ა. საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების 

ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.                                 

ბ.  ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში, 

საკუთრებაში გადაცემული უძრავი ქონების გასხვისების, 

გაქირავების და იპოთეკის უფლებით დატვირთვის აკრძალვა;                                                                                                  

3. მიეცეს რეკომენდაცია მყიდველს მათ 

საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული ნივთობრივად ნაკლის 

მქონე (ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური საფრთხის შემცვლელი) 

უძრავი ქონება არ გამოიყენონ საცხოვრებლად. 

ნაზიკო შველიძე

უშანგი ბერიძე

ნუგზარ ბერიძე

ოთარ ბერიძე

28.11.2016           
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66 საცხოვრებელი ბინა

ხელვაჩაურის

მუნიციპალიტეტი,

სოფელი ორთაბათუმი
91.82 თანასაკუთრება 22.22.11.217.01.006 1

ა. საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების 

ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.                                 

ბ.  ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში, 

საკუთრებაში გადაცემული უძრავი ქონების გასხვისების, 

გაქირავების და იპოთეკის უფლებით დატვირთვის აკრძალვა;                                                                                                  

3. მიეცეს რეკომენდაცია მყიდველს მათ 

საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული ნივთობრივად ნაკლის 

მქონე (ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური საფრთხის შემცვლელი) 

უძრავი ქონება არ გამოიყენონ საცხოვრებლად. 

რევაზ ბერიძე

ბულბულ ბერიძე

მზია ბერიძე

დიანა ოსანაძე

რუსლან ბერიძე

დალი ბერიძე

რატი ბერიძე

ანასტასია ბერიძე

67 საცხოვრებელი ბინა

ხელვაჩაურის

მუნიციპალიტეტი,

სოფელი ორთაბათუმი
72.56 თანასაკუთრება 22.22.11.217.02.015 1

ა. საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების 

ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.                                 

ბ.  ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში, 

საკუთრებაში გადაცემული უძრავი ქონების გასხვისების, 

გაქირავების და იპოთეკის უფლებით დატვირთვის აკრძალვა;                                                                                                  

3. მიეცეს რეკომენდაცია მყიდველს მათ 

საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული ნივთობრივად ნაკლის 

მქონე (ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური საფრთხის შემცვლელი) 

უძრავი ქონება არ გამოიყენონ საცხოვრებლად. 

ემირ დოლიძე

გულიკო დოლიძე

რომან დოლიძე

ემილია ბროლაძე

ანრი დოლიძე

ანა დოლიძე

ასმათ დოლიძე

68 საცხოვრებელი ბინა

ხელვაჩაურის

მუნიციპალიტეტი,

სოფელი ორთაბათუმი
72.62 თანასაკუთრება 22.22.11.217.01.001 1

ა. საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების 

ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.                                 

ბ.  ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში, 

საკუთრებაში გადაცემული უძრავი ქონების გასხვისების, 

გაქირავების და იპოთეკის უფლებით დატვირთვის აკრძალვა;                                                                                                  

3. მიეცეს რეკომენდაცია მყიდველს მათ 

საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული ნივთობრივად ნაკლის 

მქონე (ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური საფრთხის შემცვლელი) 

უძრავი ქონება არ გამოიყენონ საცხოვრებლად. 

გუგული ხარაზი

ქრისტინე კომახიძე

გიორგი კომახიძე

ვაჟა ღოღობერიძე

ალექსანდრე ღოღობერიძე

ლაშა კომახიძე

69 საცხოვრებელი ბინა

ხელვაჩაურის

მუნიციპალიტეტი,

სოფელი ორთაბათუმი
72.56 თანასაკუთრება 22.22.11.217.02.010 1

ა. საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების 

ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.                                 

ბ.  ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში, 

საკუთრებაში გადაცემული უძრავი ქონების გასხვისების, 

გაქირავების და იპოთეკის უფლებით დატვირთვის აკრძალვა;                                                                                                  

3. მიეცეს რეკომენდაცია მყიდველს მათ 

საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული ნივთობრივად ნაკლის 

მქონე (ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური საფრთხის შემცვლელი) 

უძრავი ქონება არ გამოიყენონ საცხოვრებლად. 

მიხეილ კომახიძე

ჯამბულ კომახიძე

ნიკა კომახიძე

ზაურ კომახიძე

მადლენა კომახიძე

იანა კომახიძე

70 საცხოვრებელი ბინა

ხელვაჩაურის

მუნიციპალიტეტი,

სოფელი ორთაბათუმი
74.88 თანასაკუთრება 22.22.11.217.02.024 1

ა. საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების 

ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.                                 

ბ.  ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში, 

საკუთრებაში გადაცემული უძრავი ქონების გასხვისების, 

გაქირავების და იპოთეკის უფლებით დატვირთვის აკრძალვა;                                                                                                  

3. მიეცეს რეკომენდაცია მყიდველს მათ 

საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული ნივთობრივად ნაკლის 

მქონე (ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური საფრთხის შემცვლელი) 

უძრავი ქონება არ გამოიყენონ საცხოვრებლად. 

ოთარ მსხალაძე

თინა მსხალაძე

მერაბ მსხალაძე

მადონა ბერიძე

ლუკა მსხალაძე

ზურა მსხალაძე

28.11.2016           

N310ა



71 საცხოვრებელი ბინა

ხელვაჩაურის

მუნიციპალიტეტი,

სოფელი ორთაბათუმი
52.53 თანასაკუთრება 22.22.11.217.02.018 1

ა. საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების 

ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.                                 

ბ.  ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში, 

საკუთრებაში გადაცემული უძრავი ქონების გასხვისების, 

გაქირავების და იპოთეკის უფლებით დატვირთვის აკრძალვა;                                                                                                  

3. მიეცეს რეკომენდაცია მყიდველს მათ 

საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული ნივთობრივად ნაკლის 

მქონე (ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური საფრთხის შემცვლელი) 

უძრავი ქონება არ გამოიყენონ საცხოვრებლად. 

შუშანა დისამიძე

თინათინ წულიკიძე

რომან დიასამიძე

ანდრია დიასამიძე

28.11.2016           

N310ა


