
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

კორპუსი N1               

საცხოვრებელი ბინა 

N11

ხულოს მუნიციპალიტეტი, 

სოფელი ვაშლოვანი 

(ჯაყელიხანი)

23.07.34.244.01.01.011 თანასაკუთრება 44,85 ნათელა შაინიძე

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N149 ბრძანება                

03.08.2017

უსასყიდლოდ

ზურაბ ჯოყილაძე

მერი ჯოყილაძე

მალხაზ აბულაძე

დალი შავაძე

გიორგი აბულაძე

დავით ზოიძე

ნანი ზოიძე

თემურ ზოიძე

ნოდარ მამულაძე

ეთერ მამულაძე

მარად მამულაძე

ჯემალ  დეკანაძე

მარო დეკანაძე

ინდირა დეკანაძე

ნარგიზ შავაძეს

რამინ ბოლქვაძე

იამზე ბოლქვაძე

გენად პაქსაძე

მევლუდ პაქსაძე

ნანი რიჟვაძე

ნოდარ ცეცხლაძე

ლუდმილა ყიფიანი

ლინდა ცეცხლაძე

ლაშა ცეცხლაძე

დურმიშხან ართმელაძე

ლიანა აბულაძე

ავთო ართმელაძე

მათე ართმელაძე

ავთანდილ გორგილაძე

შუშანიკ ლაბაძე

თორნიკე გორგილაძე

თამარ გორგილაძე

ჯემალ ბოლქვაძე

ნანული იაკობაძე

სალომე ბოლქვაძე

ალეკო ბოლქვაძე

გურამ თავართქილაძე

ეთერ თავართქილაძე

ბექა თავართქილაძე

თეა თავართქილაძე

მარადი გობაძე

რუსლან გობაძე

სედიკო კოჩალიძე

რამინ გობაძე

რევაზ კახაძე

ასმათ კახაძე

ნურგუზელ კახაძე

რუსლან კახაძე

თამაზ ცეცხლაძე

იმინა ჯუმუშაძე

რამაზ ცეცხლაძე

დალი ღორჯომელაძე

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N149 ბრძანება                

03.08.2017

უსასყიდლოდ

3

კორპუსი N2               

საცხოვრებელი ბინა 

N15

ხულოს მუნიციპალიტეტი, 

სოფელი ვაშლოვანი 

(ჯაყელიხანი)

23.07.34.244.02.01.015 თანასაკუთრება 56,21

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N149 ბრძანება                

03.08.2017

უსასყიდლოდ

2

კორპუსი N1               

საცხოვრებელი  ბინა 

N5

ხულოს მუნიციპალიტეტი, 

სოფელი ვაშლოვანი 

(ჯაყელიხანი)

23.07.34.244.01.01.005 თანასაკუთრება 44,84

2017 წელს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული ქონების  უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემული უძრავი ქნების ნუსხა

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N149 ბრძანება                

03.08.2017

უსასყიდლოდ

7

კორპუსი N2,     

საცხოვრებელი ბინა 

N19

ხულოს მუნიციპალიტეტი, 

სოფელი ვაშლოვანი 

(ჯაყელიხანი)

23.07.34.244.02.02.019 თანასაკუთრება 57,42

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N149 ბრძანება                

03.08.2017

უსასყიდლოდ

6

კორპუსი N3,    

საცხოვრებელი ბინა 

N12

ხულოს მუნიციპალიტეტი, 

სოფელი ვაშლოვანი 

(ჯაყელიხანი)

23.07.34.244.03.02.012 თანასაკუთრება 55,91

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N149 ბრძანება                

03.08.2017

უსასყიდლოდ

5

კორპუსი N2,     

საცხოვრებელი ბინა 

N18

ხულოს მუნიციპალიტეტი, 

სოფელი ვაშლოვანი 

(ჯაყელიხანი)

23.07.34.244.02.02.018 თანასაკუთრება 56,21

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N149 ბრძანება                

03.08.2017

უსასყიდლოდ

4

კორპუსი N2,     

საცხოვრებელი ბინა 

N22

ხულოს მუნიციპალიტეტი, 

სოფელი ვაშლოვანი 

(ჯაყელიხანი)

23.07.34.244.02.02.022 თანასაკუთრება 57,42

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N149 ბრძანება                

03.08.2017

უსასყიდლოდ

11

კორპუსი N3,     

საცხოვრებელი ბინა 

N18

ხულოს მუნიციპალიტეტი, 

სოფელი ვაშლოვანი 

(ჯაყელიხანი)

23.07.34.244.03.02.018 თანასაკუთრება 59,31

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N149 ბრძანება                

03.08.2017

უსასყიდლოდ

10

კორპუსი N3,     

საცხოვრებელი ბინა 

N2

ხულოს მუნიციპალიტეტი, 

სოფელი ვაშლოვანი 

(ჯაყელიხანი)

23.07.34.244.03.01.002 თანასაკუთრება 64,33

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N149 ბრძანება                

03.08.2017

უსასყიდლოდ

9

კორპუსი N1,     

საცხოვრებელი ბინა 

N6

ხულოს მუნიციპალიტეტი, 

სოფელი ვაშლოვანი 

(ჯაყელიხანი)

23.07.34.244.01.01.006 თანასაკუთრება 63,67

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N149 ბრძანება                

03.08.2017

უსასყიდლოდ

8

კორპუსი N2,     

საცხოვრებელი ბინა 

N16

ხულოს მუნიციპალიტეტი, 

სოფელი ვაშლოვანი 

(ჯაყელიხანი)

23.07.34.244.02.02.016 თანასაკუთრება 57,42

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N149 ბრძანება                

03.08.2017

უსასყიდლოდ

15

კორპუსი N3,     

საცხოვრებელი ბინა 

N20

ხულოს მუნიციპალიტეტი, 

სოფელი ვაშლოვანი 

(ჯაყელიხანი)

23.07.34.244.03.02.020 თანასაკუთრება 63,30

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N149 ბრძანება                

03.08.2017

უსასყიდლოდ

14

კორპუსი N3,     

საცხოვრებელი ბინა 

N24

ხულოს მუნიციპალიტეტი, 

სოფელი ვაშლოვანი 

(ჯაყელიხანი)

23.07.34.244.03.02.024 თანასაკუთრება 59,31

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N149 ბრძანება                

03.08.2017

უსასყიდლოდ

13

კორპუსი N3,     

საცხოვრებელი ბინა 

N21

ხულოს მუნიციპალიტეტი, 

სოფელი ვაშლოვანი 

(ჯაყელიხანი)

23.07.34.244.03.02.021 თანასაკუთრება 59,30

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N149 ბრძანება                

03.08.2017

უსასყიდლოდ

12

კორპუსი N3,     

საცხოვრებელი ბინა 

N23

ხულოს მუნიციპალიტეტი, 

სოფელი ვაშლოვანი 

(ჯაყელიხანი)

23.07.34.244.03.02.023 თანასაკუთრება 63,3

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N149 ბრძანება                

03.08.2017

უსასყიდლოდ16

კორპუსი N3,     

საცხოვრებელი ბინა 

N15

ხულოს მუნიციპალიტეტი, 

სოფელი ვაშლოვანი 

(ჯაყელიხანი)

23.07.34.244.03.02.015 თანასაკუთრება 59,31



მზიური აბულაძე

თამარა ჯაყელი 

სალომე ჯაყელი

სულხან ჯაყელი

ჯამბულ გელაძე

ლეილა ირემაძე

ფემბე გელაძე

ნინო გელაძე

მანუჩარ გელაძე

მერაბ აბულაძე

ნაზიკო გელაძე

ცეზარ აბულაძე

დარინა შავაძე

დემეტრე აბულაძე

ვალიკო ძირკვაძე

ნათია აბაშიძე

დიმა ძირკვაძე

დიეგო ძირკვაძე

სედიკო შავაძე

გიორგი სურმანიძე

ცირა სურმანიძე

გოჩა სურმანიძე

ანასტასია სურმანიძე

ნაზი სურმანიძე

გოდერძი აბულაძე

მაყვალა ნათიძე

გიორგი აბულაძე

მინდია აბულაძე

ეთერ აბულაძე

დამირ თავართქილაძე

მერი სოლომონიძე

ბადრი თავართქილაძე

დარინა თავართქილაძე

შოხრეთ თავართქილაძე

ჯამბულ ჩოგაძე

ნანული ძირკვაძე

ნატალი ჩოგაძე

ნინი ჩოგაძე

ნოდიკო ჩოგაძე

გურამ ცეცხლაძე

მერაბ ცეცხლაძე

ნათელა ცეცხლაძე

ნარგული ცეცხლაძე

ბექა ცეცხლაძე

გულვარდი ბოლქვაძე

მიხეილ ვასაძე

თამრიკო შავაძე

ავთნდილ ვასაძე

ფრიდონ ვასაძე

გია მელაძე

გელა მელაძე

ხათუნა მელაძე

მარო მელაძე

გოგიტა მელაძე

გენად მელაძე

ეთერ მელაძე

გოჩა მელაძე

ხვიჩა მელაძე

თემურ მელაძე

ზურაბ აბულაძე

კახა აბულძე

თედო აბულაძე

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N149 ბრძანება                

03.08.2017

უსასყიდლოდ

19

კორპუსი N3             

საცხოვრებელი ბინა 

N8

ხულოს მუნიციპალიტეტი, 

სოფელი ვაშლოვანი 

(ჯაყელიხანი)

23.07.34.244.03.01.008 თანასაკუთრება 63,68

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N149 ბრძანება                

03.08.2017

უსასყიდლოდ

18

კორპუსი N3             

საცხოვრებელი ბინა 

N4

ხულოს მუნიციპალიტეტი, 

სოფელი ვაშლოვანი 

(ჯაყელიხანი)

23.07.34.244.03.01.004 თანასაკუთრება 64,33

17

კორპუსი N2             

საცხოვრებელი ბინა 

N10

ხულოს მუნიციპალიტეტი, 

სოფელი ვაშლოვანი 

(ჯაყელიხანი)

23.07.34.244.02.01.010 თანასაკუთრება 66,22

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N149 ბრძანება                

03.08.2017

უსასყიდლოდ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N149 ბრძანება                

03.08.2017

უსასყიდლოდ

23

კორპუსი N2             

საცხოვრებელი ბინა 

N20

ხულოს მუნიციპალიტეტი, 

სოფელი ვაშლოვანი 

(ჯაყელიხანი)

23.07.34.244.02.02.020 თანასაკუთრება 60,19

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N149 ბრძანება                

03.08.2017

უსასყიდლოდ

22

კორპუსი N2             

საცხოვრებელი ბინა 

N23

ხულოს მუნიციპალიტეტი, 

სოფელი ვაშლოვანი 

(ჯაყელიხანი)

23.07.34.244.02.02.023 თანასაკუთრება 60,19

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N149 ბრძანება                

03.08.2017

უსასყიდლოდ

21

კორპუსი N1             

საცხოვრებელი ბინა 

N15

ხულოს მუნიციპალიტეტი, 

სოფელი ვაშლოვანი 

(ჯაყელიხანი)

23.07.34.244.01.01.015 თანასაკუთრება 63,62

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N149 ბრძანება                

03.08.2017

უსასყიდლოდ

20

კორპუსი N 3            

საცხოვრებელი ბინა 

N17

ხულოს მუნიციპალიტეტი, 

სოფელი ვაშლოვანი 

(ჯაყელიხანი)

23.07.34.244.03.02.017 თანასაკუთრება 63,30

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N149 ბრძანება                

03.08.2017

უსასყიდლოდ

27

კორპუსი N3             

საცხოვრებელი ბინა 

N10

ხულოს მუნიციპალიტეტი, 

სოფელი ვაშლოვანი 

(ჯაყელიხანი)

23.07.34.244.03.01.010 თანასაკუთრება 63,36

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N149 ბრძანება                

03.08.2017

უსასყიდლოდ

26

კორპუსი N1             

საცხოვრებელი ბინა 

N12

ხულოს მუნიციპალიტეტი, 

სოფელი ვაშლოვანი 

(ჯაყელიხანი)

23.07.34.244.01.01.012 თანასაკუთრება 63,62

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N149 ბრძანება                

03.08.2017

უსასყიდლოდ

25

კორპუსი N1             

საცხოვრებელი ბინა 

N9

ხულოს მუნიციპალიტეტი, 

სოფელი ვაშლოვანი 

(ჯაყელიხანი)

23.07.34.244.01.01.009 თანასაკუთრება 63,62

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N149 ბრძანება                

03.08.2017

უსასყიდლოდ

24

კორპუსი N 3            

საცხოვრებელი ბინა 

N6

ხულოს მუნიციპალიტეტი, 

სოფელი ვაშლოვანი 

(ჯაყელიხანი)

23.07.34.244.03.01.006 თანასაკუთრება 63,68

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N149 ბრძანება                

03.08.2017

უსასყიდლოდ

29

კორპუსი N2             

საცხოვრებელი ბინა 

N17

ხულოს მუნიციპალიტეტი, 

სოფელი ვაშლოვანი 

(ჯაყელიხანი)

23.07.34.244.02.02.017 თანასაკუთრება 60,19

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N149 ბრძანება                

03.08.2017

უსასყიდლოდ

28

კორპუსი N1             

საცხოვრებელი ბინა 

N3

ხულოს მუნიციპალიტეტი, 

სოფელი ვაშლოვანი 

(ჯაყელიხანი)

23.07.34.244.01.01.003 თანასაკუთრება 63,24



ინგა აბაშიძე

ელზა აბულაძე

ვახტანგ ბოლქვაძე

ვიტალი ბოლქვაძე

ნაზიბროლა ბოლქვაძე

მარიკა დეკანაძე

რატი ბოლქვაძე

ბარბარე ბოლქვაძე

რევაზ მელაძე

ნათელა მელაძე

ვახტანგ მელაძე

მაყვალა ჭაღალიძე

ლიზი მელაძე

რეზიკო მელაძე

იგორ მახარაძე

თინა მახარაძე

მერაბ მახარაძე

თენზილე რიჟვაძე

სალომე კიკნაძე

პაატა რიჟვაძე

ლუკა რიჟვაძე

ზურაბ რიჟვაძე

გიორგი რიჟვაძე

ბიჭიკო ვასაძე

ნათია ხოზრევანიძე

თამაზ ვასაძე

თენგიზ ვასაძე

მარი ვასაძე

ნიკოლოზ ვასაძე

რეზო ვასაძე

ნანული ვასაძე

რაულ ვასაძე

ზეინაბ ვასაძე

გულნაზ ვასაძე

დალი ვასაძე

ნოდარ აბულაძე

თამარა აბულაძე

რუსუდან აბულაძე

თემურ დეკანაძე

ხატიჯე დეკანაძე

დალი დეკანაძე

ირინა დეკანაძე

ინდირა დეკანაძე

მუხრან დეკანაძე

ბადრი ხოშორაძე

ეთერ ხოშორაძე

ნატო ხოშორაძე

თამუნა ხოშორაძე

თამილა ხოშორაძე

გურამ ხოშორაძე

ნადიმ შანთაძე

მურმან შანთაძე

სენიე შანთაძე

ნანა აბულაძე

დიანა შანთაძე

ლაშა შანთაძე

ნოდარ სურმანიძე

ნათელა სურმანიძე

შალვა სურმანიძე

სალომე სურმანიძე

ვეფხია სურმანიძე

ნინო ღორჯომელაძე

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N149 ბრძანება                

03.08.2017

უსასყიდლოდ

31

კორპუსი N2             

საცხოვრებელი ბინა 

N6

ხულოს მუნიციპალიტეტი, 

სოფელი ვაშლოვანი 

(ჯაყელიხანი)

23.07.34.244.02.01.006 თანასაკუთრება 66,55

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N149 ბრძანება                

03.08.2017

უსასყიდლოდ

30

კორპუსი N2             

საცხოვრებელი ბინა 

N5

ხულოს მუნიციპალიტეტი, 

სოფელი ვაშლოვანი 

(ჯაყელიხანი)

23.07.34.244.02.01.005 თანასაკუთრება 70,62

29

კორპუსი N2             

საცხოვრებელი ბინა 

N17

ხულოს მუნიციპალიტეტი, 

სოფელი ვაშლოვანი 

(ჯაყელიხანი)

23.07.34.244.02.02.017 თანასაკუთრება 60,19

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N149 ბრძანება                

03.08.2017

უსასყიდლოდ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N149 ბრძანება                

03.08.2017

უსასყიდლოდ

35

კორპუსი N2             

საცხოვრებელი ბინა 

N9

ხულოს მუნიციპალიტეტი, 

სოფელი ვაშლოვანი 

(ჯაყელიხანი)

23.07.34.244.02.01.009 თანასაკუთრება 71,07

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N149 

ბრძანება                03.08.2017

უსასყიდლოდ

34

კორპუსი N2             

საცხოვრებელი ბინა 

N7

ხულოს მუნიციპალიტეტი, 

სოფელი ვაშლოვანი 

(ჯაყელიხანი)

23.07.34.244.02.01.007 თანასაკუთრება 70,95

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N149 ბრძანება                

03.08.2017

უსასყიდლოდ

33

კორპუსი N 2            

საცხოვრებელი ბინა 

N2

ხულოს მუნიციპალიტეტი, 

სოფელი ვაშლოვანი 

(ჯაყელიხანი)

23.07.34.244.02.01.002 თანასაკუთრება 67,05

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N149 ბრძანება                

03.08.2017

უსასყიდლოდ

32

კორპუსი N3             

საცხოვრებელი ბინა 

N14

ხულოს მუნიციპალიტეტი, 

სოფელი ვაშლოვანი 

(ჯაყელიხანი)

23.07.34.244.03.02.014 თანასაკუთრება 56,20

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N149 

ბრძანება                03.08.2017

უსასყიდლოდ

39

კორპუსი N1             

საცხოვრებელი ბინა 

N17

ხულოს მუნიციპალიტეტი, 

სოფელი ვაშლოვანი 

(ჯაყელიხანი)

23.07.34.244.01.02.017 თანასაკუთრება 68,02

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N149 

ბრძანება                03.08.2017

უსასყიდლოდ

38

კორპუსი N3             

საცხოვრებელი ბინა 

N22

ხულოს მუნიციპალიტეტი, 

სოფელი ვაშლოვანი 

(ჯაყელიხანი)

23.07.34.244.03.02.022 თანასაკუთრება 70,29

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N149 

ბრძანება                03.08.2017

უსასყიდლოდ

37

კორპუსი N3             

საცხოვრებელი ბინა 

N19

ხულოს მუნიციპალიტეტი, 

სოფელი ვაშლოვანი 

(ჯაყელიხანი)

23.07.34.244.03.02.019 თანასაკუთრება 70,31

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N149 

ბრძანება                03.08.2017

უსასყიდლოდ

36

კორპუსი N2             

საცხოვრებელი ბინა 

N21

ხულოს მუნიციპალიტეტი, 

სოფელი ვაშლოვანი 

(ჯაყელიხანი)

23.07.34.244.02.02.021 თანასაკუთრება 56,21

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N149 

ბრძანება                03.08.2017

უსასყიდლოდ40

კორპუსი N1             

საცხოვრებელი ბინა 

N19

ხულოს მუნიციპალიტეტი, 

სოფელი ვაშლოვანი 

(ჯაყელიხანი)

23.07.34.244.01.02.019 თანასაკუთრება 68,02



ირაკლი შავაძე

ქეთევან შავაძე

ნათელა შავაძე

ალინა შავაძე

ალექსი შავაძე

ანრი შავაძე

ზაზა მელაძე

ციალა აბულაძე

გულნარა ქედელიძე

უშანგი მელაძე

ნინო მელაძე

დაჩი მელაძე

მაყვალა მელაძე

თენგიზ მელაძე

მუხთერემ მელაძე

მუხრან მელაძე

თორნიკე მელაძე

მაყვალა მელაძე

რუსლან მელაძე

ნათელა მელაძე

ნანა მელაძე

ნინო მელაძე

დავით მელაძე

საბა მელაძე

ვაჟა სურმანიძე

მარინა სურმანიძე

მაიკო სურმანიძე

ჩიტო სურმანიძე

გელა სურმანიძე

ალექსი სურმანიძე

ბადრი ქამადაძე

იზოლდა ქამადაძე

ხათუნა ქამადაძე

ლიკა ქამადაძე

ლიზი ქამადაძე

ლუკა ქამადაძე

ნოდარ შანთაძე

ჟუჟუნა შანთაძე

ბადრი შანთაძე

ნელი შანთაძე

საბა შანთაძე

ლიზი შანთაძე

ბესიკ შანთაძე

მაკა შანთაძე

ლევან ბერიძე

მარინა ბერიძე

ბადრი ბერიძე

გოჩა ბერიძე

ნატო ხოზრევანიძე

მარიმ ბერიძე

საბა ბერიძე

ლუკა ბერიძე

ანამარია ბერიძე

ზვიად ირემაძე 

ილია ირემაძე

ხათუნა ირემაძე

ნანული ირემაძე

ლილი ირემაძე

რევაზ ირემაძე

ანრი ირემაძე

თეონა ირემაძე

ნატო ირემაძე

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N149 

ბრძანება                03.08.2017

უსასყიდლოდ

43

კორპუსი N3             

საცხოვრებელი ბინა 

N11

ხულოს მუნიციპალიტეტი, 

სოფელი ვაშლოვანი 

(ჯაყელიხანი)

23.07.34.244.03.02.011 თანასაკუთრება 70,68

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N149 

ბრძანება                03.08.2017

უსასყიდლოდ

42

კორპუსი N 2            

საცხოვრებელი ბინა 

N3

ხულოს მუნიციპალიტეტი, 

სოფელი ვაშლოვანი 

(ჯაყელიხანი)

23.07.34.244.02.01.003 თანასაკუთრება 70,67

41

კორპუსი N3             

საცხოვრებელი ბინა 

N13

ხულოს მუნიციპალიტეტი, 

სოფელი ვაშლოვანი 

(ჯაყელიხანი)

23.07.34.244.03.02.013 თანასაკუთრება 70,68

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N149 

ბრძანება                03.08.2017

უსასყიდლოდ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N149 

ბრძანება                03.08.2017

უსასყიდლოდ

47

კორპუსი N1            

საცხოვრებელი ბინა 

N24

ხულოს მუნიციპალიტეტი, 

სოფელი ვაშლოვანი 

(ჯაყელიხანი)

23.07.34.244.01.02.024 თანასაკუთრება 84,83

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N149 

ბრძანება                03.08.2017

უსასყიდლოდ

46

კორპუსი N3             

საცხოვრებელი ბინა 

N3

ხულოს მუნიციპალიტეტი, 

სოფელი ვაშლოვანი 

(ჯაყელიხანი)

23.07.34.244.03.01.003 თანასაკუთრება 80,70

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N149 

ბრძანება                03.08.2017

უსასყიდლოდ

45

კორპუსი N1             

საცხოვრებელი ბინა 

N21

ხულოს მუნიციპალიტეტი, 

სოფელი ვაშლოვანი 

(ჯაყელიხანი)

23.07.34.244.01.02.021 თანასაკუთრება 68,41

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N149 

ბრძანება                03.08.2017

უსასყიდლოდ

44

კორპუსი N1             

საცხოვრებელი ბინა 

N23

ხულოს მუნიციპალიტეტი, 

სოფელი ვაშლოვანი 

(ჯაყელიხანი)

23.07.34.244.01.02.023 თანასაკუთრება 68,41

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N149 

ბრძანება                03.08.2017

უსასყიდლოდ

49

კორპუსი N3             

საცხოვრებელი ბინა 

N9

ხულოს მუნიციპალიტეტი, 

სოფელი ვაშლოვანი 

(ჯაყელიხანი)

23.07.34.244.03.01.009 თანასაკუთრება 80,7

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N149 

ბრძანება                03.08.2017

უსასყიდლოდ

48

კორპუსი N2             

საცხოვრებელი ბინა 

N12

ხულოს მუნიციპალიტეტი, 

სოფელი ვაშლოვანი 

(ჯაყელიხანი)

23.07.34.244.02.02.012 თანასაკუთრება 89,92



თემურ თავართქილაძე

ფატი აბულაძე

მინდია თავართქილაძე

პაატა თავართქილაძე

მირანდა თავართქილაძე

ილია თავართქილაძე

ელენე თავართქილაძე

თემურ აბულაძე

ნანული აბულაძე

როლანდ აბულაძე

დარინა მელაძე

მირზა აბულაძე

დინა აბულაძე

მართა აბულაძე

ნათელა ზოიძე

გურამ ზოიძე

ზურაბ ზოიძე

თეა ცეცხლაძე

თეონა შავაძე

სარა ზოიძე

ლანა ზოიძე

ელენე ზოიძე

ინგა ანთაძე

ნარგიზ ანთაძე

გენად ანთაძე

გოგიტა ანთაძე

თამილა მახარაძე

გოჩა ანთაძე

ბექა ანთაძე

სალომე ანთაძე

სულხან ანთაძე

სოფიკო ანთაძე

ელდარ შანთაძე

შუშანა კახაძე

თემურ შანთაძე

ია შანთაძე

რამაზი შანთაძე

ხასან შანთაძე

ასიე შანთაძე

რამაზ შანთაძე

ირმა ჩოგაძე

ნუკრი შანთაძე

გიორგი შანთაძე

თემურ შანთაძე

თემურ შანთაძე

თალიკო შანთაძე

სურიე შანთაძე

იოსებ აბულაძე

დალი მელაძე

გივი აბულაძე

ნიგარ აბულაძე

ხატია აბულაძე

ნათია აბულაძე

ციალა აბულაძე

მამუკა ცინცაძე

დალი მალაყმაძე

ნინო ცინცაძე

ნატალი ცინცაძე

ნუცა ცინცაძე

ილია ბერიძე

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N149 

ბრძანება                03.08.2017

უსასყიდლოდ

51

კორპუსი N3             

საცხოვრებელი ბინა 

N5

ხულოს მუნიციპალიტეტი, 

სოფელი ვაშლოვანი 

(ჯაყელიხანი)

23.07.34.244.03.01.005 თანასაკუთრება 80,70

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N149 

ბრძანება                03.08.2017

უსასყიდლოდ

50

კორპუსი N2             

საცხოვრებელი ბინა 

N11

ხულოს მუნიციპალიტეტი, 

სოფელი ვაშლოვანი 

(ჯაყელიხანი)

23.07.34.244.02.02.011 თანასაკუთრება 86,19

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N149 

ბრძანება                03.08.2017

უსასყიდლოდ

55

კორპუსი N1             

საცხოვრებელი ბინა 

N7

ხულოს მუნიციპალიტეტი, 

სოფელი ვაშლოვანი 

(ჯაყელიხანი)

23.07.34.244.01.01.007 თანასაკუთრება 79,62

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N149 

ბრძანება                03.08.2017

უსასყიდლოდ

54

კორპუსი N1             

საცხოვრებელი ბინა 

N20

ხულოს მუნიციპალიტეტი, 

სოფელი ვაშლოვანი 

(ჯაყელიხანი)

23.07.34.244.01.02.020 თანასაკუთრება 84,85

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N149 

ბრძანება                03.08.2017

უსასყიდლოდ

53

კორპუსი N1             

საცხოვრებელი ბინა 

N18

ხულოს მუნიციპალიტეტი, 

სოფელი ვაშლოვანი 

(ჯაყელიხანი)

23.07.34.244.01.02.018 თანასაკუთრება 84,34

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N149 

ბრძანება                03.08.2017

უსასყიდლოდ

52

კორპუსი N2             

საცხოვრებელი ბინა 

N14

ხულოს მუნიციპალიტეტი, 

სოფელი ვაშლოვანი 

(ჯაყელიხანი)

23.07.34.244.02.02.014 თანასაკუთრება 90,04

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N147 

ბრძანება                01.08.2017

უსასყიდლოდ58
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, თამარის დასახლება 

N29-ის მიმდებარედ, ბინა N34
05.30.26.065.01.034 თანასაკუთრება 67.6

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N149 

ბრძანება                03.08.2017

უსასყიდლოდ

57
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, თამარის დასახლება 

N29-ის მიმდებარედ, ბინა N2
05.30.26.065.01.002 თანასაკუთრება 67,7

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N147 

ბრძანება                01.08.2017

უსასყიდლოდ

56

კორპუსი N1             

საცხოვრებელი ბინა 

N10

ხულოს მუნიციპალიტეტი, 

სოფელი ვაშლოვანი 

(ჯაყელიხანი)

23.07.34.244.01.01.010 თანასაკუთრება 80,36



ჟუჟუნა გორგოშაძე

ამირან მჟავანაძე 

 მზისადარ მჟავანაძე 

რამაზ მჟავანაძე 

მარინე ხაბაზი 

 მეგი მჟავანაძე 

რუსუდან მჟავანაძე  

გურამ გვარიშვილი 

გულნარა გვარიშვილი

გულადი გვარიშვილი

ამირან კონცელიძე 

მავილე კონცელიძე 

ემზარ კონცელიძე 

 მაყვალა ბოლქვაძე 

 ანამარია კონცელიძე 

 ანრი კონცელიძე 

ნანული ჯაფარიძე

გია ჯაფარიძე

მაია მოწყობილი

ანანო ჯაფარიძე

ვაჟა მამულაძე

ციცინო დიასამიძე

ანრი მამულაძე

ნანა ქარცივაძე

გიორგი ზაქარიაძე

ჯემალ ზაქარიაძე

ხასან კოჩალიძე

ვარდო კოჩალიძე

დავით კოჩალიძე

ნინო კოჩალიძე

ნინო ანთაძე

ქეთი კოჩალიძე

სალომე კოჩალიძე

ასლან ანთაძე

ლია ავჯიშვილი 

მინდია ანთაძე

ლევან ანთაძე

მარიამ ანთაძე

ნანა ანთაძე

მარიამი ანთაძე

შოთიკო ანთაძე

ნაზი ანთაძე

ავთანდილ ფუტკარაძე

შორენა ფუტკარაძე

უჩა ფუტკარაძე

შუშანა ფუტკარაძე

თამაზი ფუტკარაძე

ხვიჩა ფუტკარაძე

ოთარ მამისაიშვილი

ლიანა მამისაიშვილი

ჯონი მამისაიშვილი

ნოდარ ცეცხლაძე

გოჩა ცეცხლაძე

თინა ცეცხლაძე

გიორგი ცეცხლაძე

ჯემალ გოგმაჩაძე

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N147 

ბრძანება                01.08.2017

უსასყიდლოდ

59
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, თამარის დასახლება 

N29-ის მიმდებარედ, ბინა N17
05.30.26.065.01.017 თანასაკუთრება 68,6

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N147 

ბრძანება                01.08.2017

უსასყიდლოდ

58
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, თამარის დასახლება 

N29-ის მიმდებარედ, ბინა N34
05.30.26.065.01.034 თანასაკუთრება 67.6

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N147 

ბრძანება                01.08.2017

უსასყიდლოდ

63
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, თამარის დასახლება 

N29-ის მიმდებარედ, ბინა N28
05.30.26.065.01.028 თანასაკუთრება 68,6

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N147 

ბრძანება                01.08.2017

უსასყიდლოდ

62
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, თამარის დასახლება 

N29-ის მიმდებარედ, ბინა N55
05.30.26.065.01.055 თანასაკუთრება 68,6

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N147 

ბრძანება                01.08.2017

უსასყიდლოდ

61
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, თამარის დასახლება 

N29-ის მიმდებარედ, ბინა N23
05.30.26.065.01.023 თანასაკუთრება 68,6

ჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N147 

ბრძანება                01.08.2017

უსასყიდლოდ

60
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, თამარის დასახლება 

N29-ის მიმდებარედ, ბინა N14
05.30.26.065.01.014 თანასაკუთრება 67,7

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N147 

ბრძანება                01.08.2017

უსასყიდლოდ

67
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, თამარის დასახლება 

N29-ის მიმდებარედ, ბინა N33
05.30.26.065.01.033 თანასაკუთრება 67,7

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N147 

ბრძანება                01.08.2017

უსასყიდლოდ

66
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, თამარის დასახლება 

N29-ის მიმდებარედ, ბინა N13
05.30.26.065.01.013 თანასაკუთრება 68,6

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N147 

ბრძანება                01.08.2017

უსასყიდლოდ

65
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, თამარის დასახლება 

N29-ის მიმდებარედ, ბინა N57
05.30.26.065.01.057 თანასაკუთრება 67,7

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N147 

ბრძანება                01.08.2017

უსასყიდლოდ

64
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, თამარის დასახლება 

N29-ის მიმდებარედ, ბინა N5
05.30.26.065.01.005 თანასაკუთრება 68,6

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N147 

ბრძანება                01.08.2017

უსასყიდლოდ70
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, თამარის დასახლება 

N29-ის მიმდებარედ, ბინა N54
05.30.26.065.01.054 თანასაკუთრება 68,6

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N147 

ბრძანება                01.08.2017

უსასყიდლოდ

69
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, თამარის დასახლება 

N29-ის მიმდებარედ, ბინა N4
05.30.26.065.01.004 თანასაკუთრება 68,6

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N147 

ბრძანება                01.08.2017

უსასყიდლოდ

68
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, თამარის დასახლება 

N29-ის მიმდებარედ, ბინა N15
05.30.26.065.01.015 თანასაკუთრება 67,7



მარინე ჯღარკავა

არჩილ გოგმაჩაძე

ნათია ყუბანეიშვილი

ვერონიკა გოგმაჩაძე

ნათია გოგმაჩაძე

სანდრო გოგმაჩაძე

ზაურ შავიშვილი

ზურაბი შავიშვილი

ლიკა შავიშვილი

ირინე დუმბაძე

სანდრო ქარცივაძე

ანდრია ქარცივაძე

დარიკო თებიძე

ჯემალ თებიძე

მარინე თებიძე

ლიდა თებიძე

ჯუმბერ თებიძე

ხათუნა თებიძე

შანთაძე ლუსი

ფარტენაძე ნუგზარ

ფარტენაძე თამარ

ფარტენაძე ნორა

ფარტენაძე სოფიკო

ფარტენაძე ნანა

ფარტენაძე გოგიტა

გორგილაძე აიშე

გორგილაძე მურთაზ

გვიანიძე ქეთევან

გორგილაძე ფრიდონ

გორგილაძე ანა-მარია

გორგილაძე ია

გორგილაძე ირმა

ნანული შევარდნაძე

ვახტანგ შევარდნაძე

მამუკა შევარდნაძე

თეა შევარდნაძე

თამილა გოგმაჩაძე

გიორგი შევარდნაძე

მარიამი შევარდნაძე

საბა შევარდნაძე

გურამ დარჩიძე

თამარ ბერიძე

ზურაბ დარჩიძე

ნათია ჯანიაშვილი

არჩილ დარჩიძე

მარიამ დარჩიძე

ბარბარე დარჩიძე

ნარგიზ მახარაძე

დავით მახარაძე

ნათია მახარაძე

თინიკო მახარაძე

თემურ მოწყობილი

მერი მოწყობილი

ვარდო მოწყობილი

სოფიო მოწყობილი

ვახტანგ მოწყობილი

მინდია მოწყობილი

ზურაბ ბაჯელიძე  

არჩილ ბაჯელიძე 

 გიორგი ბაჯელიძე 

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N147 

ბრძანება                01.08.2017

უსასყიდლოდ

71
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, თამარის დასახლება 

N29-ის მიმდებარედ, ბინა N37
05.30.26.065.01.037 თანასაკუთრება 68,6

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N147 

ბრძანება                01.08.2017

უსასყიდლოდ

70
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, თამარის დასახლება 

N29-ის მიმდებარედ, ბინა N54
05.30.26.065.01.054 თანასაკუთრება 68,6

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N147 

ბრძანება                01.08.2017

უსასყიდლოდ

75
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, თამარის დასახლება 

N29-ის მიმდებარედ, ბინა N46
05.30.26.065.01.046 თანასაკუთრება 68,6

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N147 

ბრძანება                01.08.2017

უსასყიდლოდ

74
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, თამარის დასახლება 

N29-ის მიმდებარედ, ბინა N12
05.30.26.065.01.012 თანასაკუთრება 68,6

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N147 

ბრძანება                01.08.2017

უსასყიდლოდ

73
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, თამარის დასახლება 

N29-ის მიმდებარედ, ბინა N32
05.30.26.065.01.032 თანასაკუთრება 67,7

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N147 

ბრძანება                01.08.2017

უსასყიდლოდ

72
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, თამარის დასახლება 

N29-ის მიმდებარედ, ბინა N58
05.30.26.065.01.058 თანასაკუთრება 68,6

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N145 

ბრძანება                01.08.2017

უსასყიდლოდ

79
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, თამარის დასახლება 

N29-ის მიმდებარედ, ბინა N36
05.30.26.065.01.036 თანასაკუთრება 68,6

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N145 

ბრძანება                01.08.2017

უსასყიდლოდ

78
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, თამარის დასახლება 

N29-ის მიმდებარედ, ბინა N6
05.30.26.065.01.006 თანასაკუთრება 68,6

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N145 

ბრძანება                01.08.2017

უსასყიდლოდ

77
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, თამარის დასახლება 

N29-ის მიმდებარედ, ბინა N3
05.30.26.065.01.003 თანასაკუთრება 67,7

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N145 

ბრძანება                01.08.2017

უსასყიდლოდ

76
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, თამარის დასახლება 

N29-ის მიმდებარედ, ბინა N40
05.30.26.065.01.040 თანასაკუთრება 68,6

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N145 

ბრძანება                01.08.2017

უსასყიდლოდ80
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, თამარის დასახლება 

N29-ის მიმდებარედ, ბინა N27
05.30.26.065.01.027 თანასაკუთრება 67,7



 მარეხი ბლადაძე  

ელენე ბაჯელიძე  

 ზურაბი ბაჯელიძე 

შოთა ბროლაძე - 

 ნათელა ბროლაძე - 

 რაინდი ბროლაძე - 

ბეგლარ წილოსანი

 თამარ გოგსაძე 

ეკატერინე წილოსანი 

თინათინ წილოსანი 

ასიე ჯაფარიძე 

 გაიოზ ჯაფარიძე 

რევაზ ქათამაძე 

 ნაზიკო ქათამაძე 

ნუგზარ ქათამაძე 

 ლია სურმანიძე 

ინგა მახარაძე

დანიელ დუმბაძე

ნუგზარ დუმბაძე

ნოდარი დუმბაძე

რეზო გოგიტიძე

ნესტან გოგიტიძე

ცირა ლაღიძე

მარიამ გოგიტიძე

ნინო გოგიტიძე

ელენე გოგიტიძე 

ზურაბ გოგიტიძე

ცისანა ქოქოლაძე

გელა ქოქოლაძე

მედეა დიასამიძე

მარიამი ქოქოლაძე

ლაშა ქოქოლაძე

ზაზა ოქროპირიძე

ეთერ ოქროპირიძე

ლია გელენიძე

ლენა სიხარულიძე

თენგიზ ხახუტაიშვილი

ნათელა ხახუტაიშვილი

მირიან ხახუტაიშვილი

ამირან ქარცივაძე

თამარ მახარაძე

გიგა ქარცივაძე

გიორგი ქარცივაძე

ტარიელ ნიჟარაძე

მერი ნიჟარაძე

ნუგზარ ნიჟარაძე

ნათია ბიწაძე

ნიკოლოზ ნიჟარაძე

ლუკა ნიჟარაძე

ცირა დარჩიძე

თინა დარჩიძე

თამაზ დარჩიძე

გიგა მაძღარაშვილი

გუგა მაძღარაშვილი

ზურაბ შავიშვილი

ცირა ნიკოლაიშვილი

ციალა შავიშვილი

რომან ნაკაშიძე - 

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N145 

ბრძანება                01.08.2017

უსასყიდლოდ

83
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, თამარის დასახლება 

N29-ის მიმდებარედ, ბინა N43
05.30.26.065.01.043 თანასაკუთრება 68,6

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N145 

ბრძანება                01.08.2017

უსასყიდლოდ

82
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, თამარის დასახლება 

N29-ის მიმდებარედ, ბინა N44
05.30.26.065.01.044 თანასაკუთრება 67,7

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N145 

ბრძანება                01.08.2017

უსასყიდლოდ

81
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, თამარის დასახლება 

N29-ის მიმდებარედ, ბინა N29
05.30.26.065.01.029 თანასაკუთრება 68,6

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N145 

ბრძანება                01.08.2017

უსასყიდლოდ

80
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, თამარის დასახლება 

N29-ის მიმდებარედ, ბინა N27
05.30.26.065.01.027 თანასაკუთრება 67,7

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N145 

ბრძანება                01.08.2017

უსასყიდლოდ

87
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, თამარის დასახლება 

N29-ის მიმდებარედ, ბინა N10
05.30.26.065.01.010 თანასაკუთრება 68,6

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N145 

ბრძანება                01.08.2017

უსასყიდლოდ

86
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, თამარის დასახლება 

N29-ის მიმდებარედ, ბინა N18
05.30.26.065.01.018 თანასაკუთრება 68,6

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N145 

ბრძანება                01.08.2017

უსასყიდლოდ

85
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, თამარის დასახლება 

N29-ის მიმდებარედ, ბინა N21
05.30.26.065.01.021 თანასაკუთრება 67,7

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N145 

ბრძანება                01.08.2017

უსასყიდლოდ

84
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, თამარის დასახლება 

N29-ის მიმდებარედ, ბინა N39
05.30.26.065.01.039 თანასაკუთრება 67,7

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N145 

ბრძანება                01.08.2017

უსასყიდლოდ

91
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, თამარის დასახლება 

N29-ის მიმდებარედ, ბინა N35
05.30.26.065.01.035 თანასაკუთრება 68,6

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N145 

ბრძანება                01.08.2017

უსასყიდლოდ

90
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, თამარის დასახლება 

N29-ის მიმდებარედ, ბინა N24
05.30.26.065.01.024 თანასაკუთრება 68,6

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N145 

ბრძანება                01.08.2017

უსასყიდლოდ

89
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, თამარის დასახლება 

N29-ის მიმდებარედ, ბინა N20
05.30.26.065.01.020 თანასაკუთრება 67,7

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N145 

ბრძანება                01.08.2017

უსასყიდლოდ

88
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, თამარის დასახლება 

N29-ის მიმდებარედ, ბინა N26
05.30.26.065.01.026 თანასაკუთრება 67,7

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N145 

ბრძანება                01.08.2017

უსასყიდლოდ94
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, თამარის დასახლება 

N29-ის მიმდებარედ, ბინა N16
05.30.26.065.01.016 თანასაკუთრება 68,6

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N145 

ბრძანება                01.08.2017

უსასყიდლოდ

93
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, თამარის დასახლება 

N29-ის მიმდებარედ, ბინა N8
05.30.26.065.01.008 თანასაკუთრება 67,7

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N145 

ბრძანება                01.08.2017

უსასყიდლოდ

92
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, თამარის დასახლება 

N29-ის მიმდებარედ, ბინა N1
05.30.26.065.01.001 თანასაკუთრება 68,6



 შუშანა ნაკაშიძე - 

 მადონა ნაკაშიძე - 

 სულიკო ნაკაშიძე - 

 მარინე მგელაძე - 

 რომანი ნაკაშიძე - 

 ბაჩი ნაკაშიძე -

გურამ ხახუტაიშვილი 

გუგული ხახუტაიშვილი

 სოფიკო ხახუტაიშვილი

 ნატო ხახუტაიშვილი

ავთანდილ გორგილაძე 

 ლენა აბუსელიძე 

 დავით გორგილაძე  

ნონა გორგილაძე 

ლამარა ბერიძე 

 ხასან ბერიძე 

გულნაზ ბერიძე 

 შადიმან ბერიძე 

 რუსლან ბერიძე

 მარიამ დევაძე 

 დავით ბერიძე 

98
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ.ბათუმი, თამარის დასახლება 

N29-ის მიმდებარედ, ბინა N52
05.30.26.065.01.052 თანასაკუთრება 68,6 გელოდი ლაზიშვილი

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N145 

ბრძანება                01.08.2017

უსასყიდლოდ

ნუგზარ დუმბაძე

ლამზირა დუმბაძე

ლუკა დუმბაძე

ლიკა დუმბაძე

ჯუმბერ მესხიძე

მაყვალა მესხიძე

უჩა მესხიძე

შორენა ბუზალაძე

გიგი მესხიძე

ჯემალ ჯაფარიძე

მაგული ჯინჭარაძე

გოგიტა ჯაფარიძე

ერასტი კილაძე

ნადიე კილაძე

გოდერძი კილაძე

ნუნუ ხიმშიაშვილი

საბა კილაძე

რევაზ დევაძე 

ნაზი დევაძე 

დავით დევაძე 

 ქეთინო დევაძე 

 ნუკრი დევაძე 

ნუგზარ კონცელიძე 

ნარგულ კონცელიძე 

თამაზ დიასამიძე -

ჟუჟუნა დიასამიძე - 

 გიორგი დიასამიძე - 

ბიჭიკო მჟავანაძე 

 დოდო მჟავანაძე 

 ნათია მჟავანაძე 

 მინდია მჟავანაძე 

ოქროპირ შარვაშიძე 

 ნიკა შარვაშიძე 

 ცირა შარვაშიძე

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N145 

ბრძანება                01.08.2017

უსასყიდლოდ

95
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, თამარის დასახლება 

N29-ის მიმდებარედ, ბინა N45
05.30.26.065.01.045 თანასაკუთრება 67,7

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N145 

ბრძანება                01.08.2017

უსასყიდლოდ

94
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, თამარის დასახლება 

N29-ის მიმდებარედ, ბინა N16
05.30.26.065.01.016 თანასაკუთრება 68,6

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N145 

ბრძანება                01.08.2017

უსასყიდლოდ

100
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ.ბათუმი, თამარის დასახლება 

N29-ის მიმდებარედ, ბინა N25
05.30.26.065.01.025 თანასაკუთრება 68,6

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N145 

ბრძანება                01.08.2017

უსასყიდლოდ

99
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ.ბათუმი, თამარის დასახლება 

N29-ის მიმდებარედ, ბინა N11
05.30.26.065.01.011 თანასაკუთრება 68,6

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N145 

ბრძანება                01.08.2017

უსასყიდლოდ

97
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, თამარის დასახლება 

N29-ის მიმდებარედ, ბინა N38
05.30.26.065.01.038 თანასაკუთრება 67,7

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N145 

ბრძანება                01.08.2017

უსასყიდლოდ

96
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, თამარის დასახლება 

N29-ის მიმდებარედ, ბინა N9
05.30.26.065.01.009 თანასაკუთრება 67,7

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N145 

ბრძანება                01.08.2017

უსასყიდლოდ

104
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ.ბათუმი, თამარის დასახლება 

N29-ის მიმდებარედ, ბინა N31
05.30.26.065.01.031 თანასაკუთრება 68,6

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N145 

ბრძანება                01.08.2017

უსასყიდლოდ

103
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ.ბათუმი, თამარის დასახლება 

N29-ის მიმდებარედ, ბინა N48
05.30.26.065.01.048 თანასაკუთრება 68,6

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N145 

ბრძანება                01.08.2017

უსასყიდლოდ

102
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ.ბათუმი, თამარის დასახლება 

N29-ის მიმდებარედ, ბინა N42
05.30.26.065.01.042 თანასაკუთრება 68,6

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N145 

ბრძანება                01.08.2017

უსასყიდლოდ

101
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ.ბათუმი, თამარის დასახლება 

N29-ის მიმდებარედ, ბინა N47
05.30.26.065.01.047 თანასაკუთრება 68,6

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N145 

ბრძანება                01.08.2017

უსასყიდლოდ107
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ.ბათუმი, თამარის დასახლება 

N29-ის მიმდებარედ, ბინა N50
05.30.26.065.01.050 თანასაკუთრება 67,7

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N145 

ბრძანება                01.08.2017

უსასყიდლოდ

106
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ.ბათუმი, თამარის დასახლება 

N29-ის მიმდებარედ, ბინა N51
05.30.26.065.01.051 თანასაკუთრება 67,7

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N145 

ბრძანება                01.08.2017

უსასყიდლოდ

105
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ.ბათუმი, თამარის დასახლება 

N29-ის მიმდებარედ, ბინა N56
05.30.26.065.01.056 თანასაკუთრება 67,7



108
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ.ბათუმი თამარის დასახლება 

N29-ის მიმდებარედ N22
05.30.26.065.01.022 თანასაკუთრება 68,6 მაყვალა მოწყობილი

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N145 

ბრძანება                01.08.2017

უსასყიდლოდ

ჯემალ ბოლქვაძე 

 ნანული ბოლქვაძე

 ნანა ნიჟარაძე 

დაჩი ბოლქვაძე

მაგული ქათამაძე

ირმა დადიანი

ეკატერინე დადიანი

მაკა დადიანი

გიორგი დადიანი

თეიმურაზ ჯინჭარაძე

ციური ჯინჭარაძე

უშანგი ჯინჭარაძე

რომან ჯინჭარაძე

ნათია ქიზინიძე

ანდრია ჯინჭარაძე

ანზორ მჟავანაძე

ნიგარ მჟავანაძე

რევაზ ელიაძე

მერი ელიაძე

ბესიკ ელიაძე

რომან ჭყონია 

შორენა ანთაძე

სკენდერ ჭყონია 

ლუბა ჭყონია 

ლიზი ჭყონია 

მარიამი ჭყონია 

ჯენი ჭყონია 

115
საცხოვრებელი 

ფართი

ქობულეთის 

მუნიციპალიტეტი, დაბა ჩაქვი, 

ა. წერეთლის ქუჩა N5, კორპუსი 

N2, ბინა N1

20.48.04.200.02.001 თანასაკუთრება 41,14 გიორგი აბუსერიძე

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N137 

ბრძანება                26.07.2017

უსასყიდლოდ

116
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, კახაბრის 

დასახლება 
05.31.07.087.01.011 თანასაკუთრება 16,58 ინგა ხაჭაპურიძე

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N137 

ბრძანება                26.07.2017

უსასყიდლოდ

ნესტან გოგია

ქეთინო გოგია

სოფიკო გოგია

მანანა ლაშხია

მარიამ გოგია

ჟანა გოგია

ნათია გოგია

118
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, მელიქიშვილის 

შესახვევი III, N21, 
05.26.27.012.01.003 თანასაკუთრება 27,64 ლილი ჯახუა

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N137 

ბრძანება                26.07.2017

უსასყიდლოდ

მამუკა შაინიძე

ირმა მუკუტაძე

120
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, კახაბრის 

დასახლება 
05.31.07.087.01.003 თანასაკუთრება 12,88 ნარიკო ბულისკირია

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N137 

ბრძანება                26.07.2017

უსასყიდლოდ

109
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ.ბათუმი თამარის დასახლება 

N29-ის მიმდებარედ N49
05.30.26.065.01.049 თანასაკუთრება 68,6

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N145 

ბრძანება                01.08.2017

უსასყიდლოდ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N145 

ბრძანება                01.08.2017

უსასყიდლოდ

113
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ.ბათუმი თამარის დასახლება 

N29-ის მიმდებარედ N41
05.30.26.065.01.041 თანასაკუთრება 68,6

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N145 

ბრძანება                01.08.2017

უსასყიდლოდ

112
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ.ბათუმი თამარის დასახლება 

N29-ის მიმდებარედ N53
05.30.26.065.01.053 თანასაკუთრება 68,6

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N145 

ბრძანება                01.08.2017

უსასყიდლოდ

111
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ.ბათუმი თამარის დასახლება 

N29-ის მიმდებარედ N30
05.30.26.065.01.030 თანასაკუთრება 68,6

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N145 

ბრძანება                01.08.2017

უსასყიდლოდ

110
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ.ბათუმი თამარის დასახლება 

N29-ის მიმდებარედ N7
05.30.26.065.01.007 თანასაკუთრება 68,6

უსასყიდლოდ

119
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, კახაბრის 

დასახლება 
05.31.07.087.01.041 თანასაკუთრება 21,22

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N137 

ბრძანება                26.07.2017

უსასყიდლოდ

117
საცხოვრებელი 

ფართი

ქობულეთის 

მუნიციპალიტეტი, დაბა ჩაქვი, 

ა. წერეთლის ქუჩა N5, კორპუსი 

N2, ბინა N46

20.48.04.200.02.046 თანასაკუთრება 62,07

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N137 

ბრძანება                26.07.2017

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N145 

ბრძანება                01.08.2017

უსასყიდლოდ114
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ.ბათუმი თამარის დასახლება 

N29-ის მიმდებარედ N19
05.30.26.065.01.019 თანასაკუთრება 68,6



121
საცხოვრებელი 

ფართი

ხულოს მუნიციპალიტეტი, 

დაბა ხულო, აბაშიძის ქუჩა 

N10, საცხოვრებელი ბინა

23.11.31.011.01.506 თანასაკუთრება 37,70 მაყვალა გელაძე უსასყიდლოდ

122
საცხოვრებელი 

ფართი

ხულოს მუნიციპალიტეტი, 

დაბა ხულო, აბაშიძის ქუჩა 

N10, საცხოვრებელი ბინა

23.11.31.011.01.507 თანასაკუთრება 35,80 ლიანა ბოლქვაძე უსასყიდლოდ

123
საცხოვრებელი 

ფართი

ხულოს მუნიციპალიტეტი, 

დაბა ხულო, აბაშიძის ქუჩა 

N10, საცხოვრებელი ბინა

23.11.31.011.01.508 თანასაკუთრება 38 ავთანდილ ბოლქვაძე უსასყიდლოდ

124
საცხოვრებელი 

ფართი

ხულოს მუნიციპალიტეტი, 

დაბა ხულო, აბაშიძის ქუჩა 

N10, საცხოვრებელი ბინა

23.11.31.011.01.509 თანასაკუთრება 24 ელენე მელაძე უსასყიდლოდ

125
საცხოვრებელი 

ფართი

ხულოს მუნიციპალიტეტი, 

დაბა ხულო, აბაშიძის ქუჩა 

N10, საცხოვრებელი ბინა

23.11.31.011.01.510 თანასაკუთრება 38 გულნარა ქამაშიძე უსასყიდლოდ

126
საცხოვრებელი 

ფართი

ხულოს მუნიციპალიტეტი, 

დაბა ხულო, აბაშიძის ქუჩა 

N10, საცხოვრებელი ბინა

23.11.31.011.01.513 თანასაკუთრება 35,80 ჟუჟუნა აბულაძე უსასყიდლოდ

127
საცხოვრებელი 

ფართი

ხულოს მუნიციპალიტეტი, 

დაბა ხულო, აბაშიძის ქუჩა 

N10, საცხოვრებელი ბინა

23.11.31.011.01.514 თანასაკუთრება 24 ნაზიკო ხოზრევანიძე უსასყიდლოდ

128
საცხოვრებელი 

ფართი

ხულოს მუნიციპალიტეტი, 

დაბა ხულო, აბაშიძის ქუჩა 

N10, საცხოვრებელი ბინა

23.11.31.011.01.515 თანასაკუთრება 38 ზებურ მელაძე უსასყიდლოდ

129
საცხოვრებელი 

ფართი

ხულოს მუნიციპალიტეტი, 

დაბა ხულო, აბაშიძის ქუჩა 

N10, საცხოვრებელი ბინა

23.11.31.011.01.516 თანასაკუთრება 35,80 ციცინო თავართქილაძე უსასყიდლოდ

130
საცხოვრებელი 

ფართი

ხულოს მუნიციპალიტეტი, 

დაბა ხულო, აბაშიძის ქუჩა 

N10, საცხოვრებელი ბინა

23.11.31.011.01.517 თანასაკუთრება 35 ზაზა სიხარულიძე უსასყიდლოდ

131
საცხოვრებელი 

ფართი

ხულოს მუნიციპალიტეტი, 

დაბა ხულო, აბაშიძის ქუჩა 

N10, საცხოვრებელი ბინა

23.11.31.011.01.518 თანასაკუთრება 37,70 შალვა თავართქილაძე უსასყიდლოდ

132
საცხოვრებელი 

ფართი

ხულოს მუნიციპალიტეტი, 

დაბა ხულო, აბაშიძის ქუჩა 

N10, საცხოვრებელი ბინა

23.11.31.011.01.519 თანასაკუთრება 35,80 თენგიზ ბოლქვაძე უსასყიდლოდ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N181 

ბრძანება                22.08.2017



133
საცხოვრებელი 

ფართი

ხულოს მუნიციპალიტეტი, 

დაბა ხულო, აბაშიძის ქუჩა 

N10, საცხოვრებელი ბინა

23.11.31.011.01.520 თანასაკუთრება 35,80 ნარგულ ჯაყელი უსასყიდლოდ

134
საცხოვრებელი 

ფართი

ხულოს მუნიციპალიტეტი, 

დაბა ხულო, აბაშიძის ქუჩა 

N10, საცხოვრებელი ბინა

23.11.31.011.01.521 თანასაკუთრება 35 იური ბოლქვაძე უსასყიდლოდ

135
საცხოვრებელი 

ფართი

ხულოს მუნიციპალიტეტი, 

დაბა ხულო, აბაშიძის ქუჩა 

N10, საცხოვრებელი ბინა

23.11.31.011.01.522 თანასაკუთრება 38 ბადრი ბოლქვაძე უსასყიდლოდ

136
საცხოვრებელი 

ფართი

ხულოს მუნიციპალიტეტი, 

დაბა ხულო, აბაშიძის ქუჩა 

N10, საცხოვრებელი ბინა

23.11.31.011.01.523 თანასაკუთრება 24 რუსუდან გოგიჩაშვილი უსასყიდლოდ

137
საცხოვრებელი 

ფართი

ხულოს მუნიციპალიტეტი, 

დაბა ხულო, აბაშიძის ქუჩა 

N10, საცხოვრებელი ბინა

23.11.31.011.01.524 თანასაკუთრება 38 მედეა მელაძე უსასყიდლოდ

თამაზ დეკანაძე

თინა  დეკანაძე

ალი   დეკანაძე

გულნარა ხოზრევანიძე

ზეინაბ დეკანაძე

ლინდა  დეკანაძე

მიხეილ ართმელაძე

შოხრეთ  ართმელაძე

გენად  ართმელაძე

ლილი  ართმელაძე

ნატო   ართმელაძე

ბეგლარ   ართმელაძე

მარად   ართმელაძე

ნიკა   ართმელაძე

იამზე მეხეშიძე

რევაზი  შანთაძე

ფატი შანთაძე

გიული  შანთაძე

გოგიტა  შანთაძე

მერაბ პაქსაძე

იამზე პაქსაძე

ჟუჟუნა  პაქსაძე

ნაირა   პაქსაძე

ზურაბ    პაქსაძე

ზვიად    პაქსაძე

ენვერ ბოლქვაძე

ამირან  ბოლქვაძე

თამარ  ბერიძე

ზვიად  ბოლქვაძე

რამინ  ბოლქვაძე

რაულ   ბოლქვაძე

რამაზ შაინიძე

აკაკი  შაინიძე

გულიკო სურმანიძე

ცისანა   შაინიძე

ედუარდ საგინაძე

როზმან შავაძე

უსასყიდლოდ

139
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, ხულოს რაიონი, 

სოფელი ვაშლოვანი 

(ჯაყელიხანი), ბინა N16

23.07.34.244.01.02.016 თანასაკუთრება 84.34 უსასყიდლოდ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N181 

ბრძანება                22.08.2017

138
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, ხულოს რაიონი, 

სოფელი ვაშლოვანი 

(ჯაყელიხანი), ბინა N22

23.07.34.244.01.02.022 თანასაკუთრება 84.85

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N182 

ბრძანება                22.08.2017

140
საცხოვრებელი 

ფართი

85.94 უსასყიდლოდ

142
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, ხულოს რაიონი, 

სოფელი ვაშლოვანი 

(ჯაყელიხანი), ბინა N13

23.07.34.244.01.01.013 თანასაკუთრება 80.36 უსასყიდლოდ

ქ. ბათუმი, ხულოს რაიონი, 

სოფელი ვაშლოვანი 

(ჯაყელიხანი), ბინა N67

23.07.34.244.03.01.007 თანასაკუთრება 80.7 უსასყიდლოდ

141
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, ხულოს რაიონი, 

სოფელი ვაშლოვანი 

(ჯაყელიხანი), ბინა N13

23.07.34.244.02.02.013 თანასაკუთრება

უსასყიდლოდ

144
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, ხულოს რაიონი, 

სოფელი ვაშლოვანი 

(ჯაყელიხანი), ბინა N1

23.07.34.244.03.01.001 თანასაკუთრება 80.7 უსასყიდლოდ

143
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, ხულოს რაიონი, 

სოფელი ვაშლოვანი 

(ჯაყელიხანი), ბინა N4

23.07.34.244.01.01.004 თანასაკუთრება 80.1



ხათუნა  ჭელიძე

მალხაზ  შავაძე

ცირა   შავაძე

ლიკა   შავაძე

მარი   შავაძე

დავით    შავაძე

ნიკა    შავაძე

თენგიზ ჯორბენაძე

გენო  ჯორბენაძე

ეთერ ცეცხლაძე

რამაზ ჯორბენაძე

ბულბული აბაშიძე

მათე ჯორბენაძე

ჯუმბერ რიჟვაძე

ფედოსი  რიჟვაძე

დარინა  აბულაძე

ჯანო  რიჟვაძე

გიორგი  რიჟვაძე

ასლან გაბაიძე

გოჩა გაბაიძე

სოფიკო გაბაიძე

სალომე ქამაშიძე

საბა  ქამაშიძე

ვაჟა ბერიძე

ნარგიზ ბოლქვაძე

ირაკლი  ბერიძე

თამილა   ბერიძე

დარიკო დეკანაძე

ჯემალ  დეკანაძე

ირაკლი   დეკანაძე

ტარიელ აბულაძე

ემინე გელაძე

ცინარა  აბულაძე

გიორგი  აბულაძე

ნათელა ირემაძე

იამზე ირემაძე

ია ცინცქილაძე

ლიანა კუპრაძე

153 შენობა-ნაგებობა
ქ. ბათუმი,მწვანე კონცხის 

დასახლება
05.34.25.083 170 97 რომან ზოიძე უსასყიდლოდ

154
საცხოვრებელი ბინა 

N1
ქ. ბათუმი, შავშეთის ქუჩა N29ა 05.29.24.067.01.001 თანასაკუთრება 76.4 ეთერ მწერალიშვილი უსასყიდლოდ

155
საცხოვრებელი ბინა 

N21
ქ. ბათუმი, შავშეთის ქუჩა N29ა 05.29.24.067.01.021 თანასაკუთრება 25,10 მანანა ჩხარტიშვილი უსასყიდლოდ

156
საცხოვრებელი ბინა 

N10
ქუთაისის ქუჩა N4 05.21.13.003.01.010 თანასაკუთრება 41,80 თამარ რომანაძე უსასყიდლოდ

157
საცხოვრებელი ბინა 

N30
ქ. ბათუმი, სამების ჩიხი 1, N7 05.35.27.043.01.030 თანასაკუთრება 41,91 მზევინარ წულუკიძე უსასყიდლოდ

158
საცხოვრებელი ბინა 

N8

ქ. ბათუმი, თამარის დასახლება 

N22
05.30.26.024.01.008 თანასაკუთრება 44,15 რემზი ასანიძე უსასყიდლოდ

159

შენობა -ნაგებობა და 

მასზე დამაგრებული 

მიწის ნაკვეთი

ქ. ქობულეთი, პოპოვის ქუჩა 

N1
20.42.10.044 72 72 გურამ ცეცხლაძე უსასყიდლოდ

160
საცხოვრებელი ბინა 

N8
ქ. ბათუმი, სამების ჩიხი 1, N2 05.35.27.007.01.008 თანასაკუთრება 40,05 თეონა გრძელიძე უსასყიდლოდ

161

შენობა -ნაგებობა და 

მასზე დამაგრებული 

მიწის ნაკვეთი

ქობულეთის 

მუნიციპალიტეტი, სოფელი 

ბობოყვათი

20.44.01.350 337 337,48 მევლუდ ივანაძე უსასყიდლოდ

162 შენობა -ნაგებობა 
ქ. ბათუმი, გენ. ა. ბაშიძის ქუჩა 

N14-ის მოპირდაპირედ
05.31.01.694.01.500 თანასაკუთრება 53,40 ჯამბულატ პაქსაძე უსასყიდლოდ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N182 

ბრძანება                22.08.2017

უსასყიდლოდ

146
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, ხულოს რაიონი, 

სოფელი ვაშლოვანი 

(ჯაყელიხანი), ბინა N1

23.07.34.244.02.01.001 თანასაკუთრება 70.76 უსასყიდლოდ

145
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, ხულოს რაიონი, 

სოფელი ვაშლოვანი 

(ჯაყელიხანი), ბინა N1

23.07.34.244.01.01.001 თანასაკუთრება 79.4

144
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, ხულოს რაიონი, 

სოფელი ვაშლოვანი 

(ჯაყელიხანი), ბინა N1

23.07.34.244.03.01.001 თანასაკუთრება 80.7 უსასყიდლოდ

უსასყიდლოდ

150
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, ხულოს რაიონი, 

სოფელი ვაშლოვანი 

(ჯაყელიხანი), ბინა N4

23.07.34.244.02.01.004 თანასაკუთრება 66.57 უსასყიდლოდ

149
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, ხულოს რაიონი, 

სოფელი ვაშლოვანი 

(ჯაყელიხანი), ბინა N25

23.07.34.244.01.02.025 თანასაკუთრება 68.41

უსასყიდლოდ

148
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, ხულოს რაიონი, 

სოფელი ვაშლოვანი 

(ჯაყელიხანი), ბინა N8

23.07.34.244.02.01.008 თანასაკუთრება 66.23 უსასყიდლოდ

147
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, ხულოს რაიონი, 

სოფელი ვაშლოვანი 

(ჯაყელიხანი), ბინა N16

23.07.34.244.03.02.016 თანასაკუთრება 70.32

უსასყიდლოდ

152 შენობა-ნაგებობა
ქ. ბათუმი, მაიაკოვსკის ქუჩა 

N131
05.29.40.003 101 144,70

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N175 ბრძანება                

22.08.2017

უსასყიდლოდ

151
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, ხულოს რაიონი, 

სოფელი ვაშლოვანი 

(ჯაყელიხანი), ბინა N8

23.07.34.244.01.01.008 თანასაკუთრება 44.88



163 შენობა -ნაგებობა 
ქ. ბათუმი, თამარ მეფის 

გამზირი N1
05.30.39.016.01.502 თანასაკუთრება 91,09 სულიკო ცეცხლაძე უსასყიდლოდ

164
საცხოვრებელი ბინა 

N4

ქ. ბათუმი,ზედა ქალაქი, სახლი 

173
05.30.10.143.01.004 თანასაკუთრება 46,20 ნანი ხალვაში უსასყიდლოდ

165
საცხოვრებელი ბინა 

N3

ქ. ბათუმი,  სვიშევსკის ქუჩა   

N165
05.30.10.146.01.003 თანასაკუთრება 100 რუსუდან ჭინკაძე უსასყიდლოდ

166
საცხოვრებელი ბინა 

N4

ქ. ბათუმი, ქუჩა სვიშევსკი,   

N168
05.09.45.048.01.004 თანასაკუთრება 66,25 ალი ფუტკარაძე უსასყიდლოდ

167
საცხოვრებელი ბინა 

N4

ქ. ბათუმი, ქუჩა სვიშევსკი,   

N164
05.30.10.147.01.004 თანასაკუთრება 41,20 მარია ფედერენკო უსასყიდლოდ

168
საცხოვრებელი ბინა 

N4

ქ. ბათუმი,ზედა ქალაქი I, 

სახლი  N166
05.30.10.108.01.004 თანასაკუთრება 47 ნუგზარ ბერიძე უსასყიდლოდ

169
საცხოვრებელი ბინა 

N13

ქ. ბათუმი, თამარის დასახლება 

N22
05.30.26.024.01.013 თანასაკუთრება 16.59 გურამ კირკიტაძე უსასყიდლოდ

170
საცხოვრებელი ბინა 

N21

ქ. ბათუმი, თამარის დასახლება 

N22
05.30.26.024.01.021 თანასაკუთრება 28,72 მაყვალა გელაძე უსასყიდლოდ

171
საცხოვრებელი ბინა 

N20

ქ. ბათუმი, თამარის დასახლება 

N22
05.30.26.024.01.020 თანასაკუთრება 38,38 ამირან გელაძე უსასყიდლოდ

172
საცხოვრებელი ბინა 

N43

ქ. ქობულეთი, კომახიძის ქუჩა 

N100
20.12.02.096.01.043 თანასაკუთრება 53 ვლადიმერ წულაია უსასყიდლოდ

173
საცხოვრებელი ბინა 

N46
ქ. ბათუმი, ბაქოს ქუჩა N74 05.29.04.001.01.046 თანასაკუთრება 29,62 ლემან ცივაძე უსასყიდლოდ

174
საცხოვრებელი ბინა N 

28
ქ. ბათუმი, ბაქოს ქუჩა N74 05.29.04.001.01.028 თანასაკუთრება 27 ვალიკო გორგილაძე უსასყიდლოდ

05.30.26.030.01.001 69,14 გია კახაძე

05.30.26.030.01.002 76,23 დარეჯან კახაძე

176
საცხოვრებელი ბინა 

N3
ქ. ბათუმი, კიკვიძის ქუჩა N7 05.30.26.030.01.003 თანასაკუთრება 79,10 მერი სალაძე უსასყიდლოდ

177
საცხოვრებელი ბინა N 

4
ქ. ბათუმი, კიკვიძის ქუჩა N7 05.30.26.030.01.004 თანასაკუთრება 50,61 ნადეჟდა სოლომონიძე უსასყიდლოდ

178
საცხოვრებელი ბინა 

N5
ქ. ბათუმი, კიკვიძის ქუჩა N7 05.30.26.030.01.005 თანასაკუთრება 60,46 ნარგული ჩოგაძე უსასყიდლოდ

179
საცხოვრებელი ბინა 

N6
ქ. ბათუმი, კიკვიძის ქუჩა N7 05.30.26.030.01.006 თანასაკუთრება 94,25 ნათელა გობაძე უსასყიდლოდ

180
საცხოვრებელი ბინა 

N7
ქ. ბათუმი, კიკვიძის ქუჩა N7 05.30.26.030.01.007 თანასაკუთრება 93,48 ლამარა ბოლქვაძე უსასყიდლოდ

181
საცხოვრებელი ბინა 

N8
ქ. ბათუმი, კიკვიძის ქუჩა N7 05.30.26.030.01.008 თანასაკუთრება 93,17 ჟუჟუნა ღონიაძე უსასყიდლოდ

182
საცხოვრებელი ბინა 

N9
ქ. ბათუმი, კიკვიძის ქუჩა N7 05.30.26.030.01.009 თანასაკუთრება 93,30 გენადი თურმანიძე უსასყიდლოდ

183
საცხოვრებელი ბინა 

N10
ქ. ბათუმი, კიკვიძის ქუჩა N7 05.30.26.030.01.010 თანასაკუთრება 67,22 ნორა ბაჯელიძე უსასყიდლოდ

184
საცხოვრებელი ბინა 

N11
ქ. ბათუმი, კიკვიძის ქუჩა N7 05.30.26.030.01.011 თანასაკუთრება 27,25 ხათუნა ზოიძე უსასყიდლოდ

185
საცხოვრებელი ბინა 

N12
ქ. ბათუმი, კიკვიძის ქუჩა N7 05.30.26.030.01.012 თანასაკუთრება 94,95 რომან არჯევანიძე უსასყიდლოდ

186
საცხოვრებელი ბინა 

N34

ქ. ბათუმი, სამხედრო 

დასახლება 1, სახლი N230
05.30.10.002.01.034 თანასაკუთრება 49,33 ამირან ქათამაძე უსასყიდლოდ

187
საცხოვრებელი ბინა 

N2

ქ. ბათუმი, ზედა ქალაქი, 

სახლი N169
05.30.10.145.01.002 თანასაკუთრება 99,25 ლევან ფუტკარაძე უსასყიდლოდ

188
საცხოვრებელი ბინა 

N21ა

ქ. ქობულეთი, რუსთაველის 

ქუჩა N215ა
20.42.02.901.01.021ა თანასაკუთრება 65,60 გვრიტუნა ბასილიძე უსასყიდლოდ

189

შენობა -ნაგებობა და 

მასზე დამაგრებული 

მიწის ნაკვეთი

ქ. ქობულეთი, კლდიაშვილის 

ქუჩა N8
20.42.10.512 349 349

ერთობლივი საქმიანობის 

ამხანაგობა „მეგობრობა“
უსასყიდლოდ

190

შენობა -ნაგებობა და 

მასზე დამაგრებული 

მიწის ნაკვეთი

ქ. ქობულეთი, რკინიგზის 

სადგურის მიმდებარედ
20.42.07.327 798 630,5

ერთობლივი საქმიანობის 

ამხანაგობა „იმედი 2017“
უსასყიდლოდ

191

შენობა -ნაგებობა და 

მასზე დამაგრებული 

მიწის ნაკვეთი

ქ. ქობულეთი, რკინიგზის 

სადგურის მიმდებარედ
20.42.07.328 417 298.6

ერთობლივი საქმიანობის 

ამხანაგობა „სტადლერი“
უსასყიდლოდ

192
საცხოვრებელი ბინა 

N1

ქობულეთის 

მუნიციპალიტეტი, სოფელი 

ბობოყვათი

20.44.01.048.01.001 თანასაკუთრება 68,10 შოთა ქამადაძე უსასყიდლოდ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N166 ბრძანება 

18.08.2017

175
საცხოვრებელი ბინა 

N1  და ბინა N2
ქ. ბათუმი, კიკვიძის ქუჩა N7 თანასაკუთრება უსასყიდლოდ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N175 ბრძანება                

22.08.2017



193
საცხოვრებელი ბინა 

N2

ქობულეთის 

მუნიციპალიტეტი, სოფელი 

ბობოყვათი

20.44.01.048.01.002 თანასაკუთრება 31,90 ხათუნა ბიბილეიშვილი უსასყიდლოდ

194
საცხოვრებელი ბინა 

N7

ქ. ქობულეთი, რუსთაველის 

ქუჩა N135
20.42.06.384.01.007 თანასაკუთრება 80,53 ვალენტინა სვირიდოვა უსასყიდლოდ

195
საცხოვრებელი ბინა 

N3

ქ. ქობულეთი, რუსთაველის 

ქუჩა N135
20.42.06.384.01.003 თანასაკუთრება 66.57 ჟუჟუნა მამედოვი უსასყიდლოდ

196
საცხოვრებელი ბინა 

N8

ქ. ბათუმი, გენ. გიორგი 

კვინიტაძის ქუჩა N20
05.32.09.060.01.008 თანასაკუთრება 61 მზევინარ მაკარაძე უსასყიდლოდ

197
საცხოვრებელი ბინა 

N5

ქ. ბათუმი, გენ. გიორგი 

კვინიტაძის ქუჩა N22
05.32.09.017.01.005 თანასაკუთრება 65 ამირან ზაქარაძე უსასყიდლოდ

198
საცხოვრებელი ბინა 

N1

ქ. ბათუმი, გენ. გიორგი 

კვინიტაძის ქუჩა N22
05.32.09.017.01.001 თანასაკუთრება 89,40 ნუგზარ მახარაძე უსასყიდლოდ

199
საცხოვრებელი ბინა 

N15

ქ. ბათუმი, თამარის დასახლება 

N22
05.30.26.024.01.015 თანასაკუთრება 20,05 მერი აბაშიძე უსასყიდლოდ

200
საცხოვრებელი ბინა 

N7

ქ. ბათუმი, თამარის დასახლება 

N22
05.30.26.024.01.007 თანასაკუთრება 26,40 უმიან საგინაძე უსასყიდლოდ

201
საცხოვრებელი ბინა 

N3
ქ. ბათუმი, ნიჟრაძის ქუჩა N26 05.30.10.159.01.003 თანასაკუთრება 100,16 ნაზიბროლა ბოლქვაძე უსასყიდლოდ

202
საცხოვრებელი ბინა 

N4
ქ. ბათუმი, ნიჟრაძის ქუჩა N26 05.30.10.159.01.004 თანასაკუთრება 68,70 ნადიმ ჩოგაძე უსასყიდლოდ

203

შენობა -ნაგებობა და 

მასზე დამაგრებული 

მიწის ნაკვეთი

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტი, სოფელი 

ფერია

22.24.02.017 276 106,40 ასლან ბერიძე უსასყიდლოდ

204 შენობა-ნაგებობა
ქ. ბათუმი, ბაღის ქუჩა,  I ჩიხი 

N4
05.34.25.082.01.500 თანასაკუთრება 398,05 ოთარ მეხეშიძე უსასყიდლოდ

ემინე ზაქარაძე

 ია ზაქარაძე

 ოთარ ცეცხლაძე

ვახტანგ ზაქარაძე

 მალხაზ ცეცხლაძე

ციალა ავჯიშვილი

 რუსლან ავჯიშვილი

მურად ბერიძე 

ბეგლარ ბერიძე 

თინა ბერიძე 

ლია ბერიძე 

ბესიკ ბერიძე 

საბა ბერიძე 

 ნოდარ ბერიძე

ვესილე ბერიძე

რამინ ბერიძე

გოჩა ბერიძე

დიანა ბერიძე

გელა ბერიძე

სტელლა ბერიძე

ნარგიზ ბედინაძე 

მერაბ ბედინაძე 

ვეფხვია ბედინაძე 

ცისანა ქართველიშვილი 

გეგა ბედინაძე 

გიორგი ბედინაძე 

სულიკო ბოლქვაძე 

ციალა ბოლქვაძე 

არჩილ ბოლქვაძე 

ინდირა ბოლქვაძე 

იამზე ჭინკაძე 

 საბა ბოლქვაძე 

მამუკა მალაყმაძე

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N166 ბრძანება 

18.08.2017

საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, ურეხის დასახლება, 

ბინა N3
05.25.08.121.01.003 თანასაკუთრება 72.56 უსასყიდლოდ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N175 ბრძანება 

22.08.2017

უსასყიდლოდ

206
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, ურეხის დასახლება, 

ბინა N2
05.25.08.121.01.002 თანასაკუთრება 50.18 უსასყიდლოდ

207

205
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, ურეხის დასახლება, 

ბინა N1
05.25.08.121.01.001 თანასაკუთრება 57.92

უსასყიდლოდ

211
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, ურეხის დასახლება, 

ბინა N7
05.25.08.121.01.007 თანასაკუთრება 52.53 უსასყიდლოდ

210
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, ურეხის დასახლება, 

ბინა N6
05.25.08.121.01.006 თანასაკუთრება 74.88

უსასყიდლოდ

209
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, ურეხის დასახლება, 

ბინა N5
05.25.08.121.01.005 თანასაკუთრება 72.56 უსასყიდლოდ

208
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, ურეხის დასახლება, 

ბინა N4
05.25.08.121.01.004 თანასაკუთრება 89.17



თამარა გაბაიძე 

მამუკა დუმბაძე

გული ანთაძე 

ალი აბესლამიძე

ნათელა აბესლამიძე

ისმაილ აბესლამიძე

დავით აბესლამიძე

მამუკა აბესლამიძე

ნანა დუმბაძე

ია აბესლამიძე

ნიკა აბესლამიძე

თამთა აბესლამიძე

 ჟუჟუნა ჭელიძე

 ჯემალ ჭელიძე

 თამილა მიქელაძე

ანანო ჭელიძე

 თემურ გოგიტიძე 

 გიორგი გოგიტიძე 

სუმეირა ქამაშიძე 

გიგა გოგიტიძე 

 საბა გოგიტიძე 

 ალექს გოგიტიძე 

 აივაზ ამაღლობელი

 მაგული ამაღლობელი

ვეფხია ამაღლობელი

 ნინო ამაღლობელი

 მერაბ შაქარიშვილი

ლია ჯაყელი

 ლია შაქარიშვილი

 ნანული ბერიძე

მერაბ ბერიძე

 მანანა ბერიძე

თეონა ბერიძე

 ნინო ბერიძე

 მალვინა ბერიძე

გიგა ბერიძე

 მიხეილ ბოლქვაძე

 სულეიმან ბოლქვაძე

თამაზ ბოლქვაძე

საბა ბოლქვაძე

ლუთბიე ბოლქვაძე

 მიხეილ თედორაძე

 გულადი თედორაძე

 ნაზიბროლა თედორაძე

სანდრო თედორაძე

 სალომე თედორაძე

 მანუჩარ ლორთქიფანიძე  

მაყვალა ლორთქიფანიძე

 მადონა ლორთქიფანიძე

 მალვინა ლორთქიფანიძე

 რევაზ მაჭუტაძე

ჟუჟუნა მაჭუტაძე

 მანუჩარ მაჭუტაძე

 ნაირა ბაკურიძე

 ნინო სურმანიძე

 ოთარ დევაძე 

 ნათია დევაძე 

 ნიკა დევაძე 

 ელიზა დევაძე 

მეგი დევაძე 

საიმე დევაძე

ნოდარ შარაშიძე 

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N175 ბრძანება 

22.08.2017

211
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, ურეხის დასახლება, 

ბინა N7
05.25.08.121.01.007 თანასაკუთრება 52.53 უსასყიდლოდ

უსასყიდლოდ

215
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, ურეხის დასახლება, 

ბინა N11
05.25.08.121.01.011 თანასაკუთრება 74.88 უსასყიდლოდ

214
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, ურეხის დასახლება, 

ბინა N10
05.25.08.121.01.010 თანასაკუთრება 72.56

უსასყიდლოდ

213
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, ურეხის დასახლება, 

ბინა N9
05.25.08.121.01.009 თანასაკუთრება 89.17 უსასყიდლოდ

212
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, ურეხის დასახლება, 

ბინა N8
05.25.08.121.01.008 თანასაკუთრება 59.36

უსასყიდლოდ

219
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, ურეხის დასახლება, 

ბინა N15
05.25.08.121.01.015 თანასაკუთრება 72.56 უსასყიდლოდ

218
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, ურეხის დასახლება, 

ბინა N14
05.25.08.121.01.014 თანასაკუთრება 89.17

უსასყიდლოდ

217
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, ურეხის დასახლება, 

ბინა N13
05.25.08.121.01.013 თანასაკუთრება 59.36 უსასყიდლოდ

216
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, ურეხის დასახლება, 

ბინა N12
05.25.08.121.01.012 თანასაკუთრება 52.53

უსასყიდლოდ

223
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, ურეხის დასახლება, 

ბინა N19
05.25.08.121.01.019 თანასაკუთრება 89.17 უსასყიდლოდ

222
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, ურეხის დასახლება, 

ბინა N18
05.25.08.121.01.018 თანასაკუთრება 59.36

უსასყიდლოდ

221
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, ურეხის დასახლება, 

ბინა N17
05.25.08.121.01.017 თანასაკუთრება 52.53 უსასყიდლოდ

220
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, ურეხის დასახლება, 

ბინა N16
05.25.08.121.01.016 თანასაკუთრება 74.88

უსასყიდლოდ224
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, ურეხის დასახლება, 

ბინა N20
05.25.08.121.01.020 თანასაკუთრება 72.56



მთვარისა გაბედავა 

 ავთანდილ შარაშიძე 

 ნონა ბერიძე 

 ტარიელ შარაშიძე

 დათა შარაშიძე 

 ჯემალ მორთულაძე 

ნარგიზ მორთულაძე 

 რომან მორთულაძე 

მარიკა მორთულაძე 

 ნინო მორთულაძე 

რეზიკო მორთულაძე 

 ნუგზარ გენჯაძე

 ნანა გენჯაძე

 ლია ბეჟანიძე

ანნა გენჯაძე

ნათელა ფარტენაძე

 მინდია ფარტენაძე

ნანული დუმბაძე

მარიამ ფარტენაძე

ნიკოლოზ ფარტენაძე

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის N175 ბრძანება 

22.08.2017

უსასყიდლოდ

227
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, ურეხის დასახლება, 

ბინა N23
05.25.08.121.01.023 თანასაკუთრება 59.36 უსასყიდლოდ

226
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, ურეხის დასახლება, 

ბინა N22
05.25.08.121.01.022 თანასაკუთრება 52.53

უსასყიდლოდ

225
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, ურეხის დასახლება, 

ბინა N21
05.25.08.121.01.021 თანასაკუთრება 74.88 უსასყიდლოდ

224
საცხოვრებელი 

ფართი

ქ. ბათუმი, ურეხის დასახლება, 

ბინა N20
05.25.08.121.01.020 თანასაკუთრება 72.56


