
1 საცხოვრებელი ბინა
ქ. ბათუმი, მაიაკოვსკის ქუცა 

N14ა
39,7 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში

ანზორ ნაკაიძე გულთამზე 

ნაკაიძე ირინა ნაკაიძე ჟუჟნა 

ნაკაიძე ეთერი ნაკაიძე

2 საცხოვრებელი ბინა
ქ. ბათუმი, ნონეშვილის ქუჩა 

N3
55,5 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში

მნარიკო ლორთქიფანიძე

მადონა ლორთქიფანიძე

თამილა მახარაძე გიორგი 

მახარაძე

3 საცხოვრებელი ბინა

ქ. ბათუმი,

ნონეშვილის ქუჩა

N3, ბინა N1ბ
47 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში

გულნარა ეჟალოვა

4 საცხოვრებელი ბინა

ქ. ბათუმი,

ნონეშვილის ქუჩა

N1, ბინა N7 102,78 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში

ნინა მიქელაძე

მინდია მიქელაძე

5 საცხოვრებელი ბინა
ქ. ბათუმი, თევდორე

მღვდელის N29, ბინა N4
49 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში

ალექსანდრე მახარაძე

ნაზიკო მახარაძე იაგო 

მახარაძეროინ მახარაძე

6 საცხოვრებელი ბინა
ქ. ბათუმი, თევდორე

მღვდელის N29, ბინა N19
35 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში

ნუგზარ დიასამიძე

ნატო კეკელიძე

მირზა დიასამიძე

7 საცხოვრებელი ბინა
ქ. ბათუმი, თევდორე

მღვდელის N29, ბინა N21
23.72 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში

ჯუმბერ გაბაიძე

8 საცხოვრებელი ბინა
ქ. ბათუმი, თევდორე

მღვდელის N29, ბინა N7
35 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში

თამაზ მოსიძე

მზიურ ირემაძე

9 საცხოვრებელი ბინა
ქ. ბათუმი, სამების

ჩიხი I, N7, ბინა N16
60.37 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში

ქემალ გორგილაძე

ციური გორგილაძე

დიანა გორგილაძე

დავით გორგილაძე

10 საცხოვრებელი ბინა

ქ. ბათუმი, ფრიდონ

ხალვაშის გამზ, ჩიხი

XV, N2, ბინა N14

73,75 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში

ვარდო შარაშიძე

მალხაზ შარაშიძე

11 საცხოვრებელი ბინა
ქ. ბათუმი, სამების

ჩიხი I, N1, ბინა N37
75,21 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში

გივი მარტაძე

ლიანა ხინკილაძე

ნატო ხინკილაძე

12 საცხოვრებელი ბინა
ქ. ბათუმი, სამების

ჩიხი I, N1, ბინა N21
93,56 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში

შაქრო ზაქარაძე

თინა ვასაძე

მედეა ზაქარაძე

მადონა ზაქარაძე

მარინე ზაქარაძე

მაია ზაქარაძე

                                          2015 წელს პირდაპირი მიყიდვის ფორმით  პრივატიზებულ საცხოვრებელი ფართების ნუსხა

საპრივატი

ზებო  

ღირებულე

ბა          

ლარებში

საპრივატიზებო პირობები
მყიდველი N

ობიექტის 

დასახელება 
მისამართი

შენობის 

ფართი



13 საცხოვრებელი ბინა

ქ. ბათუმი, ფრიდონ

ხალვაშის გამზ, ჩიხი

XV, N2, ბინა N18

69,7 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში

მურად მახარაძე

ციალა ფუტკარაძე

რომან მახარაძე

რამინ მახარაძე

14 საცხოვრებელი ბინა
ქ. ბათუმი, სამების

ჩიხი I, N7, ბინა N9
58,52 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში

ნიარ დვალიძე

სოფიო დვალიძე

მაია დვალიძე

თამარ დვალიძე

15 საცხოვრებელი ბინა

ქ. ბათუმი, ფრიდონ

ხალვაშის გამზ, ჩიხი

XV, N2, ბინა N30

54,16 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში

ნარგიზ შარაბიძე

ჯიმშერ დუმბაძე

16 საცხოვრებელი ბინა
ქ. ბათუმი, სამების

ჩიხი I, N5, ბინა N29
42,58 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში

ციალა ასამბაძე

დიანა ასამბაძე

დარინა ასამბაძე

ირინა ასამბაძე

17 საცხოვრებელი ბინა
ქ. ბათუმი, სამების

ჩიხი I, N1, ბინა N36
41,48 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში

ანზორი ხინკილაძე

ლიანა ხინკილაძე

რაულ ხინკილაძე

რამაზ ხინკილაძე

ნატო ხინკილაძე

18 საცხოვრებელი ბინა
ქ. ბათუმი, სამების

ჩიხი I, N5, ბინა N27
60,37 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში

თემური ფუტკარაძე

რუსუდან ფუტკარაძე

ქრისტინა ფუტკარაძე

19 საცხოვრებელი ბინა

ქ. ბათუმი, ფრიდონ

ხალვაშის გამზ, ჩიხი

XV, N1 ბინა N27

54 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში

მაია სულეიმანოვა

სულეიმან სულეიმანოვ

კამილა სულეიმანოვა

რუსტამ სულეიმანოვი

20 საცხოვრებელი ბინა
ქ. ბათუმი, სამების

ჩიხი I, N2, ბინა N18
57,87 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში

ჯემალ პაქსაძე

21 საცხოვრებელი ბინა
ქ. ბათუმი, სამების

ჩიხი I, N1, ბინა N9
56,87 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში

ზურაბ ფუტკარაძე

22 საცხოვრებელი ბინა

ქ. ბათუმი, ფრიდონ

ხალვაშის გამზ, ჩიხი

XV, N2, ბინა N19

52,34 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში

ბადრი თებიძე

23 საცხოვრებელი ბინა

ქ. ბათუმი,

კობალაძის ქუჩა N6,

ბინა N44

81,43 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში

ნოდარ დუმბაძე

24 საცხოვრებელი ბინა

ქ. ბათუმი, თევდორე

მღვდელის N29, ბინა

N23

28,61 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში

იოსებ შარაშიძე

ჟუჟუნა ჭაღალიძე

სალომე შარაშიძე

მელანო შარაშიძე

25 საცხოვრებელი ბინა

ქ. ბათუმი,

ლერმონტოვის ქუჩა

N107კ, ბინა N50

55,61 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში

ზურაბ აბაშიძე

თამარ სურმანიძე

მინდია აბაშიძე

ნიკა აბაშიძე

26 საცხოვრებელი ბინა

ქ. ბათუმი, სამხედრო

დასახლება N1,

სახლი N230, ბინა

N14

57,4 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში

ინესა მისიუკი

ტატიანა მისიუკი



27 საცხოვრებელი ბინა

ქ. ბათუმი, სამხედრო

დასახლება N1,

სახლი N210, ბინა

N15

59,07 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში

ნუგზარ ჯაიანი

დავით ჯაიანი

ნათელა მოწყობილი

მანუჩარ ჯაიანი

ირაკლი ჯაიანი

28 საცხოვრებელი ბინა

ქ. ბათუმი, სამხედრო

დასახლება N1,

სახლი N210, ბინა

N25

64,61 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში

მამუდ კეკელიძე

ზინა კეკელიძე

ზაზა კეკელიძე

ანზორ კეკელიძე

გენადი კეკელიძე

29 საცხოვრებელი ბინა

ქ. ბათუმი, ს.

ხიმშიაშვილის ქუჩა

N94ა, ბინა N49

70,17 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში

ანზორ ბარამიძე

მანანა გოგიტიძე

ნათია ბარამიძე

ლაშა ბარამიძე

30 საცხოვრებელი ბინა

ქ. ბათუმი, ზედა

ქალაქი I, სახლი

N178, ბინა N1

95,9 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში

ალექსანდრე ფუტკარაძე

რუსუდან ფუტკარაძე

31 საცხოვრებელი ბინა

ქ. ბათუმი, სამხედრო

დასახლება N1,

სახლი N230, ბინა

N11

42,4 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში

მალიკახონ ბეჟენცევა

32 საცხოვრებელი ბინა

ქ. ბათუმი, ს.

ხიმშიაშვილის ქუჩა

N94ა, ბინა N36

57,68 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში

ომარი ქათამაძე

ნათელა ქათამაძე

მამუკა ქათამაძე

33 საცხოვრებელი ბინა

ქ. ბათუმი, სამხედრო

დასახლება, სახლი

N148, ბინა N6

81,39 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში

ნათელა ჩხარტიშვილი

შოთა გოგუა

კაპიტონი გოგუა

ლალი ტრაპაიძე

34 საცხოვრებელი ბინა
ქ. ბათუმი, მწვანე კონცხის 

დასახლება
77,8 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში.-

სულეიმან ჯაბნიძე

35 საცხოვრებელი ბინა
ქ. ბათუმი, ნიჟარაძის ქუჩა 

N26, ბინა N1
59,78 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში.-

სერგო კირკიტაძე                        

ნაირა კირკიტაძე                 ლია 

კირკიტაძე                  ზვიად 

კირკიტაძე

36 საცხოვრებელი ბინა
ქ. ბათუმი, ნიჟარაძის ქუჩა 

N26, ბინა N2
84,12 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში.-

ვალიკო ანანიძე      ჟუჟუნა 

ანანიძე       მზიური ანანიძე      

ჯამბულ ანანიძე

37 საცხოვრებელი ბინა
ქ. ბათუმი, მაიაკოვსკის ქუჩა 

N55/23, ბინა N45
69,25 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში.-

სამსონ გეფერიძე    მალხაზ 

გეფერიძე       ოთარ გეფერიძე

38 საცხოვრებელი ბინა
ქ. ბათუმი, სამების ჩიხი I, N5, 

ბინა N19
57,91 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში.-

ლიანა ფუტკარაძე       ნინო 

ფუტკარაძე

39 საცხოვრებელი ბინა
ქ. ბათუმი, სამების ჩიხი I, N5, 

სართული 3, ბინა N37
47,29 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში.-

ნუგზარ ფუტკარაძე           

40 საცხოვრებელი ბინა
ქ. ბათუმი, სამების ჩიხი I, N5, 

ბინა N32
61,56 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში.-

ირინა პერედერი

41 საცხოვრებელი ბინა
ქ. ბათუმი, სამების ჩიხი I, N2, 

ბინა N36
71,6 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში.-

ვალენტინა მამულაშვილი          

დავით მამულაშვილი



42 საცხოვრებელი ბინა
ქ. ბათუმი, ს. ხიმშიაშვილის 

ქუჩა N94, სახლი 19, ბინა N15
84,1 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში.-

დავით ღლონტი  

43 საცხოვრებელი ბინა
ქ. ბათუმი, ს. ხიმშიაშვილის 

ქუჩა N94, ბინა N53
57,82 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში.-

ნონა დავითაძე       რობერტ 

გორგოშაძე

44 საცხოვრებელი ბინა

ქ. ბათუმი, ს. ხიმშიაშვილის 

ქუჩა N94, სახლი 19, ბინა N18-

18ა

79,68 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში.-

ნონა უჩანეიშვილი                       

45 საცხოვრებელი ბინა
ქ. ბათუმი, ზედა დასახლება I, 

სახლი N101, ბინა N8
91,4 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში.-

გერიკ ოგანესიანი    ჟანეტა 

აჟემიანი    

46 საცხოვრებელი ბინა
ქ. ბათუმი, სვიშევსკის, N211, 

ბინა N24
65.62 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში.-

ლიანა ხარაბაძე

47 საცხოვრებელი ბინა
ქ. ბათუმი, ნონეშვილის ქუჩა 

N1, ბინა N2ა
71,05 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში.-

ნანული ნაგერვაძე

48 საცხოვრებელი ბინა
ქ. ბათუმი, თამარის 

დასახლება N64, ბინა N4
32,8 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში.-

ზეინაბ კაკაბაძე       ლაურა 

კაკაბაძე

49 საცხოვრებელი ბინა
ქ. ბათუმი, თამარის 

დასახლება N64, ბინა N3
33,2 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში.-

ახმედ შუშანიძე         ზაირა 

მიქელაძე

50 საცხოვრებელი ბინა
ქ. ქობულეთი, კომახიძის N100, 

ბინა N25
54.3 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში.-

დავით მხეიძე

ნონა მხეიძე

ჟანეტა მხეიძე

ომარ მხეიძე

51 საცხოვრებელი ბინა
ქ. ქობულეთი, კომახიძის N100, 

ბინა N031
53.2 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში.-

ზვიად ტაკიძე

52 საცხოვრებელი ბინა
ქალაქ ბათუმში, მეჯინისწყლს 

დასახლება
1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში.-

შოთა მახარაძე

53 საცხოვრებელი ბინა

ქობულეთის

მუნიციპალიტეტის, დაბა 

ოჩხამური

111,6 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში.-

გიორგი ბერიძეს, ნიკოლოზ 

ბერიძეს, თეა ბერიძეს , თამთა 

ბერიძეს, გელა ბერიძეს, მანანა 

ბერიძეს, ელენე

ქოქოევას და გიგა ქოქოევს 

54 საცხოვრებელი ბინა

,ხულოს მუნიციპალიტეტის, 

სოფელ ვაშლოვანში, 

(ჯაყელიხანი) მშენებარე ე.წ. 

„სოციალური სახლის“ 

საპროექტო დოკუმენტაციის 

შესაბამისად „ბ“ ბლოკის, 

პირველ სართული

55,9 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში. ნასყიდობის ხელშეკრულების 

გაფორმებიდან 1 (ერთი) თვის ვადაში ერთი თვის ვადაში განახორციელებს 

მის საკუთრებაში არსებულ (ჯაყელიხანში) მდებარე უძრავი ქონების 53, 30 

კვ.მ არასაცხოვრებელი ფართის (ს/კ 23.07.34.050) აჭრის ავტონომიური 

რესპუბლიკის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემა.-

ოთარ ჯაყელი



55 საცხოვრებელი ბინა

ქ. ბათუმში, ტბეთის ქუჩა

ხანძარსაწინააღმდეგო

სამსახურის უკან,

(კორპუსი N1) ბინა N14

67,70 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში.-

გიორგი ჯინჭარაძე

გულიკო ჯინჭარაძე

ხათუნა ჯინჭარაძე

56 საცხოვრებელი ბინა

ქ. ბათუმში, ტბეთის ქუჩა

ხანძარსაწინააღმდეგო

სამსახურის უკან,

(კორპუსი N2) ბინა N25

68,2 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში.-

მალხაზ ჯინჭარაძე

ნათია დოლიძე

საბა ჯინჭარაძე

57 საცხოვრებელი ბინა

ქ. ბათუმში, ტბეთის ქუჩა

ხანძარსაწინააღმდეგო

სამსახურის უკან,

(კორპუსი N1) ბინა N36

68,10 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში.-

გულნარა ბოლქვაძე

ზაზა ბოლქვაძე

ნესტან თურმანიძე

ბაქარი ბოლვაძე

58 საცხოვრებელი ბინა

ქ. ბათუმში, ტბეთის ქუჩა

ხანძარსაწინააღმდეგო

სამსახურის უკან,

(კორპუსი N2) ბინა N51

67,70 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში.-

გურგენ ხელაძე

ვენერა ხელაძე

ლიანა ხელაძე

გოჩა ხელაძე

მირანდა ხელაძე

ნინი ხელაძე

ნია ხელაძე

59 საცხოვრებელი ბინა

ქედის მუნიციპალიტეტის, 

დაბა ქედაში, თამარის ქუჩა 

N9, ბინა N1

90 1

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების 

ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.                                                                                          

ბ) 2015 წლის 25 დეკემბრამდე მერაბ მანველიძის მიერ 3500 (სამი ათას 

ხუთასი) ლარის, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლუკურ 

ბიუჯეტში გადახდა.                       გ) გაფრთხილებულნი 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.

მერაბ მანველიძე   მზია 

მანველიძე     მელანო მანველიძე   

მარიკა მანველიძე   სანდრა 

მანველიძე

60 საცხოვრებელი ბინა

ქედის მუნიციპალიტეტის, 

დაბა ქედაში, თამარის ქუჩა 

N9, ბინა N2

73,2 1

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების 

ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.                                                                                          

გ) 2015 წლის 25 დეკემბრამდე ვაჟა ბერიძის მიერ 3 800 (სამი ათას რვაასი) 

ლარის, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლუკურ ბიუჯეტში 

გადახდა                         .                       გ) გაფრთხილებულნი 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.

ვაჟა ბერიძე              მერი 

ქათამაძე      ზვიად ბერიძე



61 საცხოვრებელი ბინა

ქედის მუნიციპალიტეტის, 

დაბა ქედაში, თამარის ქუჩა 

N9, ბინა N3

82,8 1

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების 

ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.                                                                                          

ბ) 2015 წლის 25 დეკემბრამდე ინგა მანველიძის მიერ 4 500 (ოთხი ათას 

ხუთასი) ლარის, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლუკურ 

ბიუჯეტში გადახდა.                       გ) გაფრთხილებულნი იქნენ მოქალაქეები, 

რომ ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის უსაფრთხოების დაცვის 

უზრუნველსაყოფად არ გამოიყენოს მის საკუთრებაში/მფლობელობაში 

არსებული ნივთობრივად ნაკლის მქონე (ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური 

საფრთხის შემცვლელი) უძრავი ქონება საცხოვრებლად.

დავით  მანველიძე  ნუგზარ 

მანველიძე ინგა მანველიძე მაია 

მანველიძე მარინა მანველიძე 

მირონ მანველიძე

62 საცხოვრებელი ბინა

ქედის მუნიციპალიტეტის, 

დაბა ქედაში, თამარის ქუჩა 

N9, ბინა N4

125,7 1

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების 

ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.                                                                                          

ბ) 2015 წლის 25 დეკემბრამდე ხაჯერ ბერიძის მიერ 5 000 (ხუთი ათასი) 

ლარის, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლუკურ ბიუჯეტში 

გადახდა                                                        გ) გაფრთხილებულნი 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.

ხაჯერ   ბერიძე      მერაბ ბერიძე               

ნონა ბერიძე               ასმათ 

ბერიძე          მარიამ ბერიძე                

მეგი ბერიძე                 გიორგი 

ბერიძე

63 საცხოვრებელი ბინა

ქედის მუნიციპალიტეტის, 

დაბა ქედაში, თამარის ქუჩა 

N9, ბინა N5

90 1

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების 

ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.                                                                                          

ბ) 2015 წლის 25 დეკემბრამდე რომან ბერიძის მიერ 10 000 (ათი ათასი) 

ლარის, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლუკურ ბიუჯეტში 

გადახდა.                                                        გ) გაფრთხილებულნი 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.

რომან ბერიძე             გულიკო 

ბერიძე           გელა ბერიძე          

დარინა აბაშიძე               ანდრია 

ბერიძე

64 საცხოვრებელი ბინა

ქედის მუნიციპალიტეტის, 

დაბა ქედაში, თამარის ქუჩა 

N9, ბინა N6

73,2 1

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების 

ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.                                                                                          

ბ) 2015 წლის 25 დეკემბრამდე ციური მიქელაძის მიერ 3 600 (სამი ათას 

ექვსასი) ლარის, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლუკურ 

ბიუჯეტში გადახდა.                       გ) გაფრთხილებულნი 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.

ციური მიქელაძე    ლერი ბერიძე         

თამარ დოლიძე               სესილი 

ბერიძე



65 საცხოვრებელი ბინა

ქედის მუნიციპალიტეტის, 

დაბა ქედაში, თამარის ქუჩა 

N9, ბინა N7

82,8 1

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების 

ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.                                                                                          

ბ) 2015 წლის 25 დეკემბრამდე დავით ბერიძის მიერ 5 000 (ხუთი ათასი) 

ლარის, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლუკურ ბიუჯეტში 

გადახდა                         .                       გ) გაფრთხილებულნი იქნენ 

მოქალაქეები, რომ ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის უსაფრთხოების 

დაცვის უზრუნველსაყოფად არ გამოიყენოს მის 

საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული ნივთობრივად ნაკლის მქონე 

(ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური საფრთხის შემცვლელი) უძრავი ქონება 

საცხოვრებლად.

დავით ბერიძე         დარეჯან 

ბერიძე      დავით ბერიძე             

ხატია ბერიძე

66 საცხოვრებელი ბინა

ქედის მუნიციპალიტეტის, 

დაბა ქედაში, თამარის ქუჩა 

N9, ბინა N8

125,7 1

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების 

ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.                                                                                          

ბ) 2015 წლის 25 დეკემბრამდე ნათელა შანიძის მიერ 3 500 (სამი ათას 

ხუთასი) ლარის, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლუკურ 

ბიუჯეტში გადახდა.                                                გ) გაფრთხილებულნი 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.

ნათელა შანიძე           რესან 

ბერიძე         ნანული ბერიძე           

მამუკა ბერიძე           ნარიმან 

ბერიძე           ციური ძირკვაძე            

გიორგი ბერიძე           ნიკოლოზ 

ბერიძე

67 საცხოვრებელი ბინა

ქედის მუნიციპალიტეტის, 

დაბა ქედაში, თამარის ქუჩა 

N9, ბინა N9

90 1

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების 

ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.                                                                                          

ბ) 2015 წლის 25 დეკემბრამდე ბილალ ბერიძის მიერ 5 000 (ხუთი ათასი) 

ლარის, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლუკურ ბიუჯეტში 

გადახდა.                                                    გ) გაფრთხილებულნი 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.

ბილალ ბერიძე    თამარა ბერიძე         

ნინო ტეტემაძე         ლაშა ბერიძე         

მარიკა ბერიძე           კახაბერ 

ბერიძე          ხათუნა დუმბაძე

68 საცხოვრებელი ბინა

ქედის მუნიციპალიტეტის, 

დაბა ქედაში, თამარის ქუჩა 

N9, ბინა N10

73,2 1

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების 

ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.                                                                                                              

ბ) გაფრთხილებულნი 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.

ირაკლი ჩხუბაძე    მარიამ 

ჩხუბაძე



69 საცხოვრებელი ბინა

ქედის მუნიციპალიტეტის, 

დაბა ქედაში, თამარის ქუჩა 

N9, ბინა N11

82,8 1

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების 

ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.                                                                                          

ბ) 2015 წლის 25 დეკემბრამდე მინდია ცინცაძის მიერ 3 500 (სამი ათას 

ხუთასი) ლარის, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლუკურ 

ბიუჯეტში გადახდა.                       გ) გაფრთხილებულნი 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.

მინდია ცინცაძე     ინდირა 

ალიშანიძე    გიორგი ცინცაძე          

ნიკა ცინცაძე

70 საცხოვრებელი ბინა

ქედის მუნიციპალიტეტის, 

დაბა ქედაში, თამარის ქუჩა 

N9, ბინა N12

125,7 1

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების 

ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.                                                                                          

ბ) 2015 წლის 25 დეკემბრამდე მინერ არობელიძის მიერ 4 300 (ოთხი ათას 

სამასი) ლარის, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლუკურ 

ბიუჯეტში გადახდა.                       გ) გაფრთხილებულნი 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.

მინერ არობელიძე        ჯუმბერ 

არობელიძე      ასმათ შარაშიძე   

როლანდი არობელიძე   ლადო 

არობელიძე          ანა არობელიძე       

ლიდა არობელიძე    

71 საცხოვრებელი ბინა

ქობულეთის 

მუნიციპალიტეტი, სოფელი 

ბობოყვათი

184.6 1

ა)  საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების 

ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში; 

ბ) ,,აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში სტიქიური მოვლენების შედეგად 

მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციო შერეული სამთავრობო კომისიის“  

2014 წლის 21 მარტის N4 ოქმის თანახმად, მიეცეთ რეკომენდაცია მიხეილ 

სურმანიძეს საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული ნივთობრივად 

ნაკლის მქონე (ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური საფრთხის შემცვლელი) 

უძრავი ქონება არ გამოიყენონ  საცხოვრებლად,   

მიხეილ სურმანიძე

72 საცხოვრებელი ბინა

ქ. ბათუმი, სამების

ჩიხი I, N3 ბინა N11 38,91 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში.

მიხეილ სარხოშევი

ირინა წიქარიშვილი

ალექსანდრე სარხოშევი

73 საცხოვრებელი ბინა

ქ. ბათუმი, ფრიდონ

ხალვაშის გამზირი,

ჩიხი XV, N1, ბინა 29

36,5 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში.

დონარი ყურშუბაძე

მანუჩარ თებიძე

74 საცხოვრებელი ბინა
ქ. ბათუმი, სამების

ჩიხი I, N3 ბინა N16
74,5 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში.

ნუგზარ ბოლქვაძე

ნათელა უშარიძე

75 საცხოვრებელი ბინა
ქ. ბათუმი, სამების

ჩიხი I, N7, ბინა N21
68,62 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში.

იოსებ ყურშუბაძე

ხათუნა ყურშუბაძე

ინგა ყურშუბაძე

ანა ყურშუბაძე

ედუარდ ყურშუბაძე



76 საცხოვრებელი ბინა

ქ. ბათუმი,

მელიქიშვილის ქუჩა

N129, ბინა N23

52,36 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში.

მედეა დევაძე

თეონა ბერიძე

77 საცხოვრებელი ბინა

ქ. ბათუმი,

ლერმონტოვის ქუჩა

N107კ, ბინა N18

34,09 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში.

ავთანდილ აბაშიძე

ინეზა ქობულაძე

78 საცხოვრებელი ბინა

ქ. ბათუმი,

ლერმონტოვის ქუჩა

N107კ, ბინა N20

35,1 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში.

ვახტანგ ჩხაიძე

ლამარა აბულაძე

ლაშა ჩხაიძე

79 საცხოვრებელი ბინა
ქ. ბათუმი, მწვანე

კონცხის დასახლება
104,1 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში.

ზურაბ დავითაძე

ნინო დავითაძე

ნაზი დიასამიძე

ირაკლი დავითაძე

ნანა დავითაძე

80 საცხოვრებელი ბინა
ქ. ბათუმი, ადლიის

დასახლება
307,2 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში.

ტარიელ მახარაძე

81 საცხოვრებელი ბინა

შუახევის

მუნიციპალიტეტი,

სოფელ ხიჭაური

,,ტაკიძეები“, ბინა N75

27,9 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში.

გიორგი ავილოვი

82 საცხოვრებელი ბინა

შუახევის

მუნიციპალიტეტი,

სოფელ ხიჭაური

,,ტაკიძეები“, ბინა N71

30,85 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში.

ნარიმან ტაკიძე

83 საცხოვრებელი ბინა

შუახევის

მუნიციპალიტეტი,

სოფელ ხიჭაური

,,ტაკიძეები“, ბინა N3

65,35 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში.

თემურ ტაკიძე

84 საცხოვრებელი ბინა

შუახევის

მუნიციპალიტეტი,

სოფელ ხიჭაური

,,ტაკიძეები“, ბინა N7

66,09 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში.

თამაზ ფუტკარაძე

85 საცხოვრებელი ბინა

შუახევის

მუნიციპალიტეტი,

სოფელ ხიჭაური

,,ტაკიძეები“, ბინა N5

69,05 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში.

სულიკო დიმიტრაძე

86 საცხოვრებელი ბინა

შუახევის

მუნიციპალიტეტი,

სოფელ ხიჭაური

,,ტაკიძეები“, ბინა N62

49,83 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში.

მიხეილ დავითაძე

87 საცხოვრებელი ბინა

შუახევის

მუნიციპალიტეტი,

სოფელ ხიჭაური

,,ტაკიძეები“, ბინა 60

103,07 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში.

ისმაილ  ჯუმუშაძე

88 საცხოვრებელი ბინა

შუახევის

მუნიციპალიტეტი,

სოფელ ხიჭაური

,,ტაკიძეები“, ბინა N65

51,78 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში.

ზებურ ფუტკარაძე

89 საცხოვრებელი ბინა

შუახევის

მუნიციპალიტეტი,

სოფელ ხიჭაური

,,ტაკიძეები“, ბინა N64

30,79 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში.

რამაზ ბერიძე



90 საცხოვრებელი ბინა

შუახევის

მუნიციპალიტეტი,

სოფელ ხიჭაური

,,ტაკიძეები“, ბინა N61

30,85 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში.

ლევან აბულაძე

91 საცხოვრებელი ბინა

შუახევის

მუნიციპალიტეტი,

სოფელ ხიჭაური

,,ტაკიძეები“, ბინა N73

53,08 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში.

გელა ფევაძე

92 საცხოვრებელი ბინა

შუახევის

მუნიციპალიტეტი,

სოფელ ხიჭაური

,,ტაკიძეები“, ბინა N20

30,85 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში.

ზვიად დავითაძე

93 საცხოვრებელი ბინა

შუახევის

მუნიციპალიტეტი,

სოფელ ხიჭაური

,,ტაკიძეები“, ბინა N22

67,81 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში.

თემურ ბოლქვაძე

94 საცხოვრებელი ბინა

შუახევის

მუნიციპალიტეტი,

სოფელ ხიჭაური

,,ტაკიძეები“, ბინა N37

52,39 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში.

გურამ დიმიტრაძე

95 საცხოვრებელი ბინა

შუახევის

მუნიციპალიტეტი,

სოფელ ხიჭაური

,,ტაკიძეები“, ბინა N2

61,7 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში.

ოთარ ტაკიძე

96 საცხოვრებელი ბინა

შუახევის

მუნიციპალიტეტი,

სოფელ ხიჭაური

,,ტაკიძეები“, ბინა N5

69,05 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში.

აბესალომ ზოიძე

97 საცხოვრებელი ბინა

შუახევის

მუნიციპალიტეტი,

სოფელ ხიჭაური

,,ტაკიძეები“, ბინა N59

49,83 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში.

ბადრი ფუტკარაძე

98 საცხოვრებელი ბინა

შუახევის

მუნიციპალიტეტი,

სოფელ ხიჭაური

,,ტაკიძეები“, ბინა N26

27,44 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში.

აკაკი ზოიძე

99 საცხოვრებელი ბინა

შუახევის

მუნიციპალიტეტი,

სოფელ ხიჭაური

,,ტაკიძეები“, ბინა N9

27,44 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში.

მაგული შარაშიძე

100 საცხოვრებელი ბინა

შუახევის

მუნიციპალიტეტი,

სოფელ ხიჭაური

,,ტაკიძეები“, ბინა N29

27,38 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში.

აკაკი ჯაფარიძე

101 საცხოვრებელი ბინა

შუახევის

მუნიციპალიტეტი,

სოფელ ხიჭაური

,,ტაკიძეები“, ბინა N54

48,58 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში.

ლევან დავითაძე

102 მიწის ნაკვეთი
ქ. ბათუმი, მეჯინისწყალის 

დასახლება
1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში.

ეთერ შაინიძე

დურმიშხან შაინიძე



103 საცხოვრებელი ბინა

ქ. ბათუმში, ტბეთის ქუჩა 

ხანძარსაწინააღმდეგო 

სამსახურის უკან, (კორპუსი 

N2)  ბინა N14

67,70 1

ა)  საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების 

ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში; 

ბ) ,,აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში სტიქიური მოვლენების შედეგად 

მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციო შერეული სამთავრობო კომისიის“  

2014 წლის 21 მარტის N4 ოქმის თანახმად, მიეცეთ რეკომენდაცია მიხეილ 

სურმანიძეს საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული ნივთობრივად 

ნაკლის მქონე (ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური საფრთხის შემცვლელი) 

უძრავი ქონება არ გამოიყენონ  საცხოვრებლად,   

ნათელა ჯინჭარაძე

ნუკრი ჯინჭარაძე

პაატა ჯინჭარაძე

104 საცხოვრებელი ბინა

ქ. ბათუმში, ტბეთის ქუჩა 

ხანძარსაწინააღმდეგო 

სამსახურის უკან, (კორპუსი 

N2)  ბინა N9

67,70 1

ა)  საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების 

ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში; 

ბ) ,,აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში სტიქიური მოვლენების შედეგად 

მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციო შერეული სამთავრობო კომისიის“  

2014 წლის 21 მარტის N4 ოქმის თანახმად, მიეცეთ რეკომენდაცია მიხეილ 

სურმანიძეს საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული ნივთობრივად 

ნაკლის მქონე (ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური საფრთხის შემცვლელი) 

უძრავი ქონება არ გამოიყენონ  საცხოვრებლად,   

გიგა ნოღაიდელი

თენგიზ ნოღაიდელი

ნუცა კახიძე

დავით ნოღაიდელი

ნესტან ნოღაიდელი

ციცინო ნოღაიდელი

ნინო მადოიშვილი

105 საცხოვრებელი ბინა

ქ. ბათუმში, ტბეთის ქუჩა 

ხანძარსაწინააღმდეგო 

სამსახურის უკან, (კორპუსი 

N2)  ბინა N29

68,10 1

ა)  საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების 

ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში; 

ბ) ,,აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში სტიქიური მოვლენების შედეგად 

მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციო შერეული სამთავრობო კომისიის“  

2014 წლის 21 მარტის N4 ოქმის თანახმად, მიეცეთ რეკომენდაცია მიხეილ 

სურმანიძეს საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული ნივთობრივად 

ნაკლის მქონე (ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური საფრთხის შემცვლელი) 

უძრავი ქონება არ გამოიყენონ  საცხოვრებლად,   

იამზე ანთაძე

დიანა კონცელიძე

მალხაზ კონცელიძე

106 საცხოვრებელი ბინა

ქ. ბათუმში, ტბეთის ქუჩა 

ხანძარსაწინააღმდეგო 

სამსახურის უკან, (კორპუსი 

N2)  ბინა N28

68,20 1

ა)  საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების 

ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში; 

ბ) ,,აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში სტიქიური მოვლენების შედეგად 

მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციო შერეული სამთავრობო კომისიის“  

2014 წლის 21 მარტის N4 ოქმის თანახმად, მიეცეთ რეკომენდაცია მიხეილ 

სურმანიძეს საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული ნივთობრივად 

ნაკლის მქონე (ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური საფრთხის შემცვლელი) 

უძრავი ქონება არ გამოიყენონ  საცხოვრებლად,   

ნაზი მიქელაძე

ირინე მიქელაძე

რიმა მიქელაძე

თამილა მიქელაძე

დემეტრე ორაგველიძე

107 საცხოვრებელი ბინა

ქ. ბათუმში, ტბეთის ქუჩა 

ხანძარსაწინააღმდეგო 

სამსახურის უკან, (კორპუსი 

N2)  ბინა N50

67,70 1

ა)  საპრივატიზებო თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების 

ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში; 

ბ) ,,აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში სტიქიური მოვლენების შედეგად 

მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციო შერეული სამთავრობო კომისიის“  

2014 წლის 21 მარტის N4 ოქმის თანახმად, მიეცეთ რეკომენდაცია მიხეილ 

სურმანიძეს საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული ნივთობრივად 

ნაკლის მქონე (ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური საფრთხის შემცვლელი) 

უძრავი ქონება არ გამოიყენონ  საცხოვრებლად,   

როინი ტარიელაძე

შალვა ტარიელაძე

შუშანა ტარიელაძე

დარიკო ტარიელაძე

რუსუდან ტარიელაძე

ლუკა ტარიელაძე

ლინდა ტარიელაძე



108 საცხოვრებელი ბინა

ქ. ბათუმში, ტბეთის ქუჩა 

ხანძარსაწინააღმდეგო 

სამსახურის უკან (კორპუსი 

N2) ბინა N4

68,2 1

იოსებ ქათამაძეს (პ/ნ 

61004041777), ფრიდონ 

ქათამაძეს (პ/ნ 61004013740), 

სოფიო კონცელიძეს (პ/ნ 

61004059392), თათია ქათამაძეს 

(პ/ნ 61351000195), ელენიკო 

ქათამაძეს (პ/ნ 61651002200)

109 საცხოვრებელი ბინა

ქ. ბათუმში, ტბეთის ქუჩა 

ხანძარსაწინააღმდეგო 

სამსახურის უკან (კორპუსი 

N1) ბინა N35

68,1 1

ხარალამბრი ფეოდორიდის (პ/ნ 

61005000593), ეკატერინა 

ფეოდორიდის (პ/ნ 

61005000676), სვეტლანა 

ფეოდორიდის (პ/ნ 61001039450)

110

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის, სოფელ 

ჭარნალი

1

ელდარ მორთულაძეს (პ/ნ 

61006046867), ლილი აკვაზბას 

(პ/ნ 61006046933) და ლუკა 

მორთულაძეს (პ/ნ 61806081271). 

111

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთი

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის, სოფელ 

ჭარნალი

1
მოქალაქე მზია გოგიტიძეს (პ/ნ 

61006007998). 

112 საცხოვრებელი ბინა

ქობულეთის 

მუნიციპალიტეტის, სოფელ 

წყავროკა 

654,91 1

ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო თანხის 

გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში.

ეთერ ბალაძეს (პ/ნ 61001001232)

ა „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  ტექნოგენური 

საფრთხის შემცვლელი) უძრავი ქონება საცხოვრებლად.

 ბ. 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. 

გ. ქონების საპრივატიზებო პირობად განისაზღვროს საპრივატიზებო 

თანხის გადახდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში. 

ა. 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.            ბ. ქონების  საპრივატიზებო  პირობად  

განისაზღვროს  საპრივატიზებო  თანხის  გადახდა  შესაბამისი 

ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის 

ვადაში.


