
N
ობიექტის 

დასახელება 
მისამართი

ქონების მიმღების 

დასახელება
პირადი ნომერი

შენობა-ნაგებობის 

ფართობი (კვ.მ)

მიწის ნაკვეთის 

ფართობი (კვ.მ)
საკადასტრო კოდი

მთავრობის 

თავმჯდომარის 

ბრზანების 

ნომერი და 

თარიღი

1
საცხოვრებელი 

ბინა N1

ქედის მუნიციპალიტეტი, 

დაბა ქედა,  9 აპრილი, N29ა

მერაბ მანველიძე

მზია მანველიძე

მელანო მანველიძე

მარიკა მანველიძე

სანდრა მანველიძე

61008006413

61008011710

61008019362

61008018833

61308020796

90 თანასაკუთრება 21.03.35.359.01.001

2
საცხოვრებელი 

ბინა N2

ქედის მუნიციპალიტეტი, 

დაბა ქედა,  9 აპრილი, N29ა

ვაჟა ბერიძე

მერი ქათამაძე

ზვიად ბერიძე

61008001948

61008006385

61008016212

73.2 თანასაკუთრება 21.03.35.359.01.002

3
საცხოვრებელი 

ბინა N3

ქედის მუნიციპალიტეტი, 

დაბა ქედა,  9 აპრილი, N29ა

დავით მანველიძე

ნუგზარ მანველიძე

ინგა მანველიძე

მაია მანველიძე

მარინა მანველიძე

მირონ მანველიძე

61008006999

61008006415

61008007004

61308020586

61008018828

61008018822

82.8 თანასაკუთრება 21.03.35.359.01.003

4
საცხოვრებელი 

ბინა N4

ქედის მუნიციპალიტეტი, 

დაბა ქედა,  9 აპრილი, N29ა

ხაჯერ ბერიძე

მერაბ ბერიძე

ნონა ბერიძე

ასმათ ბერიძე

მარიამ ბერიძე

მეგი ბერიძე

გიორგი ბერიძე

61008014761

61008001988

61008013712

61008006127

61008018825

61008018829

61008018840

125.7 თანასაკუთრება 21.03.35.359.01.004

5
საცხოვრებელი 

ბინა N5

ქედის მუნიციპალიტეტი, 

დაბა ქედა,  9 აპრილი, N29ა

რომან ბერიძე

გულიკო ბერიძე

გელა ბერიძე

დარინა აბაშიძე

ანდრია ბერიძე

61008001000

61002014877

61006035668

61010008343

61852003626

90 თანასაკუთრება 21.03.35.359.01.005

6
საცხოვრებელი 

ბინა N6

ქედის მუნიციპალიტეტი, 

დაბა ქედა,  9 აპრილი, N29ა

ციური მიქელაძე

ლერი ბერიძე

თამარ დოლიძე

სესილი ბერიძე

61008006486

61008017055

61006074776

61350029380

73.2 თანასაკუთრება 21.03.35.359.01.006

7
საცხოვრებელი 

ბინა N7

ქედის მუნიციპალიტეტი, 

დაბა ქედა,  9 აპრილი, N29ა

დავით ბერიძე

დარეჯან ბერიძე

დავით ბერიძე

ხატია ბერიძე

61008003347

61008011914

61008017462

61001077584

82.8 თანასაკუთრება 21.03.35.359.01.007

2019 წელს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების უსასყიდლოდ გადაცემული ობიექტების ნუსხა
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8
საცხოვრებელი 

ბინა N8

ქედის მუნიციპალიტეტი, 

დაბა ქედა,  9 აპრილი, N29ა

ნათელა შანიძე

რესან ბერიძე

ნანული ბერიძე

მამუკა ბერიძე

ნარიმან ბერიძე

ციური ძირკვაძე

გიორგი ბერიძე

ნიკოლოზ ბერიძე

61008006006

61008003003

61007005726

61008006543

61008006010

61009027973

61253000595

61450024543

125.7 თანასაკუთრება 21.03.35.359.01.008

9
საცხოვრებელი 

ბინა N9

ქედის მუნიციპალიტეტი, 

დაბა ქედა,  9 აპრილი, N29ა

ბილალ ბერიძე

თამარა ბერიძე

ნინო ტეტემაძე

ლაშა ბერიძე

მარიკა ბერიძე

კახაბერ ბერიძე

ხათუნა დუმბაძე

61008006798

61008011213

61006066774

61008009976

61508020571

61008015648

61004046681

90 თანასაკუთრება 21.03.35.359.01.009

10
საცხოვრებელი 

ბინა N11

ქედის მუნიციპალიტეტი, 

დაბა ქედა,  9 აპრილი, N29ა

მინდია ცინცაძე

ინდირა ალიშანიძე

გიორგი ცინცაძე

ნიკა ცინცაძე

61008002847

61008013976

61853000628

61953000831

82.8 თანასაკუთრება 21.03.35.359.01.011

11
საცხოვრებელი 

ბინა N12

ქედის მუნიციპალიტეტი, 

დაბა ქედა,  9 აპრილი, N29ა

მინერ არობელიძე

ჯუმბერ არობელიძე

ასმათ შარაშიძე

როლანდი არობელიძე

ლადო არობელიძე

ანა არობელიძე

ლიდა არობელიძე

61008014054

61008004336

61007006959

61008000187

61252003653

61208021142

61508021148

125.7 თანასაკუთრება 21.03.35.359.01.012

12
საცხოვრებელი 

ბინა N1

ქობულეთი, სოფელი ქვედა 

კვირიკე 

(ადმინისტრაციული 

შენობა)

შუქრი ჩოლობარგია  

ემზარ მეგრელიძე   გვანცა 

ნიკოლაძე

61004047401  

61004002456   

61001067030

52.18 თანასაკუთრება 20.43.01.066.01.001

13
საცხოვრებელი 

ბინა N2

ქობულეთი, სოფელი ქვედა 

კვირიკე 

(ადმინისტრაციული 

შენობა)

სიმონ კოტოიანი  

ხოსროვანუშ კოტოიანი  

ანა კოტოიანი      ვარტუშ 

კოტოიანი

61004007531  

32001015729  

61151002887   

61351004507

68.59 თანასაკუთრება 20.43.01.066.01.002

14
საცხოვრებელი 

ბინა N3

ქობულეთი, სოფელი ქვედა 

კვირიკე 

(ადმინისტრაციული 

შენობა)

ნევინი ბოლქვაძე   მანანა 

მიქელაძე    თემელ 

ბოლქვაძე

61001076068  

61001053451  

61001076067

55.53 თანასაკუთრება 20.43.01.066.01.003

15
საცხოვრებელი 

ბინა N4

ქობულეთი, სოფელი ქვედა 

კვირიკე 

(ადმინისტრაციული 

შენობა)

ზაზა მესხიძე   რუსუდან 

მიქელაძე

61004028471  

61004057510
54.77 თანასაკუთრება 20.43.01.066.01.004
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16
საცხოვრებელი 

ბინა N5

ქობულეთი, სოფელი ქვედა 

კვირიკე 

(ადმინისტრაციული 

შენობა)

გიორგი მჟავანაძე  

რუსუდან გუგუშვილი  

ლერა მჟავანაძე        მერი 

მჟავანაძე

61004053122  

62004005011   

62202018045  

61004053121

67.77 თანასაკუთრება 20.43.01.066.01.005

17
საცხოვრებელი 

ბინა N6

ქობულეთი, სოფელი ქვედა 

კვირიკე 

(ადმინისტრაციული 

შენობა)

ბაჩუკი ბერიძე      რევაზ 

ბერიძე

61001070332   

61004047316
50.71 თანასაკუთრება 20.43.01.066.01.006

18
საცხოვრებელი 

ბინა N7

ქობულეთი, სოფელი ქვედა 

კვირიკე 

(ადმინისტრაციული 

შენობა)

პეტრო კოტოიანი    რიმა 

კოტოიანი    არტურ 

კოტოიანი

61004005889   

61004036510  

61004058960

53.2 თანასაკუთრება 20.43.01.066.01.007

19
საცხოვრებელი 

ბინა N8

ქობულეთი, სოფელი ქვედა 

კვირიკე 

(ადმინისტრაციული 

შენობა)

მერაბ მჟავანაძე 61004010325 66.39 თანასაკუთრება 20.43.01.066.01.008

20
საცხოვრებელი 

ბინა N9

ქობულეთი, სოფელი ქვედა 

კვირიკე 

(ადმინისტრაციული 

შენობა)

ასლან მიქელაძე   მანანა 

მიქელაძე   ჯემალ 

მიქელაძე  ირაკლი 

მიქელაძე  მარიამ 

შარაშენიძე

61009005890  

61009011149 

61009032531 

61009028404 

61001084443

55.77 თანასაკუთრება 20.43.01.066.01.009

21
საცხოვრებელი 

ბინა N10

ქობულეთი, სოფელი ქვედა 

კვირიკე 

(ადმინისტრაციული 

შენობა)

მარინა კარაშენკო  

ვიქტორია კარაშენკო  

მედეია კარაშენკო   

ვიოლეტა კარაშენკო  

გიორგი კარაშენკო  

დიმიტრი კარაშენკო  

მარიამი კარაშენკო     

61004022383  

61004005064  

61004057468 

61904077194  

61451005587  

61951006486  

61151003645

54.83 თანასაკუთრება 20.43.01.066.01.010

22
საცხოვრებელი 

ბინა N11

ქობულეთი, სოფელი ქვედა 

კვირიკე 

(ადმინისტრაციული 

შენობა)

სურენ ხოშბეკიანი  

ანდრანიკ ხოშბეკიანი   

მალხაზ ჭანკოტაძე

61004002005  

61004001953   

01012015689 

66.26 თანასაკუთრება 20.43.01.066.01.011

23
საცხოვრებელი 

ბინა N1

ქობულეთის 

მუნიციპალიტეტი, სოფელი 

ქაქუთი

ჯამბულ დუმბაძე 61004006233 95.64 თანასაკუთრება 20.31.01.178.01.001

23
საცხოვრებელი 

ბინა N2

ქობულეთის 

მუნიციპალიტეტი, სოფელი 

ქაქუთი

ნანული გაბაიძე 61004053022 82.7 თანასაკუთრება 20.31.01.178.01.002

23
საცხოვრებელი 

ბინა N3

ქობულეთის 

მუნიციპალიტეტი, სოფელი 

ქაქუთი

ილია კახაძე 61004028142 111.25 თანასაკუთრება 20.31.01.178.01.003

23
საცხოვრებელი 

ბინა N4

ქობულეთის 

მუნიციპალიტეტი, სოფელი 

ქაქუთი

გუგული ირემაძე 61004028908 117.12 თანასაკუთრება 20.31.01.178.01.004

23
საცხოვრებელი 

ბინა N5

ქობულეთის 

მუნიციპალიტეტი, სოფელი 

ქაქუთი

რევაზ დუმბაძე 61004009363 95.38 თანასაკუთრება 20.31.01.178.01.005

28.02.2019              
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23
საცხოვრებელი 

ბინა N6

ქობულეთის 

მუნიციპალიტეტი, სოფელი 

ქაქუთი

დავით დუმბაძე 61004038814 80.71 თანასაკუთრება 20.31.01.178.01.006

23
საცხოვრებელი 

ბინა N7

ქობულეთის 

მუნიციპალიტეტი, სოფელი 

ქაქუთი

ბადრი მენაღარიშვილი 61004006407 113.21 თანასაკუთრება 20.31.01.178.01.007

23
საცხოვრებელი 

ბინა N8

ქობულეთის 

მუნიციპალიტეტი, სოფელი 

ქაქუთი

ლია კახაძე 33001057496 117.57 თანასაკუთრება 20.31.01.178.01.008

მურმან აბულაძე 61008004832

ნებიე გორგილაძე 61008004833

მინდია აბულაძე 61008003761

ნინო აბულაძე 61008003777

დარეჯან გორგაძე 61008008037

ზორბეგ გორგაძე 61008009512

ვიტალი გორგაძე 61008016306

ირინა ძირკვაძე 61009031399

ვაჩე გორგაძე 61650046192

იური კუშნირი 61008015032

ნარგიზ კუშნირი 61008006291

ნატალია კუშნირ 61008010014

რიმა იაზიჯი 61008015475

ვახტანგ გოგუაძე 61008003872

მერი დუმბაძე 61008003873

ავთანდილ  ჩხიკვაძე 61008001520

ნუნუ ჩხიკვაძე 61008008323

გიორგი ჩხიკვაძე 61008019606

რევაზ აბულაძე 61008010561

გულვარდ სირაბიძე 61007002304

ზვიად აბულაძე 61008020058

დავით დუმბაძე 61008010546

ირინე დევაძე 61008006845

ვახტანგ დუმბაძე 61008019523

ვაჟა ჯაყელი 61008004820

ეთერ ზოიძე 61008004819

მანანა ჯაყელი 61008016336

მარიამ თურმანიძე 61950021171

ნოდიკო თურმანიძე 61750030813

იოსებ დიასამიძე 61008003733

მანანა დიასამიძე 61008004889

დავით დიასამიძე 61008019506

მარიკა დიასამიძე 61008019595

33
საცხოვრებელი 

ბინა N54

ქ. ქობულეთი, ვერულიძის 

ქუჩა N9
გული ღვინჯილია 61004019269 56,84 თანასაკუთრება 20.42.05.392.01.054

გაიოზ გოგოლაძე 46001001389

28.0.2019              

N138

29

30

31

32

34

24

25

26

27

28

საცხოვრებელი 

ბინა N14

ქედის მუნიციპალიტეტი, 

დაბა ქედა წერეთლის ქუჩა 

N12

61,20 თანასაკუთრება

საცხოვრებელი 

ბინა N4

ქედის მუნიციპალიტეტი, 

დაბა ქედა რუსთაველის 

ქუჩა N15

58,68 თანასაკუთრება

საცხოვრებელი 

ბინა N13

ქედის მუნიციპალიტეტი, 

დაბა ქედა რუსთაველის 

ქუჩა N24

72,90

საცხოვრებელი 

ბინა N3

ქ. ბათუმი, სვიშევსკის ქუჩა 

N164
71,10 თანასაკუთრება 05.30.10.147.01.003

21.03.34.290.01.014

საცხოვრებელი 

ბინა N34

ქედის მუნიციპალიტეტი, 

დაბა ქედა რუსთაველის 

ქუჩა N15

58,60 თანასაკუთრება 21.03.32.071.01.034

საცხოვრებელი 

ბინა N15

ქედის მუნიციპალიტეტი, 

დაბა ქედა რუსთაველის 

ქუჩა N15

70,90 თანასაკუთრება 21.03.32.071.01.015

21.03.32.071.01.004

საცხოვრებელი 

ბინა N3

ქედის მუნიციპალიტეტი, 

დაბა ქედა რუსთაველის 

ქუჩა N15

71,60 თანასაკუთრება 21.03.32.071.01.003

საცხოვრებელი 

ბინა N20

ქედის მუნიციპალიტეტი, 

დაბა ქედა რუსთაველის 
99,60 თანასაკუთრება 21.03.35.365.01.020

თანასაკუთრება 21.03.35.365.01.013

საცხოვრებელი 

ბინა N4

ქედის მუნიციპალიტეტი, 

დაბა ქედა რუსთაველის 

ქუჩა N24

64,35 თანასაკუთრება 21.03.35.365.01.004

28.02.2019              

N55

საცხოვრებელი 

ბინა N2

ქედის მუნიციპალიტეტი, 

დაბა ქედა რუსთაველის 

ქუჩა N24

95,40 თანასაკუთრება 21.03.35.365.01.002



ლია ხარაბაძე 61006011509

ეკა გოგოლაძე 46001023320

გური გოგოლაძე 46001006156

35
საცხოვრებელი 

ბინა

ქობულეთის 

მუნიციპალიტეტი, დაბა 

ჩაქვი,  სოფელი ბუკნარი

ელენა რაჩეევა 61005000061 18,90 თანასაკუთრება 20.48.01.235.01.504

ლიუდმილა პილშიკოვა 61005010581

ნინო შანავა 61005005407

ნიკა შანავა 01905048534

ომარ კონცელიძე 61005007654

ირინე ინაშარიძე 61003003750

ლიკა კონცელიძე 61204077698

ნიკა კონცელიძე 61750009990

ნუგზარ დუმბაძე 61010009660

ვენერა დუმბაძე 61010013249

ნესტან ნოღაიდელი 61004072058

როლანდ დუმბაძე 61004072892

ელენე დუმბაძე 61851004888

ანასტასია დუმბაძე 61151005981

ალექსანდრე გოგიტიძე 61004007033

მედეა ნატარიძე 26001022832

ინდირა გოგიტიძე 61004068186

ანზორ სურმანიძე 61004039157

ნონა სურმანიძე 61004054512

გოგიტა სურმანიძე 61004064197

ირმა ფუტკარაძე 61010020032

გიორგი სურმანიძე 61004065148
ნანა ბეჟანიძე 61006040948

ზაურ ტარიელაძე 61006040936

თამუნა ტარიელაძე 61006073060

ნატო ტარიელაძე 61006073065

ვარდო ბერიძე 61008007562

ავთანდილ კონცელიძე 61008012267

მალვინა კონცელიძე 61008019151

რომან მამულაძე 61008012140

მაგული მამულაძე 61008008223

ზაურ მამულაძე 61008017506 თანასაკუთრება

ნიკა მამულაძე 61008017488

ბულბული ბოლქვაძე 61001051923

ლალი ბოლქვაძე 61008017356

ბექა ბოლქვაძე 61008018632

ელზა აბულაძე 61008006463

ზვიად ნაკაშიძე 61008019469

ზურა ნაკაშიძე 61350003410

28.0.2019              

N138

31.07.2019    

N308

21.03.35.029.01.005

44
საცხოვრებელი ბინა 

N6

ქედის მუნიციპალიტეტი, დაბა 

ქედა, გოგებაშვილის ქუჩა N1
62.98 თანასაკუთრება 21.03.35.029.01.006

43
საცხოვრებელი ბინა 

N5

ქედის მუნიციპალიტეტი, დაბა 

ქედა, გოგებაშვილის ქუჩა N1
69.02 თანასაკუთრება

21.03.35.029.01.001

42
საცხოვრებელი ბინა 

N2

ქედის მუნიციპალიტეტი, დაბა 

ქედა, გოგებაშვილის ქუჩა N1
62.9 21.03.35.029.01.002

41
საცხოვრებელი ბინა 

N1

ქედის მუნიციპალიტეტი, დაბა 

ქედა, გოგებაშვილის ქუჩა N1
69.01 თანასაკუთრება

36

37

38

39

40

34

საცხოვრებელი 

ბინა N3

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტი, სოფელი 

სალიბაური, სახლი N1

54,09 თანასაკუთრება

შენობა-ნაგებობა 

და მიწის ნაკვეთი

ქობულეთის 

მუნიციპალიტეტი, სოფელი 

ხალა

151,10 140

22.22.09.098.01.003

საცხოვრებელი 

ბინა N9

ქ. ქობულეთი, ხულოს ქუჩა 

N9
90,60 თანასაკუთრება 20.51.01.093.01.009

შენობა-ნაგებობა 

და მიწის ნაკვეთი

ქობულეთის 

მუნიციპალიტეტი, დაბა 

ოჩხამური, ა. ყაზბეგის ქუჩა 

N4

208,50 329 20.37.01.072

20.50.01.193

საცხოვრებელი 

ბინა

ქობულეთის 

მუნიციპალიტეტი, დაბა 

ჩაქვი,  სოფელი ბუკნარი

11,50 თანასაკუთრება 20.48.01.235.01.505

საცხოვრებელი 

ბინა N3

ქ. ბათუმი, სვიშევსკის ქუჩა 

N164
71,10 თანასაკუთრება 05.30.10.147.01.003



45
საცხოვრებელი ბინა 

N7

ქედის მუნიციპალიტეტი, დაბა 

ქედა, გოგებაშვილის ქუჩა N1
ლეილა თებიძე 61008008428 32.75 თანასაკუთრება 21.03.35.029.01.007

ინგა ანანიძე 61008011971

არჩილ ცინცაძე 61008001348

ლაშა ცინცაძე 61008019505

ხატია ცინცაძე 61008019841

ნაზიკო საფარიძე 61008011148

არჩილ საფარიძე 61008016672

გენადი საფარიძე 61008014903

გია საფარიძე 61008005167

ჟუჟუნა შარაძე 61008003514

როინ შარაძე 61008003422

თამარ ბოლქვაძე-შარაძე 61008019930

ვიორიტა შარაძე 61750012679

ანდრია შარაძე 61250039072

ასიე გოგიტიძე 61008006657

რობერტ ღოღობერიძე 61008001073

ციალა პეტრიძე 61008004584

ნუგზარ გათენაძე 61008010263

მარიკა ჩამბა 61006065666

გურამ გათენაძე 61008004325

ბარბარე გათენაძე 61350033487

გია გათენაძე 61008004583

ეთერ სალაძე 61008006728

ნაზიბროლა ბერიძე 61308021514

ბაჩუკი ბერიძე 61808021515

მინდია ბერიძე 61008003432

ზურაბი ბერიძე 61006069330

ზამირა ბერიძე 61806082058

ლიზი ბერიძე 61652000659

ელენე ბერიძე 61450008025

თინა დარჩიძე 61004046134

ირაკლი დარჩიძე 61004046187

გიზო ნაკაშიძე 61006028301

იამზე ნაკაშიძე 61006028302

გიორგი ნაკაშიძე 61006069455

მანუჩარ დიასამიძე 61007007598

ლია ვეფხვაძე 61003003186

თორნიკე დიასამიძე 61001083608

თედო დიასამიძე 61506082532

ბექა დიასამიძე 61952001310

ლუკა დიასამიძე 61552003130

ხასან დიასამიძე 61007005269

რომანი ასლანოვი 61804078210

მარინა ასლანოვა 61009025263

ლიზი ასლანოვა 61351005615

ალინა ასლანოვა 61651004734

20.42.10.496.01.50156
საცხოვრებელი 

ბინა 

ქ. ქობულეთი, 

კაიკაციშვილის ქუჩა N52ა
36 თანასაკუთრება

05.31.07.011.01.006

55
საცხოვრებელი 

ბინა

ქ. ბათუმი, თბილისის ქუჩა 

N39
95,20 თანასაკუთრება 05.34.25.084.01.505

54
საცხოვრებელი 

ბინა N6

ქ. ბათუმი, თევდორე 

მღვდელის ქუჩა N29
47 თანასაკუთრება

21.03.35.029.01.014

31.07.2019    

N308

53
საცხოვრებელი 

ბინა N10

ქ. ქობულეთი, დაბა ჩაქვი, 

დ. აღმაშენებლის ქუჩა N36
58,76 თანასაკუთრება 20.48.09.041.01.010

29.10.2019    

N415

52
საცხოვრებელი ბინა 

N14

ქედის მუნიციპალიტეტი, დაბა 

ქედა, გოგებაშვილის ქუჩა N1
68.83 თანასაკუთრება

21.03.35.029.01.012

51
საცხოვრებელი ბინა 

N13

ქედის მუნიციპალიტეტი, დაბა 

ქედა, გოგებაშვილის ქუჩა N1
62.77 თანასაკუთრება 21.03.35.029.01.013

50
საცხოვრებელი ბინა 

N12

ქედის მუნიციპალიტეტი, დაბა 

ქედა, გოგებაშვილის ქუჩა N1
62.8 თანასაკუთრება

21.03.35.029.01.010

49
საცხოვრებელი ბინა 

N11

ქედის მუნიციპალიტეტი, დაბა 

ქედა, გოგებაშვილის ქუჩა N1
32.75 თანასაკუთრება 21.03.35.029.01.011

48
საცხოვრებელი ბინა 

N10

ქედის მუნიციპალიტეტი, დაბა 

ქედა, გოგებაშვილის ქუჩა N1
68.99 თანასაკუთრება

21.03.35.029.01.008

47
საცხოვრებელი ბინა 

N9

ქედის მუნიციპალიტეტი, დაბა 

ქედა, გოგებაშვილის ქუჩა N1
68.67 თანასაკუთრება 21.03.35.029.01.009

46
საცხოვრებელი ბინა 

N8

ქედის მუნიციპალიტეტი, დაბა 

ქედა, გოგებაშვილის ქუჩა N1
62.62 თანასაკუთრება



ვიქტორია ასლანოვა 61751006602

ბიჭიკო თურმანიძე 61003002228

ამირან  თურმანიძე 61010001317

ნინა  თურმანიძე 61003006818

რუსიკო  თურმანიძე 61003006745

ლანა  თურმანიძე 61952000385

ლიზი  თურმანიძე 61410021457

ნარიმან  თურმანიძე 61003003131

ნესტან  ზოსიძე 61007006789

ჯამბულ შარაშიძე 61006033576

მანანა დიასამიძე 61006045637

მიხეილ შარაშიძე 61006074727

ამირან ცენტერაძე 61007004229

ნარგიზ ცენტერაძე 61006045284

იმედა ცენტერაძე 61006067176

ნუგზარ შარაშიძე 61006034689

მზია შარაშიძე 61006044288

კახა შარაშიძე 61006074866

ლევან შარაშიძე 61001071012

ლაშა შარაშიძე 61006073164

მარინა დავითაძე 61006060146

ქემალ შარაშიძე 61106085576

სულიკო შარაშიძე 61006045195

რომან შარაშიძე 61007002085

როინ შარაშიძე 61007006640

ნანული შარაშიძე 61007006502

შოთა შარაშიძე 61006056201

მაია ქავთარაძე 61007001972

ლუკა შარაშიძე 61952000518

გიგა შარაშიძე 61006074729

ისმაილ შოთაძე 61003002565

მზიური ბერიძე 61008002858

ლანა შოთაძე
61008018243

თამარა ვარშანიძე 61008006269

ცირა პლატონაძე 61008014060

ნინო პლატონაძე 61004048966

მემედ ბერიძე 61004041530

ნაზი ბერიძე 61004034861

არჩილ ბერიძე 61005005886

იმედა ბერიძე 61004049636

ცირა მჟავანაძე 40001032585

დაჩი ბერიძე 61950038870

ვარდო კონცელიძე 61004049695

ირინა კონცელიძე 61005003804

24.12.2019 წლის 

N506

20.50.01.19562
შენობა-ნაგებობა 

და მიწის ნაკვეთი

ქობულეთის 

მუციპალიტეტი, სოფელი 

ხალა

112,40 114

21.01.37.065.01.004

61
შენობა-ნაგებობა 

და მიწის ნაკვეთი

ქობულეთის 

მუნიციპალიტეტი, სოფელი 

ხალა

180,20 237 20.50.01.557

60
საცხოვრებელი 

ბინა N4

ქედის მუნიციპალიტეტი, 

სოფელი ქვედა მახუნცეთი
131,19 თანასაკუთრება

22.22.08.241

59
საცხოვრებელი 

ბინა N5

ქედის მუნიციპალიტეტი, 

სოფელი ქვედა მახუნცეთი
89,59 თანასაკუთრება 21.01.37.065.01.005

58
შენობა-ნაგებობა 

და მიწის ნაკვეთი

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტი, სოფელი 

წინსვლა

288 479

20.42.10.496.01.501

57
საცხოვრებელი 

ბინა N4

ქ. ბათუმი, სამხედრო 

დასახლება N162
34,20 თანასაკუთრება 05.30.10.148.01.004

56
საცხოვრებელი 

ბინა 

ქ. ქობულეთი, 

კაიკაციშვილის ქუჩა N52ა
36 თანასაკუთრება

29.10.2019    

N415



ბადრი კონცელიძე 61004070481

ამირან კახიძე 61004040162

თამილა კახიძე 61004034184

მერი ხაჯიშვილი 61006054202

ნაზი ზურაბაშვილი 61004045594

შორენა ზურაბაშვილი 61004008224

ანზორ ბერიძე 61004062873

 ბექა ბერიძე 61004062899

მზევინარ მახარაძე 61004052676

გოჩა მახარაძე 61004032550

ქეთევან მახარაძე 31001040950

ანამარია მახარაძე 61451002344

თორნიკე მახარაძე 61251003527

გიორგი მახარაძე 61004064582

თედო მახარაძე 61350055292

თემურ არძენაძე 61004057720

ლილი სათმანიძე 61010000334

მირიანი არძენაძე 61004065913

მარადი არძენაძე 61004069920

თემურ ჯიჯავაძე 61004004055

გიორგი ჯიჯავაძე 61004072586

გიული ზოიძე 61004003737

ნიკა ჯიჯავაძე 61351000225

ლუკა ჯიჯავაძე 61004072060

ნანი დეკანაძე 61004058212

ამირან დეკანაძე 61004027023

ლია ღიბრაძე 60001107492

ლანა დეკანაძე 60350004221

თიკა დეკანაძე 61551003474

რამაზ დუმბაძე 61004040362

მერი დუმბაძე 61004041025

ზვიადი დუმბაძე 61004064205

თამილა შარაშიძე 61010018907

ნუცა დუმბაძე 61651006620

ციალა ზოიძე 61004018038

ცირა ველიაძე 61004062923

სოსო დიასამიძე 61004030129

სერგო ოქროპირიძე 61004040177

ლოლიტა ულუსოი 61004033428
ჰაქან ულუსოი 61404078661

დენიზ ულუსოი 61804078660
ანნა მიშინა 61004072874

მელისა ულუსოი 61650055448

ზემირან ჯინჭარაძე 61004022871

24.12.2019 წლის 

N506

20.51.01.101.01.009

73
საცხოვრებელი 

ბინა N11

ქ. ქობულეთი, ხულოს ქუჩა 

N8
69,56 თანასაკუთრება 20.51.01.101.01.011

72
საცხოვრებელი 

ბინა N9

ქ. ქობულეთი, ხულოს ქუჩა 

N8
67,07 თანასაკუთრება

20.51.01.101.01.007

71
საცხოვრებელი 

ბინა N8

ქ. ქობულეთი, ხულოს ქუჩა 

N8

გალინა  ოქროპირიძე 61004001066
59,19 თანასაკუთრება 20.51.01.101.01.008

70
საცხოვრებელი 

ბინა N7

ქ. ქობულეთი, ხულოს ქუჩა 

N8
97,47 თანასაკუთრება

20.51.01.101.01.003

69
საცხოვრებელი 

ბინა N4

ქ. ქობულეთი, ხულოს ქუჩა 

N8
66,73 თანასაკუთრება 20.51.01.101.01.004

68
საცხოვრებელი 

ბინა N3

ქ. ქობულეთი, ხულოს ქუჩა 

N8
66,73 თანასაკუთრება

20.51.01.094.01.009

67
საცხოვრებელი 

ბინა N2

ქ. ქობულეთი, ხულოს ქუჩა 

N8
84,50 თანასაკუთრება 20.51.01.101.01.002

66
საცხოვრებელი 

ბინა N9

ქ. ქობულეთი, ხულოს ქუჩა 

N4
41,41 თანასაკუთრება

20.51.01.094.01.004

65
საცხოვრებელი 

ბინა N5

ქ. ქობულეთი, ხულოს ქუჩა 

N4
103,48 თანასაკუთრება 20.51.01.094.01.005

64
საცხოვრებელი 

ბინა N4

ქ. ქობულეთი, ხულოს ქუჩა 

N4
89,69 თანასაკუთრება

20.50.01.195

63
შენობა-ნაგებობა 

და მიწის ნაკვეთი

ქობულეთის 

მუნიციპალიტეტი, სოფელი 

ზედა სამება

140,6 70 20.40.05.001

62
შენობა-ნაგებობა 

და მიწის ნაკვეთი

ქობულეთის 

მუციპალიტეტი, სოფელი 

ხალა

112,40 114



ლიანა სურმანიძე 61004061017

ჯაბა ჯინჭარაძე 61004064583

რომან ჯინჭარაძე 61004050287

დარიკო ქათამაძე 61004058319

კობა ჯინჭარაძე 61004043558

გიორგი სურმანიძე 61009001990

ნადია სურმანიძე 61009005722

ანზორ  სურმანიძე 55001005193

ნანი სურმანიძე 61009000763

გელა სურმანიძე 61009031195

ირინა ბერიძე 61010017533

გურამ სურმანიძე 61009031196

ზეინაბ ნაკაიძე 61009028360

ნიკოლოზი სურმანიძე 61151006758

მერიკო შაინიძე 61004036650

გურამ შაინიძე 61004031195

ვიტალი ქიზინიძე 61004027838

ირინე შაინიძე 61004048579

რატი ქიზინიძე 61350018517

ანანო ქიზინიძე 61450009713

77
საცხოვრებელი 

ბინა N22

ქედის მუნიციპალიტეტი, 

დაბა ქედა, რუსთაველის 

ქუჩა N15

ეთერი ჯიჯავაძე 61008006667 59,40 თანასაკუთრება 21.03.32.071.01.022

ირმა ჭანუყვაძე 61008006327

ჯემალ შაქარაძე 61008003693

გოგა ჭანუყვაძე 61108020732

ლაშა ბერიძე 61008016281

თამარ გოგიტიძე 61010018087

ნოე ბერიძე 61450049191

ემზარ დიასამიძე 61008013086

ფატიმა დიასამიძე 61008012708

მირზა დიასამიძე 61008016240

ზაზა დიასამიძე 61008016239

მარიზა შაინიძე 61009033882

თათია ცენტერაძე 61651002508

ნუცა დიასამიძე 61453000870

ნინი დიასამიძე 61950043805

რამაზ დუმბაძე 61008006211

მარინე პაპუნიძე 61008014868

ბაჩუკი დუმბაძე 61508021568

ხატია დუმბაძე 61353000126

ლარისა მურსალოვა 61006033922

ნინა ქავთარაძე 61001079245

ვახტანგ კეჟერაძე 61010000353

ეთერ კეჟერაძე 61004001288

პაატა კეჟერაძე 61004010381

ლუიზა კეჟერაძე 61001083100

24.12.2019 წლის 

N506

20.44.01.048.01.001ა83
საცხოვრებელი 

ბინა N1ა

ქობულეთის 

მუნიციპალიტეტი, სოფელი 

ბობოყვათი

85,73 თანასაკუთრება

21.03.32.071.01.009

82
საცხოვრებელი 

ბინა N21

ქ. ბათუმი, სამების ჩიხი I, 

N5
56,7 თანასაკუთრება 05.35.27.008.01.021

81
საცხოვრებელი 

ბინა N9

ქედის მუნიციპალიტეტი, 

დაბა ქედა, რუსთაველის 

ქუჩა N15

72,50 თანასაკუთრება

21.03.35.365.01.025

80
საცხოვრებელი 

ბინა N30

ქედის მუნიციპალიტეტი, 

დაბა ქედა, რუსთაველის 

ქუჩა N24

91,20 თანასაკუთრება 21.03.35.365.01.030

79
საცხოვრებელი 

ბინა N25

ქედის მუნიციპალიტეტი, 

დაბა ქედა, რუსთაველის 

ქუჩა N24

74,60 თანასაკუთრება

20.37.03.245.01.502

78
საცხოვრებელი 

ბინა N23

ქედის მუნიციპალიტეტი, 

დაბა ქედა, რუსთაველის 

ქუჩა N24

107,80 თანასაკუთრება 21.03.35.365.01.023

76
საცხოვრებელი 

ბინა

ქ. ქობულეთი, დაბა 

ოჩხამური, ჭავჭავაძის ქუჩა 

N14

105,01 თანასაკუთრება

20.51.01.093.01.001

75
საცხოვრებელი 

ბინა N8

ქ. ქობულეთი, ხულოს ქუჩა 

N28
52,74 თანასაკუთრება 20.51.01.053.01.008

74
საცხოვრებელი 

ბინა N1

ქ. ქობულეთი, ხულოს ქუჩა 

N9
83,71 თანასაკუთრება

73
საცხოვრებელი 

ბინა N11

ქ. ქობულეთი, ხულოს ქუჩა 

N8
69,56 თანასაკუთრება 20.51.01.101.01.011



გურაბ დიასამიძე 61006005588

ნაზიკო დიასამიძე 61006074104

გიორგი დიასამიძე 61006072101

ქეთევან დიასამიძე 61006014946

ამალიკ ავეტისიანი 61006031314

აიდა ავეტისიანი 61006008911

გოარ ავეტისიანი 61006007652

მადლენა დიასამიძე 61006025581

ნუკრი ნაკაშიძე 61001087685

დავით ალიშანიძე 61004029365

სულხან ალიშანიძე 61004035693

დალი ალიშანიძე 61004051577

ფრიდონ ბოლქვაძე 65N4341037

მარიამ ბოლქვაძე 61001087449

გივი კილაძე 61001070887

ლაზარე კილაძე 61750048310

89
საცხოვრებელი 

ბინა 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტი, სოფელი 

სალიბაური, I-ლი ქუჩა N8

მეხფულე გერძაძე 61006039159 37.53 თანასაკუთრება 22.22.09.130.01.505

90
საცხოვრებელი 

ბინა N44
ქ. ბათუმი, ტბეთის ქუჩა N18

ჟუჟუნა ტარიელაძე   თამაზ 

ტარიელაძე         მადონა 

ტარიელაძე

61004035249         

61004019258       

61010012912

67.10 თანასაკუთრება 05.30.27.023.02.044
24.12.2019 წლის 

N507

24.12.2019 წლის 

N506

20.45.03.035.01.503

88
საცხოვრებელი 

ბინა N34

ქ. ბათუმი, დ. სვიშევსკის 

ქუჩა N28
39,65 თანასაკუთრება 05.30.10.092.01.034

87
საცხოვრებელი 

ბინა

ქობულეთის 

მუნიციპალიტეტი, სოფელი 

დაგვა მე-16 ქუჩა N2

87.5 თანასაკუთრება

05.32.04.795.01.501

86
საცხოვრებელი 

ბინა

ქ. ბათუმი, აეროპორტის 

გზატკეცილი N240
54,03 თანასაკუთრება 05.32.04.795.01.500

85
საცხოვრებელი 

ბინა

ქ. ბათუმი, აეროპორტის 

გზატკეცილი N240
40,37 თანასაკუთრება

84
საცხოვრებელი 

ბინა

ქ. ბათუმი, აეროპორტის 

გზატკეცილი N240
34,14 თანასაკუთრება 05.32.04.795.01.502


