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30 ქედა 30.80.01 დაბა ქედა, კულტურის სახლი ქედა, დ. აღმაშენებლის N16

30 ქედა 30.80.02 დაბა ქედის საჯარო სკოლა ქედა, ა.წერეთლის N4

30 ქედა 30.80.03 ქედა, ს. ორცვის საჯარო სკოლა ქედა, ს. ორცვა I ქუჩა N24

30 ქედა 30.80.04 ქედა, ს. ძენწმანის საჯარო სკოლა ქედა, ს. ძენწმანი I ქ. N14

30 ქედა 30.80.05 ქედა, ს. აქუცის სასოფლო კლუბი ქედა, ს. აქუცა II ქ N6

30 ქედა 30.80.06 ქედა, ს. დანდალოს საჯარო სკოლა ქედა, ს. დანდალო IV ქ. N8

30 ქედა 30.80.07 ქედა, დანდალოს N1 საჯარო სკოლა ქედა, ს. დანდალო I  ქ. N18

30 ქედა 30.80.08 ქედა, ს. დანდალოს კულტურის სახლი ქედა, ს. ხარაულა II ქ. N19

30 ქედა 30.80.09 ს. ჯალაბაშვილების საჯ. სკოლა ქედა, ს. ჯალაბაშვილები I ქ. N11

30 ქედა 30.80.10 ქედა, ს. ხარაულას საჯარო სკოლა ქედა, ს. ხარაულა I ქ. N1

30 ქედა 30.80.11 ქედა, ს. ზვარეს სასოფლო კლუბი ქედა, ს. ზვარე მე‐II ქ. N6

30 ქედა 30.80.12 ქედა, ს. ვაიოს საჯარო სკოლა ქედა, ს. ვაიო III ქ. N3

30 ქედა 30.80.13 ქედა, ს.კვაშტას საჯარო სკოლა ქედა, ს. კვაშტა vI ქ. N1

30 ქედა 30.80.14 ქედა, ს. დოლოგანის საჯარო სკოლა ქედა, ს. დოლოგანი III ქ. N2

30 ქედა 30.80.15 ქედა, ს. უჩხითის საჯარო სკოლა ქედა, ს. უჩხითი II ქ. N2

30 ქედა 30.80.16 ქედა, ს. მახუნცეთის საჯარო სკოლა ქედა, ს. ზუნდაგა III ქ. N2

30 ქედა 30.80.17 ს. ქვ. მახუნცეთის საჯ. სკოლა ქედა, ს. ქვ. მახუნცეთი VI ქ. N1

30 ქედა 30.80.18 ქედა, ს. მერისის საჯარო სკოლა ქედა, ს. მერისი I ქ. N6

30 ქედა 30.80.19 ს. სილიბაურის დაწ. სკოლა ქედა, ს. სილიბაური II ქ I ჩიხ. N6

30 ქედა 30.80.20 ქედა, ს. ოქტომბერის საჯ. სკოლა ქედა, ს. ოქტომბერი VII ქ. N19

30 ქედა 30.80.21 ქედა, ს. მეძიბნის სასოფლო კლუბი ქედა, ს. მეძიბნა III ქ. N7

30 ქედა 30.80.22 ქედა, ს. პ/მაისის საჯარო სკოლა ქედა, ს. პ/მაისი I ქ. N15

30 ქედა 30.80.23 ქედა, ს. კოლოტაურის საჯარო სკოლა ქედა, ს. კოლოტაური I ქ. N1

30 ქედა 30.80.24 ქედა, ს. აგარა საჯარო სკოლა ქედა, ს. აგარა IV ქ. N6

30 ქედა 30.80.25 ქედა, ს. N1 ახოს საჯარო სკოლა ქედა, ს. ახო II ქ. N19

30 ქედა 30.80.26 ქედა, ს. ცხმორისის საჯარო სკოლა ქედა, ს. ცხმორისი I ქ. N8

30 ქედა 30.80.27 ქედა, ს. ახოს საჯარო სკოლა ქედა, ს. ახო V ქ. N4

30 ქედა 30.80.28 ქედა,ს.გეგელიძეების საჯ.არო სკოლა ქედა,ს.გეგელიძეები II ქ. N1

30 ქედა 30.80.29 ქედა, ს. წონიარისის საჯარო სკოლა ქედა, ს. ვარჯანისი VI ქ. N2

30 ქედა 30.80.30 ქედა, ს. აბუქეთის სასოფლო კლუბი ქედა, ს.აბუქეთა I ქ. N19

30 ქედა 30.80.31 ქედა ს.კოკოტაურის სასოფლო კლუბი ქედა, ს. კოკოტაური XI ქ. N2

30 შუახევი 30.82.01 კულტურის ცენტრის შენობა რუსთაველის 22
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30 შუახევი 30.82.02 სოფლის სახლი სოფ.სხეფი ქ 4, #20

30 შუახევი 30.82.03 სოფლის სახლი სოფ.დაბაძველი ქ 2, #2

30 შუახევი 30.82.04 საჯარო სკოლა სოფ.ჩანჩხალო ქ 7 მე‐3 ჩიხი # 1

30 შუახევი 30.82.05 საჯარო სკოლა სოფ. ბარათაული
30 შუახევი 30.82.06 სოფლის სახლი სოფ. გომარდული
30 შუახევი 30.82.07 საჯარო სკოლა სოფ. ზემოხევი
30 შუახევი 30.82.08 სოფლის სახლი სოფ. ვანი
30 შუახევი 30.82.09 საჯარო სკოლა სოფ.დღვანი
30 შუახევი 30.82.10 სოფლის სახლი სოფ. ქიძინიძეები
30 შუახევი 30.82.11 სოფლის სახლი სოფ. ლომანაური
30 შუახევი 30.82.12 სოფლის სახლი სოფ. გოგინაური
30 შუახევი 30.82.13 საჯარო სკოლა სოფ. კვიახიძეები
30 შუახევი 30.82.14 სოფლის სახლი სოფ.ნიგაზეული ქ 1 # 26

30 შუახევი 30.82.15 საჯარო სკოლა სოფ.ფურტიო
30 შუახევი 30.82.16 საჯარო სკოლა სოფ.ნენია
30 შუახევი 30.82.17 საჯარო სკოლა სოფ. ბუთურაული
30 შუახევი 30.82.18 საჯარო სკოლა სოფ.ოლადაური ქ 6 # 4ა
30 შუახევი 30.82.19 საჯარო სკოლა სოფ.პაპოშვილები ქ 1 # 18

30 შუახევი 30.82.20 სოფლის სახლი სოფ. მახალაკიძეები
30 შუახევი 30.82.21 სოფლის სახლი სოფ.მაწყვალთა
30 შუახევი 30.82.22 სოფლის სახლი სოფ.კარაპეტი
30 შუახევი 30.82.23 საჯარო სკოლა სოფ.სამოლეთი
30 შუახევი 30.82.24 სოფლის სახლი სოფ. ცინარეთი
30 შუახევი 30.82.25 სოფლის სახლი სოფ. წაბლანა
30 შუახევი 30.82.26 სოფლის სახლი სოფ. გოგაძეები
30 შუახევი 30.82.27 სოფლის სახლი სოფ. ტბეთი
30 შუახევი 30.82.28 საჯარო სკოლა სოფ. ჯაბნიძეები
30 შუახევი 30.82.29 საჯარო სკოლა სოფ. შუბანი
30 შუახევი 30.82.30 საჯარო სკოლა სოფ.ტომაშეთი
30 შუახევი 30.82.31 სოფლის სახლი სოფ. დარჩიძეები
30 შუახევი 30.82.32 დაწყებითი სკოლა სოფ. კობალთა
30 შუახევი 30.82.33 სოფლის სახლი სოფ. ჟანივრი
30 შუახევი 30.82.34 სოფლის სახლი სოფ. ხაბელაშვილები
30 შუახევი 30.82.35 სოფლის სახლი სოფ. ნაღვარევი
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30 შუახევი 30.82.36 სოფლის სახლი სოფ. ბრილი
30 შუახევი 30.82.37 საჯარო სკოლა სოფ. ინწკირვეთი
30 შუახევი 30.82.38 საჯარო სკოლა სოფ. ჭვანა
30 შუახევი 30.82.39 საჯარო სკოლა სოფ. ტაკიძეები
30 შუახევი 30.82.40 სოფლის სახლი სოფ. ცხემლისი
30 შუახევი 30.82.41 სოფლის სახლი სოფ. ჭალა
30 შუახევი 30.82.42 სოფლის სახლი სოფ. წყაროთა
30 შუახევი 30.82.43 სოფლის სახლი სოფ. ახალდაბა
30 შუახევი 30.82.44 საჯარო სკოლა სოფ.გორი ქ 7 # 1

30 შუახევი 30.82.45 საჯარო სკოლა სოფ. ხიჭაური
30 შუახევი 30.82.46 პროფესიული სასწავლებელი სოფ.ოქროპილაური ჭავჭავაძის ქ #8

30 შუახევი 30.82.47 სოფლის სახლი სოფ.ზამლეთი ქ 8 # 3

30 შუახევი 30.82.48 სოფლის სახლი სოფ.მჭედლური ქ 8 # 1

30 შუახევი 30.82.49 სოფლის სახლი სოფ.ჯუმუშაური ქ 3 # 7

30 ხელვაჩაური 30.83.01 ს.ხელვაჩაურის N1 საჯარო სკოლის შენობა ს.ხელვაჩაური

30 ხელვაჩაური 30.83.02 ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა ს.ხელვაჩაური

30 ხელვაჩაური 30.83.03 ს.ხელვაჩაურის N1 საჯარო სკოლის შენობა ს.ხელვაჩაური

30 ხელვაჩაური 30.83.04 ბათუმის 23‐ე საჯარო სკოლა მახვილაურის ქ. 41

30 ხელვაჩაური 30.83.05 ს.ერგეს საჯარო სკოლა ს.ერგე
30 ხელვაჩაური 30.83.06 ს.ერგეს საჯარო სკოლა ს.ერგე
30 ხელვაჩაური 30.83.07 სკოლის შენობა ს.ზედა ჯოჭო
30 ხელვაჩაური 30.83.12 ს.ჩაისუბანი ს.ჩაისუბნის საჯარო სკოლა
30 ხელვაჩაური 30.83.13 ს.წინსვლა ნათელა კორძაიას კერძო საკუთრება
30 ხელვაჩაური 30.83.14 ს.წინსვლა ს.წინსვლის საჯარო სკოლა
30 ხელვაჩაური 30.83.15 სოფ.სალიბაურის N1საჯარო სკოლა ს.სალიბაური

30 ხელვაჩაური 30.83.16 ს.ყოროლისთავის საჯარო სკოლა ს.ყოროლისთავი

30 ხელვაჩაური 30.83.17 კაპრეშუმის საჯარო სკოლა კაპრეშუმის ცენტრი
30 ხელვაჩაური 30.83.18 ქვ.ახალშენის სკოლის შენობა სამება11‐12

30 ხელვაჩაური 30.83.19 ქვ.ახალშენის სკოლის შენობა სამება11‐12

30 ხელვაჩაური 30.83.20 N1 სკოლის შენობა ახალშენი მე–10ქ.ჩ3,N2

30 ხელვაჩაური 30.83.21 სკოლის შენობა მე–17 ქ.N10

30 ხელვაჩაური 30.83.22 სამების ახალგაზრდული ცენტრი ს.სამება

30 ხელვაჩაური 30.83.23 ლევან დავითაძის კერძო საკუთრება ქუჩა N10,სახლი 2ა.
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30 ხელვაჩაური 30.83.24 საბავშვო ბაღი ფერია,ქ N1, N17

30 ხელვაჩაური 30.83.25 ფერიის საჯარო სკოლა სოფ. ფერია
30 ხელვაჩაური 30.83.26 ახალშენის მეურნეობა ეთერ ნაკაშიძის კერძო საკუთრება
30 ხელვაჩაური 30.83.27 სარფი ეთნოგრაფიული მუზეუმი სარფი ეთნოგრაფიული მუზეუმი

30 ხელვაჩაური 30.83.28 სკოლის შენობა მე–17ქ.N13

30 ხელვაჩაური 30.83.29 სკოლის შენობა მე–17ქ.N13

30 ხელვაჩაური 30.83.30 სკოლის შენობა მე–8ქ,N28

30 ხელვაჩაური 30.83.31 სასპორტო სკოლა მე–15ქ.1

30 ხელვაჩაური 30.83.32 ქვ.მახოს სკოლის შენობა მე–7ქ,1ჩ.9

30 ხელვაჩაური 30.83.33 კულტურის ცენტრი მე–2ქ.17

30 ხელვაჩაური 30.83.34 ზ.თხილნარის სკოლის შენობა ქ1N1

30 ხელვაჩაური 30.83.35 მახოს სკოლის შენობა მე–9ქ.N1

30 ხელვაჩაური 30.83.36 N2 თხილნარის სკოლის შენობა ს.თხილნარი

30 ხელვაჩაური 30.83.37 ს.აჭარისწყალის სკოლის შენობა ს.აჭარისწყალი

30 ხელვაჩაური 30.83.38 სასოფლო კუბი ს.ქედ–ქედი
30 ხელვაჩაური 30.83.39 სკოლის შენობა ს.აჭარისაღმართი
30 ხელვაჩაური 30.83.40 სკოლის შენობა ქვ. ჩხუტუნეთის
30 ხელვაჩაური 30.83.41 სკოლის შენობა ს.ჩიქუნეთი
30 ხელვაჩაური 30.83.42 სკოლის შენიბა ზედა ჩხუტუნეთი
30 ხელვაჩაური 30.83.43 სკოლის შენობა მე4ქ.N3

30 ხელვაჩაური 30.83.44 სკოლის შენობა მე–3ქ.N5

30 ხელვაჩაური 30.83.45 N1 სკოლის შენობა ახალშენი მე–10ქ.ჩ3,N2

30 ხელვაჩაური 30.83.46 N1 სკოლის შენობა ს.თხილნარი
30 ხულო 30.84.01 სახელმწიფო თეატრის შენობა მე‐2 სარ დაბა ხულო, რუსთაველის ქ.#2

30 ხულო 30.84.02 საჯარო სკოლის შენობა სოფ.აგარა.2ქ.1ჩიხი#4

30 ხულო 30.84.03 საჯარო სკოლის შენობა სოფ.დიაკონიძეები 4 ქ. #8

30 ხულო 30.84.04 დუაძეების კლუბი სოფ.დუაძეები 7 ქ.N2

30 ხულო 30.84.05 სასოფლო კლუბი სოფ.უჩხო 2 ქ. #8

30 ხულო 30.84.06 სასოფლო კლუბი სოფ.ძირკვაძეები 2 ქ. #1

30 ხულო 30.84.07 ადმინისტრაციული შენობა სოფ.ქედლები 3 ქ. #11

30 ხულო 30.84.08 ადმინისტრაციული შენობა სოფ.თხილაძირი 1 ქ. #11

30 ხულო 30.84.09 ადმინისტრაციული შენობა დაბა ხულო, თამარ მეფის ქ.#12

30 ხულო 30.84.10 საჯარო სკოლის შენობა სოფ.განახლება 1 ქ. #1

30 ხულო 30.84.11 სოფლის სპორტ დარბაზი სოფ.ირემაძეები 1 ქ. #6
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30 ხულო 30.84.12 საჯარო სკოლის შენობა სოფ.დიდაჭარა 3 ქ. #9

30 ხულო 30.84.13 საჯარო სკოლის შენობა სოფ.დიოკნისი 3 ქ. #6

30 ხულო 30.84.14 საჯარო სკოლის შენობა სოფ.ბეღლეთი 3 ქ. #12

30 ხულო 30.84.15 სოფ. პაქსაძეების საჯარო სკოლა სოფ.პაქსაძეები 2 ქ. #4

30 ხულო 30.84.16 საბავშვო ბაღი სოფ.კორტოხი 2 ქ. #57

30 ხულო 30.84.17 საჯარო სკოლის შენობა სოფ.ღურტა 1 ქ. #2

30 ხულო 30.84.18 საჯარო სკოლის შენობა სოფ.ვაშლოვანი 1 ქ. 1 ჩიხი #6

30 ხულო 30.84.19 საჯარო სკოლის შენობა სოფ.ზედა ვაშლოვანი 5 ქ. #3

30 ხულო 30.84.20 ადმინისტრაციული შენობა სოფ.ჩაო
30 ხულო 30.84.21 ადმინისტრაციული შენობა სოფ.თაგო
30 ხულო 30.84.22 საჯარო სკოლის შენობა სოფ.ბაკო
30 ხულო 30.84.23 საჯარო სკოლის შენობა სოფ.თხილვანა
30 ხულო 30.84.24 საჯარო სკოლის შენობა სოფ.დანისპარაული 1 ქ. #43

30 ხულო 30.84.25 კულტურის სახლი სოფ.რიყეთი 1 ქ. #1

30 ხულო 30.84.26 საჯარო სკოლის შენობა სოფ.ბოძაური 1 ქ. #2

30 ხულო 30.84.27 ადმინისტრაციული შენობა სოფ.საციხური 2 ქ. #2

30 ხულო 30.84.28 საჯარო სკოლის შენობა სოფ.გელაური 1 ქ. #4

30 ხულო 30.84.29 ყინჩაურის საჯარო სკოლა სოფ.სხალთა
30 ხულო 30.84.30 საჯარო სკოლის შენობა სოფ.ძმაგულა
30 ხულო 30.84.31 ადმინისტრაციული შენობა სოფ.ფაჩხა
30 ხულო 30.84.32 წაბლანის საჯარო სკოლა სოფ.წაბლანა
30 ხულო 30.84.33 საჯარო სკოლის შენობა სოფ.კვატია
30 ხულო 30.84.34 ადმინისტრაციული შენობა სოფ.ფუშრუკაული
30 ხულო 30.84.35 საჯარო სკოლის შენობა სოფ.რაქვთა
30 ხულო 30.84.36 სასოფლო კლუბი სოფ.ვერნები
30 ხულო 30.84.37 საჯარო სკოლის შენობა სოფ.ვაშაყმაძეები 2 ქ. # 7

30 ხულო 30.84.38 დაწყებითი სკოლის შენობა სოფ.ვანაძეები 1 ქ. #11

30 ხულო 30.84.39 კულტურის სახლის შენობა სოფ.ღორჯომი 2 ქ. #4

30 ხულო 30.84.40 საჯარო სკოლის შენობა სოფ.ტუნაძეები 2 ქ. # 20

30 ხულო 30.84.41 სოფლის სახლი სოფ.წინწკალაშვილები 1ქ. # 34

30 ხულო 30.84.42 ადმინისტრაციული შენობა სოფ.ხიხაძირი
30 ხულო 30.84.43 სოფლის სახლი სოფ.კალოთა
30 ხულო 30.84.44 საჯარო სკოლის შენობა სოფ.სკვანა
30 ხულო 30.84.45 საჯარო სკოლის შენობა სოფ.წაბლიანი



მაჟ.

ოლქის

N

კომისიის

დასახელება

უბნის

N
ადგილმდებარეობა მისამართი

30 ხულო 30.84.46 საჯარო სკოლის შენობა სოფ.გელაძეები 3 ქ. #14

30 ხულო 30.84.47 საბაზო სკოლის შენობა სოფ.ელელიძეები 1 ქ. #4

30 ხულო 30.84.48 საჯარო სკოლის შენობა სოფ.მთისუბანი
30 ხულო 30.84.49 საჯარო სკოლის შენობა სოფ.გორგაძეები 2ქ. # 11

30 ხულო 30.84.50 ჭახაურის დაწყებითი სკოლა სოფ.ჭახაური 1ქ. I შეს. # 2

30 ხულო 30.84.51 საჯარო სკოლის შენობა სოფ.დიდი რიყეთი 6 ქ. #26

30 ხულო 30.84.52 საჯარო სკოლის შენობა სოფ.ტაბახმელა 1 ქ. #1

30 ხულო 30.84.53 საჯარო სკოლა სოფ.მანიაკეთი 2 ქ. #2

30 ხულო 30.84.54 საჯარო სკოლის შენობა სოფ.ჭერი


