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არაგაზიფიცირებულ დასახლებათა ჩამონათვალი 
 

№ განაწილების რეგიონი მუნიციპალიტეტი დასახლების დასახლება დასახლებული 
 ლიცენზიატი   ტიპი  პუნქტების 
      ჩამონათვალიდან 
      ამოღების თარიღი 

1 შპს სოკარ ჯორჯია გაზი აჭარა ქობულეთი სოფელი გვარა  

2 შპს სოკარ ჯორჯია გაზი აჭარა ქობულეთი სოფელი ზედა აჭყვა  

3 შპს სოკარ ჯორჯია გაზი აჭარა ქობულეთი სოფელი ქვედა კვირიკე  

4 შპს სოკარ ჯორჯია გაზი აჭარა ქობულეთი სოფელი ჩაისუბანი  

5 შპს სოკარ ჯორჯია გაზი აჭარა ხელვაჩაური სოფელი ერგე (გარდა  

     ყოფილი 
     კაპანდიბის 

     დასახლებისა) 

6 შპს სოკარ ჯორჯია გაზი გურია ლანჩხუთი სოფელი ნიგოითი  

7 შპს სოკარ ჯორჯია გაზი გურია ლანჩხუთი სოფელი ჭყონაგორა  

8 შპს სოკარ ჯორჯია გაზი გურია ოზურგეთი სოფელი მერია  

9 შპს სოკარ ჯორჯია გაზი იმერეთი ზესტაფონი სოფელი თვრინი  

10 შპს სოკარ ჯორჯია გაზი იმერეთი ზესტაფონი სოფელი მარტოთუბანი  

11 შპს სოკარ ჯორჯია გაზი იმერეთი ხარაგაული სოფელი ლაშე  

12 შპს სოკარ ჯორჯია გაზი კახეთი ლაგოდეხი სოფელი ბაისუბანი  

13 შპს სოკარ ჯორჯია გაზი კახეთი ლაგოდეხი სოფელი ზემო ფონა  

14 შპს სოკარ ჯორჯია გაზი კახეთი ლაგოდეხი სოფელი პატარაგორი  

15 შპს სოკარ ჯორჯია გაზი კახეთი ლაგოდეხი სოფელი ქვემო ფონა  
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16 შპს სოკარ ჯორჯია გაზი სამეგრელო- 

ზემო სვანეთი 

ხობი სოფელი ჭიხუ  

17 შპს სოკარ ჯორჯია გაზი მცხეთა- 

მთიანეთი 

დუშეთი სოფელი ცივწყარო  

18 შპს სოკარ ჯორჯია გაზი მცხეთა- 

მთიანეთი 

ყაზბეგი სოფელი კობი  

19 სს საქორგგაზი რაჭა-ლეჩხუმი 

და ქვემო 

სვანეთი 

ამბროლაური სოფელი გორი  

20 სს საქორგგაზი იმერეთი ვანი სოფელი ყუმური  

21 სს საქორგგაზი იმერეთი თერჯოლა სოფელი ჩიხორი  

22 სს საქორგგაზი სამეგრელო- 

ზემო სვანეთი 

მარტვილი სოფელი გაჭედილი  

23 სს საქორგგაზი სამეგრელო- 

ზემო სვანეთი 

მარტვილი ქალაქი მარტვილი  

24 სს საქორგგაზი იმერეთი ტყიბული სოფელი მოწამეთა  

25 სს საქორგგაზი იმერეთი ვანი სოფელი ზედა ბზვანი  

26 სს საქორგგაზი იმერეთი ვანი სოფელი ზედა გორა  

27 სს საქორგგაზი ქვემო ქართლი ბოლნისი სოფელი აკაურთა  

28 სს საქორგგაზი ქვემო ქართლი ბოლნისი სოფელი დისველი  

29 სს საქორგგაზი სამცხე- 

ჯავახეთი 

ბორჯომი სოფელი ახალდაბა  

30 სს საქორგგაზი სამცხე- 

ჯავახეთი 

ბორჯომი სოფელი კორტანეთი  

31 სს საქორგგაზი შიდა ქართლი კასპი სოფელი მეტეხი  

32 სს საქორგგაზი შიდა ქართლი კასპი სოფელი გომი  

33 სს საქორგგაზი შიდა ქართლი კასპი სოფელი ნიაბი  

34 სს საქორგგაზი შიდა ქართლი კასპი სოფელი ზემო ჩოჩეთი  

35 სს საქორგგაზი შიდა ქართლი კასპი სოფელი ახალქალაქი  

36 შპს თელავგაზი კახეთი თელავი სოფელი ყარაჯალა 01.10.2019 

 


