
1 2 3

1 ქ. თბილისი,   გულუას 10  01.18.05.002.036

2 ქ. თბილისი,   გ. გულუას 8 01.18.05.002.031

3 ქ. თბილისი,  თაბუკაშვილის ქ. №27/1   01.15.04.010.001

4 ქ. თბილისი,  გულუას 10-ის მიმდ. 01.18.05.002.053

5 ქ. თბილისი,  გულუას ქ. №1-ის მიმდ. 01.18.05.008.133

6 ქ. თბილისი, გულუას ქუჩა 8-10-ს შორის 01.18.05.002.094

7 ქ. თბილისი, გულუას ქუჩა 6-8-ს შორის 01.18.05.002.089

8 ქ. თბილისი, გულუას ქ. №6 01.18.05.002.085

9 ქ. თბილისი,  გორგასლის ჩიხი 01.18.09.003.040

10  კოჯორი, ტაბიძის 10 81.01.99.331                                

11 ქ. თბილისი,  ცურტაველის ქ. №29 01.18.04.013.016

12 ქ. თბილისი,  ჩიტაიას ქ. №17 (სულუხიას ქ. №1) 01.16.06.006.008.01.503

13 ქ. თბილისი,  რჩეულიშვილის ქ. №2 01.15.02.060.021.01.511

14 ქ. თბილისი,  დაბა წყნეთი, რუსთაველის ქ.№1 01.20.01.064.008

15 ქ. თბილისი,  დავით აღმაშენებლის ქ. №113 01.13.08.005.048

16 სოფ. ტაბახმელა                                                                                                      81.02.08.439                        

17 ტაბახმელა 81.02.10.621                                                 

18 ქ. თბილისი,  მოსკოვის გამზ №14                                                  01.19.34.002.147             

19 ქ. თბილისი,  ნოე რამიშვილის ქ. № 38 01.17.10.008.037 

20 ქ. თბილისი,  ნოე რამიშვილის ქ. №38ა    01.17.10.008.041

21 ქ. თბილისი,  პოლიციის (ჟორესის) ქ.№10 01.19.21.002.109

22 01.19.21.002.089               

23 01.19.21.002.305   

24 01.19.21.002.306       

25 01.19.25.001.294

26  01.19.25.001.175                      

27 01.19.21.002.353                                                

28 01.19.21.002.354   

29 01.19.21.002.040 

30 ქ. თბილისი,  მაისურაძის ქ. №3 01.19.19.002.014

31 ქ. თბილისი, მაისურაძის ქ. №3 - ის მიმდ. 01.19.19.002.051

32 01.19.19.001.028

33 01.19.19.001.029

34 01.19.19.001.030

35 ქ. თბილისი,  მაისურაძის ქ. №7 01.19.19.001.016

36 ქ. თბილისი,  მაისურაძის ქ. №7 01.19.19.001.012

37 ქ. თბილისი,  მაისურაძის ქ. №7-ის მიმდ. 01.19.19.001.032

38 01.19.22.003.035

39 01.19.22.003.052

40 ქ. თბილისი,  აეროპორტი                                                01.19.30.001.146

41 ქ. თბილისი,  გახოკიძის ქ.  N16 01.19.19.005.047

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, მის დაქვემდებარებაში არსებული სტრუქტურული 

დანაყოფების და ტეროტორიული ორგანოების ბალანსზე რიცხული                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

უძრავი ქონება 

ქ. თბილისი, მაისურაძის ქ. №5 

ქ. თბილისი,   ჟორესის ქ. № 13

ქ. თბილისი,  ქიზიყის ქ.№1 

ქ. თბილისი,  კახეთის გზ. მე-13 კმ. №87 

ქ. თბილისი,  ქიზიყის ქ. №5 

N მისამართი
ამონაწერი საჯარო 

რეესტრიდან



42  ქ. თბილისი,  გახოკიძის ქ.  01.19.19.005.065

43
ქ. თბილისი,  შუამთის ქ. # 13–ის მიმდ. ვარკეთილის III მასივი, 

IV კვ. №8 და №13 კორპ. შორის 
01.19.20.023.049

44 ქ. თბილისი,  ვაზისუბნის I მ/რ 01.17.07.022.019  

45
ქ. თბილისი,  ქ. თბილისი, ვაზისუბნის დას. მე–4 მ.რ. მე–3 

კორპ. ბინა N36
01.17.07.034.003.01.036

46 ქ. თბილისი,  ბ. ხმელნიცკის ქ. 01.17.14.002.142

47 ქ. თბილისი,  ლილოს დასახლება II კვ. 01.19.27.004.008

48 ქ. თბილისი,  ლილოს დას. რუსთაველი/იუმაშევი 01.19.26.005.006                     

49 ქ. თბილისი,  მოსკოვის გამზ. გამყოფი ზოლი  №6 01.19.34.004.074

50 ქ. თბილისი,  აეროპორტი                                                01.19.30.001.182

51 ქ. თბილისი,  ცისკარიშვილის ქ. №3ა 01.19.23.015.008

52 ქ. თბილისი,  გუმათჰესი/ცისკარიშვილი 01.19.23.010.007                                   

53
ქ. თბილისი,  ვარკეთილი III, 3 მ/რ. კორპ. №319-ის 

მიმდებარედ
01.19.39.010.062                               

54 ქ. თბილისი,  ფონიჭალა, რუსთავის გზატკეცილი №3 01.18.13.017.017

55 ქ. თბილისი,  სოფ. დიდი ლილო 81.08.04.285 

56 ქ. თბილისი,  გურამიშვილის გამზ. №17ა - ს მიმდ.                                                                  01.12.07.016.047

57 ქ. თბილისი, ცოტნე დადიანის ქ. №30    01.12.12.033.004        

58 ქ. თბილისი, დაბა ზაჰესი, ავჭალის ქ. №17 72.12.01.213

59 ქ. თბილისი, გლდანის V და  VI მ/რ - შორის  01.11.10.012.029                                               

60 ქ. თბილისი, ქერჩის ქ. №6 01.11.05.029.210                                

61 ქ. თბილისი, მუხიანი IVა მ/რ, დუმბაძის გამზ. №5 01.11.13.010.002.01.502

62  ქ. თბილისი,  ლიბანის ქ. №25                                           01.11.03.007.172

63 ქ. თბილისი,  სამღერეთის ქუჩა №25 01.12.14.090.010

64  ქ. თბილისი,  მუხ-თემქ. გადასასვ.    01.11.17.004.295        

65 ქ. თბილისი,  თემქას IX კვარტალი, სავაჭრო ცენტრი 01.12.03.002.001.02.500

66 ქ. თბილისი,  ც. დადიანის 164                               01.12.12.003.055        

67 ქ. თბილისი, კოსტავას ქ. №68ა/ს. ჩიქოვანის ქ. № 2 01.14.14.009.056              

68 ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. №72                                                                   01.14.03.038.044                                                                    

69 01.14.01.011.001                  

70 01.14.01.011.004

71 ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. №36 ბ. N8       01.14.03.040.075.01.008

72 01.14.14.005.070.01.017    

73 01.14.14.005.070.01.018

74
ქ. თბილისი,  ქ. თბილისი, ფალიაშვილის ქ. N ქ. №75, სართ. 8, 

ბინა  №16
01.14.11.020.006.01.506

75 ქ. თბილისი,  ი. ჭავჭავაძის გამზ. I ჩიხი 01.14.14.005.201

76 ქ. თბილისი,  ვაჟა-ფშაველას გამზირი  კვ. II კორპ. I                01.14.03.024.002.01.500

77 ქ. თბილისი,  ნუცუბიძის პლატო I მ/რ, I კორპ. 01.14.01.007.036.01.500

78 ქ. თბილისი,  დ. დიღომი ი. პეტრიწის ქ. 01.10.06.001.176

79 ქ. თბილისი,  სოფ. დიღომი, დიდგორის ქ. №64 01.72.14.020.308.01.500

80 ქ. თბილისი,  სოფ. დიღომი 01.72.14.022.295         

81 ქ. თბილისი,  გამსახურდიას გამზ. №46 01.10.14.004.030

82 ქ. თბილისი,  სოფ. ლისი 72.16.21.673

83 01.10.10.006.013              

84 01.10.10.006.032  

85 01.10.10.006.033

86 01.10.10.006.046 

87 01.10.10.006.044 

ქ. თბილისი,  ი. ჭავჭავაძის I შეს. N31 ბ. N17, ბ. N18 

(გაერთიანებული ერთ ბინად) და ორი ა/სადგომი.        

ქ. თბილისი, პოლიტკოვსკაიას (ჯიქიას) ქ. №11

ქ. თბილისი, დ/მ IIკვ. (კორნელი ჩალაძის ქ.№1)                                                                                                                                                                                       



88 ქ. თბილისი,  მეტრო ,,წერეთლის" მიმდებარედ    01.13.07.009.069                

89 ქ. თბილისი,  დ/მასივის, რობაქიძის გამზირი   II კვ. კორპ.5 01.13.04.011.002.01.500

90 ქ. თბილისი,  აკაკი წერეთლის გამზ. №115 01.13.06.001.002.01.502

91 ქ. თბილისი,  ნორიოს აღმართი №54ა - ს მიმდ. 01.16.04.001.083

92 ქ. თბილისი,  ნორიოს აღმართი №54 ბ 01.16.03.043.004

93 ქ. მცხეთა 72.07.04.883 

94 ქ. მცხეთა,  სამხედროს ქ. №7                                                                            72.07.04.158

95 ქ. მცხეთა, ღვინჯილიას ქ. №1 72.07.04.150

96 მცხეთა, სოფ. საგურამო 72.06.09.391

97 ქ. მცხეთა, 72.12.04.410

98 72.12.04.020

99 72.12.04.419

100 მცხეთის რ-ნი, სოფ. მუხრანი 72.09.13.237

101 მცხეთის რ-ნი, სოფ. წეროვანი. 72.08.21.846

102 მცხეთის რ-ნი, სოფ. საგურამო                       72.06.09.740

103 ქ. დუშეთი, რუსთაველის ქ. №62 71.51.02.305

104 დუშეთის რ-ნი, სოფ. ოძისი 71.57.01.301 

105 დუშეთის რ-ნი, სოფ. ოძისი 71.57.25.713

106 დუშეთის რ-ნი, დაბა ჟინვალი 71.52.03.028             

107 დუშეთის რ-ნი, დაბა ჟინვალი 71.52.03.094 

108 თიანეთი,   რუსთაველის ქ. № 7 73.05.35.041                  

109 თიანეთი,  სოფ. ხევსურთსოფელი 73.09.22.009

110 თიანეთი,  დაბა სიონი 73.12.27.691

111 ახალგორი,  კოსტავას ქ. №6 70.09.13.003

112 მცხეთის რ–ნი, სოფ. მუხრანი 72.09.16.258.01.505

113 ყაზბეგის რაიონი, დაბა სტეფანწმინდა, ყაზბეგის ქ. №52 74.01.01.744              

114 ყაზბეგის რაიონი, დაბა გუდაური 74.06.11.439

115 მცხეთა-ყაზბეგი-ლარსის გზის   107 კმ. 71.62.54.203

116 მცხეთა-ყაზბეგი-ლარსის გზის 80 კმ. 71.62.54.203

117 ყაზბეგის რ–ნი,  სოფ. აბანო 74.05.13.004

118 ქ. გორი, სუხიშვილის ქ. №2 66.45.10.014

119 ქ. გორი, მშვიდობის გამზ. 66.45.15.022

120  გორი-ცხინვალის გზ. 5 კმ.   (კარალეთი) 66.46.20.242

121 ქ. გორი, თარხნიშვილის ქ. №13/11
66.05.05.073                                   

882008316680

122 ქ. გორი, შინდისის გზატკეცილი №15/32
66.05.05.048.01.032           

882008271395

123 ქ. გორი, ხახუტაშვილის ქ. №5/9
66.05.06.033.01.009                  

882008318143

124 ქ. გორი, სოფ. ტინისხიდი 66.04.99.021

125 ქ. გორი, სოფ. თორტიზა 66.14.05.100

126 გორის რ-ნი, სოფ. ტყვიავი 66.48.15.022

127 გორის რ-ნი, სოფ. ვარიანი 66.43.07.026

128 გორის რ-ნი, სოფ. მეჯვრისხევი 66.53.11.038

129 გორის რ-ნი, სოფ. ხიდისთავი (ატენი) 66.58.07.025

130 გორის რ-ნი, სოფ.  ზეღდულეთი 66.55.14.012

131 კასპი,  მ. კოსტავას ქ. №71 67.01.35.001

132 კასპი, მირიან მეფის ქ. №84         
67.01.00.000                  

882008269141

ქ. მცხეთა, კარსნის ტერიტორია



133 კასპის რ-ნი,  სოფ. იგოეთი. სამთავისი 67.03.36.057

134 კასპის რ-ნი,  სოფ. საკორინთლო 67.04.18.001

135 ქარელი,  სტალინის ქ. 68.10.45.066                                            

136 ქარელი,  მუსხელიშვილის ქ.№5                                                                                                                                          68.10.04.017

137 ქარელი,  მუსხელიშვილის ქ. №6    68.10.99.012

138 ქარელი,  მუსხელიშვილის ქ. №6    68.10.04.036

139 ქარელის რ-ნი, დ. აგარა 68.06.48.051

140 ქარელის რ-ნი, სოფ. კნოლევი 68.02.41.015

141 ქარელის რ-ნი, სოფ. ატოცი 68.01.43.002

142 ქარელის რ-ნი, სოფ. შაქშაქეთი 68.05.41.017

143 68.11.43.015

144 68.11.43.016

145 გორის რ-ნი,  სოფ. ავლევი 68.02.42.340

146 გორის რ-ნი,  სოფ. დვანი 68.13.42.113

147 გორის რ-ნი,  სოფ. ატოცი 68.01.41.097

148 ქ. ხაშური,  ავტოსადგურის მიმდებარე ტერიტორია                                                                   69.08.66.019

149
C. თბილისი –  სენაკი – ლესელიძის 124–ე კმ. (ოსიაურის 

საგუშაგო)
69.03.55.159

150 ხაშურის რ-ნი, სოფ. ოსიაური                                                                                                                                                                           69.03.99.009

151 ქ. ხაშური, თამარ მეფის ქ.№10  69.08.99.024

152 ქ. ხაშური,  თამარ მეფის ქ. №10  69.08.99.023

153 სურამი, აღმაშენებლის ქ. №21 69.04.58.016

154 ხაშურის რ-ნი, სოფ. წაღვლი 69.12.07.140

155 ქარელის რ-ნი, სოფ. დვანი 68.13.41.015

156 გორის რ-ნი, სოფ. ხურვალეთი 66.56.05.004

157 გორის რ-ნი, სოფ. ქვეში 66.52.04.003

158 გორის რ-ნი, სოფ. დიცი 66.50.05.012

159 გორის რ-ნი, სოფ. მერეთი 66.51.05.017

160 გორის რ-ნი, სოფ. ნიქოზი 66.41.04.025

161 ქ. ახალციხე, რუსთაველის ქ. №91                         62.09.53.469

162 ქ. ახალციხე,  თამარაშვილის ქ. №1 62.09.54.144

163 ქ. ახალციხე,  რუსთაველის ქ.N124 62.09.53.328

164 ქ. ახალციხე,  თამარაშვილის ქ. №3 62.09.54.329

165 ქ. ვალე,  სტალინის ქ.№18 62.15.54.032

166 ქ. ვალე, რუსთაველის ქ. N2                               62.15.53.202

167 ქ. ახალქალაქი, აღმაშენებლის ქ. №5                          63.18.36.259

168 ქ. ახალქალაქი, აღმაშენებლის ქ. №5/1                          63.18.36.261

169 ახალქალაქის რ-ნი, სოფ.კოთელია 63.06.31.005

170 ახალქალაქის რ-ნი, სოფ. სულდა 63.22.36.010

171 ქ.ბორჯომი,  წმინდა ნინოს ქ. №7 64.23.02.134 

172 დაბა ბაკურიანი,  თამარ მეფის ქ. №1 64.10.03.376

173 ადიგენი,  თ. ერისთავის ქ.№34                            61.05.21.052

174 ადიგენის რ-ნი, სოფ. მოხე 61.01.21.098

175 ცხრაწყაროს უღელტეხილი 64.34.01.522

176
აბასთუმანი,  ლ. ასათიანის ქ. №39                                                                

(პირველი სართულის ნაწილი)
61.11.02.165.01.500           

177 დაბა ასპინძა,  ვარძიის ქ. №93 60.01.33.153

178 60.01.33.382

179 60.01.33.402

180 დაბა ასპინძა, ვარძია 60.10.34.363

დაბა ასპინძა,  ვარძიის ქ. №75

ქარელის რ-ნი, სოფ. ბრეთი



181  ასპინძის რ-ნი, სოფ. იდუმალა 60.04.33.144

182 ქ. ნინოწმინდა,  თავისუფლების ქ. №  8                       65.12.32.222                            

183 ნინოწმინდის რ-ნი, სოფ. გორელოვკა; 65.13.32.098

184 ნინოწმინდის რ-ნი, სოფ. განძა 65.06.33.057

185 ქ. რუსთავი,  ფიროსმანის ქ.№15                                                                                                                                                                                                                                             02.05.07.420

186 ქ. რუსთავი,  მეგობრობის გამზ.№22ა 02.04. 02.302

187 ქ. რუსთავი,  მშენებელთა ქ. №20 02.05.07.421                        

188 ქ. რუსთავი,  XIX მ/რ მიმდებარე ტერიტორია 02.02.01.005

189 ქ. რუსთავი,  მშენებელთა ქ. №21 02.05.07.329

190 ქ. რუსთავი,  21-ე მიკრორაიონი №4ა 02.03.02.264

191 ქ. რუსთავი,  რუსთაველის 27ა  02.05.05.890

192 ქ. რუსთავი, მე-17 მ/რ.  კორპ. N35   02.02.03.138

193 ბოლნისი,   სიონის ქ. №12 80.06.67.132

194 ბოლნისის რ-ნი, სოფ. ცურტავი 80.01.61.003

195 ბოლნისის რ-ნი, დაბა კაზრეთი 80.14.62.040                          

196 ბოლნისის რ-ნი, სოფ.  ტანძია 80.11.50.001

197 გარდაბანი,  დ. აღმაშენებლის ქ. №14           81.15.08.003.01.500

198 81.10.15.263     

199 81.10.15.265

200 გარდაბანის რ-ნი,  ნაზრალო 81.17.14.034

201 გარდაბანის რ-ნი, სოფ. ნორიო 81.09.29.937

202 81.04.11.329       

203 81.04.11.364

204 81.24.13.341

205 81.24.13.342  

206 81.04.05.864

207 გარდაბანი, სოფ. მარტყოფი, ვაზიანი 81.10.28.557

208 გარდაბანის რ-ნი,  სოფ. თელეთი                                                                                             81.03.09.360                                         

209
თბილისი – მარნეული – გეგუთის 11 – ე კმ. ( თელეთი – 

წალასყურის  საგუშაგო)                                                                                            
81.03.01.490

210 გარდაბანის რ-ნი, სოფ. ფოლადაანთკარი 81.07.20.326                                            

211 გარდაბანის რ-ნი, სოფ. ლემშვენიერა 81.20.02.371                          

212 გარდაბანის რ-ნი, ჯანდარის საკრებულოს ტერიტორია  83.02.12.141

213 თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის  გზის 27 კმ. 81.10.34.398

214 ქ. დმანისი,  წმინდა ნინოს ქ. №67 82.01.42.084

215 ქ. დმანისი. კოსტავას ქ.                       82.01.47.015

216 დმანისის რ-ნი, სოფ. საფარლო 82.15.41.058

217  დმანისის რ-ნი, სოფ. სარკინეთში                     82.06.42.015

218 დმანისის რ-ნი, ამამლოს საკრებულო, სოფ. საფარლო 82.15.41.336

219 ქ. თეთრიწყარო,  თამარ მეფის ქ. №36                                                                           84.01.35.098                                                                        

220 ქ. თეთრიწყარო       84.01.31.092  

221 თეთრიწყაროს რ-ნი,  კონტური ,,ბედენი" 84.01.31.138

222 თეთრიწყაროს რ-ნი,  სოფ. დურნუკი 84.09.31.051

223 თეთრიწყაროს რ-ნი,  სოფ. დაღეთი 84.12.39.048

224 მანგლისი,   რუსთაველის ქ.  84.18.39.065

225 84.06.38.428

226 84.06.38.427

227 ქ. მარნეული,  26 მაისის ქ./გოგებაშვილის ქ. №2                 83.02.01.834                         

228 მარნეულის რ-ნი,  სოფ. შულავერი 83.09.11.733

229 მარნეულის რ-ნი, სოფ. სადახლო 83.16.13.021

მანგლისის რ-ნი,  სოფ. კოდა

გარდაბანის რ-ნი,  სოფ. მარტყოფი

გარდაბანის რ-ნი, სოფ. კრწანისი  



230 მარნეულის რ-ნი, სოფ. კაჩაგანი 83.11.06.579

231 მარნეულის რ-ნი, სოფ. მეორე ქესალო 83.06.09.653

232 ქ. წალკა,  25 მარტის ქუჩა №68 85.21.25.102

233 ქ. წალკა,  ყაზბეგის (მეურნეობის) ქ. №2 85.21.26.135

234 წალკის რ-ნი,  სოფ. წინწყარო 85.13.21.267

235 წალკის რ-ნი, სოფ. აიაზმა   85.30.23.0 18  

236 ქ. თელავი,  სოფ. აჩინებული                                                                                                                                                                                                                              53.20.32.196

237 ქ. თელავი,  ვარდოშვილის ქ. №9  53.20.38.198

238 ქ. თელავი, ვარდოშვილის ქ. №7 53.20.38.101

239 ქ. თელავი, რუსთაველის ქ. №53 53.17.31.113           

240 53.20.31.446

241 53.20.31.490

242 ქ. თელავი, თაყაიშვილის ქ. №1                                                                                                                                                                                                                                                                                  53.20.46.003.01.015

243 თელავის რ-ნი,  სოფ. თეთრიწყლები    53.13.31.029

244 თელავის რ-ნი,  სოფ. ნაფარეული 53.14.40.011

245 თელავის რ-ნი,  სოფ. ნაფარეული 53.14.42.032

246 თელავის რ-ნი სოფ. ლაფანყური 53.18.31.023                     

247 ქ. გურჯაანი,  ნონეშვილის ქ. №6 51.01.60.100

248 ქ. გურჯაანი,  ნონეშვილის ქ. N 6ა 51.01.10.591

249 გურჯაანის რ-ნი,   სოფ. კაჭრეთი 51.20.54.027

250 ქ. ახმეტა,  ჩოლოყაშვილის ქ. №49                                                                  50.04.42.016

251 ახმეტის რ-ნი, სოფ. დუისი 50.06.33.064

252 ქ. დედოფლისწყარო,  რუსთაველის ქ.№                                   52.08.34.041                                       

253 დედოფლისწყაროს რ-ნი,  სოფ.  არხილოსკალო 52.10.32.008

254 დედოფლისწყაროს რ-ნი, სოფ. სამთაწყარო 52.12.31.024

255 ქ. ლაგოდეხი,  დ. თავდადებულის ქ. №11  54.01.54.014

256 ლაგოდეხის რ-ნი,  სოფ. აფენი 54.13.51.068                                                 

257 ქ. სიღნაღი,  ბარათაშვილის ქ. №1                                                   56.14.41.062

258  ქ.წნორი 56.04.52.045

259
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის    გზის 93 კმ.   გურჯაანის რ-

ნი სოფ. ჩალაუბანი
51.16.55.214

260 ქ. საგარეჯო,  კახეთის   გზ. №110  55.12.76.059

261 საგარეჯოს რ-ნი,   სოფ. იორმუღანლო 55.22.51.104

262 ქ. ყვარელი ( გამგეობის მიმდებარედ)                                                  57.06.56.109

263 ქ. ბათუმი,  ტბელაბუსელიძის ქ. №11 ა                                                                                                                             05.24.08.091

264 ქ. ბათუმი,  გრიბოედოვის ქ.  №4 05.23.04.055

265 ქ. ბათუმი,  გოგოლის ქ. №1 ა 05.09.17.018

266 ქ. ბათუმი,  ფიროსმანის ქუჩის მიმდ. 05.24.05.168

267 ქ. ბათუმი, ტაბიძის ქ. №8 05.25.05.041.01.501

268 ქ. ბათუმი,  გორგილაძის (ერას)  ქ. №54/62                                                                    05.23.08.005.01.515

269 ქ. ბათუმი,  ნავსადგურის შესახვევი №4 05.01.49.002.01.517

270 05.26.03.006.01.504

271 05.26.03.006.01.501

272 ქ. ბათუმი,  გრიშაშვილის ქ. №17 05.30.29.023

273 ქ. ბათუმი,  რუსთაველის ქ. №8 05.01.03.005.01.510

274
ქ. ბათუმი,  ანგისა (ხელვაჩაურისა და აეროპორტის გზის 

გასაყარი) 
05.32.01.757

275 ქ. ქობულეთი, რუთაველის ქ. №168                    20.42.05.156

276 დაბა ჩაქვი მეგენეიშვილის ქ. №1 20.48.05.435

277 ქობულეთის რ-ნი, სოფ. მუხაესტატე 20.33.04.013

ქ. თელავი,  სოფ. აჩინებული

ქ. ბათუმი,  ჯავახიშვილის ქ. №55



278 ქობულეთის რ-ნი, სოფ. ხუცუბანი 20.09.01.054.01.508

279 დ. ხელვაჩაური, თამარ მეფის ქ. №10 05.35.24.026

280 ხელვაჩაურის რაიონი, სოფ. მეჯინისწყალი (ადლია) 05.35.23.247

281  დაბა მახინჯაური  05.34.23.029

282 ხელვაჩაურის რ-ნი, სოფ. ახალშენი 22.23.10.121.01.500

283 ქ. ბათუმი, დასახლება გონიო 05.36.24.023

284 ქ. ბათუმი, დასახლება ურეხი 05.31.05.029

285 დაბა ქედა, ჭავჭავაძის ქ. №5 21.03.34.045

286 დ. ხულო,  რუსთაველის 1-ლი შესახვევი 23.11.31.105

287 ხულოს რ-ნი,  კურორტი ბეშუმი 23.14.35.212

288 დაბა შუახევი,  რუსთაველის ქ. №6 24.02.34.068

289 ქ. ქუთაისი,  ჯავახიშვილის ქ. №12                                                                                                                                                                        03.02.21.155

290 ქ. ქუთაისი, ორახელაშვილის ქ. №8 03.01.24.227

291 ქ. ქუთაისი,  ორახელაშვილის ქ. №10 03.01.03.700

292 ქ. ქუთაისი,  ვაჟა ფშაველას ქ. №1  03.02.26.108

293 ქ. ქუთაისი, სადგურის მოედანი N3-ა 03.03.27.006.01.501

294 ქ. ქუთაისი,  დ. აღმაშენებლის გამზ.  №117-119         03.04.01.483                                 

295 ქ. ქუთაისი, სულხან-საბას გამზირი №19                  03.05.01.137.01.516

296 ქ. ქუთაისი,  ნიუპორტის, რიჟინაშვილის, გელათის ქ. №2/3/2ა                                                                                                                                                 03.03.22.144                       

297 ქ. ქუთაისი, ახალგაზრდობის გამზ. № 44                                                                                          03.06.03.113.01.502

298 ქ. ქუთაისი, ავტომშენბლის ქუჩა №35-ბ 03.01.23.151

299 ქ. ქუთაისი, ნიკეას ქ. №42ა 03.05.22.047

300 ქ. ქუთაისი,  გრიშაშვილის ქ. №18   03.04.24.170 

301 ქ. ქუთაისი, ბუხაიძის მე-2 მ/რ, ბინა №12                                                                                                                                       03.01.02.014.01.504

302 ქ. წყალტუბო, რუსთაველის ქ. №23ა          29.08.34.052                               

303 ქ. წყალტუბო, რუსთაველის ქ. N 27 29.08.34.033               

304 წყალტუბოს რ-ნი, სოფ. გეგუთი 29.14.34.018

305 წყალტუბოს რ-ნი, სოფ. ფარცხანაყანები 29.11.36.026

306 წყალტუბოს რ-ნი, სოფ. ოფურჩხეთი 29.03.35.006

307 წყალტუბოს რ-ნი, სოფ. გუმბრა 29.09.46.063

308 ქ. ბაღდათი,  კახიანის ქ. №14                                30.11.33.216                                                         

309 ქ. ვანი,  თავისუფლების ქ. №26 31.01.26.251

310 ქ.  ზესტაფონი,  9 აპრილის ქ. 32.10.36.104     

311 ზესტაფონის რ-ნი,  სოფ. სვირი 32.02.48.004

312 ქ, თერჯოლა, ჭანტურიძის ქ. №3 33.09.36.029.01.501

313 თერჯოლის რ-ნი, სოფ. ქვედა სიმონეთი 33.05.37.003

314 ქ. სამტრედია,  რუსთაველის ქ.№ 29                                                                                                                    34.08.56.075                                                  

315 სამტრედიიის რ-ნი, სოფ.  დიდი ჯიხაიში 34.02.47.004

316 ქ. საჩხერე,  გომართელის ქ. №22 35.01.45.026

317 საჩხერის რ-ნი, სოფ. გორისა 35.09.49.023

318 35.03.43.059

319 35.03.43.223

320 35.03.43.224

321 დ. ხარაგაული,  თაბუკაშვილის ქ. 36.01.33.156            

322 ხარაგაულის რ–ნი, სოფ. ბორითი 36.03.41.012

323 ქ. ხონი,  ჭანტურიას ქ. №2 37.07.38.554

324 ქ. ხონი, სოლომონ მეორეს ქ. №9 37.07.38.402

325 ხონის რ-ნი, სოფ. ღვედი                                                                             37.03.32.003

326 ქ. ჭიათურა,  გრ. აბაშიძის ქ. №14 38.10.35.068

საჩხერის რ-ნი, სოფ. პერევი



327 ჭიათურის რ-ნი,  სოფ. ეწერი 38.03.45.006

328 ქ. ტყიბული,  რუსთაველის ქ. №11  39.01.24.056                             

329 ტყიბულის რ-ნი, სოფ. მოწამეთა 39.07.33.032

330
ხარაგოული, სოფ. ხევი; თბილისი-სენაკი-ლესელიძის გზის 152 

კმ.
36.05.33.078

331 ქ. ამბროლაური,  კოსტავას ქ. №41ა              86.19.26.006

332 ქ. ამბროლაური,  ვაჟა-ფშაველას №3 86.19.28.013          

333 ქ. ლენტეხი, დ. აღმაშენებლის ქ.№12                                                 87.04.24.001

334 ლენტეხის რ-ნი, სოფ. ჟახუნდერი 87.06.05.701                 

335 ქ. ონი, მინდელის ქ. №1 88.18.25.046 

336 ქ. ცაგერი,  რუსთაველის  ქ. 89.03.25.020   

337 ქ. ოზურგეთი,  ჭავჭავაძის ქ. №3                                                   26.26.47.028

338 ქ. ოზურგეთი,  ი. პეტრიწის ქ. №9 26.26.47.138

339 ლანჩხუთის რ-ნი, სოფ. წყალწმინდა                                                        27.16.50.073           

340 ლანჩხუთის რ-ნი,  სუფსის ტერმინალზე  (წყალყმინდა) 27.16.41.163

341 ქ. ჩოხატაური,  გოგიბერიძის ქ. №1 28.01.22.126

342 ჩოხატაურის რ-ნი,  კურორტი ბახმარო, ხიდისთავის ქ. N52 28.24.22.135

343 ჩოხატაურის რ-ნი,  კურორტი ბახმარო, ხიდისთავის ქ. 28.24.22.320

344 ქ. ლანჩხუთი,  ჟორდანიას №124 ა 27.06.51.037

345 ლანჩხუთის რ-ნი, სოფ. სუფსა 27.15.52.058

346 ქ. ზუგდიდი,  სოფ. ჭითაწყარი                                                                                                                                                                                                                                                                                                          43.14.43.115

347 ქ. ზუგდიდი,  სოხუმის ქუჩა №1ა; 43.34.07.060

348 ქ. ზუგდიდი,  შ. ხუბულავას ქ.  (ყოფ. პარიზის ქ. №1)   43.36.06.124

349 ქ. ზუგდიდი,  ბადრი ბერაძის (კრილოვის II შეს.) №9 43.31.75.130

350 ქ. ზუგდიდი,   გორის ქუჩა №3 43.31.67.261

351 ქ. ზუგდიდი,  სოფ. ჭითაწყარი                                                                                                                                                                                                                                                                                                          43.14.43.260

352 ქ. ზუგდიდი, თამარ მეფის ქ. 43.31.62.047

353 ზუგდიდის რ-ნი, სოფ. ჩხორია, თორდიას ქუჩა 43.01.47.021

354 ზუგდიდის რ-ნი, სოფ. ნარაზენი, ლომაიას ქუჩა 43.12.42.037

355 ზუგდიდის რ-ნი, სოფ. დარჩელი 43.25.43.015

356  43.30.41.231           

357 43.30.41.182                       

358 ზუგდიდის რ-ნი, სოფ. განმუხური 43.29.42.264

359 ზუგდიდის რ-ნი,  სოფ. განმუხური 43.29.41.079

360 ზუგდიდის რ-ნი,  სოფ. განმუხური (16335 კვ.მ.) 43.29.41.095

361 ზუგდიდის რ-ნი, სოფ. განმუხური (2293 კვ.მ.) 43.29.42.255

362 ზუგდიდის რ-ნი, სოფ. განმუხური (3847 კვ.მ.) 43.29.41.094

363 ზუგდიდის რ-ნი, სოფ. განმუხური (21072 კვ.მ.) 43.29.42.257

364 ზუგდიდის რ-ნი, სოფ. განმუხური (3362 კვ.მ.) 43.29.41.098

365 ზუგდიდის რ-ნი, სოფ. განმუხური (1416 კვ.მ.) 43.29.41.096

366 ზუგდიდის რ-ნი, სოფ. შამგონა (990 კვ.მ.) 43.16.42.049

367 ზუგდიდის რ-ნი, სოფ. შამგონა (177 კვ.მ.) 43.16.41.065

368 ზუგდიდის რ-ნი, სოფ. შამგონა (149 კვ.მ.) 43.16.41.067

369 ზუგდიდის რ-ნი, სოფ. შამგონა (100 კვ.მ.) 43.16.41.114

370 ზუგდიდის რ-ნი, სოფ. შამგონა (1468 კვ.მ.) 43.16.41.066

371 ზუგდიდის რ-ნი, სოფ. რუხი 43.10.46.010

372 ზუგდიდის რ-ნი, სოფ. რუხი 43.10.47.008

373 ზუგდიდის რ-ნი, სოფ. რუხი (232 კვ.მ.) 43.10.46.202

374 ზუგდიდის რ-ნი, სოფ. რუხი (192 კვ.მ.) 43.10.46.201

ზუგდიდის რ-ნი, სოფ. ანაკლია 



375 ზუგდიდის რ-ნი, სოფ. ახალაბასთუმანი (4090 კვ.მ.) 43.15.42.069

376 ზუგდიდის რ-ნი, სოფ. კოკი 43.23.43.004

377 ზუგდიდის რ-ნი, სოფ. კოკი (387 კვ.მ.) 43.23.43.132

378 ზუგდიდის რ-ნი, სოფ. კოკი (732 კვ.მ.) 43.23.43.130

379 ზუგდიდის რ-ნი, სოფ. კოკი (3208 კვ.მ.) 43.23.43.131

380  ქ. ფოთი,  მშვიდობის ქ.   № 8                                                                                                                                                      04.02.07.509                    

381  ქ. ფოთი, სამეგრელოს ქუჩა №28       04.06.14.005                

382  ქ. ფოთი,  26 მაისის ქ. N39 04.02.08.668             

383  ქ. ფოთი,  მშვიდობის ქ.   № 8  04.02.07.509   

384 ქ. ფოთი, მშვიდობის ქ.   № 8 04.02.07.510                     

385 ქ. აბაშა,  თავისუფლების ქ. 40.01.34.111

386 ქ. მარტვილი,  ჭავჭავაძის ქ. №1ა 41.09.39.042

387 მარტვილის რ-ნი,  სოფ. დიდი ჭყონი 41.15.04.211                  

388 მარტვილის რ-ნი, სოფ. ბანძა 41.04.03.060                 

389 ქ. სენაკი, ტაბიძის ქ.№69 44.01.28.156

390 ქ. სენაკი,  ტაბიძის ქ.№71 44.01.28.159

391 ქ. სენაკი, ტაბიძის ქ.№71-ის მიმდებარედ 44.01.28.391

392 სენაკის რ-ნი, სოფ. ზანა 44.10.01.452

393 სენაკის რ-ნი, სოფ. ნოსირი 44.02.01.593

394 სენაკის რ-ნი, სოფ. ნოსირი (სასწორი) 44.02.23.220

395 ქ. ხობი,  ცოტნე დადიანის ქ. № 190 45.21.23.162

396 ხობის რ-ნი, სოფ. ჭალადიდი 45.18.22.234

397 ხობი, თეკლათი (თბილისი-სენაკი-ლესელიძის     გზის 298 კმ.) 44.03.27.312

398 ქ. ჩხოროწყუ,  კოსტავას  ქ. №1 46.02.43.028

399 ჩხოროწყუს რ-ნი, სოფ. მუხური 46.10.35.002                 

400 ქ. წალენჯიხა,  ზუგდიდის ქ.№5                                                                                                                                                               47.11.39.023

401 ქ. წალენჯიხა,  თამარ მეფის ქ. 47.11.43.010

402 წალენჯიხა,  ჯვარი, ჯვარზენის დასახლება 47.14.35.025                         

403 წალენჯიხის რ-ნი, სოფ. ფახულანი 47.09.31.017

404 წალენჯიხის რ-ნი, სოფ. ფახულანი (8343 კვ.მ.) 47.09.31.060

405 წალენჯიხის რ-ნი, სოფ. მუჟავა (988 კვ.მ.) 47.09.31.061

406 წალენჯიხის რ-ნი,  სოფ. მუჟავა (198 კვ.მ.) 47.05.31.028

407 მესტიის რ-ნი, დაბა მესტია, სეტის მოედანი №1 42.06.40.024                                  

408  მესტიის რ-ნი, დაბა მესტია,   კახიანის ქ. №37 42.06.41.097

409 მესტიის რ-ნი,  სოფ. ხაიში 42.16.06.083

410 მესტიის რ-ნი,  სოფ. იფარი 42.04.32.004              

411 მესტიის რ-ნი,  სოფ. ბეჩო 42.09.03.007




















