
მისამართი

ქ.თბილისი, გულუას ქ. №8        

ქ.თბილისი, გულუას ქ. №10

ქ.თბილისი, ნოე რამიშვილი ქ. №38

ქ. ბათუმი, ტაბიძის ქ. N8

ქ. ბათუმი, გორგილაძის ქ. N54/62

ქ. ბათუმი, შესახვევი ნავსადგური N4

ქ. ბათუმი, ჯავახიშვილის ქ. N55

ქ. ბათუმი, გრიშაშვილის N17

ქ. ბათუმი, რუსთაველის ქ. N 8 

ქ. ბათუმი, დასახლება ანგისა ფრიდონ ხალვაშის. ქ N2

დაბა ხულო რუსთაველის ქ N1 შესახვევი N1

დაბა შუახევი რუსთაველის ქ. N6

დაბა ქედა ჭავჭავაძის ქ N5

დაბა ხელვაჩაური ზაზა ფანასკერტელი ციციშვილის ქ. N24

ხელვაჩაურის რ–ნი ს. ახალშენი

ბათუმი დასახლება მახინჯაური

ბათუმი დასახლება ურეხი

ქ. ბათუმი დასახლება გონიო

დაბა ხელვაჩაური ხიმშიაშვილის ქუჩა

ქობულეთი რუსთაველის ქ. N 168

ქობულეთის რ–ნი ს. ხუცუბანი

დაბა ჩაქვი მეგენეიშვილის ქ. N1

ქობულეთი ს.მუხაესტატე

ქ. ბათუმი ტ. აბუსერიძის 11

ოზურგეთი ჭავჭავაძის ქ.N3 

ლანჩხუთი, ჟორდანიას ქ.N124ა

ლანჩხუთი, სოფ.სუფსა

ჩოხატაური, გოგიბერიძის ქ.N1

ჩოხატაური, კურორტი ბახმარო ხიდისთავის ქუჩა

ოზურგეთი, სოფ. ბახვი

ზესტაფონი, სოფელი სვირი

თერჯოლა, ჭანტურიძის N3

სამტრედია, სოფელი დიდი ჯიხაიში

ხარაგაული, სოფელი ბორითი

ხონი, ჭანტურიას N2

წყალტუბო, რუსთაველის N27

ლენტეხი, სოფელი ჟახუნდერი

ჭიათურა, აბაშიძის N14

ლენტეხი, დ.აღმაშენებლის N12

ამბროლაური, კოსტავას N41 ა

ქ.ქუთაისი, ორახელაშვილის N8

2016 წელს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბალანსზე არსებული 

უძრავი ქონება                      (ადმინისტრაციული შენობები)



ქ.ქუთაისი, დ.აღმაშენებლის N117-119

ქ.ქუთაისი, სულხან-საბას N19

ქ.ქუთაისი, ბუხაიძის N12

ქ.ქუთაისი, ახალგაზრდობის N44

ქ.ქუთაისი, ნიუპორტის, რიჟინაშვილის,გელათის N2/3/2ა

ქ.ქუთაისი, ნიკეას N42ა

ტყიბული, რუსთაველის N11

წყალტუბო, რუსთაველის N25

სამტრედია, რუსთაველის N29

საჩხერე, სოფელი პერევი

წყალტუბო, სოფელი ფარცხანაყანები

წყალტუბო, სოფელი გეგუთი

წყალტუბო, სოფელი ოფურჩხეთი

თერჯოლა, სოფელი სიმონეთი

ქ.ქუთაისი, გრიშაშვილის N18

ტყიბული, სოფელი გელათი

ცაგერი, სოფელი ღვედი

ხარაგაული, თაბუკაშვილის N2

ცაგერი, რუსთაველის N50

ონი, დ.აღმაშენებლის N15ა

ვანი, თავისუფლების N26

ქ.ქუთაისი, ავტომშენებლის N35ბ

ზესტაფონი, 9 აპრილის N1

საჩხერე, გომართელის N22

ბაღდათი, კახიანის N14

ქ.ქუთაისი, ჯავახიშვილის N12

თელავი აჩინებული

თელავი ვარდოშვილის ქ.N9

თელავის რ-ნი სოფ.ნაფარეული

ახმეტა ჩოლოყაშვილის ქ.N49

ახმეტის რ-ნი სოფ.დუისი

დედოფლისწყარო, რუსთაველის-18

დედოფლისწყაროს რ-ნი სოფ.არხილოსკალო

საგარეჯო, კახეთის  გზატკეცილი N110

საგარეჯოს რ-ნი სოფ.იორმუღალო

გურჯაანი ნონეშვილის გამზირი N6

გურჯაანის რ-ნი სოფ. კაჭრეთი

ლაგოდეხი დ.თავდადებულის ქ.N11

ლაგოდეხის რ-ნი სოფ.აფენი

ყვარელი კუდიგორის ქ.N7

სიღნაღი, ბარათაშვილის ქ.N1ა

წნორის განყოფილება

მცხეთა სამხედროს №7

მცხეთა ღვინჯილიას №1

მცხეთა, სოფელი წეროვანი

მცხეთა, სოფელი მუხრანი



მცხეთის რ-ნი, სოფელი საგურამო

დუშეთი, დაბა ჟინვალი

დუშეთი, რუსთაველის ქ N62

ყაზბეგი, დ. სტეფანწმინდა

ყაზბეგი, სოფელი გუდაური

თიანეთი, სოფელი ხევსურთსოფელი

დაბა თიანეთი, რუსთაველის ქ. N7

მცხეთა,  სოფელი მუხრანი

 ახალციხე, რუსთაველის ქუჩა N91      

 ახალციხე, თამარაშვილის ქუჩა N1      

დ. ვალე, სტალინის ქუჩა N18

დ. ადიგენი, ერისთავის ქუჩა N34

დ. აბასთუმანი, ასათიანის ქუჩა N39 

ადიგენის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მოხე

ბორჯომი, წმინდა ნინოს ქუჩა N7          

დ. ბაკურიანი, თამარ მეფის ქუჩა N1

ასპინძა, ვარძიის ქუჩა N93 

 ახალქალაქი, დ.აღმაშენებლის ქუჩა N5

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი, სოფელი სულდა 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი, სოფელი კოთელია 

ნინოწმინდა, თავისუფლების ქუჩა N8 

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი, სოფელი განძა

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი, სოფელი გორელოვკა 

ქ. თბილისი, კორნელი ჩალაძის N1;                                               

ქ. თბილისი, თაბუკაშვილის ქ.N27.                                    

ქ. თბილისი, ცურტაველის N29;                           

ქ. თბილისი, ჩიტაიას ქ.N17;                                      

ქ. თბილისი, რჩეულიშვილის ქ.კორპუსი N2;             

ქ. თბილისი, დაბა წყნეთი რუსთაველის ქუჩა N1;            

ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლისN113;                             

ქ. თბილისი, ტაბახმელა;                                                   

ქ. თბილისი, მოსკოვის გამზირიN14;                                      

ქ. თბილისი, შუამთის ქ.N13;                                                   

ქ. თბილისი, ვაზისუბნის პირველი მიკრორაიონი;                      

ქ. თბილისი, ბოგდან ხმელნიცკის ქუჩა (ნაკვეთი02/102);          

ქ. თბილისი, ლილოს დასახლება;                                           

ქ. თბილისი, მოსკოვის გამზირი გამყოფი ზოლი N6;              

ქ. თბილისი, აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორია;             

ქ. თბილისი, ცისკარიშვილის N3-ა;                        

ქ. თბილისი, ვარკეთილი-3 მე-3 მ/რ.;                                  

ქ. თბილისი, რუსთავის გზატკეცილი N3;                                  

ქ. თბილისი, დიდი ლილო;                                                          

ქ. თბილისი, გურამიშვილის გამზირი N17;                            

ქ. თბილისი, გლდანის  მე-5 დამე-6 მ/რაიონებს შორის;                           

ქ. თბილისი, ქერჩის ქ.N6;                                                         

ქ. თბილისი, მუხიანი მე-4 , კორპ 5;                     

ქ. თბილისი, ლიბანის ქ.N5;                                                 



ქ. თბილისი, სამღერეთის ქ.N25;                                            

ქ. თბილისი, თემქა-მუხიანის გადასას მიმდებარედ;           

ქ. თბილისი, თემქა- მე-9 კვარტ.სავაჭრო ცენტრი;  

ქ. თბილისი, ც.დადიანის ქ .N164;                                            

ქ. თბილისი, კოსტავას ქ.N68;                                                     

ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის პირველი ჩიხი მზიურის მიმდებარედ;  

ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას მე-2 კვ. კორპ 1;             

ქ. თბილისი, ნუცუბიძე 1-ლი მ/რაიონი;               

ქ. თბილისი, იოანე პეტრიწის   ქუჩის ბოლოს;                     

ქ. თბილისი, გამსახურდიას N46

ქ. თბილისი, სოფელი დიღომი

ქ. თბილისი, მეტროს სადგურ წერეთლის მიმდებარედ;           

ქ. თბილისი, დიღმის მასივი მე-2 კვარტალი;           

ქ. თბილისი, წერეთლის პროსპექტი N 115       

ქ. თბილისი, ნორიოს აღმართი  N54-ა;                                   

ქ.რუსთავი ფიროსმანის N15

ქ.რუსთავი გამზირი მეგობრობა 22ა

ქ.რუსთავი XXI მ/რ კორპ 4ა

ქ.რუსთავი რუსთაველის ქუჩა N27ა

ქ.რუსთავი XVII N39 ბაგა-ბაღი

გარდაბანი, აღმაშენებლის N14

გარდაბანი, სოფელი მატყოფი ვაზიანი

გარდაბანი, ლემშვენიერას ტერიტორია

გარდაბანი, სოფელი თელეთი

გარდაბანი, გამარჯვება სოფელი ფოლადაანკარი

მარნეული,  26 მაისის ქუჩა, გოგებაშვილის 2

მარნეული, სოფელი მეორე ქესალო

მარნეული, სოფელი კაჩაგანი

მარნეული, სოფელი სადახლო

მარნეული, სოფელი შულავერი

ბოლნისი, სიონის ქ. 12

 ბოლნისი, დაბა კაზრეთი

 ბოლნისი, სოფელი ცურტავი

 ბოლნისი, სოფელი ტანძია

დმანისი, წმინდა ნინოს N67

დმანისი, სოფელი საფარლო

დმანისი, სოფელი სარკინეთი

 თეთრიწყარო, თამარ მეფის ქ N36

 თეთრიწყარო, სოფელი კოდა

თეთრიწყარო, სოფელი მანგლისი

წალკა, 25 მარტის N68

 წალკა, სოფელის აიაზმა

ოზურგეთი, ი. პეტრიწის ქ. N 9

ლანჩხუთის რაიონი, სოფ. წყალწმინდა

ხაშურის რაიონი, სოფ. ოსიაური

ქ.ქუთაისი, ორახელაშვილის ქ.N10



ხარაგაულის რაიონი, სოფ.ხევი.თბილისი-სენაკი-ლესელიძის 

გზის 152 კმ.
საჩხერის რაიონი,სოფ. გორისა

ჭიათურის რაიონი, სოფ.ჯოყოითი

დუშეთის რაიონი, სოფ.მლეთა

ყაზბეგის რაიონი, სოფ.კობი

თელავი  რუსთაველის ქუჩა №53

გურჯაანის რაიონი, სოფ.ჩალაუბანი

დედოფლისწყაროს რაიონი, სოფ.სამთაწყარო

ქ. რუსთავი, მშენებელთა ქუჩა   N 21

ქ.ბათუმი, ტბელ აბუსერიძის N11

ახალციხე, თამარაშვილის ქუჩა 

ზუგდიდი, შ.ხუბულავას ქ.(ყოფილი პარიზის ქ.N 1)

თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტ.გზის 300კმ. სოფ.თეკლათი

გორი, სუხიშვილის ქ. N2

გორი, მშვიდობის გამზ.N2

გორი, სოფ. ტყვიავი  

გორი, სოფ. ვარიანი  

გორი, სოფ. მეჯვრისხევი  

გორი, სოფ. ხიდისთავი  

გორი, სოფ. ახალსოფელი  

 კასპი, მ. კოსტავას ქ. №71

კასპის რ-ნი, სოფ. სამთავისი  

ქარელი,  თამარ მეფის ქ.18ა 

ქარელი,  დ. აგარა

ქარელი, სოფ. შაქშაქეთი

ქარელი, სოფ. კნოლევი

ქარელი, სოფ. ატოცი

ქარელი, სოფ. დვანი

ქარელი, სოფ. ღოღეთი

ხაშური, ბორჯომის ქ. N 194

დ. სურამი, აღმაშენებლის ქ. №21

ხაშურის რ-ნი, სოფ. წაღვლი

გორი, სოფ. ხურვალეთი

გორი, სოფ. ქვეში

გორი, სოფ. მერეთი

გორი, სოფ. დიცი

გორი, სოფ. ნიქოზი
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