სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონება
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მიწა
ხობის მუნიციპალიტეტი სოფელი ხეთა,45.20.29.263
ხაშური სოფელ ხცისის მიმდებარედ,69.07.53.082
ხაშური ბორჯომის ქუჩა # 18 ,69.03.60.870
ხაშური -სოფელი ალი,69.01.51.071
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი სოფელი კიცხი,36.10.32.754
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი სოფელი დიდვაკე,36.15.33.248
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი სოფელი ზედა ჭალოვანი,38.08.31.224
წყალტუბო დედა-ენა,შესახვევი მე-2 8-ის მიმდებარედ,29.08.33.203
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი საკრებულო ჯვარი,47.14.39.214
წალენჯიხა ფიფიას ქუჩა ,47.11.37.103
ცაგერის რაიონი სოფელი წიფერჩი,89.09.22.086
ცაგერის რაიონი სოფელი ორბელი,89.04.27.062
ცაგერი , კოსტავას # 11 ,89.03.25.049
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი სოფელი ხაბუმე,46.12.33.167
ჩხოროწყუ, სოფელი მუხური,46.10.35.150
ჩოხატაური სოფელი ჩაისუბანი,28.10.21.398
ჩოხატაური სოფელი ჩაისუბანი,28.10.21.397
ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელი სუქანაანთუბანი,68.09.44.521
ქარელი ,სოფელი ზღუდერი,68.09.43.114
ქარელი ,მატროსოვის ქუჩა,68.10.44.350
ქალაქი ხაშური, ბორჯომის ქ. #18,69.03.60.193
ქალაქი ხაშური, ბორჯომის ქ. #18,69.03.60.146
ქალაქი ხაშური იმერეთის ქუჩა N116,69.08.51.076
ქალაქი ხაშური (ყოფილი სატყეოს ტერიტორია),69.03.60.626
ქალაქი წალკა ,85.21.29.097
ქალაქი ჩოხატაური ქუჩა მარი,28.01.22.578
ქალაქი ყვარელი, დ.აღმაშენებლის ქ.ჩიხი 4, #6 მდებარე მიწის ნაკვეთი,57.06.57.284
ქალაქი ქუთაისი სააკაძის ქუჩა #1 ,03.01.21.399
ქალაქი სენაკი ჭავჭავაძის ქუჩა,44.01.24.487
ქალაქი საჩხერე ფეიქართა ქუჩა,35.01.45.822
ქალაქი საჩხერე ფეიქართა ქუჩა,35.01.45.821
ქალაქი საგარეჯო,55.12.54.032
ქალაქი ოზურგეთი, სოფელი ლიხაური ,26.16.23.008
ქალაქი ოზურგეთი, გიორგაძის ქ. §5,26.26.06.519
ქალაქი ლანჩხუთი მგელაძის ქუჩა #22,27.06.48.461
ქალაქი ზესტაფონი უზნაძისN4 ჩიხი N3 ,32.10.31.364
ქალაქი დმანისი წმინდა ნინოს ქუჩა,82.01.46.447
ქალაქი ახმეტა, რუსთაველის ქ.,50.04.43.117
ქალაქი ახალციხე, ასპინძის ქ.#32,62.09.54.647
ქალაქი ასპინძა,60.01.31.208
ქალაქ მარნეულში მიწის ნაკვეთი,83.02.12.412
ქალაქ თეთრიწყაროს ასურეთი,84.04.40.085
ქალაქ თეთრიწყაროს ალექსეევკა,84.14.36.157
ქალაქ გარდაბნის რაიონი სოფ მარტყოფი,81.10.08.572
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ქალაქ ბოლნისი რაიონი სოფ ფოლადაური,80.07.68.270
ქალაქ ბოლნისი რაიონი სოფ ბოლნისი,80.07.68.275
ქალაქ ბოლნისი რაიონი სოფ ტალავერი,80.04.65.546
ქალაქ ბოლნისი აღმაშენებლის ქ#5,80.06.69.087
ქ.ლაგოდეხში, ქიზიყის ქუჩაზე მდებარე მიწის ნაკვეთი,54.01.54.269
ქ. წყალტუბო, სოფ. გუმბრა,29.09.44.335
ქ. წალკა, ენგელსის ქ. ,85.21.23.248
ქ. წალენჯიხა, რუსთაველის ქ.,47.11.43.333
ქ. ონი, ბააზოვის ქუჩაზე მდებარე უძრავი ქონება,88.18.28.070
ქ. მარტვილი, გვაზავას ქ.,41.09.32.249
ქ. ზუგდიდი, კოსტავას ქ. #58,43.31.49.116.01.503
ტყიბულის მუნიციპალიტეტი სოფელი საწირე,39.03.35.191
სიღნაღის რაიონში, სოფ. ტიბაანში მდებარე მიწის ნაკვეთი,56.07.53.032
სიღნაღის რაიონი სოფელი საქობაო,56.03.55.173
საჩხერის მუნიციპალიტეტი, სოფელი კვერეთი,35.14.41.050
საჩხერე ფეიქართა ქუჩა ,35.01.45.773
საგარეჯოს რაიონი სოფელი გიორგიწმინდა ,55.12.70.134
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი სოფელი ხაშმი,55.15.61.193
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი სოფელი კოჭბაანი,55.17.52.000.291
რაიონი დუშეთი, სოფელი ანანური,71.55.07.825
ონის რაიონი სოფელი უწერა,88.09.23.048
ონის მუნიციპალიტეტი სოფელი სორი ,88.10.27.208
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი სოფელი შემოქმედი,26.18.19.753
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი სოფელი მაკვანეთი,26.14.11.116
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი სოფელი ბახვი,26.23.23.105
მცხეთის მუნიციპალიტეტი სოფელი ძეგვი ,72.11.02.084
მცხეთის მუნიციპალიტეტი სოფელი ცხვარიჭამია,72.05.04.568
მცხეთის მუნიციპალიტეტი სოფელი თვალივი,71.52.05.357
მცხეთა,სოფელი გლდანი ,72.13.19.104
მარტვილის მუნიციპალიტეტი სოფელი სალხინო,41.14.36.463
მარნეულის რაიონი, სოფელი კირაჩ მუღანლოში,83.07.11.287
მარნეული ჯანდარის დასახლება,83.02.12.134
მარნეული სოფელი ოფრეთი,83.15.01.461
ლენტეხის რაიონი სოფელი ლესემა,87.03.23.010
ლაგოდეხის რაიონი სოფელი ჰერეთისკარი ,54.19.61.323
კახეთი-საგარეჯო-უჯარმა,55.16.53.108
კასპის რაიონი სოფელი ახალქალაქი,67.17.40.220
თიანეთის მუნიციპალიტეტის სოფელი ხევსურეთსოფელი,73.09.24.322

83

თიანეთის მუნიციპალიტეტი , ზარიძეების ადმინისტრაციული ერთეული ,ბლოკი 186
N014,73.01.21.186/601

84
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თიანეთი სასადილო სიონის მონაკვეთი მე-9 კილომეტრის მიმდებარედ,73.12.22.051
თელავის რაიონში, სოფ. ფშაველში მდებარე მიწის ნაკვეთი,53.16.47.043

86

თელავის რაიონში, სოფ. კურდღელაურში მდებარე მიწის ნაკვეთი (სასოფლო-სამეურნეო
(სახნავი) დანიშნულების მიწის ნაკვეთი,53.07.32.097
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89

თელავის რაიონში, სოფ. თეთრიწყლებში მდებარე მიწის ნაკვეთი,53.13.31.098
თელავის რაიონი სოფელი ვარდისუბანი ,53.19.31.377
თეთრიწყარო, ფარნავაზის ქუჩა,84.01.35.292
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თბილისი გულუას #6 ,01.18.05.002.084
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი სოფელი ერგეტა,43.28.43.551
დუშეთის რაიონი, სოფ. ბულაჩაური,71.64.70.623
დუშეთის რაიონი სოფელი ბოდორნა,71.63.54.050
დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელი ციხისძირი,71.55.13.182
დუშეთის მუნიციპალიტეტი სოფელი კანატია ,71.60.28.511
დუშეთის მუნიციპალიტეტი სოფელი თვალივი,71.52.05.359
დუშეთი სოფელი ბარისახო ,71.65.78.328
დმანისის მუნიციპალიტეტი საფარლო,82.15.49.028
დმანისი სოფელი ამამლო ,82.15.49.004
დედოფლისწყაროს რაიონი სოფელი ხორნაბუჯი ,52.06.34.086
დედოფლისწყაროს რაიონი სოფელი ქვემო ქედი,52.11.34.099
დედოფლისწყაროს რაიონი სოფელი ოზაანი,52.78.31.018
დაბა ხარაგაული, სოლომონ მეფის ქ.§23 ,36.01.33.082
დაბა თიანეთი ,73.05.29.505
დაბა ადიგენი , მესხეთის ქუჩა,61.05.21.553
გურია-ჩოხატაური-ზოტი,28.23.21.119
გურია-ჩოხატაური-ზემოსურები,28.20.21.027
გურია-ჩოხატაური- კურორტი ბახმარო,28.24.22.497
გორის რაიონი, სოფელი ბოშური,66.61.03.081
გორის რაიონი, სოფელი ბნავისი,66.60.04.055
გორის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ბობნევი,66.61.05.394
გორის მუნიციპალიტეტი სოფელი ბობნევი,66.61.05.396
გორის მუნიციპალიტეტი სოფელი ბიისი,66.61.04.884
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელი ახალსოფელი,81.11.01.616
გარდაბანი სოფელი გამარჯვება,81.07.11.631
ბორჯომის რაიონი, დაბა ბაკურიანი, თამარ მეფის ქ.#2 ,64.30.02.022
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი სოფელი ტიმოთესუბანი,64.26.02.906
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი სოფელი ტიმოთესუბანი (დაბა წაღვერი),64.26.02.938
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი დაბა წაღვერი,64.26.02.900
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი სოფელი ბოლნისი,80.07.67.451
ბაღდათი;სოფელი ნერგეეთი;მიწის ნაკვეთი,30.10.35.248
ახმეტის მუნიციპალიტეტი სოფელი ზემო ხოდაშენი,50.02.31.076
ახალციხის რაიონი სოფელი აწყური ,62.04.55.207
ახალციხე სოფელი გურკელი, 62.05.51.209
ახალციხე ,ასპინძის ქუჩის მიმდებარედ,62.09.54.842
ახალციხე , სოფელი წყალთბილა,62.16.67.384
ახალციხე , სოფელი სვირი,62.02.52.071
ახალქალაქი , ტავშანკა,63.18.35.552
ასპინძის მუნიციპალიტეტი დაბა ასპინძა,60.01.31.615
ასპინძა, სოფელი ოთა,60.02.31.085
ასპინძა, სოფელი ვარძია,60.10.34.547
ამბროლაურის რაიონი სოფელი სადმელი ,86.05.24.074
ამბროლაურის რაიონი სოფელი კვაცხუთი, მიწა,86.03.22.118
ამბროლაური სოფელი სადმელი,86.05.24.019
ადიგენის მუნიციპალიტეტი სოფელი კახარეთი,61.15.24.251
არასაცხოვრებელი დანიშნულების შენობები

1
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3

ხონის მუნიციპალიტეტი სოფელი მათხოჯი - საქმიანი ეზო,37.04.32.214
ხის კოტეჯი ბაკურიანი სოფ დაბაში(თანახმად ხელშეკრულება 001-გრანტი UNBF),
ხაშური სოფელ ხცისის მიმდებარედ,69.07.53.082

4

წყალტუბო დედა-ენა,შესახვევი მე-2 8-ის მიმდებარედ, #1 (მ/შ I სართული - 44.04 კვ.მ და II
სართული - 61.18 კვ.მ),29.08.33.203
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წყალტუბო დედა-ენა,შესახვევი მე-2 8-ის მიმდებარედ, #2,29.08.33.203
წალენჯიხა ფიფიას ქუჩა,47.11.37.103
ცაგერის რაიონი სოფელი ორბელი, შენობა #1,89.04.27.062
ჩხოროწყუ, სოფელი მუხური, შენობა #1, 46.10.35.150
ჩხოროწყუ, სოფელი მუხური, შენობა #2, 46.10.35.150
ჩხოროწყუ, სოფელი მუხური, შენობა #3, 46.10.35.150
ჩხოროწყუ, სოფელი მუხური, შენობა #5, 46.10.35.150
ჩხოროწყუ, სოფელი მუხური, შენობა #7, 46.10.35.150
ჩოხატაური სოფელი ჩაისუბანი (შენობის ნანგრევი) #1,28.10.21.39 8
ჩოხატაური სოფელი ჩაისუბანი (შენობის ნანგრევი) #1,28.10.21.39 7
ჩოხატაური სოფელი ჩაისუბანი (შენობის ნანგრევი) #1,28.10.21.398
შიდა ქართლი-ხაშური-სოფ. ალი, შენობა #1,69.01.51.071
ქარელი, სოფელი ზღუდერი, შენობა #1,68.09.43.114
ქარელი, მატროსოვის ქუჩა, შენობა #1,68.10.44.350
ქალაქი ხაშური, ბორჯომის ქ. #18, შენობა#1,69.03.60.193
ქალაქი ხაშური, ბორჯომის ქ. #18, შენობა#1,69.03.60.146
ქალაქი ხაშური, ბორჯომის ქ. #18, შენობა #2,69.03.60.193
ქალაქი ხაშური იმერეთის ქუჩა N116 შენობა ნაგებობა #8,69.08.51.076
ქალაქი ხაშური იმერეთის ქუჩა N116 შენობა ნაგებობა #7,69.08.51.076
ქალაქი ხაშური იმერეთის ქუჩა N116 შენობა ნაგებობა #6,69.08.51.076
ქალაქი ხაშური იმერეთის ქუჩა N116 შენობა ნაგებობა #5,69.08.51.076
ქალაქი ხაშური იმერეთის ქუჩა N116 შენობა ნაგებობა #4,69.08.51.076
ქალაქი ხაშური იმერეთის ქუჩა N116 შენობა ნაგებობა #3,69.08.51.076
ქალაქი ხაშური იმერეთის ქუჩა N116 შენობა ნაგებობა #2,69.08.51.076
ქალაქი ხაშური იმერეთის ქუჩა N116 შენობა ნაგებობა #1,69.08.51.076
ქალაქი ხაშური (ყოფილი სატყეოს ტერიტორია) შენობა #2 (ჭა),69.03.60.626
ქალაქი ხაშური (ყოფილი სატყეოს ტერიტორია) შენობა #1,69.03.60.626
ქალაქი წალკა ენგელსის ქუჩა შენობა #2 138,85.21.23.248
ქალაქი წალკა ენგელსის ქუჩა შენობა #1 195.5,85.21.23.248
ქალაქი ყვარელი, დ.აღმაშენებლის ქ.ჩიხი 4, #6,57.06.57.284
ქალაქი ქუთაისი სააკაძის ქუჩა #1 შენობა #7,03.01.21.399
ქალაქი ქუთაისი სააკაძის ქუჩა #1 შენობა #6,03.01.21.399
ქალაქი ქუთაისი სააკაძის ქუჩა #1 შენობა #5,03.01.21.399
ქალაქი ქუთაისი სააკაძის ქუჩა #1 შენობა #4,03.01.21.399
ქალაქი ქუთაისი სააკაძის ქუჩა #1 შენობა #3,03.01.21.399
ქალაქი ქუთაისი სააკაძის ქუჩა #1 შენობა #2,03.01.21.399
ქალაქი ქუთაისი სააკაძის ქუჩა #1 შენობა #1,03.01.21.399
ქალაქი სენაკი ჭავჭავაძის ქუჩა შენობა ნაგებობა #2,44.01.24.487
ქალაქი სენაკი ჭავჭავაძის ქუჩა შენობა ნაგებობა #1,44.01.24.487
ქალაქი საჩხერე ფეიქართა ქუჩა, შენობა #1, 35.01.45.821
ქალაქი საჩხერე ფეიქართა ქუჩა, შენობა #2, 35.01.45.821
ქალაქი საჩხერე ფეიქართა ქუჩა შენობა ნაგებობა #1,35.01.45.822
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ქალაქი საგარეჯო,N 55.12.54.032
ქალაქი ონი მოედანი აღმაშენებლის N6,88.19.05.002
ქალაქი ოზურგეთი, სოფელი ლიხაური ,26.16.23.008
ქალაქი ოზურგეთი, გიორგაძის ქ. N5,26.26.06.519
ქალაქი მცხეთა, მუხრანის ქუჩა #21 შენობა N1 ,72.07.03.443
ქალაქი ზესტაფონი უზნაძისN4 ჩიხი N3 შენობა ნაგებობა N1,32.10.31.364
ქალაქი ზესტაფონი უზნაძისN4 ჩიხი N3 შენობა ნაგებობა N1 ,32.10.31.364
ქალაქი ვანი თავისუფლების ქუჩა მეორე სართული,31.01.26.219
ქალაქი გურჯაანი კოტეჯი (საქმიანი ეზო),51.27.52.449
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ქალაქი ბოლნისი, დ.აღმაშენებლის ქ.#5, სამსახურის ოფისის შენობა (ქვის),80.06.69.087
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ქალაქი ახალციხე, ასპინძის ქ.#32, ადმინისტრაციული შენობა,62.09.54.647
ქალაქ მარნეულში მდებარე შენობა - ნაგებობა ობიექტი N1,83.02.12.412
ქალაქ დმანისში, წმინდა ნინოს ქუჩაზე მდებარე შენობა #1,82.01.46.447
ქალაქ გარდაბნის რაიონი სოფ მარტყოფში მდებარე შენობა #1,81.10.08.572
ქალაქ ბოლნისის რაიონი სოფ ბოლნისში მდებარე შენობა #1,80.07.68.275
ქალაქ ბოლნისი რაიონი სოფ ტალავერი შენობა #877,80.04.65.546
ქ.ცაგერი, კოსტავას #11, შენობა #1,89.03.25.049
ქ.ახმეტა რუსთაველის ქუჩა კოტეჯი (საქმიანი ეზო),50.04.43.117
ქ. წყალტუბო, სოფ. გუმბრა, შენობა #4,29.09.44.335
ქ. წყალტუბო, სოფ. გუმბრა, შენობა #3,29.09.44.335
ქ. წყალტუბო, სოფ. გუმბრა, შენობა #2,29.09.44.335
ქ. წყალტუბო, სოფ. გუმბრა, შენობა #1,29.09.44.335
ქ. წალენჯიხა, რუსთაველის ქ. შენობა #1,47.11.43.333
ქ. მარტვილი, გვაზავას ქ.,41.09.32.249
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ქ. ლაგოდეხი ქიზიყის ქუჩაზე მიწის ნაკვეთზე განთავსებული შენობა N1,54.01.54.269
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ქ. თელავის რაიონი სოფელი ფშაველი მიწის ნაკვეთზე განთავსებული შენობა N1,53.16.47.043
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ქ. თელავის რაიონი თეთრიწყლები მიწის ნაკვეთზე განთავსებული შენობა N1,53.13.31.098
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ქ. ზუგდიდი, კოსტავას ქ. N58; შენობა #1,43.31.49.116.01.503
ტყიბული ტყვარჩელის ქ. N 13; შენობა N1/2,39.01.30.069
სიღნაღის რაიონი სოფელი საქობაო შენობა #1,56.03.55.173

80

სიღნაღი სოფელ ტიბაანში მიწის ნაკვეთზე განთავსებული შენობა N1 97.3,56.07.53.032
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საჩხერის მუნიციპალიტეტი, სოფელი კვერეთი შენობა ნაგებობა #1,35.14.41.050
საჩხერე ფეიქართა ქუჩა შენობა ნაგებობები N6 ,35.01.45.773
საჩხერე ფეიქართა ქუჩა შენობა ნაგებობები N5 ,35.01.45.773
საჩხერე ფეიქართა ქუჩა შენობა ნაგებობები N10,35.01.45.773
საჩხერე ფეიქართა ქუჩა შენობა ნაგებობები N1,35.01.45.773
საჩხერე ფეიქართა ქუჩა შენობა ნაგებობები N9,35.01.45.773
საჩხერე ფეიქართა ქუჩა შენობა ნაგებობები N8 ,35.01.45.773
საჩხერე ფეიქართა ქუჩა შენობა ნაგებობები N7,35.01.45.773
საჩხერე ფეიქართა ქუჩა შენობა ნაგებობები N4 ,35.01.45.773
საჩხერე ფეიქართა ქუჩა შენობა ნაგებობები N3 ,35.01.45.773
საჩხერე ფეიქართა ქუჩა შენობა ნაგებობები N2,35.01.45.773
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საგარეჯოს რაიონი სოფელი გიორგიწმინდა შენობა # 1,55.12.70.134
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საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი, სოფ. კოჭბაანი, საქმიანი ეზო და კოტეჯი,55.17.52.000.291
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საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი სოფელი გიორგიწმინდა კოტეჯი (საქმიანი ეზო),55.11.65.079
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რაიონი დუშეთი, სოფელი ანანური საქმიანი ეზო,71.55.07.825
ონის რაიონი სოფელი უწერა ლითონის ნაგებობა N1 ,88.09.23.048
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი სოფელი მაკვანეთი შენობა ნაგებობა #2,26.14.11.116
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი სოფელი მაკვანეთი შენობა ნაგებობა #1,26.14.11.116

99

მცხეთის მუნიციპალიტეტი სოფელი ძეგვი შენობა ნაგებობების ჩამონათვალი N1,72.11.02.084
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მცხეთის მუნიციპალიტეტი სოფელი ძეგვი შენობა ნაგებობების ჩამონათვალი N6,72.11.02.084
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მცხეთის მუნიციპალიტეტი სოფელი ძეგვი შენობა ნაგებობების ჩამონათვალი N5,72.11.02.084
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მცხეთის მუნიციპალიტეტი სოფელი ძეგვი შენობა ნაგებობების ჩამონათვალი N4,72.11.02.084
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მცხეთის მუნიციპალიტეტი სოფელი ძეგვი შენობა ნაგებობების ჩამონათვალი N3,72.11.02.084

104

მცხეთის მუნიციპალიტეტი სოფელი ძეგვი შენობა ნაგებობების ჩამონათვალი N2 ,72.11.02.084

105

მცხეთის მუნიციპალიტეტი სოფელი ძეგვი საქმიანი ეზოს ტერიტორიაზე ბუნებრივი აირის
ქსელის მოწყობა,72.11.02.084
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მცხეთის მუნიციპალიტეტი სოფელი ცხვარიჭამია, შენობა #1,72.05.04.568
მცხეთის მუნიციპალიტეტი სოფელი ლისი (საქმიანი ეზო),72.16.18.078
მცხეთა,სოფელი გლდანი შენობა(ქვის),72.13.19.104
მარნეულის რაიონი, სოფელი კირაჩ მუღანლოში, შენობა #1,83.07.11.287
მარნეული ჯანდარის დასახლება, შენობა #2 (საყარაულო),83.02.12.134
მარნეული ჯანდარის დასახლება, შენობა #1 ,83.02.12.134
მარნეული სოფელი ოფეთი, შენობა #1,83.15.01.461
ლენტეხის რაიონი, სოფელი ლესემა, საქმიანი ეზო და კოტეჯი,87.03.23.010
ლენტეხის რაიონი სოფელი ლესემა, შენობა #1, 87.03.23.010
ლენტეხის რაიონი სოფელი ლესემა, შენობა #2, 87.03.23.010
ლენტეხის რაიონი სოფელი ლესემა, შენობა #3, 87.03.23.010
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი სოფელი ჰერეთისკარი შენობა #1,54.19.61.323
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ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი სოფელი მსხალგორი კოტეჯი (საქმიანი ეზო),54.18.51.060
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კახეთი-საგარეჯო-უჯარმა,55.16.53.108
კასპის რაიონი სოფელი ახალქალაქი შენობა #2 126კვმ,67.17.40.220
კასპის რაიონი სოფელი ახალქალაქი შენობა #1 250კვმ,67.17.40.220
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იმერეთი-ზესტაფონი-ფარნავაზის ქ. N2; N01/3 შენობის 3 სართულზე არსებული 62
კვ.მ,32.10.34.575.01.503
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თიანეთის მუნიციპალიტეტის სოფელი ხევსურთსოფელი - საქმიანი ეზო და
კოტეჯი,73.09.24.322
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თიანეთის მუნიციპალიტეტი დაბა თიანეთი - საქმიანი ეზო დაკოტეჯი,73.05.29.505
თელავის რაიონი სოფელი ვარდისუბანი შენობა #1,53.19.31.377
თელავის მუნიციპალიტეტი სოფელი კისისხევი კოტეჯი (საქმიანი ეზო),53.04.38.459
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თეთრიწყაროს რაიონში, სოფელ ასურეთში მდებარე შენობა-ბაგებობა,84.04.40.085

128

თეთრიწყაროს რაიონში, სოფელ ალექსეევკაში მდებარე შენობა-ბაგებობა,84.14.36.157
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თეთრიწყარო, ფარნავაზის ქუჩა, შენობა #1, 84.01.35.292
თეთრიწყარო, ფარნავაზის ქუჩა, შენობა #2, 84.01.35.292
თბილისი ჭიჭინაძის N1, შენობის I სართული,01.19.23.024.002.01.504
თბილისი გულუას N 6, შენობა #3, სავენტილაციო ნაგებობა,01.18.05.002.084
თბილისი გულუას N 6, ტექნიკური სართული (ლიფტი),01.18.05.002.084
თბილისი გულუას N 6, სარდაფი,01.18.05.002.084
თბილისი გულუას N 6, ავტოფარეხი,01.18.05.002.084
ზესტაფონი დიმიტრი უზნაძის მე-4 ჩიხი კოტეჯი (საქმიანი ეზო),32.10.31.364
დუშეთის რაიონი სოფელი ბოდორნა საქმიანი ეზო და კოტეჯი,71.63.54.050
დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელი ციხისძირი (საქმიანი ეზო),71.55.13.182

139

დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელი ციხისძირი (საქმიანი ეზო) - დარაჯის
ჯიხური,71.55.13.182

140

დუშეთის მუნიციპალიტეტი სოფელი კანატია კოტეჯი (საქმიან ეზოში),71.60.28.511

141

დუშეთის მუნიციპალიტეტი სოფელი ბულაჩაური კოტეჯი (საქმიანი ეზოში),71.64.70.623

142
143
144
145
146
147
148
149
150

დუშეთი სოფელი ბარისახო, შენობა #1,71.65.78.328
დუშეთი აღმაშენებლის ქუჩა,N 71.51.02.443
დმანისი სოფელი ამამლო, შენობა #1,82.15.49.004
დედოფლისწყაროს რაიონი სოფელი ხორნაბუჯი შენობა #2,52.06.34.086
დედოფლისწყაროს რაიონი სოფელი ხორნაბუჯი შენობა #1,52.06.34.086
დედოფლისწყაროს რაიონი სოფელი ქვემო ქედი შენობა #3,52.11.34.099
დედოფლისწყაროს რაიონი სოფელი ქვემო ქედი შენობა #2,52.11.34.099
დედოფლისწყაროს რაიონი სოფელი ქვემო ქედი შენობა #1,52.11.34.099
დედოფლისწყაროს რაიონი სოფელი ოზაანი შენობა #1,52.78.31.018

151

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი სოფელი ოზაანი კოტეჯი (საქმიანი ეზო),52.78.31.020
52.78.31.021

152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169

დაბა ხარაგაული, სოლომონ მეფის ქ.N23 (ქვის) #1,36.01.33.082
დაბა ჩხოროწყუ, ნაჭყებიას ქ. N3; შენობა #1,46.02.32.036
დაბა თიანეთი, რუსთაველის ქ.,73.05.37.040
დაბა ასპინძა შენობა #1,60.01.31.208
დაბა ადიგენი, მესხეთის ქუჩა, ადმინისტრაციული შენობა,61.05.21.553
გურია-ჩოხატაური-ზოტი,28.23.21.119
გურია-ჩოხატაური-ზემოსურები, შენობა #1,28.20.21.027
გურია-ჩოხატაური- კურორტი ბახმარო,28.24.22.497
გორის რაიონი, სოფელი ბოშური, შენობა,66.61.03.081
გორი, სოფ, ბნავისი, შენობა #1,66.60.04.055
გარდაბანი სოფელი გამარჯვება, შენობა #1,81.07.11.631
ბორჯომის რაიონი, დაბა ბაკურიანი, თამარ მეფის ქ.N2(ხის),64.30.02.022
ბორჯომის რაიონი სოფელი ანდეზიტი კოტეჯი (საქმიანი ეზო),64.30.03.895
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი დაბა წაღვერი კოტეჯი (საქმიანი ეზო),64.26.09.938
ბოლნისის რაიონი, სოფელი ფოლადაური,80.07.68.270
ბაღდათი;სოფელი ნერგეეთი;შენობა #3,30.10.35.248
ბაღდათი;სოფელი ნერგეეთი;შენობა #2,30.10.35.248
ბაღდათი;სოფელი ნერგეეთი;შენობა #1,30.10.35.248

170

ახმეტა მიწის ნაკვეთზე განთავსებული შენობა N1,50.04.43.117

171

ახალციხის რაიონი სოფელი აწყური შენობა ნაგებობები N1 N2 (ნანგრევები),62.04.55.207

172
173
174
175
176
177
178
179

ახალციხე სოფელი გურკელი,62.05.51.209
ახალციხე ,ასპინძის ქუჩის მიმდებარედ, შენობა #1, 62.09.54.842
ახალციხე ,ასპინძის ქუჩის მიმდებარედ, შენობა #2, 62.09.54.842
ახალციხე ,ასპინძის ქუჩის მიმდებარედ, შენობა #3, 62.09.54.842
ახალციხე , სოფელი წყალთბილა (ობიექტი 2),62.16.67.384
ახალციხე , სოფელი წყალთბილა (ობიექტი 1),62.16.67.384
ახალციხე , სოფელი სვირი,62.02.52.071
ახალქალაქი , ტავშანკა,63.18.35.552

180

ასპინძის მუნიციპალიტეტი სოფელი დაბა ასპინძა კოტეჯი (საქმიანი ეზო),60.01.31.615

181
182
183
184
185
186
187
188

ასპინძა , სოფელი ოთა, ადმინისტრაციული შენობა,60.02.31.085
ასპინძა სოფელი ოთა, ორ სართულიანი შენობა,60.02.31.085
ასპინძა სოფელი ვარძია, შენობა #1,60.10.34.547
ამბროლაურის რაიონი, სოფ.სადმელი, შენობა (ქვის),86.05.24.019
ამბროლაურის რაიონი სოფელი სადმელი შენობა ნაგებობა N3,86.05.24.074
ამბროლაურის რაიონი სოფელი სადმელი შენობა ნაგებობა N2,86.05.24.074
ამბროლაურის რაიონი სოფელი სადმელი შენობა ნაგებობა N1,86.05.24.074
ამბროლაურის რაიონი სოფელი კვაცხუთი, საოფისე შენობა,86.03.22.118

189

ამბროლაურის რაიონი სოფელი კვაცხუთი, დამხმარე შენობა (საოფისე შენობის
მიმდებარედ),86.03.22.118

190
191
1

ადმინისტრაციული შენობა; გულუას #6,01.18.05.002.084
ადიგენი სოფელი ჩორჩანი კოტეჯი (საქმიანი ეზო),61.07.23.966
სხვა ნაგებობები
ჭაბურღილი წყლის რეზერვუარით (ლისი)

2

კეთილმოწყობილი საკარვე ადგილი ბორჯომში, სოფელი სადგერის მიმდებარედ (პლატო)
(საპიკნიკე მაგიდა,საშხაპე საპირფარეშო 2, ცეცხლის დასანთები ადგილი, ხის დასასვენებელი
სკამი)

3
4
5

მცხეთა-მთიანეთი სოფელი თვალივი (საქმიანი ეზო),71.52.05.357
დუშეთის რაიონი სოფელი ბულაჩაური (საქმიანი ეზო),71.64.70.623
დუშეთის მუნიციპალიტეტი სოფელი კანატია (საქმიანი ეზო)-ეზო,71.60.28.511

