
№ ფართის დასახელება მისამართი საკადასტრო კოდი
ფლობის 
ფორმა

საცხოვრებელი

1
სტუდენტთა საერთო საცხოვრებელი #2 ბაგები, წყნეთის გზატკეცილი 01.14.06.007.074 ბალანსი

2
სტუდენტთა საერთო საცხოვრებელი #1 ბაგები, წყნეთის გზატკეცილი 01.14.06.007.074 ბალანსი

3
სტუდენტთა საერთო საცხოვრებელი კომპლექსი

ქ .თბილისი, ფერდობი 
ნუცუბიძე, მე-4მ/რაიონი ლისის 
ტბის მიმდებარედ

01,14,16,008,024 სარგებლობა

4
საცხოვრებელი ბინა 2 ოთახიანი ოზურგეთი გაგარინის ქ#4

არ არის 
რეგისტრირებული

საკუთრება

5
საცხოვრებელი სახლი(ანდრონიკაშვილის ფიზიკა) ზაჰესი, თავისუფლების ქუჩა

არ არის 
რეგისტრირებული

ბალანსი

6

საცხოვრებელი სახლი -სასტუმროს 
ტიპის(ანდრონიკაშვილის ფიზიკა)

ბაკურიანი , მთის ქუჩა #35 64.10.03.242 ბალანსი

7

საცხოვრებელი სახლი (არ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების 
ინსტიტუტი)

გლდანის ხევი კორპ#3/ა ბინა 107
არ არის 

რეგისტრირებული
საკუთრება

8
საცხოვრებელი სულ

9
 არასაცხოვრებელი შენობა



10
სასწავლო  კორპუსი#1 ჭავჭავაძის გამზირი #1 01.14.14.010.030 საკუთრება

11
სასწავლო  კორპუსი#2 ჭავჭავაძის გამზირი #3 01.14.14.010.030 საკუთრება

12
სატრანსფორმაციო ქვესადგური ჭავჭავაძის გამზირი #3 01.14.14.010.030 საკუთრება

13
სამეურნეო კორპუსი (საწყობი) ჭავჭავაძის გამზირი #3 01.14.14.010.030 საკუთრება

14
ავტოფარეხი                        (I სართული) ჭავჭავაძის გამზირი #3 01.14.14.010.030 საკუთრება

15
კრიოგენული ლაბორატორიის შენობა(I სართული) ჭავჭავაძის გამზირი #3 01.14.14.010.030 საკუთრება

16
სასწავლო  კორპუსი#3

ჭავჭავაძის გამზირი 
#11(ბაზალეთის #3)

01.14.14.011.014 სარგებლობა

17
სასწავლო  კორპუსი#4 ჭავჭავაძის გამზირი #14 01.14.11.009.032 საკუთრება

18
სასწავლო  კორპუსი#5 ჭავჭავაძის გამზირი #36 01.14.11.016.027 საკუთრება

19
დაცვის სამეთვალყურეო კუთხე ჭავჭავაძის გამზირი #36 0 საკუთრება

20
სასწავლო  კორპუსი#6 ჭავჭავაძის გამზირი #8 01.14.11.011.011 საკუთრება

21

მეტეოსადგური                 I კორპუსთან                        (2 
სართული)

ჭავჭავაძის გამზირი #1 01.14.14.010.030 საკუთრება



22
იონოსფეროს სადგური  (I სართული) ჭავჭავაძის გამზირი #1 01.14.14.010.031 საკუთრება

23

სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ბანაკი(2 სტანდარტული 
სახლი)

გუდაუთა
არ არის 

რეგისტრირებული
ბალანსი

24
პალეომაგნიტური სადგური (2 სტანდარტული სახლი) დუშეთი

არ არის 
რეგისტრირებული

ბალანსი

25
ალპინისტთა კლუბი სტანდარტული ფინური სახლი დუშეთი, როშკა

არ არის 
რეგისტრირებული

ბალანსი

26
გვირაბი #1(ტექნიკური) ჭავჭავაძის გამზირი #1 01.14.14.010.030 საკუთრება

27
გვირაბი #2(ტექნიკური) ჭავჭავაძის გამზირი #1 01.14.14.010.030 საკუთრება

28
გვირაბი #3(ტექნიკური) ჭავჭავაძის გამზირი #1 01.14.14.010.030 საკუთრება

29
ვივარიუმი(სტამბა) ჭავჭავაძის გამზირი #1 01.14.14.010.030 საკუთრება

30

იონოსფეროს სასწავლო -სამეცნიერო ლაბორატორია 
(ობსერვატორია I სართული)

გარდაბანის რ-ნი სოფელი 
ტაბახმელა 

81.02.07.462 სარგებლობა

31
სამოთახიანი სტანდარტული სახლი

გარდაბანის რ-ნი სოფელი 
ტაბახმელა 

81.02.07.462 სარგებლობა

32

უნივერსიტეტის სასწავლო -საკონფერენციო ცენტრი  I, 
ადმინისტრაციული კორპუსი 

გარდაბანის რ-ნი სოფელი 
ტაბახმელა 

81.02.07.462 სარგებლობა

33

უნივერსიტეტის სასწავლო -საკონფერენციო ცენტრი  II, 
ადმინისტრაციული კორპუსი 

გარდაბანის რ-ნი სოფელი 
ტაბახმელა 

81.02.07.462 სარგებლობა



34

უნივერსიტეტის სასწავლო -საკონფერენციო ცენტრის 
სასტუმრო 

გარდაბანის რ-ნი სოფელი 
ტაბახმელა 

81.02.03.647 ბალანსი

35
სტანდარტული სახლი იონოსფეროს ლაბორატორიის

გარდაბანის რ-ნი სოფელი 
ტაბახმელა 

81.02.03.647 ბალანსი

36
კაფე-სასადილოს შენობა (2 სართული) ჭავჭავაძის გამზირი #1 01.14.14.010.030 საკუთრება

37
სასწავლო  კორპუსი#10(მაღლივი) უნივერსიტეტის ქუჩა #2 01.14.04.028.018 საკუთრება

38
გამოყენებითი მატემატიკის ინსტიტუტი უნივერსიტეტის ქუჩა #2 01.14.04.028.018 საკუთრება

39
სპორტული დარბაზი ჭავჭავაძის გამზირი #3 01.14.14.010.030 საკუთრება

40
მაღალი ენერგიების ბირთვული ფიზიკის ინსტიტუტი უნივერსიტეტის ქუჩა #9 01.14.06.006.040 სარგებლობა

41
სასწავლო  კორპუსი#11(ბიოლოგების) უნივერსიტეტის ქუჩა #13 01.14.06.006.020 საკუთრება

42

დანადგარი  სახანძრო დაცვის, სალაროს, ბიბლიოთეკის 
სიგნალიზაციის

ჭავჭავაძის გამზირი #1 01.14.14.010.030 საკუთრება

43
სტანდარტული სახლი( 2ცალი -1 სართულიანი) ბიჭვინთა

არ არის 
რეგისტრირებული

ბალანსი

44

ეკოლოგია -ჰიდრობიოლოგიის კათედრის შენობა (I 
სართული)

ონის რაიონი სოფელი გლოლა
არ არის 

რეგისტრირებული
ბალანსი

45
სასწავლო  კორპუსი#8 ჭავჭავაძის გამზირი #13 01.14.14.011.066 საკუთრება



46
აზოტ-ჟანგბადის სადგური "მიონი" ჭავჭავაძის გამზირი #13 01.14.14.011.066 საკუთრება

47
საკომპრესორო სადგური "მიონი" ჭავჭავაძის გამზირი #13 01.14.14.011.066 საკუთრება

48
სატრანსფორმატორო სადგური "მიონი" ჭავჭავაძის გამზირი #13 01.14.14.011.066 საკუთრება

49
კრიოგენულ-საკომპრესორო სადგური "მიონი" ჭავჭავაძის გამზირი #13 01.14.14.011.066 საკუთრება

50

არ. ჩიქობავას სახელობის იბერია კავკასიური 
ენათმეცნიერების კაბინეტ-მუზეუმი (სამ ოთახიანი)

ჭავჭავაძის გამზირი #19, ბინა#22 01.14.14.011.019.01.022 სარგებლობა

51

გ. ნიკოლაძის სახელობის ალპინისტური კლუბი     (I 
სართული)

ყაზბეგის რაიონი
არ არის 

რეგისტრირებული
ბალანსი

52
სასწავლო კორპუსი #9 (მინაშენი) ჭავჭავაძის გამზირი #17

არ არის 
რეგისტრირებული

ბალანსი

53
საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკა უნივერსიტეტის ქუჩა #11 01.14.06.006.020 საკუთრება

54
დაცვის სამეთვალყურეო კუთხე უნივერსიტეტის ქუჩა #11

არ არის 
რეგისტრირებული

საკუთრება

55

მათემატიკის ინსტიტუტის დასასვენებელი ზონა (12 
კოტეჯი)

გარდაბანის       რ-ნი სოფელი 
კოჯორი

81.01.05.578 საკუთრება

56
დაუმთავრებელი შენობა

გარდაბანის       რ-ნი სოფელი 
კოჯორი

81.01.05.578 საკუთრება

57
ქუთაისის ექსპპერიმენტული ბაზა ქ. ქუთაისი, ჯავახიშვილის ქ#85

არ არის 
რეგისტრირებული

ბალანსი



58

არასაცხოვრებელი და საცხოვრებელი 
შენობები#1,2,3,4,5,6,7

თბილისი, გმირ კურსანტთა 
ქ#3(ყოფილი ქერჩის მეორე 
შესახვევი)

არ არის 
რეგისტრირებული

ბალანსი

59
შენობა 

გარდაბანის       რ-ნი სოფელი 
ლემშვენიერა (ჯანდარა)

81.20.05.108 ბალანსი

60
სამეცნიერო-კვლევითი  ბიოსადგური

გარდაბანის       რ-ნი სოფელი 
ლემშვენიერა (ჯანდარა)

81.20.05.108 ბალანსი

61
ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა(შენობა1,2) თბილისი, ზანდუკელის ქ#16 01.15.02.012.012 სარგებლობა

62
ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი

63
ზემო ხოდაშენის სტაციონარი

ახმეტის რაიონი, სოფელი ზემო 
ხოდაშენი

50.02.07.058

64
ხის სახლი

წყალტუბოს რაიონი, სოფ. 
ყუმისთავი

არ არის 
რეგისტრირებული

65
ბახმაროს სტაციონარი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი, 
ბახმარო

არ არის 
რეგისტრირებული

66
 სტანდარტული სახლი ბათუმი, რუსთაველის ქ#41 05.02.09.002.01.501

67
შენობა-ნაგებობა #,12,3,4 დაბა სიონი 73.12.13.453

68
შენობა-ნაგებობა #,1 დაბა სიონი 73.12.13.454

69
შ.რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი



70
ადმინისტრაციული შენობა თბილისი, კოსტავას ქ#5 01.15.03.028.001 სარგებლობა

71

თ წერეთლის სახელობის სახელმწიფოსა და 
სამართლის ინსტიტუტი

72
ადმინისტრაციული შენობა თბილისი, ლეონიძის ქ#16 01.15.05.072.002.01.545 ბალანსი

73
მიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი

74
ადმინისტრაციული შენობა თბილისი, ალექსიძის ქ#1 01,10,13,040,014 ბალანსი

75
დედამიწის მიმოქცევის ობსერვატორია თბილისი, ჭონქაძის ქ#20

არ არის 
რეგისტრირებული

ბალანსი

76
თერმობაროკამერის ობსერვატორია თბილისი, აკურის ქ#7 01.10.13.023.067 ბალანსი

77
კოსმოფიზიკური ლაბორატორია თბილისი, ნუცუბიძის ქ#77

არ არის 
რეგისტრირებული

ბალანსი

78
ობსერვატორია დუშეთი, ობსერვატორიის ქ#1

არ არის 
რეგისტრირებული

ბალანსი

79
ექსპერიმენტული პოლიგონი თელავის რაიონი, სოფ. რუისი

არ არის 
რეგისტრირებული

ბალანსი

80
სეისმური ობსერვატორია ბაკურიანი

არ არის 
რეგისტრირებული

ბალანსი

81

პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის 
ინსტიტიტი



82
ადმინისტრაციული შენობა თბილისი ქიქოძის ქ.#14 01.15.05.077.015 სარგებლობა

83

პ. მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის 
ინსტიტუტი

84
ადმინისტრაციული შენობა

თბილისი, პოლიტოვსკაიას 
ქ#31(ჯიქიასქ #5)

01.14.05.006.033 ბალანსი

85
ლილოს საინჟირნო ცენტრი თბილისი, ჭირნახულის ქ#5-7 01.19.14.003.115 ბალანსი

86

ა. თვალჭრელიძის მინერალური ნედლეულების 
ინსტიტუტი

87
ადმინისტრაციული შენობა. საწარმოო ბაზა ფონიჭალა, ვაგზლის ქ.#15

არ არის 
რეგისტრირებული

ბალანსი

88
გეოლოგიური ბაზა დაბა კაზრეთი

არ არის 
რეგისტრირებული

ბალანსი

89

ალ.ნათიშვილის სახელობის მორფოლოგიის 
ინსტიტუტი

90
ადმინისტრაციული შენობა თბილისი, ბელიაშვილის ქ#78 01.13.02.009.015 საკუთრება

91
გერონტოლოგიის შენობა თბილისი, ბელიაშვილის ქ#78 01.13.02.009.015 საკუთრება

92
ვივრიუმი თბილისი, ბელიაშვილის ქ#78 01.13.02.009.015 საკუთრება

93
არასაცხოვრებელი(ქვესადგური) თბილისი, ბელიაშვილის ქ#78 01.13.02.009.015 საკუთრება



94

არაორგანული ქიმიის და და ელექტროქიმიის 
ინსტიტუტი 

95
ადმინისტრაციული კორპუსი თბილისი, მინდელისქ#11 01.14.05.005.058 ბალანსი

96
საცდელ დანადგართა  კორპუსი თბილისი, მინდელისქ#11 01.14.05.005.058 ბალანსი

97

ლაბორატორიული კორპუსი რადიაქტიული წყაროს 
მიწისქვეშა ნაგებობით

მცხეთის რაიონი, სოფელი 
მუხათგვერდი

72.12.04.261 სარგებლობა

98

ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო  
ინსტიტუტი

99
ბიბლიოთეკის შენობა თბილისი, ქ. წამებულის ქ#55 01.17.13.042.006 საკუთრება

100
სასწავლო კორპუსი თბილისი, ქ. წამებულის ქ#55 01.17.13.042.006 საკუთრება

101
ბიოაქტიური ლაბორატორია

გარდაბანის       რ-ნი სოფელი 
თელეთი

არ არის 
რეგისტრირებული

ბალანსი

102
არასაცხოვრებელი შენობა

გარდაბანის       რ-ნი სოფელი 
თელეთი

არ არის 
რეგისტრირებული

ბალანსი

103
არასაცხოვრებელი შენობა ქუთაისი, ნიკეას II შესახვევი #8 03.05.02.452 საკუთრება

104
არასაცხოვრებელი შენობა რუსთავი, ტაშკენტის ქ#6 02.03.02.279 საკუთრება

105

ელ. ანდრონიკაშვილის სახელობის ფიზიკის 
ინსტიტუტი



106
ადმინისტრაციული შენობა თბილისი, თამარაშვილის  ქ #6 01.14.03.042.137 საკუთრება

107
ლაბორატორიული კორპუსი თბილისი, თამარაშვილის  ქ #6 01.14.03.042.137 საკუთრება

108
მიწისქვეშა ლაბორატორია

თბილისი, ახალგაზრდობის 
ხეივანი

ბალანსი

109
ლაბორატორიული კორპუსი ბაკურიანი , მთის ქუჩა #35 64.10.03.242 ბალანსი

110
რეაქტორის მთავარი კორპუსი

მცხეთის რაიონი სოფ. 
მუხათგვერდი

72.12.04.459 სარგებლობა

111
ეროვნული სამეცნიერო  ბიბლიოთეკა

112
ადმინისტრაციული შენობა #1 მ. ალექსიძის 1/4 01.10.13.040.96 სარგებლობა

113
შენობა #1.2 მ. ალექსიძის 1/4 01.10.13.040.95 სარგებლობა

114
არასაცხოვრებელი შენობა კოსტავას ქ#47 01.15.03.010.011.01.520 ბალანსი

115
არასაცხოვრებელი შენობა (ბიბლიოთეკა-მუზეუმი) ალგეთის შესახვევი #1 01.18.04.020.004 ბალანსი

116

არ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების 
ინსტიტუტი

117
ადმინისტრაციული შენობა ინგოროყვას ქ#8 01.15.05.068.002 სარგებლობა



118
აგარაკი(სახლ-მუზეუმი)

ფუნიკულიორის ზედა პლატოს 
დასახლება

არ არის 
რეგისტრირებული

ბალანსი

119
ჯანელიძის გეოლოგიის ინსტიტუტი

120
შენობა დაბა კაზრეთი ბალანსი

121
ტურიზმის სკოლა ვაჟა-ფშაველას ქ 42-44 01.10.15.017.005.01.500 სარგებლობა

122
საუნივერსიტეტო კლინიკა კონსტიტუციის ქ#2 01.16.01.010.019 სარგებლობა

123
არასაცხოვრებელი სულ

124
ნაგებობები

125
ბამბუკის კიოსკი(2ც) ბაგები, წყნეთის გზატკეცილი 01.14.06.007.074 ბალანსი

126
 კიოსკი"სნეჟინკა" ბაგები, წყნეთის გზატკეცილი 01.14.06.007.074 ბალანსი

127
პავილიონი"სმოლენსკი" ბაგები, წყნეთის გზატკეცილი 01.14.06.007.074 ბალანსი

128
დაცვის ჯიხური ბაგები, წყნეთის გზატკეცილი 01.14.06.007.074 ბალანსი

129
მშენებარე ნაგებობა ბაგები, წყნეთის გზატკეცილი 01.14.09.004.038 სარგებლობა



130
სტანდარტული სახლი იონოსფეროს ლაბორატორიის

გარდაბანის       რ-ნი სოფელი 
ტაბახმელა 

81.02.07.462 სარგებლობა

131

უნივერსიტეტის სასწავლო -საკონფერენციო ცენტრის 
საქვაბე

გარდაბანის       რ-ნი სოფელი 
ტაბახმელა 

81.02.07.462 სარგებლობა

132
საავტომობილო გზა საწარმოო ფართობზე"მიონი" ჭავჭავაძის გამზირი #13 01.14.14.011.066 საკუთრება

133
გალავანი "მიონი" ჭავჭავაძის გამზირი #13 01.14.14.011.066 საკუთრება

134
საკაბელო ხაზები საწარმოო ფართობებს გარეთ"მიონი" ჭავჭავაძის გამზირი #13 01.14.14.011.066 საკუთრება

135
წყალგაყვანილობის ქსელი"მიონი" ჭავჭავაძის გამზირი #13 01.14.14.011.066 საკუთრება

136
სასწავლო  კორპუსი#1 საქვაბე ჭავჭავაძის გამზირი #1 01.14.14.010.030 საკუთრება

137
სასწავლო  კორპუსი#2 საქვაბე ჭავჭავაძის გამზირი #1 01.14.14.010.030 საკუთრება

138
სასწავლო  კორპუსი#5 საქვაბე ჭავჭავაძის გამზირი #36 01.14.11.016.027 საკუთრება

139
მაღლივი კორპუსის საქვაბე უნივერსიტეტის ქუჩა #2 01.14.04.028.018 საკუთრება

140

ბიოლოგების კორპუსის და ბიბლიოთეკის 
გაზგაყვანილობის მილები

უნივერსიტეტის ქუჩა #13 01.14.06.006.020 საკუთრება

141
შემოღობვა(კუთხოვანაში ჩასმული ლითონის ბადით)

გარდაბანის       რ-ნი სოფელი 
კოჯორი

81.01.05.578 საკუთრება



142
ჯანდარის მეურნეობის  ბეტონის ღობე

გარდაბანის       რ-ნი სოფელი 
ლემშვენიერა (ჯანდარა)

81.20.05.108 ბალანსი

143
ფინური კოტეჯი არასაცხოვრებელი

გარდაბანის       რ-ნი სოფელი 
ლემშვენიერა (ჯანდარა)

81.20.05.108 ბალანსი

144
 ლითონის ღობე(1 კორპუსის ეზო) ჭავჭავაძის გამზირი #1 01.14.14.010.030 საკუთრება

145
ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის საქვაბე ალგეთის შესახვევი #1 01.18.04.020.004 ბალანსი

146
ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის ნაგებობა

თბილისი, პოლიტოვსკაიას 
ქ#31(ჯიქიასქ #5)

01.14.05.006.033 ბალანსი

147

ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო  
ინსტიტუტის დამხმარე ნაგებობები(ავტოფარეხი, 
საქვაბე,  სახელოსნო)

გარდაბანის       რ-ნი სოფელი 
თელეთი

არ არის 
რეგისტრირებული

ბალანსი

148

ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო  
ინსტიტუტის ავტოსადგომი

თბილისი, ქ. წამებულის ქ#55 01.17.13.042.006 საკუთრება

149

ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო  
ინსტიტუტის  სპორტული მოედანი

თბილისი, ქ. წამებულის ქ#55 01.17.13.042.006 საკუთრება

150

ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო  
ინსტიტუტის საქვაბე

Tbilisi, samRereTis q.
არ არის 

რეგისტრირებული
ბალანსზე

151

ელ. ანდრონიკაშვილის სახელობის ფიზიკის 
ინსტიტუტის საქვაბე

მცხეთის რაიონი სოფ. 
მუხათგვერდი

72.12.04.215 სარგებლობა

152

ელ. ანდრონიკაშვილის სახელობის ფიზიკის 
ინსტიტუტის გასაშვები საშვთა ბიურო

მცხეთის რაიონი სოფ. 
მუხათგვერდი

72.12.04.215 სარგებლობა

153

ელ. ანდრონიკაშვილის სახელობის ფიზიკის 
ინსტიტუტის საწყობი და საამქრო

მცხეთის რაიონი სოფ. 
მუხათგვერდი

72.12.04.215 სარგებლობა



154

ელ. ანდრონიკაშვილის სახელობის ფიზიკის 
ინსტიტუტის სატრანსფორმატორო ჯიხური

მცხეთის რაიონი სოფ. 
მუხათგვერდი

72.12.04.215 სარგებლობა

155

ელ. ანდრონიკაშვილის სახელობის ფიზიკის 
ინსტიტუტის არასაუწყებო დაცვის პუნქტი

მცხეთის რაიონი სოფ. 
მუხათგვერდი

72.12.04.215 სარგებლობა

156

ელ. ანდრონიკაშვილის სახელობის ფიზიკის 
ინსტიტუტის ავტომატიზირებული სადიზელო 
ელექტრო სადგური

მცხეთის რაიონი სოფ. 
მუხათგვერდი

72.12.04.459 სარგებლობა

157

ელ. ანდრონიკაშვილის სახელობის ფიზიკის 
ინსტიტუტის წყლის სატუმბო სადგური

მცხეთის რაიონი სოფ. 
მუხათგვერდი

72.12.04,459 სარგებლობა
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