ინფორმაცია
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების შესახებ და
სარგებლობით/იჯარით გადაცემულ ფართებთან დაკავშირებით

№

უძრავი ქონების
დასახელება

1

სამინისტროს
ადმინისტრაციული
შენობის I კორპუსი (NN4-5)

2

სამინისტროს
ადმინისტრაციული
შენობის II კორპუსი (N1)

3

სამინისტროს
ადმინისტრაციული
შენობის III კორპუსი
(NN10-11)

4

სამინისტროს ავტოფარეხი

მისამართი

საკადასტრო კოდი

საერთო
ფართობი (მ²)

შენობანაგებობაზე
დამაგრებული
მიწის ნაკვეთი
(მ²)

7333*
ქ.თბილისი
ჩიტაძის
ქ.N4

01.15.05.061.018

2003**

01.17.01.076.001

2477

ბალანსზე
მიღების
წელი

1900

7742

1155***
ქ.თბილისი
წურწუმიას
ქ.N12

ექსპლუატაცი
აში შესვლის
წელი

1956

1905441

1991

1979

4282

1900

საბალანსო
ღირებულება
(ლარი)

1104924

381255

1999

16497

* მათ შორის, აღნიშნული შენობის (I კორპუსი) სამხრეთ-აღმოსავლეთის ფლიგელში განთავსებულნი არიან:
-ა(ა)იპ"სტრატეგიულ გამოკვლევათა ინსტიტუტს"დაკავებული აქვს (ვ.ბერიძის ქუჩის მხრიდან III სართულზე) 167 მ²-ს (მათ შორის ანტრესოლი) ფართობი
(საფუძველი: საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 10 ივლისის N787 განკარგულება და ერთობლივი ხელშეკრულება);
-სსიპ "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის" კიბერნეტიკის ინსტიტუტის ინფორმაციის ჰოლოგრაფიული ჩაწერისა და დამუშავების ლაბორატორიას
დაკავებული ავს (ვ.ბერიძის ქუჩის მხრიდან II სართულზე) 748,04 მ² ფართობი (საფუძველი: საგარეო საქმეთა მინისტრის 2014 წლის 20 მარტის N01-60 და 2015
წლის 19 მაისის N01-129 ბრძანებები);
-პირველ და მესამე სართულზე სამინისტროს თანამშრომელთათვის ფუნქციონირებს სწრაფი კვების/ყავის (ვენდინგის) სავაჭრო აპარატები (4 ერთეული იკავებს 2,4
მ²-ს არასაცხოვრებელ ფართს), რომელთა მომსახურეობას უზრუნველყოფს შპს ″ადვესა″ (საფუძველი: 2015 წლის 20 ივნისის ელექტრონული აუქციონის შედეგები
და ერთობლივი ხელშეკრულება);
** მათ შორის, II კორპუსის III სართულის ნაწილი და V სართული უკავიათ აფხაზეთიდან დევნილებს 166,3+290,5=456,8 მ².
*** მათ შორის, აღნიშნულ შენობაში განთავსებულნი არიან:
-პირველ სართულზე სამინისტროს თანამშრომელთათვის სასადილოს ფუნქციონირებისათვის შპს ″დიენს - DNS″-ს დაკავებული აქვს 214,35 მ² ფართობი
(საფუძველი: 2015 წლის 21 თებერვლის ელექტრონული აუქციონის შედეგები და ერთობლივი ხელშეკრულება);
-სსიპ ″საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სასწავლო ცენტრს″ დაკავებული აქვს აღნიშნული კორპუსის III სართულზე 156,62 მ²-ს ფართობი და N1
შენობა–ნაგებობის III სართულზე 16,02 მ²-ს ფართობი, რაც შეადგენს - 172,64 მ² (საფუძველი: საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის 2013 წლის 8
თებერვლის N25 ბრძანება);
-სსიპ ″საერთაშორისო ხელშეკრულებათა თარგმნის ბიუროს″ დაკავებული აქვს აღნიშნული კორპუსის III სართულზე 29,6 მ².

