
ქ. თბილისის მთავარი სამმართველო (მისამართი)

ქ. თბილისი,გულუას  8

 ქ. თბილისი, გულუას 10

ქ.თბილისი, რუსთაველის 28 

ქ. თბილისი,  ჯიქიას 11

ქ.თბილისი, ვაჟა–ფშაველას 72 

ქ.თბილისი, ვ.ფშაველას N72

ქ. თბილისი,ვარკეთილის დასახ. (კინოლოგია), მაისურაძის 3

ქ. თბილისი, მაისურაძის 5 

ქ.თბილისი, სამგორის რ–ნი, მაისურაძის 7

ქ.თბილისი, სამგორის რ–ნი, მაისურაძის 7

ქ.თბილისი ავჭალის დასახლება N17

თაბუკაშვილის ქ.N27.                             

ცურტაველის  ქ.N29;              

ჩიტაიას ქ.N 17;                     

რჩეულიშვილის ქ.კორპუსი 2;          

დ. წყნეთი რუსთაველის 1;           

დავით აღმაშენებლის#113;                            

სოფ.ტაბახმელა;                                          

ტაბახმელა

ქ. თბილისი, კახეთის გზატკ. 38-ე კმ.

თბილისი-სენაკი-ლესელიძე 124-ე კმ

თბილისი-მარნეული-გუგუთი 19-ე კმ

თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხი 27-ე კმ

თბილისი-წითელი ხიდი 23-ე კმ

მეტროს სადგ. წერეთელის მიმდებარედ;          

დიღმის მასივიმე-2-რე კვარტალი;        

აკაკი წერეთლის გამზირი#115;             

ნორიოს აღმართი#54-ა;                                 

თამარ მეფის გამზირი N.24.                    

ნორიოს აღმართი N.54ა                                    

მოსკოვის გამზირი N14;                                    

შუამთის ქ.N13;                                                 

ვაზისუბნის 1-ლი მ/რაიონი;          

ბოგდან ხმელნიცკი ქ. (ნაკვეთი 02/102);          

ლილოს დასახლება;                                          

ლილოს დასახლება რუსთაველის და იუმაშევის ქუჩის გადაკვეთა  

მოსკოვის გამზირი, გამყოფი ზოლი N6;           

აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორია;           

ცისკარიშვილის  3-ა;                       

ცისკარიშვილის და გუმათჰესის ქუჩის გადაკვეთაზე-

ვარკეთილი-3 მე-3 მ/რ.;      

რუსთავის გზატკეცილი#3;         

დიდი ლილო;        

ვაზისუბნის მე-2-რე მ/რ კორპ N.1 

წულაძის ქ.N 5         

ვარკეთილი 3-მი,მე-2-რე. მ/რაიონი კ-14.  



ქინძმარაულისქ.#14

გურამიშვილის გამზირი #17;                           

მე-5 დამე-6 მ/რაიონებს შორის;                          

ქერჩის ქ.N6;                                   

მუხიანი მე-4 , კორპ 5;                    

ლიბანის ქ.N25;                                               

სამღერეთის ქ.N25;                                        

თემქა-მუხიანის გადასას მიმდებარედ;       

თემქა- მე-9 კვარტ.სავაჭრო ცენტრი; 

ც.დადიანის ქ.#164;                                        

გლდანის მასივი მე-3/მ რაიონი       

გლდანის მასივი მე-6/მ რაიონი კორპუსი  N.4

თემქის დასახლება მე-3- მ/რ მე-2 კვარტალი,25 -ე კორპუსი 

გლდანის დასახლება მე-4 კორპ  

ც.დადიანის ქ.#30                                       

კორნელი ჩალაძის ქ.N1, დიღმის მასივი 2 კვ                                                      

კორნელი ჩალაძის ქ.N1, დიღმის მასივი 2 კვ                                             

კ,ჩალაძის ქ. N.1.სადომი მარჯ მხარეს.საკ 

კორნელი ჩალაძის ქ.N1, დიღმის მასივი 2 კვ                                                       

მარშალ გელოვანის გამზ. დიღმის მასივი2კვ

კოსტავას N68;                                             

ჭავჭავაძის 1-ლი ჩიხი მზიურის მიმდებარედ; 

ვაჟა ფშაველაკვ.მე-2-რე კორპ 1;            

ნუცუბიძე 1-ლი მ/რაიონი;              

იოანე პეტრიწის ქუჩის ბოლოს;                    

დიდგორის 64  ნაკვეთი 20/308;              

სოფელი დიღომი -                                                    

გამსახურდიას #27;                                         

ჭავჭავაძის, N.33ა                            

დოლიძის ქ. N.28                         

აჭარის ა/რ მთავარი სამმართველო (მისამართი)

ქ. ბათუმი, ტ.აბუსერიძის ქ 11                                         

ქ. ბათუმი, ტაბიძის ქ.N 8                                       

ქ. ბათუმი, გორგილაძის (ერას) ქ N54/62                        

ქ. ბათუმი, ნავსადგურის (პორტის) შესახვევი N4                      

ქ. ბათუმი, ჯავახიშვილის N55                

ქ. ბათუმი, გრიშაშვილის N17                

ქ. ბათუმი, რუსთაველის ქ N8                  

ქ. ბათუმი, დასახლება ანგისა                     

ქ. ქობულეთი, რუსთაველის ქ 168.                                

ქობულეთის რ–ნი,  მახინჯაური                

ქობულეთის რ–ნი, სოფ. ხუცუბანი

ქობულეთის რ–ნი, სოფ.მუხაესტატე

დაბა ჩაქვი, მეგენეიშვილი ქ  N1        

დაბა ხულო, რუსთაველის ქ N1, შესახვევიN1                                                       

ხულოს რ–ნი, კურორტი "ბეშუმი"

დაბა შუახევი,  რუსთაველის ქ. 6   



დაბა ქედა, ჭავჭავაძის ქ.N 5         

დაბა ქედა, ჭავჭავაძის ქ.N 5         

დაბა ხელვაჩაური, ციციშვილის ქ N24    

ხელვაჩაურის რ–ნი, ს. ახალშენი                  

ხელვაჩაურის რ–ნი, ურეხი                                  

ხელვაჩაურის რ–ნი, სოფ. მეჯინისწყალი

ხელვაჩაურის რ–ნი, გონიო                             

ხელვაჩაურის რ–ნი, გონიო                                                  

ხელვაჩაურის რ–ნი, სოფ. კახაბრი

მცხეთა-მთიანეთის მთავარი სამმართველო  (მისამართი)                                           

ქ. მცხეთა, სამხედროს ქუჩა N7

ქ. მცხეთა, ღვინჯილია ქ.N#1

მცხეთის რ–ნი,  სოფ.  წეროვანი

მცხეთის რ–ნი სოფ. მუხრანიN 72.09.13.237

მცხეთის რ–ნისოფ. საგურამოN 72.06.09.591

მცხეთის რ–ნი

ქ.მცხეთა, სამხედროს ქ. #27 

მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსი 107-ე

მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსი  19-ე კმ.

მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსი  80-ე კმ.

ქ. დუშეთი, რუსთაველის ქუჩა N62

დუშეთის რ–ნი , დაბა ჟინვალი

დუშეთის რ–ნი , დაბა ჟინვალი

დუშეთის რ–ნი , სოფელი ოძისი

ყაზბეგი, სტეფანწმინდა

 ყაზბეგის რ–ნი, სოფელი გუდაური

დაბა თიანეთი, ქუჩა რუსთაველი#7

 თიანეთის რ–ნი, სოფ. ხევსურთსოფელი

დაბა ახალგორი, კოსტავას ქუჩა #6

ქვემო ქართლის სამხარეო მთავარი სამმართველო

მისამართი

ქ. რუსთავი

ქ.რუსთავი ფიროსმანის ქუჩა N15

ქ.რუსთავი მეგობრობის 22ა

ქ.რუსთავი, მშენებელთა N20

ქ.რუსთავი 21-ე მ/რ 4ა

ქ.რუსთავი რუსთაველის ქ.Nა27ა

ქ.რუსთავი მე-17 მ/რ კორპ-35

ქ.რუსთავი მშენებელთა 21

ქ გარდაბანი, გარდაბნის რ–ნი

გარდაბანი დ.აღმაშენებლის ქუჩა N14

გარდაბანის რ–ნი სოფ.ლემშვენიერა

გარდაბანის რ–ნი სოფ.მარტყოფი ვაზიანი

გარდაბანის  რ–ნი სოფ.თელეთი

გარდაბანის რ–ნი სოფ.ფოლადაანთ კარი

გარდაბნის რ–ნი

გარდაბნის რ–ნი სოფ. სადახლო



გარდაბნის რ–ნი ვახტანგისი

მარნეული, მარნეულის რ–ნი

მარნეული 26 მაისის მოედანი გოგებაშვილის ქუჩა N2

მარნეულის რ-ნი სოფ.შულავერი

მარნეულის რ-ნი სოფ.სადახლო

მარნეულის რ-ნი სოფ.კაჩაგანი

მარნეულის რ-ნი სოფ.მეორე ქესალო

ბოლნისი, ბოლნისის რ–ნი

ქ.ბოლნისი, სიონის ქუჩა N12

ბოლნისის რ–ნი, დაბა თამარისი,ცურტავი 

ბოლნისის რ–ნი, დაბა კაზრეთი

ბოლნისი ს რ–ნი, დაბა კაზრეთი

ბოლნისის რ–ნი, სოფ.ტანძია

დმანისი, დმანისის,რ–ნი

დმანისი, წმინდა ნინოს ქ.N67

ქ.დმანისი, კოსტავას ქუჩა

დმანისის რ–ნი, სოფ. სარკინეთი

დმანისის რ-ნი, სოფ.საფარლო

დმანისის რ-ნი, სოფ.განახლება

თეთრი წყარო, თეთრი წყაროს რ–ნი

თეთრი წყარო, თამარ მეფის ქ.N26

თეთრი წყაროს რ–ნი, დაბა  მანგლისი, რუსთაველის ქ.N4

თეთრი წყაროს რ–ნი, სოფ.კოდა

წალკა, წალკის რ–ნი

ქ. წალკა, 25 მარტის ქუჩა  #66

წალკის რ-ნი, სოფ. აიაზმა

შიდა ქართლის სამხარეო მთავარი სამმართველო

მისამართი                                                          

ქ. გორი, გორის რ–ნი

ქ.გორი, სუხიშვილის ქ.№2;       

ქ.გორი, მშვიდობის ქ.№2;     

გორი, ერთობის ქ.66
ქ.გორი, დ.აღმაშენებლის №42

ქ.გორი, ფალიაშვილის  №3

გორის რ–ნი,სოფ. თორტიზა;  

გორის რ–ნი, სოფ. ხურვალეთი;  

გორის რ–ნი, სოფ. ქვეში;  

გორის რ–ნი, სოფ. მერეთი;  

გორის რ–ნი, სოფ. დიცი;

გორის რ–ნი, სოფ. ზემო ნიქოზი; 

გორის რ–ნი, ს. ტყვიავი;                

გორის რ–ნი, სოფ. ვარიანი;    

გორის რ–ნი, სოფ. მეჯვრისხევი;               

გორის რ–ნი, სოფ. ხიდისთავი;                 

გორის რ–ნი, სოფ. ახალსოფელი,ზეღდულეთი               

ქ. ხაშური, ხაშურის რ–ნი

ქ. ხაშური,  ბორჯომის ქ. № 194;        



დაბა სურამი,აღმაშენებლის ქ.N21;  

surami lomouris  quCa

ხაშურის რ–ნი სოფ. წაღვლი; 

ქ. ქარაელი, ქარელის რ–ნი

ქარელი, სტალინის ქ. №18;          

ქარელის რ–ნი,დაბა აგარა                             

ქარელის რ–ნი, სოფ. კნოლევი 

ქარელის რ–ნი, სოფ. ატოცი       

ქარელის რ–ნი, სოფ. შაქშაქეთი; 

ქარელის რ–ნი, სოფ. დვანი  

ქ. კასპი, კასპის რ–ნი

ქ. კასპი, კოსტავას №71;  

კასპის რ–ნი, სოფ იგოეთი  

კახეთის სამხარეო მთავარი სამმართველო

მისამართი                                                          

ქ. თელავი. თელავის რ–ნი

ქ. თელავი, აჩინებული

ქ. თელავი, ვარდოშვილის ქ.N9

თელავის რ-ნი, სოფ. ნაფარეული

ქ. თელავი, რუსთაველის ქ N53 

ქ. ყვარელი, ყვარლის რ–ნი 

ქ.ყვერელი, გამგეობის წინ მდებარე მოედანი, კუდიგორის ქ. N7

ქ.ახმეტა ახმეტის რ–ნი

ქ.ახმეტა, ჩოლოყაშვილის ქ.N49

ახმეტის რ-ნი, სოფ.დუისი

ქ.გურჯაანი, გურჯაანის რ–ნი

ქ.გურჯაანი, ნონეშვილის გამზირი N6

გურჯაანის რ-ნი სოფ. კაჭრეთი

გურჯაანიის რ–ნი, სოფ. ჩალაუბანი

ქ.საგარეჯო, საგარეჯოს რ–ნი

ქ. საგარეჯო, კახეთის გზატკეცილი N110

საგარეჯოს, რ-ნის სოფ. იორმუღანლო

ქ.სიღნაღი

ქ. სიღნაღი, ბარათაშვილის ქ. N1ა

ქ. წნორი

ქ.წნორი

ქ.დედოფლისწყარო, დედოფლისწყროს რ–ნი

ქ. დედოფლისწყარო

ქ. დედოფლისწყარო რუსთაველის ქ. N28 

დედოფლისწყაროს, რ-ნი სოფ. არხილოსკალო

ქ. ლაგოდეხი, ლაგოდეხის რ–ნი

ქ.ლაგოდეხი, დ. თავდადებულის ქN11

ლაგოდეხის რ-ნი, სოფ. აფენი

სამცხე–ჯავახეთის სამხარეო მთავარი სამმართველო

მისამართი                                                          

ქ. ახალციხე

ქ. ახალციხე, რუსთაველის ქ. N91



ქ.ახალციხე, თამარაშვილის ქ. N1

ქ.ახალციხე, რუსთაველის ქ.N45, თამარაშვილის მიმდებრედ

ვალეს რ–ნი

დაბა ვალე, სტალინის ქ. N18

 ადიგენი, ადიგენის რ–ნი

დ. ადიგენი, ერისთავის ქ. N34

ადიგენის რ–ნი დ. აბასთუმანი, ასათიანის. ქ.N39

ადიგენის რ–ნი, სოფ არალი 

ქ. ბორჯომი ბორჯომის რ–ნი

ქ. ბორჯომი, წმინდა ნინოს ქ. N7

დ. ბაკურიანი, თამარ მეფის ქ. N1

ასპინძის რ–ნი

დ. ასპინძა, ვარძიის ქ. N93

ქ. ახალქაქი, ახალქალაქის რ–ნი

ქ. ახალქალაქი, დ. აღმაშენებელის ქ. N5

ქ. ახალქალაქიდ. აღმაშენებელის ქ. N5/1

ახალქალაქის რ–ნი, სოფ. კოთელია

ახალქალაქის რ–ნი, სოფ. სულდა

ქ. ნინოწმინდა, ნინოწმინდის რ–ნი

ქ. ნინოწმინდა, თავისუფლების ქ.N54

ქ. ნინოწმინდა, თავისუფლების ქ 8

ნინოწმინდის რ–ნი, სოფ. გორელოვკა

 ნინოწმინდის რ–ნი, სოფ. განძა

იმერეთი, რაჭა-ლეჩხუმი  ქვემო სვანეთის სამხარეო მთავარი სამმართველო

მისამართი                                                          

ქ.ქუთაისი

ქ. ქუთაისი, ჯავახიშვილის ქ. N12

ქ. ქუთაისი, ორახელაშვილის  ქ. N8

ქ. ქუთაისი,დ. აღმაშენებლის გამზირი N117-119

ქ. ქუთაისი, სულხან-საბას გამზირი ნ19

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

ქ. ქუთაისი, ახალგაზრდობის გამზირი N44

ქ. ქუთაისი, ავტომშენებლის ქუჩა N35ბ

ქ. ქუთაისი, დადიანის ქ.N3

ქ. ქუთაისი, ნიკეას ქუჩა N42ა.

ქ. ქუთაისი, გრიშაშვილის ქუჩა N18

ქ. ქუთაისი, ბუხაიძის ქუჩა

ქ.ქუთაისი, ორახელაშვილის ქ.N10



ქ.ქუთაისი, ორახელაშვილის ქ.N11, ჭავჭავაძე 12

ქ. ბაღდათი

ქ. ბაღდათი, კახიანის ქუჩა N14

ქ. ვანი

ქ. ვანი, თავისუფლების ქ. N26

ქ. ვანი, თავისუფლების ქ. N57

ქ. ზესტაფონი, ზესტაფონის რ–ნი

ქ. ზესტაფონი, 9აპრილი

ქ. ზესტაფონი, ფარნავაზის ქუჩა N2

ზესტაფონის რ–ნი, სოფელი მე-2 სვირი

ქ. თერჯოლა, თერჯოლის რ–ნი

ქ. თერჯოლა,  ჭანტურიძის ქუჩა N3

თერჯოლის რ–ნი, სოფ.სიმონეთი

ქ. სამტრედია, სამტრედიის რ–ნი

ქ. სამტრედია, რუსთაველის ქუჩა N29

ქ. სამტრედია, 9 აპრილის ქუჩა N9

სამტრედიის  რ–ონი, სოფ.  დიდი ჯიხაიში

ქ.საჩხერე, საჩხერის რ–ნი

ქ. საჩხერე, გომართელის ქუჩა N22

საჩხერის რ–ნი. სოფ. პერევი

 საჩხერის რ–ნი, სოფ. გორისა

ხარაგაული, ხარაგაულის რ–ნი

დაბა ხარაგაული, თაბუკაშვილის  N2

ხარაგაულის რ–ნი, ბორითის განყოფილება

ხარაგაულის რ–ნი, სოფ. ხევი 

ქ. ხონი, ხონის რ–ნი

ქ. ხონი, ჭანტურიას ქუჩა N2

ხონის რ–ნი, სოფელი ღვედი (გელავერი)

ქ. ტყიბული, ტყიბულის რ–ნი

ქ. ტყიბული, რუსთაველის ქუჩა N11

ქ. ტყიბული, გამსახურდიას ქუჩა N38

ტყიბულის რ–ნი, სოფ. მოწამეთა

ქ. წყალტუბო. წყალტუბოს რ–ნი

ქ. წყალტუბო, რუსთაველის ქ.N23ა

ქ. წყალტუბო, რუსთაველის ქ.N25

წყალტუბოს რ–ნი, სოფ. გეგუთი

წყალტუბოს რ–ნი, სოფ. ფარცხანაყანები



წყალტუბოს რ–ნი, სოფ. ოფურჩხეთი

ქ. ჭიათურა

ქ. ჭიათურა, გრ. აბაშიძის ქუჩა #14

ჭიათურის რ–ნი, სოფ. ეწერი

ქ. ამბროლაური

ქ. ამბროლაური, კოსტავას ქ. N41ა

ქ. ონი

ქ. ონი, ბააზოვის ქ.N1

ქ. ონი, მინდელის  ქ.N1

ქ. ცაგერი, ცაგერის რ–ნი

ქ. ცაგერი, რუსთაველის ქ.

ქ. ლენტეხი, ლენტეხის რ–ნი

ქ. ლენტეხი, დ. აღმაშენებლის ქ.N12

ლენტეხის რ–ნი სოფელი ჟახუნდერი

სამეგრელო–ზემო სვანეთის სამხარეო მთავარი სამმართველო

მისამართი

ქ. ზუგდიდი

ქ.ზუგდიდი, ჭითაწყარი

ქ.ზუგდიდი, სოხუმის 1

ქ.ზუგდიდი, თამარ მეფის ქ.

ქ.ზუგდიდი, ბარამიას ქ.

ზუგდიდის რ–ნი, სოფ.დარჩელი

ზუგდიდის რ–ნი, სოფ.ჩხორია

ზუგდიდის რ–ნი, სოფ.ანაკლია

ზუგდიდის რ–ნი, სოფ.ნარაზენი

ქ.ზუგდიდი, ანაკლია

ზუგდიდის რ–ნი სოფ.განმუხური

ზუგდიდის რ–ნი, სოფ.ფახულანი

ზუგდიდის რ–ნი, სოფ.რუხი

ქ.ზუგდიდი, პარიზის ქ. N1

ქ. ფოთი

ქ.ფოთი, მშვიდობის 8

ქ.ფოთი, სამეგრელოს 28

ქ.ფოთი, მაისი 26

ქ.ფოთი, გეგძის 12

ქ.ფოთი, გორგასლის ქ.N22 

ქ. სენაკი, სენაკის რ–ნი

ქ.სენაკი, ტაბაძის 69



სენაკის რ–ნი. სოფ.ზანა

სენაკის რ–ნი. სოფ. ნოსირი

ქ. წალენჯიხა, წალენჯიხის რ–ნი

ქ.წალენჯიხა, ზუგდიდის 5

წალენჯიხის რ–ნი, სოფ. ჯვარზენი

წალენჯიხის რ–ნი, სოფ. .ლია

წალენჯიხა რ–ნი, სოფ.ჯგალი 

ქ. მარტვილი, მარტვილის რ–ნი

ქ.მარტვილი, ჭავჭავაძის 1ა

ქ.მარტვილი, მშვიდობის  23

მარტვილი რ–ნი, სოფ. ბანძა

მარტვილი რ–ნი, სოფ. დიდიჭყონი

ქ. ჩხოროწყუ, ჩხოროწყუს რ–ნი

ქ. ჩხოროწყუ, კოსტავას 1 

ჩხოროწყუს რ–ნი, სოფ.მუხური

მესტია, მასტიის რ–ნი

მესტია, კახიანის 23

მესტიის რ/ სამმართველო

მესტიის რ–ნი, სოფ.ბეჩო

მესტიის რ–ნი, სოფ.ხაიში

მესტია, სოფ.იფარი

ქ. აბაშა

ქ.აბაშა, თავისუფლების 44ა

ქ. ხობი

ქ.ხობი, ც.დადიანის 190

ქ. ხობი, სოფ.  თეკლათი

გურიის სამხარეო სამხარეო მთავარი სამმართველო

მისამართი

ქ. ოზურგეთი, ოზურგეთის რ–ნი

ოზურგეთი ჭავჭავაძისN3

ოზურგეთი გიორგაძის N7

ქ. ლანჩხუთი, ლანჩხუთის რ–ნი

ლანჩხუთი ჟორდანიას ქ124ა

ლანჩხუთის რ-ნი სუფსა

ლანჩხუთი გრიგოლეთი

ლანჩხუთის რ–ნი, სოფ.  წყალწმინდა

ლანჩხუთის რ–ნი, სოფ. წყალწმინდა 

ლანჩხუთის რ–ნი, სოფ.  წყალწმინდა



ლანჩხუთის რ–ნი, სოფ. წყალწმინდა 

ქ. ჩოხატაური, ჩოხატაურის რ–ნი

ჩოხატაური გოგობერიძის N1 

კურორტი ბახმარო


