
№ დასახელება (ადმინისტრაციული შენობა)

1 ქ. თბილისი, 9 აპრილის ქ. №4

2 ქ. თბილისი, ჯიქიას ქ. № 11

3 ქ. ქუთაისი, ტაბიძის № 27

4 ქ. ბათუმი, გრიბოედოვის ქ.  № 4

5 ქ. ზუგდიდი, გორის ქ. № 3

6 ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას № 72

7 ქ. თბილისი, ცურტაველის №29

8 ქ. თბილისი სოფ. დიდი ლილო/ოტდ VI სამმ

9 ქ. გორი, კვერნაძის მთა/ღამბარაულის ჩიხი №4

10 ქ. თბილისი, გულუას №10

11 ქ. თბილისი, გულუას №8

12 ქ. ახალქალაქი, თავისუფლების ქ. №2

13 ქ. ტბილისი, მაისურაძის ქ. №5

14 ქ. თბილისი, გულუას №1

15 მცხეთა, სოფ. საგურამო

16 მცხეთა, ანტიოქიის №3

17 ქ. თბილისი, ც. დადიანის ქ. №30

18 ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის №1

19 ქ. თბილისი, მთაწმინდა პლატო

20 ქ. თბილისი, მაისურაძის №3 

21 ქ. ამბროლაური, ვაჟა-ფშაველას №3

22 ქ. თბილისი, მაისურაძის №7 

23 ქ. თბილისი, გახოკიძის ქ. №16

24 ქ. სენაკი, ტაბიძის ქ. №71

25 ქ. ახალციხე, რუსთაველის ქ. №91                         

26 ქ. ვალე,  სტალინის ქ.№18

27 ქ.. ახალქალაქი, აღმაშენებლის ქ. №5                          

28 ქ.. ახალქალაქი,  აღმაშენებლის ქ. №5/1                          

29 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი, სოფელი კოთელია 

30 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი, სოფელი სულდა 

31 ქ. ბორჯომი . წმინდა ნინოს ქ. №7

32 დაბა ბაკურიანი,  თამარ მეფის ქ. №1

33 ქ. ადიგენი, თ. ერისთავის ქ.№34                            

34 ადიგენის მუნიციპალიტეტი, სოფ. მოხე

35
აბასთუმანი, ლ. ასათიანის ქ. №39                                                                

(პირველი სართულის ნაწილი)

36 ასპინძა, ვარძიის ქ. №93

37 ქ. ნინოწმინდა,  თავისუფლების ქ. №  8                       

38 ქ. ნინოწმინდა,  თავისუფლების ქ. №  54                      

39 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი,     სოფ. გორელოვკა; 

40 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი,    სოფ. განძა

41 ქ. თბილისი, თაბუკაშვილის ქ. №27/1   

42 ქ. თბილისი, ცურტაველის ქ. №29

43 ქ. თბილისი, ჩიტაიას ქ. №17 (სულუხიას ქ. №1)



44 ქ. თბილისი, რჩეულიშვილის ქ. №2 

45 დაბა წყნეთი, რუსთაველის ქ.№1

46 ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ქ. №113

47 სოფ. ტაბახმელა, გამგეობის შენობა                                                                                                          

48 ქ. თბილისი, მოსკოვის გამზ №14                                                  

49
ქ. თბილისი, შუამთის ქ. # 13–ის მიმდ. ვარკეთილის III მასივი, IV 

კვ. №8 და №13 კორპ. შორის 

50 ქ. თბილისი, ვაზისუბნის I მ/რ  (პირამიდა)

51 ქ. თბილისი, ბ. ხმელნიცკის ქ.

52 ქ. თბილისი, ლილოს დასახლება II კვ.

53 ქ. თბილისი, მოსკოვის გამზ. გამყოფი ზოლი  №6

54 ქ. თბილისი, აეროპორტი   (ახალი)                                                

55 ქ. თბილისი, ცისკარიშვილის ქ. №3ა

56
ქ. თბილისი, ვარკეთილი III, 3 მ/რ. კორპ. №319-ის მიმდებარედ. 

(ატრაქც. მიმდ)

57 ქ. თბილისი, ფონიჭალა, რუსთავის გზატკეცილი №3

58 სოფ. დიდი ლილო

59 ქ. თბილისი, გურამიშვილის გამზ. №17ა - ს მიმდ.                                                                  

60 ქ. თბილისი, გლდანის V და  VI მ/რ - შორის 

61 ქ. თბილისი, ქერჩის ქ. №6

62 ქ. თბილისი, მუხიანი IVა მ/რ, დუმბაძის გამზ. №5

63 ქ. თბილისი, ლიბანის ქ. №25                                           

64 ქ. თბილისი, სამღერეთის ქუჩა №25 

65 ქ. თბილისი, მუხ-თემქ. გადასასვ.    

66 ქ. თბილისი, თემქას IX კვარტალი, სავაჭრო ცენტრი

67 ქ. თბილისი, ც. დადიანის 164                               

68 ქ. თბილისი, კოსტავას ქ. №68ა/ს. ჩიქოვანის ქ. № 2 

69
ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. I ჩიხი (მზიურის ტერიტორია)             

70 ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზირი        კვ. II კორპ. I                

71 ქ. თბილისი, ნუცუბიძის პლატო I მ/რ, I კორპ.

72 ქ. თბილისი, დ. დიღომი ი. პეტრიწის ქ.

73 სოფ. დიღომი, დიდგორის ქ. №64

74 ქ. თბილისი, გამსახურდიას გამზ. №46

75 ქ. თბილისი,  კორნელი ჩალაძის ქ.№1                                                                                                                                                                                       

76 ქ. თბილისი,  მეტრო ,,წერეთლის" მიმდებარედ    

77
ქ. თბილისი, დ/მასივის, რობაქიძის გამზირი   II კვ. კორპ.5

78 ქ. თბილისი, აკაკი წერეთლის გამზ. №115

79 ქ. თბილისი, ნორიოს აღმართი №54ა - ს მიმდ. 

80 ქ. ზუგდიდი,  სოფ. ჭითაწყარი                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

81 ქ. ზუგდიდი  სოხუმის ქუჩა №1ა; 

82 ქ. ზუგდიდი, თამარ მეფის ქ. 

83 ზუგდიდი, სოფ. ჩხორია, თორდიას ქუჩა

84 ზუგდიდი, სოფ. ნარაზენი, ლომაიას ქუჩა

85 ზუგდიდი, სოფ. დარჩელი



86 ზუგდიდი, სოფ. ანაკლია 

87 ზუგდიდი, სოფ. განმუხური

88  ქ. ფოთი,  მშვიდობის ქ.   № 8                                                                                                                                                     

89 ქ. ფოთი, სამეგრელოს ქუჩა №28       

90 ქ. ფოთი,  26 მაისის ქ. N39

91 ქ, აბაშა,  თავისუფლების ქ. 44ა

92 ქ. მარტვილი, ჭავჭავაძის ქ. №1ა

93 მარტვილი, სოფ. დიდი ჭყონი

94 მარტვილი, სოფ. ბანძა

95 ქ. სენაკი,  ტაბიძის ქ.№69

96 სენაკი, სოფ. ზანა

97 სენაკი, სოფ. ნოსირი

98 ქ. ხობი, ცოტნე დადიანის ქ. № 190

99 ხობი, სოფ. ჭალადიდი

100 ქ. ჩხოროწყუ, კოსტავას  ქ. №1

101 ჩხოროწყუ, სოფ. მუხური

102 ქ. წალენჯიხა,  ზუგდიდის ქ.№5                                                                                                                                                               

103 წალენჯიხა,  სოფ. ჯვარი, ჯვარზენის დასახლება

104 დ. მესტია. სეტის მოედანი №1

105 მესტია, სოფ. ხაიში

106 მესტია, სოფ. იფარი

107 მესტია, სოფ. ბეჩო

108 ქ. მცხეთა,  სამხედროს ქ. №7                                                                            

109 ქ. მცხეთა,  ღვინჯილიას ქ. №1 

110 მცხეთა, სოფ. მუხრანი 

111 მცხეთა, სოფ. წეროვანი. (ავტობანის პირას)

112 დუშეთი,  რუსთაველის ქ. №62

113 დუშეთი, დაბა ჟინვალი

114 თიანეთი, რუსთაველის ქ. № 7

115 თიანეთი, სოფ. ხევსურთსოფელი

116
ყაზბეგის რაიონი, დასახლება სტეფანწმინდა, ყაზბეგის ქ. №52

117 ყაზბეგი, დაბა გუდაური

118 ქ. რუსთავი,  ფიროსმანის ქ.№15                                                                                                                                                                                                                                             

119 ქ. რუსთავი,  მეგობრობის გამზ.№22ა

120 ქ. რუსთავი, 21-ე მიკრორაიონი №4ა

121 ქ. რუსთავი, რუსთაველის 27ა 

122 ქ. რუსთავი, მე-17 მ/რ.  კორპ. N35 

123 ბოლნისი, სიონის ქ. №12

124 ბოლნისი,  სოფ. ცურტავი

125 ბოლნისი, დაბა კაზრეთი 

126 ბოლნისი, სოფ.  ტანძია

127 ქ. გარდაბანი,. დ. აღმაშენებლის ქ. №14           

128 გარდაბანი, სოფ. მარტყოფი, ვაზიანი

129  გარდაბანი,  სოფ. თელეთი                                                                                             

130  გარდაბანი, სოფ. ლემშვენიერა



131 დმანისი, წმინდა ნინოს ქ. №67

132 დმანისი, სოფ. საფარლო

133 დმანისი, სოფ. სარკინეთში                     

134 თეთრიწყარო,  თამარ მეფის ქ. №36                                                                         

135 თეთრიწყარო, დაბა მანგლისი, რუსთაველის ქ.  N4

136 თეთრიწყარო, სოფ. კოდა

137 ქ. მარნეული, 26 მაისის ქ./გოგებაშვილის ქ. №2                 

138 მარნეული,სოფ. შულავერი

139 მარნეული, სოფ. სადახლო

140 მარნეული,  სოფ. კაჩაგანი

141 მარნეული, სოფ. მეორე ქესალო

142 წალკა. 25 მარტის ქუჩა №68

143 წალკა, სოფ. აიაზმა   

144 ქ. ბათუმი,  ტბელაბუსელიძის ქ. №11                                                                                                                              

145 ქ. ბათუმი, ტაბიძის ქ. №8

146 ქ. ბათუმი,   გორგილაძის (ერას)  ქ. №54/62                                                                    

147 ქ. ბათუმი, ნავსადგურის შესახვევი №4

148 ქ. ბათუმი, ჯავახიშვილის ქ. №55

149 ქ. ბათუმი, გრიშაშვილის ქ. №17

150 ქ. ბათუმი,, რუსთაველის ქ. №8

151
ქ. ბათუმი, ანგისა (ხელვაჩაურისა და აეროპორტის გზის 

გასაყარი) 

152 ქობულეთი, რუთაველის ქ. №168                    

153 დაბა ჩაქვი მეგენეიშვილის ქ. №1

154 ქობულეთის რ-ნი, სოფ. მუხაესტატე

155 ქობულეთის რ-ნი, სოფ. ხუცუბანი

156
დაბა ხელვაჩაური ზაზა ფანასკერტელი ციციშვილის ქ24       

თამარ მეფის ქ. №10 

157 ხელვაჩაურის რაიონი, სოფ. მეჯინისწყალი (ადლია)

158 ბათუმი,  დასახლება  მახინჯაური  

159 ხელვაჩაურის რ–ნ  სოფ. ახალშენი

160 ქ. ბათუმი, დასახლება  გონიო 

161 ბათუმი, დასახლება ურეხი

162 ქედა, ჭავჭავაძის ქ. №5

163 ხულო, რუსთაველის 1-ლი შესახვევი

164 შუახევი, რუსთაველის ქ. №6

165 ქ. თელავი,  სოფ. აჩინებული                                                                                                                                                                                                                              

166 ქ. თელავი,  ვარდოშვილის ქ. №9  

167 თელავის რ-ნი, სოფ. ნაფარეული

168 ქ. გურჯაანი,  ნონეშვილის ქ. №6

169 გურჯაანი, სოფ. კაჭრეთი

170 ახმეტა,   ჩოლოყაშვილის ქ. №49                                                                  

171 ახმეტა, სოფ. დუისი

172 ქ. დედოფლისწყარო   რუსთაველის ქ.                                  

173 დედოფლისწყარო , სოფ.  არხილოსკალო

174 ლაგოდეხი,  დ. თავდადებულის ქ. №11  



175 ლაგოდეხი, სოფ. აფენი

176  სიღნაღი,  ბარათაშვილის ქ. №1                                                   

177 ქ.წნორი

178 საგარეჯო, კახეთის   გზ. №110  

179 საგარეჯო, სოფ. იორმუღანლო

180 ქ. ყვარელი ( გამგეობის მიმდებარედ)                                                  

181 ქ. გორი,  სუხიშვილის ქ. №2 

182 ქ. გორი,  მშვიდობის გამზ. 

183 გორის რ-ნი, სოფ. ტყვიავი

184 გორის რ-ნი, სოფ. ვარიანი

185 გორის რ-ნი, სოფ. მეჯვრისხევი

186 გორის რ-ნი, სოფ. ხიდისთავი (ატენი)

187 გორის რ-ნი, სოფ.  ზეღდულეთი (ახალსოფელი)

188 ქ. კასპი,  მ. კოსტავას ქ. №71

189 კასპის რ-ნი, სოფ. იგოეთი. სამთავისი 

190 ქ. ქარელი,  სტალინის ქ. 

191 ქარელის რ-ნი,  დ. აგარა

192 ქარელის რ-ნი, სოფ. კნოლევი

193 ქარელის რ-ნი, სოფ. ატოცი

194 სოფ. შაქშაქეთი

195 ქ. ხაშური,  ავტოსადგურის მიმდებარე ტერიტორია                                                                   

196 სურამი, აღმაშენებლის ქ. №21

197 ხაშურის რ-ნი, სოფ. წაღვლი

198 ქარელის რ-ნი, სოფ. დვანი

199 გორის რ-ნი, სოფ. ხურვალეთი

200 გორის რ-ნი, სოფ. ქვეში

201 გორის რ-ნი, სოფ. მერეთი

202 გორის რ-ნი, სოფ. დიცი

203 გორის რ-ნი, სოფ. ნიქოზი

204 ქ.ოზურგეთი,  ჭავჭავაძის ქ. №3  

205 ჩოხატაური, გოგიბერიძის ქ. №1

206 ჩოხატაური, კურორტი ბახმარო, ხიდისთავის ქ. N52

207 ლანჩხუთი,  ჟორდანიას №124 ა 

208 ლანჩხუთი, სოფ. სუფსა

209 ქ. ქუთაისი,  ჯავახიშვილის ქ. №12                                                                                                                                                                        

210 ქ. ქუთაისი,  ორახელაშვილის ქ. №8 

211 ქ. ქუთაისი,  დ. აღმაშენებლის გამზ.  №117-119        

212 ქ. ქუთაისი,   სულხან-საბას გამზირი №19                          

213
ქ. ქუთაისი,   ნიუპორტის, რიჟინაშვილის, გელათის ქ. №2/3/2ა                                                                                                                                                 

214 ქ. ქუთაისი,  ახალგაზრდობის გამზ. № 44                                                                                           

215 ქ. ქუთაისი, ავტომშენბლის ქუჩა №35-ბ

216 ქ. ქუთაისი, ნიკეას ქ. №42ა 

217 ქ. ქუთაისი,   გრიშაშვილის ქ. №18   

218 წყალტუბო, რუსთაველის ქ. №23ა         

219 წყალტუბო, სოფ. გეგუთი



220 წყალტუბო, სოფ. ფარცხანაყანები

221 წყალტუბო, სოფ. ოფურჩხეთი

222 ქ. ბაღდათი, კახიანის ქ. №14                                

223 ქ. ვანი,  თავისუფლების ქ. №26

224 ქ. ზესტაფონი,  9 აპრილის ქ. №

225 ზესტაფონი, სოფ. სვირი

226 თერჯოლა, ჭანტურიძის ქ. №3

227 თერჯოლა, სოფ. სიმონეთი

228 სამტრედია,  რუსთაველის ქ.№ 29                                                                                                                  

229 სამტრედია, სოფ.  დიდი ჯიხაიში

230 საჩხერე,  გომართელის ქ. №22

231 საჩხერე, სოფ. პერევი

232 ხარაგაული, თაბუკაშვილის ქ. №

233 ხარაგაული, სოფ. ბორითი

234 ხონი,  ჭანტურიას ქ. №2

235 ხონი, სოფ. ღვედი                                                                             

236 ჭიათურა, . გრ. აბაშიძის ქ. №14

237 ტყიბული. რუსთაველის ქ. №11

238 ტყიბული სოფ. მოწამეთა

239 ამბროლაური . კოსტავას ქ. №41ა              

240 ლენტეხი      დ. აღმაშენებლის ქ.№12                                                 

241 ლენტეხი, სოფ. ჟახუნდერი

242 ონი. მინდელის ქ. №1

243 ცაგერი,  რუსთაველის  ქ. №


