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დანაყოფის დასახელება მისამართი

1       შსს ადმინისტრაციული შენობა ქ.თბილისი, გულუას ქ. №8        

2       შსს ადმინისტრაციული შენობა ქ.თბილისი, გულუას ქ. №10

3       შსს ადმინისტრაციული შენობა ქ.თბილისი, ნოე რამიშვილი ქ. №38

4 ქ. თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის  ადმინისტრაციული შენობა ქ.თბილისი, კორნელი ჩალაძის N1                                              

5 ძველი თბილისის სამმართველო და მე-7 განყოფილება ქ.თბილისი, თაბუკაშვილის ქ.N27                                  

6 ძველი თბილისის სამმართველოს პირველი განყოფილება ქ.თბილისი, ცურტაველის N29                           

7 ძველი თბილისის სამმართველოს მე-2 განყოფილება ქ.თბილისი, ჩიტაიას ქ.N17                                      

8 ძველი თბილისის სამმართველოს მე-3 განყოფილება ქ.თბილისი, რჩეულიშვილის ქუჩა, კორპუსი N2        

9 ძველი თბილისის სამმართველოს მე-4 განყოფილება ქ.თბილისი, დაბა წყნეთი რუსთაველის ქუჩა №1       

10 ძველი თბილისის სამმართველოს მე-5 განყოფილება ქ.თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზ. N113                             

11 ძველი თბილისის სამმართველოს მე-6 განყოფილება ქ.თბილისი,  ტაბახმელა                                                  

12 ისანი-სამგორის სამმართველოს და მე-11 განყოფილება ქ.თბილისი, მოსკოვის გამზირი N14                                      

13 ისანი-სამგორის სამმართველოს პირველი განყოფილება ქ.თბილისი, შუამთის ქ.N13                                                  

14 ისანი-სამგორის სამმართველოს მე-2 განყოფილება ქ.თბილისი, ვაზისუბნის პირველი მ/რ                      

15 ისანი-სამგორის სამმართველოს მე-3 განყოფილება ქ.თბილისი, ბოგდან ხმელნიცკის ქუჩა (ნაკვეთი02/102)         

16 ისანი-სამგორის სამმართველოს მე-4 განყოფილება ქ.თბილისი, ლილოს დასახლება                                           

17 ისანი-სამგორის სამმართველოს მე-5  განყოფილება ქ.თბილისი, მოსკოვის გამზირი გამყოფი ზოლი N6            

18 ისანი-სამგორის სამმართველოს მე-6 განყოფილება ქ.თბილისი, აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორია            

19 ისანი-სამგორის სამმართველოს მე–7 განყოფილება ქ.თბილისი, ცისკარიშვილის N3-ა                        

20 ისანი-სამგორის სამმართველოს მე-8 განყოფილება ქ.თბილისი, ვარკეთილი-3 მე-3 მ/რ                                  

21 ისანი-სამგორის სამმართველოს მე-9 განყოფილება ქ.თბილისი, რუსთავის გზატკეცილი N3                                  

22 ისანი-სამგორის სამმართველოს მე-10 განყოფილება ქ.თბილისი, დიდი ლილო                                                          

23 გლდანი-ნაძალადევის სამმართველო და მე-8 განყოფილება ქ.თბილისი, გურამიშვილის გამზირი N17                            

24 გლდანი-ნაძალადევის სამმართველო პირველი განყოფილება ქ.თბილისი, გლდანის  მე-5 და მე-6 მ/რ შორის                        

25 გლდანი-ნაძალადევის სამმართველოს მე-2 და მე-10 განყოფილება ქ.თბილისი, ქერჩის ქ.N6                                                         

26 გლდანი-ნაძალადევის სამმართველოს მე-3 განყოფილება ქ.თბილისი, მუხიანი მე-4 , კორპ N5;                     

27 გლდანი-ნაძალადევის სამმართველოს მე-4 განყოფილება ქ.თბილისი, ლიბანის ქ.N.5;                                                    

28 გლდანი-ნაძალადევის სამმართველოს მე-5 განყოფილება ქ.თბილისი, სამღერეთის ქ.N25                                            

29 გლდანი-ნაძალადევის სამმართველოს მე-6 განყოფილება
ქ.თბილისი, თემქა-მუხიანის გადასასვლელის 

მიმდებარედ           

30 გლდანი-ნაძალადევის სამმართველოს მე-7 განყოფილება ქ.თბილისი, თემქა,  მე-9 კვარტალი   

31 გლდანი-ნაძალადევის სამმართველოს მე-9 განყოფილება ქ.თბილისი, ც.დადიანის ქ.N164                                         

32 ვაკე-საბურთალოს სამმართველო და მე-5 განყოფილება ქ.თბილისი, კოსტავას ქ.N68                                                     

33 ვაკე-საბურთალოს სამმართველოს პირველი განყოფილება
ქ.თბილისი, ჭავჭავაძის პირველი ჩიხი, მზიურის 

მიმდებარედ

34 ვაკე-საბურთალოს სამმართველოს მე-2 განყოფილება ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას მე-2 კვარტალი, კორპ. N 1             

35 ვაკე-საბურთალოს სამმართველოს მე-3 განყოფილება ქ.თბილისი, ნუცუბიძის პირველი მ/რ               

36 ვაკე-საბურთალოს სამმართველოს მე–4 განყოფილება ქ.თბილისი, იოანე პეტრიწის ქუჩის ბოლოს                     

37 ვაკე-საბურთალოს სამმართველოს მე-7  განყოფილება ქ.თბილისი, გამსახურდიას N46

38 ვაკე-საბურთალოს სამმართველო და მე-6 განყოფილება ქ.თბილისი, სოფელი დიღომი

39 დიდუბე -  ჩუღურეთის სამმართველო        და                       მე-4  განყოფილება ქ.თბილისი, მეტრო სადგურ წერეთელის მიმდებარედ           

40 დიდუბე -  ჩუღურეთის პირველი განყოფილება ქ.თბილისი, დიღმის მასივი, მე-2 კვარტალი        

41 დიდუბე -  ჩუღურეთის მე-2 და პირველი განყოფილება ქ.თბილისი, აკაკი წერეთელის გამზ. N 115       

42 დიდუბე -  ჩუღურეთის მე-3 განყოფილება ქ.თბილისი, ნორიოს აღმართი  N54-ა                                   

43 აჭარის არ პოლიციის დეპარტამენტის შენობა ქ. ბათუმი, ტ. აბუსერიძის N11

44 ქ. ბათუმის საქალაქო სამმართველოს პირველი განყოფილება        ქ. ბათუმი, ტაბიძის ქ. N8

45 ქ. ბათუმის საქალაქო  სამმართველოს  მე–2 განყოფილება           ქ. ბათუმი, გორგილაძის ქ. N54/62

46 ქ. ბათუმის საქალაქო  სამმართველოს მე–3 განყოფილება    ქ. ბათუმი, შესახვევი ნავსადგური N4

47 ქ. ბათუმის საქალაქო  სამმართველოს  მე–4 განყოფილება                 ქ. ბათუმი, ჯავახიშვილის ქ. N55

2017 წელს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბალანსზე არსებული უძრავი ქონება (ადმინისტრაციული შენობები)



48 ქ. ბათუმის საქალაქო  სამმართველოს მე–5 განყოფილება                   ქ. ბათუმი, გრიშაშვილის N17

49 ქ. ბათუმის საქალაქო სამმართველოს მე–6 განყოფილება                 ქ. ბათუმი, რუსთაველის ქ. N 8 

50 ქ. ბათუმის საქალაქო  სამმართველოს  მე–7 განყოფილება          
ქ. ბათუმი, დასახლება ანგისა                                 ფრიდონ 

ხალვაშის. ქ N2

51 ხულოს რაიონული სამმართველო დაბა ხულო, რუსთაველის ქ N1, შესახვევი N1

52 შუახევის რაიონული სამმართველო  დაბა შუახევი, რუსთაველის ქ. N6

53 ქედის რაიონული სამმართველო        დაბა ქედა, ჭავჭავაძის ქ N5

54 ხელვაჩაურის რაიონული სამმართველო
დაბა ხელვაჩაური, ზაზა ფანასკერტელი- ციციშვილის ქ. 

N24

55 ხელვაჩაურის რაიონული სამმართველოს ახალშენის პოლიციის  შენობა ხელვაჩაური,  ს. ახალშენი

56 ხელვაჩაურის რაიონული სამმართველოს მახინჯაურის პოლიცია   ბათუმი, დასახლება მახინჯაური

57 ხელვაჩაურის რაიონული სამმართველოს  ურეხის განყოფილება  ბათუმი, დასახლება ურეხი

58 ხელვაჩაურის რაიონული სამმართველოს  გონიოს განყოფილება ქ. ბათუმი, დასახლება გონიო

59 კახაბრის პოლიციის შენობა დაბა ხელვაჩაური, ხიმშიაშვილის ქუჩა

60 ქობულეთის რაიონული სამმართველო           ქობულეთი, რუსთაველის ქ. N 168

61
ქობულეთის რაიონული სამმართველოს ხუცუბნის განყოფილება ქობულეთი 

ს. ხუცუბანი
ქობულეთი, ს. ხუცუბანი

62 ქობულეთის რაიონული სამმართველოს ჩაქვის განყოფილება დაბა ჩაქვი, მეგენეიშვილის ქ. N1

63 მუხაესტატეს პოლიციის შენობა ქობულეთი, ს.მუხაესტატე

64 შსს გურიის პოლიციის დეპარტამენტი ქ.ოზურგეთი,  ჭავჭავაძის ქ.N3 

65 ლაჩხუთის რაიონული სამმართველო ლანჩხუთი, ჟორდანიას ქ.N124ა

66  ლაჩხუთის რაიონული სამმართველოს სუფსის პოლიციის განყოფილება ლანჩხუთი, სოფ.სუფსა

67 ჩოხატაურის რაიონული სამმართველო ჩოხატაური, გოგიბერიძის ქ.N1

68 ბახმაროს პოლიციის განყოფილება ჩოხატაური, კურორტი ბახმარო ხიდისთავის ქუჩა

69 ოზურგეთის რაიონული სამმართველოს ბახვის პოლიციის განყოფილება ქ. ოზურგეთი, სოფ. ბახვი

70
იმერეთის,რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტი 

დეპარტამენტი 
ქ. ქუთაისი, ჯავახიშვილის N12

71 ზესტაფონის სამმართველოს სვირის განყოფილება ზესტაფონი, სოფელი სვირი

72 თერჯოლის სამმართველო თერჯოლა, ჭანტურიძის N3

73 სამტრედიის სამმართველოს დიდი ჯიხაიშის განყოფილება სამტრედია, სოფელი დიდი ჯიხაიში

74 ხარაგაულის სამმართველოს ბორითის განყოფილება ხარაგაული, სოფელი ბორითი

75 ხონის სამმართველო ხონი, ჭანტურიას N2

76 წყალტუბოს სამმართველო წყალტუბო, რუსთაველის N27

77 ლენტეხის სამმართველოს ჟახუნდერის განყოფილება ლენტეხი, სოფელი ჟახუნდერი

78 ჭიათურის სამმართველო ჭიათურა, აბაშიძის N14

79 ლენტეხის სამმართველო ლენტეხი, დ.აღმაშენებლის N12

80 ამბროლაურის სამმართველო ამბროლაური, კოსტავას N41 ა

81 ქ.ქუთაისის სამმართველო ქ.ქუთაისი, ორახელაშვილის N8

82 ქ.ქუთაისის სამმართველოს პირველი განყოფილება ქ.ქუთაისი, დ.აღმაშენებლის N117-119

83 ქ.ქუთაისის სამმართველოს პირველი განყოფილება (გამარჯვების) ქ.ქუთაისი, სულხან-საბას N19

84 ქ.ქუთაისის სამმართველოს მე-5 განყოფილება ქ.ქუთაისი, ბუხაიძის N12

85 ქ.ქუთაისის სამმართველოს მე-6  განყოფილება ქ.ქუთაისი, ახალგაზრდობის N44

86 ქ.ქუთაისის სამმართველოს მე-11 განყოფილება ქ.ქუთაისი, ნიუპორტის, რიჟინაშვილის,გელათის N2/3/2ა

87 ქ.ქუთაისის სამმართველოს მე-4  განყოფილება ქ.ქუთაისი, ნიკეას N42ა

88 ტყიბულის რაიონული სამმართველო ტყიბული, რუსთაველის N11

89 წყალტუბოს რაიონული სამმართველო  წყალტუბო, რუსთაველის N25

90 სამტრედიის რაიონული სამმართველო სამტრედია, რუსთაველის N29

91 საჩხერის სამმართველოს პერევის განყოფილება საჩხერე, სოფელი პერევი

92 წყალტუბოს ფარცხანაყანების განყოფილება წყალტუბო, სოფელი ფარცხანაყანები

93 წყალტუბოს გეგუთის განყოფილება წყალტუბო, სოფელი გეგუთი

94 წყალტუბოს ოფურჩხეთის განყოფილება წყალტუბო, სოფელი ოფურჩხეთი

95 თერჯოლის სამმართველოს ნახშირღელეს განყოფილება თერჯოლა, სოფელი სიმონეთი

96 ქ. ქუთაისის სამმართველოს მე-5 განყოფილება ქ. ქუთაისი, გრიშაშვილის N18



97 ტყიბულის  სამმართველო გელათის განყოფილება ტყიბული, სოფელი გელათი

98 ცაგერის სამმართველოს გელავერის განყოფილება ცაგერი, სოფელი ღვედი

99 ხარაგაულის რაიონული სამმართველო ხარაგაული, თაბუკაშვილის N2

100 ცაგერის რაიონული სამმართველო ცაგერი, რუსთაველის N50

101 ონის რაიონული სამმართველო ონი, დ.აღმაშენებლის N15ა

102 ვანის რაიონული სამმართველო ვანი, თავისუფლების N26

103 ხონის რაიონული სამმართველო ხონი, სოლომონ მეორის N9

104 ქუთაისის მე-3 განყოფილება ქ. ქუთაისი, ავტომშენებლის N35ბ

105 ზესტაფონის რაიონული სამმართველო ზესტაფონი, 9 აპრილის N1

106 საჩხერის რაიონული სამმართველო საჩხერე, გომართელის N22

107 ბაღდათის რაიონული სამმართველო ბაღდათი, კახიანის N14

108  კახეთის პოლიციის დეპარტამენტი          თელავი, აჩინებული

109 თელავის რაიონული სამმართველო თელავი, ვარდოშვილის ქ.N9

110 თელავის რაიონული სამმართველო, ნაფარეულის განყოფილება თელავი, სოფ.ნაფარეული

111 ახმეტის რაიონული სამმართველო         ახმეტა, ჩოლოყაშვილის ქ.N49

112 ახმეტის რაიონული სამმართველო,  სოფ.დუისის განყოფილება       ახმეტა, სოფ.დუისი

113 დედოფლისწყაროს რაიონული სამმართველო დედოფლისწყარო, რუსთაველის N18

114
დედოფლისწყაროს რაიონული სამმართველოს,  სოფ.არხილოსკალოს 

განყოფილება 
დედოფლისწყარო, სოფ.არხილოსკალო

115 საგარეჯოს რაინული სამმართველო საგარეჯო, კახეთის გზატკეცილი N110

116 საგარეჯოს რაიონული სამმართველოს, სოფ.იორმუღალო განყოფილება საგარეჯო,  სოფ.იორმუღალო

117 გურჯაანის რაიონული სამმართველო გურჯაანი, ნონეშვილის გამზირი N6

118 გურჯაანის რაიონული სამმართველო, კაჭრეთის განყოფილება გურჯაანი, სოფ. კაჭრეთი

119 ლაგოდეხის რაიონული სამმართველო ლაგოდეხი, დ.თავდადებულის ქ.N11

120 ლაგოდეხის რაიონული სამმართველოს სოფ. აფენის განყოფილება ლაგოდეხი, სოფ.აფენი

121 ყვარლის რაიონული სამმართველო ყვარელი, კუდიგორის ქ.N7

122 სიღნაღის რაიონული სამმართველო სიღნაღი, ბარათაშვილის ქ.N1ა

123 სიღნაღის რაიონული სამმართველო,  წნორის განყოფილება წნორი

124 მცხეთა-მთიანეთის პოლიციის დეპარტამენტი მცხეთა, სამხედროს N7

125 მცხეთის რაიონული სამმართველო მცხეთა, ღვინჯილიას  N1

126  მცხეთის რაიონული სამმართველოს წეროვნის პოლიციის განყოფილება მცხეთა, სოფელი წეროვანი

127  მცხეთის რაიონული სამმართველოს მუხრანის პოლიციის განყოფილება მცხეთა, სოფელი მუხრანი

128  მცხეთის რაიონული სამმართველოს საგურამოს პოლიციის განყოფილება მცხეთის, სოფელი საგურამო

129  დუშეთის რაიონული სამმართველოს ჟინვალის პოლიციის განყოფილება დუშეთი, დაბა ჟინვალი

130  დუშეთის რაიონული სამმართველო დუშეთი, რუსთაველის ქ N62

131  ყაზბეგის რაიონული სამმართველო ყაზბეგი, დ. სტეფანწმინდა

132 ყაზბეგის რაიონული სამმართველოს გუდაურის პოლიციის განყოფილება ყაზბეგი, სოფელი გუდაური

133
 თიანეთის რაიონული სამმართველოს ხევსურთსოფლის პოლიციის 

განყოფილება

თიანეთი, სოფელი 

ხევსურთსოფელი

134  თიანეთის რაიონული სამმართველო დაბა თიანეთი, რუსთაველის ქ. N7

135  ახალგორის რაიონული სამმართველო მცხეთა,  სოფელი მუხრანი

136  სამცხე-ჯავახეთის პოლიციის დეპარტამენტი ახალციხე, რუსთაველის ქუჩა N91      

137  ახალციხის რაიონული სამმართველო ახალციხე, თამარაშვილის ქუჩა N1      

138  ახალციხის რაიონული სამმართველოს ვალეს პოლიციის განყოფილება  ვალე, სტალინის ქუჩა N18

139  ადიგენის რაიონული სამმართველო ადიგენი, ერისთავის ქუჩა N34

140  ადიგენის რაიონული სამმართველოს აბასთუმნის პოლიციის განყოფილება აბასთუმანი, ასათიანის ქუჩა N39 

141  ადიგენის რაიონული სამმართველოს მოხეს პოლიციის განყოფილება ადიგენის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მოხე

142  ბორჯომის რაიონული სამმართველო ბორჯომი, წმინდა ნინოს ქუჩა N7          



143  ბორჯომის რაიონული სამმართველოს ბაკურიანის პოლიციის განყოფილება დ. ბაკურიანი, თამარ მეფის ქუჩა N1

144 ასპინძის რაიონული სამმართველო ასპინძა, ვარძიის ქუჩა N93 

145  ახალქალაქის რაიონული სამმართველო  ახალქალაქი, დ.აღმაშენებლის ქუჩა N5

146  ახალქალაქის რაიონული სამმართველოს ვაჩიანის პოლიციის განყოფილება ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი, სოფელი სულდა 

147
 ახალქალაქის რაიონული სამმართველოს ბარალეთის პოლიციის 

განყოფილება
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი, სოფელი კოთელია 

148   ნინოწმინდის რაიონული სამმართველო  ნინოწმინდა, თავისუფლების ქუჩა N8 

149  ნინოწმინდის რაიონული სამმართველოს განძის პოლიციის განყოფილება ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი, სოფელი განძა

150
 ნინოწმინდის რაიონული სამმართველოს გორელოვკის პოლიციის 

განყოფილება
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი, სოფელი გორელოვკა 

151 ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტი ქ.რუსთავი, ფიროსმანის N15

152 ქ. რუსთავის საქალაქო სამმართველო ქ.რუსთავი, გამზირი მეგობრობა N22ა

153 ქ. რუსთავის საქალაქო სამმართველოს პირველი განყოფილება ქ.რუსთავი, 21-ე მ/რ, კორპ N4ა

154 ქ. რუსთავის საქალაქო სამმართველოს მე-2 განყოფილება ქ.რუსთავი, რუსთაველის ქუჩა N27ა

155 ქ. რუსთავის საქალაქო სამმართველოს მე-3 განყოფილება ქ.რუსთავი, მე-17 მ/რ.

156 გარდაბნის რაიონული სამმართველო გარდაბანი, აღმაშენებლის ქ.  N14

157 გარდაბნის რაიონული სამმართველოს ვაზიანის განყოფილება გარდაბანი, სოფელი მატყოფი ვაზიანი

158 გარდაბნის რაიონული სამმართველოს ლემშვენიერას განყოფილება გარდაბანი, ლემშვენიერას ტერიტორია

159 გარდაბნის რაიონული სამმართველოს თელეთის  განყოფილება გარდაბანი, სოფელი თელეთი

160 გარდაბნის რაიონული სამმართველოს გაჩიანის  განყოფილება გარდაბანი, გამარჯვება სოფელი ფოლადაანკარი

161 მარნეულის რაიონული სამმართველო მარნეული, 26 მაისის ქუჩა, გოგებაშვილის 2

162 მარნეულის რაიონული სამმართველოს ალგეთის განყოფილება მარნეული, სოფელი მეორე ქესალო

163 მარნეულის რაიონული სამმართველოს კაჩაგანის განყოფილება მარნეული, სოფელი კაჩაგანი

164 მარნეულის რაიონული სამმართველოს სადახლოს განყოფილება მარნეული, სოფელი სადახლო

165 მარნეულის რაიონული სამმართველოს შულავერის განყოფილება მარნეული, სოფელი შულავერი

166 ბოლნისის რაიონული სამმართველო  ბოლნისი, სიონის ქ. 12

167 ბოლნისის რაიონული სამმართველოს კაზრეთის განყოფილება  ბოლნისი, დაბა კაზრეთი

168 ბოლნისის რაიონული სამმართველოს თამარისის განყოფილება ბოლნისი, სოფელი ცურტავი

169 ბოლნისის რაიონული სამმართველოს ტანძიის განყოფილება  ბოლნისი, სოფელი ტანძია

170 დმანისის რაიონული სამმართველო დმანისი, წმინდა ნინოს N67

171 დმანისის რაიონული სამმართველოს გუგუთის განყოფილება დმანისი, სოფელი საფარლო

172 დმანისი რაიონული სამმართველოს გომარეთის განყოფილება დმანისი, სოფელი სარკინეთი

173 თეთრიწყაროს რაიონული სამმართველო  თეთრიწყარო, თამარ მეფის ქ N36

174 თეთრიწყაროს რაიონული სამმართველოს კოდას განყოფილება  თეთრიწყარო, სოფელი კოდა

175 თეთრიწყაროს რაიონული სამმართველოს მანგლისის განყოფილება  თეთრიწყარო, სოფელი მანგლისი

176 წალკის რაიონული სამმართველო წალკა,  25 მარტის N68

177 წალკის რაიონული სამმართველო აიაზმას განყოფილება  წალკა, სოფელის აიაზმა

178 აჭარის საპატრულო პოლიციის  მთავარი სამმართველო ქ.ბათუმი, ტბელ აბუსერიძის N11

179
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის  სამცხე–ჯავახეთის მთავარი 

სამმართველო
ახალციხე, თამარაშვილის ქუჩა 

180
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის  სამეგრელო ზემო–სვანეთის მთავარი 

სამმართველო

ზუგდიდი, შ.ხუბულავას ქ.

(ყოფილი პარიზის ქ.N 1)

181
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის  სამეგრელო ზემო–სვანეთის მთავარი 

სამმართველოს მე–2 სახაზო განყოფილება 

თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტ.გზის 300კმ. 

სოფ.თეკლათი

182 შიდა ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის ადმინისტრაცია გორი, სუხიშვილის ქ. N2

183 გორის რაიონული სამმართველო გორი, მშვიდობის გამზ.N2

184 გორის რაიონული სამმართველოს პირველი განყოფილება (ტყვიავი) გორი, სოფ. ტყვიავი  

185 გორის რაიონული სამმართველოს მე-2 განყოფილება (შინდისი) გორი, სოფ. ვარიანი  

186 გორის რაიონული სამმართველოს მე-3 განყოფილება (მეჯვრისხევი) გორი, სოფ. მეჯვრისხევი  

187 გორის რაიონული სამმართველოს მე-4 განყოფილება (ატენი) გორი, სოფ. ხიდისთავი  

188 გორის რაიონული სამმართველოს მე-5 განყოფილება (ახალსოფელი) გორი, სოფ. ახალსოფელი  

189 კასპის რაიონული სამმართველო  კასპი, მ. კოსტავას ქ. №71

190 კასპის რაიონული სამმართველოს იგოეთის პოლიციის განყოფილება კასპი, სოფ. სამთავისი  

191 ქარელის რაიონული სამმართველო ქარელი,  თამარ მეფის ქ.18ა 



192 ქარელის რაიონული სამმართველოს პირველი განყოფილება (აგარა) ქარელი,  დ. აგარა

193 ქარელის რაიონული სამმართველოს შაქშაქეთის საგუშაგო ქარელი, სოფ. შაქშაქეთი

194 ქარელის რაიონული სამმართველოს მე-2 განყოფილება (კნოლევი) ქარელი, სოფ. კნოლევი

195 ქარელის რაიონული სამმართველოს მე-3 განყოფილება (ატოცი) ქარელი, სოფ. ატოცი

196 ქარელის რაიონული სამმართველოს მე-4 განყოფილება. (დვანი) ქარელი, სოფ. დვანი

197 ქარელის რაიონული სამმართველოს მე-5 განყოფილება (ღოღეთი) ქარელი, სოფ. ღოღეთი

198 ხაშურის რაიონული სამმართველო ხაშური, ბორჯომის ქ. N 194

199 ხაშურის რაიონული სამმართველოს სურამის პოლიციის განყოფილება დ. სურამი, აღმაშენებლის ქ. №21

200 ხაშურის რაიონული სამმართველოს წაღვლის პოლიციის განყოფილება ხაშური, სოფ. წაღვლი

201 ერედვის რაიონული სამმართველოს პირველი განყოფილება (ხურვალეთი) გორი, სოფ. ხურვალეთი

202 ერედვის რაიონული სამმართველოს მე-2 განყოფილება (ქვეში) გორი, სოფ. ქვეში

203 ქურთის რაიონული სამმართველოს პირველი განყოფილება (მერეთი) გორი, სოფ. მერეთი

204 ქურთის რაიონული სამმართველო მე-2 განყოფილება (დიცი) გორი, სოფ. დიცი

205 ქურთის რაიონული სამმართველოს მე-3 განყოფილება (ნიქოზი) გორი, სოფ. ნიქოზი

206 შსს სამეგრელო–ზემო  სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტი ზუგდიდი,  ჭითაწყარი

207 ზუგდიდის რაიონული სამმართველო ზუგდიდი, სოხუმის ქ.1 

208 ზუგდიდის რაიონული სამმართველოს  ზედაეწერის პოლიციის განყოფილება ზუგდიდი, ჩხორია

209 ზუგდიდის რაიონული სამმართველოს  ნარაზენის პოლიციის განყოფილება ზუგდიდი, ნარაზენი

210
ზუგდიდის რაიონული სამმართველოს  ი.ქ.კომბინატის  პოლიციის 

განყოფილება
ზუგდიდი, თამარ მეფის ქ  

211 ზუგდიდის რაიონული სამმართველოს  ანაკლიის  პოლიციის განყოფილება ზუგდიდი, ანაკლია    

212 ზუგდიდის რაიონული სამმართველოს  დარჩელის  პოლიციის განყოფილება ზუგდიდი, დარჩელი     

213 ზუგდიდის  რაიონული სამმართველოს რუხის განყოფილება ზუგდიდი, რუხი        

214 სენაკის რაიონული სამმართველო სენაკი, ტაბიძის ქ. 69

215 სენაკის რაიონული სამმართველოს ზანის პოლიციის განყოფილება სენაკი, ს. ზანა

216 სენაკის რაიონული სამმართველოს ნოსირის პოლიციის განყოფილება სენაკი, ს. ნოსირი

217 აბაშის რაიონული სამმართველო  აბაშა, თავისუფლების 44ა   

218 ხობის რაიონული სამმართველო ხობი, ც.დადიანის 190  

219 ხობის რაიონული სამმართველოს ჭალადიდის პოლიციის განყოფილება ხობი, ს. ჭალადიდი

220 წალენჯიხის რაიონული სამმართველო წალენჯიხა, ზუგდიდის ქ.5  

221 წალენჯიხის რაიონული სამმართველო,ჯვარის პოლიციის განყოფილება წალენჯიხა, ჯვარზენი

222 წალენჯიხის რაიონული სამმართველო/ფახულანის საგუშაგო/ წალენჯიხა, ფახულანი

223 წალენჯიხის რაიონული სამმართველო /მუჟავას საგუშაგო/ წალენჯიხა, მუჟავა

224 მესტიის რაიონული სამმართველო მესტია,  სეტის მოედანი

225 მესტიის რაიონული სამმართველოს იფარის პოლიციის განყოფილება მესტია,  იფარი   

226 მესტიის რაიონული სამმართველოს ხაიშის პოლიციის განყოფილება მესტია,  ხაიში   

227 მესტიის რაიონული სამმართველოს ბეჩოს პოლიციის განყოფილება მესტია,  ბეჩო

228 ფოთის რაიონული სამმართველო ქ. ფოთი, მშვიდობის ქუჩა 4

229 ფოთის რაიონული სამმართველოს ნაბადის პოლიციის განყოფილება ქ.ფოთი, სამეგრელოს ქN28

230 ფოთის რაიონული სამმართველოს მალთაყვის პოლიციის განყოფილება ქ.ფოთი, 26 მაისის  ქ.N39

231 მარტვილის რაიონული სამმართველო მარტვილი, ჭავჭავაძის ქ.1ა

232 მარტვილის რაიონული სამმართველოს დიდიჭყონის პოლიციის განყოფილება მარტვილი,დიდიჭყონი

233 მარტვილის რაიონული სამმართველოს ბანძის პოლიციის განყოფილება მარტვილი,ბანძა

234 ჩხოროწყუს რაიონული სამმართველო ჩხოროწყუ, კოსტავას ქ.1

235 ჩხოროწყუს რაიონული სამმართველო მუხურის განყოფილება ჩხოროწყუ, მუხური

236 საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის  გურიის მთავარი სამმართველო ოზურგეთი, ი. პეტრიწის ქ. N 9



237
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის  გურიის მთავარი სამმართველოს მე-2 

სახაზო საპატრულო განყოფილება
ლანჩხუთი, სოფ. წყალწმინდა

238
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის  შიდა ქართლის მთ.სამმართველოს I 

სამმართველოს მე–2 სახაზო საპატრულო განყოფილება
ხაშური, სოფ. ოსიაური

239 საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის  იმერეთის მთავარი  სამმართველო ქ.ქუთაისი, ორახელაშვილის ქ.N10

240

საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის  იმერეთის მთავარი  სამმართველოს  I 

სახაზო საპატრულო სამმართველოს  I სახაზო საპატრულო განყოფილება 

(ხევი)

ხარაგაულის რაიონი, სოფ.ხევი.

თბილისი-სენაკი-ლესელიძის გზის 152 კმ.

241
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის  იმერეთის მთავარი სამმართველოს მე-

4 სახაზო–საპატრულო განყოფილება (საჩხერე)
საჩხერის რაიონი,სოფ. გორისა

242
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის  იმერეთის მთავარი სამმართველოს მე-

4 სახაზო–საპატრულო განყოფილება (ჭიათურა)
ჭიათურის რაიონი, სოფ.ჯოყოითი

243
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის მცხეთა–მთიანეთის მთავარი 

სამმართველოს მე–2 სახაზო საპატრულო სამმართველოს მლეთის საგუშაგო
დუშეთის რაიონი, სოფ.მლეთა

244
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის  მცხეთა–მთიანეთის მთავარი 

სამმართველოს მე–2 სახაზო საპატრულო სამმართველოს კობის საგუშაგო
ყაზბეგის რაიონი, სოფ.კობი

245 საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის  კახეთის მთავარი სამმართველო ქ. თელავი  რუსთაველის ქუჩა №53

246
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის კახეთის მთავარი სამმართველოს მე–2 

სახაზო საპატრულო განყოფილება 
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