
ვაკის რაიონი
1 აბაშიძის ქ. 60 ვაკე

გ. წერეთლის 1 ვაკე

3 ვაჟა-ფშაველას გამზ. და სანდრო ეულის ქუჩის კვეთა. ვაკე

4 ვაჟა-ფშაველას გამზ. და სანდრო ეულის ქუჩის კვეთა ვაკე

5
ვაჟა-ფშაველას გამზირი და  თოფურიას ქუჩის კვეთასთან 
(1)

ვაკე

6
ვაჟა-ფშაველას გამზირი და  თოფურიას ქუჩის კვეთასთან 
(2)

ვაკე

7 ვაჟა-ფშაველას გამზირი და მარიჯანის ქუჩის კუთხე (1) ვაკე

8 ვაჟა-ფშაველას გამზირი და მარიჯანის ქუჩის კუთხე (2) ვაკე

9 თაქთაქიშვილის ქუჩა (რიგის ქ.) 7 ვაკე
10 უნივერსიტეტის ქ.2 ვაკე
11 უნივერსიტეტის ქ.  N 6 ვაკე
12 უნივერსიტეტის ქ. 6 ვაკე
13 უნივერსიტეტის ქუჩა 2 ვაკე
14 უნივერსიტეტის ქუჩა იპოდრომთან (1) ვაკე
15 უნივერსიტეტის ქუჩა იპოდრომთან (2) ვაკე
16 უნივერსიტეტის ქუჩა ნაკვ. N8 ვაკე
17 უნივერსიტეტის ქუჩის ბოლოს  (1) ვაკე
18 უნივერსიტეტის ქუჩის ბოლოს  (2) ვაკე
19 უნივერსიტეტის ქუჩის ბოლოს  (3) ვაკე
20 ფალიაშვილის 26 ვაკე
21 ფალიაშვილის ქ. 61 ვაკე
22 ფალიაშვილის ქ. 87 ვაკე
23 ქავთარაძის 4-ის მიმდ ვაკე
24 ქავთარაძის ქუჩა ლეჩკომბინატის გადმოსწვრივ ვაკე
25 ყიფშიძის 2 ვაკე
26 წყნეთის გზატკეცილი 1 და 2 ვაკე
27 წყნეთის გზატკეცილი 7 ვაკე
28 წყნეთის გზატკეცილი 23ა ვაკე
29 წყნეთის გზატკეცილი 29 ვაკე

30 წყნეთის გზატკეცილი, სტუდქალაქის მოპირდაპირედ ვაკე

31 ჭავჭავაძის 49 ვაკე
32 ჭავჭავაძის გამზ. 30 (1) ვაკე
33 ჭავჭავაძის გამზ. 30 (1) ვაკე
34 ჭავჭავაძის გამზ. 5 ვაკე
35 ჭავჭავაძის გამზ. 49 ვაკე
36 ჭავჭავაძის გამზ. 49ა (1) ვაკე
37 ჭავჭავაძის გამზ. 49ა (2) ვაკე
38 ჭავჭავაძის გამზ. 50 (1) ვაკე
39 ჭავჭავაძის გამზ. 50 (2) ვაკე
40 ჭავჭავაძის გამზ. 60 ვაკე
41 ჭავჭავაძის გამზ. 64 (1) ვაკე
42 ჭავჭავაძის გამზ. 64 (2) ვაკე
43 ჭავჭავაძის გამზირი და მოსაშვილის 11 ვაკე
44 ჭავჭავაძის გამზირი გალაკტიონის ძეგლთან (1) ვაკე
45 ჭავჭავაძის გამზირი გალაქტიონის ძეგლთან (2) ვაკე
46 ნუცუბიძის მე-4 მ.რ. კაპანელის ქუჩა ვაკე



47 ნუცუბიძის 129 რესტორანი ქვევრი ვაკე
საბურთალოს რაიონი

1 26 მაისის მოედანი. 1 აკურის და ალმასიანის ქუჩა (1) საბურთალო
2 26 მაისის მოედანი. 1 აკურის და ალმასიანის ქუჩა (2) საბურთალო

3 26 მაისის მოედანი. 1 აკურის და ალმასიანის ქუჩა (3) საბურთალო

4  ასათიანის 10 საბურთალო
5 ბერბუკის ქუჩა N5 საბურთალო
6  ჩიქოვანის ქუჩა 16 საბურთალო
7  ჩიქოვანის ქუჩა N25 საბურთალო
8  ჩიქოვანის ქუჩა N45 საბურთალო
9  ცინცაძის ქუჩა 75 საბურთალო

10 დოლიძის ქუჩა 2 საბურთალო
11 დოლიძის ქუჩა 3 საბურთალო
12 პეკინის 30 საბურთალო
13 საბურთალოს ქუჩა (1) საბურთალო
14 საბურთალოს ქუჩა (2) საბურთალო
15 შარტავას 27 საბურთალო
16 შარტავას 27-29 საბურთალო
17 შარტავას ქუჩა 31-33 საბურთალო
18 შარტავას ქუჩა 35 საბურთალო
19 შარტავას ქუჩა 43 საბურთალო
20 სპორტის სასახლესთან 26 მაისის მოედანი საბურთალო
21 თაბუკაშვილის ქუჩა 7. 9 (1) საბურთალო
22 თაბუკაშვილის ქუჩა 7. 9 (2) საბურთალო
23 თამარაშვილის ქუჩა N13 საბურთალო
24 ვაჟა-ფშაველას 27 - სასტუმრო აფხაზეთი საბურთალო
25 ვაჟა-ფშაველას 40 საბურთალო
26 ვაჟა-ფშაველას 43 საბურთალო
27 ყაზბეგის N15 (1) საბურთალო
28 ყაზბეგის N15 (2) საბურთალო
29 ყაზბეგის N22 საბურთალო
30 აღმაშენებლის ხეივანი, მმს გაზის მიმდ. საბურთალო
31 აღმაშენებლის ხეივანი, ბელუქსის მაღაზიებს შორის საბურთალო
32 აღმაშენებლის ხეივანი. ემბავუდთან საბურთალო
33 აღმაშენებლის ხეივანი. ფერაძის ქ. ჩასახვევთან საბურთალო
34 აღმაშენებლის ხეივანი. გლდანის გადასახვევთან საბურთალო
35 აღმაშენებლის ხეივანი. კარფურთან საბურთალო
36 აღმაშენებლის ხეივანი. ლაზურთან საბურთალო

37 აღმაშენებლის ხეივანი. მმს გაზ გასამართ სადგურთან საბურთალო

38 აღმაშენებლის ხეივანი. მუხათგვერდის ასახვევთან საბურთალო
39 აღმაშენებლის ხეივანი. პანასონიკთან საბურთალო
40 აღმაშენებლის ხეივანი. სასტუმრო პატრიოტთან საბურთალო

41
აღმაშენებლის ხეივანი. თბილისის შემოსასვლელი. 
კარიბჭე

საბურთალო

42 აღმაშენებლის ხეივანი. ხეივანთან საბურთალო
43 ბრწყინვალეს ქუჩა ეკლესიასთან საბურთალო
44 ბრწყინვალეს ქუჩა #31 ის მოპირდაპირედ საბურთალო
45 ფარნავაზ მეფის გამზ. პეტრიწის მოპირდაპირედ საბურთალო
46 ფარნავაზ მეფის გამზ. და პეტრიწის კუთხეში საბურთალო
47 გელოვანის გამზ. 4-თან საბურთალო
48 გელოვანის გამზ. 4-თან (2) საბურთალო
49 გელოვანის გამზ. სარაჯიშვილის 1-თან საბურთალო



50 მირიან მეფის ქ. 13-ის მოპირდაპირედ საბურთალო
51 მირიან მეფის ქ. 3 კვარტ. წრესთან საბურთალო
52 მირიან მეფის ქ. იოლთან საბურთალო
53 მირიან მეფის ქ. #20-ის მოპირდაპირედ საბურთალო
54 მირიან მეფის და პეტრე იბერის კვეთა საბურთალო
55 პეტრე იბერი. პოლიციასთან საბურთალო
56 პეტრე იბერის ქ. სკოლა ივერონთან საბურთალო
57 პეტრე იბერისა და ბრწყინვალეს კვეთა საბურთალო
58 პეტრე იბერისა და მირიან მეფის კვეთა საბურთალო
59 თავდადებულის ქ. #29-ის მოპირდაპირედ საბურთალო
60 თავდადებულის ქ. #10 თან საბურთალო

ისნის რაიონი
1 კვაჭანტირაძის ქ. ისანი
2  დოდაშვილის მოედანი. ისანი
3  ბარათაშვილის სახელობის მარცხენა სანაპირო (1) ისანი
4  ბარათაშვილის სახელობის მარცხენა სანაპირო (2) ისანი
5 ბარათაშვილის სახელობის მარცხენა სანაპირო (3) ისანი
6 ბარათაშვილის სახელობის მარცხენა სანაპირო (4) ისანი
7 ბარათაშვილის სახელობის მარცხენა სანაპირო (5) ისანი
8 იალბუზის ქ (1) ისანი
9 იალბუზის ქ (2) ისანი

10 იალბუზის ქ (3) ისანი
11 შავი ზღვის ქ (1) ისანი
12 შავი ზღვის ქ (2) ისანი
13 შავი ზღვის ქ (3) ისანი
14 შავი ზღვის ქ (4) ისანი
15 შავი ზღვის ქ (5) ისანი
16 დოესის ქ. ისანი
17 აწყურის ქ. ისანი
18 ქეთევან წამებულის გამზირი (1) ისანი
19 ქეთევან წამებულის გამზირი (2) ისანი
20 ქეთევან წამებულის გამზირი (3) ისანი
21 ქეთევან წამებულის გამზირი (4) ისანი
22 ქეთევან წამებულის გამზირი (5) ისანი
23 ვაზისუბანი კვაჭანტირაძის ქუჩის ბოლოს ისანი
24 ვაზისუბანი პირველი მ/რ. 12 კორპ. მიმდ ისანი
25 ვაზისუბანი, ეშბას ქუჩაზე ისანი
26 ვაზისუბანი, მე-3 მ/რ. პირველ და მეორე კვ. შორის ისანი
27 ვაზისუბანი, პირამიდა პოლიციის მიმდეარედ ისანი
28 ვაზისუბნის საბაგიროს ქვედა ამოსასვლელი ისანი
29 კაკაბეთის 92 ისანი
30 კახეთის გზატკეცილსა და კოპცოვის ქუჩის კვეთა ისანი
31 კვაჭანტირაძის 16ა-ს მიმდებარედ ისანი
32 მელაანის 60 ისანი
33 სამგორის მეტროს ზედა ამოსასვლელი ისანი
34 შანდორ პეტეფის 11 ისანი
35 შანდორ პეტეფის 27 ისანი
36 300 არაგველების ქ. ისანი
37 საექიმოს გასასვლელი 12 ისანი
38 დოდაშვილის მოედანი ისანი
39 ისნის მეტროს მიმდებარედ ისანი
40 ისნის გამგეობის მიმდებარედ ისანი
41 საექიმოს გასასვლელი 10 მიმდებარედ ისანი
42 ალ. წულუკიძის 21 ისანი



43 მესხიშვილის 23 ისანი
სამგორის რაიონი

1 ლოჭინის დასახლება. სამგორი
2 აეროპორტის დასახლება.45 კორპუსი (1) სამგორი
3 აეროპორტის დასახლება.45 კორპუსი (2) სამგორი
4 ვარკეთილი მე-4 მ/რ. ჩინელების ტერიტორია სამგორი
5 ვარკეთილი, ზემო პლატო, მე-10 კორპ. მიმდ სამგორი
6 ვარკეთილი, მე-2 მ/რ. 39 და 40 კორპუსებს შორის სამგორი
7 ვარკეთილი, მე-3 მასივი, 9 კვ. 5 კორპ. მიმდ სამგორი
8 ვარკეთილი, მე-3 მასივი, მე-3 კვ. 5 კორპ. მიმდ~ სამგორი
9 ვარკეთილი, მე-3 მასივი, მე-3 კვ. 8 კორპ. მიმდ სამგორი

10 ვარკეთილი, მე-3 მრ. 180 სკოლის მიმდებარედ სამგორი
11 ვარკეთილი, მე-4 მ/რ. მე-3 კვ. 14 კორპ. მიმდ სამგორი
12 ვარკეთილი, პირველი მ/რ. სუხიშვილის ქუჩა სამგორი
13 ვარკეთილი,მე-4 მ/რ. მე-2 რიგის დასაწყისი სამგორი
14 ვარკეთილი, მე-3 მ/რ, 180 სკოლის მიმდებარედ სამგორი
15 ვარკეთილი-3, ერთიან მებრძოლთა  ქუჩა სამგორი
16 გახოკიძის 6ა სამგორი
17 გახოკიძის 8ა სამგორი
18 გახოკიძის 62 სამგორი
19 კალოუბნის 9 სამგორი
20 კალოუბნის 4 სამგორი
21 კალოუბნის 34 სამგორი
22 კახეტის გზტ.ორხევის ხიდებთან სამგორი
23 კახეთის გზტ. ლილოს ბაზრობასთან სამგორი
24 კახეთის გზატკეცილი36 სამგორი
25 რაფაელ დვალის 11 გ სამგორი
26 საცხენისის 16 სამგორი
27 ხომლელის 2 კორპ. მიმდ სამგორი
28 ხომლელის ე კორპ. მიმდ სამგორი
29 ორხევი.ჩანტლაძის ქუჩა სამგორი
30 აეროდრომის მე-3 ქუჩა 4ა სამგორი
31 აეროდრომის მე-3 ქუჩა 6-8 სამგორი
32 აეროდრომის მე-8 ქუჩა 1 სამგორი
33 აეროდრომის პირველი ქუჩა 20-21 სამგორი

გლდანის რაიონი
1 ზაჰესი-ავჭალის ქ. ყოფილი კოლონიის მიმდებარედ გლდანი
2 სარაჯიშვილის 16ა გლდანი

3
მეტრო სარაჯიშვილის მიმდებარედ (სასტუმრო შაინის 
მიმდებარედ)

გლდანი

4 ხევძმარის 1 მიმდებარედ(სასტუმრო შაინის მიმდებარედ) გლდანი

5 ხევძმარის ქ. მიმდებარედ გლდანი
6 შეშელიძის 100-ის მიმდებარედ გლდანი
7 მუხიანი გობრონიძის დასაწყისი (ბალავარი) გლდანი
8 მუხიანის გადასახვევი კარფურის ღობე გლდანი
9 მუხიანი-თემქის დამაკავშირებელი გზა გლდანი

10 შენგელია გობრონიძის კვეთაზე კარფური გლდანი
11 მარატ ნოზაძის ქუჩა გლდანი
12 გლდანი 2 მ/რ კ.30-ის მიმდებარედ გლდანი
13 მარატ ნოზაძის ქ. გლდანი
14 მუხიანი მე-4 მ/რ მე-7 კორპ. მიმდებარედ გლდანი
15 გლდანი მე-5 მ/რ 29 კ. მიმდებარედ სმარტთან გლდანი
16 გლდანი მე-5 მ/რ კ.12-ის მიმდებარედ გლდანი



17 გლდანის 3ა მ.რ ნანეიშვილის ქ.N23 გლდანი

18 ანგია ბოჭორიშვილის ქ. პირველი მ/რ კ.2-ის მიმდებარედ გლდანი

19 ბოჭორიშვილის 15 გლდანი
20 ვეკუას 18 გლდანი
21 გლდანი მე-7 და მე-8 მ/რ რაიონების გამყოფზე გლდანი
22 ხიზანიშვილის ქ. ფრესკოს მიმდებარედ გლდანი
23 გლდანი ხიზანიშვილის ქ.42-ის მიმდებარედ გლდანი
24 გლდანი-ხიზანიშვილის ქ. 22-ის მიმდებარედ გლდანი
25 იპოლიტოვ-ივანოვის ქ. N10-ის მიმდებარედ გლდანი
26 იპოლიტოვ-ივანოვი 49-ის მიმდებარედ გლდანი
27 იპოლიტოვ ივანოვი- ავჭალის სარაგბო სტადიონი გლდანი
28 ვასაძის და ქერჩის ქუჩბს შორის გლდანი
29 ქერჩის და ვასაძის კვეთა გლდანი
30 ვასაძის ქ. (1) გლდანი
31 ვასაძის ქ. (2) გლდანი
32 ვასაძის ქ. (3) გლდანი
33 ვასაძისა და ხიზანიშვილის კვეთა გლდანი
34 შეშელიძის ქ. 47-ის მოპირდაპირედ გლდანი

35
შეშელიძის ქ. - ხევძმარის 63-ხიზაბავრი შეშელიძის 
კვეთასთნ

გლდანი

36
მუხიანი-გობრონიძე-ავჭალა 1 დასახლების დასაწყისში 
ბალავარი

გლდანი

37 გლდანის მე-5 მ/რ კ.19 გლდანი
ნაძალადევის რაიონი

1 დ. გურამიშვილის გამზ. N84 მიმდ. ნაძალადევი
2 დ. გურამიშვილის გამზ. ფრესკოს მიმდ. ნაძალადევი
3 დ. გურამიშვილის გამზ. N64 ნაძალადევი
4 ქვიშხეთის ქ. N1(ბ) ნაძალადევი
5 დ. გურამიშვილის გამზ. N21(ა) ნაძალადევი
6 მექანიზაციის ქ.N1 ნაძალადევი
7 ერისთავის ქ.N3 ნაძალადევი
8 ერისთავის ქ. N10 ნაძალადევი
9 ც.დადიანის ქ. N229 ნაძალადევი

10 ც.დადიანის ქ. N201 ნაძალადევი
11 ც.დადიანის ქ. N118-120 ნაძალადევი
12 მახალდიანის ქ.N1 ნაძალადევი
13 მანჯგალაძისა და ხევსურეთის ქ. კვეთა ნაძალადევი
14 ცინცაძისა და სააკაძის კვეთა ნაძალადევი
15 ც.დადიანის ქ.N237 ნაძალადევი
16 ჭყონდიდელის ქ.N20 ნაძალადევი
17 ჭყონდიდელის ქ.N85 ნაძალადევი
18 ტრიკოტაჟის ქ. N3 ნაძალადევი
19 დ. გურამიშვილის გამზ. ,,დომბიტასთან“ ნაძალადევი
20 დ. გურამიშვილის გამზ. N41 მიმდ. ნაძალადევი
21 შატილისა და ურეკის ქ. კვეთა ნაძალადევი
22 ჩარგლის ქ.79 ნაძალადევი
23 ჩარგლის ქ.75 ნაძალადევი
24 თემქა ანაპის ქ. ნაძალადევი
25 მუხიანი თემქის შემაერთებელი გზაზე ნაძალადევი
26 თემქა 3 მ/რ, 3კვ. კორპ.N53  მიმდ. ნაძალადევი
27 რომელაშვილის ქ. თემქა ნაძალადევი
28 თემქა მე-10 კვ. კორპ.27 წინ ნაძალადევი
29 დ. გურამიშვილის გამზ. N64 ნაძალადევი



30 ქსნისა და ფეიქრების ქ. კვეთა (რომპეტროლთან) ნაძალადევი

31 ხეხილსანერგე მეურნეობა (გარდენიას მოპირდაპირედ) ნაძალადევი

32 ურიდიას ქ.44 ნაძალადევი
33 ც.დადიანის ქ.N265 ნაძალადევი
34 მანჯგალაძის ქ. 88 ნაძალადევი
35 სააკაძის ქ. 85 ნაძალადევი
36 ვარდისუბნის ქ. 6 ნაძალადევი
37 ქვიშხეთის ქ. 35 ნაძალადევი
38 თემქა 4 მ/რ კორპ. 4 მიმდ. ნაძალადევი
39 თემქა ანაპის ქ. ,, არაშენდასთან"" ნაძალადევი

მთაწმინდის რაიონი
1 ყიფიანის 31 მთაწმინდა
2 კოტე მესხის აღმ 1 მთაწმინდა
3 მაყაშვილის 34 მიმდ მთაწმინდა
4 მელიქიშვილის 5 მთაწმინდა
5 მელიქიშვილის 15 მთაწმინდა
6 მელიქიშვილის 49  2 მთაწმინდა
7 მელიქიშვილის 49 მთაწმინდა
8 რუსთაველის 2 მთაწმინდა
9 რუსთაველის 30 მთაწმინდა

10 მტკვრის მარჯვენა სანაპირო ლაგუნას მიმდებარედ მთაწმინდა
11 გოგებაშვილის 32-34 მთაწმინდა
12 გოგებაშვილის 48 მთაწმინდა
13 რჩეულიშვილის 9ა მთაწმინდა
14 რჩეულიშვილის მე-2 ჩიხი N4 მთაწმინდა
15 მ. ჯავახიშვილის (ელბაქიძე) 11 მთაწმინდა
16 ლაგუნას მიმდებარედ მთაწმინდა

17 გალაკტიონის ხიდის მიმდებარედ (მარჯვენა სანაპირო მთაწმინდა

18 კოსტავას 45 მთაწმინდა
19 კოსტავას პირველი შეს N1 მთაწმინდა

კრწანისის რაიონი
1 გორგასლის 25 კრწანისი
2 გორგასლის 81 კრწანისი
3 გორგასლისა და გულიას ქუჩების გადაკვეთა კრწანისი
4 გორგასალის 10 კრწანისი
5 გორგასალის 15 კრწანისი
6 გორგასალის 16 კრწანისი
7 გორგასალის 63 კრწანისი
8 გორგასალის 69 კრწანისი
9 გრიშაშვილის 29 კრწანისი

10 გრიშაშვილის 47 კრწანისი

11
გრიშაშვილის ქუჩა მოსწავლეახალგაზრდობის სასახლის 
მიმდებარედ

კრწანისი

12 გულიას 1 კრწანისი
13 გულიას ქუჩა კრწანისი
14 გულუას 22 კრწანისი
15 გულუას ქუჩა (2) კრწანისი
16 გულუას ქუჩა (3) კრწანისი
17 გულუას ქუჩა კრწანისი
18 გულუას ქუჩის დასაწყისი კრწანისი
19 ვეზიროვის 9 კრწანისი
20 გორგასალის 49 კრწანისი



21 გორგასალის და გულიას ქუცების გადაკვეთა კრწანისი
22 გულუას ქუჩა 2ა კრწანისი
23 კრწანისის ქუჩის ასახვევის მოპირდაპირედ კრწანისი

დიდუბის რაიონი
1 ა. ბელიაშვილის ქ. 10 დიდუბე
2 ა. ბელიაშვილის ქ. 36 დიდუბე
3 ა. ბელიაშვილის ქ. 43 დიდუბე
4 ა. ბელიაშვილის ქ. 85 დიდუბე
5 ა. ბელიაშვილის ქ. 111 დიდუბე
6 ა. ბელიაშვილის ქ. fiati-ს ცენტრის გვერდით დიდუბე
7 ა. ბელიაშვილის ქ. fiat-ის ცენტრის მოპირდაპირედ დიდუბე
8 ა. ბელიაშვილის ქ. მაღაზია საგა-ს გვერდით დიდუბე

9 ა. ბელიაშვილის ქ. რესტორან ფაეტონის გვერძე(დიდუბე) დიდუბე

10 აგლაძის ქ. 11-ა დიდუბე
11 აკ წერეთლის გამზ 56 დიდუბე
12 აკ. წერეთლის გამზ 27 დიდუბე
13 აკ. წერეთლის გამზ. 37-39 დიდუბე
14 აკ. წერეთლის გამზ. 47. დიდუბე
15 აკ. წერეთლის გამზ.50-52 დიდუბე

16 აკ. წერეთლის გამზირის და სამტრედიის ქუჩის კვეთა დიდუბე

17 ბაქრაძის ქ. არმისული შუქნიშანთან დიდუბე
18 ბაქრაძის ქ. ძველი საჯარიმო ავტოსადგომის მიმდ. დიდუბე
19 ბელიაშვილისა და ჩაჩავას ქუჩების კვეთა დიდუბე
20 დ. ყიფიანის ქ. მუშტაიდის მოპიდაპირედ დიდუბე
21 დიღმის მას. მე-5 კვ. მე-5ა კორპუსის მიმდ. დიდუბე

22 დიღმის მას. პირველი კვ. აღმაშენებლის ძეგლის მიმდ. დიდუბე

23 დიღმის მასივი მე-3 კვ. პირველი კორპუსის მიმდ. დიდუბე
24 ევდოშვილის ქ. 6 დიდუბე
25 ვ. ბაგრატიონის ქ. 53 დიდუბე
26 თევდორე მღვდლის ქ. 24 დიდუბე
27 კედიას ქ. 10 დიდუბე
28 ლუბლიანას ქ. 2-6 გაგუას კლინიკა დიდუბე
29 ლუბლიანას ქ. 11-ის იაშვილის კლინიკა დიდუბე

30
ლუბლიანას ქ. 13ბ-ს მიმდ. რკინიგზის საავდმყოფოს 
ტერიტორია

დიდუბე

31 მ. ჭიაურელის ქ. 7. ჯავრიშვილის კლინიკა დიდუბე
32 მირცხულავას ქ. 9-11 დიდუბე
33 სამტრედიის ქ. 18 დიდუბე
34 სოხუმის 1. მე-100 სკოლა დიდუბე
35 ფოთის ქ. 10-12 დიდუბე
36 ჩაჩავას ქ 2-4-6-8-10. (ბოხუა) დიდუბე
37 ცაბაძის ქ. 8-ბ (1) დიდუბე
38 ცაბაძის ქ. 8-ბ (2) დიდუბე
39 წყალტუბოს ქ. 10-12-14 დიდუბე
40 წყალტუბოს ქ. 11 დიდუბე
41 წყალტუბოს ქ. 24 დიდუბე
42 წყალტუბოს ქ. 27 დიდუბე
43 ბელიაშვილის ქ.22 დიდუბე
44 კედიას ქ. 8 დიდუბე

ჩუღურეთის რაიონი
1 დოლიძისა და კლდიაშვილის კვეთა ჩუღურეთი



2 ზაარბრიუკენის მოედანი ჩუღურეთი
3 ს. ქურდიანის 2 ჩუღურეთი
4 სანაპიროს და აბაშიძის კვეთა ჩუღურეთი
5 სუნდუკიანისა და წინამძღვრიშვილის კვეთა ჩუღურეთი
6 უ. ჩხეიძის 17 (1) ჩუღურეთი
7 უ. ჩხეიძის 17 (2) ჩუღურეთი
8 უზნაძის 2 (1) ჩუღურეთი
9 უზნაძის 2 (2) ჩუღურეთი

10 უზნაძის 2 (3) ჩუღურეთი
11 უზნაძის 51 (1) ჩუღურეთი
12 უზნაძის 51 (2) ჩუღურეთი
13 უზნაძის 68ა ჩუღურეთი
14 უზნაძის 111 ჩუღურეთი
15 უზნაძის14 (1) ჩუღურეთი
16 უზნაძის14 (2) ჩუღურეთი
17 ფოცხვერაშვილისა და ჩუბინაშვილის კვეთა ჩუღურეთი
18 ჩიტაიას 6 ჩუღურეთი
19 ჩუბინაშვილის 41 (1) ჩუღურეთი
20 ჩუბინაშვილის 41 (2) ჩუღურეთი
21 ც. დადიანის 7 ჩუღურეთი


	ნუსხა

