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თბილისი. დადიანის #2
თბილისი. დადიანის #24
თბილისი. დადიანის #259
თბილისი. დადიანის #41
თბილისი. დადიანის II მ/რ III კორპ. მიმდ.
თბილისი. დიღმის მე-5 კვ. Iა კორპ. მიმდ.
თბილისი. დიღმის-მასივი მე-4 კვ. მე-6 კ.
თბილისი. დოლიძის #2
თბილისი. ერისთავის #1
თბილისი. ვაგზალი 2
თბილისი. ვაგზალი 2/1
თბილისი. ვაგზალი 2/2
თბილისი. ვაგზლის 1
თბილისი. ვაზისუბნის დას. I მ/რ კორპ. #12
თბილისი. ვაჟა-ფშაველას #12
თბილისი. ვაჟა-ფშაველას #27ა
თბილისი. ვაჟა-ფშაველას #41
თბილისი. ვაჟა-ფშაველას #43
თბილისი. ვაჟა-ფშაველას #54
თბილისი. ვაჟა-ფშაველას #7
თბილისი. ვაჟა-ფშაველას #73
თბილისი. ვაჟა-ფშაველას #87
თბილისი. ვარკეთილი  ხომლელის ქ. #1
თბილისი. ვარკეთილი III მ/რ მე-3 კვ. მე-3 კორპ.
თბილისი. ვარკეთილი მე-8 კვ. კორპ. #1
თბილისი. ვარკეთილის III მ/რ 1,2,3 მ/რ კვეთა
თბილისი. ვარკეთილის IV მ/რ კორპ. #410
თბილისი. თამარ მეფის #30
თბილისი. თამარაშვილის ქ. #1
თბილისი. თევდორე მღდლის #5
თბილისი. თევდორე მღდლის #9
თბილისი. თემქა მე-10 კვ. 24 კორპ. მიმდ.
თბილისი. თემქა მე-10 კვ. 28 კორპ.
თბილისი. თემქა მე-3 მ/რ, მე-5 კვ.
თბილისი. ისნის ბაზრობის შესასვლელი
თბილისი. კალოუბნის ქ. "ა-ბ" კორპ. მიმდებარედ
თბილისი. კარალეთის #4



თბილისი. კახეთის გზატკ.
თბილისი. კოლმეურნეობის მოედანი (სკვერი)
თბილისი. კოსტავას #12 (რუსთაველის არკასთან)
თბილისი. კოსტავას #71 მიმდ.
თბილისი. კოსტავას ქ. #42
თბილისი. კოსტავას ქ. #71
თბილისი. კოსტავას ქ. #72
თბილისი. კოსტავას ქ. #77 (მოპირდაპირდ)
თბილისი. კოსტავს ქ. #26
თბილისი. ლესელიძის #18
თბილისი. მ/ს ვარკეთილის მიმდ.
თბილისი. მ/ს მარჯანიშვილის მიმდ.
თბილისი. მ/ს რუსთაველის მიმდ.
თბილისი. მ/ს სარაჯიშვილის მიმდ.
თბილისი. მ/ს ღრმაღელეს მიმდ.
თბილისი. მარჯანიშვილის #26
თბილისი. მეველის ქ. #4
თბილისი. მელიქიშვილის #4
თბილისი. მოსკოვის გამზ. მე-4 კვ. მე-7 კორ.
თბილისი. მოსკოვის გამზირი #2
თბილისი. მოსკოვის გამზირი #46
თბილისი. მუხიანის 3 მ/რ 5 კორპ. მიმდ.
თბილისი. მუხიანის II მ/რ. 22 კ-ის მიმდ.
თბილისი. მუხიანის მე-3 მ/რ #1 კორპ. მიმდ.
თბილისი. მშრალი ხიდის მიმდ.
თბილისი. ნავთლუღის ქ. #1
თბილისი. ნავთლუღის ქ. #6/2
თბილისი. პეინის #27 ის მიმდ.
თბილისი. პეკინის ქ. #12
თბილისი. პეკინის ქ. #16
თბილისი. პეკინის ქ. #2
თბილისი. პეკინის ქ. #35
თბილისი. პეკინის ქ. #9
თბილისი. პეტრიძის #13
თბილისი. პუშკინის სკვერი
თბილისი. პუშკინის ქ. #2
თბილისი. რობაქიძის #7
თბილისი. რუსაველის გამზ. მ/ს თავისუფლების მიმდ.
თბილისი. რუსთაველის #10
თბილისი. რუსთაველის #28
თბილისი. რუსთაველის #52
თბილისი. ტრანსპორტის #1
თბილისი. ტრანსპორტის #2
თბილისი. ფხოვის ქ. #4



თბილისი. ქ. წამებულის #2
თბილისი. ქ. წამებულის #54
თბილისი. ქ. წამებულის #84
თბილისი. ქართველიშვილის და ბუტაპეშტის კუთხე
თბილისი. ქეთევან წამებულის #75 (ლუკოილთან)
თბილისი. ქეთევან წამებულის #91
თბილისი. ყაზბეგის #24ა
თბილისი. ყაზბეგის #43ა
თბილისი. ყაზბეგის 12ა
თბილისი. ყაზბეგის ქ. #10
თბილისი. ყაზბეგის ქ. #14
თბილისი. ჩიტაიას ქ. #1
თბილისი. ცაბაძის #8
თბილისი. ცაბაძის #8 (ზედა)
თბილისი. ცაბაძის #8 (წერეთლის სკვერის მიმდებარე)
თბილისი. ცოტნე დადიანის #1
თბილისი. წერეთლის #1
თბილისი. წერეთლის #110
თბილისი. წერეთლის #112
თბილისი. წერეთლის #118
თბილისი. წერეთლის #12
თბილისი. წერეთლის #128
თბილისი. წერეთლის #140
თბილისი. წერეთლის #141
თბილისი. წერეთლის #55
თბილისი. წინამძღვრიშვილის #133
თბილისი. წინამძღვრიშვილის #176
თბილისი. წინამძღვრიშვილსი #137
თბილისი. წინამძღვრიშვილსი #137ა
თბილისი. ჭავჭავაძის გამზ. #2
თბილისი. ჭავჭავაძის გამზ. #22
თბილისი. ჭავჭავაძის გამზ. #25
თბილისი. ჭავჭავაძის გამზ. #3
თბილისი. ჭავჭავაძის გამზ. #37
თბილისი. ჭავჭავაძის გამზ. #54
თბილისი. ხიზანიშვილის #1
თბილისი. ხიზანიშვილის #1 (3 ჯიხური)
თბილისი. ხიზანიშვილის #15
თბილისი. ხიზანიშვილის #2
თბილისი. ხიზანიშვილის #24
თბილისი. ხიზანიშვილის #57
თბილისი. ხიზანიშვილის 2
თბილისი. ხოლმლელის 1/1
თბილისი. ხუდადოვის #2



ზემო ფონიჭალა
თბილისი. ჯავახეთის #3
თბილისი.  თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი
თბილისი.  ვაჟა ფშაველას 63
თბილისი. კეკელიძის #38/48
თბილისი. ყიფშიძის 4
თბილისი. გობრონიძის #18
თბილისი. კალოუბნის ქ. №9
თბილისი. გურამიშვილის 64
თბილისი. სანდრო ეულის 5ბ
თბილისი. ჩიქობავას 22
ომარ ხიზანიშვილის 57
ქ თბილისი გაბრიელ სალოსის 42
თბილისი. რამაზ ჩხიკვაძის 39
თბილისი. კუტუზოვის ქ. 1-ის მიმდ.
თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, 1,6კმ #171
თბილისი. ლილო #36 კორპუსის მიმდებარე ტერიტორია
თბილისი. ჩარგლის #73
ქ.თბილისი,დოლიძის #5
თბილისი ისანი სამგორის რაიონი თვალჭრელიძის ქ 2
ქ თბილისი ალექსანდრე ყაზბეგის 14
თბილისი ჭიჭინაძის 6
თბილისი. ჩიტაის და ჩუბინაშვილის ქუჩების დასაწყისი
თბილისი. ლუბლიანას ქ 15ა
თბილისი. გურამიშვილის გამზირი 9
ქ.თბილისი დადიანის 30 მიმდებარე
ქ.თბილისი გორგასლის ქუჩა 81 (ციხებთან)
ქ.თბილისი გამსახურდიას 9
ქ.თბილისი თევდორე მღვდლის 3 მიმდ
ქ.თბილისი წერეთლის 128ა მიმდ
ქ.თბილისი წერეთლის ქუჩა 77ა მიმდებარე
ქ.თბილისი ყაზბეგის 14 მიმდებარედ (ინფექციურთან)
ქ.თბილისი ნუცუბიძის 179 კორპ 1 მიმდ
ქ.თბილისი ვაჟა-ფშაველას VIII კორპ 33 მიმდ
ქ.თბილისი მ/ს ღრმაღელეს მიმდებარედ
ქ.თბილისი ჭავჭავაძის 39 (მე-9  საავადმყოფო)
ქ.თბილისი პეკინისა და დოლიძის კუთხე
ქ.თბილისი ყაზბეგის 2ა მიმდებარე
ქ.თბილისი გამსახურდიას 43 (გაგარინზე)
ქ.თბილისი გლდანი  VIII მ/რ კორპ 1 მიმდ
ქ.თბილისი აბასთუმანი 1 მიმდ
ქ.თბილისი თემქა 10 კვ 27 კოპ მიმდ
ქ.თბილისი მ/ს სამგორის მიმდებარედ (კახეთის გზატ)
ქ.თბილისი ჭიჭინაძის ქუჩა



ქ.თბილისი მოსკოვის გამზირი (ნაკვ 13)
ქ.თბილისი მოსკოვის გამზირი 1 (მიწისქ.გადა)
ქ.თბილისი საბურთალოს ქუჩა (ეკლესიასთან)
ქ.თბილისი ჭავჭავაძისა და ყიფშიძის კვეთა
ქ.თბილისი ჭავჭავაძის ქუჩა 76 მიმდებარედ   (ვაკის პარკთან)
თბილისი ა.კალარდაბის ქ,4
საქართველო 0165 თბილისი მარნეულის ქ 43
საქართველო 0165 თბილისი მარნეულის ქ 43
საქართველო 0165 თბილისი მარნეულის ქ 43
ქ თბილისი წერონისის 114
ქ თბილისი ამაღლების 17
1259თბილისი. ბარათაშვილის #2
1261თბილისი ცენტრალი 2 სართ.
1262თბილისი. ფარნავაზ მეფის #1
1263თბილისი. ჭავჭავაძის #34ა
ქ თბილისი ფანასკერტელის 20ა
ქ.თბილისი თემქის დას. 11მ/რ, 2კვ. არაშენდას მ/ტ
ქ თბილისი ძოწენიძის 14
ქ თბილისი გორგასლის 61
თბილისი. ცაგარელის #34/36
თბილისი. გორგასლის #81

ქუთაისი
ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის #15
ქ.ქუთაისი, კვიცარიძის 29
ქ ქუთაისი ბუხაიძის 2  მ/რ 20
ქუთაისი, ფარნავაზ მეფის #15
ქუთაისი ავტომშენებლის #43
ქუთაისი, გორის ქ. #28
ქ ქუთაისი რუსთაველის 104
ქ ქუთაისი ავტომშენების 38
ქ ქუთაისი აბაშიძის 15
ქ ქუთაისი მესხიშვილის მე 2 შესახვევი 25
ქუთაისი ჭანტურიას 2
ქუთაისი. ავტომშენებლის #3ბ-ს მიმდ.
ქუთაისი. ასათიანის #147-ის მიმდ.
ქუთაისი. აღმაშენებლის მოედანი #2-ის მიმდ.
ქუთაისი. ბროსეს #2-ის წინ (თეატრის მიმდ).
ქუთაისი. ბუხაიძის #20
ქუთაისი. გამარჯ. მოედ. ჯავახიშვილი #2 მიმდ.
ქუთაისი. გამსახურდიას #25
ქუთაისი. დუმბაძის #42 მიმდ.
ქუთაისი. თამარ მეფის #55
ქუთაისი. სოლომონ I-ის #64-ის მიმდ
ქუთაისი. ფალიაშვილის #13-ის მიმდ



ქუთაისი. ფალიაშვილის #23-ის მიმდ
ქუთაისი. ფალიაშვილის #23-ის მიმდ (დასავ)
ქუთაისი. ფალიაშვილის 1-ის მიმდ (წითელ ხიდთან).
ქუთაისი. წერეთლის #7 მიმდ.
ქუთაისი. წმ ნინოს #10.
ქუთაისი. ჭავჭავაძის #27 მიმდებარე
ქუთაისი. ჭავჭავაძის #51-ის მიმდ
ქუთაისი. ჭავჭავაძის #53-ის მიმდ
ქუთაისი ზ.ფალიაშვილის N31
ქუთაისი თამარ მეფის N34
ქუთაისი ჭავჭავაძის გამზირი N58
1264ქუთაისი. ფალიაშვილის ქ
1265ქუთაისი. წითელი ხიდის მიმდებარედ
1267ქუთაისი. ჭავჭავაძის ქ
ქუთაისი, აბაშიძის #10
ქ ქუთაისი შარტავას 1

ვანი
ვანი თამარ მეფის #2

ლანჩხუთი
ლანჩხუთი ჟორდანიას 101
ლანჩხუთი. ჟორდანიას #109-ის მიმდ.
ლანჩხუთი, ჟორდანიას ქ 103

ჭიათურა
ქ. ჭიათურა ს წინსოფელი
ჭიათურა. თხელიძის #7
ჭიათურა, ნინოშვილის 12

ხაშური
ხაშური რუსთაველის #69
ხაშური. რუსთაველის #16
ხაშური. სტალინის #145
ხაშურის კოსტავას ქუჩაზე სკვერში

ზესტაფონი
ზესტაფონი აღმაშენებლის #4
ზესტაფონი აღმაშენებლის #27
ზესტაფონი. აღმაშენებლის #17ა-ს მიმდ
ზესტაფონი წერეთლის N2
ზესტაფონი. აღმაშენებლის 39 ის მიმდებარე
ზესტაფონი. რუსთაველის #109-ის მიმდ (ბაზართან)
ზესტაფონი. ჭანტურიას ქ.042
ზესტაფონი აღმაშენებლის N87

მარტვილი
მარტვილი. თავისუფლების #3-ის მიმდ

თერჯოლა 
თერჯოლა. რუსთაველის #78

ბათუმი



ქ ბათუმი მაიაკოვსკის  ქ. 29
ქ ბათუმი მელიქიქიშვილის ქ. 8
ქ ბათუმი ლერმონტოვის 44
ქ ბათუმი ჭავჭავაძის 5
ქ ბათუმი ლენინის მოედანი
ქ ბათუმი ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია
ქ ბათუმი სოხუმის 55
ბათუმი ვაჟაფშაველას #26
ბათუმი მემედ აბაშიძის - ვაჟა-ფშაველა 52/18
ბათუმი,. ჯავახიშვილი #72 მიმდ.
ბათუმი. აღმაშენებლის #36-ის მიმდ (ბაზრობასთან)
ბათუმი. ბარათაშვილის და ჭავჭავაძის კვეთა
ბათუმი. გამსახურდიას #1/5
ბათუმი. გორგილაძის #2-ის მიმდ.
ბათუმი. გორგილაძის #54/62-ს მიმდ.
ბათუმი. გორგილაძის და ასათიანის კვეთა (მერიასთან)
ბათუმი. გრიბოედოვის #2
ბათუმი. თამარის დასახ. სახლი #10 მიმდ. (ბენზე)
ბათუმი. მაიაკოვსკის ქ. #4-ის მიმდ.
ბათუმი. პუშკინის #132
ბათუმი. რუსთაველის და მელიქიშვილის კვეთა
ბათუმი. ჩაქვი, თამარ მეფის #58 მიმდ.
ბათუმი. წერეთლის #26-ის მიმდ.
ბათუმი. წერეთლის #44/48
ბათუმი. ჭავჭავაძის #15-ის მიმდ.
ბათუმი. ჭავჭავაძის #4-ის მიმდ.
ბათუმი. ჭავჭავაძის #90-ის მიმდ.
ბათუმი. ჯინჭარაძის #1
ბათუმი მემედ აბაშიძის #9
ბათუმი მემედ აბაშიძის N62
ბათუმი კ.გამსახურდიას N44
ბათუმი ჭავჭავაძის N60
ქ ბათუმი თამარის გზატკეცილი
ქ ბათუმი ჯავახიშვილის  19
ქ ბათუმი ახალი ავტოსადგური

ქობულეთი
ქობულეთი სოფ.კვირიკე
ქობულეთი. აღმაშენებლის #116-ის მიმდ (გამგეობასთან)
ქობულეთი. აღმაშენებლის #1-ის მიმდ.
ქობულეთი. თავისუფლების #15-ის მიმდ (ბაზართან)
ქობულეთი აღმაშენებლის N135

ხარაგაული  
ხარაგაული სოლომონ მეფის 36

მარტვილი



მარტვილი თავისუფლების 13
მარტვილი. თავისუფლების #3-ის მიმდ

ხობი  
ხობი სტალინის #2

სამტრედია
სამტრედია სააკაძის #6
სამტრედია. კრავეიშვილის #28-ს მიმდ.
სამტრედია. ჭავჭავაძის #1 მიმდ.
სამტრედია ჭავჭავაძის N1
1257სამტრედია რესპ/ჭავჭავ.გადაკვეთა

სენაკი
სენაკი წმ.ნინოს #11
სენაკი. რუსთაველის 170-ის მიმდ
სენაკი. ფიროსმანის #4-ის მიმდ.
სენაკი. ჭავჭავაძის #102-ის მიმდ.
სენაკი რუსთაველის N241

ამბროლაური
ქ.ამბროლაური კობახიძის 9
ამბროლაური
ამბროლაური

ზუგდიდი
ზუგდიდი, გამსახურდიას გამზ. 19
ზუგდიდი. გამსახურდიას #18-ის მიმდ.
ზუგდიდი. გამსახურდიას #34-ის მიმდ.
ზუგდიდი. გამსახურდიას და კედიას კვეთა
ზუგდიდი. კოსტავას #5
ზუგდიდი. კოსტავას #56-ის მიმდ.
ზუგდიდი. მარცხენა სანაპირო #8–ის მიმდ.
ზუგდიდი. რუსთაველის #98-ის მიმდ (ბაზართან)
ზუგდიდი. რუსთაველის #92 ფოსტის მიმდ.
ზუგდიდი. რუსთაველის ქ. #103-ის მიმდ.
ზუგდიდი გამსახურდიას N21
ზუგდიდი რუსთაველის #87

ცაგერი 
ცაგერის რ სოფელი ორბელი

აბაშა 
აბაშა. კაჭარავას #2-ის მიმდ (მერიის წინ)
1258 აბაშა, უჩა კაჭარავას ქუჩა#2
ოზურგეთი
ოზურგეთი. თოიძის #2 (ავტოსაგურის მიმდ)
ოზურგეთი გურიის #18 მიმდებარე
ოზურგეთი 9 აპრილის პარკი

საჩხერე 
საჩხერე თავისუფლების N9
საჩხერე. გომართელის #2-ის მიმდ.



ტყიბული 
ტყიბული. გელათის #18 მიმდ.

ფოთი
ფოთი. აღმაშენებლის ქუჩა
ფოთი. ახალი რაიონი
ფოთი. ლიეპაიას ქუჩა #21-ის მიმდ.
ფოთი. ფარნავაზ მეფის ქ. #3-ის მიმდ.
ფოთი. ჭანტურიას #1 მიმდ.
ფოთი. ჭანტურიას #2 მიმდ.
1269ფოთი აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია

ჩოხატაური 
ჩოხატაური. დუმბაძის მოედანი
ჩხოროწყუ 
ჩხოროწყუ. გობეჩიას #6
წალენჯიხა 
წალენჯიხა.  ვეკუას#25

მცხეთა
მცხეთა სამხედრო ქ11ა
მცხეთის რ სოფ ძეგვი
დუშეთის რ-ნი, სოფ. წითელისოფელი
მცხეთა სოფელი მუხრანი
მცხეთის რ-ნი სოფ. წეროვანი
თეთრიწყარო დიდგორის ქ. ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია
ბოლნისი. ბაზრის მიმდ. ტერიტორია
მცხეთა ს. ნატახტარი
დუშეთის რ-ნი, სოფ. ქვეშეთი
თიანეთი. ავტოსადგურის მიმდებარედ
ფასანაური. რუსთაველის #24
მცხეთის რ-ნი სოფ. მისაქციელი
მარნეული. ბაზრის მიმდ
მცხეთის რ-ნი, სოფ ძალისი
დუშეთი რუსთაველის ქ#48
დუშეთის რ-ნი, სოფ. ჟინვალი
მცხეთის რ-ნი სოფ. წეროვანი
მცხეთის რ-ნი სოფ. წეროვანი
ბოლნისის რაიონი, მ. კოსტავას ქ. 18
ბოლნისი. აღმაშენებლის #28ბ
კოდა. დევნილთა დასახლება
მცხეთა, ფარნავაზ მეფის მოედანი 2
მცხეთის რაიონი სოფელი ძველი ქანდა
მარნეული რუსთაველის N4
ბოლნისი სუხლან საბას N 106
მარნეული რუსთაველის N58
მცხეთის რ-ნი სოფ. ახალუბანი



მცხეთის რ-ნი სოფ. საგურამო
მცხეთის რაიონი, სოფელი საგურამო
კასპი. სააკაძის ქ. #98
კასპი პატრიარქ ეფრემ II-IV
1271კასპი. წულუკიძის #80
მცხეთის რაიონი არმაზის 2
დუშეთის რ-ნი, სოფ. ჟინვალი
თეთრიწყარო
თეთრიწყაროს რ-ნი, სოფ. ასურეთი
თეთრიწყარო. კოსტავას#5

ახალციხე
ახალციხე. თამარაშვილი #1
ახალციხე. კოსტავას #56
ახალციხე. კოსტავას #57
ახალციხე, კოსტავას 32

გურჯაანის რაიონი სოფ. კაჭრეთი აღმაშენებლის ქ #1
გურჯაანი თავისუფლების #155
გურჯაანის რაიონი სოფ. ველისციხე
გურჯაანის რაიონი სოფ. ვაჩნაძიანი
გურჯაანი. ნონეშვილის გამზირი 13. პაპას ბაღი
გურჯაანი. რუსთაველის ქუჩების კვეთა.
გურჯაანი. რუსთაველის #41-ის მიმდ.
გურჯაანი. წმინდა ნინოს #5-ის მიმდ

თელავი
თელავი კავკასიონის ქ. კორ. 47ბ ბ.17
თელავი სააკაძის #6
თელავის რაიონი სოფ. წინანდალი
თელავის რაიონი სოფ. ბუშეტი
თელავი რუსთაველის ქ #32
თელავის რაიონი, სოფ. ნაფარეული, ცენტრ. მიმდ. ტერ
თელავის რაიონი სოფ. ვანთა
თელავის რაიონი სოფ. აკურა
თელავი ავტოსადგურის ტერიტორია
თელავი ალაზნის გამზირი 28
თელავი სააკაძის მოედანი 5
თელავი, ერეკლე მე-2ის გამზირი №12
თელავი. ალაზნის გამზირი #6-ის მიმდ.
თელავი. ერეკლე მეორის მოედანი
თელავი. ჭავჭავაძის მეორე ჩიხი №4
თელავი სააკაძის N4
თელავი ჭავჭავაძის #78

სიღნაღი
სიღნაღის რაიონი სოფელი ბოდბე
სიღნაღის რაიონი ვაქირი
სიღნაღის რაიონი სოფ. ნუკრიაანი



სიღნაღის რაიონი მაღარო
სიღნაღის რაიონი სოფ. მაღარო
სიღნაღის რ-ნი. სოფ. ბოდბე
სიღნაღის რაიონი სოფ ქვემო მაჩხაანი
სიღნაღი სოლომონ დოდაშვილის მოედანი

ლაგოდეხი
ლაგოდეხის რ-ში სოფ. ბაისუბანი
ლაგოდეხი, სოფ ვარდისუბანი
ლაგოდეხი ზაქათალის და რუსთაველის ქუჩის გადაკვეთა
ლაგოდეხი, სოფელი აფენი

ყვარელი
ყვარლის რაიონი სოფ. ენისელი
ყვარლის რაიონი სოფ. ახალსოფელი
ყვარელი. ჭავჭავაძის #1
ყვარელის რაიონი სოფელი გავაზი
ყვარელი. ჭავჭავაძის #182
ყვარელი თავისუფლების #3
ყვარლის რაიონი.სოფ. ახალსოფელი
ყვარლის რაიონი სოფ. ახალსოფელი
დედოფლისწყარო
დედოფლისწყაროს რ-ნი. სოფ. ოზაანი
დედოფლისწყარო რუსთაველის 112
დედოფლისწყაროს რაიონი სოფელი სამრეკლო
დედოფლისწყაროს რაიონი სოფ. არბოშიკი
დედოფლისწყარო ბარათაშვილის #2
დედოფლისწყარო სოფ ჯაფარიძე
დედოფლისწყაროს რაიონი სოფ. გამარჯვება

წნორი
წნორი აღმაშენებლის ქუჩა
წნორი საკოლმეურნეო ბაზარი
წნორი. თავისუფლების ქუჩა
ახმეტა
ახმეტის რაიონი, სოფ. ალვანი, საჯარო სკოლის წინ
ახმეტის რაიონი ქისტაური
ახმეტა ლესელიძის ქ #19
ახმეტა სოფ. ზემო ხოდაშენი

საგარეჯო
საგარეჯო. ქართველ იუნკერთა ქუჩა #29
საგარეჯოს რაიონი სოფ პატარძეული
საგარეჯო აღმაშენებლის ქ.
საგარეჯოს რაიონი სოფ ბადიაური იორმუღალოს ჩასახვევი
საგარეჯოს რაიონი სოფ ნინოწმინდა
საგარეჯოს რაიონი სოფ. პატარძეული
საგარეჯო დავით ღმაშენებლის #4
საგარეჯო, დავით აღმაშენებლის ქ. 13



საგარეჯოს რაიონი სოფ. ნინოწმინდა
საგარეჯოს რაიონი სოფ. მანავი

რუსთავი
ქ. რუსთავი. მე-17 მკრ. 5-ის მიმდებარე.
ქ რუსთავი თოდრიას 1 ის მიმდებარე ტერიტორია
ქ რუსთავი მე 12 მიკ/რ  20 ის მიმდ/ტ
ქ რუსთავი მე 20 მიკ/რ მიმდ/ტ
ქ რუსთავი მე 7 მკ/რ 10 მიმდ/ტ
ქ რუსთავი ტაშკენტის 17 ის მიმდ/ტ
ქ. რუსთავი მესხიშვილის ქ. კლინიკა ავერსის წინ.
ქ.რუსთავი 8 მკრ. 9-ის მიმდებარე.
რუსთავი. მ.კოსტავას#16
რუსთავი. მეგობრობის ქ.#8
რუსთავი. მესხიშვილის #14-ის მიმდ
რუსთავი. სტამბულის ბაზრის მიმდ.
რუსთავი. შარტავას #5
რუსთავი. შარტავას #8
ქ.რუსთავი მეგობრობის N12
რუსთავი მესხიშვილის N 16/29 (სტამბულის ბაზრობასთან)
რუსთავი , რუსთავის გზატკეცილი 19/2
სტამბულის ბაზრის  მიმდებარე ტერიტორია
მე-12მ/რნ -ის მიმდებარე ტერიტორია
მესხიშვილის ქ. #5-ის მიმდებარე ტერიტორია
მესხიშვილის ქ. #16-ის მიმდებარე ტერიტორია
თოდრიას მოედანის მიმდებარე ტერიტორია
თოდრიას ქ. #18-ის მიმდებარე ტერიტორია
მე-7მ/რნ #2-ის მიმდებარე ტერიტორია
მეგობრობის ქ. #5-ის მიმდებარე ტერიტორია
მეგობრობის ქ.#9-ის მიმდებარე ტერიტორია
მეგობრობის ქ #12-ის მიმდებარე ტერიტორია
მეგობრობის ქ.#20-ის მიმდებარე ტერიტორია
მეგობრობის ქ. #47-ის მიმდებარე ტერიტორია
მეგობრობის ქ. 49-ის მიმდებარე ტერიტორია
კოსტავას ქ. #14-ის მიმდებარე ტერიტორია
კოსტავას ქ. #19-ის მიმდებარე ტერიტორია
კოსტავას ქ.#28-ის მიმდებარე ტერიტორია
კოსტავას ქ. #30-ის მიმდებარე ტერიტორია
რუსთაველის ქ.#14-ის მიმდებარე ტერიტორია
რუსთაველის ქ. #28-ის მიმდებარე ტერიტორია
რჩეულიშვილის ქ.-ის მიმდებარე ტერიტორია
შარტავას ქ. #5-ის მიმდებარე ტერიტორია
ტაშკენტის#6 -ის მიმდებარე ტერიტორია
მე-17მ/რნ #6-ის მიმდებარე ტერიტორია
მე-19მ/რნ  ცენტრის-ის მიმდებარე ტერიტორია



მე-19მ/რნ #16-ის მიმდებარე ტერიტორია
ბორჯომი

ბორჯომი. რუსთაველის #115
ბორჯომი. რუსთაველის #1

გორი
გორი ჭავჭავაძის #28
გორი. გურამიშვილის  #5
გორი. სტალინის #11
გორი. ცხინვალის გზატკ. #10
გორი. ცხინვალის გზატკ. მიმდ.
გორი. ჭავჭავაძის #45
გორი. ჭავჭავაძის ქ. #33
გორი სტალინის N9

ონი
ქ. ონი , გ. დგვარელის ქ. 17გ, ბ 2
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