2.9.3/2.9.5

ინფორმაცია ოჯახის ექიმების დისლოკაციის პუნქტების შესახებ/ პროვაიდერი კლინიკების ჩამონათვალი (ჰოსპიტალური,
ამბულატორიული, სტომატოლოგიური)

N

ქალაქი

კლინიკის პროფილი

1

თბილისი

2

თბილისი

ამბულატორია/ოჯახის ექიმი (სამუშაო შპს „ნიუმედი “
საათები: ორშაბათი-პარასკევი 10:00სთ
19:00სთ-მდე, შაბათი 10:00-14:00სთ-მდე)
ამბულატორია/ოჯახის ექიმი(სამუშაო
საათები: ორშაბათი-პარასკევი 10:00სთ შპს მედ ინვესტმენტი
18:00სთ-მდე)

3

თბილისი

ამბულატორია/ოჯახის ექიმი

შპს სამედიცინო ჰოლდინგი 23

ქ.თბილისი, ხიზანიშვილის 28; ტელ: 2588866

4

თბილისი

ამბულატორია/ოჯახის ექიმი

შპს მედისონ ჰოლდინგი

ქ.თბილისი,კალაუბნის 12; ტელ:2470606

5

თბილისი

შპს თბილისის 25-ე მოზრდილთა
პოლიკლინიკა

ქ.თბილისი, ჭიჭინაძის #11; ტელ: 2401661

6

თბილისი

ააიპ ბერძნული სამედიცინო ფონდი
"ჰიპოკრატე"

ქ.თბილისი, ნინოშვილის N23; ტელ:2940558; 2954029

7

თბილისი

ამბულატორია

შპს საოჯახო მედიცინის ცენტრი ისანი

ქ.თბილისი, იუნკერთა N1; ტელ:2748765

8

თბილისი

ამბულატორია

შპს აუდიოლოგიის ეროვნული ცენტრი

ქ.თბილისი თ.მღვდლის ქ#13; ტელ: 551190167

9

თბილისი

ამბულატორია

შპს თქვენი კლინიკა

ქ.თბილისი, ქავთარაძის N40; ტელ: 2374401

10

თბილისი

ამბულატორია

შპს ტლ მედიკალ

ქ.თბილისი,ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N55; ტელ:
2800818

ამბულატორია/ოჯახის ექიმი(სამუშაო
საათები: ორშაბათი-პარასკევი 10:00სთ
18:00სთ-მდე)
ამბულატორია/ოჯახის ექიმი(სამუშაო
საათები: ორშაბათი-პარასკევი 10:00სთ
18:00სთ-მდე)

კლინიკის დასახელება

მისამართი/ტელეფონის ნომერი
ქ.თბილისი, მარიჯანის # 4 ; ტელ: 2479811

ქ.თბილისი, აბულაძის # 7; ტელ: 22913119

11

თბილისი

ამბულატორია

შპს ყელ ყურ ცხვირის სნეულებათა
ქ.თბილისი, თევდორე მღვდლის ქ. #13; ტელ:
ეროვნული
577327243/577327244
ცენტრი ჯაფარიძე ქევანიშვილის კლინიკა

12

თბილისი

ამბულატორია

შპს N4 სამკურნალო პროფილაქტიკური
ცენტრი და ზურაბ დანელია

ქ.თბილისი, ვარკეთილი 3, I მ/რ, N16ა;ტელ:2794394; 2798452

13

თბილისი

ამბულატორია

შპს MEDHOUSE

ქ.თბილისი, გლდანი მე-3 მ/რ, მ.აბაშიძის N7; ტელ: 570102266;
597012266; 568050303

14

თბილისი

ამბულატორია

შპს Geoswiss

ქ.თბილისი, გამსახურდიას N5; ტელ:2363364; 2250838

15

თბილისი

ამბულატორია

შპს იმუნიზაციის ცენტრი

ქ.თბილისი, ტაშკენტის 10ა; ტელ: 2312278

16

თბილისი

ამბულატორია

შპს მედინვესტი-ჰემატოლოგიისა და
ტრანსფუზოლოგიის ინსტიტუტი

ქ.თბილისი, პ.ქავთარაძის ჩიხი #4; ტელ: 2394926; 2390213

17

თბილისი

ამბულატორია

18

თბილისი

ამბულატორია

19

თბილისი

ამბულატორია

შპს მედიჰელფი

ქ.თბილისი,ჭავჭავაძის ქ N39; ტელ:2434310

20

თბილისი

ამბულატორია

შპს კარდიონეტი პინეო

ქ.თბილისი, ვ.გორგასლის ქუჩა N93; ტელ:2240550

21

თბილისი

ამბულატორია

შპს N მედი ქლაბ

ქ.თბილისი, სულხან ცინცაძის #49; ტელ: 2230233

22

თბილისი

ამბულატორია

შპს დავით ტატიშვილის ჯანმრთელობის
ცენტრი

ქ. თბილისი პეკინის გამზირი # 28; ტელ: 2305305

23

თბილისი

ამბულატორია/სტაციონარი

შპს მედ ინვესტმენტი

ქ.თბილისი, მარიჯანის #2; ტელ:2186186; 2186187

24

თბილისი

ამბულატორია/სტაციონარი

25

თბილისი

ამბულატორია/სტაციონარი

26

თბილისი

ამბულატორია/სტაციონარი

27

თბილისი

ამბულატორია/სტაციონარი

შპს თვალის მიკროქირურგიისა და
ჯავრიშვილის
კლინიკა "ოფთალმიჯი"
შპს თბილისის ბალნეოლოგიური
კურორტი

სსიპ თ.ს.ს.უ პირველი საუნივერსიტეტო
კლინიკა
შპს მრავალპროფილური კლინიკა
„კონსილიუმ მედულა“
შპს თბილისის გულისა და სისხლძარღვთა
კლინიკა
შპს თბილისის ბავშვთა ინფექციური
კლინიკური
საავადმყოფო

ქ.თბილისი, ნ.ჯავახიშვილის ქ.#7; ტელ: 2133133; 2545353
ქ.თბილისი, გორგასლის N 9; ტელ: 2439090

ქ.თბილისი, გუდამაყრის ქ. N 4; ტელ:2610101
ქ.თბილისი, ა.პოლიტკოვსკაიას ქ #6გ; ტელ:2122002
ქ.თბილისი, ლუბლიანას ქ. # 64; ტელ:2479300
ქ.თბილისი, ჩიქოვანის #14; ტელ:2363465

28

თბილისი

ამბულატორია/სტაციონარი

ააიპ ნიუ ვიჟენ საუნივერსიტეტო
ჰოსპიტალი

ქ.თბილისი, ლუბლიანას ქ.13/ მიხეილ ჭიაურელის 6;
ტელ:2487227

29

თბილისი

ამბულატორია/სტაციონარი

შპს ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა

ქ. თბილისი, წინანდლის ქ. N9; ტელ: 2775588

30

თბილისი

ამბულატორია/სტაციონარი

შ.პ.ს. გიდმედი

ქ.თბილისი,ლუბლიანას N 2/6; ტელ: 2528644

31

თბილისი

ამბულატორია/სტაციონარი

შპს "ვივამედი"

ქ.თბილისი, აღმაშენებლის ხეივანი მე-12-ე კმ; ტელ:
2101100

32

თბილისი

ამბულატორია/სტაციონარი

33

თბილისი

ამბულატორია/სტაციონარი

34

თბილისი

ამბულატორია/სტაციონარი

შ.პ.ს. „წმ. მიქაელ მთავარანგელოზის სახ.
მრავალპროფილიანი კლინიკური
საავადმყოფო“

ქ. თბილისი, ლუბლიანას ქ.N21; ტელ: 2951100

ქ.თბილისი ლუბლიანას ქუჩა #21ა; ტელ: 577059900

შპს კლინიკური ონკოლოგიის ინსტიტუტი
ქ.თბილისი ლუბლიანას ქუჩა #5; ტელ: 2516800
(კოი)
სს კ.ერისთავის სახელობის
ექსპერიმენტული და
ქ.თბილისი, ჩაჩავას ქ.№5; ტელ: 2022525
კლინიკური ქირურგიის ეროვნული
ცენტრი

35

თბილისი

ამბულატორია/სტაციონარი

სს კ.ერისთავის სახელობის
ექსპერიმენტული და
კლინიკური ქირურგიის ეროვნული
ცენტრის ფილიალი(ახალი სიცოცხლე)

36

თბილისი

ამბულატორია/სტაციონარი

შპს ლ.მანაგაძის სახელობის უროლოგიის
ეროვნული ცენტრი

ქ.თბილისი, წინანდლის #9; ტელ: 2770067; 568123636

37

თბილისი

ამბულატორია/სტაციონარი

შპს თბილისი სითი მედიქალ

ქ.თბილისი,ყაზბეგის გამზირი N34; ტელ:2180415

38

თბილისი

ამბულატორია/სტაციონარი

შპს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო
უნივერსიტეტისა და ინგოროყვას მაღალი
ქ.თბილისი, წინანდლის ქ. N9; ტელ: 2508800
სამედიცინო ტექნოლოგიების
საუნივერსიტეტო კლინიკა

39

თბილისი

ამბულატორია/სტაციონარი

სს ევექსის ჰოსპიტლები - მ. იაშვილის სახ. ქ.თბილისი. ლუბლიანას ქ. 13/მიხეილ ჭიაურელის N6; ტელ:
ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო
2550505

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო
უნივერსიტეტის
გივი ჟვანიას სახელობის პედიატრიის
აკადემიური კლინიკა
სს ევექსის ჰოსპიტლები -ი. ციციშვილის
სახელობის ბავშვთა
კლინიკა

40

თბილისი

ამბულატორია/სტაციონარი

41

თბილისი

ამბულატორია/სტაციონარი

42

თბილისი

ამბულატორია/სტაციონარი

შპს "დავით გაგუას კლინიკა"

ქ. თბილისი, დიღომი, ჭიაურელის 6ა ; ტელ: 2532221

43

თბილისი

ამბულატორია/სტაციონარი

შპს "ჰერა 2011"

ქ. თბილისი, ლუბლიანას ქ 5; ტელ: 2252921; 2232163

44

თბილისი

ამბულატორია/სტაციონარი

შპს პინეო სამედიცინო ეკოსისტემა

ქ.თბილისი, გორგასლის ქ# 93; ტელ: 2244455

45

თბილისი

ამბულატორია/სტაციონარი

შპს გერმანული ჰოსპიტალი

ქ.თბილისი, კოსმონავტების სანაპირო #45ა; ტელ:
2001101

46

თბილისი

ამბულატორია/სტაციონარი

შპს სხივური მედიცინის ცენტრი

ქ.თბილისი, ლევან ჩარკვიანის N6; ტელ: 2429999

47

თბილისი

ამბულატორია/სტაციონარი

აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სამეცნიერო
ქ.თბილისი, თევროდე მღვდლის #13; ტელ: 2342830 ;
ცენტრი-შპს კლინიკური მედიცინის
2348119
სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი

48

თბილისი

სტომატოლოგია(ორთოპედია/ორთოდო
შპს. "კლინიკა ნიუმედ"-ის
ნტია/იმპლანტაცია 20%-დან 30%-მდე
სტომატოლოგიური კაბინეტი
ფასდაკლება)

ქ.თბილისი, მარიჯანის # 4 ; ტელ: 2479811

49

თბილისი

სტომატოლოგია(ორთოპედია/ორთოდო
შპს სითი სმაილი
ნტია 20% ფასდაკლება)

ქ.თბილისი, ნუცუბიძის 82; ტელ: 2904205; 591904205

50

თბილისი

სტომატოლოგია(ორთოპედია/ორთოდო
შპს გერმანული კლინიკა
ნტია 20% ფასდაკლება)

ქ.თბილისი, გორგასლის 51/53; ტელ: 2753434

51

თბილისი

სტომატოლოგია(ორთოპედია/ორთოდო
შპს პს დენტალი
ნტია 20%-დან 50%-მდე ფასდაკლება)

ქ.თბილისი, კანდელაკის ქ. №9; ტელ: 2390191

52

თბილისი

სტომატოლოგია

შპს დენტასტილი

ქ.თბილისი, ბახტრიონის 20; ტელ:2360128

53

თბილისი

სტომატოლოგია

შპს მედი-დენტ+

ქ.თბილისი, არაყიშვილის ჩიხი 5; ტელ: 2914935

54

თბილისი

სტომატოლოგია

შპს სმაილი

ქ.თბილისი, ევდოშვილის 12; ტელ: 2350285

ქ.თბილისი, ლუბლიანას ქ. 21; ტელ: 2528716

ქ. თბილისი, ლუბლიანას ქ. 21; ტელ:2550505

55

თბილისი

სტომატოლოგია

შპს დენტალ მედი

ქ.თბილისი, ყაზბეგის 35; ტელ: 2147172

56

თბილისი

სტომატოლოგია

იმ ქეთევან ფილიშვილი

ქ.თბილისი, გლდანი, ხიზაბავრის ქ.5; ტელ: 591441704

57

თბილისი

სტომატოლოგია

შპს ლაივ დენტი

თბილისი, გლდანი 1 მიკრო 13 და 14 კორპუსების მიმდებარე
ტერიტორია სავაჭრო ცენტრი ბინგო;ტელ:597543534

58

აბაშა

ამბულატორია/სტაციონარი

აბაშის ჰოსპიტალი-ევექსი

აბაშის რაიონი, თავისუფლების ქ. №141; ტელ: 2550505

ახალციხე

ამბულატორია/სტაციონარი/ოჯახის
ექიმი

სს ევექსის ჰოსპიტლები-ახალციხის
რეფერალური ჰოსპიტალი ევექსი

ახალციხე, რუსთაველის 105ა; ტელ:2550505

ახალციხის შპს „სტომატოლოგი“

ახალციხე, გამრეკელის 2; ტელ: 365220608

59
60
61

სტომატოლოგია

ბორჯომი

62

ამბულატორია/სტაციონარი/ოჯახის
ექიმი
სტომატოლოგია

63

დუშეთი

ამბულატორია/სტაციონარი

64

თერჯოლა

ამბულატორია/სტაციონარი/ოჯახის
ექიმი

65
66
67

ამბულატორია/სტაციონარი
სტომატოლოგია
მარტვილი

ამბულატორია/სტაციონარი
ამბულატორია/ოჯახის ექიმი

მცხეთა

ამბულატორია/სტაციონარი

70

სტომატოლოგია

71

ამბულატორია/სტაციონარი/ოჯახის
ექიმი

72

ი/მ შორენა მჭედლიძე

ქ.ბორჯომი, სააკაძის ქ#2; ტელ: 593628828

შპს "ჯეო ჰოსპიტალს"-ის დუშეთის
დუშეთი, სტალინის ქ. 71; ტელ: 2505222
მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრი
თერჯოლის ჰოსპიტალი-ევექსი

თერჯოლა, რუსთაველის ქ. 69; ტელ:2550505

შპს მედალფა კასპის კლინიკა

კასპი, გ.სააკაძის 27 ; ტელ: 2640011

შპს მარიმედი

კასპი, სააკაძის 110; ტელ: 555971929

მარტვილის ჰოსპიტალი-ევექსი

მარტვილის რაიონი, მშვიდობის ქ. №111 ; ტელ:2550505

შპს "მცხეთის პირველადი ჯანდაცვის ცენტრი –
'ჯანმრთელი თაობა

მცხეთა, კოსტავას №28; ტელ:2512305

კასპი

68
69

შპს "ჯეო ჰოსპიტალს"-ის ბორჯომის
ბორჯომი სააკაძის #3; ტელ: 2505222
მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრი

ოზურგეთი

სტომატოლოგია

შპს "ჯეო ჰოსპიტალს"-ის მცხეთის
მცხეთა ღვინჯილიას #5; ტელ: 2505222
მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრი
ი/მ შორენა ფერხული

მცხეთა, აღმაშენებლის 39; ტელ: 591441704

შპს მედალფა ოზურგეთის კლინიკა

ოზურგეთი, ნინოშვილის #3 ; ტელ: 2640011

შპს სმაილ დენტი

ოზურგეთი, ა. წულაძის 10; ტელ:599720166

73
74
75

რუსთავი

ამბულატორია/სტაციონარი/ოჯახის
ექიმი
ამბულატორია/სტაციონარი/ოჯახის
ექიმი
ამბულატორია/სტაციონარი

შპს კლინიკა რუსთავი

რუსთავი, მე-7 მკრ.; ტელ: 0341 25 01 15

სს რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფო

რუსთავი, წმინდა ნინოს #3; ტელ: 341255473

სს რუსთავის სამშობიარო სახლი

რუსთავი, წმინდა ნინოს #3; ტელ:(341) 29 57 88, (341) 22 47 75,
(341) 29 38 39

შპს დერმადენტი

რუსთავი,შარტავას N5; ტელ: 591236070

76

სტომატოლოგია

77

ამბულატორია/სტაციონარი

შპს „ავთანდილ ყამბარაშვილის კლინიკა“

თელავი, ალადაშვილის ქ.6; ტელ: 350 233344 ; 350 233366; 350
233311

ამბულატორია/სტაციონარი/ოჯახის
ექიმი

შპს "თელავის რაიონული საავადმყოფო "

თელავი, ალადაშვილის ქუჩა #2; ტელ: 350 271215

შპს სამედიცინო პოლიკლინიკა პულსი

თელავი, 26 მაისის ქუჩა N2/ ტელ: 595785885

78

თელავი

79

სტომატოლოგია

80

ამბულატორია/სტაციონარი/ოჯახის
ექიმი

გურჯაანი

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

სტომატოლოგია
დედოფლისწყარო
გორი

საჩხერე

ქობულეთი

შპს "ჯეო ჰოსპიტალს"-ის გურჯაანის
გურჯაანი, მარჯანიშვილის #35; ტელ: 2505222
მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრი
ი/მ ირმა მენაბდიშვილი

გურჯაანი, 9 აპრილის ქუჩა #45; ტელ: 577426433

ამბულატორია/სტაციონარი/ოჯახის
ექიმი

შპს რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრიდედოფლისწყარო

დედოფლისწყარო, ნატროშვილის ქუჩა; ტელ: 2951590

ამბულატორია/სტაციონარი/ოჯახის
ექიმი
ამბულატორია/სტაციონარი
ამბულატორია/სტაციონარი/ოჯახის
ექიმი
სტომატოლოგია
ამბულატორია/სტაციონარი/ოჯახის
ექიმი
სტომატოლოგია

სს დედათა და ბავშვთა სამედიცინო
ცენტრი იავნანა
შპს "გორმედი"
სს საჩხერის რაიონული საავადმყოფოპოლიკლინიკური გაერთიანება
შპს სმაილი

საჩხერე, აღმაშენებლის 5ბ; ტელ: 595447044

ქობულეთის ჰოსპიტალი -ევექსი

ქობულეთი, აბაშიძის 18;ტელ:2550505

ი/მ გელა გოლიაძე

ქობულეთი, რუსთაველის 138ა; ტელ: 577461285

ყვარლის ჰოსპიტალი-ევექსი

ყვარელი, ჭავჭავაძის ქ.; ტელ: 2550505

ყვარელი

ამბულატორია/სტაციონარი

გარდაბანი

ამბულატორია/სტაციონარი/ოჯახის
ექიმი
სტომატოლოგია

გორი, ჭავჭავაძის #104; ტელ:(370) 27 31 35; (370) 27 31 36;
579555377
გორი, ცხინვალის გზატკეცილი 14; ტელ: 599570206
საჩხერე, გომართელის 17; ტელ: 591 70 30 90

შპს "ჯეო ჰოსპიტალს"-ის გარდაბნის
გარდაბანი, ლესელიძის #1; ტელ: 2505222
მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრი
შპს გოლდ-დენტალი

გარდაბანი, აღმაშენებლის 37; ტელ: 574215465

92

მარნეული

93
94
95
96

მარნეული, რუსთაველის 48; ტელ:790951559/ 599951559

შპს ბოლნისის ცენტრალური კლინიკა

ქ.ბოლნისი , აღმაშენებლის #25; ტელ:599452133-

შპს გორმედი

ხაშური, ფარნავაზის #5; ტელ: 599570206

სტომატოლოგია

ი/მ ლაშა ნოზაძის სტომატოლოგიური
კლინიკა

ქ.ხაშური, ლესელიძის #10ა; ტელ: 598408408

ამბულატორია/ოჯახის ექიმი

შპს "ჯეო ჰოსპიტალს"-ის ზესტაფონის
ამბულატორიული ცენტრი

ზესტაფონი, აღმაშენებლის პირველი შესახვევი #1; ტელ:
2505222

ამბულატორია/სტაციონარი

შპს "ჯეო ჰოსპიტალს"-ის ზესტაფონის
მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრ

ზესტაფონი, კეკელიძისა და მელქაძის ქუჩების გადაკვეთა;
ტელ: 2505222

სტომატოლოგია
ბოლნისი

ხაშური

97
98

შპს "ჯეო ჰოსპიტალს"-ის მარნეულის
სამშობიარო და ამბულატორიული სამედიცინო
ცენტრი
ი/მ "მერაბი ძაგოშვილი"

ამბულატორია/სტაციონარი/ოჯახის
ექიმი

ზესტაფონი

ამბულატორია/სტაციონარი
ამბულატორია/სტაციონარი/ოჯახის
ექიმი

99
100

ამბულატორია/სტაციონარი

101
102
103

შპს კლინიკა ფერომედი

ქ.ზესტაფონი, მაღლაკელიძის ქ #4; ტელ: 492 258231

სპს ნინო გვალია და კომპანია

ზესტაფონი, ჭანტურიას 9; ტელ: 555220130

ამბულატორია/ოჯახის ექიმი

შპს ქუთაისის N1 ჯანდაცვის ცენტრი

ქ.ქუთაისი, ტაბიძის ქ.#23; ტელ: 0431 24 56 94

ამბულატორია/სტაციონარი

შპს ქუთაისის ცენტრალური საავადმყოფო ქუთაისი,სოლომონ პირველის 10; ტელ: 2505222
ჯეოჰოსპიტალსი

ამბულატორია/სტაციონარი

შპს ჰოსპიტალ სერვისი

სტომატოლოგია

ქუთაისი

104

სტომატოლოგია

105

სტომატოლოგია

106
107
108

სამტრედია

მარნეული, რუსთაველის ქ. 112; ტელ: 2505222

იმერეთის რეგიონალური
სტომატოლოგიური
ცენტრი

ქუთაისი, ჩხობაძის ქ#20; ტელ: 577091995

ქუთაისი, რუსთაველის 104; ტელ:431 241988

შპს დენტალ ლიდერი

ქუთაისი,ჭავჭავაძის გამზ, 52/21; ტელ:431263643

ამბულატორია/ოჯახის ექიმი

შპს "ჯეო ჰოსპიტალს"-ის სამტრედიის
ამბულატორიული ცენტრი

სამტრედია,ჭანტურიას #2; ტელ: 2505222

ამბულატორია/სტაციონარი

შპს "ჯეო ჰოსპიტალს"-ის სამტრედიის
სამტრედია,კოსტავას ქუჩა N13; ტელ: 2505222
მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრი

სტომატოლოგია

შპს მედიჰელფ +

ქ.სამტრედია, ჯავახიშვილის ქ#11; ტელ: 577229959

109
110

ამბულატორია/სტაციონარი
ზუგდიდი

ამბულატორია/სტაციონარი/ოჯახის
ექიმი

111

სტომატოლოგია

112

ამბულატორია/სტაციონარი

113

სენაკი

სტომატოლოგია

ზუგდიდის რეფერალური ჰოსპიტალი ევექსი

ზუგდიდი, გამსახურდიას 206; ტელ: 2550505

შპს ენ ელ აი

ქ. ზუგდიდი, კიტიას ქ N 21 ; ტელ: 574 112 333 ; 574 78 49 94

შპს სტომატოლოგიური პოლიკლინიკა

ზუგდიდი, გამსახურდიას გამზ
30; ტელ:415253946; 593325051

არქიმედეს კლინიკა "სენაკი"

ქ.სენაკი. რუსთაველი #110; ტელ: 2451145; 577 90 70 68

ი/მ დარეჯან შენგელია

ქ.სენაკი, რუსთაველის №251; ტელ: 593597878

114

ამბულატორია/ოჯახის ექიმი

შპს იკამედი

ქ.ფოთი, ერეკლე II ქ #40; ტელ: (493) 27 88 28, (493) 27 88 26

115

ამბულატორია/ოჯახის ექიმი

შპს ლაზიკა მედი

ქ.ფოთი, ჭანტურიას ქ #16; ტელ: (493) 24 24 21, (551) 60 11 14

ამბულატორია/სტაციონარი

შპს ფოთის ცენტრალური საავადმყოფო
ბომონდი

ქ. ფოთი. ვატაევის ქ 3; ტელ: 592011313

შპს დენტალ კლასი

ფოთი 26 მაისის 4/16; 555395949

116

ფოთი

117

სტომატოლოგია

118

ამბულატორია/სტაციონარი/ოჯახის
ექიმი

119

ამბულატორია

120

ბათუმი

ამბულატორია

121

ამბულატორია/სტაციონარი

122

სტომატოლოგია

123
124

ლანჩხუთი

ამბულატორია/სტაციონარი/ოჯახის
ექიმი
სტომატოლოგია

შპს მაღალტექნოლოგიური
მრავალპროფილური ჰოსპიტალი
,,მედცენტრი
შპს საგიტარიუსი მეზღვაურთა
სამედიცინო ცენტრი

პუშკინის ქ. N118 ; ტელ: 422 22 60 60
ქ.ბათუმი, გორგილაძის ქ #91; ტელ: (0422) 27-95-53

სს მეზღვაურთა სამედიცინო ცენტრი 2010 ქ.ბათუმი, ტაბიძის 2/ა; ტელ: (0422) 24-20-33
შპს "ირის ბორჩაშვილის სახელობის
ჯანმრთელობის ცენტრი მედინა"

ქ.ბათუმი, ფრიდონ ხალვაშის გამზირი 237; ტელ: +995 422
258513 , +995 422 258508 , +995 422 222220 , +995 577 411144

სტომატოლოგიური კლინიკა სტომადენტი ბათუმი მელაშვილის ქ. N24; ტელ:422222909
შპს მედალფა ლანჩხუთის კლინიკა

ქ.ლანჩხუთი, ჟორდანიას #17 ; ტელ: 2640011

შპს გურია დენტი

ლანჩხუთი, ე. ნინოშვილის 56; ტელ: 593666116

125

ჩოხატაური

ამბულატორია/სტაციონარი

შპს მედალფა ჩოხატაურის კლინიკა

დ. ჩოხატაური, თბილისის ქ. N 10 ; ტელ: 2640011

126

ქედა

ამბულატორია/სტაციონარი

ქედას ჰოსპიტალი-ევექსი

დაბა ქედა, რუსთაველის ქ. 14 ; ტელ: 2550505

127

ხულო

ამბულატორია/სტაციონარი

ხულოს ჰოსპიტალი-ევექსი

ხულო, აღმაშენებლის ქ. 1; ტელ: 2550505

128

ხობი

ამბულატორია/სტაციონარი

ხობის ჰოსპიტალი-ევექსი

ხობი, ჭყონდიდელის ქ. №2; ტელ: 2550505

129

ხონი

ამბულატორია/სტაციონარი

ხონის ჰოსპიტალი-ევექსი

ხონი, სოლომონ მეორის ქუჩა, №21; ტელ: 2550505

ტყიბული

ამბულატორია/სტაციონარი/ოჯახის
ექიმი

ტყიბულის ჰოსპიტალი - ევექსი

ტყიბული, თაბუკაშვილის 10; ტელ: 2550505

იმ მანუჩარ ბრეგაძე

ტყიბული, გელათის 20, ბ13; ტელ: 598120523

130
131

სტომატოლოგია

132

ბაღდათი

ამბულატორია/სტაციონარი

133

ვანი

ამბულატორია

134

ონი

ამბულატორია/სტაციონარი

135

აბროლაური

ამბულატორია/სტაციონარი

136

თეთრიწყარო

ამბულატორია/სტაციონარი/ოჯახის
ექიმი

137

საგარეჯო

138

ამბულატორია/სტაციონარი/ოჯახის
ექიმი

შპს "ჯეო ჰოსპიტალს"-ის ვანის
სამედიცინო ცენტრი

ვანი, თავისუფლების #84; ტელ: 2505222

შპს რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი-ონი

ონი,ვახტანგ VI–ის ქ.10; ტელ: 2951590

შპს რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრიამბროლაური, ბრატისლავა-რაჭის ქ.11; ტელ: 2951590
ამბროლაური
შპს რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრითეთრიწყარო, რუსთაველის ქ.; ტელ: 2951590
თეთრიწყარო
შპს "ჯეო ჰოსპიტალს"-ის საგარეჯოს
მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრი საგარეჯო, კახეთის გზატკეცილი #13; ტელ: 2505222
"ჯეო ჰოსპიტალი"

სტომატოლოგია

შპს მედი დენტი

საგარეჯო, აღმაშენებლის 14; ტელ: 599606014

ახმეტის ჰოსპიტალი-ევექსი

ახმეტა, რუსთაველის ქ. სპორტდარბაზის ტერიტორია; ტელ:
2550505

შ.პ.ს "არქიმედეს კლინიკა" ლაგოდეხი

ლაგოდეხი, 9 აპრილის ქუჩა #48; ტელ: 2451145; 577 90 70 27

შ.პ.ს "არქიმედეს კლინიკა" წნორი

წნორი, მშვიდობის ქუჩა 1; ტელ: 2451145; 577 90 70 28

უნიმედი სამცხე, ახალქალაქის
სამედიცინო ცენტრი-ევექსი

ახალქალაქი, აღმაშენებლის 31; ტელ: 2550505

139

ახმეტა

სტომატოლოგია

140

ლაგოდეხი

ამბულატორია/სტაციონარი

141

წნორი

ამბულატორია

142

ახალქალაქი

ამბულატორია/სტაციონარი

N

შპს "ჯეო ჰოსპიტალს"-ის ბაღდათის
ბაღდათი, კახიანის ქ. 84; ტელ: 2505222
მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრი

2.9.6. გამაჯანსაღებელი და სარეაბილტაციო დაწესებულების მომსხურებაზე ფასდაკლებები
დაწესებულების მისამართი და საკონტაქტო
ინფორმაცია
ქალაქი
დაწესებულების დასახელება

1

თბილისი

2

თბილისი

3

თბილისი

4

თბილისი

5

თბილისი

6

თბილისი

კლინიკა ნიუ მედის ესთეტიური
მედიცინის
განყოფილება-ლაზერული ეპილაციის
ქ.თბილისი, მარიჯანის #4; ტელ: 2479811
15 ლარიანი სასაჩუქრე ვაუჩერი, პლიუს
20% ფასდაკლება(ლაზერულ და
კოსმეტოლოგიურ პროცედურებზე)
შპს ექიმ ბუბნოვსკის ცენტრი-10%-დან ქ.თბილისი, ქ.წამებულის გამზ.ბოჭორმის
50%-მდე ფასდაკლება (სამკურნალო და ქ.50/18; ტელ: 2748899
სარეაბილიტაციო პროცედურები 10%იანი ფასდაკლება , ექიმის
კონსულტაცია 50% ფასდაკლება)
შპს თბილისის ბალნეოლოგიური
კურორტი-10%-დან 30%-მდე
ფასდაკლება (ბალნეო პროცედურები
15% ფასდაკლება,სპაქ.თბილისი, გორგასლის N 9; ტელ: 2439090
კოსმეტოლოგიური-ფიზიო
პროცედურები 10% ფასდაკლება,
ჰიდროთერაპია 30% ფასდაკლება)
შპს სიმეტრია-10%-დან 50%-მდე
ფასდაკლება (სამკურნალო და
სარეაბილიტაციო პროცედურები 10%იანი ფასდაკლება , ექიმის
კონსულტაცია 50% ფასდაკლება)
ჩემპიონთა აკადემია-25% ფასდაკლება
(ფიტნეს აბონიმენტზე)

ქ.თბილისი, დავით აღმაშენებელის
გამზირი #150

შპს ბაზი 20% ფასდაკლება (კლინიკაში ქ.თბილისი, ლუბლიანას ქ #21; ტელ:
არსებულ
599527755
ყველა სარეაბილიტაციო პროცედურაზე,
მათ შორის აუზი)

2.9.4.
N ქალაქი

ქ.თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. 39 ბ; ტელ:
2880881; 555693693

მისამართი

ანაზღაურების სერვის-ცენტრი
სამუშაო საათები

1

თბილისი

თბილისი, გ.ფანჯიკიძის ქუჩა N22

ორშაბათი-პარასკევი 10:00 სთ-19:00სთ;
შაბათს- 10:00-14:00სთ. Mail- claim@igg.ge

სასწრაფო სამედიცინო დახმარება
N დასახელება

მისამართი:

ტელეფონი:

ქ.თბილისი - ლუბლიანას
13/ჭიაურელის 6

16116

1

სს ემერჯენსი
სერვისი

2

სასწრაფო
პედიატრი/სს
ქ.თბილისი - ლუბლიანას
ემერჯენსი სერვისი
13/ჭიაურელის 6
(შეუერთდა
ემერჯენს სერვისს)

2472211/ 16116

3

სს ემერჯენსი
სერვისი

ქ.ქუთაისი- ჯავახიშვილის 83ა

16116

4

სს ემერჯენსი
სერვისი

ქ.ბათუმი-აეროპორტის გზატკეტილი 64 2472211/ 16116

2.9.5.

პროვაიდერი სააფთიაქო ქსელი

1

თბილისი

პე-ეს-პე

(+995) 32 2 40 20 20

2

თბილისი

"გეფა" (ფარმადეპო/ჯიპისი)

(+995) 32 2 40 00 04 /32 2 94 07 40

3

თბილისი
თბილისი

ავერსი
სახალხო აფთიაქი

(+995) 32 2 90 08 00
(+995) 32 248 58 58

4

სააფთიაქო ქსელი PSP

ტელეფონი (+995) 32 2 40 20 20

თბილისი
#

დასახელება

მისამართი

1

თბილისი

დიდი დიღომი, ი. პეტრიწის ქ. №8

2

თბილისი

ვაჟა ფშაველას გამზ. VII კვ. კორპ.5ა

3

თბილისი

ხმელინცკის ქ. №3ა (საავიაციო)

4

თბილისი

წერეთლის მე-8/9 კორპ. შორის

5

თბილისი

დადიანის ქ. №34 კორპ. 4-4

6

თბილისი

ჭავჭავაძის გამზ. №22

7

თბილისი

ცოტნე დადიანის ქ. №144/14

8

თბილისი

ჭავჭავაძის გამზ. №37-დ

9

თბილისი

გლდანი, ხიზანიშვილის №14/41

10

თბილისი

დიღმის მასივი , მე-3 კვ. კორპ. №1-ბ

11

თბილისი

ვაჟა-ფშაველას გამზ. №83

12

თბილისი

ქართველიშვილის ქ. (რესპუბლიკურთან)

13

თბილისი

აღმაშენებლის გამზირი №3

14

თბილისი

დადიანის ქ. №45

15

თბილისი

ხომლელის ქ. №2 (ვარკეთილი)

16

თბილისი

აღმაშენებლის გამზირი №97

17

თბილისი

რუსთავის გზატკეცილი №19, კორპ. №1

18

თბილისი

ლუბლიანას ქ. №15

19

თბილისი

მუხიანი, მე-3 მ/რ, კორპ. #1.ბ.29

20

თბილისი

თამარ მეფის გამზირი №31

21

თბილისი

საბურთალოს 17ა

22

თბილისი

23

თბილისი

24

თბილისი

მესხიშვილის ქ. №12 (ავლაბარი)
გლდანი, V და VII მ/რ-ის გამყოფი გზის
მიმდებარედ
გოძიაშვილის ქ. 6 (ვაშლიჯვარი)

25

თბილისი

იოსებიძის ქ. №60

26

თბილისი

მარჯანიშვილის ქ. №26-ა

27

თბილისი

წერეთლის გამზირი. №128

28

თბილისი

მელიქიშვილის გამზ. №18

29

თბილისი

ვეკუას ქ. №1 (პირიმზე)

30

თბილისი

დიღმის მასივი, მე-2 კვ. კორპ. №7-ბ

31

თბილისი

ნუცუბიძის ქ. №179

32

თბილისი

ვარკეთილი 3, 3ა მ/რ. კორპ. №336

33

თბილისი

34

თბილისი

ჩუბინიშვილის ქ. №2 (მარჯანიშვილის ქ-ის
კვეთა (საბჭოს მოედანი))
ინგოროყვას ქ. №1/9 (სოლოლაკი)

35

თბილისი

თემქა, მე-10 კვ. კორპ. №24

36

თბილისი

გორგასალის ქ. №39 (კრწანისი)

37

თბილისი

38

თბილისი

39

თბილისი

ვაზისუბანი, შანდორ პეტეფის N1
სან-ზონა, სავაჭრო ცენტრის მიდებარე
ტერიტორია
ყაზბეგის გამზ. №8

40

თბილისი

გლდანი,ტიულენევის №11

41

თბილისი

გამსახურდიას გამზ. №45

42

თბილისი

გლდანი, I მ/რ (კარტოგრაფ.)

43

თბილისი

წამებულის გამზ. №91 (ისანი)

44

თბილისი

45

თბილისი

46

თბილისი

ვაჟა-ფშაველას გამზ. №41
გლდანი, ა მ/რ, კორპ. №50-ის მიმდებარე
ტერიტორია
გლდანი, I მ/რ, ხიზანიშვილის ქ. №5

47

თბილისი

ცინცაძის ქ. №53

48

თბილისი

ვაჟა-ფშაველას გამზ. №48

49

თბილისი

დადიანის ქ. №303

50

თბილისი

51

თბილისი

52

თბილისი

გამსახურდიას გამზ. №14
ფანასკერტელის ქ. 9-16 კორპ. მიმდებარედ
(ბახტრიონი)
ვაზისუბანი, 1-ლი მ/რ, კორპ. №12

53

თბილისი

გლდანი, მოსულიშვილის ქ. №1

54

თბილისი

თბილისი, ვაჟა ფშაველას 23

55

თბილისი

დადიანის ქუჩა, II მკრ. კორპ. 3

56

თბილისი

ჯავახეთის ქ. №44 (ვარკეთილი)

57

თბილისი

მოსკოვის პროსპექტი, II კვ. I კორპ.

58

თბილისი

წინანდლის ქ. №9 (300 არაგველი)

59

თბილისი

წერეთლის გამზირი. №48

60

თბილისი

ნუცუბიძის ქ. №221, კორპ. №4

61

თბილისი

წინანდლის ქუჩა N18

62

თბილისი

ი. აბაშიძის N41

63

თბილისი

ისნის ბაზრობის მიმდ. ტერიტორია
დიდი დიღომი, 3 მ/რ-ის მიმდებარე
ტერიტორია
ჭიჭინაძის ქ. №10 (აფრიკა)

64

თბილისი

65

თბილისი

66

თბილისი

გუდამაყრის ქ. №5

67

თბილისი

68

თბილისი

69

თბილისი

70

თბილისი

71

თბილისი

თამარ მეფის №32
დიღმის მასივი, მე-4 კვ. კორპ. №5-ა
(ბაზართან)
წამებულის გამზ. №2 (ავლაბარი)
ვარკეთილი 3, IV მ/რ. 410 კორპ.
მიმდებარედ
მუხიანი, მე-3 მ/რ, კორპ. №5

72

თბილისი

დოლიძის ქ. კორპ. №6

73

თბილისი

გურამიშვილის გამზ №1

74

თბილისი

დოლიძის ქ. კორპ. №2

75

თბილისი

დიღმის მასივი, 1 კვ. კორპ. №2-ა

76

თბილისი

ფალიაშვილის ქ. №82

77

თბილისი

ყაზბეგის გამზ. №24 ა

78

თბილისი

ლილოს დასახლება, მე-2 კვ. კორპ. №8

79

თბილისი

80

თბილისი

81

თბილისი

ყაზბეგის გამზ. №14
წერეთლის გამზირი №142-ის პირდაპირ
(M დიდუბე)
ჭავჭავაძის 42

82

თბილისი

83

თბილისი

84

თბილისი

ძოწენიძის 18
საბადურის ქ. №20/7 (300 არაგველი)
(არამიანცი)
სოლოლაკი, ამაღლების ქ. №9

85

თბილისი

ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი 102

86

თბილისი

თბილისი,ცინცაძის ქ. 12

87

თბილისი

გორგასალის ქ. №39 (კრწანისი)

88

თბილისი

გურამიშვილის გამზ. №34

89

თბილისი

პეტრიაშვილის ქ. №26

90

თბილისი

დადიანის ქ. №7, ქარვასლა

91

თბილისი

ყაზბეგის 34

92

თბილისი

ვაჟა-ფშაველას გამზ. №73

93

თბილისი

დიღმის მასივი, მე-5 კვ. კორპ. №1-ა
წერონისის ქ. №144 (M სადგურის მოედნის
მიმდებარე (ლოტკინი))
ტაშკენტის ქ. №22/22

94

თბილისი

95

თბილისი

96

თბილისი

ვარკეთილი, მელიქიშვილის 7

97

თბილისი

თბილის,ინგოროყვას 17/9

98

თბილისი

99

თბილისი

100

თბილისი

თბილისი,ლუბლიანას 5
კალოუბნის 8-ის მიმდებარე 1 სართ.
(ვარკეთილი)
თემქის დასახლება, მე-3 კვ, კორპ. 53-ის
მიმდებარედ

101

თბილისი

გლდანი, I და II მკ/რ-ბს შორის, "Sky Plaza"

102

თბილისი

გლდანი, ხიზანიშვილის №15

103

თბილისი

მოსკოვის პროსპექტი №1

104

თბილისი

ჭავჭავაძის გამზ. №54

105

თბილისი

ქეთევან წამებულის №98

106

თბილისი

107

თბილისი

108

თბილისი

109

თბილისი

110

თბილისი

111

თბილისი

შარტავას ქ. 35/37
თემქა, მე-10 მკ/რ, სავაჭრო ცენტრი
„ლიტერი გ“
ვაჟა-ფშაველას მე-3 კვარტალი; კორპუსი
N14
კახეთის გზატკეცილი, სს
"ანალიზხელსაწყოს" კედელთან
რუსთაველის გამზ. 2/4; "გალერია
თბილისი"
ლუბლიანას ქ. 21გ

112

თბილისი

ყიფშიძის 7გ

113

თბილისი

ცინცაძის 7

114

თბილისი

კალოუბნის ქ. 12

115

თბილისი

დიდი დიღომი

116

თბილისი

თბილისი, ხიზანიშვილის 13

117

თბილისი

კრწანისის 12 (ნიუ ჰოსპიტალსი)

118

თბილისი

119

თბილისი

ჭავჭავაძის 37
თბილისი, თემქის დას. 11 მ/რ, კლინიკა
ჰელიომედი

120

თბილისი

ვარკეთილი, ს.თაყაიშვილის ქ. N6

121

თბილისი

ვაზისუბანი, IV მ/რ, I კვ, ეშბას ქუჩა

122

თბილისი

პეკინის გამზ.N7

123

თბილისი

ჭავჭავაძის გამზირი #50

124

თბილისი

გზატკეცილი წყნეთი #29

125

თბილისი

ლისი

რეგიონი
#

დასახელება

მისამართი

1

ამბროლაური

ამბროლაური, კოსტავას ქ. №8

2

ახალქალაქი

ახალქალაქი, რუსთაველის 56

3

ახალციხე

ახალციხე, კოსტავას ქ. №31

4

ახალციხე

ახალციხე, დიდიმამიშვილის 2ა

5

ახალციხე

ახალციხე, თამარ მეფის ქ.N 8

6

ახმეტა

ახმეტა, რუსთაველის ქ. №42

7

ბათუმი

ბათუმი, გამსახურდიას ქ. №39

8

ბათუმი

ბათუმი, გოგებაშვილის ქ. №32

9

ბათუმი

ბათუმი, ბარათაშვილის ქ. №18/1-3

10

ბათუმი

ბათუმი, გორგილაძის ქ. №73

11

ბათუმი

ბათუმი, ფიროსმანის ქ. №11

12

ბათუმი

ბათუმი, ჭავჭავაძის ქ. №46

13

ბათუმი

ბათუმი, ჯავახიშვილის ქ. №61

14

ბათუმი

ბათუმი, ს. ხიმშიაშვილის ქ. №19-21

15

ბათუმი

ბათუმი, აღმაშენებლის ქ. №26

16

ბათუმი

ბათუმი, გრიშაშვილის 5ა

17

ბათუმი

ბათუმი, ინასარიძის 14

18

ბათუმი

ბათუმი, პუშკინის ქ. #118

19

ბათუმი

ჭავჭავაძის 16

20

ბაკურიანი

ბაკურიანი,თამარ მეფის ქუჩა

21

ბაღდათი

ბაღდადი, წერეთლის ქ. №1

22

ბოლნისი

ბოლნისი, სულხან-საბას ქ. №118

23

ბოლნისი

ბოლნისი, ორბელიანის ქ. 165

24

ბორჯომი

ბორჯომი, რუსთაველის N145

25

გარდაბანი

გარდაბანი, აღმაშენებლის ქ. №22

26

გარდაბანი

გარდაბანი, სოფ. მარტყოფი

27

გორი

გორი, სამეფოს ქ. №49

28

გორი

გორი , ჭავჭავაძის 5ბ

29

გორი

ცხინვალის გზატკეცილი 14

30

გორი

გორი, სტალინის გამზ. 18

31

გუდაური

გუდაური

32

გურჯაანი

გურჯაანი, ნონეშვილი ქ. №24

33

დედოფლისწყარო

დედოფლის წყარო რუსთაველის ქ.29

34

დუშეთი

დუშეთი, რუსთაველის ქ. №28

35

ვანი

ვანი, თამარ მეფის ქ. №2

36

ზესტაფონი

ზესტაფონი, აღმაშენებლის ქ. №87

37

ზესტაფონი

ზესტაფონი, ჭანტურიას ქ. №140

38

ზესტაფონი

ზესტაფონი, ჭანტურიას ქ. №42

39

ზუგდიდი

ზუგდიდი, კოსტავას ქ. №7

40

ზუგდიდი

ზუგდიდი, გამსახურდიას N19

41

ზუგდიდი

ზუგდიდი, რუსთაველის ქ. №93

42

ზუგდიდი

ზუგდიდი,გამსახურდიას 31

43

ზუგდიდი

ზუგდიდი, რუსთაველის ქ. 92

44

ზუგდიდი

ზუგდიდი, თამარ მეფის 19

45

თელავი

თელავი, ქეთევან წამებული №2

46

თელავი

თელავი, ალაზნის №2

47

თერჯოლა

თერჯოლა, რუსთაველის ქ. №110

48

კაზრეთი

დაბა კაზრეთი, №97/3

49

კასპი

კასპი, სააკაძის ქ. №88

50

ლაგოდეხი

ლაგოდეხი, ზაქათალის ქუჩა №7

51

ლანჩხუთი

ლანჩხუთი, ჟორდანიას ქ. №109

52

მარნეული

მარნეული, რუსთაველის ქ. №35-ა

53

მარნეული

მარნეული, 26 მაისის ქუჩა

54

მარტვილი

მარტვილი, ჭავჭავაძის ქუჩა

55

მცხეთა

მცხეთა სამხედროს №15

56

ოზურგეთი

ოზურგეთი, გურიის ქ. №17-ა

57

ოზურგეთი

ოზურგეთი, წულაძის ქ. 17

58

ონი

ონი, რუსთაველის №2

59

რუსთავი

რუსთავი, მეგობრობის გამზ. №16

60

რუსთავი

რუსთავი, მესხიშვილის ქ. №16

61

რუსთავი

რუსთავი, კოსტავას ქ. №14

62

რუსთავი

63

რუსთავი

64

რუსთავი

რუსთავი, შარტავას ქ. №6
რუსთავი, ლეონიძის 12/მესხიშვილის 16
საცხ, კორპ,-შორის
კარფური

65

საგარეჯო

საგარეჯო, სტალინის ქ. №55

66

საგარეჯო

საგარეჯო, კახეთის გზატკეცილი №20

67

საგარეჯო

საგარეჯო, აღმაშენებლის ქ. №15ა

68

სამტრედია

სამტრედია, ჭანტურიას ქ. №1

69

სამტრედია

სამტერდია, რესპუბლიკის ქ. №2

70

სამტრედია

ჭავჭავაძის #28

71

საჩხერე

საჩხერე,ივანე გომართელის 2

72

სენაკი

სენაკი, რუსთაველის ქ. №243

73

ტყიბული

ტყიბული, რუსთაველის ქ. №5

74

ფოთი

ფოთი, რუსთაველის რკალი №20

75

ფოთი

ფოთი,ფარნავაზ მეფის 7

76

ფოთი

ფოთი, სამეგრელოს მოდანი №1

77

ქარელი

ქარელი, სოფელი ბებნისი

78

ქობულეთი

ქობულეთი, აღმაშენებლის გამზ. №159

79

ქობულეთი

ქობულეთი, აღმაშენებლის გამზ. №2

80

ქუთაისი

ქუთაისი, ბროსეს ქ. №5

81

ქუთაისი

ქუთაისი, ჭავჭავაძის გამზ. №25

82

ქუთაისი

ქუთაისი, ბუხაიძის ქ. №2-ა

83

ქუთაისი

ქუთაისი, აღმაშენებლის გამზ.24

84

ქუთაისი

ქუთაისი, სოლომონ პირველის ქუჩა N2

85

ქუთაისი

86

ქუთაისი

87

ქუთაისი

88

ქუთაისი

ქუთაისი, ავტომშენებლის ქ. №5
ქუთაისი,”ფარმა მარკეტი”, წმინდა ნინოს ქ.
№17
ქუთაისი, ჭავჭავაძის ქ. №56 (ავტოსად.
პირდ.)
ქუთაისი, ბუხაიძის ქუჩა, II მ/რ, N23

89

ქუთაისი

ქუთაისი, წერეთლის ქ. №4

90

ქუთაისი

ქუთაისი, ფალიაშვილის ქ. №13-15

91

ქუთაისი

ქუთაისი, ჭავჭავაძის ქ. №51

92

ქუთაისი

ქუთაისი,გამსახურდიას 21

93

ქუთაისი

ქუთაისი, ფალიაშვილის 1 შესახვევი №12

94

ქუთაისი

ქუთაისი, ნიკეას ქ. №1/1

95

ქუთაისი

ქუთაისი,ჭავჭავაძის 67 ბ

96

ქუთაისი

ქუთაისი, გრიგოლ აბაშიძის 3

97

ქუთაისი

ქუთაისი, ნიკეას ქ. 42 ა

98

ქუთაისი

ბუკიას 6

99

ყვარელი

ყვარელი, აღმაშენებლის ქ. №24

100

ჩოხატაური

ჩოხატაური, რუსთაველის #2ა

101

ჩხოროწყუ

ჩხოროწყუ, გობეჩიას #5

102

წალენჯიხა

წალენჯიხა, სალიას ქუჩა

103

წნორი

წნორი, თავისუფლების ქ. 3

104

წყალტუბო

წყალტუბო, იმერეთის მოედანი

105

ჭიათურა

ქ. ჭიათურა, ნინოშვილის ქ. №18

106

ჭიათურა

ჭიათურა,ალექსანდრე ყაზბეგის 2

107

ხაშური

ხაშური, რუსთაველის ქ. №31

108

ხაშური

ხაშური, რუსთაველის ქ. №33

109

ხაშური

ხაშური, ფარნავაზის ქ. #5

110

ხაშური

რუსთაველის 22

111

ხონი

ხონი, ჭავჭავაძის ქ. №4

გეფა
ჯიპისი

ტელეფონი - (+995) 32 2 94 07 40

თბილისი
#

დასახელება

მისამართი

1

ჯიპისი 2(ავლაბარი)

თბილისი. ქეთევან წამებულის გამზ #2

2

ჯიპისი 4(დიღომი)

თბილისი. დიღმის მასივი. Vკვ. I კორპ

3

ჯიპისი 6(გლდანი)

თბილისი. ხიზანიშვილის ქ. #37

4

ჯიპისი 8(ნავთლუღი)

თბილისი. მოსკოვის გამზ. #1

5

ჯიპისი 10(სოლოლაკი)

თბილისი. ლეონიძის 8

6

ჯიპისი 11(ვაკე)

თბილისი. ჭავჭავაძის გამზ. #50

7

ჯიპისი 13(ყაზბეგი)

თბილისი. ალ. ყაზბეგის გამზ. #10

8

ჯიპისი 14(დადიანი)

თბილისი. ცოტნე დადიანის გამზ.#2

9

ჯიპისი 15(ვაჟა-ფშაველა)

თბილისი. ვაჟა ფშაველას 71

10

ჯიპისი 19(წერეთელი)

თბილისი. წერეთლის გამზ.#55

11

ჯიპისი 20(დოლიძე)

თბილისი. პეკინის გამზ.#2

12

ჯიპისი 21(სამედიცინო)

თბილისი. ვაჟა ფშაველას 17ა

13

ჯიპისი 26(რუსთაველი)

თბილისი. რუსთაველის გამზ.#16

14

ჯიპისი 28(გამოფენა)

თბილისი. წერეთლის გამზ.#95

15

ჯიპისი 32(ზაარბრუკენი)

თბილისი. აღმაშენებლის ქ.#1/2

16

ჯიპისი 34(ყიფშიძე)

17

ჯიპისი 35(წყნეთი)

18

ჯიპისი 42(პუშკინი)

თბილისი. ყიფშიძის ქ.#7
თბილისი. წყნეთი. რუსთაველის ქ. ნაკვ.
68/011
თბილისი. პუშკინის ქ.#10/თაბუკაშვილის
ქ.#2
თბილისი. მიცკევიჩის ქ.#20

19

ჯიპისი 47(მიცკევიჩი)

20

ჯიპისი 48(გამსახურდია 23/25)

21

ჯიპისი 49(ვაზისუბანი)

22

ჯიპისი 52(ჭავჭავაძე 24)

23

ჯიპისი 54(ვაჟა-ფშაველა 75)

თბილისი. ვაჟა ფშაველას 3კვ. კორ14

24

ჯიპისი 57(გორგასალი)

თბილისი. გორგასალის ქ.#39

25

ჯიპისი 58(გურამიშვილი)

თბილისი. გურამიშვილის გამზ.#33ა

26

ჯიპისი 60(კოსტავას 23)

თბილისი. კოსტავას ქ.#23

27

ჯიპისი 64(ნუცუბიძე)

თბილისი. რ. ჩხიკვაძის 39

28

ჯიპისი 87(ვარკეთილი)

თბილისი. ვარკეთილი ხომლელის ქ.#1

29

ჯიპისი 90(ისანი)

თბილისი. მ/ს ისნის მიმდებარე
ტერიტორია. ყოფილი ავტოსალაროების
მიმდებარეთ

თბილისი. გამსახურდია 23/25
თბილისი. ვაზისუბანი 3მ/რ. კვ#2. #15
მიმდებარე/ტერ
თბილისი. ჭავჭავაძის გამზ.#24

30

ჯიპისი 93(ლუბლიანა 5)

თბილისი. ლუბლიანის ქ.#5

31

ჯიპისი 94(დელისი)

32

ჯიპისი 96(ნაძალადევი)

33

ჯიპისი515(გლდანი 2)

34

ჯიპისი520(დიდი დიღომი)

35

ჯიპისი521(ღრმაღელე)

36

ჯიპისი522(მოსკოვის გამზ.2)

37

ჯიპისი523(თბილისი მოლი)

თბილისი. ვაფა ფშაველას გამზ.#48
თბილისი. ცოტნე დადიანის გამზ.#34.
კორ.#7
თბილისი. გლდანი 1 მ/რ. კარტოგრაფიის
ფაბრიკის მიმდ/ტერ
თბილისი. დ/დიღომი ი.პეტრიძ|ის #8
თბილისი. მ/ს ღრმაღელეს
მიმდ/ტერიტორია
თბილისი. მოსკოვის გამზ. 2კვ. კორ#1
თბილისი. აღმაშენებლის ხეივანის მე-16
კილომეტრი

38

ჯიპისი525(ვარკეთილი 2)

თბილისი. მ/ს ვარკეთილის მოპირდაპირე
მხარეს საყრდენის კედლის მიმდებარე

39

ჯიპისი527(მარჯანიშვილი 31)

თბილისი. მარჯანიშვილის ქ.#31

40

ჯიპისი530(კეკელიძე)

თბილისი. კეკელიძის 6

41

ჯიპისი535(აბაშიძის 41)

თბილისი. აბაშიძის 41

42

ჯიპისი537(დოლიძის 11)

თბილისი. დოლიძის 11. კორ#1

43

ჯიპისი540(პეკინი 11)

თბილისი. პეკინის ქ. 11

44

ჯიპისი541(მიცკევიჩი 8)

თბილისი. მიცკევიჩის #8

45

ჯიპისი542(მელიქიშვილი)

თბილისი. მელიქიშვილის 2

46

ჯიპისი543(გლდანი 4)

თბილისი. გლდანის ა მ/რ. კორპ 50 მიმდ.

47

ჯიპისი544(დადიანი 2)

თბილისი. ცოტნე დადიანის II მ/რ. კორპ.3

48

ჯიპისი545(თემქა)

თბილისი. თემქის 10 კვარტალი. კორპ. 26

49

ჯიპისი548(ისანი-მოლი)

თბილისი. ნავთლუღის ქუჩა 8 ა

50

ჯიპისი549(ისთფოინთი)

თბილისი. თვალჭრელიძის 2

51

ჯიპისი553(ცინცაძის 12)

თბილისი. ცინცაძის 12

52

ჯიპისი555(წერეთლის 11)

თბილისი. აკაკი წერეთლის გამზ. #86

53

ჯიპისი556(დუმბაძე)

თბილისი. მუხიანის დას. 3 მ/რ. 1 კორპ.

54

ჯიპისი558(კარაპს მედლაინი)

თბილისი. ლუბლიანას 48

55

ჯიპისი567(გლდანი მოლი)

თბილისი. ხიზაბავრის ქ.1

56

ჯიპისი570(ტრავმატოლოგიური)

თბილისი. ლუბლიანას 21
თბილისი. დიდი დიღომი. მირიან მეფის
84ა
თბილისი. ვარკეთილი3. მე-3ა მ.რ.
თბილისი. თბილისი. გრიგოლ რობაქიძის
7
თბილისი. ვაჟა ფშაველას 41

57

ჯიპისი573(დიდი დიღომი 3)

58

ჯიპისი576(ვარკეთილი3)

59

ჯიპისი577(რობაქიძე)

60

ჯიპისი580(ვაჟა ფშაველას 41)

61

ჯიპისი582(კარფური-ვაკე)

62

ჯიპისი583(გუდვილი-დიღომი)

63

ჯიპისი585(გლდანი-ლესელიძე)

თბილისი. ი. ჭავჭავაძის გამზ. #37
თბილისი. დიდი დიღომი(სუპერმარკეტი
გუდვილი)
თბილისი. გლდანი. ლესელიძის 13

64

ჯიპისი586(რობაქიძის გამზ)

თბილისი. დიღმის მასივი. მე-3 კვ. კორპ 1ბ

65

ჯიპისი587(მორკინალი)

თბილისი. 26 მაისის მოედანი

66

ჯიპისი591(პეტრე იბერი)

თბილისი. მირიან მეფის #23

67

ჯიპისი592(უნივერსიტეტი)

თბილისი. ვაჟა-ფშაველას მე-4კვ. კორპ. 3გ

68

ჯიპისი594(აგროჰაბი)

69

ჯიპისი595(შარტავა)

თბილისი. მარშალ გელოვანის
გამზირი(ნაკვეთი 01/178)
თბილისი. შარტავას 35-37

70

ჯიპისი600(აღმაშენებლის 118)

თბილისი. აღმაშენებლის გამზ 118

71

ჯიპისი601(კანდელაკის 9)

თბილისი. კანდელაკის 9

72

ჯიპისი602(სითიმოლი საბურთალო)

თბილისი. ვაჟა-ფშაველას გამზ. N70

73

ჯიპისი603(კარტოზია)

თბილისი. კარტოზიას 10

რეგიონი
#

დასახელება

მისამართი

1

ჯიპისი 12(რუსთავი)

რუსთავი. კოსტავას ქ#16

2

ჯიპისი 22(გორი-ჭავჭავაძე)

გორი. ჭავჭავაძის ქ.#65

3

ჯიპისი 24(ზესტაფონი-ჭანტურია)

ზესტაფონი. ჭანტურიას ქ.#2

4

ჯიპისი 27(სამტრედია)

სამტრედია. ჭავჭავაძის ქ.#7

5

ჯიპისი 30(ბათუმი-ერა)

ბათუმი. გორგილაძის ქ.#30

6

ჯიპისი 36(ქუთაისი-გრიშაშვილი)

ქუთაისი. გრიშაშვილის ქ.36

7

ჯიპისი 41(თელავი)

თელავი. ერეკლე მეორის გამზ.#6

8

ჯიპისი 43(ზუგდიდი)

ზუგდიდი. გამსახურდიას ქ.#24

9

ჯიპისი 70(სენაკი)

10

ჯიპისი 71(ბათუმი-ჭავჭავაძე)

ბათუმი. ჭავჭავაძის ქ.#113

11

ჯიპისი 74(ფოთი)

ფოთი. რუსთაველის რკალი #5

12

ჯიპისი 76(ხაშური)

ხაშური. რუსთაველის ქ.#23

13

ჯიპისი 78(ახალციხე)

ახალციხე. კოსტავას ქ.#23

14

ჯიპისი 98(ალდაგი-ზუგდიდი)

ზუგდიდი. კ.გამსახურდიას 206

15

ჯიპისი524(ბათუმი 4)

ბათუმი. გამსახურდიას 48/ჭავჭავაძის 4

16

ჯიპისი533(ბათუმი ერა 66)

ბათუმი. გორგილაძის 66

17

ჯიპისი536(გორი 4)

გორი. ცხინვალის გზატკეცილი 14

18

ჯიპისი562(თელავი საავადმყოფო)

თელავი. ალაზნის ქუჩა

19

ჯიპისი581(კარფური-ბათუმი)

ბათუმი. ტბელ აბუსერიძის ქ.

20

ჯიპისი588(რუსთავი. მესხიშვილი)

რუსთავი. მესხიშვილის 12

21

ჯიპისი589(გორი.გურამიშვილი)

გორი. ჭავჭავაძის 1

22

ჯიპისი590(ქუთაისი. რუსთაველი)

ქუთაისი. რუსთაველის 141

23

ჯიპისი593(რუსთავი მეგობრ.)
ჯიპისი597(ქუთაისი. ჭავჭავაძე.
მაგნიტი)

რუსთავი. გამზირი მეგობრობა #12

24

სენაკი. რუსთაველის ქ.#170

ქუთაისი. ჭავჭავაძის 67ბ

25

ჯიპისი598(ქუთაისი. წმ.ნინო)

ქუთაისი. ფალიაშვილის 8/წმ. ნინოს 19

26

ჯიპისი599(ქუთაისი. ბუხაიძე)

27

ჯიპისი604(სოკარი-თერჯოლა)

28

ჯიპისი605(ბათუმი-აგროჰაბი)

ქუთაისი. ბუხაიძის 24
თერჯოლის რაიონი. სოფ. სიქთარვა.
სოკარი
ბათუმი. ივანე ჯავახიშვილის 64

ფარმადეპო

ტელეფონი - (+995) 32 2 40 00 04

თბილისი
#

დასახელება

1

4

დეპო 1(სანაპირო)
თბილისი. სანაპიროს 10ა
დეპო 2(მეტრო ვარკეთილი. ჯავახეთის
თბილისი. ჯავახეთის ქ. #44
44)
თბილისი. გლდანი 1მრ მე-13-14
დეპო 3(გლდანი. ბინგო)
კორპ(სუპერმარკეტი ბინგო)
დეპო 4(წულუკიძის ქ. 11)
თბილისი. წულუკიძის ქ. #11

5

დეპო 5(ვ.ფშაველას 6)

2
3

მისამართი

თბილისი. ვაჟა ფშაველას 6

6

დეპო 7(თ. მეფის გამზ.. სადგური)

თბილისი. თამარ მეფის #29
თბილისი. I კლინიკური საავადმყოფოს
ტერიტორია

7

დეპო 10(არამიანცი)

8

დეპო 11(გლდანი 1 მ.რ.)

თბილისი. გლდანი Iმ/რ ნაკვეთი #016/051

9

დეპო 12(ვაკე. აბაშიძის ქ)

თბილისი. აბაშიძის ქ. #41

10

დეპო 14(დიღმის მასივი. 5 კვ.)

თბილისი. დიღმის მასივი მე-5 კვარტალი

11

დეპო 19(ვ.ფშაველას 65)

თბილისი. ვაჟა-ფშაველას 65

12

დეპო 20(სანზონა. გურამიშვილის 36)

თბილისი. გურამიშვილის გამზირი #36

13

დეპო 24(ფალიაშვილის 33. პიქსელთან) თბილისი. ფალიაშვილის ქ. #33

14

დეპო 25(ნახალოვკა. დადიანის 144)

თბილისი. ც. დადიანის #144

15

დეპო 28(თოდუას ცენტრი)

16

დეპო 29(წერეთლის 110)

17

დეპო 32(თემქა. 3 მ.რ.)

18

დეპო 34(საბჭოს მოედანი. აბაშიძის 9)

19

დეპო 36(ისანი)

20

დეპო 37(ქავთარაძის 1. გუდვილი)

თბილისი. თევდორე მღვდლის #13
თბილისი. წერეთლის გამზირი #110.
კორპუსი #11
თბილისი. თემქა. IIIმ/რ. IIკვ. #34
თბილისი. საბჭოს მოედანი
კ.აბაშიძე/ჩუბინაშვილი 9/4
თბილისი. მეტრო ისანის მიმდებარე
ტერიტორია
თბილისი. ქავთარაძის #1

21

დეპო 39(გლდანი. 1 მ.რ.. კარტოგრაფია)

თბილისი. გლდანი I მ/რ. კარტოგრაფიის
ფაბრიკის მიმდებარე ტერიტორია

22

დეპო 40(გადასასვლელი ხიდი)

თბილისი. ცოტნე დადიანის ქ. #2

23

დეპო 41(ნავთლუღი. მოსკოვის გამზ. 1) თბილისი. მოსკოვის გამზ. #1

24

დეპო 44(ბახტრიონი)

25

დეპო 46(გლდანი ტიულენევის 11)

26

დეპო 48(ფალიაშვილის 85)

თბილისი. ბახტრიონის ქ. #12
თბილისი. გლდანი დასახლება.
ტიულენევის 11
თბილისი. ფალიაშვილის 85

27

დეპო 51(მარჯანიშვილის 26)

თბილისი. მარჯანიშვილის 26

28

დეპო 52(დიღომი. ჭიაურელის 11)

თბილისი. ჭიაურელის 11

29

დეპო 55(დიღომი. ლუბლიანას 5. ჰოსპ.) თბილისი. დიღომი. ლუბლიანას 5

30

დეპო 56(დადიანის 323)

31

დეპო 58(მუხიანი. გობრონიძის 18)

თბილისი. მუხიანი. გობრონიძის #18

32

დეპო 59(ვარკეთილი. კალოუბნის 9)

თბილისი. ვარკეთილი. კალოუბნის #9

33

დეპო 62(ავლაბარი. მესხიშვილის 12)

თბილისი. მესხიშვილის 12

34

დეპო 67(სამგორი. კახეთის გზატკ. 36)

თბილისი. კახეთის გზატკეცილი #36

35

დეპო 69(ნუცუბიძის 3 მ.რ.)

თბილისი. ნუცუბიძე. III მ.რ ძოწენიძის 14

36

დეპო 70(ყაზბეგის გამზ. 24)

37

დეპო 71(მუხიანი. დუმბაძის ქ)

38

დეპო 72(ვარკეთილი 3. 4 მ.რ.)

39

დეპო 73(დიდი დიღომი. პეტრიწის 11)

თბილისი. ყაზბეგის გამზ #24ა
თბილისი. მუხიანი. დუმბაძის ქ. IIIმრ.
კორპ 5
თბილისი. ვარკეთილი 3 IVმ/რ #410
თბილისი. დიდი დიღომი. ი. პეტრიძის 11ის მიმდებარედ

40

დეპო 74(ორთაჭალა. გორგასლის 39)

თბილისი. ვახტანგ გორგასლის 39

41

დეპო 75(ორთაჭალა. გორგასლის 61)

თბილისი. ვახტანგ გორგასლის 61

42

დეპო 79(დოლიძის 11)

თბილისი. დოლიძის 11. კორპ. 4/5

43

დეპო 80(რუსთაველის გამზ. სმარტი)

თბილისი. რუსთაველის გამზ. #31/13

44

დეპო 85(ლეონიძის ქ. 4)

თბილისი. ლეონიძის 4

45

დეპო 86(აფრიკა. ჭიჭინაძის 17)

თბილისი. ჭიჭინაძის #17

46

დეპო 89(მელიქიშვილის გამზ. 6)

47

დეპო 90(სარაჯიშვილი)

თბილისი. მელიქიშვილის 6
თბილისი. სარაჯიშვილის მეტროს
მიმდებარედ

48

დეპო 91(მოსკოვის გამზ. პოლიკ. #19)

49
50
51

დეპო 92(საბურთალო. ს. ეულის ქ.
ფრესკო)
დეპო 93(ლაღიძის ქ. 8)

თბილისი. დადიანის 323

თბილისი. მოსკოვის გამზ #23
თბილისი. სანდრო ეულის #2
თბილისი. ლაღიძის ქ. #8
თბილისი. სულხან ცინცაძის 37

53

დეპო 97(ერისთავის 3)
დეპო 99(საბურთალო. ცინცაძის 37.
სმარტი)
დეპო100(ჩაფიძის კლინიკა)

54

დეპო101(ჩიქობავას ქ.. ფრესკო)

თბილისი. ჩიქობავას 22

52

თბილისი. ერისთავის 3

თბილისი. ლუბლიანას 4

55

დეპო102(თემქა. 9 კვ.)

56

დეპო104(თოდუას კლინიკა)

თბილისი. თევდორე მღვდლის 13

57

დეპო106(აღმაშენებლის 97)

თბილისი. აღმაშენებლის გამზირი #97

58

დეპო107(ონკო ცენტრი)

თბილისი. ლისის ტბის მიმდებარე. #4

59

დეპო110(ვ.ფშაველა. მედისონი)

თბილისი. ვაჟა-ფშაველას 83/11

60

62

დეპო111(აეროპორტი)
დეპო124(ისანი. ბერი გაბრიელ სალოსის
42)
დეპო125(გლდანი. კარფური)

თბილისი. აეროპორტი
თბილისი. ისანი. ბერი გაბრიელ სალოსის
გამზ. 42
თბილისი. გლდანის მე-5/მე-6 მ.რ

63

დეპო130(ათონელი)

თბილისი. ათონელის 12

64

დეპო134(ნუცუბიძის 183)

თბილისი. ნუცუბიძის 183

65

დეპო136(თბილისი. გუდამაყრის5)

თბილისი. გუდამაყრის ქ. 5

66

დეპო138(ც.დადიანის 34)
დეპო139(აღმაშენებლის გამზ. 5.
ვორონცოვის მ)

თბილისი. ც.დადიანის 34. კორპ. 5ა
თბილისი. აღმაშენებლის გამზ. 5.
ვორონცოვის მ

68

დეპო141(ლილო. კვ.2. კორ.8 მიმდ.)

თბილისი. ლილო. კვ2. კორპ8 მიმდებარედ

69

დეპო143(ქეთევან დედოფლის 91)

თბილისი. ქეთევან დედოფლის 91

70

დეპო146(რობაქიძის გამზ 1ა)

თბილისი. რობაქიძის გამზ 1ა

71

დეპო147(ფალიაშვილის 59)

თბილისი. ფალიაშვილის 59

72

დეპო149(ვ.ფშაველას 25)

თბილისი. ვ.ფშაველას 25ა

73

დეპო150(მორკინალი)

თბილისი. 26 მაისის მოედანი

74

დეპო151(ევექსი ვარკეთილი)

თბილისი. ჯავახეთის ქ. 30

75

დეპო152(ევექსი გლდანი)

თბილისი. გლდანი მკრ I.კარტოგრაფიული
ფაბრიკის მიმდებარედ

76

დეპო153(ევექსი ისანი)

თბილისი. ქეთევან წამებულის 69

77

დეპო154(ევექსი დიდუბე)

თბილისი. წერეთლის გამზირი 141ა

78

დეპო157(გლდანი. ილია ვეკუას ქ 27)

თბილისი. გლდანი. ილია ვეკუას ქ.27

79

დეპო160(ბოგდან ხმელნიცკი)

თბილისი. ბ. ხმელნიცკის 4 ბ

80

დეპო161(მოსკოვის გამზ.)

თბილისი. მოსკოვის გამზ. IIკვ. კორ#1

81

დეპო164(აღმაშენებლის 96)

82

დეპო165(ვაშლიჯვარი)

თბილისი. აღმაშენებლის 96
თბილისი. ვაშლიჯვარი. გოძიაშვილის 1012

61

67

თბილისი. თემქა. მე-9კვ

83

დეპო166(ვაზისუბანი 4 მ/რ)

84

დეპო167(ფონიჭალა)

85

დეპო168(ევექსი. დიდი დიღომი)

86

დეპო169(პეკინი)

87

დეპო173(გურამიშვილის გამზ. #64)

თბილისი. გურამიშვილის გამზირი #64

88

დეპო175(ჭავჭავაძის გამზ. #41)

თბილისი. ჭავჭავაძის გამზ. #41

89

დეპო178(ჭავჭავაძის 54)

თბილისი. ჭავჭავაძის გამზ. #54

90

დეპო179(ვაჟა ფშაველას 40)

91

დეპო181(თემქა. რჩეულიშვილის 14)

92

დეპო182(იაშვილი)

თბილისი. ვაჟა ფშაველას 40
თბილისი. თემქა. ლევან რჩეულიშვილის
14
თბილისი. ლუბლიანას 2/6

93

დეპო183(ჯიქია. პოლიტკოვსკაიას 5ბ)

თბილისი. ანნა პოლიტკოვსკაიას 5ბ

94

დეპო186(ავჭალა)

თბილისი. სარაჯიშვილის 21

95

დეპო187(მირიან მეფის 55)
თბილისი. მირიან მეფის 55
დეპო190(ბაგები. წყნეთის გზატკეცილი
თბილისი. წყნეთის გზატკეცილი 23ა
23ა)
დეპო191(თემქა საავადმყოფო)
თბილისი. თემქის 11 მ/რ. 1 კვარტალი
თბილისი. ნ. ბოხუას ქ. 12/ლუბლიანას ქ.
დეპო192(ღუდუშაური)
66. შენობა ნაგებობა
დეპო195(ლილო მოლი)
თბილისი. კახეთის გზატკეცილი 112
დეპო198(სადგურის მოედანი. თევდორე
თბილისი. თევდორე მღვდლის 5ა
მღვდლის 5ა)

96
97
98
99
100

თბილისი. ვაზისუბნის IV მ/რ
თბილისი. რუსთავის გზატკეცილი #19.
კორპ 3.
თბილისი. პეტრიძის 16ა
თბილისი. გამსახურდიას გამზირი #15-ის
მიმდებარედ

101

დეპო202(კახეთის გზატკეცილი.
სმარტი)

თბილისი. კახეთის
გზ.გასწვრივ.ცეკავშირის უნივერსალური
ბაზის აღმოსავლეთით

102

დეპო208(ქავთარაძის 23)

თბილისი. ქავთარაძის 23

103

დეპო209(ჟვანიას მოედანი)

თბილისი. ონიაშვილის 2

104

დეპო211(არჩილ მეფის 10)

თბილისი. არჩილ მეფის 10

105

დეპო212(რამაზ ჩხიკვაძის 1)

თბილისი. რამაზ ჩხიკვაძის 1

106

დეპო216(მობილური აფთიაქი)

თბილისი. ჯორჯ ბალანჩინის 14

107

დეპო217(ვარკეთილი. სუხიშვილის 12)

თბილისი. ვარკეთილი. ილია სუხიშვილის
12

რეგიონი
#

დასახელება

მისამართი

2

დეპო203(აბაშა.ევექსი.თავისუფლების
143)
დეპო200(ამბროლაური. კოსტავას7)

3

დეპო 26(ახალციხე)

ახალციხე. შ. ახალციხელის #1

4

დეპო174(ახმეტა)

ახმეტა. რუსთაველის ქუჩა

5

დეპო177(ბათუმი. აღმაშენებლის 13ა)

ბათუმი. აღმაშენებლის 13ა

6

ბათუმი. გამსახურდიას #49

8

დეპო 31(ბათუმი. გამსახურდიას 49)
დეპო215(ბათუმი. გუდვილი.
გორგილაძის 88ა)
დეპო 98(ბათუმი. ინასარიძის ქ. 14)

9

დეპო 17(ბათუმი. მელიქიშვილის 18)

10

დეპო133(ბათუმი. პუშკინის 124)

ბათუმი. ინასარიძის #14
ბათუმი. მელიქიშვილის #18/გორგასლის
#92
ბათუმი. პუშკინის 124

11

დეპო205(ბათუმი. ხიმშიაშვილის 20)

ბათუმი. ხიმშიაშვილის 20

12

დეპო199(ბათუმი. ჯავახიშვილის 74)

ბათუმი. ჯავახიშვილის 74

13

დეპო155(ბაკურიანი)

ბაკურიანი. თამარ მეფის ქუჩა

14

დეპო170(ბაღდათი)

ბაღდათი. წერეთლის ქ. 18

15

დეპო112(ბოლნისი. აი-სი)

ბოლნისი. აღმაშენებლის #25

16

დეპო145(ბოლნისი. ორბელიანის 101ა)

ბოლნისი. ორბელიანის 101ა

17

დეპო148(ბორჯომი. მესხეთის 5)

ბორჯომი. მესხეთის 5

18

დეპო129(გარდაბანი)

გარდაბანი. დავით აღმაშენებილის #8

19

დეპო171(გორი. გურამიშვილის 84)

გორი. გურამიშვილის #84

20

დეპო 27(გორი. იურუშალაიმის 9)

გორი. იურუშალაიმის #9

21

დეპო207(გორი. მშვიდობის 13)

გორი. მშვიდობის ქ. 13

22

დეპო 16(გორი. სტალინის გამზ.)

გორი. სტალინის გამზირი #29

23

დეპო 95(გორი. ცხინვალის გზატკ.)

გორი. ცხინვალის გზატკ. 12

1

7

აბაშა. თავისუფლების 143
ამბროლაური. კოსტავას 7

ბათუმი. ზ. გორგილაძის 88ა

24
25
26

დეპო 84(გორი. სოფ. ტინისხიდი.
სმარტი)
დეპო 57(გურჯაანი. ნონეშვილი)
დეპო213(გურჯაანი.
წ.ნინოს/თავისუფლების ქუჩა)

გორის რაიონი. სოფ. ტინისხიდი.
სუპერმარკეტი "სმარტი"
გურჯაანი. ნონეშვილის გამზ. #10
გურჯაანი. წ.ნინოს/თავისუფლების ქუჩა

27

დეპო 22(ზესტაფონი. აღმაშენებლის ქ. 8) ზესტაფონი. აღმაშენებლის #8

28

დეპო214(ზესტაფონი. აღმაშენებლის 87) ზესტაფონი. აღმაშენებლის ქ. 87

29

დეპო172(ზესტაფონი. ზაქარიაძის 2)

ზესტაფონი. სერგო ზაქარიაძის #2

30

დეპო210(ზესტაფონი. სოფ.არგვეთა.
სმარტი)

ზესტაფონი. სოფ. არგვეთა. სმარტი

31

დეპო 96(ზესტაფონი. ჭანტურიას 44)

ზესტაფონი. ჭანტურიას ქ. #44

32

დეპო 13(ზუგდიდი. გამსახურდიას ქ)

ზუგდიდი. გამსახურდიას #8

33

დეპო163(ზუგდიდი. გამსახურდიას 29) ზუგდიდი. გამსახურდიას 29

34

დეპო 60(ზუგდიდი გულუას ქ)

ზუგდიდი. გულუას ქ. #2

35

დეპო193(ზუგდიდი. რუსთაველის 93)

ზუგდიდი. რუსთაველის 93

36

დეპო 21(თელავი. ალაზნის 43)

თელავი. ალაზნის #43

37

დეპო201(თერჯოლა. რუსთაველის 68ა)

თერჯოლა. რუსთაველის 68ა

38

დეპო115(თერჯოლა. ალდაგი)

თერჯოლა. რუსთაველის 69

39

დეპო132(კასპი გ.სააკაძის 5ბ)

კასპი. გიორგი სააკაძის 5ბ

40

დეპო142(ლაგოდეხი. ჩოლოყაშვილის 1) ლაგოდეხი. ჩოლოყაშვილის 1

41

დეპო126(ლანჩხუთის ცენტრი)

ლანჩხუთი. ჟორდანიას ქ. #133ა

42

დეპო204(მარნეული 26 მაისის ქ)

მარნეული. 26 მაისის ქუჩა

43

დეპო 43(მარნეული)

მარნეული. ხალილოვის 1

44

დეპო127(მარტვილი)

მარტვილი. თავისუფლების ქ. #8

45

დეპო114(მესტია. აი-სი)

მესტია. ი.გაბლიანის ქ.#13

46

დეპო158(მცხეთა. სამხედროს ქ)

მცხეთა. სამხედროს ქუჩა

47

დეპო176(ნინოწმინდა)

ნინოწმინდა. თავისუფლების ქ. #4

48

დეპო196(ოზურგეთი. გურიის ქ. 18)

ოზურგეთი. გურიის ქ. 18

49

დეპო159(ოზურგეთი)

ოზურგეთი. წულაძის 10

50

დეპო188(რუსთავი. მაგნიტი)

რუსთავი. XVI მ/რ. შპს ერთობის მიმდ.

51

დეპო 77(რუსთავი. ლეონიძე)

რუსთავი. ლეონიძის და მესხიშვილის
ქუჩების კვეთა

52

დეპო 83(რუსთავი. მეგობრობის გამზ)

რუსთავი. მეგობრობის გამზ 10

53

დეპო 18(რუსთავი. შარტავა)

რუსთავი. შარტავას ქ. #3

54

დეპო135(საგარეჯო. სტალინის 65)

საგარეჯო. სტალინის 65

55

დეპო197(სამტრედია. რესპუბლიკის ქ.2) სამტრედია. რესპუბლიკის ქ.2

56

დეპო 30(სამტრედია. ჭავჭავაძის 27)

სამტრედია. ჭავჭავაძის #27

57

დეპო131(სამტრედია. ჭანტურიას 2ა)

სამტრედია. ჭანტურიას 2ა

58

დეპო128(საჩხერე)

საჩხერე. თამარ მეფის ქ.

59

დეპო 54(სენაკი)

სენაკი. რუსთაველის 174

60

დეპო189(სენაკი. წმინდა ნინოს 1)

სენაკი. წმინდა ნინოს 1

61

დეპო 45(ტყიბული)

ტყიბული. რუსთაველის #9

62

დეპო 38(ფოთი)

ფოთი. ფარნავაზ მეფის #7

63

დეპო144(ფოთი. ჭანტურიას 11)

ფოთი. ჭანტურიას 11

64

დეპო206(ქარელი. ი.ჭავჭავაძის 10ა)

ქარელი. ი.ჭავჭავაძის 10ა

65

დეპო116(ქედა. ალდაგი)

ქედა. რუსთაველის ქ. #14

66

დეპო 88(ქობულეთი. აღმაშენებლის 4)

ქობულეთი. აღმაშენებლის #4

67

დეპო 66(ქობულეთი. აბაშიძის 18.
ალდაგი)

ქობულეთი. მემედ აბაშიძის 18

68

დეპო185(ქუთაისი. ავტომშენებლის 5)

ქუთაისი. ავტომშენებლის 5

69

დეპო 8(ქუთაისი. აღმაშენებელი)

ქუთაისი. აღმაშენებლის #24

70

დეპო 65(ქუთაისი. ბუხაიძის 2 მ.რ.)

ქუთაისი. ბუხაიძის მე-2 მ/რ #20

71

დეპო123(ქუთაისი. რკინიგზის საავ.)

ქუთაისი. კუპრაძის ქ. 2ა

72

დეპო180(ქუთაისი. ნიკეას 1ბ)

ქუთაისი. ნიკეას 1ბ

73

დეპო119(ქუთაისი. ძოწენიძე)

ქუთაისი. ოცხელის ქ. #2

74

დეპო117(ქუთაისი. ონკო. ალდაგი)

ქუთაისი. პაოლო იაშვილის #9

75

დეპო 35(ქუთაისი. ფალიაშვილის 25)

ქუთაისი. ფალიაშვილის #25

76

დეპო 94(ქუთაისი. ფოთის ქ 40)

ქუთაისი. ფოთის ქ. #40

77

დეპო137(ქუთაისი. ჭავჭავაძის გამზ.53ა) ქუთაისი. ჭავჭავაძის გამზირი 53ა

78

დეპო108(ქუთაისი. ჭავჭავაძის 51)

ქუთაისი. ჭავჭავაძის51

79

დეპო118(ქუთაისი. ცხაკაია)

ქუთაისი. ჯავახიშვილის ქ. #83ა

80

დეპო140(ყვარელი)[PHD-L-E]

ყვარელი. ჭავჭავაძის 36ა

81

დეპო156(ჩხოროწყუ)

ჩხოროწყუ. მშვიდობის ქ. #2

82

დეპო 42(წალენჯიხა)

წალენჯიხა. სალიას ქ. #28

83

დეპო 78(წნორი)

84

დეპო162(წყალტუბო)

85

დეპო 23(ჭიათურა. ყაზბეგის 2)

წნორი. თავისუფლების ქ. #2
წყალტუბო. საკოლმეურნეო ბაზრის
მიმდებარე ტერიტორია
ჭიათურა. ყაზბეგის #2

86

დეპო 50(ხაშური. რუსთაველის 38)

ხაშური. რუსთაველის #38

87

დეპო194(ხაშური. რუსთაველის 35)

ხაშური. რუსთაველის 35

88

დეპო 53(ხობი)

ხობი. სტალინის ქ. #2

89

დეპო184(ხონი)

ხონი. ბაგრატიონის #2-ის მიმდებარედ

90

დეპო120(ხულო)

ხულო. აღმაშენებლის #1

ავერსი

ტელეფონი - (+995) 32 2 90 08 00

თბილისი
№

ქალაქი

მისამართი

1

თბილისი

კოსტავას ქ. №11

2

თბილისი

თ.მეფის გამზ. №28-30

3

თბილისი

4

თბილისი

5

თბილისი

ა.ყაზბეგის გამზ. №5
თამარ მეფის გამზირი 26 / თევდორე
მღვდლის ქ. 1
წინანდლის ქ. №9-10

6

თბილისი

გლდანის ,,ა" მ/რ. კორპ. 50-ის მიმდებარედ

7

თბილისი

ქ.წამებულის მოედ. №2

8

თბილისი

ჭავჭავაძის გამზ. №48

9

თბილისი

ლუბლიანას ქ. №13გ

10

თბილისი

დ.აღმაშენებლის გამზ. №148ა

11

თბილისი

ალექსი გობრონიძის ქუჩა #2

12

თბილისი

ა.წერეთლის გამზ. №143

13

თბილისი

ნავთლუღის ქ. №2–ის მიმდებარედ

14

თბილისი

გორგასლის ქ. №79

15

თბილისი

ო. ჭილაძეს ქ. №166 კორ.5

16

თბილისი

ვაჟა-ფშაველას გამზ. კვარტ. III, კორპ.№9

17

თბილისი

ჯავახეთის ქ. №2

18

თბილისი

ვაჟა-ფშაველას გამზ. №39

19

თბილისი

პეკინის გამზ. №2

20

თბილისი

ლუბლიანას ქ. № 15 მიმდებარედ

21

თბილისი

ც.დადიანის ქ. №321

22

თბილისი

მაჩაბლის ქ. №1

23

თბილისი

თემქა, X კვარტალი

24

თბილისი

ჭავჭავაძის გამზ. №54

25

თბილისი

პეკინის გამზ. №45

26

თბილისი

ცინცაძის. №1

27

თბილისი

ქ.წამებულის №91-ის წინ

28

თბილისი

მოსკოვის პრ. №41 ბ.42

29

თბილისი

30

თბილისი

31

თბილისი

ბახტრიონის ქ. №20
გუდამაყრის ქ. №4 (კლინიკური საავადმყ.
მიმდ), ნაკვ.05/001
ა.ყაზბეგის გამზ. №8

32

თბილისი

33

თბილისი

34

თბილისი

ხომლელის ქ.(მ.”ვარკეთილთან”)
გლდანის 1 მ/რ, კარტოგ. ფაბრიკის მიმდ.
ნაკვ. 15/012
ა.წერეთლის გამზ. №110

35

თბილისი

ნუცუბიძის ქ. №179

36

თბილისი

ფალიაშვილის ქ. №15

37

თბილისი

ც.დადიანის ქ. №2

38

თბილისი

მუხიანის III მკრ. კორ. V

39

თბილისი

თეოფანე დავითაიას ქუჩა №3

40

თბილისი

პუშკინის ქ. №11

41

თბილისი

დიღმის მასივი, II კვარ. კორ.6 ბ.

42

თბილისი

ც.დადიანის ქ. №34

43

თბილისი

ბერი გაბრიელ სალოსის გამზ.. №155

44

თბილისი

მ.ს. "ისანთან"

45

თბილისი

რუსთავის გზატ. №19, II კორ.

46

თბილისი

მელიქიშვილის ქ. №8/2

47

თბილისი

დოლიძის ქ N24 / ბალანჩივაძის N17

48

თბილისი

გლდანი, V მკრ. კორ. №14

49

თბილისი

ვაგზალის მოედანი №2. (მ/ს "ვაგზალი-1")

50

თბილისი

კალოუბნის ქ. №14

51

თბილისი

დიღმის მასივი, V კვარ. კორპ..3 ა.

52

თბილისი

წინამძღვრიშვილის ქ. №137

53

თბილისი

გაბაშვილის ქ. №4

54

თბილისი

მეველეს ქ. №3

55

თბილისი

პეტრიწის ქ. №5

56

თბილისი

ფალიაშვილის ქ. №82

57

თბილისი

ჩუბინაშვილის ქ. №4

58

თბილისი

ხეთაგუროვის ქ. №4

59

თბილისი

მ. სარაჯიშვილის მიმდებარე ტერიტორია

60

თბილისი

სესილია თაყაიშვილის ქ. №1

61

თბილისი

მუხიანის II მკრ. კორპ. №8

62

თბილისი

თემქის III მკრ. III კვარტ. კორპ №43

63

თბილისი

ვაჟა-ფშაველას გამზ. №27ბ

64

თბილისი

გლდანი, V მკრ

65

თბილისი

ვაჟა-ფშაველას გამზ. №27ბ

66

თბილისი

ლილოს დასახლება II კვარტ. კორპ.8

67

თბილისი

ც. დადიანის ქ. №261

68

თბილისი

69

თბილისი

ცინცაძის ქ. №9
ვარკეთილი-3, III ა მიკრორაიონი, 345
კორპუსი

70

თბილისი

გამრეკელის ქ. №20

71

თბილისი

წინანდლის ქ. №10

72

თბილისი

ჭავჭავაძის გამზ. №41

73

თბილისი

ჭიჭინაძის ქ. №10

74

თბილისი

მარჯანიშვილის ქ. №28

75

თბილისი

76

თბილისი

77

თბილისი

78

თბილისი

79

თბილისი

80

თბილისი

ა. წერეთლის გამზ. №55
გურამიშვილის გამზ. მ. ღრმაღელის მიმდ.
ტერიტორია
ტრანსპორტის ქ. №1 (მ. დიდუბის
მიმდებარედ)
კოსტავას ქ. №22 (ფილარმონიასთან)
ქვიშხეთის ქ. №1 (მ. ღრმაღელის
პირდაპირ)
სარაჯიშვილის ქ. №13

81

თბილისი

82

თბილისი

83

თბილისი

გორგასლის ქ. №39
ვაზისუბნის II მ/რ., სუპერმარკეტი
კარფური
ნავთლუღის ქ. №15/1

84

თბილისი

გლდანის №8 ს. ა. დ.

85

თბილისი

მცხეთის რაიონი, დაბა ქსანი (სად-15)

86

თბილისი

ვაჟა ფშაველას N6

87

თბილისი

ჩიტაიას ქ. №37

88

თბილისი

აბასთუმნის ქ. №1

89

თბილისი

გლდანის VI-VIII მიკრორაიონებს შორის

90

თბილისი

ლუბლიანას ქ. №21

91

თბილისი

ც. დადიანის II მკრ. II კორპუსი

92

თბილისი

ჩაჩავას ქ. #5. სს "კ.ერისთავის სახელობის
ექსპერიმენტული და კლინიკური
ქირურგიის ეროვნული ცენტრი“

93

თბილისი

94

თბილისი

თევდორე მღვდლის ქ. 3 / თამარ მეფის
გამზ. №32
გლდანის 5 მკრ. 10–ე კორპუსის მიმდ.

95

თბილისი

ლუბლიანას #5, რკინიგზის საავადმყოფო.

96

თბილისი

97

თბილისი

98

თბილისი

99

თბილისი

100

თბილისი

101

თბილისი

ვაზისუბნის IV მ/რ I კვარტალში IV №4
საოჯახო მედიცინის ცენტრში
ქ. თბილისი, მეტრო ახმეტელის
მიმდ.ტერიტორია, გლდანი მოლი
არაყიშვილის N8 (აბაშიძის N26)
უზნაძის ქ. №103 (ალადაშვილის კლინიკის
შესასვლელი)
ვაჟა–ფშაველას მეოთხე კვარტალი,
პირველი კორპუსის მიმდებარედ
ა.ყაზბეგის გამზ. №16

102

თბილისი

პ.ასლანიდის №3/ ბერბუკის №8

103

თბილისი

წინანდლის ქ.№23

104

თბილისი

შარტავას 4/6

105

თბილისი

მირიან მეფის №75

106

თბილისი

ი.პეტრიწის ქ №11

107

თბილისი

ნუცუბიძის II მკრ, I კვარტალი, №3დ

108

თბილისი

109

თბილისი

110

თბილისი

ხუდადოვის ქ. №95ა
ავჭალა, ლიბანის ქ. №19–სა და №25–ს
შორის
არაყიშვილის ქ.№3

111

თბილისი

წყნეთის გზატკეცილი №15

112

თბილისი

ფანასკერტელის ქ. N20–ე (იყალთოს გორა)

113

თბილისი

სოფელი დიღომი, დ. აღმაშენებლის №124

114

თბილისი

115

თბილისი

ნ. ყიფშიძის ქ. №9
წერონისის და ხერთვისის ქუჩის
გადაკვეთაზე

116

თბილისი

№

დასახელება

1

აბაშა

თავისუფლების ქ. №50

2

ამბროლაური

ბრატისლავა-რაჭის ქ. №21

3

ასპინძა

ვარძიის ქ. №71

4

ონი

დემეტრე მეორის მოედანი №4

დიღმის მასივი, კვარტალი III, კორპუსი 1ბ

რეგიონი
მისამართი

5

ახალქალაქი №1

აღმაშენებლის ქ. №5

6

ახალქალაქი №2

თავისუფლების №41

7

ახალქალაქი №3

ნალბანდიანის ქ. №30

8

ახალციხე №1

კოსტავას ქ. №5

9

ახალციხე №2

სულხან საბას №1

10

ახალციხე №3

კოსტავას ქ.№27ბ

11

ახმეტა

რუსთაველის ქ. №68

12

ბათუმი №1

ჭავჭავაძის ქ. №83

13

ბათუმი №2

ჭავჭავაძის ქ. №39

14

ბათუმი №3

გორგილაძის ქ. №53

15

ბათუმი №4

აღმაშენებლის ქ. №20

16

ბათუმი №5

ბაგრატიონის ქ. №140

17

ბათუმი №6

18

ბათუმი №7

19

ბათუმი №8

მაიაკოვსკის ქ. №11
გორგასლის ქ. №149/151/153 გრიბოედოვის
ქ. №29/31
ჭავჭავაძის ქ. №6

20

ბათუმი №9

მაიაკოვსკის ქ. №11

21

ბათუმი №10

თამარ–მეფის დასახლება ქ. №12ა

22

ბათუმი №11

ბარათაშვილის №26

23

ბათუმი №12

დ. თავდადებულის ქუჩა №11

24

ბათუმი №13

ფრიდონ ხალვაშის გამზირი №356

25

ბათუმი №14

ისრაფილ ჯინჭარაძის ქ. N1

26

ბათუმი №15

კობალაძის ქ. N15 / აბუსერიძის ქ. N73

27

ბათუმი №16

ინასარიძის ქ. N3

28

ბაკურიანი

აღმაშენებლის ქუჩა №3

29

ბაღდათი

წერეთლის ქ. №7

30

ბოლნისი №1

სულხან-საბას ქ. №117

31

ბოლნისი №2

სულხან-საბას ქ. №165ა

32

ბანძა

მარტვილის რ-ნი, სოფ. ბანძა

33

ბორჯომი №1

რუსთაველის №143

34

ბორჯომი №2

მესხეთის №3

35

გარდაბანი

აღმაშენებლის ქ. №12

36

გორი №1

სამეფო ქ. №43

37

გორი №2

სამეფო ქ. №78

38

გორი №3

ცხინვალის გზატკ. №12

39

გორი №4

ჭავჭავაძის ქ. №84

40

გორი №5

ცხინვალის გზატკეცილი №9

41

გურჯაანი №1

ნონეშვილის ქ. №25

42

გორი №6

ცხინვალის გზატკ. №10

43

გურჯაანი №2

წმინდა ნინოს ქ. კვარტალი 60

44

დუშეთი

აღმაშენებლის ქ. №99

45

დმანისი

წმინდა ნინოს ქ, №37

46

ვანი

თამარ მეფის გამზირი. №3

47

ზესტაფონი №1

აღმაშენებლის ქ. №16

48

ზესტაფონი №2

ჭანტურიას ქ. №1

49

ზესტაფონი №3

აღმაშენებლის ქ. №27

50

ზესტაფონი №4

ჭანტურიას ქ. №12

51

ზესტაფონი №5

აღმაშენებლის ქ. №43

52

ზუგდიდი №1

კიტიას ქ. №7

53

ზუგდიდი №2

რუსთაველის ქ. №91

54

ზუგდიდი №3

გამსახურდიას გამზ. №23

55

ზუგდიდი №4

გამსახურდიას გამზ. №36

56

ზუგდიდი №5

რუსთაველის ქ. №99

57

ზუგდიდი №6

თამარ მეფის ქ. №18

58

თელავი №1

59

თელავი №2

60

თელავი №3

61

თელავი №4

ქ. წამებულის ქ. №3
ალაზნის გამზირი (ბაზრის მიმდ.
ტერიტორია)
ალაზნის გამზირი ბაზრის მიმდ.
ტერიტორია
ვ. სეხნიაშვილის. №3

62

თერჯოლა

რუსთაველის ქ. №111

63

იორმუღანლო

სოფელი იორმუღანლო

64

კასპი №1

დ. აღმაშენებლის ქ.

65

კასპი №2

გიორგი სააკაძის ქ. №27ბ

66

ლაგოდეხი №1

ნინოშვილის ქ. №2

67

ლაგოდეხი №2

ზაქათალას ქ. (ბაზრის მიმდებარედ)

68

ლანჩხუთი

ჟორდანიას ქ. №136

69

მარნეული №1

სულხან-საბას ქ. №58

70

მარნეული №2

26 მაისის ქ.

71

მარნეული №3

რუსთაველის ქ. №5 ა

72

მარტვილი №1

თავისუფლების ქ. №16

73

მარტვილი №2

თავისუფლების ქ. №14

74

მარტვილი №3

კოსტავას №1 თამარ მეფის №5

75

ნინოწმინდა

ნინოწმინდა, თავისუფლების ქ. 12ა

76

ოზურგეთი №1

წულაძის ქ. №9

77

ოზურგეთი №2

ერისთავის ქ. №8

78

ოზურგეთი №3

გურიის ქ. №37

79

ოზურგეთი №4

ნინოშვილის ქ. №3

80

ოზურგეთი №5

ა. წულაძის ქ. №1

81

რუსთავი №1

მეგობრობის გამზ. №10

82

რუსთავი №2

კოსტავას ქ. №15

83

რუსთავი №3

მესხიშვილის ქ. №3ა

84

რუსთავი №4

მე-19-ე მ/რ. კორპ. 17

85

რუსთავი №6

86

რუსთავი №7

87

საგარეჯო

შარტავას გამზირი №19
ქ. რუსთავი, თოდრიას №3 ჩიხის 1
კორპუსის მიმდებარე ტერიტორია
აღმაშენებლის №14

88

სამტრედია №1

რესპუბლიკის №2

89

სამტრედია №2

ჭავჭავაძის ქ. №5

90

საჩხერე №1

გომართელის ქ. №3

91

საჩხერე №2

გომართელის ქ. №30 ა

92

საჩხერე №3

ივანე გომართელის №6

93

სენაკი №1

რუსთაველის №172

94

სენაკი №2

რუსთაველის №110

95

სენაკი №3

ჭავჭავაძის №95

96

სენაკი №4

ჭავჭავაძის №123

97

სიღნაღი

კოსტავას ქ. №8

98

ტყიბული

რუსთაველის ქ.№1

99

ფოთი №1

რუსთაველის რკალი №24

100

ფოთი №2

ფარნავაზ მეფის ქ. №7

101

ქარელი

ჭავჭავაძის №8ა

102

ქობულეთი №1

აღმაშენებლის №3

103

ქობულეთი №2

რუსთაველის №122

104

ქუთაისი №1

წმ. ნინოს ქ. №17

105

ქუთაისი №2

ჭავჭავაძის ქ. №31

106

ქუთაისი №3

ფალიაშვილის ქ. №21

107

ქუთაისი №4

ბუხაიძის ქ. №4

108

ქუთაისი №5

ჭავჭავაძის ქ. №54

109

ქუთაისი №6

ავტომშენებლის ქ. №8/13

110

ქუთაისი №7

ი.აბაშიძის გამზ. №2/2

111

ქუთაისი №8

ავტომშენებლის №38

112

ქუთაისი №9

ჭავჭავაძის გამზ. №44

113

ქუთაისი №10

ჭავჭავაძის ქ. 56

114

ქუთაისი №11

ასათიანის ქ. №147

115

ქუთაისი №12

დუმბაძის ქ. №48

116

ქუთაისი №13

თაბუკაშვილის ქ. №115

117

ქუთაისი №14

მარი ბროსეს ქ. №1

118

ქუთაისი №15

ნიკეას ქუჩა, II შესახვევი, №18ა

119

ქუთაისი №16

სულხან-საბას გამზ. №19

120

ქუთაისი №17

გრიშაშვილის ქ. № 27

121

ქუთაისი №18

აღმაშენებლის გამზ. №24

122

ქუთაისი №19

ნიკეას ქ, სკვერი სამხედრო ნაწილთან და
ყოფილ სამხედრო ქალაქთან (ნაკვეთი 1)

123

ქუთაისი №20

124

ქუთაისი №21

125

ყვარელი

გრ. აბაშიძის №3
ვარლამიშვილის და წმ.ნინოს ქუჩის
გადაკვეთა, ვარლამიშვილის #1 სახლის
გადაკვეთაზე
აღმაშენებლის ქ. №16

126

ჩოხატაური

დუმბაძის ქ. №20

127

ჩხოროწყუ

აღმაშენებლის ქ. №12

128

წალენჯიხა №1

გამსახურდიას ქ. №5

129

წალენჯიხა №2

სალიას ქუჩა

130

წნორი

თავისუფლების ქ.№2

131

წყალტუბო

იმერეთის მოედანი

132

ჭიათურა №1

ნინოშვილის ქ. №6

133

ჭიათურა №2

აბაშიძის ქ. №1

134

ჭიათურა №3

იაშვილის ქ. №4

135

ჭიათურა N4

ჭიათურა, ნინოშვილის ქ. N18

136

ხაშური

რუსთაველის ქ. №42

137

ხობი

ბერიას ქ. №3

138

ხონი

თავისუფლების მოედანი

139

ჯვარი

ლემონჯავას (ყოფილი ჯიქიას) ქ.№13

140

ცაგერი

კოსტავას ქ.№14

141

ქუთაისი

ფალიაშვილის ქ. №3

«სახალხო აფთიაქი»

ტელეფონი - (+995) 32 248 58 58

თბილისი
1

თბილისი

თბილისი, გლდანი, მე-3 მკრ,8 კორპ

2

თბილისი

თბილისი, ლუბლიანას ქ.N3/16

3

თბილისი

თბილისი, ლიბანის ქ. N19 (ავჭალა)

4

თბილისი

5

თბილისი

6

თბილისი

7

თბილისი

8

თბილისი

9

თბილისი

10

თბილისი

11

თბილისი

თბილისი, ფონიჭალა,რუსთავის
გზატკ. N28(კლინიკა)
თბილისი, აბულაძის ქ. N7 (შპს
მედინვესტმენტი)
თბილისი, უროლოგიის ცენტრი,
წინანდლის ქ. N9
თბილისი, მარჯანიშვილის ქ. N9
(კლინიკა მედიმედი)
თბილისი, მეტრომშენი,ყვარლის ქ.99
ა
თბილისი, ვარკეთილი, მე-3ა მკრ, 336
კორპ
თბილისი, ო.ჩხეიძის 10
თბილისი, გლდანულა, გლდანის
ხევი, სავაჭრო ცენტრის მიმდებარე
ნაკვეთი2/4

რეგიონი

1
2
3

აბაშა
ბათუმი
ბაღდათი

4

ბორჯომი

5
6

გარდაბანი
გარდაბანი

7

გორი

8
9
10
11
12
13
14

გორი
გორი
გურჯაანი
დმანისი
დუშეთი
ვანი
ზესტაფონი

15

ზუგდიდი

16

ზუგდიდი

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

თელავი
თერჯოლა
თიანეთი
ლაგოდეხი
ლენტეხი
რუსთავი
სამტრედია
სენაკი
სტეფანწმინდა
ტყიბული
ქარელი
ქობულეთი

29

ქუთაისი

აბაშა, თავისუფლების გამზ.93
ბათუმი, პუშკინის ქ. N65
ბაღდათი, კახიანის ქ. N84
ბორჯომი 2, სააკაძის ქ.N3
(ჯეოჰოსპიტალსი)
გარდაბანი, აღმაშენებლის ქ. N5
გარდაბანი , ლესელიძის N2
გორი, თამარ მეფის გამზ. მე-5
კვარტალი N 26
გორი,სუხიშვილისქ N63
გორი 2, გორიჯვრის ქ. N56
გურჯაანი, მარჯანიშვილის№35
დმანისი, 9 აპრილის ქ. N27
დუშეთი,სტალინის ქ.N64
ვანი, თავისუფლების ქ. N84
ზესტაფონი, ჭანტურიას ქ. N3
ზუგდიდი, კომბინატი (თამარ მეფის
24)
ზუგდიდი,კონსტანტინე
გამსახურდიას ქ. N219
თელავი,სააკაძის ქ. #4
თერჯოლა, რუსთაველის №78
თიანეთი, რუსთაველის ქ. N6
ლაგოდეხი, 9 აპრილის ქ.N48
ლენტეხი, სტალინის ქ. N9
რუსთავი, მესხიშვილის ქ. N11
სამტრედია, ჭავჭავაძის ქ. N1
სენაკი, რუსთაველის ქ. N247
ყაზბეგი, დაბა სტეფანწმინდა
ტყიბული, გამსახურდიას ქ. N34
ქარელი, სტალინის ქ. N49
ქობულეთი, თბილისის ქ. N31
ქუთაისი 2, ჩეჩელაშვილის ქ. N6ა (LG
კლინიკა)

30
31
32
33
34
35

ჩხოროწყუ
ცაგერი
წალკა
ჭიათურა
ჭიათურა
ხარაგაული

36

ხელვაჩაური

ჩხოროწყუ, გობეჩიას ქ. N3
ცაგერი, რუსთაველის ქ. N8
წალკა, არისტოტელეს ქ. N11
ჭიათურა, გრ.აბაშიძის ქ. N8
ჭიათურა 2,აღმაშენებლის N14
ხარაგაული, 9 აპრილის ქ. N37
ხელვაჩაური, ფრიდონ ხალვაშის
გამზირი მე-7 შეს. N3

სს საქართველოს სადაზღვევო ჯგუფი
გენერალური დირექტორი
არჩილ მორჩილაძე

Insurance
Group of
Georgia JSC

Digitally signed by
Insurance Group of
Georgia JSC
Date: 2021.01.17 23:20:07
+04'00'

