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საქართველოს 

რეგიონები 

სატრენინგო მიზნებისთვის კონტრიბუციის ფარგლებში გამოყოფილი შენობების 

დისლოკაცია  

ოლქი მისამართი 

თბილისი N1 მთაწმინდა შიო მღვიმელის ქ. #1 

N3 საბურთალო ვაჟა ფშაველას გამზ. #32 

N7 ჩუღურეთი ჯავახიშვილის ქ. #51 

N10 გლდანი მუხიანი, მე-3 მ/რ, კორპ. #23 

კახეთის მხარე N11 საგარეჯო საგარეჯო, ერეკლე მეორეს #68 

N12 გურჯაანი რუსთაველის ქ. №18 

N13 სიღნაღი დ. აღმაშენებლის ქ. №13 

N14 დედოფლისწყარო რუსთაველის ქ. №29 

N15 ლაგოდეხი ლაგოდეხი, ზაქათალას ქუჩა #44 

N16 ყვარელი ჭავჭავაძის ქ. №34 

N17 თელავი დავითაშვილის ქუჩა #2  

N18 ახმეტა ბ. ჩოლოყაშვილის ქ. №50 

მცხეთა-მთიანეთის 

მხარე 

N19 თიანეთი თიანეთი, რუსთაველის ქ. #54 

N27 მცხეთა ქ. მცხეთა, აღმაშენელის #51 

N28 დუშეთი დუშეთი, მ. კოსტავას #23 

ქვემო ქართლის 

მხარე 

N22 მარნეული მარნეული, რუსთაველის #69 

N23 ბოლნისი ბოლინისი, აღმაშენებლის ქ. #68 

N24 დმანისი დმანისი, წმინდა ნინოს #39 

N25 წალკა წალკა, კოსტავას ქ. #50 

N26 თეთრიწყარო თეთრიწყარო, თამარ მეფის #35 

შიდა ქართლის მხარე N32 გორი გორი, სამების ქ. #1 

N33 ქარელი ქარელი, თამარ მეფის ქ. #24 

N35 ხაშური ხაშური, კოსტავას ქ. #7 

სამცხე-ჯავახეთის 

მხარე 

N36 ბორჯომი ბორჯომი,წმინდა ნინოს  ქ. #11 

N37 ახალციხე ახალციხე, რუსთაველის ქ. #45 

N38 ადიგენი ადიგენი, არტემ ბალახაშვილის ქ. #19 

N39 ასპინძა ასპინძა, ერეკლე მეორის ქ. #6 

N40 ახალქალაქი ახალქალაქი, ჯავახიშვილის ქ. #2 

N41 ნინოწმინდა ნინოწმინდა, თავისუფლების ქ. #23 

რაჭა-ლეჩხუმი და N43 ონი ონი, ქაფიანიძის ქ. #90 
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ქვემო სვანეთის მხარე N44 ამბროლაური ამბროლაური, აღმაშენებლის ქ. #18 

N45 ცაგერი ცაგერი, რუსთაველის ქ. #41 

N46 ლენტეხი ლენტეხი, თამარ მეფის ქ. #31 

იმერეთის მხარე N48 ხარაგაული ხარაგაული, 9 აპრილის ქ. #46 

N49 თერჯოლა თერჯოლა, რუსთაველის ქ. #117 

N50 საჩხერე საჩხერე, მაჭავარიანის ქ. #41 

N51 ზესტაფონი ზესტაფონი, წერეთლის ქ. #5 

N52 ბაღდათი ბაღდათი, სააკაძის ქ. #5 

N53 ვანი ვანი,თავისუფლების ქ. #63 

N55 ხონი ხონი, კაკაბაძის ქ. #2 

N57 ტყიბული ტყიბული, თაბუკაშვილის ქ. #8 

N58 წყალტუბო წყალტუბო, ალ. ყაზბეგის ქ. #2ა 

N59 ქუთაისი ქუთაისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ. #31 

გურიის მხარე N60 ოზურგეთი ოზურგეთი, დოლიძის ქ. #1 

N61 ლანჩხუთი ლანჩხუთი, ჟორდანიას ქ. #76 

N62 ჩოხატაური ჩოხატაური, დუმბაძის ქ. #35 

სამეგრელო-ზემო 

სვანეთის მხარე 

N63 აბაშა აბაშა, ჯორჯიკიას ქუჩა 

N64 სენაკი სენაკი, რუსთაველის ქ. #221 

N65 მარტვილი მარტვილის, გამსახურდიას ქ. #4 

N66 ხობი ხობი,  ცოტნე დადიანი ქ. #185 

N67 ზუგდიდი ზუგდიდი, კოსტავას ქ. #58 

N68 წალენჯიხა წალენჯიხა, სალიას ქ. #3 

N69 ჩხოროწყუ ჩხოროწყუ, კოსტავას ქ. #22 

N70 ფოთი ქ. ფოთი, 26 მაისის  #7 

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკა 

N79 ბათუმი ბათუმი, დემეტრე თავდადებულის ქ. #27 

N80 ქედა დაბა ქედა, წერეთლის ქ. #2 

N81 ქობულეთი ქობულეთი, მემედ აბაშიძის ქ. #10 

N82 შუახევი შუახევი, სელიმ ხიმშიაშვილის ქ. #2 

 


