
                                                                                                                                                                                       დანართი 

                                                                                                                                                               

#68    მაჟორიტარული   ოლქის:          

        #37 უბანში    შ. დადიანის ქ. #16ა 

        #38 უბანში   გ.ვოლსკის ქ. #58-60   

        #39 უბანში    შავშეთის ქ .#15/25 

         #40 უბანში    ჯ.ქათამაძის ჩიხი #31 

                                  ი.ნონეშვილის ქ. #72 

         #50 უბანში    ვ. მაიაკოვსკის ქ. #183-185  

         #57 უბანში   თამარ მეფის დას.#20 ბ 

                                 თამარის დას. #331/18 ა 

         #59 უბანში   ძმები ნობელების ქ.#5 

          #60 უბანში    შ.იოსელიანის ქ. #15 

                                  ფ. გოგიტიძის ქ. #62-64 

         #73 უბანში        გ.ფალავანდიშვილის ქ. #16გ  

          #81 უბანში    მ.კონცელიძის ქ. #79 

           #96 უბანში    მ. გოგოლიშვილის შეს. #2 ა  

                                     ქ.   ბახტაძის ქ. #11 

          #98 უბანში      მ. აჭარელის ქ.#75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                            დანართი 

 

   #69    მაჟორიტარული   ოლქის:          

           #1 უბანში   ქუთაისის ქ. #27/2/22 

                               ხულოს ქ. #4/30 

           #3  უბანში   ზ.გამსახურდიას ქ. #42/3 

            #6  უბანში   პ. მელიქიშვილის ქ. #5-7/43 

            #7  უბანში   შ.რუსთაველის ქ. #19/4 

            #9  უბანში   ს.ზუბალაშვილის ქ. #20ბ 

            #10 უბანში    ე.თაყაიშვილის ქ. #27-29 

            #12 უბანში   მ.ლერმონტოვის ქ. #31-37 კორ. ბ 

                                   მ.ლერმონტოვის ქ. #14/128-130-132-134 

                                   ალ.გრიბოედოვის ქ.#29-31 

                                   ვ.გორგასალის ქ. #149-151-153/29-31 

           #13 უბანში   ვ.გორგასალის ქ. #111/13-15 

                                   ფარნავაზ მეფის ქ. #107-109 

           #27  უბანში   მ. ვარშანიძის ქ.#94ბ 

          #28 უბანში    გ. ბრწყინვალეს ქ. #173/7 

           #29 უბანში   ალ.პუშკინის ქ. #150 დ 

           #30 უბანში   ალ.პუშკინის ქ. #119/121 

           #46 უბანში   ალ.პუშკინის ქ. #168/9 

            #49 უბანში    ვ.გორგასალის ქ. #65-67 

          # 51  უბანში   კ.გამსახურდიას ქ. #21-23 

          #56  უბანში   ალ.პუშკინის ქ.114/116 

                                   ი.ჭავჭავაძის ქ.#51-53-55-57 

          # 61  უბანში   ოძელაშვილის ქ. #20 ა 

                                    ბაგრატიონის ქ.#139 

           #103 უბანში   მ.კომახიძის ქ. #99        

                                 ს.ხიმშიაშვილის ქ. #88ა 

 



                                                                                                                                                                                   დანართი 

                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

    #70    მაჟორიტარული   ოლქის 

       #11 უბანში    ვ.გორგასალის ქ. #156-158 

       #16 უბანში    ი. კობალაძის ქ. #4 ბლოკი ა, ბლოკი ბ 

        #20  უბანში   პ.რურუას ქ.#21 

        #23  უბანში   ქ.წამებულის II ჩიხი #16ა 

         # 58 უბანში       ხახულის I შეს.  #2ბ 

         #75 უბანში         ხახულის II შეს.  #30 

                                      ა.აბაშიძის ქ. #81გ 

         #78 უბანში         ადლიის  III ჩიხი #28 

          #82 უბანში     მ. ვარშანიძის ქ.#151ა 

          #83 უბანში    ზედა ღელის ქ.#83 

          #84 უბანში    ბათუმგორის ქ.#28 

                                  ყ. შერვაშიძის აღმ. #52ბ 

          #85 უბანში   თეოდორე მღვდლის ქ.#21ა  

                                მ.შარაშიძის ქ. #66ა 

          #86  უბანში    ტაოს ქ. #5, #58 

          #87 უბანში     კ. ერისთავის ქ. #4. #7 

                                ფ.ხალვაშის გამზ. #210 

          #88 უბანში   ი. მესხის II ჩიხი #30ა 

           #89 უბანში     ფ.ხალვაშის გამზ. #162ბ 

                                 გ.კვინიტაძის ქ. #35ა, #51ა 

                                 ე.ხაბაძის ქ. #17ა 

           #90 უბანში     მ.შარაშიძის I ჩიხი #34 ბ 

                                ფ.ხალვაშის II ჩიხი #5ბ. #9ა 

                                მ.შარაშიძის ქ. #20ა 

      

          #91 უბანში     პ.იბერის ქ. #75 

                               ანდრია პირველწოდებულის  IVჩიხი #21 



                               ანდრია პირველწოდებულის  გზატ. #98ბ 

         # 92 უბანში      ანდრია პირველწოდებულის  II შეს.#1 

         # 93 უბანში      ზ.ფანასკენტელ-ციციშვილის ქ.# 18 

         # 95 უბანში      გ.ჩოხელის ქ. #15 გ 

                               ფ.ხალვაშის გამზ. #203 

                               ფ.ხალვაშის II შეს. #4 ა 

                               ფ.ხალვაშის XIV ჩიხი #1 

                               შ.ნუცუბიძის ქ.#44, #42 

                                თოდოგაურის დას. #122ბ. 

         #101 უბანში    ფ.ხალვაშის XV ჩიხი #3 

                                   ფ.ხალვაშის ქ.#255 

                                დიდაჭარის ქ. #3ა 

                                ლ. გოთუას ქ.#31 

                                ა.შანიძის II ჩიხი #56 

                                 სიონის II ჩიხი #2,#6,#8 

                                ლ.გოთუას ქ. #55ა 

           

                     

                                                                      

              

 

 

 


