
 

 

 

შპს „სან პეტროლიუმ ჯორჯია“-ს ავტოგასამართი სადგურების სია 

თბილისი და რეგიონები 

 

№ რეგიონი აგს მისამართი აგს სახელი 

1 თბილისი 

 კახეთის გზატკეცილზე, კოსმონავტის 

ძეგლთან აეროპორტის მიმართულებით 

არსებულ სატრანსფორმატორო კვანძში 

კოსმონავტი 

2 თბილისი გლდანი, ვეკუას №38ა გლდანი 

3 თბილისი 
იპოდრომის მიმდებარედ, 

მ.თამარაშვილის ქუჩა №13ა 
პოინტერი 

4 თბილისი 
ვარკეთილის 3 და ვაზისუბნის 

დასახლებას შორის 
ვარკეთილი 

5 თბილისი  საქართველოს სამხედრო გზა გიორგი 96 

6 თბილისი 
მტკვრის მარცხენა სანაპირო დიღმის 

ხიდის მიმდებარედ 
დიდუბე 

7 თბილისი 
კახეთის გზატკეცილი, საქნავთობის 

დასახლების მიმდებარედ 
ლილო 

8 თბილისი 
კახეთის გზატკეცილზე შუშის ქარხნის 

მოპირდაპირე მხარეს 
პიკი 

9 თბილისი  სოფელი დიღომი  ფორტუნა 

10 თბილისი 
მტკვრის მარჯვენა სანაპირო, 

წყალსაქაჩის მიმდებარედ  
ჯეოსელი  

11 თბილისი 

გურამიშვილის გამზ. საწარმოო 

გაერთიანება, ' ელმავალმშენებელი'-ს 

ქარხნის, მიმდ. ( ნაკვ. 03/019) 

გურამიშვილი 

12 თბილისი 
 მდ. მტკვრის მარჯვენა სანაპირო,, 

ყოფილი ავტოსადგურის მიმდებარედ 
სანაპირო 

13 თბილისი 

დიდი ხეივნის ქუჩაზე არსებულ 

ავტოსამრეცხაოსთან მისასვლელი გზის 

მიმდებარედ 

ორთაჭალა 
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14 თბილისი 
 ვ ბაგრატიონის ქუჩის 

დასაწყისში(ნაკვეთი 16/15) 
მელანჟი 

15 თბილისი 
ჯავახეთის ქუჩის ბოლო, მოსკოვის ქუჩის 

გადაკვეთასთან 
ბრონტო 

16 თბილისი 
მდინარე მტკვრის მარჯვენა სანაპირო, 

გელოვანის გამზირი 
გელოვანი 

17 თბილისი  სამგორი,სამგორის მეტროს მიმდებარედ სამგორი 

18 თბილისი 

ქ.თბილისი , დიდი ხეივნის ქუჩაზე 

არსებულ ავტოსამრეცხაოსთან 

მისასვლელი გზის მიმდებარედ 

ნუცუბიძე 

19 თბილისი ბელიაშვილის  # 45 ბაბილო 

20 თბილისი ქ.თბილისი, გობრონიძის ქუჩა №8 მუხიანი 

21 კახეთი გურჯაანი,  სოფელი კაჭრეთი კაჭრეთი 

22 კახეთი თელავი, სოფელი ვარდისუბანი ვარდისუბანი 

23 კახეთი ქ.ყვარელი,მეურნეობის დასახლება ყვარელი 

24 კახეთი ლაგოდეხი, სოფელი შრომა ლაგოდეხი 

25 კახეთი საგარეჯო, კახეთის გზატკეცილი №16 საგარეჯო სათავე 

26 ქვემო ქართლი 
მარნეული,  26-მაისის ქუჩა ყოფილი სოფ. 

ტექნიკის მიმდებარე ტერიტორია  
მარნეული ქალაქი 

27 ქვემო ქართლი შარტავა მესხიშვილის გადაკვეთა რუსთავი შარტავა 

28 ქვემო ქართლი გარდაბანი, სოფელი სართიჭალა სართიჭალა 

29 ქვემო ქართლი თეთრიწყაროს რაიონი,სოფელი კოდა  კოდა 

30 ქვემო ქართლი 

ქ.მარნეული. რაიონი მარნეული, 

სადახლო სომხეთის სახღვრის 

საავტომობილო გზის მე-3კმ 

სადახლო 
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31 ქვემო ქართლი რუსთავი , მეგობრობის გამზირი # 32 რუსთავი გრანდი 

32 მცხეთა-მთიანეთი ქალაქი დუშეთი, ქუჩა რუსთაველი დუშეთი 

33 მცხეთა-მთიანეთი 
მცხეთა , სოფელი მისაქციელის 

ტერიტორია 
ნატახტარი 

34 შიდა ქართლი ხაშური, ქუჩა სტალინი ხაშური 

35 შიდა ქართლი ქ.კასპი აღმაშენებელი კასპი ოპტიმა 

36 შიდა ქართლი რაიონი გორი, სოფელი ბერბუკი გორი ავტობანი 

37 შიდა ქარლთი 
ქარელის მუნიციპალიტეტი, სოფელი 

ბებნისი 
ქარელი 

38 შიდა ქართლი ქ.გორი, გზატკეცილი ცხინვალის #8 გორი 

39 სამცხე-ჯავახეთი 
ბორჯომი, რუსთაველის ქუჩის 

მიმდებარედ 
ბორჯომი 

40 სამცხე ჯავახეთი ბაკურიანი, თავისუფლების ქუჩა ბაკურიანი 

41 სამცხე ჯავახეთი ახალციხე, თამარაშვილის ქუჩა ახალციხე 

42 იმერეთი სამტრედიის რაიონი სოფელი იანეთი იანეთი 

43 იმერეთი სამტრედია,  სოფელი საჯავახო საჯავახო 

44 იმერეთი თერჯოლა, სოფელი სიქთარვა სიქთარვა 

45 იმერეთი ქ.ქუთაისი გუგუნავას №10 ბ/დ გუგუნავა 

46 იმერეთი ზესტაფონი, სოფელი ძირულა ძირულა რესტო 

47 იმერეთი ქუთაისი, ნიკეას ქ. #19ა ქუთაისი 

48 იმერეთი ხონი, ჭანტურიას ქ=#64 ხონი ქალაქი 

49 იმერეთი ზესტაფონი, თამარ მეფის #1 ზესტაფონი 

50 იმერეთი საჩხერის გზატკეცილი საჩხერე 

51 იმერეთი წყალტუბო, ქუჩა დედა-ენა ცივი წყალტუბო 

52 სამეგრელო აბაშა, სოფელი ნორიო აბაშა 

53 სამეგრელო მარტვილი, რუსთაველის ქუჩა მარტვილი 

54 სამეგრელო კოსტავას # 13 ჩხოროწყუ 

55 სამეგრელო ზუგდიდის რაიონი სოფელი ჭითაწყარი ჭითაწყარი 
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56 სამეგრელო ფოთი, ლარნაკას ქუჩა  ფოთიოილი 

57 სამეგრელო ზუგდიდი კოსტავას №110 ზუგდიდი ქალაქი 

58 სამეგრელო ხობი, სოფელი პირველი მაისი ხობი 

59 სამეგრელო ხობის რ-ნი ,  სოფელი პატარა ფოთი ფოთი  

60 გურია 
მუნიციპალიტეტი ლანჩხუთი , სოფელი 

წყალწმინდა 
ურეკი 

61 გურია ოზურგეთი, ე.თაყაიშვილის №69 ოზურგეთი 

62 აჭარა ქ. ბათუმი, დასახლება ადლია ადლია 

63 აჭარა ქუბოლეთი, დაბა ჩაქვი ჩაქვი 

64 აჭარა 
ქობულეთი, თავისუფლების №23-ის 

მიმდებარე 

ქობულეთი 

ბაზარი 

65 აჭარა ქ.ბათუმი დასახლება მეჯინისწყალი ხელვაჩაური 

66 აჭარა 
ქალაქი ბათუმი პეტრე ბაგრატიონის ქუჩა 
№198 

ბაგრატიონი 

67 რაჭა ამბროლაური, ვაჟა ფშაველას ქ # 26 ამბროლაური 

 

 


