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შეთანხმება 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობასა და შპს „ალმას“ (ს/კ: 204873388) შორის 2021 წლის 

19 აგვისტოს დადებულ „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში, 

მდინარე მტკვრის მარჯვენა სანაპიროს ტერიტორიაზე მდებარე უძრავ ქონებაზე გარე რეკლამის 

განთავსების ნებართვის გაცემის შესახებ“ ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

ქ. თბილისი _____ _____________________ 2022 წ. 

ერთი მხრივ, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობა (შემდგომში: ნებართვის გამცემი), 

წარმოდგენილი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - 

ქონების მართვის სააგენტოს (შემდგომში: სააგენტო) უფროსის, ირაკლი თავართქილაძის 

(პ/ნ: 01024052796) მიერ; 

მეორე მხრივ, შპს „ალმა“ (ს/კ: 204873388) (შემდგომში: ნებართვის მფლობელი) წარმოდგენილი მისი 

დირექტორის, გიორგი ტრაპაიძის (პ/ნ: 01030036519) მიერ; 

(შემდგომში ერთად წოდებული როგორც „მხარეები“ და ცალ-ცალკე, როგორც „მხარე“) 

ვინაიდან, „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში, მდინარე მტკვრის 

მარჯვენა და მარცხენა სანაპიროების ტერიტორიაზე მდებარე უძრავ ქონებაზე გარე რეკლამის 

განთავსების ნებართვების გაცემის შესახებ ელექტრონული პირობებიანი აუქციონების 

გამოცხადების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2021 წლის №21.866.983 

და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 02 ივლისის №262 

განკარგულებების შესაბამისად, დამტკიცებულ იქნა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

ადმინისტრაციულ საზღვრებში, მდინარე მტკვრის მარჯვენა და მარცხენა სანაპიროების 

ტერიტორიაზე მდებარე უძრავ ქონებაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემის შესახებ 

ელექტრონული პირობებიანი აუქციონის პირობები; 

ვინაიდან, „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში, მდინარე მტკვრის 

მარჯვენა და მარცხენა სანაპიროების ტერიტორიაზე მდებარე უძრავ ქონებაზე გარე რეკლამის 

განთავსების ნებართვების გაცემის შესახებ ელექტრონული პირობებიანი აუქციონების 

გამოცხადების შესახებ“ სააგენტოს უფროსის 2021 წლის 05 ივლისის №ბ61.012118613 ბრძანების 

საფუძველზე, გამოცხადდა ელექტრონული აუქციონი (შემდგომში: აუქციონი); 

ვინაიდან, სააგენტოს მიერ 2021 წლის 04 აგვისტოს გაცემული აუქციონში გამარჯვების 

დამადასტურებელი №E-599-2-26516 ოქმის საფუძველზე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის 2021 წლის 19 აგვისტოს №21.1142.1287 განკარგულების შესაბამისად, მხარეებს შორის 

2021 წლის 19 აგვისტოს დაიდო ხელშეკრულება „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

ადმინისტრაციულ საზღვრებში, მდინარე მტკვრის მარჯვენა სანაპიროს ტერიტორიაზე მდებარე 

უძრავ ქონებაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემის შესახებ“ (შემდგომში: 

ხელშეკრულება); 

ვინაიდან, ნებართვის მფლობელმა 2022 წლის 03 ნოემბრის №03/11ა (სააგენტოში 

რეგისტრაცია: №19/01223072597-61, 03.11.2022 წ.) და 2022 წლის 21 ნოემბრის №21/11გ (სააგენტოში 

რეგისტრაცია: №19/01223252627-61, 21.11.2022 წ.) წერილებით მიმართა სააგენტოს 

განკარგულების 
დანართი №1



ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის მოთხოვნით და წარმოადგინა სსიპ - ლევან სამხარაულის 

სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს 2022 წლის 28 ოქტომბრის №007471822 

დასკვნა აღნიშნული ცვლილების განხორციელების ფინანსური შედეგების შესახებ; 

ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ხელშეკრულების 55-ე პუნქტის, ასევე, ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2022 წლის [-] ნოემბრის №[-] განკარგულებისა და ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის [-] ნოემბრის №[-] განკარგულების 

საფუძველზე, მხარეები თანხმდებიან შემდეგზე: 

1. ხელშეკრულებაში შეტანილი იქნას ცვლილება და ხელშეკრულების დანართი №1 ჩამოყალიბდეს 

წინამდებარე შეთანხმების დანართის შესაბამისად. 

2. ხელშეკრულებაში შეტანილი იქნას ცვლილება და ხელშეკრულების 17.1 პუნქტი ჩამოყალიბდეს 

შემდეგი რედაქციით: 

„ყოველგვარი ეჭვის გამოსარიცხად, „ქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების 

გამოყენების და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის №14-39 დადგენილებით 

დამტკიცებული წესების 41-ე მუხლით გათვალისწინებულ, აუქციონით განსაზღვრულ 

ადგილებს წარმოადგენს ხელშეკრულების დანართი №1-ის №1-380 პუნქტებში და დანართი 

№2-ში მითითებული სარეკლამო ობიექტები. შესაბამისად, დადგენილების ზემოაღნიშნული 

მუხლი არ ვრცელდება ახალ ობიექტებზე, მცირე საშუალებებსა და ხელშეკრულების დანართი 

№1-ის №381-387 პუნქტებში მითითებულ სარეკლამო ობიექტებზე. 

3. ნებართვის მფლობელი ვალდებულია, წინამდებარე შეთანხმების პირველი პუნქტით 

განსაზღვრული ცვლილების გათვალისწინებით, ასაღები სარეკლამო ობიექტების დემონტაჟი 

განახორციელოს წინამდებარე შეთანხმების გაფორმებიდან არაუმეტეს 6 (ექვსი) თვის ვადაში. 

4. ნებართვის მფლობელი ვალდებულია, წინამდებარე შეთანხმების მე-3 პუნქტით 

გათვალისწინებული პირობის შესრულების შესახებ, სააგენტოს წარუდგინოს შესაბამისი 

ინფორმაცია, დამადასტურებელ ფოტომასალასთან ერთად. 

5. ნებართვის მფლობელი უფლებამოსილია წინამდებარე შეთანხმების პირველი პუნქტით 

განსაზღვრული ცვლილებით გათვალისწინებული ახალი/მოდიფიცირებული სარეკლამო 

ობიექტების განთავსება/ფართობის ზრდა განახორციელოს მხოლოდ, ამავე ცვლილების 

საფუძველზე, ფაქტობრივად დემონტირებული სარეკლამო ობიექტების ჯამური ფართის 

პროპორციული ფართობით. 

6. მხარეები თანხმდებიან, რომ წინამდებარე შეთანხმება არ ცვლის ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული ნებართვის გაცემის ფასს და მხარეთა შორის არ წარმოშობს დამატებით 

ფინანსურ ვალდებულებას. 

7. წინამდებარე შეთანხმება წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს. 

8. ხელშეკრულების სხვა პუნქტები/დანართები, რომელიც არ იცვლება წინამდებარე შეთანხმებით, 

რჩება უცვლელი. წინამდებარე შეთანხმებისა და ხელშეკრულების პუნქტებს შორის რაიმე 

წინააღმდეგობის შემთხვევაში, უპირატესობა ენიჭება წინამდებარე შეთანხმებას. 



9. წინამდებარე შეთანხმებიდან გამომდინარე ან/და მასთან დაკავშირებით წარმოშობილი დავა 

გადაწყდება საქართველოს საერთო სასამართლოების მიერ, საქართველოს კანონმდებლობის 

შესაბამისად.  

10. წინამდებარე შეთანხმება შედგენილია 2 (ორი) თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე 

ეგზემპლარად და ძალაშია მხარეების მიერ ხელმოწერის დღიდან.  

 

ხელმოწერები: 

 

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის სააგენტო 

 

___________________________ 

ირაკლი თავართქილაძე (პ/ნ: 01024052796) 

 

 

შპს „ალმა“ (ს/კ: 204873388) 

 

___________________________ 

გიორგი ტრაპაიძე (პ/ნ: 01030036519) 



№ მისამართი რაიონი ტიპი გვერდები სიგრძე/ 

სიგანე ფართი სანაპირო

1 #1 ღვინის ქარხნის მოპირდ. მხარეს (მელიქიშვილის 39) მთაწმინდა ლაითბოქსი 2 1.6x1.1 3.52 მარჯვენა
2 #1 ღვინის ქარხნის წინ   ლაითბოქსი, მელიქიშვილის N20 მთაწმინდა ლაითბოქსი 2 1.6x1.1 3.52 მარჯვენა
3 აბაშიძე-არაყიშვილის კვეთა მისონის პირდ (მრგვალი ბაღისკენ) ვაკე ბილბორდი 2.77x3.8 1 2.77x3.8 10.526 მარჯვენა
4 აბაშიძის და არაყიშვილის ქუჩების გადაკვეთა ვაკე ლაითბოქსი 2 1.6x1.1 3.52 მარჯვენა
5 აბაშიძის და კავსაძის ქუჩების გადაკვეთა ვაკე ლაითბოქსი 2 1.6x1.1 3.52 მარჯვენა
6 აბაშიძისა და კავსაძის ქუჩების კუთხე ვაკე ლაითბოქსი 2 1.25x1.85 4.625 მარჯვენა
7 ალ. ყაზბეგის გამზ. #29 საბურთალო ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა
8 ალ. ყაზბეგის გამზ. (60 სკოლის მოპ. მხარეს) საბურთალო ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა
9 ალ. ყაზბეგის გამზ. ( წითელი ბაღის მოპირდაპირედ) საბურთალო ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა

10 ალ. ყაზბეგის და ტანძიის ქ. კუთხე საბურთალო ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა
11 ალ.ყაზბეგის გამზ. 13 ტაშკენტი ქ. კუთხე საბურთალო ბილბორდი 2.8x5.8 1 2.8x5.8 16.24 მარჯვენა
12 ალ.ყაზბეგის გამზ. 28 თამარაშვილის ქ გადაკვეთასთან საბურთალო ბილბორდი 2.8x5.8 1 2.8x5.8 16.24 მარჯვენა
13 ალ.ყაზბეგის გამზ. 47 შანხაის შესახვევის მოპირდაპირედ ვაკე ბილბორდი 2.8x5.8 1 2.8x5.8 16.24 მარჯვენა
14 ალ.ყაზბეგის გამზ. 8 ტაშკენტის ქ. ვაკე ბილბორდი 2.8x5.8 1 2.8x5.8 16.24 მარჯვენა
15 ალ.ყაზბეგის გამზ. ახალი ნათების მოპირდაპირედ საბურთალო ბილბორდი 2.8x5.8 1 2.8x5.8 16.24 მარჯვენა
16 ალ.ყაზბეგის გამზ. და თამარაშვილის ქ-ის კვეთა ვაკე ბილბორდი 4x8 1 4x8 32 მარჯვენა
17 ალ.ყაზბეგის გამზ. კუტუზოვის შემდეგ საბურთალო ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა
18 ალ.ყაზბეგის გამზ. სუპერმარკეტ კონტინენტალთან საბურთალო ბილბორდი 2.8x5.8 1 2.8x5.8 16.24 მარჯვენა
19 ალ.ყაზბეგის გამზ. წითელ ბაღთან საბურთალო ბილბორდი 2.8x5.8 1 2.8x5.8 16.24 მარჯვენა
20 ალ.ყაზბეგის გამზ.#3-ის კუთხე საბურთალო ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა
21 ალ.ყაზბეგის გამზ.-ასათიანის კუთხე მარცხენა საბურთალო ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა
22 ალ.ყაზბეგის გამზ.ინფექციური სავადმყ. მოპირდაპირე მხარეს საბურთალო ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა
23 ალ.ყაზბეგის გამზირის და თამარაშვილის ქ-ის კვეთა ვაკე ბილბორდი 4x12 2 4x12 96 მარჯვენა
24 ამაღლების  ( წავკისი-კოჯრის გზა მშენებარე სასტ.-ს მიმდ.) მთაწმინდა ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა
25 ამაღლების ქ. ივანიშვილის სახლთან (წავკისის გზა , წყაროსთან) მთაწმინდა ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა
26 ამაღლების ქ. წყარომდე (წყაროსთან) მთაწმინდა ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა
27 აღმაშენებლის მე-12 კმ-ის მიმდ საბურთალო ბილბორდი 6x15 1 6x15 90 მარჯვენა
28 აღმაშენებლის ხეივანი თბილისის მიმართულებით (აუდის ცენტრთან) საბურთალო ბილბორდი 3x9 1 3x9 27 მარჯვენა

29
აღმაშენებლის ხეივანი მე12 კმ დიდი დიღმიდან გამომავალი გზისა და აღმაშ ხეივნის კვეთა,

მცხეთა-თბილისი
საბურთალო ბილბორდი 5x22 1 5x22 110 მარჯვენა

30 აღმაშენებლის ხეივანი პირველი მოსახვევი თბილისის მხრიდან საბურთალო ბილბორდი 5x12 1 5x12 60 მარჯვენა
31 აღმაშენებლის ხეივანი აღმაშენებლის ძეგლსა და დროშას შორის ქალაქისკენ საბურთალო ბილბორდი 4x10 1 4x10 40 მარჯვენა
32 აღმაშენებლის ხეივანი დასავლეთის მიმართულება (ლუკოილამდე) საბურთალო ბილბორდი 4x8 1 4x8 32 მარჯვენა
33 აღმაშენებლის ხეივანი დაცვის პოლიციასთან საბურთალო ბილბორდი 3x6 2 3x6 36 მარჯვენა
34 აღმაშენებლის ხეივანი დიდი დიღმის გადასახვევთან საბურთალო ბილბორდი 2.9x8.9 1 2.9x8.9 25.81 მარჯვენა

დანართი №1



№ მისამართი რაიონი ტიპი გვერდები სიგრძე/ 

სიგანე ფართი სანაპირო

35 აღმაშენებლის ხეივანი თბილისი მოლის მიმდებარედ საბურთალო ბილბორდი 2.8x8.8 1 2.8x8.8 24.64 მარჯვენა
36 აღმაშენებლის ხეივანი თბილისიდან მუხათგვერდის ხიდთან (მე-16 კმ.) საბურთალო ბილბორდი 2.8x8.8 1 2.8x8.8 24.64 მარჯვენა
37 აღმაშენებლის ხეივანი თბილისის მიმართულებით სასოფლო სამეურნ. ინსტ-ის შემდეგ საბურთალო ბილბორდი 4.15x8.15 2 4.15x8.15 67.645 მარჯვენა
38 აღმაშენებლის ხეივანი თბილისისკენ დიდი დიღმის შესახვევის შემდეგ საბურთალო ბილბორდი 2.8x8.8 1 2.8x8.8 24.64 მარჯვენა
39 აღმაშენებლის ხეივანი თბილისისკენ სასტუმრო უშბასთან საბურთალო ბილბორდი 2.8x8.8 1 2.8x8.8 24.64 მარჯვენა
40 აღმაშენებლის ხეივანი თბილისისკენ სასტუმრო უშბის შემდეგ (მე-9 კმ. მიცუბიშთან) საბურთალო ბილბორდი 2.8x8.8 1 2.8x8.8 24.64 მარჯვენა
41 აღმაშენებლის ხეივანი მეორე მოსახვევამდე თბილისის მხრიდან (მე-13 კმ.) საბურთალო ბილბორდი 2.8x8.8 1 2.8x8.8 24.64 მარჯვენა
42 აღმაშენებლის ხეივანი სვანებთან გასასვლელი ( მე-9 კმ. რომპეტროლთან) საბურთალო ბილბორდი 2.8x8.8 1 2.8x8.8 24.64 მარჯვენა
43 აღმაშენებლის ხეივანი, თბილისის მიმართ. ( მუხათგვერდის ხიდამდე)   ხიდი საბურთალო ხიდი 1 3.5x20 70 მარჯვენა
44 აღმაშენებლის ხეივანი, თბილისის მიმართულება (დიდი დიღმის გადასახვევი) საბურთალო ბილბორდი 4x8 1 4x8 32 მარჯვენა
45 აღმაშენებლის ხეივ-ის დასაწყ. " უშბას" მიმდ საბურთალო ხიდი 1 6x18 108 მარჯვენა
46 აღმაშენებლის ხეივ საბურთალო ბილბორდი 3x9 1 3x9 27 მარჯვენა
47 ახალი გზა, მზიური მიმდ.სამანქანო ხიდთან ვაკე ბილბორდი 6x3 6 6x3 108 მარჯვენა
48 ახვლედიანის #2-ის მიმდ მთაწმინდა ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა
49 ბაგები, წყნეთის გზატკეცილი (Zviad's Guest House-მდე) ვაკე ბილბორდი 3x9 2 3x9 54 მარჯვენა
50 ბაგები BL, წყნეთის გზატკეცილი, ევროპროდუქტამდე ვაკე ბილბორდი 4x8 1 4x8 32 მარჯვენა
51 ბაგები მოედანზე (თბილისი-წყნეთის გზა მარჯვ.მხარე) ვაკე ბილბორდი 3x6 2 3x6 36 მარჯვენა
52 ბაგები ტეკთან წყნეთიდან ვაკე ბილბორდი 4x12 1 4x12 48 მარჯვენა
53 ბაგები ტეკთან წყნეთისკენ ვაკე ბილბორდი 2.8x5.8 1 2.8x5.8 16.24 მარჯვენა
54 ბაგები, ტეკთან, ცენტრში წრეზე ვაკე ბილბორდი 4x8 1 4x8 32 მარჯვენა
55 ბაგების წრეზე, გაზონის მხარეს ვაკე ბილბორდი 4x8 1 4x8 32 მარჯვენა
56 ბაზალეთის და ჭავჭავაძის კუთხე #24 კუთხის მიმდ. ვაკე ბილბორდი 3x6 2 3x6 36 მარჯვენა
57 ბალანჩინის ქ ვაკე ბილბორდი 4x15 2 4x15 120 მარჯვენა
58 გ. წერეთელის ქ. ( ფალავანთა კლუბთან) ვაკე ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა
59 გაგარინის აღმართი, გაბრიელ ისაკაძის ქუჩის გადაკვეთასთან საბურთალო ბილბორდი 4x8 2 4x8 64 მარჯვენა
60 გაგარინის დაღმართი, არმისული რესტორან ვეფხვი და მოყმესთან საბურთალო ბილბორდი 4x8 2 4x8 64 მარჯვენა
61 გაგარინის დაღმართი (გზების სამინ.) , ( საქართველოს ბანკთან) საბურთალო ბილბორდი 4x8 2 4x8 64 მარჯვენა
62 გაგარინის მოედანი საბურთალო მონიტორი 4x7 1 4x7 28 მარჯვენა
63 გაგარინის ქ. საბურთალო ბილბორდი 4x8 2 4x8 64 მარჯვენა
64 გაგარინის ქ. დიღმისკენ, ვიტალი დარასელიას ქუჩის კვეთასთან საბურთალო ბილბორდი 4x8 2 4x8 64 მარჯვენა
65 გალაქტიონის ხიდთან მთაწმინდა ბილბორდი 3x6 2 3x6 36 მარჯვენა
66 გამსახურდიას გამზ. " ჯანდაცვის" სამინისტროს მიმდ. საბურთალო ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა
67 გამსახურდიას გამზ. კაფე ნიკალას მიმდ საბურთალო ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა
68 გამსახურდიას გამზ.#23-ის მიმდ. საბურთალო ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა
69 გამსახურდიას გამზ.#24-ის მიმდ. საბურთალო ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა



№ მისამართი რაიონი ტიპი გვერდები სიგრძე/ 

სიგანე ფართი სანაპირო

70 გამსახურდიას გამზ.ყოფ "ავტოტრანსპორტის" მიმდ. საბურთალო ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა
71 გელოვანის გამზ. , ლუკოილის აგს-ის შემდეგ საბურთალო ბილბორდი 4x15 2 4x15 120 მარჯვენა
72 გელოვანის გამზ. გამყოფ ზოლში საბურთალო ბილბორდი 4x15 2 4x15 120 მარჯვენა
73 გელოვანის გამზ. ვაშლიჯვრის ასახვევთან საბურთალო ბილბორდი 4x15 2 4x15 120 მარჯვენა
74 გელოვანის გამზ. ლუკოილთან საბურთალო ბილბორდი 4x15 2 4x15 120 მარჯვენა
75 გელოვანის გამზ. სასტ. ბომონდ გარდენის მიმდ საბურთალო ბილბორდი 4x12 2 4x12 96 მარჯვენა
76 გმირთა მოედ.ზოლი პარაპეტი სანაპიროს მხარე მთაწმინდა ბილბორდი 4,5x26 1 4,5x26 117 მარჯვენა
77 გმირთა მოედანზე - ცირკის სალაროებთან მთაწმინდა ლაითბოქსი 2 1.6x1.1 3.52 მარჯვენა
78 გმირთა მოედანი (თამარ მეფის გამზ. კუთხე) საბურთალო ბილბორდი 6x12 1 6x12 72 მარჯვენა
79 გმირთა მოედანი, ხიდის პარაპეტი ტელევიზიის მხარე საბურთალო ბილბორდი 4,5x26 1 4,5x26 117 მარჯვენა
80 გორგასლის ქ. რუსთავი მარნეულის გასაყარი თბილისიდან კრწანისი ბილბორდი 3x6 2 3x6 36 მარჯვენა
81 გორგასლის ქ. რუსთავ-მარნეულის გზების გადაკვეთა კრწანისი ბილბორდი 3x6 2 3x6 36 მარჯვენა
82 გულუას ქ. ორთაჭალჰესის მოპირდაპირედ კრწანისი ბილბორდი 2.8x5.8 2 2.8x5.8 32.48 მარჯვენა
83 დიდი დიღმის გამოსასვლელი (ვისოლის აგს) საბურთალო ბილბორდი 5x10 1 5x10 50 მარჯვენა
84 დიდი დიღომი წრეზე, მირიან მეფის ქუჩა (გაზონზე) საბურთალო ბილბორდი 4x8 3 4x8 96 მარჯვენა
85 დიდი დიღომიდან გამოსასვლელი  ბ/გ ვისოლის მიმდებარედ საბურთალო ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა
86 ელბაქიძე აღმართი ჯავახიშვილის ქ. 12-ის მოპირდაპირედ) მთაწმინდა ბილბორდი 3x6 2 3x6 36 მარჯვენა
87 ელბაქიძე პარაპეტზე რუსთაველისკენ (კედელი) (შუაში) მთაწმინდა ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა
88 ელბაქიძის დაღმართი გაჩერებასთან მთაწმინდა ბილბორდი 5x10 1 5x10 50 მარჯვენა
89 ელბაქიძის დაღმართი ვისკის სახლთან მთაწმინდა ბილბორდი 2.77x3.8 1 2.77x3.8 10.526 მარჯვენა
90 ელბაქიძის დაღმართი სანაპიროს მხარე ხიდის პარაპეტი (მარჯვენა) მთაწმინდა ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა
91 ვაკე-საბურთალო I ვერტიკალური (თამარაშვილის ქ.) ვაკე ბილბორდი 4x8 1 4x8 32 მარჯვენა
92 ვაკე-საბურთალო II ( თამარაშვილი სქ. რესტ. მეგრელების მიმდ) ვაკე ბილბორდი 4x10 1 4x10 40 მარჯვენა
93 ვაკე-საბურთალო II ვერტიკალური (თამარაშვილის ქ.) ვაკე ბილბორდი 4x8 1 4x8 32 მარჯვენა
94 ვაკე-საბურთალო III ვერტიკალური (თამარაშვილის ქ.) ვაკე ბილბორდი 4x8 1 4x8 32 მარჯვენა
95 ვაკე-საბურთალო IV ვერტიკალური (თამარაშვილის ქ.) ვაკე ბილბორდი 4x8 1 4x8 32 მარჯვენა
96 ვაკე-საბურთალო დასაწყისი გამყოფ ზოლში მარცხენა ვერტიკალური (თამარაშვილის ქ.) ვაკე ბილბორდი 7.8x3.8 1 7.8x3.8 29.64 მარჯვენა
97 ვაკე-საბურთალო თამარაშვლის ქ, ვისოლის ბ/გ სადგურთან ვაკე ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა
98 ვაკის პარკთან (უცხო ენების ინსტ. მოპირდაპირე მხარეს) #1 ვაკე ბილბორდი 3x4 1 3x4 12 მარჯვენა
99 ვაკის პარკი, გიორგი წერეთლის ქუჩა/ილია ჭავჭავაძის ქუჩის დასაწყისი ვაკე მონიტორი 1 3.29x8.41 27.6689 მარჯვენა

100 ვაჟა ფშაველას გამზ. რუსთავი 2-ის შემდეგ მარცხენა ვაკე ბილბორდი 2.8x5.8 1 2.8x5.8 16.24 მარჯვენა
101 ვაჟა ფშაველას გამზ. რუსთავი 2-ის შემდეგ მარჯვენა  (” კოსმო”სთან) ვაკე ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა
102 ვაჟა-ფშაველას 15/17-ის პირდ საბურთალო ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა
103 ვაჟა-ფშაველას 20 საბურთალო ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა
104 ვაჟა-ფშაველას 76ბ ვაკე ბილბორდი 3x6 2 3x6 36 მარჯვენა
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105 ვაჟა-ფშაველას გამზ. #14 საბურთალო ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა
106 ვაჟა-ფშაველას გამზ. #32 საბურთალო ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა
107 ვაჟა-ფშაველას გამზ. #38 საბურთალო ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა
108 ვაჟა-ფშაველას გამზ. #4 მიმდ. საბურთალო ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა
109 ვაჟა-ფშაველას გამზ. #64 (ავეჯის მაღაზიის წინ) საბურთალო ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა
110 ვაჟა-ფშაველას გამზ. ( ა.გ.ს. ვისოლის მიმდ.) საბურთალო ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა
111 ვაჟა-ფშაველას გამზ. ( არქივთან) საბურთალო ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა
112 ვაჟა-ფშაველას გამზ. ( მეტრო დელისის მოპ.მხარე) ვაკე ბილბორდი 4x8 1 4x8 32 მარჯვენა
113 ვაჟა-ფშაველას გამზ. ( სასტ. აფხაზეთთან) საბურთალო ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა
114 ვაჟა-ფშაველას გამზ. ( სკვერთან) საბურთალო ბილბორდი 3x6 2 3x6 36 მარჯვენა
115 ვაჟა-ფშაველას გამზ. 20-ის მიმდებ. რესპუბლიკური საავად. საბურთალო ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა
116 ვაჟა-ფშაველას გამზ. 26 სამედიცინოს მოპირდაპირედ (შუქნიშანთან) საბურთალო ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა
117 ვაჟა-ფშაველას გამზ. 37 მიმდებარედ ვულევუს შემდეგ (ასათიანის კვეთასთან) საბურთალო ბილბორდი 2.8x5.8 1 2.8x5.8 16.24 მარჯვენა
118 ვაჟა-ფშაველას გამზ. 43 დელისის მიმდებარედ 2 (გაჩერებასთან) საბურთალო ბილბორდი 2.77x3.8 1 2.77x3.8 10.526 მარჯვენა
119 ვაჟა-ფშაველას გამზ. 49 (სასტ. ციცინათელასთან) საბურთალო ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა
120 ვაჟა-ფშაველას გამზ. 6 მიმდებარე საბურთალო ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა
121 ვაჟა-ფშაველას გამზ. 7 საბურთალო ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა
122 ვაჟა-ფშაველას გამზ. 7-ის მოპირდაპირედ საბურთალო ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა
123 ვაჟა-ფშაველას გამზ. ამბროლაურის ქ-ის კუთხე საბურთალო ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა
124 ვაჟა-ფშაველას გამზ. და ყაზბეგის შემაერთ.მონაკვ. ჩარგალთან ვაკე ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა
125 ვაჟა-ფშაველას გამზ. დელისის მეტრო ფოსტასთან საბურთალო ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა
126 ვაჟა-ფშაველას გამზ. დელისის მეტრო ფოსტის მოპირდაპირედ ვაკე ბილბორდი 2.8x5.8 1 2.8x5.8 16.24 მარჯვენა
127 ვაჟა-ფშაველას გამზ. დელისის მეტრო ფოსტის შემდეგ შუქნიშანთან ვაკე ბილბორდი 2.8x5.8 1 2.8x5.8 16.24 მარჯვენა
128 ვაჟა-ფშაველას გამზ. დელისის მიმდებარედ ნუცუბიძის ასახვევის მოპირდაპირედ ვაკე ბილბორდი 2.8x5.8 1 2.8x5.8 16.24 მარჯვენა
129 ვაჟა-ფშაველას გამზ. მ/ს სამედიცინო მარცხენა (ზედა ამოსასვ.) საბურთალო ბილბორდი 2.8x5.8 1 2.8x5.8 16.24 მარჯვენა
130 ვაჟა-ფშაველას გამზ. მ/ს სამედიცინოსთან მარჯვენა საბურთალო ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა
131 ვაჟა-ფშაველას გამზ. მეტრო დელისის მიმდებარედ ნუცუბიძის ასახვევთან (ფოსტის პირდ.) ვაკე ბილბორდი 3.15x6.15 1 3.15x6.15 19.3725 მარჯვენა
132 ვაჟა-ფშაველას გამზ. მოდულთან ვაკე ბილბორდი 4x8 2 4x8 64 მარჯვენა
133 ვაჟა-ფშაველას გამზ. სამედიცინოს მიმდებარედ ეკლესიასთან მარჯვენა საბურთალო ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა
134 ვაჟა-ფშაველას და ასათიანის კვეთა ვულევუს მოპირდაპირედ საბურთალო ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა
135 ვაჟა-ფშაველას და ასათიანის კვეთა ვულევუსთან საბურთალო ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა
136 ვაჟა-ფშაველას და ასათიანის კუთხე მარცხენა 1 საბურთალო ბილბორდი 2.77x3.8 1 2.77x3.8 10.526 მარჯვენა
137 ვარაზის ხევი მთაწმინდა მონიტორი 1 4.032x2.688 10.84 მარჯვენა
138 ვარაზისხევი # 1 ,  მარცხენა მხარეს ვაკე ბილბორდი 4x8 1 4x8 32 მარჯვენა
139 ვარაზისხევი # 2 , მარჯვენა მხარეს ვაკე ბილბორდი 4x8 1 4x8 32 მარჯვენა
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140 ვარაზისხევი #1 (გმირთა მოედანი-მელიქიშვილი) ვაკე ლაითბოქსი 1 1.68x1.047 1.76 მარჯვენა
141 ვარაზისხევი #1 (უნივერსიტეტი-გმირთა მოედანი) ვაკე ლაითბოქსი 1 1.68x1.047 1.76 მარჯვენა
142 ვარაზისხევი #2 (გმირთა მოედანი-მელიქიშვილი) ვაკე ლაითბოქსი 1 1.68x1.047 1.76 მარჯვენა
143 ვარაზისხევი #2 (უნივერსიტეტი-გმირთა მოედანი) ვაკე ლაითბოქსი 1 1.68x1.047 1.76 მარჯვენა
144 ვარაზისხევი #3 (გმირთა მოედანი-მელიქიშვილი) ვაკე ლაითბოქსი 1 1.68x1.047 1.76 მარჯვენა
145 ვარაზისხევი #3 (უნივერსიტეტი-გმირთა მოედანი) ვაკე ლაითბოქსი 1 1.68x1.047 1.76 მარჯვენა
146 ვარაზისხევი #4 (გმირთა მოედანი-მელიქიშვილი) ვაკე ლაითბოქსი 1 1.68x1.047 1.76 მარჯვენა
147 ვარაზისხევი #4 (უნივერსიტეტი-გმირთა მოედანი) ვაკე ლაითბოქსი 1 1.68x1.047 1.76 მარჯვენა
148 ვარაზისხევი #5 (გმირთა მოედანი-მელიქიშვილი) ვაკე ლაითბოქსი 1 1.68x1.047 1.76 მარჯვენა
149 ვარაზისხევი #6 (გმირთა მოედანი-მელიქიშვილი) ვაკე ლაითბოქსი 1 1.68x1.047 1.76 მარჯვენა

150
ვარაზისხევი უნივერსიტეტის მიმდებარედ, გმირთა მოედნიდან მეორე დიდი ფორმატის
კონსტრუქცია ვაკე ბილბორდი 3.65x23.15 1 3.65x23.15 84.4975 მარჯვენა

151 ვარაზისხევი, გმირთა მოედნის მიმდებარედ, პირველი დიდი ფორმატის კონსტრუქცია ვაკე ბილბორდი 2.7x23.5 1 2.7x23.5 63.45 მარჯვენა
152 ვარაზისხევისა და მელიქიშვილის ქ. კუთხეში. მთაწმინდა ბილბორდი 4x8 1 4x8 32 მარჯვენა

153
ვერეს ხეობა გმირთა მოედნიდან მომავალი, ჭაბუა ამირეჯიბის გზატკეცილი, მზიურის პარკის
მოპირდაპირე მხარე

საბურთალო ბილბორდი 4,5x9 2 4,5x9 81 მარჯვენა

154
ვერეს ხეობა ვაკე-საბურთალოდან მიმავალი, ჭაბუა ამირეჯიბი ცამეტი ივნისის მემორიალის
შემდეგ ვაკე ბილბორდი 4,5x9 2 4,5x9 81 მარჯვენა

155 ვერეს ხეობა შუა (გვირაბის მიმდ.) ვაკე ბილბორდი 4,5x9 2 4,5x9 81 მარჯვენა
156 ვერის დაღმართი (ხიდის პარაპეტი) (მარცხენა) მთაწმინდა ბილბორდი 2.05x13.2 1 2.05x13.2 27.06 მარჯვენა
157 თამარ მეფის გამზ. ( გმირთა მოედნიდან) #1 BL, პირველი ბილბორდი, მარცხენა მხარეს საბურთალო ბილბორდი 3x6 2 3x6 36 მარჯვენა
158 თამარ მეფის გამზ. ( გმირთა მოედნიდან) #2 BL, მეორე ბილბორდი, მარჯვენა მხარეს საბურთალო ბილბორდი 3x6 2 3x6 36 მარჯვენა
159 თამარ მეფის გამზირი  ხიდის მიმდებარედ (გმირთა მოედნისკენ) საბურთალო ბილბორდი 3x6 2 3x6 36 მარჯვენა
160 თამარ მეფის ხიდის მიმდებარედ საბურთალო ბილბორდი 4x8 2 4x8 64 მარჯვენა
161 თამარაშვილის #2-ის წინ ვაკე ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა
162 თამარაშვილი #13ა-ს მიმდ ვაკე ბილბორდი 3x9 1 3x9 27 მარჯვენა
163 თამარაშვილი 1, ვაკის მიმართულება, ვისოლთან ვაკე ბილბორდი 4x8 1 4x8 32 მარჯვენა
164 თამარაშვილი ქ. კოფეინის მიმდებარედ (ვაკე-საბურთალოს გზა, იპოდრომის მიმდ.) ვაკე ბილბორდი 2.77x3.8 1 2.77x3.8 10.526 მარჯვენა
165 თამარაშვილის  და წერეთლის კუთხე გაზონი ვაკე ბილბორდი 4x8 1 4x8 32 მარჯვენა
166 თამარაშვილის და ყაზბეგის კვეთა ვაკე მონიტორი 1 2.93x5.49 16.0857 მარჯვენა
167 თამარაშვილის იპოდრომის ცენტრ შესასვლელის წინ, აგს-ს თავზე ვაკე ბილბორდი 5x12 1 5x12 60 მარჯვენა
168 თამარაშვილის ქ. #5 BL ვაკე ბილბორდი 4x12 1 4x12 48 მარჯვენა
169 თამარაშვილის ქ. ( აგს ვისოლის ტერიტორია) ვაკე ხიდი 8x20 1 8x20 160 მარჯვენა
170 თამარაშვილის ქ. ( ვაკის მხრიდან მოსახვევში ვაკე ბილბორდი 3x4 1 3x4 12 მარჯვენა
171 თამარაშვილის ქ. ( ფიზიკის ინსტიტუტთან) საბურთალო ბილბორდი 4x12 1 4x12 48 მარჯვენა
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172 თამარაშვილის ქ. ვისოლის ა/გ-თან ვაკე ბილბორდი 5x16 1 5x16 80 მარჯვენა
173 თამარაშვილის ქ. ვისოლის ბ/გ მიმდ. ( საბურთალო-ვაკე) ვაკე ბილბორდი 5x16 1 5x16 80 მარჯვენა
174 თამარაშვილის ქ. მაღლივის ასახვევი ( საბურთალოს სასაფლაოს ასახვევთან) ვაკე ბილბორდი 2.77x3.8 1 2.77x3.8 10.526 მარჯვენა
175 თამარაშვილის ქ. უნივერსიტეტის ქუჩის მიმდ. 1, ვაკის მიმართულებით ვაკე ბილბორდი 2.77x3.8 1 2.77x3.8 10.526 მარჯვენა
176 თამარაშვილის ქ. უნივერსიტეტის ქუჩის მიმდ. 2 ვაკის მიმართულებით ვაკე ბილბორდი 2.77x3.8 1 2.77x3.8 10.526 მარჯვენა
177 თამარაშვილის ქ. წერეთლის ასავევთან ვაკე ბილბორდი 5x24 1 5x24 120 მარჯვენა
178 თამარაშვილის ქ. ვაკის მიმართულებით ვაკე ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა
179 თამარაშვილის ქ. უნივერსიტეტის ქუჩის გამოსასვლელთან ვაკე მონიტორი 1 6.72x11.52 77.41 მარჯვენა
180 თამარაშვილის ქუჩა, ვაკე-საბურთალო 10 (თამარაშვილის ქ.), რესტორან პანორამასთან ვაკე ლაითბოქსი 1 1.9x1.26 2.394 მარჯვენა
181 თამარაშვილის ქუჩა, ვაკე-საბურთალო 7, თამარაშვილის პარკის მიმდებარედ ვაკე ლაითბოქსი 1 1.9x1.26 2.394 მარჯვენა
182 თამარაშვილის ქუჩა, ვაკე-საბურთალო 8, თამარაშვილის პარკის მიმდებარედ ვაკე ლაითბოქსი 1 1.9x1.26 2.394 მარჯვენა

183
თამარაშვილის ქუჩა, ვაკე-საბურთალო 9 (თამარაშვილის ქ.), თამარაშვილის პარკის
მიმდებარედ (საბურთალოს მიმართ.)

ვაკე ლაითბოქსი 1 1.9x1.26 2.394 მარჯვენა

184
თამარაშვილის ქუჩა, ვაკე-საბურთალო 1, თამარაშვილის პარკის მიმდებარედ (საბურთალოს
მიმართ.)

ვაკე ლაითბოქსი 1 1.9x1.26 2.394 მარჯვენა

185
თამარაშვილის ქუჩა, ვაკე-საბურთალო 3 ვისოლთან, თამარაშვილის პარკის მიმდებარედ
(საბურთალოს მიმართ.)

ვაკე ლაითბოქსი 1 1.9x1.26 2.394 მარჯვენა

186
თამარაშვილის ქუჩა, ვაკე-საბურთალო 5, თამარაშვილის პარკის მიმდებარედ (საბურთალოს
მიმართ.)

ვაკე ლაითბოქსი 1 1.9x1.26 2.394 მარჯვენა

187
თამარაშვილის ქუჩა, ვაკე-საბურთალო 6, თამარაშვილის პარკის მიმდებარედ (საბურთალოს
მიმართ.)

ვაკე ლაითბოქსი 1 1.9x1.26 2.394 მარჯვენა

188 კავსაძისა და ფალიაშვილის ქუჩების კუთხე ვაკე ლაითბოქსი 2 1.25x1.85 4.625 მარჯვენა
189 კანდელაკის 16-ის მიმდ საბურთალო ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა
190 კანდელაკის ქ., სასტუმრო ევროპის მოპირდაპირე მხარეს N8 საბურთალო ბილბორდი 2.8x5.8 1 2.8x5.8 16.24 მარჯვენა
191 კანდელაკის ქ. 18მ2 საბურთალო ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა
192 კეკელიძის და ჭავჭავაძის კუთხე ვითიბი ბანკთან ვაკე ბილბორდი 2.77x3.8 1 2.77x3.8 10.526 მარჯვენა
193 კოსტავას ქ. ტექნ. უნივერსიტეტის მე-2 კორპუსთან საბურთალო ბილბორდი 4x8 2 4x8 64 მარჯვენა
194 კოსტავას ქ,  პოლიტექნიკურის მიმდებარედ საბურთალო ბილბორდი 2.8x5.8 1 2.8x5.8 16.24 მარჯვენა
195 კოსტავას ქ,  ტექნ. უნივერსიტეტის მოპირდაპირედ საბურთალო ბილბორდი 2.8x5.8 1 2.8x5.8 16.24 მარჯვენა
196 კოსტავას ქ, საჭაშნიკესთან კედლის წინ. მთაწმინდა ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა
197 კოსტავას ქ. #59ის მიმდ. მთაწმინდა ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა
198 კოსტავას ქ. ( ევროპასთან) საბურთალო ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა
199 კოსტავას ქ. ( ხილიანის ქ. კვეთა) მთაწმინდა ბილბორდი 4x8 2 4x8 64 მარჯვენა
200 კოსტავას ქ. 11 მიმდებარედ მთაწმინდა ლაითბოქსი 2 1.25x1.85 4.625 მარჯვენა
201 კოსტავას ქ. 13 მიმდებარედ მთაწმინდა ლაითბოქსი 2 1.25x1.85 4.625 მარჯვენა
202 კოსტავას ქ. 21 მიმდებარედ მთაწმინდა ლაითბოქსი 2 1.25x1.85 4.625 მარჯვენა
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203 კოსტავას ქ. 23 მთაწმინდა ლაითბოქსი 2 1.25x1.85 4.625 მარჯვენა
204 კოსტავას ქ. 24, ლიბერთი ბანკთან ვაკე ლაითბოქსი 2 1.25x1.85 4.625 მარჯვენა
205 კოსტავას ქ. 25 მთაწმინდა ლაითბოქსი 1 1.9x1.26 2.394 მარჯვენა
206 კოსტავას ქ. 27, დიდ ეკრანთან (ბანკომატთან) მთაწმინდა ლაითბოქსი 1 1.9x1.26 2.394 მარჯვენა
207 კოსტავას ქ. 3 მეტრო რუსთაველის მოპ მთაწმინდა ბილბორდი 3x4 1 3x4 12 მარჯვენა
208 კოსტავას ქ. 3 მიმდებარედ ვაკე ლაითბოქსი 2 1.25x1.85 4.625 მარჯვენა
209 კოსტავას ქ. 5 მთაწმინდა ლაითბოქსი 2 1.25x1.85 4.625 მარჯვენა
210 კოსტავას ქ. 68 ბ, შემოსავლების სამსახურთან გაჩერების ზემოთ საბურთალო ბილბორდი 4x7 1 4x7 28 მარჯვენა
211 კოსტავას ქ. 9 მიმდებარედ მთაწმინდა ლაითბოქსი 2 1.25x1.85 4.625 მარჯვენა
212 კოსტავას ქ. ვერის პარკის წინ - გაჩერება 1 მთაწმინდა ლაითბოქსი 1 1.9x1.26 2.394 მარჯვენა
213 კოსტავას ქ. ვერის პარკის წინ გაჩერება  2 მთაწმინდა ლაითბოქსი 1 1.9x1.26 2.394 მარჯვენა
214 კოსტავას ქ. მაკდონალდსთან საბურთალო ბილბორდი 3x4 1 3x4 12 მარჯვენა
215 კოსტავას ქ. სამორინე აჭარა-ს მიმდებარედ საბურთალო ბილბორდი 2.8x5.8 1 2.8x5.8 16.24 მარჯვენა
216 კოსტავას ქ. სასტუმრო ჰოლიდეი ინის მიმდ. საბურთალო მონიტორი 4x7 1 4x7 28 მარჯვენა
217 კოსტავას ქ. სოფ.მეურნეობის სამინისტროს პირდ მთაწმინდა მონიტორი 1 3x5 15 მარჯვენა
218 კოსტავას ქ. ტელევიზიის მოპირდაპირედ საბურთალო ბილბორდი 2.77x3.8 1 2.77x3.8 10.526 მარჯვენა
219 კოსტავას ქ. ტელევიზიის მოპირდაპირედ საბურთალო ბილბორდი 4x8 2 4x8 64 მარჯვენა
220 კოჯორი ცენტრი, იუნკერთა ქუჩა მთაწმინდა ბილბორდი 3x6 2 3x6 36 მარჯვენა
221 კუტუზოვის და ბახტრიონის ქ. კუთხე წყალ სადენის წინ  ( ნიკორასთან) საბურთალო ლაითბოქსი 2 1.25x1.85 4.625 მარჯვენა
222 ლესელიძის ქ. 10 საეკლესიო მაღაზიის მოპირდაპირედ კრწანისი ლაითბოქსი 2 1.25x1.85 4.625 მარჯვენა
223 ლესელიძის ქ. 22 საქ.ბანკის ინკასაციის წინ კრწანისი ლაითბოქსი 2 1.25x1.85 4.625 მარჯვენა
224 მ.ჯავახიშვილის ქ. ( ელბაქიძე) #17-ის პირდ მთაწმინდა ბილბორდი 3x6 2 3x6 36 მარჯვენა
225 მარჯვენა სან (საქ ბანკსა და გაგარინის მოედანს შორის საბურთალო ბილბორდი 3x6 2 3x6 36 მარჯვენა
226 მარჯვენა სან მარჯანიშვილის ხიდამდე მთაწმინდა ბილბორდი 2.8x5.8 2 2.8x5.8 32.48 მარჯვენა
227 მარჯვენა სანაპირო  ფერდობი 10 საბურთალო ბილბორდი (სხვ.) 1 7x3 21 მარჯვენა
228 მარჯვენა სანაპირო (თამარ მეფის ხიდის შემდეგ) მთაწმინდა ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა
229 მარჯვენა სანაპირო (მარჯანიშვილის ხიდამდე) მთაწმინდა ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა
230 მარჯვენა სანაპირო (მარჯანიშვილის ხიდის შემდეგ) მთაწმინდა ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა
231 მარჯვენა სანაპირო (მშრალ ხიდთან) მთაწმინდა ბილბორდი 3x6 2 3x6 36 მარჯვენა
232 მარჯვენა სანაპირო (მშრალი ხიდის შემდეგ) მთაწმინდა ბილბორდი 4x8 2 4x8 64 მარჯვენა
233 მარჯვენა სანაპირო 8ა, სასტუმრო სანაპიროსთან მთაწმინდა ბილბორდი 4,5x9 2 4,5x9 81 მარჯვენა
234 მარჯვენა სანაპირო 9 მარტის სკვერთან ძველ სახლთან მთაწმინდა ბილბორდი 5x12 1 5x12 60 მარჯვენა
235 მარჯვენა სანაპირო გოთუას ქ-ის ასახვევამდე (საქ. ბანკთან) საბურთალო ბილბორდი 2.8x8.8 2 2.8x8.8 49.28 მარჯვენა
236 მარჯვენა სანაპირო გოთუას ქ-ის ასახვევთან საბურთალო ბილბორდი 2.8x5.8 2 2.8x5.8 32.48 მარჯვენა
237 მარჯვენა სანაპირო ვახუშტის ხიდის დასაწყისი საბურთალო ბილბორდი 3x6 2 3x6 36 მარჯვენა
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238 მარჯვენა სანაპირო თამარ მეფის ხიდთან  კლუბ ჯოისთან საბურთალო ბილბორდი 2.8x5.8 2 2.8x5.8 32.48 მარჯვენა
239 მარჯვენა სანაპირო თამარ მეფის ხიდის ასახვევთან საბურთალო ბილბორდი 2.8x5.8 2 2.8x5.8 32.48 მარჯვენა
240 მარჯვენა სანაპირო თამარ მეფის ხიდის მიმდებარედ საბურთალო ბილბორდი 4x8 2 4x8 64 მარჯვენა
241 მარჯვენა სანაპირო იაპონურ კალონკასთან ვეფხი და მოყმესთან საბურთალო ბილბორდი 4x18 2 4x18 144 მარჯვენა
242 მარჯვენა სანაპირო იუსტიციის სახლთან მთაწმინდა მონიტორი 4x7 1 4x7 28 მარჯვენა
243 მარჯვენა სანაპირო ლუკოილის ოფისთან საბურთალო ბილბორდი 2.8x5.8 2 2.8x5.8 32.48 მარჯვენა
244 მარჯვენა სანაპირო ლუკოილის ოფისთან მტკვარი საბურთალო ბილბორდი 2.8x5.8 2 2.8x5.8 32.48 მარჯვენა
245 მარჯვენა სანაპირო რესტორან არაგვის მიმდებარედ საბურთალო ბილბორდი 2.8x5.8 2 2.8x5.8 32.48 მარჯვენა
246 მარჯვენა სანაპირო რესტორან ქალაქურის მიმდებარედ მთაწმინდა ბილბორდი 2.8x5.8 2 2.8x5.8 32.48 მარჯვენა
247 მარჯვენა სანაპირო სასწრაფოების წინ. მთაწმინდა ბილბორდი 3x6 2 3x6 36 მარჯვენა
248 მარჯვენა სანაპირო ჯეოსელის ოფისთან საბურთალო ბილბორდი 2.8x8.8 2 2.8x8.8 49.28 მარჯვენა
249 მარჯვენა სანაპიროზე ჩასასვ. ვახუშტის ხიდთან საბურთალო ბილბორდი 3x6 2 3x6 36 მარჯვენა
250 მელიქიშვილის გამზ. 10 -ის მიმდებარედ მთაწმინდა ლაითბოქსი 2 1.25x1.85 4.625 მარჯვენა
251 მელიქიშვილის გამზ. 14, ჯანაშიას კუთხე მთაწმინდა ლაითბოქსი 1 1.9x1.26 2.394 მარჯვენა
252 მელიქიშვილის გამზ. 18, თიბისი ბანკის წინ მთაწმინდა ლაითბოქსი 2 1.25x1.85 4.625 მარჯვენა
253 მელიქიშვილის გამზ. 51-ე სკოლის მიმდებარედ მთაწმინდა ლაითბოქსი 2 1.25x1.85 4.625 მარჯვენა
254 მელიქიშვილის გამზ. 51-ე სკოლის წინ (ფილარმონიის მიმდ.) მთაწმინდა ლაითბოქსი 3 1.23x1.83 6.7527 მარჯვენა
255 მელიქიშვილის გამზ. 8, ყაზბეგის კუთხე მთაწმინდა ლაითბოქსი 2 1.25x1.85 4.625 მარჯვენა
256 მელიქიშვილის გამზ. ვითიბი  ბანკის წინ 1 მთაწმინდა ლაითბოქსი 1 1.9x1.26 2.394 მარჯვენა
257 მელიქიშვილის გამზ. ღვინის ქარხნის წინ მთაწმინდა ლაითბოქსი 1 1.9x1.26 2.394 მარჯვენა
258 მელიქიშვილის ქუჩა სამედიცინო ბიბლიოთეკის წინ მთაწმინდა ლაითბოქსი 2 1.6x1.1 3.52 მარჯვენა
259 მელიქიშვილისა და პეტრიაშვილის ქუჩის კუთხეში მთაწმინდა ლაითბოქსი 2 1.6x1.1 3.52 მარჯვენა
260 მეტრო რუსთაველის მოპ. მხარეს (კოსტავას 3) მთაწმინდა ლაითბოქსი 2 1.6x1.1 3.52 მარჯვენა
261 მიცკევიჩისა და კუტუზოვის ქ კვეთა მარცხნივ საბურთალო ბილბორდი 2.8x5.8 1 2.8x5.8 16.24 მარჯვენა
262 მიცკევიციჩისა და კუტუზოვის ქ. კუთხე საბურთალო ბილბორდი 2.8x5.8 1 2.8x5.8 16.24 მარჯვენა
263 ნუცუბიძის და ასათიანის ქუჩების გადაკვეთასთან საბურთალო ბილბორდი 2.8x5.8 2 2.8x5.8 32.48 მარჯვენა
264 ნუცუბიძის ქ. ( ლისის ტბის საბაგიროს შემდეგ) ვაკე ბილბორდი 3x6 2 3x6 36 მარჯვენა
265 ნუცუბიძის ქ. ( ლისის ტბის საბაგიროსთან) ვაკე ბილბორდი 4x8 2 4x8 64 მარჯვენა
266 ნუცუბიძის ქ. II და IV პლ ასახვევი ვაკე ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა
267 ნუცუბიძის ქ. III  მ/რ-ის ასახვევამდე საბურთალო ბილბორდი 2.8x5.8 2 2.8x5.8 32.48 მარჯვენა
268 ნუცუბიძის ქ. III  მ/რ-ის ასახვევთან (მარცხენა) ვაკე ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა
269 ნუცუბიძის ქ. III  მ/რ-ის ასახვევთან (მარჯვენა) ვაკე ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა
270 ორთაჭალა, თბილჰესთან კრწანისი ბილბორდი 4x10 1 4x10 40 მარჯვენა
271 პეკინი  ბუკიას ბაღის მოპირდაპირედ საბურთალო ბილბორდი 2.8x5.8 1 2.8x5.8 16.24 მარჯვენა
272 პეკინი საბურთალოს ქ. გადაკვეთასთან (ბუკიას ბაღის პირდაპირ) საბურთალო ბილბორდი 2.8x5.8 1 2.8x5.8 16.24 მარჯვენა
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273 პეკინი-ბულაჩაურის კვეთა ვულევუსთან საბურთალო ბილბორდი 2.8x5.8 1 2.8x5.8 16.24 მარჯვენა
274 პეკინის #14 საბურთალო ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა
275 პეკინის 33 საბურთალო ლაითბოქსი 2 1.25x1.85 4.625 მარჯვენა
276 პეკინის გამზ. მიცკევიჩის კვეთა საბურთალო ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა
277 პეკინის გამზირი (ჰოლიდეი ინის წინ) საბურთალო ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა
278 პეკინის და ბახტრიონის კვეთა საბურთალო მონიტორი 1 3.65x6.32 23.06 მარჯვენა
279 პეკინის და საბურთალოს ქუჩის კუთხე საბურთალო ბილბორდი 2.77x3.8 1 2.77x3.8 10.526 მარჯვენა
280 პეკინის ქ. ( ალ. ყაზბეგის გამზ. კუთხე-ყოფილ კ-თ თანამგზავრის მოპ.მხარე) საბურთალო ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა
281 პეკინის 44-ის მიმდ საბურთალო ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა
282 პეკინის #12-ის წინ, ბახტრიონის კვეთასთან საბურთალო ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა
283 პეკინის #16-ის წინ, საქ ბანკის მიმდ საბურთალო ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა
284 პეკინის #24-ის წინ საბურთალო ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა
285 პეკინის #29-ის წინ საბურთალო ბილბორდი 3x6 2 3x6 36 მარჯვენა
286 პეკინის #34-ის წინ საბურთალო ბილბორდი 3x6 2 3x6 36 მარჯვენა
287 პეკინის 40 საბურთალო ბილბორდი 8x4 1 8x4 32 მარჯვენა
288 რესპუბლიკის მოედ. პარაპეტი (ხიდის პარაპეტი) (მარჯვენა) მთაწმინდა ბილბორდი 2.2x15 1 2.2x15 33 მარჯვენა
289 რესპუბლიკის მოედნის ქვემოთ, ვერეს დაღმართის დასაწყისში # 2 (შუაში) მთაწმინდა ბილბორდი 4x8 1 4x8 32 მარჯვენა
290 რესპუბლიკური საავადმყოფოს ასახვევთან მარცხენა (პირდაპირ) საბურთალო ბილბორდი 2.77x3.8 1 2.77x3.8 10.526 მარჯვენა
291 რიგისა და აბაშიძის ქუჩების კუთხე ანტრესთან ვაკე ლაითბოქსი 2 1.25x1.85 4.625 მარჯვენა
292 რობაქიძის გამზირის  ბოლო აღმაშენებლის ხეივნის დასაწყისი გვირაბზე საბურთალო ბილბორდი 3x10,8 1 3x10,8 32.4 მარჯვენა
293 რუსთაველის გამზ. 52, კინოს სახლი. თიბისი ბანკთან მთაწმინდა ლაითბოქსი 2 1.25x1.85 4.625 მარჯვენა
294 რუსთაველის გამზ. ელბაქიძის ამოსახვევთან მთაწმინდა ლაითბოქსი 2 1.25x1.85 4.625 მარჯვენა
295 რუსთაველის გამზ. მაკდონალდთან (მეცნიერებათა აკადემიის წინ) მთაწმინდა ლაითბოქსი 2 1.25x1.85 4.625 მარჯვენა
296 სააკაძის მოედ. და ვახუშტის ხიდს შორის კლდესთან საბურთალო ბილბორდი 5x10 1 5x10 50 მარჯვენა
297 სააკაძის მოედანი, მერიასთან საბურთალო ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა
298 სააკაძის მოედანს და ვახუშტის ხიდს შორის საბურთალო ბილბორდი 4x8 2 4x8 64 მარჯვენა
299 სააკაძის მოედანსა და საბურთალოს ქ. კუთხე საბურთალო ბილბორდი 4x8 2 4x8 64 მარჯვენა
300 სააკაძის მოედნის მიმდებარედ. გოთუას ქ-ის ჩასახვევთან საბურთალო ბილბორდი 2.8x5.8 2 2.8x5.8 32.48 მარჯვენა
301 საარბრუკენის ხიდი (მშრალი ხიდის მხარეს) მთაწმინდა ბილბორდი 4x8 1 4x8 32 მარჯვენა
302 საბურთალო-ვაკე    ბ/გ სადგურ ლუკოილის თავზე ვაკე ბილბორდი 4x10 1 4x10 40 მარჯვენა
303 საბურთალო-ვაკე I ( თამარაშვილის ქ.) ვაკე ბილბორდი 5x16 1 5x16 80 მარჯვენა
304 საბურთალო-ვაკე ელიზამდე ვერტიკალური (თამარაშვილის ქ.) 1 ვაკე ბილბორდი 4x8 1 4x8 32 მარჯვენა
305 საბურთალო-ვაკე ელიზამდე ვერტიკალური (თამარაშვილის ქ.) 2 ვაკე ბილბორდი 4x8 1 4x8 32 მარჯვენა
306 საბურთალო-ვაკე ელიზამდე ვერტიკალური (თამარაშვილის ქ.) 3 ვაკე ბილბორდი 4x8 1 4x8 32 მარჯვენა
307 საბურთალო-ვაკე ელიზამდე ვერტიკალური (თამარაშვილის ქ.) 4 ვაკე ბილბორდი 4x8 1 4x8 32 მარჯვენა
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308 საბურთალო-ვაკე რუსეთის შტაბთან ვაკე ბილბორდი 2.8x5.8 1 2.8x5.8 16.24 მარჯვენა
309 საბურთალოს ბაზართან საბურთალო ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა
310 საბურთალოს ქ. 32 აქსისის მიმდებარედ საბურთალო ბილბორდი 4x8 2 4x8 64 მარჯვენა
311 საბურთალოს ქ. , ბახტრიონის ქუჩის ასახვევთან საბურთალო ბილბორდი 3x6 2 3x6 36 მარჯვენა
312 საბურთალოს ქ. და კუტუზოვის ქ. გადაკვეთა საბურთალო ბილბორდი 4x8 1 4x8 32 მარჯვენა
313 საბურთალოს ქ. პეკინის კუთხესთან საბურთალო ბილბორდი 2.8x5.8 1 2.8x5.8 16.24 მარჯვენა
314 საბურთალოს ქუჩის და კუტუზოვის კუთხე მარჯვნივ საბურთალო ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა
315 სასტუმრო "თბილისის" წინ კუთხეში (რუსთაველის 11) მთაწმინდა ლაითბოქსი 2 1.6x1.1 3.52 მარჯვენა
316 სასტუმრო "საქართველოს" მოპ. მხარეს (მელიქიშვილის 5-7) მთაწმინდა ლაითბოქსი 2 1.6x1.1 3.52 მარჯვენა
317 სასტუმრო "საქართველოს" წინ (მელიქიშვილის 14) მთაწმინდა ლაითბოქსი 2 1.6x1.1 3.52 მარჯვენა
318 ტაბახმელა გამგეობასთან მთაწმინდა ბილბორდი 3x6 2 3x6 36 მარჯვენა
319 ფალიაშვილის და თაყაიშვილის ქუჩების კვეთა ვაკე ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა
320 ფარნავაზ მეფის გამზირი გუდვილთან 2 საბურთალო ლაითბოქსი 2 1.25x1.85 4.625 მარჯვენა
321 ფილარმონიასთან, მელიქიშვილის ქუჩა N1 (კიბესთან) მთაწმინდა ლაითბოქსი 2 1.6x1.1 3.52 მარჯვენა
322 ფილარმონიასთან, მელიქიშვილის ქუჩა (ავტოსადგომთან) მთაწმინდა ლაითბოქსი 2 1.6x1.1 3.52 მარჯვენა
323 ფილარმონიის ადმინისტრაციული შენობის წინ მთაწმინდა ლაითბოქსი 2 1.6x1.1 3.52 მარჯვენა
324 ფუნიკულიორის გზაზე, მარო მაყაშვილის აღმართი (მოსახვევში) მთაწმინდა ბილბორდი 4x10 2 4x10 80 მარჯვენა
325 ქავთარაძის 1 (ყაზბეგის გამზ. გუდვილთან) 1 ვაკე ლაითბოქსი 2 1.25x1.85 4.625 მარჯვენა
326 ქავთარაძის ქ (ჯიქიას და მაღლივის გადასახვევთან) ვაკე ბილბორდი 4x8 2 4x8 64 მარჯვენა
327 ქვემო ფონიჭალა რუსთავისკენ მიმავალი გზა კრწანისი ბილბორდი 3x12 2 3x12 72 მარჯვენა
328 ყაზბეგის გამზ #35-ის წინ საბურთალო ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა
329 ყაზბეგის გამზ, თიბისი ბანკთან ვაკე ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა
330 ყაზბეგის გამზ. #19-ის წინ საბურთალო ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა
331 ყაზბეგის გამზ. ამბროლაურის ქ-ის ასახვევი საბურთალო ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა
332 ყაზბეგის გამზ. შანხაისთან ვაკე ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა
333 ყიფშიძის ქ. შენობა 2b ბრედბერის მიპირდაპირე მხარეს ვაკე ბილბორდი 2.8x5.8 2 2.8x5.8 32.48 მარჯვენა
334 შარტავას ბულაჩაურის კვეთა საბურთალო მონიტორი 1 4.8x7.68 36.86 მარჯვენა
335 შარტავას ქ "ავტოტექმომსახურეობის" სერვის ცენტრის შემდეგ საბურთალო ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა
336 შარტავას ქ 18მ2 საბურთალო ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა
337 შარტავას ქ. საბურთალოს ბაზართან საბურთალო ბილბორდი 2.8x5.8 1 2.8x5.8 16.24 მარჯვენა
338 შინდისი წავკისის გადასახვევი კრწანისი ბილბორდი 3x6 2 3x6 36 მარჯვენა
339 ცინცაძეს ქ. პავლოვიდან საბურთალოს ქ-სკენ მიმავალი გზა საბურთალო ბილბორდი 2.8x5.8 2 2.8x5.8 32.48 მარჯვენა
340 წერეთლის ასახვევი (ვაკე-საბურთალო) ვაკე ბილბორდი 2.8x5.8 1 2.8x5.8 16.24 მარჯვენა
341 წყნეთი პოპულთან (ბაზართან) ვაკე ბილბორდი 3x6 2 3x6 36 მარჯვენა
342 წყნეთის გზა წყნეთისკენ, მძლეთის ქუჩის ასახვევთან ვაკე ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა
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343 ჭავჭავაძის გამზ. ( უნივერსიტეტის მე-5 კორპუსთან) ვაკე ბილბორდი 3x6 2 3x6 36 მარჯვენა
344 ჭავჭავაძის გამზ. არაყიშვილის ქუჩის მიმდებარედ (55-ე სკოლის წინ) ვაკე ლაითბოქსი 1 1.2x1.8 2.16 მარჯვენა
345 ჭავჭავაძის გამზ. ვაკის ბასეინთან ვაკე ბილბორდი 4x8 2 4x8 64 მარჯვენა
346 ჭავჭავაძის გამზ. ვაკის პარკთან ვაკე ბილბორდი 3x4 1 3x4 12 მარჯვენა
347 ჭავჭავაძის გამზ. ვაკის პარკთან, ცენტრალურ შესასვლელთან ვაკე ბილბორდი 2.77x3.8 1 2.77x3.8 10.526 მარჯვენა
348 ჭავჭავაძის გამზ. ვაკის პარკის მიმდ. უცხო ენების პირდაპირ ვაკე ბილბორდი 2.77x3.8 1 2.77x3.8 10.526 მარჯვენა
349 ჭავჭავაძის გამზ. თურქეთის საელჩოს მოპირდაპირედ ვაკე ბილბორდი 2.77x3.8 1 2.77x3.8 10.526 მარჯვენა
350 ჭავჭავაძის გამზ. კავსაძის კუთხე ვაკე მონიტორი 1 3x4 12 მარჯვენა
351 ჭავჭავაძის გამზ. კუს ტბის ასახვევთან ვაკე ბილბორდი 4x8 2 4x8 64 მარჯვენა
352 ჭავჭავაძის გამზ. კუს ტბის ასახვევის შემდეგ ვაკე ბილბორდი 4x8 2 4x8 64 მარჯვენა
353 ჭავჭავაძის გამზ. ლოკომოტივის სტადიონთან ვაკე ბილბორდი 4x8 2 4x8 64 მარჯვენა
354 ჭავჭავაძის გამზ. ლოკომოტივის სტადიონის მიმდ ვაკე ბილბორდი 3x4 1 3x4 12 მარჯვენა
355 ჭავჭავაძის გამზ. რესტ. შობას პირდ. ვაკე ბილბორდი 4x8 2 4x8 64 მარჯვენა
356 ჭავჭავაძის გამზ. სახანძროს პირდ. ვაკე ბილბორდი 3x4 2 3x4 24 მარჯვენა
357 ჭავჭავაძის გამზ. უცხო ენებთან მარცხენა (უცხო ენების ინსტ. წინ) ვაკე ბილბორდი 3x4 1 3x4 12 მარჯვენა
358 ჭავჭავაძის გამზ. უცხო ენებთან მარჯვენა ვაკე ბილბორდი 3x4 1 3x4 12 მარჯვენა
359 ჭავჭავაძის გამზ. უცხო ენებთან შუა ვაკე ბილბორდი 3x4 1 3x4 12 მარჯვენა
360 ჭავჭავაძის გამზირი ვაკის პარკის მოპირდაპირედ ვაკე ბილბორდი 2.8x5.8 1 2.8x5.8 16.24 მარჯვენა
361 ჭავჭავაძის და კავსაძის კვეთა ვაკე მონიტორი 1 2.56x4.02 10.2912 მარჯვენა
362 ჯავახიშვილის ქუჩაზე არსებულ პარაპეტზე ელბაქიძის დაღმართის მხრიდან მთაწმინდა ბილბორდი 2.2x20 1 2.2x20 44 მარჯვენა
363 აღმაშენებლის ხეივანი (დას, მიმართ. ლუკოილის შემდეგ) დიდუბე ხიდი 1 4x18 72 მარჯვენა
364 აღმაშენებლის მე13 კმ, ვისოლის აგს-ს მიმდ, მიმართულება თბილისი-მცხეთა დიდუბე ბილბორდი 5x28 1 5x28 140 მარჯვენა
365 აღმაშენებლის ხეივანი მცხეთის მიმართულებით (რომპეტროლთან) დიდუბე ბილბორდი 3x9 1 3x9 27 მარჯვენა
366 აღმაშენებლის ხეივანი გლდანის გადასახვევამდე დიდუბე ბილბორდი 3x18 1 3x18 54 მარჯვენა
367 აღმაშენებლის ხეივანი თბილისიდან პირველ მოსახვევთან  ( გასასვლელი) დიდუბე ბილბორდი 2.8x8.8 1 2.8x8.8 24.64 მარჯვენა
368 აღმაშენებლის ხეივანი მეორე მოსახვევამდე თბილისიდან (დასაწყისი ტოიოტას მიმდ) დიდუბე ხიდი 1 6x18.5 111 მარჯვენა
369 აღმაშენებლის ხეივანი სავაჭრო ცენტრ ”იდეალი”-ს მიმდებარედ დიდუბე ბილბორდი 2.8x8.8 1 2.8x8.8 24.64 მარჯვენა
370 აღმაშენებლის ხეივანი, დასავლეთის მიმართ. ( გლდანში გადასახვევამდე)  ხიდი დიდუბე ხიდი 1 3.5x21 73.5 მარჯვენა
371 აღმაშენებლის ხეივანში თბილისიდან მცხეთის მიმართ. რესტ.იბერიას მიმდ დიდუბე ბილბორდი 2.9x8.9 1 2.9x8.9 25.81 მარჯვენა
372 ბელიაშვილის ქ. N40 დიდუბე ბილბორდი 3x16 2 3x16 96 მარჯვენა
373 ბელიაშვილის ქ. თაღლაურას მოპ მხარე დიდუბე ბილბორდი 4x8 2 4x8 64 მარჯვენა
374 ლუბლიანას ქ. #1 კმ დიდუბე ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა
375 რობაქიძის  გამზირი, სუფთა სახლთან, კორპუსი 2a დიდუბე ბილბორდი 2.8x5.8 2 2.8x5.8 32.48 მარჯვენა
376 რობაქიძის გამზ (სამმართველოს ჩასახვევთან) დიდუბე ბილბორდი 3x6 2 3x6 36 მარჯვენა
377 რობაქიძის გამზ. TBC ბანკის ბანკომატთან, კორპუსი 7a დიდუბე ბილბორდი 3x6 2 3x6 36 მარჯვენა
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378 რობაქიძის გამზ. " დიდუბის ხიდის" მიმდ. Aა.გ.ს.-ის მხარეს დიდუბე ბილბორდი 4x8 2 4x8 64 მარჯვენა
379 რობაქიძის გამზ. " დიდუბის ხიდის" მიმდ. ბელიაშვილის მხრიდან დიდუბე ბილბორდი 4x8 2 4x8 64 მარჯვენა
380 ორთაჭალა ფინანსთა სამინისტროს მოპირდაპირედ ისანი ლაითბოქსი 1 2.2x1.2 2.64 მარჯვენა
381 გორგასლის ქუჩა, ჩვენს მოსაცდელთან მარჯვენა მხარეს კრწანისი ბილბორდი 4x8 1 4x8 32 მარჯვენა
382 აშშ-ს საელჩოსთან გლდანის მიმართულება დიდუბე ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა
383 უნივერსიტეტის ქუჩა დასაწყისი 1 ვაკე ბილბორდი 4x8 2 4x8 64 მარჯვენა
384 უნივერსიტეტის ქუჩა დასაწყისი 2 ვაკე ბილბორდი 4x8 2 4x8 64 მარჯვენა
385 აღმაშენებლის ხეივანი ჩემი სახლი ლაბორატორიასთან საბურთალო ბილბორდი 4x8 1 4x8 32 მარჯვენა
386 აშშ-ს საელჩოსთან დიღმის მიმართულება დიდუბე ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა
387 აკაკი ბაქრაძის ქუჩა (დანკინი/ვენდისთან) საბურთალო ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარჯვენა

11 852.87

წინამდებარე დანართში მოცემული მისამართები/სანაპიროს სახელწოდება პირობითია და მიახლოებით აღნიშნავს ობიექტის  მდებარეობას.



შეთანხმება 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობასა და შპს „ალმას“ (ს/კ: 204873388) შორის 2021 წლის 

19 აგვისტოს დადებულ „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში, 

მდინარე მტკვრის მარცხენა სანაპიროს ტერიტორიაზე მდებარე უძრავ ქონებაზე გარე რეკლამის 

განთავსების ნებართვის გაცემის შესახებ“ ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

ქ. თბილისი _____ _____________________ 2022 წ. 

ერთი მხრივ, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობა (შემდგომში: ნებართვის გამცემი), 

წარმოდგენილი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - 

ქონების მართვის სააგენტოს (შემდგომში: სააგენტო) უფროსის, ირაკლი თავართქილაძის 

(პ/ნ: 01024052796) მიერ; 

მეორე მხრივ, შპს „ალმა“ (ს/კ: 204873388) (შემდგომში: ნებართვის მფლობელი) წარმოდგენილი მისი 

დირექტორის, გიორგი ტრაპაიძის (პ/ნ: 01030036519) მიერ; 

(შემდგომში ერთად წოდებული როგორც „მხარეები“ და ცალ-ცალკე, როგორც „მხარე“) 

ვინაიდან, „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში, მდინარე მტკვრის 

მარჯვენა და მარცხენა სანაპიროების ტერიტორიაზე მდებარე უძრავ ქონებაზე გარე რეკლამის 

განთავსების ნებართვების გაცემის შესახებ ელექტრონული პირობებიანი აუქციონების 

გამოცხადების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2021 წლის №21.866.983 

და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 02 ივლისის №262 

განკარგულებების შესაბამისად, დამტკიცებულ იქნა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

ადმინისტრაციულ საზღვრებში, მდინარე მტკვრის მარჯვენა და მარცხენა სანაპიროების 

ტერიტორიაზე მდებარე უძრავ ქონებაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემის შესახებ 

ელექტრონული პირობებიანი აუქციონის პირობები; 

ვინაიდან, „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში, მდინარე მტკვრის 

მარჯვენა და მარცხენა სანაპიროების ტერიტორიაზე მდებარე უძრავ ქონებაზე გარე რეკლამის 

განთავსების ნებართვების გაცემის შესახებ ელექტრონული პირობებიანი აუქციონების 

გამოცხადების შესახებ“ სააგენტოს უფროსის 2021 წლის 05 ივლისის №ბ61.012118613 ბრძანების 

საფუძველზე, გამოცხადდა ელექტრონული აუქციონი (შემდგომში: აუქციონი); 

ვინაიდან, სააგენტოს მიერ 2021 წლის 04 აგვისტოს გაცემული აუქციონში გამარჯვების 

დამადასტურებელი №E-599-2-26515 ოქმის საფუძველზე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის 2021 წლის 19 აგვისტოს №21.1142.1287 განკარგულების შესაბამისად, მხარეებს შორის 

2021 წლის 19 აგვისტოს დაიდო ხელშეკრულება „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

ადმინისტრაციულ საზღვრებში, მდინარე მტკვრის მარცხენა სანაპიროს ტერიტორიაზე მდებარე 

უძრავ ქონებაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემის შესახებ“ (შემდგომში: 

ხელშეკრულება); 

ვინაიდან, ნებართვის მფლობელმა 2022 წლის 03 ნოემბრის №03/11ა (სააგენტოში 

რეგისტრაცია: №19/01223072597-61, 03.11.2022 წ.) და 2022 წლის 21 ნოემბრის №21/11გ (სააგენტოში 

რეგისტრაცია: №19/01223252627-61, 21.11.2022 წ.) წერილებით მიმართა სააგენტოს 

განკარგულების 
დანართი №2



ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის მოთხოვნით და წარმოადგინა სსიპ - ლევან სამხარაულის 

სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს 2022 წლის 28 ოქტომბრის №007471822 

დასკვნა აღნიშნული ცვლილების განხორციელების ფინანსური შედეგების შესახებ; 

ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ხელშეკრულების 55-ე პუნქტის, ასევე, ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2022 წლის [-] ნოემბრის №[-] განკარგულებისა და ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის [-] ნოემბრის №[-] განკარგულების 

საფუძველზე, მხარეები თანხმდებიან შემდეგზე: 

1. ხელშეკრულებაში შეტანილი იქნას ცვლილება და ხელშეკრულების დანართი №1 ჩამოყალიბდეს 

წინამდებარე შეთანხმების დანართის შესაბამისად. 

2. ნებართვის მფლობელი ვალდებულია, წინამდებარე შეთანხმების პირველი პუნქტით 

განსაზღვრული ცვლილების გათვალისწინებით, ასაღები სარეკლამო ობიექტების დემონტაჟი 

განახორციელოს წინამდებარე შეთანხმების გაფორმებიდან არაუმეტეს 6 (ექვსი) თვის ვადაში. 

3. ნებართვის მფლობელი ვალდებულია, წინამდებარე შეთანხმების მე-2 პუნქტით 

გათვალისწინებული პირობის შესრულების შესახებ, სააგენტოს წარუდგინოს შესაბამისი 

ინფორმაცია, დამადასტურებელ ფოტომასალასთან ერთად. 

4. ნებართვის მფლობელი უფლებამოსილია წინამდებარე შეთანხმების პირველი პუნქტით 

განსაზღვრული ცვლილებით გათვალისწინებული ახალი/მოდიფიცირებული სარეკლამო 

ობიექტების განთავსება/ფართობის ზრდა განახორციელოს მხოლოდ, ამავე ცვლილების 

საფუძველზე, ფაქტობრივად აღებული სარეკლამო ობიექტების ჯამური ფართის ფარგლებში. 

5. მხარეები თანხმდებიან, რომ წინამდებარე შეთანხმება არ ცვლის ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული ნებართვის გაცემის ფასს და მხარეთა შორის არ წარმოშობს დამატებით 

ფინანსურ ვალდებულებას. 

6. წინამდებარე შეთანხმება წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს. 

7. ხელშეკრულების სხვა პუნქტები/დანართები, რომელიც არ იცვლება წინამდებარე შეთანხმებით, 

რჩება უცვლელი. წინამდებარე შეთანხმებისა და ხელშეკრულების პუნქტებს შორის რაიმე 

წინააღმდეგობის შემთხვევაში, უპირატესობა ენიჭება წინამდებარე შეთანხმებას. 

8. წინამდებარე შეთანხმებიდან გამომდინარე ან/და მასთან დაკავშირებით წარმოშობილი დავა 

გადაწყდება საქართველოს საერთო სასამართლოების მიერ, საქართველოს კანონმდებლობის 

შესაბამისად.  

9. წინამდებარე შეთანხმება შედგენილია 2 (ორი) თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე 

ეგზემპლარად და ძალაშია მხარეების მიერ ხელმოწერის დღიდან.  

 

ხელმოწერები: 

 

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის სააგენტო 



 

___________________________ 

ირაკლი თავართქილაძე (პ/ნ: 01024052796) 

 

 

შპს „ალმა“ (ს/კ: 204873388) 

 

___________________________ 

გიორგი ტრაპაიძე (პ/ნ: 01030036519) 



№ მისამართი რაიონი ტიპი გვერდები სიგრძე/ 

სიგანე ფართი სანაპირო

1 აგლაძის ქ. ( ელიავას ბაზრობის ზედა მხარე) #2 ჩუღურეთი ბილბორდი 3X6 2 3x6 36 მარცხენა
2 აგლაძის ქ. დასაწყისი (ვახუშტის ხიდთან) დიდუბე ბილბორდი 4X8 1 4x8 32 მარცხენა
3 აეროპორტის მიმდებარედ, ევროპის ქუჩა (აეროპორტის გადასახვევი) სამგორი ბილბორდი 3X18.2 2 3x18.2 109.2 მარცხენა
4 აეროპორტის ტრასა, ხიდის მიმდ, ევროპის ქუჩა, შალვა ჭანკოტაძის ქუჩის მოპირდაპირედ სამგორი ბილბორდი 3.8X10.6 2 3.8x10.6 80.56 მარცხენა
5 აეროპორტის ხიდთან მოედანზე, ევროპის ქუჩა ესტაკადაზე სამგორი ბილბორდი 3X6 1 3x6 18 მარცხენა
6 ავლაბრის მოედანზე უნივერმაღის წინ (ღვინის აღმართი 25) ისანი ლაითბოქსი 2 1.6x1.1 3.52 მარცხენა
7 ახმეტელის თეატრის მიმდ, ომარ ხიზანიშვილის ქუჩა (ხინკლის სახლთან) გლდანი ბილბორდი 4x8 1 4x8 32 მარცხენა
8 ბავშვთა სამყაროს მიმდ (დეზერტირების ბაზართან) დიდუბე ბილბორდი 4X8 1 4x8 32 მარცხენა
9 ბარათაშვილის აღმ, მაღაზია ფლაუერსთან ისანი ბილბორდი 3X6 1 3x6 18 მარცხენა

10 ბარათაშვილის ქუჩის აღმართზე #1 ისანი ლაითბოქსი 2 1.6x1.1 3.52 მარცხენა
11 ბარათაშვილის ქუჩის აღმართზე #2 ისანი ლაითბოქსი 2 1.6x1.1 3.52 მარცხენა
12 ბარათაშვილის ქუჩის აღმართზე #5 ისანი ლაითბოქსი 2 1.6x1.1 3.52 მარცხენა
13 ბუშის ქ. ხიდი, პლატფორმა 2508-ე კმ-თან ისანი ხიდი 4x18 2 4x18 144 მარცხენა
14 გლდანი (მუხიანის გადასახვევთან) გლდანი ბილბორდი 5x10 2 5x10 100 მარცხენა
15 გლდანი-ავჭალის გადასახვევი მეტრო სარაჯიშვილთან გლდანი ბილბორდი 2.8X5.8 1 2.8x5.8 16.24 მარცხენა
16 გლდანის მე- მ/რ ავეჯის სახლის მიმდ გლდანი ბილბორდი 3X6 2 3x6 36 მარცხენა
17 გლდანის ხიდთან დიღომი-გლდანის მაგისტრალი გლდანისკენ გლდანი ბილბორდი 4x8 2 4x8 64 მარცხენა
18 გურამიშვილის გამზ. ღრმაღელესთან ნაძალადევი ბილბორდი 3X6 2 3x6 36 მარცხენა
19 გურამიშვილის გამზირი, რომპეტროლის აგს-თან, N64 ნაძალადევი ბილბორდი 3X6 2 3x6 36 მარცხენა
20 დადიანის ქ. გადასასვლელ ხიდამდე, რესტორანი ნადიმის სახლის შემდეგ ნაძალადევი ბილბორდი 2.8X5.8 2 2.8x5.8 32.48 მარცხენა
21 დადიანის ქ. თი-ბი-სი ბანკთან ნაძალადევი ბილბორდი 4x8 2 4x8 64 მარცხენა
22 დიდი დიღომი ფეიქრების ასახვევთან ნაძალადევი ბილბორდი 3X6 2 3x6 36 მარცხენა
23 დიღმის ხიდი მარჯვენა ნაწილი (დიდუბე) დიდუბე ბილბორდი 1.8X10 1 1.8x10 18 მარცხენა
24 დიღომი-გლდანის შემაერთებელი გზა. ბ/გ-ს რომპეტროლის მიმდებარედ გლდანი ბილბორდი 2.8X5.8 2 2.8x5.8 32.48 მარცხენა
25 ელიავას ბაზრობის მიმდ, პეპელას მიმდებარედ დიდუბე ბილბორდი 4X27 2 4x27 216 მარცხენა
26 ერისთავის ქ. დიდუბის მეტროს უკანა ამოსასვლელი დიდუბე ბილბორდი 2.8X5.8 1 2.8x5.8 16.24 მარცხენა
27 ერისთავის ქ. კიკვიძის ბაღთან ნაძალადევი ბილბორდი 3X6 2 3x6 36 მარცხენა
28 ვაზისუბანი, ლუკოილის მიმდებარედ ისანი ბილბორდი 2.8X5.8 2 2.8x5.8 32.48 მარცხენა
29 ვარკეთილი (აეროპორტის ხიდის ქვეშ, ჯავახეთის ქ. #1) სამგორი ბილბორდი 4X8 1 4x8 32 მარცხენა
30 ვარკეთილი ჯავახეთის ქუჩა, მეტროს მხარეს, საქართველოს ბანკის ფილიალთან სამგორი ბილბორდი 3X6 2 3x6 36 მარცხენა
31 ვახუშტი ბაგრატიონის ქ. წერეთლის მეტროს მიმდ დიდუბე ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარცხენა
32 თ.მღვდლის ქ. ბავშვთა სამყაროს მიმდ დიდუბე ბილბორდი 3X6 2 3x6 36 მარცხენა
33 თამარ მეფის გამზ. #2-ის წინ დიდუბე ბილბორდი 3X6 2 3x6 36 მარცხენა
34 თამარ მეფის გამზ. ( წინამძღვრიშვილის ქ. გადაკვეთა) დიდუბე ბილბორდი 3X6 2 3x6 36 მარცხენა
35 თამარ მეფის გამზ. ( ხიდთან) #1 BL დიდუბე ბილბორდი 4x8 2 4x8 64 მარცხენა
36 თამარ მეფის გამზ. ( ხიდთან) #2 BL დიდუბე ბილბორდი 3X6 2 3x6 36 მარცხენა
37 თამარ მეფის გამზ. დანიური სახლის პირდ, ქუჩის მეორე მხარეს, გაჩერების მიმდ ჩუღურეთი ბილბორდი 3X6 2 3x6 36 მარცხენა
38 თამარ მეფის გამზირი, ხვამლის ქუჩის ჩასახვევი დიდუბე ბილბორდი 3X6 2 3x6 36 მარცხენა
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სიგანე ფართი სანაპირო

39 კახეთის გზატკ მე-3 მასივის მე-10 კვარტლის ა კორპუსის წინ სამგორი ბილბორდი 3X30 1 3x30 90 მარცხენა
40 კახეთის გზატკ. 66-ე სვეტი სამგორი ბილბორდი 3x6 1 3x6 18 მარცხენა
41 კახეთის გზატკ. თბილისისკენ ვარკეთილის ჩასახვევთან სამგორი ბილბორდი 4X8 1 4x8 32 მარცხენა
42 კახეთის გზატკ. ორხევის ხიდი სამგორი ბილბორდი 3x27 2 3x27 162 მარცხენა
43 კახეთის გზატკეცილი, თრიალეთის ქუჩის ასახვევამდე სამგორი ხიდი 2 3x30 180 მარცხენა
44 კახეთის გზატკეცილი სამგორი ბილბორდი 3X9 1 3x9 27 მარცხენა
45 კახეთის გზატკეცილი -  ბოძი #64 - #65  ხიდი სამგორი ხიდი 1 4x8 32 მარცხენა
46 კახეთის გზატკეცილი -  ბოძი #64 - #65  ხიდი სამგორი ხიდი 1 4x8 32 მარცხენა
47 კახეთის გზატკეცილი -  ბოძი #64 - #65  ხიდი სამგორი ხიდი 1 4x8 32 მარცხენა
48 კახეთის გზატკეცილი -  ბოძი #64 - #65  ხიდი სამგორი ხიდი 1 4x8 32 მარცხენა
49 კახეთის გზატკეცილი  აეროპორტის გადასახვევი, ნეოგაზის შემდეგ სამგორი ბილბორდი 3X9 2 3x9 54 მარცხენა
50 კახეთის გზატკეცილი  აეროპორტის გადასახვევი  ნეოგაზის შემდეგ სამგორი ბილბორდი 3X9 2 3x9 54 მარცხენა
51 კახეთის გზატკეცილი  ორხევის საავტ. ხიდთან (თბილისის მიმართულება) სამგორი ბილბორდი 4X8 1 4x8 32 მარცხენა
52 კახეთის გზატკეცილი  ორხევის საავტ. ხიდთან თბილისისკენ (აეროპორტის მიმართულება) სამგორი ბილბორდი 4X8 1 4x8 32 მარცხენა
53 კახეთის გზატკეცილი  ორხევის ხიდთან, მ. გრიგორაშვილის ქუჩის გადასახვევამდე სამგორი ბილბორდი 2.8X17.8 2 2.8x17.8 99.68 მარცხენა
54 კახეთის გზატკეცილი  ორხევის ხიდთან (თბილისის მიმართულება) სამგორი ბილბორდი 4X8 1 4x8 32 მარცხენა
55 კახეთის გზატკეცილი  ორხევის ხიდთან თბილისიდან (აეროპორტის მიმართულება) სამგორი ბილბორდი 4X8 1 4x8 32 მარცხენა
56 კახეთის გზატკეცილი  ორხევის ხიდის შემდეგ აეროპორტისკენ მარცხენა (ენიკი) სამგორი ხიდი 2 5x12 120 მარცხენა
57 კახეთის გზატკეცილი  ორხევის ხიდის შემდეგ აეროპორტისკენ მარჯვენა (ენიკი) სამგორი ხიდი 2 5x12 120 მარცხენა
58 კახეთის გზატკეცილი (გაზის აგს-თან) -  ბოძი #107 - #108 ხიდი სამგორი ხიდი 1 4x8 32 მარცხენა
59 კახეთის გზატკეცილი (გაზის აგს-თან) -  ბოძი #107 - #108 ხიდი სამგორი ხიდი 1 4x8 32 მარცხენა
60 კახეთის გზატკეცილი (გაზის აგს-თან) -  ბოძი #107 - #108 ხიდი სამგორი ხიდი 1 4x8 32 მარცხენა
61 კახეთის გზატკეცილი (გაზის აგს-თან) -  ბოძი #107 - #108 ხიდი სამგორი ხიდი 1 4x8 32 მარცხენა
62 კახეთის გზატკეცილი (ისნის ხიდთან, კუნძულზე) მელაანის ქ. ( აეროპორტის მიმრთ.) ისანი ბილბორდი 5X12 1 5x12 60 მარცხენა
63 კახეთის გზატკეცილი (ისნის ხიდთან, კუნძულზე) მელაანის ქ. ( თბილისის მიმართ.) ისანი ბილბორდი 5X12 1 5x12 60 მარცხენა
64 კახეთის გზატკეცილი (სანტესთან) ბოძი #69 - #70 ხიდი ისანი ხიდი 3,5x35 2 3,5x35 245 მარცხენა
65 კახეთის გზატკეცილი აეროპორტთან (ვარკეთილის ჩასახვევის შემდეგ), III  მასივი I კვ. " ე" კ-ის

პირდაპირ, ნიკორას შემდეგ
ისანი ხიდი 1 3x30 90 მარცხენა

66 კახეთის გზატკეცილი აეროპორტის საავტ. ხიდის მიმდ. აეროპორტიდან სამგორი ხიდი 2 5x12 120 მარცხენა
67 კახეთის გზატკეცილი თბილისიდან დასაწყისი, გალფის აგს-ის შემდეგ ისანი ბილბორდი 2.8X8.8 1 2.8x8.8 24.64 მარცხენა
68 კახეთის გზატკეცილი თბილისიდან ვარკეთილის ჩასახვევამდე, N11 ისანი ბილბორდი 2.8X8.8 1 2.8x8.8 24.64 მარცხენა
69 კახეთის გზატკეცილი თბილისიდან ვარკეთილის ჩასახვევთან, ნიკორას და სოკარის შემდეგ ისანი ბილბორდი 2.8X8.8 1 2.8x8.8 24.64 მარცხენა
70 კახეთის გზატკეცილი თბილისიდან თეგეტასთან სამგორი ბილბორდი 2.8X8.8 1 2.8x8.8 24.64 მარცხენა
71 კახეთის გზატკეცილი თბილისიდან ნაციონალური მოძრაობის ოფისთან სამგორი ბილბორდი 2.8X8.8 1 2.8x8.8 24.64 მარცხენა
72 კახეთის გზატკეცილი თბილისისკენ დასაწყისი, ავეჯის სახლთან სამგორი ბილბორდი 2.8X8.8 1 2.8x8.8 24.64 მარცხენა
73 კახეთის გზატკეცილი თბილისისკენ მ/ს სამგორთან სამგორი ბილბორდი 2.8X8.8 1 2.8x8.8 24.64 მარცხენა
74 კახეთის გზატკეცილი თეგეტა მოტორსის წინ სამგორი ბილბორდი 3X9 1 3x9 27 მარცხენა
75 კახეთის გზატკეცილი მ/ს სამგორთან სამგორი ხიდი 2 2.8x17.8 99.68 მარცხენა
76 კლდიაშვილის ქ. კუთხე, N18 ჩუღურეთი ბილბორდი 3X6 2 3x6 36 მარცხენა
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77 ლილო ბაზრობასთან (წინ) სამგორი ბილბორდი 4x8 2 4x8 64 მარცხენა
78 ლილო თბილისი-გაჩიანის ტრასა ტერმინალთან სამგორი ბილბორდი 3X6 2 3x6 36 მარცხენა
79 მარცხ სანაპირო მირცხულავას ქ. კვეთა დიდუბე ბილბორდი 3X6 2 3x6 36 მარცხენა
80 მარცხენა სან მარჯანიშვილის ხიდთან ჩუღურეთი ბილბორდი 2.8X5.8 2 2.8x5.8 32.48 მარცხენა
81 მარცხენა სანაპირო   დგებუაძის ქუჩამდე ტრანსექსპრესთან ჩუღურეთი ბილბორდი 2.8X5.8 2 2.8x5.8 32.48 მარცხენა
82 მარცხენა სანაპირო   თავდაცვის სამინისტროს ასახვევთან ჩუღურეთი ბილბორდი 2.8X5.8 2 2.8x5.8 32.48 მარცხენა
83 მარცხენა სანაპირო  16 სართულიანებთან ცაბაძის ქ ასახვევი დიდუბე ბილბორდი 3X9 2 3x9 54 მარცხენა
84 მარცხენა სანაპირო  ბარათაშვილის ხიდამდე ბ\გ სადგურ კანარგოსთან ჩუღურეთი ბილბორდი 2.8X5.8 2 2.8x5.8 32.48 მარცხენა
85 მარცხენა სანაპირო  ბარათაშვილის ხიდის ასახვევში ჩუღურეთი მარცხენა ჩუღურეთი ბილბორდი 3X6 1 3x6 18 მარცხენა
86 მარცხენა სანაპირო  ბარათაშვილის ხიდის ასახვევში ჩუღურეთი მარჯვენა ჩუღურეთი ბილბორდი 3X6 1 3x6 18 მარცხენა
87 მარცხენა სანაპირო  ელიავას ბაზრობის მიმდებარედ ბაზრობა, ნადირა ხორაშაულის ქუჩის

ასახვევამდე
დიდუბე ბილბორდი 2.8X5.8 2 2.8x5.8 32.48 მარცხენა

88 მარცხენა სანაპირო  ელიავას ბაზრობის მიმდებარედ ბაზრობა, ნადირა ხორაშაულის ქუჩის
ასახვევამდე

დიდუბე ბილბორდი 2.8X5.8 2 2.8x5.8 32.48 მარცხენა
89 მარცხენა სანაპირო  ლუდის ქარხ. ყაზბეგის მიმდებარედ (მტკვარი) ჩუღურეთი ბილბორდი 2.8X5.8 2 2.8x5.8 32.48 მარცხენა
90 მარცხენა სანაპირო  მარჯანიშვილის ხიდის ასახვევში ჩუღურეთი ბილბორდი 2.8X5.8 1 2.8x5.8 16.24 მარცხენა
91 მარცხენა სანაპირო  საარბრუკენის მოედნის ასახვევში დიდუბე ბილბორდი 3X9 2 3x9 54 მარცხენა
92 მარცხენა სანაპირო  სამტრედიის ქ. ( სამტრედიის ქუჩის ასახვევის წინ) დიდუბე ბილბორდი 2.8X5.8 2 2.8x5.8 32.48 მარცხენა
93 მარცხენა სანაპირო (ელიავას ბაზრობის მიმდ.), აგლაძის N5 ქუჩის პარალელურად დიდუბე ბილბორდი 3X6 2 3x6 36 მარცხენა
94 მარცხენა სანაპირო (ვახუშტის ხიდამდე) დიდუბე ბილბორდი 4X8 2 4x8 64 მარცხენა
95 მარცხენა სანაპირო (ვახუშტის ხიდის შემდეგ, ელიავას ბაზრობასთან) დიდუბე ბილბორდი 3X6 1 3x6 18 მარცხენა
96 მარცხენა სანაპირო (თამარ მეფის ხიდთან) დიდუბე ბილბორდი 4X10 2 4x10 80 მარცხენა
97 მარცხენა სანაპირო (ნაკადულთან) ჩუღურეთი ბილბორდი 3X6 2 3x6 36 მარცხენა
98 მარცხენა სანაპირო გუდაუთის ქუჩის მიმდ დიდუბე ბილბორდი 4X16 2 4x16 128 მარცხენა
99 მარცხენა სანაპირო დ. აბაშიძის ქ-ის ასახვევთან ჩუღურეთი ბილბორდი 2.8X5.8 2 2.8x5.8 32.48 მარცხენა

100 მარცხენა სანაპირო დინამო არენას ასახვევში (სტადიონის ასახვევთან) დიდუბე ბილბორდი 2.8X5.8 2 2.8x5.8 32.48 მარცხენა
101 მარცხენა სანაპირო ელიავას ბაზრობამდე კანარგოსთან დიდუბე ბილბორდი 2.8X5.8 2 2.8x5.8 32.48 მარცხენა
102 მარცხენა სანაპირო კაზინო მაქსიმუმთან დიდუბე ბილბორდი 3X6 2 3x6 36 მარცხენა
103 მარცხენა სანაპირო ორთაჭალჰესთან სოკარის ოფისთან მარჯვენა ისანი ბილბორდი 3X6 1 3x6 18 მარცხენა
104 მარცხენა სანაპირო ორთაჭალჰესთან, სოკარის ოფისთან მარცხენა ისანი ბილბორდი 3X6 1 3x6 18 მარცხენა
105 მარცხენა სანაპირო სტამბის მიმდებარედ დიდუბე ბილბორდი 4X8 1 4x8 32 მარცხენა
106 მარცხენა სანაპირო სტამბის მიმდებარედ დიდუბე ბილბორდი 4X8 1 4x8 32 მარცხენა
107 მარცხენა სანაპირო სტამბის მიმდებარედ დიდუბე ბილბორდი 4X8 1 4x8 32 მარცხენა
108 მარცხენა სანაპირო სტამბის მიმდებარედ დიდუბე ბილბორდი 4X8 1 4x8 32 მარცხენა
109 მარცხენა სანაპირო ქორწინების სახლთან ჩუღურეთი ბილბორდი 3X6 2 3x6 36 მარცხენა
110 მარცხენა სანაპირო ქორწინების სახლის შემდეგ დიდუბე ბილბორდი 3X6 2 3x6 36 მარცხენა
111 მარცხენა სანაპირო წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიასთან ჩუღურეთი ბილბორდი 2.8X5.8 2 2.8x5.8 32.48 მარცხენა
112 მარცხენა სანაპირო. გუდაუთის ქუჩის ასახვევთან დიდუბე ბილბორდი 2.8X5.8 2 2.8x5.8 32.48 მარცხენა
113 მარჯანიშვილი ქ. 8 თეატრის მხარეს ჩუღურეთი ლაითბოქსი 2 1.25x1.85 4.625 მარცხენა
114 მარჯანიშვილის ქ. გალაქტიონის ხიდის მიმდებარედ გამყოფ ზოლში ჩუღურეთი ბილბორდი 2.8X5.8 2 2.8x5.8 32.48 მარცხენა
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115 მარჯანიშვილის ხიდის მიმდ. გვირაბზე ჩუღურეთი ბილბორდი 9.8X2.2 1 9.8x2.2 21.56 მარცხენა
116 სან რესტ. თავადურის მიმდ დიდუბე ბილბორდი 3X6 2 3x6 36 მარცხენა
117 მელაანის ქ. #18-ის მიმდ ისანი ბილბორდი 3X9 2 3x9 54 მარცხენა
118 მეტრო ვარკეთილი სამგორი ბილბორდი 3X6 1 3x6 18 მარცხენა
119 მეტრო სამგორი (ნავთლუხის ბაზართან) სამგორი ბილბორდი 3X6 2 3x6 36 მარცხენა
120 მეტრო ღრმაღელეს მიმდებარედ ნაძალადევი ბილბორდი 2.8X5.8 2 2.8x5.8 32.48 მარცხენა
121 მეტრო წერეთელთან დიდუბე ბილბორდი 3X6 2 3x6 36 მარცხენა
122 მოსკოვის გამზ. დასაწყისი ჯავახეთის ქ-ის მიმდებარედ სამგორი ბილბორდი 4X10 1 4x10 40 მარცხენა
123 მუსკომედიასთან დიდუბე ბილბორდი 3x6 2 3x6 36 მარცხენა
124 ნავთლუღის ბაზარი, ქეთევან დედოფლის გამზირი, მეველეს ქუჩის შესახვევთან ისანი ბილბორდი 2.8X5.8 2 2.8x5.8 32.48 მარცხენა
125 ნავთლუღის ბაზრის მიმდებარედ, მოსკოვის გამზირი, აისბერგთან ისანი ბილბორდი 3X6 2 3x6 36 მარცხენა
126 საარბრიუკენის მოედანი, ხიდის თავში ჩუღურეთი ლაითბოქსი 2 1.6x1.1 3.52 მარცხენა
127 სადგურის მოედანი (სადგურიდან ჩამოსახვევში) დიდუბე ბილბორდი 4X8 1 4x8 32 მარცხენა
128 ქეთევან დედოფლის გამზ. 53ა-ს მიმდ ისანი ბილბორდი 4x8 2 4x8 64 მარცხენა
129 ქეთევან წამებულის გამზ. და შავი ზღვის ქ-ის კვეთა (შავი ზღვის ქ-ის ბოლოში) ისანი ბილბორდი 2.8X5.8 2 2.8x5.8 32.48 მარცხენა
130 ქეთევან წამებულის გამზირი (300 არაგველების მეტროსთან) ისანი ბილბორდი 4x8 2 4x8 64 მარცხენა
131 ქეთევან წამებულის გამზირი (მეტეხის ჩრდილთან) ისანი ბილბორდი 3X6 2 3x6 36 მარცხენა
132 ქორწინების სახლთან, ბარათაშვილი, მარცხენა სანაპირო, მაღაზია ჭიტას მოპ. მხარეს ჩუღურეთი ბილბორდი 3X6 2 3x6 36 მარცხენა
133 შავი ზღვის ქ. ბოლოში (დოესის კვეთასთან) ისანი ბილბორდი 2.8X5.8 2 2.8x5.8 32.48 მარცხენა
134 შავი ზღვის ქ. და დოესის ქ. კვეთის მიმდ ისანი ბილბორდი 3X9 2 3x9 54 მარცხენა
135 შავი ზღვის ქუჩა #1 ისანი ლაითბოქსი 2 1.6x1.1 3.52 მარცხენა
136 შეშელიძის ქ. ( გლდანის შესასვლელი კუნძულზე) გლდანი ბილბორდი 4x8 2 4x8 64 მარცხენა
137 შეშელიძის ქ. სასტ. პიზასთან გლდანი ბილბორდი 4x8 2 4x8 64 მარცხენა
138 შეშელიძის ქ. ხიდთან გლდანი ბილბორდი 4x15 2 4x15 120 მარცხენა
139 ჩოლოყაშვილის ქ. ( რესტ. ასტორიასთან) ისანი ბილბორდი 4X8 1 4x8 32 მარცხენა
140 წერეთლის გამზ #57-ის მიმდ დიდუბე ბილბორდი 3X6 2 3x6 36 მარცხენა
141 წერეთლის გამზ გამოფენის და სამტრედიის ქ-ის კვეთა დიდუბე ბილბორდი 4x8 2 4x8 64 მარცხენა
142 წერეთლის გამზ. #1 დიდუბე ბილბორდი 4x8 2 4x8 64 მარცხენა
143 წერეთლის გამზ. #23 საჯინიბოს გვერდზე დიდუბე ბილბორდი 4x8 2 4x8 64 მარცხენა
144 წერეთლის გამზ. ( კოკა-კოლასთან) დიდუბე ბილბორდი 3X6 2 3x6 36 მარცხენა
145 წერეთლის გამზ. ( მაგნიტოგორსკის ქ. კუთხე) ნაძალადევი ბილბორდი 4X8 1 4x8 32 მარცხენა
146 წერეთლის გამზ. ( მაუდკომბინატთან) დიდუბე ბილბორდი 4x8 2 4x8 64 მარცხენა
147 წერეთლის გამზ. ( მეტრო დიდუბე) #1 BL დიდუბე ბილბორდი 3X6 1 3x6 18 მარცხენა
148 წერეთლის გამზ. ( მეტრო დიდუბე) #2 BL დიდუბე ბილბორდი 3X6 1 3x6 18 მარცხენა
149 წერეთლის გამზ. ( მეტრო დიდუბე) #3 BL დიდუბე ბილბორდი 3X6 1 3x6 18 მარცხენა
150 წერეთლის გამზ. ( საფეხბურთო სტადიონის და ელიტ-ელექტრონიქსის მიმდ.) დიდუბე ბილბორდი 4x8 2 4x8 64 მარცხენა
151 წერეთლის გამზ. ( ქუთაისის ქ. კუთხე) დიდუბე ბილბორდი 4x8 2 4x8 64 მარცხენა
152 წერეთლის გამზ. 117 დიდუბე ბილბორდი 3X6 2 3x6 36 მარცხენა



№ მისამართი რაიონი ტიპი გვერდები სიგრძე/ 

სიგანე ფართი სანაპირო

153 წერეთლის გამზ. 71/73 დიდუბე ბილბორდი 3X6 2 3x6 36 მარცხენა
154 წერეთლის გამზ. გამოფენის მოპირდაპირედ (დიღმისკენ) დიდუბე ბილბორდი 2.8X5.8 2 2.8x5.8 32.48 მარცხენა
155 წერეთლის გამზ. დინამო სტადიონთან წრეზე დიდუბე ბილბორდი 3X6 3 3x6 54 მარცხენა
156 წერეთლის გამზ. კოკა კოლის ოფისთან დიდუბე ბილბორდი 2.8X5.8 2 2.8x5.8 32.48 მარცხენა
157 წერეთლის გამზ. მაკდონალდთან ვახუშტის ქ. დიდუბე ბილბორდი 2.77X3.8 1 2.77x3.8 10.526 მარცხენა
158 წერეთლის გამზ. მაკდონალდთან წერეთლის გამზ. მხრიდან დიდუბე ბილბორდი 2.77X3.8 1 2.77x3.8 10.526 მარცხენა
159 წერეთლის გამზ. პანთეონთან დიდუბე ბილბორდი 2.8X5.8 2 2.8x5.8 32.48 მარცხენა
160 წერეთლის გამზ. სამთო ქიმიასთან დიდუბე ბილბორდი 2.8X5.8 2 2.8x5.8 32.48 მარცხენა
161 წერეთლის გამზ. სამთო ქიმიასთან დიდუბე ბილბორდი 2.8X5.8 2 2.8x5.8 32.48 მარცხენა
162 წერეთლის გამზ. სამთო ქიმიასთან დიდუბე ბილბორდი 2.7X11.75 1 2.7x11.75 31.725 მარცხენა
163 წერეთლის გამზ. სამთო ქიმიასთან დიდუბე ბილბორდი 2.7X11.75 1 2.7x11.75 31.725 მარცხენა
164 ჯავახეთის ქ. 2  მ/ს ვარკეთილის მიმდებარედ სამგორი ბილბორდი 4x8 2 4x8 64 მარცხენა
165 ჯავახეთის ქ. ვარკეთილის მეტრომდე სამგორი ბილბორდი 2.8X11.80 2 2.8x11.80 66.08 მარცხენა

7 355.69

წინამდებარე დანართში მოცემული მისამართები/სანაპიროს სახელწოდება პირობითია და მიახლოებით აღნიშნავს ობიექტის  მდებარეობას.
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