დეკლარირებული სამგზავრო ავტოსადგურები იმერეთის მხარეში 2020 წლის
სექტემბრის მდგომარეობით

#

ავტოსადგურის
დასახელება

კლასი

მისამართი,
ხელმძღვანელის სახელი,
გვარი, საკ. ტელ.
საიდენტიფ. ნომერი

დეკლარაციის
მიღების
თარიღი

ქუთაისი

1

სს ქუთაისის
ცენტრალური
ავტოსადგური

I

2

შპს იმერტრანსის #1
ავტოსადგური

III

3

შპს იმერტრანსის #2
ავტოსადგური

III

4

შპს იმერტრანსის #3
ავტოსადგური

III

5

შპს იკა

III

6

შპს იბერიის ვარსკვლავი

II

7

შპს ლიბერტასი

III

8

შპს სააგენტო

III

ქუთაისი, ჭავჭავაძის გამზ.
67
ზაზა ინაკავაძე
ტელ: 599 357500
ს/კ 212670082
ქუთაისი, სადგურის
მოედანი 5
გოდერძი ქასრაშვილი
ტელ: 551 565305
ს/კ 212695939
ქუთაისი, ნინოშვილის ქ. 46
გოდერძი ქასრაშვილი
ტელ: 551 565305
ს/კ 212695939
ქუთაისი, დავით და
კონსტანტინეს ქ. 19
გოდერძი ქასრაშვილი
ტელ: 551 565305
ს/კ 212695939
ქუთაისი, ჭავჭავაძის ქ. #6
ალექსანდრე ნოზაძე
ტელ: 599 184051
ს/კ 204431230
ქუთაისი, ჭავჭავაძის გამზ.
67ბ
დავით კოსტავა
ტელ: 599 412424
დავით სახვაძე
ტელ: 599 72 97 22
ს/კ 212887713
ქუთაისი, ნიკეას ქ. 22
გია ჭონიშვილი
ტელ: 597 451100
ს/კ 212673622
ქუთაისი, რუსთაველის

02.02.09

09.09.09

10.09.09

11.09.09

24.03.11

05.04.12

14.09.10
17.06.13

ტურიზმი 2012

9

შპს სალხინო

III

10

იმ ზურაბ ყვავაძე
ოკრიბა

I

შპს ზურაბ ყვავაძე
ოკრიბა

I

11

იმ მურთაზ გურეშიძე

II

12

შპს ავტოსადგური
იმერეთი

III

13

შპს სალხინო

II

14

შპს ტრანსპორტ გრუპი

III

15

შპს ლოკიქარ

III

III

გამზ 41
ავთანდილ მურღულია
ტელ: 555 573550
ს/კ 421268247
ქუთაისი, ზ. ანჯაფარიძის
ქ. 25ბ
გურამ წულაია
ტელ: 597 686851
ს/კ 412701241
ქუთაისი, ჭავჭავაძის გამზ.
67
ნუგზარ ყვავაძე
ტელ: 597 673171
ს/კ 01006001455
ქუთაისი, ჭავჭავაძის გამზ.
67
ზურაბ ყვავაძე (პატარა)
ტელ: 599 98 98 33
ს/კ 402163733
ქუთაისი, ჭავჭავაძის გამზ.
61
მურთაზ გურეშიძე
ტელ: 599 958801
ს/კ 60001112623
ქუთაისი, 9 აპრილის ქ. 1ა
ნიკოლოზ ბაყაშვილი
ტელ: 571 157080
ს/კ 412708823
ქუთაისი, ნიკეას ქ. 11
გურამ წულაია
ტელ: 597 686851
ს/კ 412701241
ქუთაისი, ჯავახიშვილის ქ.
73
დავით მატარაძე
ტელ: 574 205200.
ს/კ 412690002
ქუთაისი, კ. გამსახურდიას
ქ. 43დ
ბესიკ სირბილაძე
ტელ: 595 800100
ს/კ 421275186
ქუთაისი,

08.08.14

30.09.14

01.06.2020

30.04.15

10.06.15

20.08.2015

24.08.15

10.07.2018

16.11.18

16

შპს ერთობა

თამარ მეფის ქ. 64
ირმა კუპატაძე
tel: 595 071743
ს/კ 412742260

სამტრედია

1

სს მოგზაური

III

2

შპს მოგზაური 94

III

3

შპს ავტოვაგზალი

III

4

სპს მოგზაური

III

სამტრედია, გ. ჭანტურიას
ქ. 33
ჯონი სტურუა
ტელ: 599 103254
ს/კ 238732636
სამტრედია,
თამარ მეფის ქ. 3
მამუკა გიორგობიანი
ტელ: 599 110203
ს/კ 238732485
სამტრედია, თამარ მეფის
13
ტელ:
ს/კ 238728132
სამტრედია, დ.
აღმაშენებლის ქ. 257
გრიგორ პატარიძე
ტელ: 558 149195
ს/კ 438727969

22.08.09

21.08.09

10.09.09

07.07.15

ხარაგაული

1

სს ავტოტრანსი

II

ხარაგაული, სოლომონ
მეფის ჩიხი 1
აკაკი მაჭავარიანი
ტელ: 577 957544
ს/კ 243567207

18.08.09

ზესტაფონი

1

შპს მეფზური

II

ზესტაფონი, ს. ზაქარიაძის
ქ.
გიორგი გოგბერაშვილი
ტელ: 558 65 23 23
593 48 96 14-მამუკა
ს/კ 230028243

28.09.09

ჭიათურა
1

შპს აელიტა

II

2

შპს საძმო

II

ჭიათურა, თხელიძის ქ. 3
რეზო გაფრინდაშვილი
ტელ: 599 136637
ს/კ 215531982
ჭიათურა, თხელიძის ქ. 13

21.09.09
25.08.09

3

შპს ჭიათურის
ავტოსადგური

ზურაბ წიგნაძე
ტელ: 593 175852
ს/კ 215593258
ჭიათურა, აბაშიძის ქ. 18
მერაბ გაჩეჩილაძე
ტელ: 595 301095
ს/კ 215592446

II

10.02.17

საჩხერე

1

შპს საჩხერის
ავტოსადგური

საჩხერე, ივანე
გომართელის ქ. 35
დავით გაბრიჭიძე
ტელ: 599 186681
ს/კ 239392108

II

21.09.10

თერჯოლა

1

შპს თერჯოლის
ავტოსადგური

III

2

im zauri gogolaZe
modinaxe

III

თერჯოლა, რუსთაველის ქ.
18
ნანა ნიკოლაძე
ტელ: 599 910161
ს/კ 231963765
saCxere, iv. gomarTelis
q. 4
pasuxismgebeli piri:
zaur gogoliZe
ტელ: 599 111347
ს/კ 38001039631

07.10.09

01.10.14

ვანი
1

შპს ფირმა მეგზური

III

ვანი, რუსთაველის ქ. 2
მერაბ ჭიჭეიშვილი
ტელ: 595 978881
ს/კ 229649618

25.09.09

ხონი
1

შპს ხონი-ექსპრესი

III

2

შპს ერთობა

III

ხონი, მ. ჩემიას ქ. 19
თეიმურაზ ქუთათელაძე
ტელ: 593 681768
ს/კ 244959274
ხონის მუნ-ტი,სოფ.
მათხოჯი
ირმა კუპატაძე
ტელ: 595 071743
ს/კ 412742260

წყალტუბო

04.09.09

16.11.18

1

შპს ბუტანო

II

წყალტუბო, ავალიანის ქ. 14
უტა შვანგირაძე
ტელ: 599 170815
ციური გეთია
591 17 58 15
ს/კ 221289530

31.10.2018

ლენტეხი

1

შპს ლენტეხის
ავტოსადგური

III

ლენტეხი, თამარ მეფისა და
სტალინის ქუჩების
გადაკვაეთა
თინიკო ბენდელიანი
ტელ: 598 95 05 23
ს/კ 434067083

06.02.17

სულ იმერეთში - 33 ავტოსადგური
მათ შორის
I კლასი

II კლასი

III კლასი

2

10

21

