
„საქართველოს ფოსტა“ AVIA გზავნილის გაგზავნას ახორციელებს შემდეგ ქვეყნებში: 

ქვეყანა ქვეყანა ქვეყანა 
ავღანეთი გუინეა-ბისაუ კოლუმბია 

ალბანეთი გაერთიანებული სამეფო კომორის კუნძულები 

ალჟირი 
გაერთ. არაბეთის 

ემირატები 
კონგო 

ამერიკული სამოა ჩადი კუკის კუნძულები 

ანდორა ნორმანდიის კუნძულები კოსტა რიკა 

ანგოლა ჩილე კოტ დიუვარი 

ანგილია ჩინეთი კვიპროსი 

ანტიგუა და ბარბადუა 
შობის კუნძული 

კონგოს დემ. 

რესპუბლიკა 

არგენტინა დანია კატარი 

სომხეთი დომინიკა კენია 

არუბა დომინიკის რესპუბლიკა კოსოვო 

ავსტრალია ეკვადორი კუვეიტი 

ავსტრია ეგვიპტე კუნძული მადეირა 

აზერბაიჯანი ელ სალვადორი ლატვია 

აზორის კუნძულები ერიტრეა ლიბანი 

ახალი ზელანდია ესტონეთი ლესოტო 

აშშ ეთიოპია ლიბია 

აღ. ტიმორი ესპანეთი ლიხტენშტეინი 

ბაჰამის კუნძულები ერაყი ლიეტუვა 

ბაჰრეინი 
ესპანეთი ( სეუტა & 

მელილია) 
ლუქსემბურგი 

ბანგლადეში ვანუატუ მონტსერატი 

ბარბადოსი ვატიკანი მაროკო 

ბელორუსია ვენესუელა მოზამბიკი 

ბელგია ვიეტნამი მაკაო 

ბელიზი 
ვირჯინიის კუნძულები, 

ბრიტ 

ჩრდილოეთ მაკედონია 

(ყოფილი მაკედონია) 

ბენინი 
ვირჯინიის კუნძულები, 

აშშ 
მადაგასკარი 

ბერმუდის კუნძულები ზამბია მალავი 

ბუტანი ზიმბაბვე მალაიზია 

ბოლივია თურქეთი მალდივები 

ბოსნია და ჰერცოგოვინა თურქმენეთი მალი 

ბოტსვანა იაპონია მალტა 

ბრაზილია ინდოეთი მარტინიკა 

ბრუნეი ინდონეზია მავრიტანია 

ბულგარეთი  მავრიკი 

ბურკინა-ფასო იორდანია მაიოტა 

ბურუნდი ისლანდია მექსიკა 

გამბია იემენი მოლდოვა 

გერმანია იტალია მონაკო 

განა იამაიკა მონტენეგრო 

გიბლარტარი  მიანმა 

გრენადა ირლანდია მენის კუნძული 

გვადალუპე კამბოჯა ნამიბია 

გუამი კამერუნი ნეპალი 

გვატემალა კანადა ნიდერლანდები 



გერნზი კანარის კუნძულები ნიკარაგუა 

გვინეა კაიმანის კუნძულები ნიგერი 

ნიგერია სლოვენია ტუვალუ 

ნორფლოკის კუნძულები სოლომონის კუნძულები უგანდა 

ნორვეგია სამხ. აფრიკა უკრაინა 

ომანი სამხ. სუდანი ურუგვაი 

პაკისტანი საფრანგეთი უზბეკეთი 

პალესტინა (W) საფრანგეთის პოლინეზია უელსი 

პაპუა ახალი გვინეა საბერძნეთი უოლისი და ფუტუნა 

პარაგვაი სან მარინო უნგრეთი 

პერუ სენტ კიტსი და ნევისი ფიჯი 

პიტკერნი სენტ-ლუსია ფინეთი 

პოლონეთი 
სენტ-ვინსენტი და 

გრენადინები 
ფილიპინები 

პორტუგალია სუდანი ქოქოსის კუნძულები 

პუერტო რიკო სვაზილენდი ყაზახეთი 

რეიუნიონი შვედეთი ყირგიზეთი 

რუმინეთი შვეიცარია შოტლანდია 

რუსეთი  სირია (W) შრი ლანკა 

რუანდა სამხ. კორეა ჩეხეთი 

სამოა ტაივანი ჩრდ. ირლანდია 

სან მარინო ტაჯიკეთი ცენტრალური აფრიკა 

საუდის არაბეთი ტანზანია ჯერსი 

სენეგალი ტაილანდი ჯიბუტი 

სერბეთი ტოგო ხორვატია 

სეიშელი ტონგა ჰაიტი 

სიერა ლეონე ტრინიდადი და ტობაგო ჰონდურასი 

სინგაპური ტუნისი ჰონგ-კონგი 

სლოვაკეთი 
ტერქსისა და კაიკოსის 

კუნძ. 
 

 

შენიშვნა: რუსეთში იგზავნება მხოლოდ დოკუმენტაცია და მხოლოდ შემდეგ ქალაქებში: 

მოსკოვი, სანკტ პეტერბურგი. 

 


