სამედიცინო დაწესებულებები, სადაც COVID-19 ვაქცინაცია მიმდინარეობს

აჭარა

#

დასახელება

რაიონი

მისამართი

1

ბათუმის საოჯახო მედიცინის
რეგიონული ცენტრი

ბათუმი

ბარათაშვილის ქ.N30

2

შპს ,,თამარის დასახლების საოჯახო
მედიცინის ცენტრი"

ბათუმი

ტბეთის ქ.N4

შპს ,,ქ. ბათუმის N1 პოლიკლინიკა"

ბათუმი

ტბელ აბუსერიძის ქN3

4

შპს ქ.ბათუმის რესპუბლიკური
კლინიკური საავადმყოფო

ბათუმი

ტ.აბუსერიძის 2/ა.პუშკინის 164

5

ევექსის ჰოსპიტლები, ქობულეთის
სამედიცინო ცენტრი

ქობულეთი

მ.აბაშიძის ქN18 (მიმდებარე)

6

შპს ,,ხელვაჩაურის სამედიცინო ცენტრი"

ხელვაჩაური

ქ.ბათუმი ფრ.ხალვაშის გამზ.
მე-7 შსახვ. N4

ქედა

დ.ქედა, რუსთაველის N15

შუახევი

დ.შუახევი, რუსთაველის ქ.N32

ხულო

დ.ხულო, აღმაშენებლის ქN4

ბათუმი

ქ. ბათუმი, მელიქიშვილის ქ., N102ბ

ბათუმი

ქ. ბათუმი, კახაბერის ქ. 36

3

7

8

9

10

11

12

სს ევექსის კლინიკები - ქედის კლინიკა

სს ევექსის კლინიკები - შუახევის კლინიკა

სს ევექსის კლინიკები ხულოს კლინიკა

საზღვაო ჰოსპიტალი

ბათუმის სამედიცინო ცენტრი

სს ქობულეთის სამედიცინო ცენტრი

13

სს "ევექსის ჰოსპიტლები" - ბათუმის
რეფერალური ჰოსპიტალი

14

მედინა

15

Brothers

16

17

ქობულეთი

ბათუმი

ბათუმი

ფრიდონ ხალვაშის N237

ბათუმი

გენერალ ასლან აბაშიძინ N14

შპს მაღალტექნოლოგიური ჰოსპიტალი
მედცენტრი

ბათუმი

ბათუმი, ალ. პუშკინის ქ. N118/120

შპს ქობულეთის ცენტრალური
საავადმყოფო "ბომონდი"

ქობულეთი

ქობულეთი

სამცხე-ჯავახეთი
18

შპს „ჯეო-ჰოსპიტალს“-ის ბორჯომის
მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრი

ბორჯომი

ქ.ბორჯომი,
მესხეთის 3

19

სს "ევექსის ჰოსპიტლები" - ახალქალაქის
ჰოსპიტალი

ახალქალაქი

ახალქალაქი, აღმაშენებლის ქ 31

ახალციხე

ქალაქი ახალციხე ახალქალაქის
გზატკეცილი ჩიხი #3
ახალციხე, რუსთაველის ქ. N105ა

20

შპს ახალციხის კლინიკა იმედი

21

სს "ევექსის ჰოსპიტლები" - ახალციხის
რეფერალური ჰოსპიტალი

ახალციხე

22

სს ევექსის კლინიკები ადიგენის კლინიკა

ადიგენი

23

სს "ევექსის კლინიკები"-ასპინძის კლინიკა

ასპინძა

ასპინძა, შალვა ახალციხელის ქ 1ა

24

სს ევექსის კლინიკები - ნინოწმინდას კლინიკა

ნინოწმინდა

ნინოწმინდა, თავისუფლების ქ, 48

ა. ბალახაშვილის ქ. #11

იმერეთი
25

შპს. "ქუთაისის N4 შერეული პოლიკლინიკა"

ქუთაისი

ქუთაისი ნიკეას 46ბ

26

შპს "დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი"

ქუთაისი

ქუთაისი ჯავახიშვილის N83ა

27

შპს. "თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიების
დასავლეთის რეგიონალური ცენტრი"

ქუთაისი

ქუთაისი ფოთის N40

ქუთაისი

ქუთაისი ტ. ტაბიძის 23

ბაღდათი

კახიანის#84

ჭიათურა

აღმაშენებლის 14

ტყიბული

თაბუკაშვილის 10

ხარაგაული

დევდარიანის 41

28

29

30

31

32

შპს. N1 პირველადი ჯანდაცვის ცენტრი

შპს "ჯეო ჰოსპიტალსის" ბაღდათის
მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრი
შპს "ჯეო ჰოსპიტალს"-ის მბულატორიული ცენტრი

სს "ევექსის კლინიკები" -ტყიბულის კლინიკა

შპს რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი ხარაგაული

33

შპს "ჯეო ჰოსპიტალს"-ის ზესტაფონის
ამბულატორიული სამედიცინო ცენტრი

ზესტაფონი

აღმაშენებლის 1 შეს 1

34

სს საჩხერის რაიონული საავადმყოფო
პოლიკლინიკური გაერთიანება

საჩხერე

გომართელის 17

ქუთაისი

ქუთაისი, ჯავახიშვილის ქ. N85

ხარაგაული

ბორითი

ქუთაისი

ქ. ქუთაისი, მესხის ქ.#5

ქუთაისი

ქუთაისი, მესხის ქ. #67

წყალტუბო

ერისთავის 16

თერჯოლა

რუსთაველის 69

35

შპს ქუთაისის #3 ბავშვთა პოლიკლინიკა

36

რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი ბორითის
ამბულატორია

37

შპს ქუთაისის ბავშვთა და მოზრდილთა #4
სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი

38

39

40

შპს ქალთა ჯანმრთელობის ცენტრი ჰერა

შპს წყალტუბოს რაიონული საავადმყოფო

სს "ევექსის კლინიკები" -თერჯოლის კლინიკა

41

შპს „ჯეო ჰოსპიტალს" - ჭიათურის
მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრი

ჭიათურა

42

სს ევექსის კლინიკები ხონის კლინიკა

ხონი

43

შპს ჯეო ჰოსპიტალს სამტრედიის
მრავალპროფილური

სამტრედია

44

შპს ჯეო ჰოსპიტალს ზესტაფონის
მრავალპროფილური

ზესტაფონი

45

შპს ჯეო-ჰოსპიტალსის სამტრედიის
ამბულატორიული ცენტრი

სამტრედია

46

შპს რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი ჩხობაძის
სახელობის სამედიცინო ცენტრი

ქუთაისი

ქუთაისი, ჩხობაძის ქ.N20

"იმერმედი"

თერჯოლა

თერჯოლა

47

ჭიათურა, ჭანტურიას ქ. N20

ქ. ხონი სოლომონ მე- 2ქ 21

სამტრედია, ჭანტურიას ქ. N2

გურია
48

49

05

შპს "მედალფა ოზურგეთის კლინიკა"

ოზურგეთი

ნინოშვილის #3

შპს "მედალფა" - ლანჩხუთის კლინიკა

ლანჩხუთი

ჟორდანიას#136

შპს "მედალფა" - ჩოხატაურის
კლინიკას კლინიკა

ჩოხატაური

თბილისის#10

51

შპს "ჯანმრთელობის სახლი გურიაში"

ჩოხატაური

ჩოხატაური, ი.ჭავჭავაძის ქ. N1

52

დოსტაქარი (შეკვეთილი)

ოზურგეთი

ოზურგეთი

რაჭა-ლეჩხუმი - ქვემო სვანეთი
53

შპს რეგიონული ჯანდაცვის
ცენტრი ამბროლაური

ამბროლაური

ბრატისლავა რაჭის ქN 9

54

შპს რეგიონული ჯანდაცვის
ცენტრი ონის საავადმყოფო

ონი

ვახტანგ VI ქუჩა N 10

55

შპს რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი
ცაგერის საავადმყოფო

ცაგერი

რუსთაველის ქ N 31

56

შპს რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი
ლენტეხის საავადმყოფო

ლენტეხი

ჯ.მეშველიანის ქ N4

სამეგრელო-ზემო სვანეთი
57

სს ევექსის კლინიკები მარტვილის კლინიკა

58

შპს

ა/პ გაერთიანება

59

შპს,,მესტიის საავადმყოფოამბულატორიული გაერთიანება"

60

სს 'ევექსის ჰოსპიტლები"ზუგდიდის
რეფერალური ჰოსპიტალი

61

შპს აკადემიკოს ნიკოლოზ ყიფშიძის
სახელობის ცენტრალური
საუნივერსიტეტო კლინიკა რუხის კლინიკა

62

სს ევექსის კლინიკები-ზუგდიდის
პოლიკლინიკა

63

სს ევექსის კლინიკები წალენჯიხის
კლინიკა

64

სს ევექსის კლინიკები ფოთის კლინიკა

65

სს ევექსის კლინიკები ჩხოროწყუს კლინიკა

მარტვილი

მარტვილი, მშვიდობის ქუჩა N111

სენაკი

რუსთაველის 114

მესტია

მესტია.ი.გაბლიანის ქ #13

ზუგდიდი

გამსახურდიას206

ზუგდიდი

ზუგდიდი, სოფ.რუხი

ზუგდიდი

ზუგდიდი, კოსტავას 1

წალენჯიხა

ჭურღულიას ქ.N6

ფოთი

ფოთი, კ.გამსახურდიას N6

ჩხოროწყუ

ჩხოროწყუ, აღმაშენებლის N19

66

სს ევექსის კლინიკები ხობის კლინიკა

ხობი

67

შპს შანი აბაშის საოჯახო მედიცინის ცენტრი

აბაშა

აბაშა, ვარლამ ჩიქოვანის ქ. N15

68

ლაზიკა მედი

ფოთი

ფოთი, ჭანტურიძის ქ. N16

69

შპს ფოთის ცენტრალური საავადმყოფო-ბომონდი

ფოთი

ქ.ფოთი, ვატაევის #3

70

ფოთის N2 პოლიკლინიკა

ფოთი

ქვემო ქართლი
71

შპს რუსთავის მედიცინის სახლი-N1სამკურნალო
დიაგნოსტიკური ცენტრი

რუსთავი

ქ.რუსთავი ოდიშარიას ქ.19

72

სს რუსთავის N2 დიაგნოსტიკური ცენტრი

რუსთავი

რუსთავი მესხიშვილის 1ა

73

შპს ბოლნისის ცენტრალური კლინიკა

ბოლნისი

ბოლნისი დ.აღმაშენებლის N25

74

შპს რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრის"
თეთრიწყაროს სამედიცინო დაწესებულება

თეთრიწყარო

თეთრიწყარო, რუსთაველის
ქ. ნომრის გარეშე

75

შპს "ჯეო ჰოსპიტალს"-ის გარდაბნის
მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრი

გარდაბანი

ლესელიძის ქ. N1

76

შპს "ჯეო ჰოსპიტალს" - მარნეულის
მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრი

მარნეული

რუსთაველის. 112

77

შპს კლინიკა "რუსთავი"

78

შპს „ჯეო ჰოსპიტალს" - მარნეულის სამშობიარო
და ამბულატორული სამედიცინო ცენტრი

79

მარდალეიშვილის სამედიცინო ცენტრი (რუსთავი)

რუსთავი

რუსთავი, VII მიკრორაიონი

მარნეული

რუსთავი

რუსთავი, გაგარინის ქ. N12

მცხეთა-მთიანეთი
80

შპს მცხეთის პ/ჯდ ცენტრი

მცხეთა

კოსტავას #28

81

შპს "ჯეოჰოსპიტალსის" დუშეთის
სამედიცინო ცენტრი

დუშეთი

სტალინის ქ. #71

82

შპს "რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი" თიანეთი

თიანეთი

რუსთაველის ქ#75

83

შპს "რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი"
ყაზბეგის სამედიცინო დაწესებულება

84

შპს "მცხეთის სამედiიცინო ცენტრი"

მცხეთა

მცხეთა, მცხეთა სამხედროს 20

85

შპს "ქურთის საავადმყოფო"

მცხეთა

მცხეთა, წეროვანი

86

შპს "ახალგორის რაიონული პოლიკლინიკა"

მცხეთა

მცხეთა, წეროვანი

დაბა
სტეფანწმინდა

ყაზბეგის ქ#35

კახეთი
87

შ.პ.ს"რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი"
დედოფლისწყარო

88

დედოფლისწყარო

ნატროშვილის ქ.

სს "ევექსის ჰოსპიტლები" - თელავის
რეფერალური ჰოსპიტალი

თელავი

თელავი, სეხნიაშვილის 1

89

სს "ევექსის კლინიკები" - ყვარლის კლინიკა

ყვარელი

ჭავჭავაძის 3ა

90

შპს ჯეო ჰოსპიტალსი, გურჯაანის სამედიცინო
ცენტრი

გურჯაანი

მარჯანიშვილის 35

საგარეჯო

კახეთის გზატკეცილი13

წნორი

მშვიდობის ქუჩა

91

შპს ჯეო ჰოსპიტალსი, საგარეჯოს სამედიცინო
ცენტრი

92

არქიმედეს კლინიკა, წნორი

93

შპს არქიმედეს კლინიკა, ლაგოდეხი

ლაგოდეხი

ლაგოდეხი.9 აპრილის

94

შპს სამედიცინო ცენტრი დიაგნოზი

საგარეჯო

საგარეჯო, იორმუღანლო

95

შპს ყამბარაშვილის კლინიკა

თელავი

თელავი, ალადაშვილის N6

96

სს "ევექსის კლინიკები"-ახმეტის კლინიკა

ახმეტა

რუსთაველის N 78ა

97

ევექსის კლინიკიკები - თელავის პოლიკლინიკა

თელავი

შიდა ქართლი
98

შპს ,,გორმედი“

გორი

გორი, ცხინვალის გზატკეტილი N14 ა

99

შპს ,,გორმედი“

ქარელი

ქარელი, სოფ. ბებნისი

100

შპს ახალი კლინიკა

ხაშური

ხაშური რუსთაველის #40

101

შპს მედალფა

კასპი

კასპი სააკაძის 27ბ

გორი ჭავჭავაძის 57

102

გ.აბრამიშვილის სახელობის საქ.თავდაცვის
სამინისტროს სამხედრო გოსპიტალი

გორი

103

გ.აბრამიშვილის სახელობის საქ.თავდაცვის
სამინისტროს სამხედრო გოსპიტალი - ქუთაისი

ქუთაისი

104

შპს ალიანს მედი

ქარელი

ქუთაისი მესხის N5ა

თბილისი
105

სს "ევექსის კლინიკები"-დიდი დიღმის
პოლიკლინიკა

106

შპს მედკაპიტალი

საბურთალო

107

შპს მედკაპიტალი

გლდანი

ილ.ვეკუას 18

სამგორი

მოსკ გამზ.4კვ,3კ

დიდუბე

აკ.წერეთლის გამზ.138

108

109

შპს მედკაპიტალი

შპს მედკაპიტალი

დიდი დიღომი

პეტრიწის ქ#16,#16აკორპუსების
მიმდებარედ/იპეტრიწის #16 და #176ა-ს შორის
გამრეკელის 19

110

სს "ევექსის კლინიკები"-მთაწმინდის
პოლიკლინიკა

111

შპს საოჯახო მედიცინის ეროვნული
სასწავლო ცენტრი

112

სს "ევექსის კლინიკები"- გლდანის პოლიკლინიკა

გლდანი

მარატ ნოზაძის ქ#8

113

სს "სამედიცინო კორპორაცია ევექსი"-მ.იაშვილის
სახ.ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო

დიდუბე

ლუბლიანასქ #13/6 მიხეილ ჭიაურელის 6

114

შპს "კავკასიისმედიცინის ცენტრი"

115

სს " ევექსის ჰოსპიტლები"- ივანე ბოკერიას სახ.
რეფერალური ჰოსპიტალი

116

შპს "ამტელ ჰოსპიტალ პირველი კლინიკური

117

შპს აკადემიკოს ნიკოლოზ ყიფშიძის სახელობის
ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკა

118

შპს სამედიცინო ჰოლდინგი 23

119

სს "ინფექციური პათოლოგიის შიდსის და კლ.
იმუნოლოგიის ს/პ ცენტრი

120

შპს აკად. ო ღუდიშაურის სახელობის ეროვნული
სამედიცინო ცენტრი

თბილისი

თბილისი, ბოხუას ქ. 12/ლუბლიანას ქ. 66

121

შპს „ნიუ ჰოსპიტალსი“

თბილისი

თბილისი, კრწანისის ქ.N12

122

შპს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო
უნივერსიტეტისა და ინგოროყვას მაღალი
სამედიცინო ტექნოლოგიების საუნივერსიტეტო
კლინიკა

თბილისი

თბილისი, წინანდლის ქ. N9

თბილისი

ალ. ყაზბეგის გამზ. N16

123

შპს აკადემიკოს ვახტანგ ბოჭორიშვილის კლინიკა

მთაწმინდა-კრწანისი

ჩუღურეთი

საბურთალო

სამგორი

ვეკუას3

წინამძღვრიშვილის 51

ქავთარაძის 23

თბილისი, ქინძმარაულის ქ. 1 შესახ.#1

ისანი

საბურთალო

გლდანი

საბურთალო

თბილისი, ვაჟა-ფშაველას N29

ილია ვეკუას 24

ყაზბეგის 16

124

ა(ა)იპ ნიუ ვიჟენ საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი

თბილისი

ქ. თბილისი, ლუბლიანას ქ. 13/მიხეილ
ჭიაურელის 6

125

შპს "ვივამედი"

თბილისი

თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი
მე-12 კმ . ნაკ 14/470

126

შპს "გაგუას კლინიკა"

თბილისი

127

ერისთავის სახელობის ქირურგიის ეროვნული
ცენტრი ახალი სიცოცხლე

თბილისი

ქ. თბილისი, ჩაჩავას ქN7

შპს "ს. ხეჩინაშვილის სახელობის
საუნივერსიტეტო კლინიკა"

თბილისი

ქ. თბილისი, ილია ჭავჭავაძის
გამზ. N29-31-33

128

თბილისი, ნ. ჯავახიშვილის ქ. N6ა

თბილისი
თბილისი

ზ.ანჯაფარიძის I შეს. N6

კროლ მედიკალ ვაკე

თბილისი

ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N44

131

კროლ მედიკალ ნაძალადევი

თბილისი

ქ. თბილისი, ნაქალაქევის ქ N3

132

მედისონი საბურთალო

თბილისი

ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. 83/11

133

მედისონი მუხიანი

თბილისი

ქ. თბილისი, გობრონიძის ქ N27

134

შპს კავკასიის მედიცინის ცენტრი - საბურთლის
პოლიკლინიკა

თბილისი

თბილისი,

135

სს ევექსის კლინიკები - საბურთალოს კლინიკა

თბილისი

თბილისი, ვაჟა-ფშაველას N40

136

სს ევექსის კლინიკები- დიდუბის კლინიკა

თბილისი

თაბილისი, წერეთლის გმზ. 123

137

შპს ქ.თბილისის #19 მოზრდილთა პოლიკლინიკა

თბილისი

მოსკოვის გამზირი 23

138

შპს ოჯახის მკურნალი

თბილისი

ხეთაგურის 6

139

შპს N21 ბავშვთა პოლიკლინიკა

თბილისი

დ/მასივი 5 კვ, 5ა კორპ

140

შპს ბიჯი უნიმედი

თბილისი

რუსთავის გზატკეცილი28

141

შპს სამედიცინო ცენტრი მედიმედი

თბილისი

მარჯანიშვილის9

142

შპს უნიკა

თბილისი

გორგასლის 8

143

შპს "ჯანმრთელობა

თბილისი

ფონიჭალა3, კ20

144

"შპს 4 პოლიკლინიკა

თბილისი

დ.გურამიშვილის გამზ 9

145

შპს წყნეთის საექიმო ამბულატორია

თბილისი

წყნეთი დ. ამილახვრის 19

146

შპს "ლილოს სამედიცინო ცენტრი

თბილისი

ფრანგულიანის 19

147

შპს MEDHOUSE

თბილისი

გლდანი აბაშიძის 7

148

შპს ქ.თბილისის N2 საოჯახო მედიცინის ცენტრი

თბილისი

თ.ერისთავის 3

149

შპს თბილისის #4 საოჯახო მედიცინის ცენტრი
სამგორი მედი

თბილისი

ქ. თბილისი, ვაზისუბნის 4მ/რ 1კვ

150

შპს სამკურნალო-სადიაგნოსტიკო ცენტრი

თბილისი

ქ. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი N23

151

სს ევექსის კლინიკები - ვარკეთილის კლინიკა

თბილისი

ქ. თბილისი, ჯავახეთის N30

152

სს ევექსის კლინიკები- ისნის კლინიკა

თბილისი

ქ. თბილისი, ქეთვან წამებულის გამზ. N69

129

ინოვა

130

თბილისი
თბილისი

თბილისი, ვ.გორგასლის ქ#93

შპს აკად. გ. ჩაფიძის სახელობის გადაუდებელი
კარდიოლოგიის ცენტრი

თბილისი

თბილისი, ნინო ჯავახიშვილის ქ.N1

155

შპს ულტრამედი

თბილისი

თბილისი, ურეკის ქ 15

156

შპს ტლ მედიკალ (საბურთალო)

თბილისი

157

შპს ტლ მედიკალ (ისანი)

თბილისი

შპს მედ ინვესტმენტი

თბილისი

159

ჯერარსი

თბილისი

160

შპს "Express Medical Service"

თბილისი

ვავარრკეთილი 3 მე4 მ/რ (ჰუალინგის ს/ც)

161

სს გერმანული ჰოსპიტალი

თბილისი

თბილისი, კოსმონავტების ქ.N45ა

162

შპს ბავშვთა და მოზრდილთა ჯანმრთელობის ცენტრი

თბილისი

163

შპს მედ ინვესტმენტი ვაკის ფილიალი

თბილისი

164

შპს მკურნალი 2002

165

შპს კლინიკა ნიუმედი

166

შპს საოჯახო მედიცინის ცენტრი-აფხაზეთი

167

შპს საკურნალო პროფილაქტიკური ცენტრი ძველი ავლაბარი

168

ქ"თბილისის შ.პ.ს. N 3 სამკურნალო
პროფილაქტიკური ცენტრი

169

შპს "თბილისის N14 შერეული პოლიკლინიკა"
-დიდი დიღომი

საბურთალო

170

შპს "თბილისის N14 შერეული პოლიკლინიკა"
-ვაშლიჯვარი

თბილისი

171

შპს ,,პრემიუმ მედსერვისი"

172

ავადმყოფთა მომსახურე სასულიერო პირთა
ორდენის (კამილიების) ფილიალი საქართველოში

თბილისი

173

შპს,,ზ.ხუბუტიას სახელობის დევნილთა საოჯახო
მედიცინის ცენტრი დიოსკურია,,

გლდანი

174

შპს "N1 პოლიკლინიკა" (თბილისი)

ნაძალადევი

175

შპს დავით დავარაშვილის კლინიკა

დიდუბე

176

შპს "ვ.სანიკიძის სახელობის ომის ვეტერანთა
კლინიკური ჰოსპიტალი

დიდუბე

177

შპს აკადემიკოს ნიკოლოზ ყიფშიძის სახელობის
ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკა ლილო
მოლის ტერიტორია

სამგორი

178
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თბილისი

153
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თბილისი, ბერი გაბრიელ სალოსის N55

ნაძალადევი

თბილისი, ცოტნე დადიანის 87

საბურთალო

თბილისი, მარიჯანის 4

მთაწმინდა

თბილისი, რ.ლაღიძის 8

ისანი

თბილისი, ფაღავას ქ. 25

დიდუბე

ვაკე-საბურთალო

თბილისი, დიღმის მასივი ბორის
პაიჭაძის N1

პეტრიწის ქ.N 11

თბილისი ჭავჭავაძის გამზ 33ბ

თბილისი, ილორის ქ14
თბილისი, ე.ბეჟანისვილის N23

ლუბლიანას 13/ჭიაურელის6

თბილისი, პოლიტკოვსკაიას N8

