
თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პატრონიანი ძაღლების და კატების 

რეგისტრაციის, ასევე პატრონიანი და მიკედლებული ცხოველების საკონტროლო 

რეგისტრაციის წარმოების უფლებამოსილების მქონე დაწესებულებების სია: 

 

1. საქართველოს  პროფესიონალთა  სპორტულ-სამოსამსახურეო  კინოლოგიური 

კავშირი. მის.: აღმაშენებლის გამზ. N 115, ტელ.:  568953821, 790553821, E-mail   

kinologia.ge@mail.ru; 

2. შ.პ.ს.  „ზოოლოგია +“  ვეტერინარულ - კოსმეტიკური კაბინეტი, მის.:  ყაზბეგის გამზ. 

N 41, ტელ.:  577447077, E-mail chachuaekaterine@yahoo.com;  

3. ვეტერინარულ - კოსმეტიკური კაბინეტი, მის.: კოსტავას ქ. N 9, ტელ.: 593733973, E-

mail ana kopaliani@mail.ru;  

4. ვეტერინარულ - კოსმეტიკური კაბინეტი, მის.: თამარაშვილის ქ. N 7, ტელ. 577272110, 

E-mail ketevan.kvirkvelia@mail.ru;  

5. კინოლოგიური კლუბი, მის.: ც. დადიანის გამზ. N 129, ტელ.: 555963637, E-mail   

nino.bokuchava.90@mail.ru; 

6. ვეტერინარულ - კოსმეტიკური კაბინეტი, მის.: გლდანის 1 მ/რ, კარტოგრაფიული 

ფაბრიკის მიმდებარე ტერიტორია, ტელ.: 555515973, E-mail   

sulxanishvili.mzago@mail.ru; 

7. ვეტერინარული  კლინიკა, მის.: აბაშიძის ქ. N 59, ტელ.:  2144395, 599140111, E-mail   

giorgi.baramidze@hotmail.com; 

8. კინოლოგიური სერვის კაბინეტი, მის.: ნუცუბიძის ქ. N 2 ა, ტელ.: 599470167, E-mail   

nessyclub@rambler.ru; 

9. ცხოველთა პირველადი დახმარების კაბინეტი, მის.: მუხიანის მე-4ა მ/რ, კორპ. N 8, 

ტელ.: 577445145, E-mail giorgi.khubashvili@gmail.com; 

10. შ.პ.ს „ახალი ვეტერინარული კლინიკა“, მის.: ცინცაძის ქ. N 45, ტელ.: 555911253, 

577425936, 2911253, E-mail aibo.ge@yahoo.com; 

11. საქართველოს კინოლოგიური ფედერაცია, მის.: პეკინის ქ. N 39 ა, ტელ.: 2370259, E-

mail info@fcg.ge; 

12. ვეტერინარული კლინიკა, მის.: წერეთლის გამზ. N 74, ტელ.: 593206166, 2352538, E-

mail marine.nijaradze@mail.ru; 

13. აგრარული უნივერსიტეტის სავეტერინარო კლინიკა, მის.: დავით აღმაშენებლის  

ხეივანი N 240, ტელ.: 555275507, E-mail clinic@agruni.edu.ge; 

14. შ.პ.ს „აქვა-ტერრა“, მის.: კეკელიძის ქ. N 12, ტელ.: 2224796, 55752644, E-mail 

muradian.80@mail.ru; 

15. შ.პ.ს „აქვა-ტერრა“, მის.: მიქელაძის ქ. N 7, ტელ.: 599231244, E-mail zaxvet@mail.ru;  

16. ვეტერინარული კლინიკა „ბუნება“, მის.: კანდელაკის ქ. N 61, ტელ.: 2389811, 

593394733, E-mail davit-vet@mail.ru;  

17. ვეტერინარული კლინიკა  შ.პ.ს.  „ბერიძე და კო“, მის.: ნუცუბიძის ქ. N 62 ა, ტელ.:  

2325408, 599738888, E-mail natiber2008@gmail.com;  

18. ვეტერინარული კლინიკა  შ.პ.ს  „ვეტ - ექსპრესი“, მის.: გლდანი, ხიზანიშვილის ქ. N 

47, ტელ. 599515597 , E-mail  v.mamaladze@hotmail.com; 
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19. ვეტერინარული კლინიკა შ.პ.ს.  „ვეტერინარია ლიდერი“, მის.: ჩიქობავას ქ. N 5, ტელ.: 

579998282, E-mail  veterinaria.lider@gmail.com; 

20. ვეტერინარულ-კოსმეტიკური კაბინეტი, მის.: ც.დადიანის გამზ. N 47, ტელ. 

593368678, E-mail  guraspashvilitamriko@mail.ru;  

21. შ.პ.ს.  „ვეტერინარული ცენტრი ზოოპლაზა“, მის. კოსტავას ქ. N 67, ტელ.: 2334301, E-

mail  an.gugusiani@yahoo.com;  

22. ვეტერინარულ-კოსმეტიკური კაბინეტი, მის.: კეკელიძის ქ. N 13 ა, ტელ. 2369837, 

599518548, E-mail  mestvirishvili_n@mail.ru; 

23. ვეტერინარული მომსახურეობის კაბინეტი, მის.: უზნაძის ქ. N 6, ტელ.  577447507, E-

mail iviko71@gmail.com; 

24. ვეტერინარული მომსახურეობის კაბინეტი, მის.: უზნაძის ქ. N 6, ტელ. 593103914, E-

mail  teatata@rambler.ru; 

25. ვეტერინარული მომსახურეობის კაბინეტი, მის.: მოსკოვის გამზ. 3, ტელ. 557960520, 

E-mail  kacurikaci@yahoo.com; 

26. შ.პ.ს  „ბალტო“ ვეტერინარული კლინიკა, მის.: ყაზბეგის გამზ. 20 ა, ტელ. 599200906, 

E-mail  baltokinologia@gmail.com; 

27. შ.პ.ს. „მეცნიერება“ ვეტერინარულ-კოსმეტიკური კაბინეტი, მის.: მოსკოვის გამზ. N 3, 

ტელ.593647877, E-mail  kavetti2003@yahoo.com;  

28. საზოგადოებრივი ორგანიზაცია „ჯიშიანი ძაღლების მოყვარულთა კენელ კლუბი“, 

მის.: წინამძღვრიშვილის ქ. N 31, ტელ. 568840684, 2951491, E-mail  info@gukc.ge; 

29. შ.პ.ს  „პეტ ჰაუსი“ ვეტერინარული მომსახურეობის კაბინეტი, მის.: არმაზის ქ.  N 33, 

ტელ.  577996620, E-mail  geopethouse@gmail.com;  

30. შ.პ.ს „თევზის სამყარო“  ვეტერინარულ-კოსმეტიკური კაბინეტი, მის.: მიქელაძის ქ. 

N 1, ტელ. 571430430; E-mail laliko430@gmail.com; 

31.  ვეტ-კოსმეტიკური კაბინეტი „ბოჩი“, მის.: ქავთარაძის ქ. N 51, ტელ. 2141407, 

577717679, E-mail mativar199@gmail.com;  

32. ვეტერინარულ - კოსმეტიკური კაბინეტი, მის.: გურამიშვილის გამზ. N 50, ტელ. 

2618734, 551588655, E-mail  a.khotelashvili@gmail.com; 

33. შ.პ.ს „ელკო“ ვეტერინარული კლინიკა, მის.: მოსკოვის გამზ. N 7, ტელ. 599266558, 

2713714, E-mail  kaxaa1974@googlemail.com;  

34. ვეტერინარული  კლინიკა, მის.: ჯავახეთის ქ. N 42 ა, ტელ. 599926722, E-mail  

davit.omarashvili@mail.ru;  

35. შ.პ.ს  „ვეტაგრო“ ვეტერინარული კლინიკა, მის.: თევდორე მღვდლის ქ. N 5, ტელ. 

599413250, E-mail  g.chelidze75@yahoo.com; 

36. ვეტერინარულ - კოსმეტიკური კაბინეტი, მის.: აბასთუმნის ქ. N4, ტელ. 599028242, 

571213436, E-mail  nagli33@yahoo.com; 

37. ვეტერინარული კლინიკა, მის.: გოგიბერიძის ქ. N 3, ტელ. 514000189, E-mail 

a.lagovski@gmail.com;  

38. შ.პ.ს „ზოომანია“ ვეტერინარული კლინიკა, მის.: ჭოველიძის ქ. N 26, ტელ. 551700174, 

E-mail samkharadze.65@mail.ru;  
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39. ვეტერინარული კლინიკა, მის.: დიღმის მას. მე-3 კვ., პაიჭაძის ქუჩა, ტელ. 598599301, 

E-mail n.gugu.61@mail.ru; 

40. ვეტერინარულ-კოსმეტიკური კაბინეტი, მის.: ამაღლების ქ. N 10, ტელ. 597911611, E-

mail basanti62@mail.ru; 

41. შ.პ.ს „ვეტ ჰაუსი“ ვეტერინარული ჰოსპიტალი, მის.: მიცკევიჩის ქ. N 70, ტელ. 

2470005, E-mail  tako@vethouse.ge; 

42. არასამთავრობო ორგანიზაცია „ძაღლების გადარჩენისა და დაცვის ასოციაცია“, მის.: 

ლორთქიფანიძის ქუჩა N 18, ტელ: 595633636, E-mail  asujashvili@yahoo.com. 

 

mailto:n.gugu.61@mail.ru
mailto:basanti62@mail.ru
mailto:tako@vethouse.ge
mailto:asujashvili@yahoo.com

