
 

 

 

III ეტაპი (13 წევრი, ინსცენირება) 

 
 

ოლქი № 79 ბათუმი 

 

ტრენერი:  თამარ მენაფირე 

ტელ: 577  78 00 10;  599   89   69   36 (კორპორატიული) 

საკურატორო უბნები 21  (უბნები 12;13;32;33;35;56;71;72;27;28;29;30;31;46;63;64;44;55;61;62;103)  

 
III ეტაპი  

ტრენინგის ხანგრძლივობა:  

ჩატარების პერიოდი:  

ტრენინგების რაოდენობა:  

 

 

ტრენინგის ჩატარების 

თარიღი 

 

 

დაწყების დრო (სთ) 

 

უბნების # (ჩამონათვალი)  

 

მისამართი (ჩატარების ადგილი) 

13.09.2012 11.00 12 ბათუმი, ალ. გრიბოედოვის ქუჩა №35, № 8 საჯარო სკოლა 

13.09.2012 14.00 13 ბათუმი, ჰაიდარ აბაშიძის ქუჩა № 30, №7 საჯარო სკოლა 

15.09.2012 11.00 27  ბათუმი, მამია ვარშანიძის ქუჩა №74, ბავშვთა სახლი 

15.09.2012 14.00 33 ბათუმი, გ. ბრწყინვალეს №9, ყოფ. ცინკის ქარხანა. 

16.09.2012 11.00 35 ბათუმი, ალექსანდრე პუშკინის ქუჩა № 63, №4 საჯარო 

სკოლა 

16.09.2012 14.00 56 ბათუმი, ა პუშკინის №118, ონკოლოგიური საავადმყოფო 

17.09.2012 11.00 71 ბათუმი, ვაჟა-ფშაველას ქუჩა №83, №14 საბავშვო ბაღი 

17.09.2012 14.00 72 ბათუმი, დ. თავდადებულის №63, სწავლების ცენტრი   (ყოფილი 

ინდუსტრიული კოლეჯის შენობა) 

18.09.2012 11.00 32 ბათუმი, პეტრე ბაგრატიონის ქუჩა №103, შპს აჭარის 

`ენერგოკომპანიის” შენობა 

18.09.2012 14.00 64 ბათუმი, პ.  ბაგტატიონის №109   სავაჭრო ცენტრი 

19.09.2012 11.00 29 ბათუმი, ილია ჭავჭავაძის ქუჩა №77,  არქეოლოგიური მუზეუმის 

შენობა. 

19.09.2012 14.00 30 ბათუმი, ალექსანდრე პუშკინის  ქუჩა №113,  №16 საბავშვო ბაღი 

22.09.2012 11.00 46 ბათუმი, ტბელ აბუსერიძის ქუჩა №2,  რესპუბლიკური 

საავადმყოფოს შენობა 



22.09.2012 14.00 63 ბათუმი, ტბელ აბუსერიძის ქუჩა №2,  რესპუბლიკური 

საავადმყოფოს შენობა 

23.09.2012 11.00 44  მელიქიშვილის ქუჩა №125,  №20 საჯარო სკოლა 

23.09.2012 14.00 103 მელიქიშვილის ქუჩა №125,  №20 საჯარო სკოლა 

24.09.2012 11.00 61 ბათუმი, ი.  ჯავახიშვილის ქუჩა № 66, №12 საჯარო სკოლა 

24.09.2012 14.00 55 ბათუმი, ი.  ჯავახიშვილის ქუჩა № 66, №12 საჯარო სკოლა 

25.09.2012 11.00 28 ბათუმი, პ. ბაგრატიონის ქუჩა №121, №10  საჯარო სკოლა 

25.09.2012 14.00 62 ბათუმი, პ. ბაგრატიონის ქუჩა № 117, რ. შაჰინის სახელობის  

”მეგობრობის ლიცეუმი” 

26.09.2012 11.00 31 ბათუმი, ტბელ აბუსერიძის ქუჩა №24, შპს `ლუდისა და 

უალკოჰოლო სასმელების” კომბინატი `ბათუმი”-ს შენობა 

 

 

 
 

III ეტაპი (13 წევრი, ინსცენირება) 

 
 

ოლქი № 79 ბათუმი 

 

ტრენერი: ნუგზარ ნაკაშიძე 

ტელ:  577 40 94 66; 599  89  69  29 (კორპორატიული) 

საკურატორო უბნები 21  (უბნები 4;34;36;37;38;39;40;41;42;43;45;50;57;59;60;73;81;96;97;98;102)  

 
III ეტაპი  

ტრენინგის ხანგრძლივობა:  

ჩატარების პერიოდი:  

ტრენინგების რაოდენობა:  

 

 

ტრენინგის ჩატარების 

თარიღი 

 

 

დაწყების დრო (სთ) 

 

უბნების # (ჩამონათვალი)  

 

მისამართი (ჩატარების ადგილი) 

11.09.2012 11.00 4; ბათუმი, იაკობ გოგებაშვილის №48, სამუსიკო სკოლა 

11.09.2012 14.00 34 ბათუმი, ა. წერეთლის ქუჩა № 2, წყალკანალის შენობა 

12.09.2012 11.00 36 ბათუმი,  ი. ანდრონიკაშვილის (ყოფილი დ.შაფათავას) 

ქუჩა  №14, №13 საბავშვო ბაღი 

12.09.2012 14.00 37 ბათუმი, ვ. მაიაკოვსკის ქუჩა №5 აჭარის ხალხური 

სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლის  კულტურის სახლი 



15.09.2012 11.00 38 ბათუმი, ვ. მაიაკოვსკის ქუჩა №56,        №5 საჯარო 

სკოლა 

15.09.2012 14.00 60 ბათუმი, ვ. მაიაკოვსკის №55/15 ტერმინალის საბავშვო 

ბაღი 

16.09.2012 11.00 39 ბათუმი, ვ. მაიაკოვსკის ქუჩა №3,  №16 საჯარო სკოლა 

16.09.2012 14.00 50 ბათუმი,              სვიშევსკის ქუჩა №1,     №19 საბავშვო 

ბაღი 

18.09.2012 11.00 40 ბათუმი, ი. ნონეშვილის № 61 შ პ ს ” საზღვაო ტექსერვისი” 

18.09.2012 14.00 41 ბათუმი, იოსებ ნონეშვილის ქუჩა №1/5,        №17 საჯარო 

სკოლა 

19.09.2012 11.00 42 ბათუმი, ი. გრიშაშვილის ქუჩა №5 შ. რუსთაველის სახელობის 

უნივერსიტეტის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი 

19.09.2012 14.00 43 ბათუმი, თამარ მეფის გამზირი №4,   №22 საბავშვო ბაღი 

21.09.2012 11.00 45 ბათუმი, ი. გრიშაშვილის ქუჩა №5 შ. რუსთაველის სახელობის 

უნივერსიტეტის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი 

21.09.2012 14.00 57 ბათუმი, იოსებ გრიშაშვილის ქუჩა №3,  №18 საჯარო სკოლა 

22.09.2012 11.00 59 ბათუმი,  ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის ადმინისტრაციული 

შენობა 

22.09.2012 14.00 102 ბათუმი, აფხაზეთის ქუჩა №22 

23.09.2012 11.00 81 მახინჯაური დ. აღმაშენებლის № 1 (სავარაუდოთ მახინჯაურის 

სკოლა) 

23.09.2012 14.00 96 ბათუმი, ბაღის ქუჩა №19 

25.09.2012 11.00 97 ბათუმი, იბერიის ქუჩა № 1, №26 საბავშვო ბაღი 

25.09.2012 14.00 98 ბათუმი, მარკოზ აჭარელის ქუჩა №7 

26.09.2012 11.00 73 ბათუმი, აკაკი წერეთლის ქუჩა №42,  №11 საჯარო სკოლა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III ეტაპი (13 წევრი, ინსცენირება) 

 

 

ოლქი N 79 ბათუმი 

 

ტრენერი: მალხაზ ბერიშვილი 

ტელ:  577 31 00 55;  599  89  69   37 (კორპორატიული) 

საკურატორო უბნები 21 (უბნები 76;77;78;79;88;89;90;82;83;84;85;95;99;86;87;93;94;101;91;92;100 )  

 
III ეტაპი  

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 2.5 სთ. 

ჩატარების პერიოდი: (13-19 სექტემბერი) 

ტრენინგების რაოდენობა: 21 

 

ტრენინგის ჩატარების 

თარიღი 

 

დაწყების დრო (სთ) 

 

უბნების # (ჩამონათვალი)  

 

მისამართი (ჩატარების ადგილი) 

13.09.2012 11.00  77;  ბათუმი,  გრიგოლ ელიავას ქუჩა №15; № 27 საჯარო 

სკოლა (ყოფილი ადლიის საჯარო სკოლა); 

13.09.2012 14.00 78; ბათუმი,  გრიგოლ ელიავას ქუჩა №15; № 27 საჯარო 

სკოლა (ყოფილი ადლიის საჯარო სკოლა); 

14.09.2012 10.00; 91; ბათუმი, სვიმონ კანანელის ქუჩა №1, №30 საჯარო სკოლა 

(ყოფილი გონიოს საჯარო სკოლა) 

14.09.2012 13.00; 92; ბათუმი, სვიმონ კანანელის ქუჩა №1, №30 საჯარო სკოლა 

(ყოფილი გონიოს საჯარო სკოლა) 

14.09.2012 16.00 100 ბათუმი, აფსაროსის გზატკ. №15 

15.09.2012 10.00; 79; ბათუმი,  კახაბრის ქუჩა №1,      № 26     საჯარო 

სკოლა (ყოფილი კახაბრის №2 საჯარო სკოლა) 

15.09.2012 13.00; 88; ბათუმი,  კახაბრის ქუჩა №1,      № 26     საჯარო 

სკოლა (ყოფილი კახაბრის №2 საჯარო სკოლა) 

15.09.2012 16.00 83; ბათუმი, ზედაღელის ქუჩა №7, დაწყებითი სკოლა 

(ყოფილი ზედაღელის დაწყებითი სკოლა) 

16.09.2012 11.00 89;  ბათუმი, ოლთისის №3 (ავტოსკოლა) 

16.09.2012 14.00 95 ბათუმი, მაჭახლის ქუჩა №24, №31 დაწყებითი სკოლა 

(ყოფილი თოდოგაურის საჯარო სკოლა) 

17.09.2012 11.00 90; ბათუმი, ფ. ხალვაშის  გამზირი №102ა,  № 25    საჯარო 

სკოლა (ყოფილი კახაბრის №1 საჯარო სკოლა) 

17.09.2012 14.00 99; ბათუმი, მახვილაური ქუჩა №41, №23 საჯარო სკოლა 



(ყოფილი მახვილაურის საჯარო სკოლა) 

18.09.2012 11.00 76; ბათუმი, ანგისის ქუჩა №41 იტალიური სკოლა 

18.09.2012 14.00 84 ბათუმი, მამია ვარშანიძის ქუჩა № 43, №13 საჯარო სკოლა 

19.09.2012 11.00 94; ბათუმი, ფ. ხალვაშის  გამზირი №330,  № 22    საჯარო სკოლა 

(ყოფილი შარაბიძეების საჯარო სკოლა) 

19.09.2012 14.00 101 ბათუმი, ზაზა ფანასკერტელი-ციციშვილის ქუჩა №20,  

ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღის შენობა 

20.09.2012 11.00 82; ბათუმი, მამია ვარშანიძის ქუჩა №209 ,  №28 საჯარო სკოლა 

(ყოფილი ურეხის საჯარო სკოლა) 

20.09.2012 14.00 85 ბათუმი, ა. შარაშიძის ქუჩა № 56  №29 საჯარო სკოლა (ყოფილი 

ინჯალოს საჯარო სკოლა) 

21.09.2012 10.00; 86; ბათუმი, ფრიდონ ხალვაშის გამზირი №281; № 23 საბავშვო ბაღი 

21.09.2012 13.00; 87; ბათუმი, ფ. ხალვაშის  გამზირი №330,  № 22    საჯარო სკოლა 

(ყოფილი შარაბიძეების საჯარო სკოლა) 

21.09.2012 16.00 93 ბათუმი, ფ. ხალვაშის  გამზირის 16 ჩიხი №1,  № 25    

ხელოვნების  სკოლა 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III ეტაპი (13 წევრი, ინსცენირება) 

 

 
 

ოლქი N 79 ბათუმი 

 

ტრენერი: ირაკლი გვარჯალაძე 

ტელ:  558 30 31 13; 599  89  69  35 (კორპორატიული) 

საკურატორო უბნები 20  (უბნები 1;2;3;5;6;7;8;9;10;14;48;49;51;52;53;65;66;70;74;80 )  

 
III ეტაპი  

ტრენინგის ხანგრძლივობა:  

ჩატარების პერიოდი:  

ტრენინგების რაოდენობა:  

 

 

ტრენინგის ჩატარების 

თარიღი 

 

 

დაწყების დრო (სთ) 

 

უბნების # (ჩამონათვალი)  

 

მისამართი (ჩატარების ადგილი) 

11.09.12 10.30 1 ბათუმი, ვ. გორგასლის №4, მუსიკალური სასწავლებელი 

11.09.12 13.30 2 ბათუმი მემედ აბაშიძის ქუჩა №18. თოჯინებისა და მოზარდ 

მაყურებელთა თეატრის შენობა 

12.09.12 10.30 3 ბათუმი, კონსტანტინე გამსახურდიას ქუჩა №37,  მოსწავლე 

ახალგაზრდობის სასახლე 

12.09.12 13.30 51 ბათუმი, გენერალ მაზნიაშვილის ქუჩა №28,    №5 საბავშვო ბაღი 

13.09.12 10.30 70 ბათუმი, ზ. გამსახურდიას ქუჩა №7  გალერეა 

13.09.12 13.30 5 ბათუმი, სანდრო ახმეტელის №9, ოპერისა და ბალეტის თეატრის 

შენობა 

14.09.12 10.30 9 ბათუმი, დემეტრე თავდადებულის ქუჩა №47, №1 საჯარო სკოლა 

14.09.12 13.30 8 ბათუმი, ზურაბ გორგილაძის ქუჩა №19,  პედაგოგიური კოლეჯი 

15.09.12 10.30 66 ბათუმი, ნიკოლოზ ბარათაშვილის ქუჩა №23,  ცირკის შენობა 

15.09.12 13.30 7 ბათუმი, ვაჟა-ფშაველას ქუჩა №21,  საჯარო ბიბლიოთეკა 

17.09.12 10.30 52 ბათუმი, ი. ჯინჭარაძის ქუჩა №19, №2 საჯარო სკოლა 

17.09.12 13.30 6 ბათუმი, პ. მელიქიშვილის ქუჩა №21, მწერალთა კავშირი 

19.09.12 10.30 53 ბათუმი, ვახტანგ გორგასალის ქუჩა№ 122, №3 საჯარო სკოლა 

19.09.12 13.30 10 ბათუმი, ვახტანგ გორგასალის ქუჩა№ 122, №3 საჯარო სკოლა 

20.09.12 10.30 65 ბათუმი, ზურაბ გორგილაძის ქუჩა №91, ”ევრო-2000’’ 



20.09.12 13.30 14 ბათუმი, მ. ხინიკაძის ქუჩა №2, საზღვაო აკადემია 

22.09.12 10.30 74 ბათუმი, მელიქიშვილის №8 , №4 საბავშვო ბაღი 

22.09.12 13.30 80 ბათუმი, მელიქიშვილის №8 , №4 საბავშვო ბაღი 

23.09.12 10.30 49 ბათუმი, 26 მაისის ქუჩა №45, ხანძარსაწინააღმდეგო სამმართველოს 

შენობა 

23.09.12 13.30 48 ბათუმი, აკაკი წერეთლის ქუჩა №30,  №12 საბავშვო ბაღი 

 

 

 

 

 

III ეტაპი (13 წევრი, ინსცენირება) 

 
 

ოლქი № 79 ბათუმი 

 

ტრენერი: თეა ქორჩილავა 

ტელ: 577 20 88 34; 599  89  69  38 (კორპორატიული) 

საკურატორო უბნები 21  (უბნები 11;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;47;54;58;67;68;69;75;104)  

 
III ეტაპი  

ტრენინგის ხანგრძლივობა:  

ჩატარების პერიოდი:  

ტრენინგების რაოდენობა:  

 

 

ტრენინგის ჩატარების 

თარიღი 

 

 

დაწყების დრო (სთ) 

 

უბნების # (ჩამონათვალი)  

 

მისამართი (ჩატარების ადგილი) 

11.09.12 11.00 11 ბათუმი, ვახტანგ გორგასალის ქუჩა № 160, №15 საჯარო სკოლა 

11.09.12 14.00 15 ბათუმი, ნიკო ფიროსმანის ქუჩა №12, პოლიტექნიკური 

ინსტიტუტი 

12.09.12 14.00 17 ბათუმი, ნიკო ფიროსმანის ქუჩა №16, სამხტვრო სკოლა 

12.09.12 17.00 18 ბათუმი, ნიკო ფიროსმანის ქუჩა №9, №9  საბავშვო ბაღი 

13.09.12 11.00 54 ბათუმი, შ. ინასარიძის ქუჩა №4, №8  საბავშვო ბაღი 

13.09.12 14.00 16 ბათუმი, შ. ინასარიძის ქუჩა №15, №14  საჯარო სკოლა 

14.09.12 11.00 19 ბათუმი, შ. ინასარიძის № 22ა, № 6 საბავშვო ბაღი 

14.09.12 14.00 68 ბათუმი, შ. ინასარიძის ქუჩა №4, №8  საბავშვო ბაღი 



15.09.12 11.00 25 ბათუმი, მიხეილ ლერმონტოვის ქუჩა №84; პროფესიულ-სამეცნიერო 

სასწავლო ცენტრი 

15.09.12 14.00 26 ბათუმი, მიხეილ ლერმონტოვის ქუჩა №84; პროფესიულ-სამეცნიერო 

სასწავლო ცენტრი 

16.09.12 11.00 24 ბათუმი, ი. ჯავახიშვილის ქუჩა № 72, საბავშვო ბიბლიოთეკა 

16.09.12 14.00 75 ბათუმი, ხახულის  2  შესახვევი   №65,  თხილის  ქარხნის  შენობა 

19.09.12 14.00 20 ბათუმი, გ. ტაბიძის ქუჩა №13, №9  საჯარო სკოლა 

19.09.12 17.00 21 ბათუმი, გ. ტაბიძის ქუჩა №13, №9  საჯარო სკოლა 

20.09.12 14.00 69 ბათუმი, დ. აღმაშენებლის № 14, №10  საბავშვო ბაღი 

20.09.12 17.00 22 ბათუმი, გ. ტაბიძის ქუჩა №11, კულტ. საგანმანათებლო სასწავლებელი 

21.09.12 14.00 23 ბათუმი, დ. აღმაშენებლის ქუჩა №13, სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი 

21.09.12 17.00 47 დ. აღმაშენებლის   ქუჩა #5, №11  საბავშვო ბაღი 

22.09.12 14.00 104 ბათუმი, დ. აღმაშენებლის № 17, №7 საბავშვო ბაღი 

22.09.12 17.00 58 ბათუმი, დ. აღმაშენებლის № 17, №7 საბავშვო ბაღი 

23.09.12 11.00 67 ბათუმი, ტაბიძის № 14,  ”მომავლის სკოლა” 

 

 

 


