
 
 

III ეტაპი (13 წევრი, ინსცენირება) 

 

 
ოლქი # 08 დიდუბე 

 

ტრენერი: სულხან არქანია 

ტელ: 599896950  (კორპორატიული) 

საკურატორო უბნები 19  (უბნები 19-37 )  

 
III ეტაპი 

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 2.30 სთ 

ჩატარების პერიოდი: 12.09.2012- 27.09.2012 

ტრენინგების რაოდენობა: 19 

 

ტრენინგის ჩატარების 

თარიღი 

 

 

დაწყების დრო (სთ) 

 

უბნების # (ჩამონათვალი)  

 

მისამართი (ჩატარების ადგილი) 

12.09.2012 10:00 21 22-ე საჯარო სკოლა მის: მირცხულავას ქ#4ა 

12.09.2012 13:30 20 22-ე საჯარო სკოლა მირცხულავასქ #4ა 

14.09.2012 10:00 19 92-ე ბ/ბაღი მის: სამტრედიის ქ#38 

14.09.2012 13:30 22 შ.პ.ს.”ელექტროძრავა” მის: მირცხულავას ქ#7 

16.09.2012 10:00 23 #91 ბაგა ბაღი მის: წერეთლის გამზ.#136 

16.09.2012 13:30 24 ქალაქის სატრანსპორტო სამსახური მის: : გ.ცაბაძის ქ#8ა 

18.09.2012 10:00 25 საგზაო პოლიკლინიკა მისამართი მის: თ. მღვდლის 11 

18.09.2012 13:30 26 90-ე საბავშვო ბაღი მის: ბათუმის შეს.#6 

20.09.2012 10:00 27 მე-100 საჯარო სკოლა მის: ვ. ბაგრატიონის #59 

20.09.2012 13:30 28 #100 საჯარო სკოლა მის: ვ.ბაგრატიონის ქ#59 

21.09.2012 13:30 30 მზრუნველობამოკლებულთა ცენტრი მის: მისამართი: ვანის ქ#2. 

22.09.2012 10:00 29 ს.ს.”სასკოლო ინვენტარების ფაბრიკა.” მის: კედიას ქ. #15 

22.09.2012 10:00 31 207-ე საერო სკოლა "სადუნი". მის: აკ.წერეთლის გამზ. #73ა 

24.09.2012 13:30 2 მძლეოსნობის სასახლე მის: აკ.წერეთლის გამზ. #97ა 

25.09.2012 10:00 33 მძლეოსნობის სასახლე მის: წერეთლის გამზ 

25.09.2012 13:30 34 ცენტრი: ჩალაძის ქ. #4ა 

26.09.2012 10:00 35 169-ე საჯარო სკოლა.მის: დიღმის მასივი Iiკვ 

26.09.2012 13:30 36 169-e საჯარო სკოლა. მის: დიღმის მასივი IIკვ. 

27.09.2012 10:00 37   42-ე ბ/ბაღი.მის: დიღმის მასივი,Iკვ. 9ა კ 

 



 

 
III ეტაპი (13 წევრი, ინსცენირება) 

 
 

ოლქი # 08 დიდუბე 

 

ტრენერი: ნინო დოლენჯაშვილი  

ტელ: 599 896949  (კორპორატიული) 

საკურატორო უბნები 18   (უბნები 1-18)  

 
III ეტაპი 

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 2.30 სთ 

ჩატარების პერიოდი: 12.09.2012 - 27.09.2012 

ტრენინგების რაოდენობა: 18 

 

ტრენინგის ჩატარების 

თარიღი 

 

 

დაწყების დრო (სთ) 

 

უბნების # (ჩამონათვალი)  

 

მისამართი (ჩატარების ადგილი) 

12.09.2012 10:00 1 კულტურის ცენტრი "იმედი" მის: ტეტელაშვილის ქ. #8 

12.09.2012 13:30 2 150-ე საჯარო სკოლა მის: დგებუაძის ქ. #8 

14.09.2012 10:00 3 63-ე საჯარო სკოლა მის: დ.უზნაძის ქ#109 

14.09.2012 13:30 4 ნ. დუმბაძის სახ. თბილისის ბავშვთა ცენტრალური თეატრი  

მის: აღმაშენებლის გამზ#99 

16.09.2012 10:00 5 ქართული თოჯინების თეატრი მის: აღმაშენებლის 103 

16.09.2012 13:30 6 ეროვნული მუსიკალური ცენტრი მის: დ.აღმაშენებლის 

გამზ.#127ა 

18.09.2012 10:00 7 24-ე საჯარო სკოლა მის: ბაქოს #1 

18.09.2012 13:30 8 მე-6 ბაგა-ბაღი მის: დ.აღმაშენებლის გამზ. #197 

20.09.2012 10:00 9 18-ე საჯარო სკოლა მის: აღმაშენებლის #178 

20.09.2012 13:30 10 მუშტაიდის სახელობის პარკი მის: აღმაშენებლის გამზ. #184 

22.09.2012 10:00 11 116-ე საჯარო სკოლა მის: იამანიძის ქ. #2 

22.09.2012 13:30 12 166-ე საჯარო სკოლა მის: აკ.წერეთლის გამზ.#42 

24.09.2012 10: 00 13 19-ე საჯარო სკოლა მის: ქუთაისის ქ. #20 

24.09.2012 13: 30 14 მე-6 საბავშვო ბაღი მის: გაფრინდაულის#4 

26.09.2012 10: 00 15 155-ე საჯარო სკოლა მის: წერეთლის #110 

26.09.2012 13: 30 16 155-ე საჯარო სკოლა მის: წერეთლის #110 

27.09.2012 10: 00 17 #24-ე საბავშვო ბაღი მის: წერეთლის გამზ.#110 

27.09.2012 13: 30 18 92-ე ბ/ბაღი მის: სამტრედიის ქ#38 



 
III ეტაპი (13 წევრი, ინსცენირება) 

 

 
ოლქი # 08 დიდუბე 

 

ტრენერი: ხატია ფერსაშვილი 

ტელ: 599896948  (კორპორატიული) 

საკურატორო უბნები 19  (უბნები 38 -56)  

 
III ეტაპი  

                                                                                                     ტრენინგის ხანგრძლივობა: 2.30 სთ 

ჩატარების პერიოდი: 12.09.2012-27.09.2012 

                                                                                                     ტრენინგების რაოდენობა: 19 

 

 

ტრენინგის ჩატარების 

თარიღი 

 

 

დაწყების დრო (სთ) 

 

უბნების # (ჩამონათვალი)  

 

მისამართი (ჩატარების ადგილი) 

12.09.2012 10:00 38 14-ე მუსიკალური სკოლა,მის: დიღმის მასივი I კვ. 

12.09.2012 13:30 39 39-ე ბ/ბაღი. მის: დიღმის მასივი IIIკვ 

14.09.2012 10:00 40 147-ე საჯარო სკოლა. მის: დიღმის მასივი III კვ. 

14.09.2012 13:30 41 საცურაო აუზი მის: დიღმის მასივი III კვ  

16.09.2012 10:00 42 147-ე საჯარო სკოლა. მის: დიღმის მასივი III კვ. 

16.09.2012 13:30 43 147-ე საჯარო სკოლა. მის: დიღმის მასივი III კვ 

18.09.2012 10:00 44 23-ე ბ/ბაღი. მის: დიღმის მასივი IV კვ 

18.09.2012 13:30 45 19-ე ბ/ბაღი. მის: დიღმის მასივი IV კვ. 

20.09.2012 10:00 46 130-ე საჯარო სკოლა (ვესტიბიული). მის: დიღმის მასივი IV კვ. 

20.09.2012 13:30 47 130-ე საჯარო სკოლა (სპორტდარბაზი)მის: დიღმის მასივი IV კვ 

22.09.2012 10:00 48 სმენადაქვეითებულთა ბავშვთა ბ/ბაღი. მის: დიღმის მასივი Vკვ 

22.09.2012 13:30 49 140-ე საჯარო სკოლა მის: დიღმის მასივი V კვ 

24.09.2012 10:00 50 მე-40 საბავშვო ბაღი. მის: დიღმის მასივი V კვ 

24.09.2012 13:30 51 134-ე საჯარო სკოლა მის: დიღმის მასივი VIკვ 

25.09.2012 10:00 52 მე-11 ბ/ბაღი. მის: დიღმის მასივი VI კვ 

25.09.2012 13:30 53 21-ე პოლიკლინიკა. მის: დიღმის მასივი VI კვ. 

26.09.2012 10:00 54 ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო მის: ლუბლიანას ქ. #2/6. 

26.09.2012 13:30 55 ასტრა პარკი 

27.09.2012 10:00 56 ასტრა პარკი 

 


