
№

დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება

 (მასშიმასშიმასშიმასში შემავალიშემავალიშემავალიშემავალი 

დაწესებულებებისდაწესებულებებისდაწესებულებებისდაწესებულებების 

ჩამონათვალიჩამონათვალიჩამონათვალიჩამონათვალი)

თანამშრომელთათანამშრომელთათანამშრომელთათანამშრომელთა 

რაოდენობარაოდენობარაოდენობარაოდენობა

ანსამბლებისანსამბლებისანსამბლებისანსამბლების 

რაოდენობარაოდენობარაოდენობარაოდენობა

საკონცერტოსაკონცერტოსაკონცერტოსაკონცერტო 

დარბაზიდარბაზიდარბაზიდარბაზი     

(ადგილებისადგილებისადგილებისადგილების 

რაოდენობარაოდენობარაოდენობარაოდენობა)

შენობისშენობისშენობისშენობის მდგომარეობამდგომარეობამდგომარეობამდგომარეობა
მატერიალურმატერიალურმატერიალურმატერიალურ 

ტექნიკურიტექნიკურიტექნიკურიტექნიკური ბაზაბაზაბაზაბაზა
ხელმძღვანელიხელმძღვანელიხელმძღვანელიხელმძღვანელი

მისამართიმისამართიმისამართიმისამართი 

საკონტაქტოსაკონტაქტოსაკონტაქტოსაკონტაქტო 

ნომერინომერინომერინომერი

1
ხელვაჩაურის კულტურის 

ცენტრი
88 3 460

2011 წელს მიმდინარეობს 

შენობის კაპიტალური 

რემონტი

გააჩნია მუსიკალური 

აპარატურა, როიალი 1ც, 

მუსიკალური ცენტრი 1ც, 

პიანინო 1ც. ბასფანდური 2ც, 

ხალხური ფანდური 1ც, 

კლასიკური ფანდური 5ც, 

ჩონგური 1ც, სალამური 3ც, 

ჭიბონი 1ც.  ტამტამი 1ც, 

გიტარა 2ც

რუსუდან კარანაძე

დაბა ხელვაჩაური, 

აღმაშენებლის #23, 

577 20 38 79

№

დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება

 (მასშიმასშიმასშიმასში შემავალიშემავალიშემავალიშემავალი 

დაწესებულებებისდაწესებულებებისდაწესებულებებისდაწესებულებების 

ჩამონათვალიჩამონათვალიჩამონათვალიჩამონათვალი)

თანამშრომელთათანამშრომელთათანამშრომელთათანამშრომელთა 

რაოდენობარაოდენობარაოდენობარაოდენობა

ანსამბლებისანსამბლებისანსამბლებისანსამბლების 

რაოდენობარაოდენობარაოდენობარაოდენობა

საკონცერტოსაკონცერტოსაკონცერტოსაკონცერტო 

დარბაზიდარბაზიდარბაზიდარბაზი     

(ადგილებისადგილებისადგილებისადგილების 

რაოდენობარაოდენობარაოდენობარაოდენობა)

შენობისშენობისშენობისშენობის მდგომარეობამდგომარეობამდგომარეობამდგომარეობა
მატერიალურმატერიალურმატერიალურმატერიალურ 

ტექნიკურიტექნიკურიტექნიკურიტექნიკური ბაზაბაზაბაზაბაზა
ხელმძღვანელიხელმძღვანელიხელმძღვანელიხელმძღვანელი

მისამართიმისამართიმისამართიმისამართი 

საკონტაქტოსაკონტაქტოსაკონტაქტოსაკონტაქტო 

ნომერინომერინომერინომერი

1
აჭარისწყლის კულტურის 

სახლი
2 2 150 სარემონტო

გააჩნია მუსიკალური 

ცენტრი 1ც, ბასფანდური 

1ც, დოლი 1ც, 

კლასიკური ფანდური 1ც 

და სამუშაო ინვენტარი

ნათია გორგოშაძე 555-970-897

2
ახალშენის კულტურის 

სახლი
2 2 300

სარემონტო, 2012 წლის 

ბიუჯეტის პროექტში 

ჩასმულია სახურავის 

რემონტი

გააჩნია მუსიკალური 

ცენტრი 1ც, ხალხური 

ფანდური 1ც და სამუშაო 

ინვენტარი

სოფიკო ჯორბენაძე 593-200-274

3
თხილნარის კულტურის 

სახლი
2 2 250

სარემონტო, 2012 წლის 

ბიუჯეტის პროექტში 

ჩასმულია სახურავის 

რემონტი

გააჩნია მუსიკალური 

ცენტრი 1ც, ჭიბონი 1ც, 

დოლი 1ც, ხალხური 

ფანდური 1ც და სამუშაო 

ინვენტარი

ზურაბ ვარშანიძე 557-320-336

4
ორთაბათუმის 

კულტურის სახლი
2 1 350

სარემონტო, 2012 წლის 

ბიუჯეტის პროექტში 

ჩასმულია სახურავის 

რემონტი

 ხალხური ფანდური  1ც 

და სამუშაო ინვენტარი
გურამ რურუა 558-405-534

1
ზ.ჩხუტუნეთის 

კულტურის კლუბი
1 1 200 სარემონტო

ხალხური ფანდური 

1ც,აკორდეონი1ც,მაგნიტ

ოფონი და სამუშაო 

ინვენტარი

მალხაზ ნაგერვაძე 593-754-600

2
ქედქედის კულტურის 

კლუბი
3 2 100 სარემონტო

ხალხური ფანდური 1ც, 

დოლი დასამუშაო 

ინვენტარი

მზექალა დიასამიძე 558-794-851

ხელვაჩაურისხელვაჩაურისხელვაჩაურისხელვაჩაურის კულტურისკულტურისკულტურისკულტურის ცენტრიცენტრიცენტრიცენტრი

კულტურისკულტურისკულტურისკულტურის სახლებისახლებისახლებისახლები დადადადა კლუბებიკლუბებიკლუბებიკლუბები



3
აჭარისაღმართის 

კულტურის კლუბი
1 80 სარემონტო

პიანინო 1ც და სამუშაო 

ინვენტარი
მზია გოგიტიძე 555-779-590

4
ჩიქუნეთის კულტურის 

კლუბი
1 130 სარემონტო

აკორდეონი 1ც 

დასამუშაო ინვენტარი
შოთა კირკიტაძე 558-163-697

5
ქვ.ჩხუტუნეთის 

კულტურის კლუბი
1 30

სარემონტო, ხის შენობა, 

ქვ.ჩხუტუნეთის სკოლის 

ფართი

პიანინო 1ც და სამუშაო 

ინვენტარი

ავთანდილ 

კირკიტაძე
593-650-458

6
სარფის კულტურის 

კლუბი
1 1

მიმდინარეობს ახალი 

შენობის რემონტი
დარეჯან კაკაბაძე 599-571-521

7
ჭარნალის კულტურის 

კლუბი
1 2 150 სარემონტო

მხოლოდ სამუშაო 

ინვენტარი
გურამ ქავთარაძე 558-664-780

8
ფერიის კულტურის 

კლუბი
1 50 სარემონტო

მხოლოდ სამუშაო 

ინვენტარი
მერაბ ნაგერვაძე 593-326-028

9
კირნათის კულტურის 

კლუბი
1 1 70 სარემონტო

კლასიკური ფანდური 

1ც,ჩონგური 

1ც,სალამური 1ც და 

სამუშაო ინვენტარი

იაშა ცინცაძე 593-189-301

10
მარადიდის კულტურის 

კლუბი
1 50 სარემონტო

ბასფანდური 

1ც,კლასიკური 

ფანდური 1ც,სალამური  

1ც დასამუშაო 

ინვენტარი

მზიური ცინცაძე 593-786-003

11 ერგეს კულტურის კლუბი 1 1 50 სარემონტო
გააჩნია მუსიკალური 

ცენტრი 
მზია ბერიძე 593-649-800

12 მახოს კულტურის კლუბი 1 2 30 სარემონტო, ხის შენობა
გააჩნია მუსიკალური 

ცენტრი 
რეზო თავართქილაძე 555-453-944

13
ჯოჭოს კულტურის 

კლუბი
1 1 40 სარემონტო

ქამანჩე და სამუშაო 

ინვენტარი

ვახტანგ 

ხოროიშვილი
598-492-278


