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თარო 72-107 

თარო დასახელება შიფრი 

72 რუსთავის თეატრალური კოლექტივები, რუსთავის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რუსთავის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი 

მც.თ 

73 საქართველოს მინიატურების სახელმწიფო თეატრი, 
მარიონეტების სახელმწიფო თეატრი, კულტურის სახლი, 
ქურთების სახალხო თეატრი 

მც.თ 

74 ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია მეტეხის 
თეატრი,  ერთი მსახიობის თეატრი-ვერიკო ანჯაფარიძის 
სახელობის  ერთი მსახიობის თეატრი ფიქრის გორაზე 

მც.თ 

75 ამიერკავკასიის რკინიგზელის სახლის პანტომიმის 
სტუდია, პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი, კინოსტუდია 
"ქართული ფილმის" თეატრალური სახელოსნო-
თუმანიშვილის თეატრი 

მც.თ 

76 თბილისის სახელმწიფო დრამატული თეატრი - სანდრო 
ახმეტელის სახელობის სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი, სახალხო თეატრი "სახიობა"-გიორგი 
შავგულიძის სახელობის დამოუკიდებელი თეატრი-
„სახიობა“, ლიტერატურული თეატრი, ა. ხორავას 
მსახიობის სახლი, თბილისის სანკულტურის თეატრი 

მც.თ 

78-83 სახელმწიფო დრამის თეატრი-შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი 

შ.რ.თ 

84-89 კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი 

კ. მ. თ 

90-101 სახელმწიფო თეატრი, სახელმწიფო აკადემიური ოპერის 
თეატრი, ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 
ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 
თეატრი, თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და 
ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი 

ო.ბ.თ 

102 დამატება: მოზარდ მაყურებელთა ქართული და რუსული 
თეატრი 

მმ.თ 

102 თბილისის მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი მკ.თ 

102 ზესტაფონის სახელმწიფო თეატრი ზს.თ 

102 თბილისის ს. გ. შაუმიანის სახ. სახელმწიფო სომხური 
თეატრი 

სმხ.თ 



102 აჭარის ხალხური შემოქმედების რესპუბლიკური სახლის 
სომხური სახალხო თეატრი 

სხ.დ 

102 თბილისის სახელმწიფო აზერბაიჯანული დრამის თეატრი აზ.თ 

102 ლაგოდეხის სახალხო თეატრი ლგ.თ 

102 ა.ს.გრიბოედოვის სახელობის სახელმწიფო რუსული 
დრამატული თეატრი 

რდ.თ 

102 საგარეჯოს სახალხო თეატრი სგ.თ 

102 რუსული თეატრალური დასები რ.თ.დ 

102 ყვარელის კ. მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი ყვ.თ 

102 ოზურგეთის (მახარაძის) სახელმწიფო თეატრი ოზ.თ 

102 ჭიათურის აკადემიური თეატრი ჭთ.თ 

102 შ. დადიანის სახელობის ზუგდიდის სახელმწიფო თეატრი ზგ.თ 

102 ბათუმის სახელმწიფო თეატრი, ბათუმის თოჯინების 
თეატრი, თეატრი-სტუდია 99+2, ბავშვთა თეატრი "შოშია" 

ბთ.თ 

102 ველისციხის სახელმწიფო თეატრი ვლ.თ 

102 ფოთის სახელმწიფო დრამატული თეატრი ფთ.თ 

102 გორის საქალაქო აღმაკომის სასოფლო მოძრავი თეატრი, 
გორის ქალაქის თეატრი, გ. ერისთავის სახელობის გორის 
სახელმწიფო თეატრი 

 
გრ.თ 

102 ქართული დასების წარმოდგენები ქ.თ.დ 

102 ცხინვალის თეატრი, სტალინირის კ. ხეთაგუროვის 
სახელობის ქართული თეატრი 

 
ცხ.თ 

102 თელავის სახელმწიფო თეატრი თლ.თ 

102 სიღნაღის სახალხო თეატრი სღ.თ 

102 გურჯაანის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი გჯ.თ 

103 გორის კლუბი  კლბ 

 ქართული დრამის სახელმწიფო თეატრი კ. 
მარჯანიშვილის ხელმძღვანელობით, ქუთაისი-ბათუმის 
ქართული დრამის თეატრი, ლ. მესხიშვილის სახ. 
ქუთაისის სახელმწიფო თეატრი, ზ. ფალიაშვილის სახ. 
თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრის ქუთაისის ფილიალი 

ქთ.თ 

104 სხვადასხვა რაინის თეატრები რნ.თ 

105 თეატრალური დათვალიერებები თ.დთ 

105 თეატრალური დეკადები თ.დკ 

106 თეატრალური ფესტივალები  თ.ფს 

106 თეატრალური საღამოები   თ.სღ 

107 სახელმწიფო (ყოფილი სახაზინო თეატრი)  სახ.თ 

 

 

 

 

 



  

  

  

  

  

  

  

  
 


