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 ინფორმაცია ქუთაისის შესახებ: 

 

ქალაქი და მუნიციპალიტეტი - ქუთაისი მდებარეობს იმერეთში, მდინარე რიონის 

სანაპიროებზე, ზღვის დონიდან 80-120 მეტრზე და იგი წარმოადგენს იმერეთის ცენტრს. 

იმერეთს გეოგრაფიულადაც ცენტრალური ადგილი უკავია საქართველოში და კარგი 

ბუნებრივი საზღვრებითაა შემოფარგლული 

ქუთაისი საქართველოს ერთ-ერთი უძველესი ქალაქია. იმერეთის ტერიტორიაზე 

აღმოჩენილი არქეოლოგიური ძეგლები ადასტურებს, რომ ამ მხარეში ადამიანს ცხოვრება, 

ჯერ კიდევ, ქვედა პალეოლითის ხანაში დაუწყია. ძვ. წ. XV-XIII საუკუნეებიდან აქ 

კოლხური კულტურის არსებობა დასტურდება. მდინარე რიონის მარჯვენა ნაპირზე 

აღმართულ ბორცვებზე ძვ. წ. VIII-VII საუკუნის ვრცელი დასახლების კვალია შემორჩენილი 

ქუთაისი საკმაოდ კარგად განვითარებული ქალაქია საქართველოში, იგი თბილისის შემდეგ, 

ქალაქებს შორის, მეორე ადგილს იკავებს. აქ მრავლადაა რესტორნები, კაფეები, სასტუმროები, 

არის ასევე თეატრი, კინო, მუზეუმი და სხვა მნიშვნელოვანი ობიქტები, რაც გააჩნია სხვა 

განვითარებულ ქალაქებს. 
 

ქუთაისი თავისი წარსულით, აწმყოთი და მომავლით მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს 

საქართველოში. ეს არის ქალაქი, რომელსაც უნდა იცნობდე. 

 

 ინფორმაცია ქუთაისის უნივერსიტეტის შესახებ  

 

შპს „ქუთაისის უნივერსიტეტი“ ერთ-ერთია თბილისს გარეთ არსებულ მცირერიცხოვან კერძო 

(არასახელმწიფო) უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებათა შორის უნივერსიტეტის 

სტატუსით. იგი შედარებით ახალგაზრდა აკადემიური დაწესებულებაა არსებობის 26 წლიანი 

ისტორიით, თუმცა  ერთ-ერთი უძველესია საქართველოს კერძო უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებათა შორის. 2018 წლიდან იგი საქართველოს კერძო უნივერსიტეტების ასოციაციის 

წევრია. 

უნივერსიტეტი დაფუძნდა 1991 წელს ქუთაისის სამართლისა და ეკონომიკის ინსტიტუტის 

სახელით, 1992 წელს ეწოდა „ქუთაისის სამართლისა და ეკონომიკის უნივერსიტეტი“, 2010 წელს 

- „ქუთაისის უნივერსიტეტი“. 

დაარსებიდან მოკლე დროში უნივერსიტეტმა, საკუთარი სახსრების მობილიზებით, შეძლო 

აეშენებინა საკუთარი შენობა - 1996 წლიდან დღემდე იგი ფუნქციონირებს ქუთაისის 

ცენტრალურ ნაწილში მდებარე, თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად კეთილმოწყობილ 

სივრცეში. 

ქუთაისის უნივერსიტეტი წარმოადგენს საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ცენტრს, რომელიც 

დაფუძნებულია სტუდენტების, აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის ჰარმონიული 

თანამშრომლობის პრინციპებზე. 

https://georgiantravelguide.com/ka/destinations/imereti-saqartvelo
https://georgiantravelguide.com/ka/destinations/imereti-saqartvelo
https://georgiantravelguide.com/ka/destinations/tbilisi
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უნივერსიტეტში ყველა პირობაა შექმნილი მაღალი დონის უმაღლესი განათლების მისაღებად: 

მის საკუთრებაშია ქალაქის ცენტრში მდებარე ექვსსართულიანი კეთილმოწყობილი შენობა 

სასწავლო აუდიტორიებით, თანამედროვე ლიტერატურით დაკომპლექტებული ბიბლიოთეკითა 

(12 000 ერთეული წიგნადი ფონდი) და სამკითხველო დარბაზით, ორი კომპიუტერული 

ლაბორატორიით, შემოქმედებითი ლაბორატორიით (crealab), სტუდენტთა ღია სივრცით, 

მუდმივად ხელმისაწვდომი ინტერნეტით, სააქტო და საკონფერენციო დარბაზებით. 

სასწავლო პროცესს წარმართავენ რეგიონში და მთლიანად საქართველოში აღიარებული 

პროფესორები. უნივერსიტეტი საუკეთესო პირობებს უქმნის მათ სამეცნიერო 

მოღვაწეობისათვის აკადემიური უმაღლესი განათლების საგანმანათლებლო პროგრამებით 

სწავლების პარალელურად. 

 

 

 ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების სივრცე UNIK CreaLab 

 
 

Unik CreaLab  არის ქუთაისის უნივერსიტეტის ბაზაზე დაფუძნებული პლატფორმა, რომელიც 

ხელს უწყობს დამწყებ ინოვაციურ მეწარმეებს ბიზნესის განვითარებაში. 

CreaLab-ის მიზანია ინოვაციური ბიზნესის მხარდაჭერა და მეწარმეებში ტექნოლოგიური 

რესურსებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა. 

პლატფორმის ფარგლებში 2018 წლიდან ქუთაისის უნივერსიტეტში შეიქმნა სივრცე, რომელიც 

დაინტერესებულ სტუდენტებსა და თუ Start-UP-ებს უწევს შემდეგ მხარდაჭერას :  

 ინტერნეტითა და ტექნიკით აღჭურვილი სამუშაო სივრცე.  

 ინდივიდუალურ ბიზნეს საკონსულტაციო/ქოუჩინგ მხარდაჭერა 

 ტრენინგ-სემინარები ინოვაციური ბიზნესის მართვისა და ტექნოლოგიების გამოყენების 

შესახებ. 

  

კოორდინატორი - აკაკი საღინაძე                                                                                                                              

Tel: +995 595508333 

             Email: Akaki.saghinadze@unik.edu.ge 

 

 

 

 სტუდენტური თვითმართველობა  

 

ქუთაისის უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობა  არის უნივერსიტეტის 

შემადგენლობაში არსებული სტუდენტთა წარმომადგენლობითი ორგანო, დამოუკიდებელი 

სტრუქტურული ერთეულებითა და მართვის ორგანოებით, რომელიც ახორციელებს უმაღლესი 

განათლების შესახებ საქართველოს კანონით უნივერსიტეტის წესდებითა და 

თვითმმართველობის დებულებით გათვალისწინებულ უფლებამოსილებებს, როგორც 

უნივერსიტეტის შიგნით, ისე მისგარეთ. 

mailto:Akaki.saghinadze@unik.edu.ge
http://unik.edu.ge/uploads/documents/main/cesdeba.pdf/
http://unik.edu.ge/uploads/documents/students/debuleba.pdf/
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სტუდენტური თვითმართველობა არის დამოუკიდებელი არასამთავრობო, არა 

პოლიტიკური საზოგადოებრივი ორგანიზაცია, იგი არ წარმოადგენს იურიდიულ პირს და მისი 

არსებობა მნიშვნელოვნად განაპირობებს სტუდენტური ცხოვრების მრავალფეროვნებას. 

სტუდენტური თვითმმართველობის ადგილმდებარეობა:                                                                            

ქუთაისის უნივერსიტეტი                                                                                                                                                 

ქ. ქუთაისი, წერეთლის ქ. №13, აუდიტორია №203                                                                                                    

ელ. ფოსტა: students_union@unik.edu.ge 

 

 უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა  

 

ქუთაისის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა თავისი შინაარსით უნიკალურია, იგი 

წარმოადგენს მნიშვნელოვან საინფორმაციო- საგანმანათლებლო ცენტრს, ბიბლიოთეკის 

წიგნადი ფონდი დღესდღეობით შეადგენს 14021 ბიბლიოგრაფიულ ერთეულს, აქედან 

ქართული  6016, რუსული 2588, ინგლისური 1156, პერიოდიკა 3268 და სხვადასხვა 

ელექტრონული წიგნები 993.  

უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკებში დაცული საგანმანათლებლო პროგრამების შესაბამისი 

ბეჭდური და ელექტრონული ფონდი ხელმისაწვლომია სტუდენტებისთვის, მოწვეული და 

აკადემიური პერსონალისთვის. სამკითხველო დარბაზში სტუდენტებს შესაძლებლობა აქვთ 

ისარგებლონ ინტერნეტით და საერთაშორისო ელექტრონული რესურსით. 

ელექტრონული,სამეცნიერო მონაცემთა ბაზები: 

Cambridge Journals Online (https://www.cambridge.org/core)  

e-Duke Journals Scholarly Collection (https://read.dukeupress.edu/) 

Edward Elgar Publishing Journals and Development Studies e-books  (https://www.elgaronline.com/) 

IMechE Journals (https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/IMEchE) 

Openedition Journals (https://www.openedition.org/) 

Royal Society Journals Collection (https://royalsociety.org/journals/) 

SAGE Journals (https://journals.sagepub.com) 

SAGE APCs for Open Access Journals (https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/pure-gold-open-access-

journals-at-sage)   

http://www.who.int/hinari, 

 http://www.fao.org/agora/,  

https://www.unenvironment.org/explore-topics/environment-under-review/what-we-do/information-

management/online-access-research, 

https://www.cambridge.org/core
http://www.who.int/hinari
http://www.fao.org/agora/
https://www.unenvironment.org/explore-topics/environment-under-review/what-we-do/information-management/online-access-research
https://www.unenvironment.org/explore-topics/environment-under-review/what-we-do/information-management/online-access-research
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 http://www.wipo.int/ardi/, 

 http://www.ilo.org/goali 

ბიბლიოთეკის საკონტაქტო ინფორმაცია - ბიბლიოთეკის გამგე - ქეთევან ჩხაიძე  598218321  

 

ქუთაისის უნვიერსიტეტის სამართლებრივი დოკუმენტაცია  

http://unik.edu.ge/index.php?page=5# სამართლებრივი აქტები  

 

 

 ქუთაისის უნივერსიტეტის საკონტაქტო ინფორმაცია : 

 

უნივერსიტეტი: 

მისამართი - ქუთაისი, წერეთლის ქ. 13 

Tel (+995 431) 24 52 97         

 Email: info@unik.edu.ge      
 https://www.facebook.com/KutaisiUniversity/ 

 

 ქუთაისის უნივერსიტეტის საბანკო რეკვიზიტები 

შპს  „ქუთაისის უნივერსიტეტი“ 

საინდიფიკაციო ნომერი 212677094 

საბანკო ანგარიში #GE51TB7054336020100021 

სს „თი ბი სი“ ბანკი 

 

 უნივერსიტეტის სამსახურების საკონტაქტო ინფორმაცია 

 

 ფინანსურ-მატერიალური რესურსების მართვისა და უსაფრთხოების სამსახურის 

უფროსი  

რატი გუდავაძე  

Tel: +995 593210190 

Email: rati.gudavadze@unik.edu.ge 

 

 

 საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის უფროსი  

ნიკოლოზ სვანაძე  

Tel +995 595308825 

http://www.wipo.int/ardi/
http://www.ilo.org/goali
http://unik.edu.ge/index.php?page=5
http://unik.edu.ge/index.php?page=25
mailto:info@unik.edu.ge
https://www.facebook.com/KutaisiUniversity/
mailto:rati.gudavadze@unik.edu.ge
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Email: nikoloz.svanadze@unik.edu.ge 

 

 

 სტრატეგიული განვითარების, ინტერნაციონალიზაციის და კვლევების სამსახურის 

უფროსი  

ირაკლი ავალიანი 

Tel: +995 599058056 

Email: irakli.avaliani@unik.edu.ge 

 

 

  საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი  

თეონა გრიგოლაშვილი  

Tel 593595295 

Email: teona.grigolashvili@unik.edu.ge 

 

 სამედიცინო ფაკულტეტის დეკანი 

ილია მესხი 

Tel 

Email: 

 

 ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი  

ნინო ალავიძე 

Tel: +995 598756875 

Email:nino.alavidze@unik.edu.ge 
 

 სასწავლო პროცესის მართვისა და სტუდენტური სერვისების სამსახურის უფროსი 

თამარ ხაჩიძე  

Tel  +995 599478578 

Email: tamar.khachidze@unik.edu.ge 

 

 ადამიანური რესურსების მართვისა და საქმისწარმოების სამსახურის უფროსი 

თიესა მორჩაძე 

Tel   +995 592121276 

Email:sophio.kubaneishvili@unik.edu.ge 

 

 მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი  

გაგა ჩიხლაძე  

Tel: +995 597 102012 

Email: gaga.chikhladze@unik.edu.ge 

 

mailto:nikoloz.svanadze@unik.edu.ge
mailto:irakli.avaliani@unik.edu.ge
mailto:teona.grigolashvili@unik.edu.ge
mailto:nino.alavidze@unik.edu.ge
mailto:tamar.khachidze@unik.edu.ge
mailto:sophio.kubaneishvili@unik.edu.ge
mailto:gaga.chikhladze@unik.edu.ge
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 როგორ ვიქირაოთ ბინა ქუთაისში 

 

ვებ პორტალების ჩამონათვალი სადაც არის შესაძლებელი ინფორმაიცის მოძიება ქუთაისში 

ბინების ქირავნობის შესახებ.  

https://www.myhome.ge/ka/ 

www.psh.gov.ge 

https://flatfy.ge 

www.gancxadebebi.ge 

www.place.ge 

 

 

 სატრანსპორტო მომსახურება (საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, გადახდის 

სისტემა, ტაქსი)  

 

ქალაქ ქუთაისში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ორი ძირითადი სახე არსებობს ესენია: 
გადაადგილება მუნიციპალური ავტობუსებით (M3) და სამარშრუტო ავტობუსებით (M2) 
M3 ტიპის ტრანსპორტის ღირებულებაა 40 თეთრი, ხოლო M2 ტრანსპორტის 50 თეთრი  
ორივე კატეგორიის ტრანსპორტს აქვს განსხვავებული ზამთრის და ზაფხულის გრაფიკი, 
კერძოდ ზამთრის პერიოდში M2 ტიპის ტრანსპორტი მუშაობას იწყებს დილის 7:00 წუთიდან და 
ამთავრებს 22:00 საათზე. ხოლო ზაფხულის პერიოდში მუშაობას იწყებს 6:30 წუთიდან და 
ამთავრებს 23:00. 
დალოდების დრო ცვალებადია საათების მიხედვით კერძოდ: 7:00 დან 20:00 სთ მდე - 6-8 წუთი, 
20:00 დან 21:00 მდე 10-15 წუთი, ხოლო 21:00 დან 23:00 მდე 15-20 წუთი. 
 

 

 

 ტაქსების ოპერატორების საკონტაქტო ინფორმაცია   

 

https://taximaxim.ge  ტელ:0431 258888 

0431 600 

0431 300 

 
 

https://www.myhome.ge/ka/
http://www.psh.gov.ge/
https://flatfy.ge/
http://www.gancxadebebi.ge/
http://www.place.ge/
https://taximaxim.ge/
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 ინფორმაცია ბანკებზე 

 TBC Bank - www./tbcbank.ge 

 Bank of Georgia – www.bankofgeorgia.ge 

 Liberty Bank (Georgia) www.libertybank.ge/ 

 VTB Bank of Georgia - https://vtb.ge/ge/individuals 

 Cartu Bank - https://www.cartubank.ge/ 

 ProCredit Bank - https://www.procreditbank.ge/ 

 Terabank - https://www.terabank.ge/ge/retail 

 FINCA Bank  - https://www.finca.ge/ 

 Credo Bank – www.credo.ge 

 

 ინფორმაცია სადაზღვევო კომპანიების შესახებ  

 

 სს სადაზღვევო კომპანია “არდი ჯგუფი” – www.ardi.ge 

 სს “სადაზღვევო კომპანია ალდაგი” – www.aldagi.ge  

 სს “სადაზღვევო კომპანია ალფა” www.alpha.ge 

 სს “სადაზღვევო კომპანია იმედი ელ” – www.imedil.ge 

 სს დაზღვევის საერთაშორისო კომპანია “ირაო” - https://www.irao.ge/ 

 სს “თიბისი დაზღვევა” - https://tbcinsurance.ge/ 

 

 ინფორმაცია მობილური ოპერატორების შესახებ  

 

მაგთი - https://www.magticom.ge 

ჯეოსელი -  https://geocell.ge/ 

ბილაინი - https://www.beeline.ge 

 

 

 ინფორმაცია დასაქმების შესახებ  

 

 www.jobs.ge 

 www.hr.ge 

 www.hr.gov.ge 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/TBC_Bank
http://www./tbcbank.ge
https://en.wikipedia.org/wiki/Bank_of_Georgia
http://www.bankofgeorgia.ge/
https://en.wikipedia.org/wiki/Liberty_Bank_(Georgia)
http://www.libertybank.ge/
https://en.wikipedia.org/wiki/VTB_Bank
https://vtb.ge/ge/individuals
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Cartu_Bank&action=edit&redlink=1
https://www.cartubank.ge/
https://en.wikipedia.org/wiki/ProCredit_Bank
https://www.procreditbank.ge/
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Terabank&action=edit&redlink=1
https://www.terabank.ge/ge/retail
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=FINCA_Bank&action=edit&redlink=1
https://www.finca.ge/
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Credo_Bank&action=edit&redlink=1
http://www.credo.ge/
http://www.ardi.ge/
http://www.ardi.ge/
http://www.aldagibci.ge/
http://www.aldagi.ge/
http://www.alpha.ge/
http://www.alpha.ge/
http://www.imedi-l.com/
http://www.imedil.ge/
http://www.irao.ge/
https://www.irao.ge/
http://www.tbcinsurance.ge/
https://tbcinsurance.ge/
https://www.magticom.ge/
https://www.magticom.ge/
https://geocell.ge/
https://geocell.ge/
https://www.beeline.ge/
https://www.beeline.ge/
http://www.jobs.ge/
http://www.hr.ge/
http://www.hr.gov.ge/
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 უნივერსიტეტის შენობის განლაგება  
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 ქართულ-ინგლისური ფრაზები  

 

 Greetings - მისალმებები ( Misalmebebi)  

 

 გამარჯობა! – Hello! (sg/pl) 

       (gamarjoba)  

 დილა მშვიდობისა! – Good morning! (sg/pl) 

(Dila mshvidobisa )  

 დღე მშვიდობისა!- Good afternoon!  

      (Dghe mshvidobisa!) 

 საღამო მშვიდობისა!- Good evening! (sg/pl) 

( Sagamo Mshvidobisa)  

 ღამე მშვიდობისა! – Good night! (sg/pl)  

(Game mshvidobisa)  

 კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება! – Welcome! (Ketili ikos tqveni mobrdzaneba!) 

 სალამი!- Hi! (Salami) 

 

 დამშვიდობება- Parting (Damshvidobeba) 

 

 ნახვამდის-Good-bye ( nakhvamdis )  

 კარგად- See you later ( Kargad) 

 შეხვედრამდე-See you soon ( Shekhvedramde)  

 ხვალამდე- See you Tomorrow ( khvalamde) 

 ბედნიერად-Good luck ( bednierad)  

 კეთილი მგზავრობა-Have a good trip ( Ketili mgzavroba) 

 გისურვებთ წარმატებებს- I wish you success (Gisurvebt tsarmatebebs)  

 

 ზრდილობის ფორმულირება - The formulate  of politeness (zrdilobis formulirebebi)  

 

 გმადლობთ- Thanks ( Gmadlobt)  

 მადლობელი ვარ-Thank you ( Madlobeli var) 

 დიდი მადლობა....-Many thanks indeed for… ( didi madloba)  
-დახმარებისთვის- your help ( dakhmarebistvis)  

-გაგებისთვის- understanding ( gagebistvis)  

-მხარში ამოდგომისთვის- your support ( mkharshi amodgomistvis)  
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 უკაცრავად-Sorry (Ukatsravad)  

 მაპატიეთ- Excuse me, please. ( Mapatiet)  

 როგორ ბრძანდებით?- How goes it ? ( Rogor brdzandebit?)  

 ძალიან სასიამოვნოა-It’s very nice  ( Dzalian sasiamovnoa)  

 სიამოვნებით- With pleasure! ( Siamovnebit)  

 

 თანხმობა- Consent (Tankhmoba)  

 დიახ-Yes (Diakh) 

 კარგი- O’ key (Kargi)  

 თანახმა ვარ-I agree ( Tanakhma var )  

 უარის თქმა- Refusal (Uaris Tqma) 

 არა-No ( ara)  

 არ გეთანხმებით-I disagree ( Ar getankhmebi)  

 არ შემიძლია-I cannot ( Ar Shemizlia)  

 თხოვნა-Request (Tkhovna)  

 თუ შეგიძლიათ-Couldn’t you… ( Tu Shegidzliat)  

 მე მსურს...-I would like to… ( Me msurs)  
 გთხოვთ...-Please… ( Gtkhovt)  
 ნება მომეცით...-Permit me… ( Neba mometsit)  
 შეიძლება?- May I… ? ( Sheidzleba?)  
 გთხოვთ, დამეხმარეთ!- Help me, Please!  (Gtkhovt damekhmaret!)  

 საჭიროება- Need (Satchiroeba)  

 მე მინდა...- I want to… (Me minda) 
 მაჩვენეთ...-Show me please ( Machvenet) 

 მე დავიკარგე-I have lost my way (davikarge) 

 მე დავიღალე- I am tired ( me davigale) 

 მე მშია- I am hungry ( me mshia ) 

 

 დრო- Time ( Dro)  

 წამი- A second ( tsami) 

 წუთი- A minute (tsuti) 

 საათი- An hour ( saati)  

 რომელი საათია ?- what time is it? ( romeli saatia? )  

 9 საათია - Nine o’clock ( tskhra saatia)  

 8:25 ცხრის ოცდახუთი წუთია- twenty five minute past eight (tskris otsdakhuti tsutia)  

 8:30 ცხრის ნახევარია- half past nine ( tskhris nakhevaria)  

 8:35 ცხრას აკლია ოცდახუთი წუთი-twenty five minutes to nine  ( tskras aklia otsdakhuti 

tsuti)  

 მე არ ვიცი რომელი საათია-I don’t know what time is it ( Ar vitsi romeli saatia)  

 ცოტა დრო მაქვს - I have very little time ( Me tsota dro maqvs)  

 ნახევარი საათი მაგვიანდება- I am half an hour late ( nakhevari saati magvoandeba)  
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 ტაქსში- In a taxi (Taqsshi)  

 თავისუფალი ბრძანდებით?-Are you free? ( Tavisufali brdzandebit ?)  

 წამიყვანეთ თუ შეიძლება წერეთლის ქუჩაზე.- Please, take me to Tsereteli street. ( 

Tsamikvanet tu sheidzleba tseretlis quchaze) 

 აქ გამიჩერეთ თუ შეიძლება. – Stop here, please ( Aq gamichere tu sheizleba)  

 რამდენია ჩემზე? – How much must I pay? ( Ramdenia chemze)  

 რესტორანში-In a restaurant (Restoranshi) 

 მე მშია- I am hungry (Me mshia) 

 მე მწყურია- I am thirsty ( Me mtskuria)  

 აქ სად შეიძლება...?-Where can I ….here? ( Sad sheizleba)  
-სადილობა-have a dinner ( Sadiloba)  

-ვახშმობა-have supper ( vakhshmoba)  

 ანგარიში თუ შეიძლება- The bill please ( angarishi tu sheidzleba)  

 მაღაზია, საყიდლები-Shop, shopping  ( maghazia, sakidlebi) 

 სად მდებარეობს...? – where is …. Here ?- ( Sad mdebareobs) 

-სავაჭრო ცენტრი- a shopping centre ( savachro centri) 

-სუპერმარკეტი-a supermarket ( supermarket) 

-ბაზარი - A market ( marketi)  

 სუპერმარკეტში- In a supermarket ( Supermarketshi) 

 სად შეიძლება ვიყიდო... ? – where can I buy… ? ( sad sheidzleba vikido)  
 რა ღირს ეს ? – How much does it cots ? ( ra ghirs es ?) 

 შეიძება გადავიხადო საკრედიტო ბარათით? – Can I pay by credit card ? ( sheidzleba 

gadavikhado sakredito baratit?)  

 

 

 სამედიცინო დახმარება -Medical aid  

 მე ... -  I ( me)  

- შეუძლოდ ვარ- feel unwell ( sheudzlod var)  

- ავად გავხდი- has fallen ill ( avad gavkhdi) 

- თავს ცუდად ვგრძობ-feel bad ( Tavs cudad vgrznob)  

 რა ნომერზე შეიძლება სასწრაფოს გამოძახება? – what number is for calling an ambulance 

? ( Ra nomerze sheidleba sascrafos gamodzakheba?) 

 მე სამედიცინო დაზღვევა მაქვს-  I have medical insurance certificate ( me samedicino 

dazgveva maqvs)  

 აფთიაქში- At a drugstore ( aftiaqshi)  

 გთხოვთ მითხარით სად არის უახლოესი აფთიაქი? -Tell me please where is the nearest 

chemist’s here?( mitkharit sad aris uakhloesi aftiaqi)  

 მომეცით თუ შეიძლება საფაღარათო საშუალება- Give me please a laxative ( mometsit tu 

sheidzleba safagarato sashualeba)  

 მომეცით თუ შეიძლება ტკივილგამაყუჩებელი- Give me please a sedative (mometsit tu 

sheidzleba tkivilgamakuchebeli)  
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 მომეცით თუ შეიზლება რაიმე....- Give me, please something for …( mometsit tu 
sheidzleba…)  

-ხველებისთვის - a cough ( khvelebistvis)  

-სურდოსთვის- a cold ( surdostvis) 

-თავის ტკივილისთვის - a headache ( tavis tkivilistvis)  

 როგორ მივიღო ეს წამალი?- How should I take this medicine? ( rogor mivigho es tsamali? 

- ჭამამდე- before meals ( tchamamde) 

- ჭამის შემდეგ-After meals ( tchamis shemdeg)  

 დღეში რამდენჯერ? – How many times a day? ( dgeshi ramdenjer?)  

 რამდენი?- how many …? ( ramdeni ?)  
-აბი-pills ( abi) 

-წვეთი-drops ( tsveti)  

 

 

 Seasons - წელიწადის დროები (Tselitsadis droebi) 

 

 გაზაფხული -Spring (Gazaphkhuli) 

 ზაფხული -Summer (Zaphkhuli) 

 შემოდგომა-Autumn (Shemodgoma) 

 ზამთარი -Winter (Zamtari) 

 

 Months- თვეები ( Tveebi)  

 

 იანვარი- January (Ianvari) 

 თებერვალი-February (Tebervali) 

 მარტი- March (Marti) 

 აპრილი-April (Aprili) 

 მაისი- May (Maisi) 

 ივნისი-June ( Ivnisi) 

 ივლისი- July (Ivlisi) 

 აგვისტო-August ( Agvisto) 

 სექტემბერი-September (Seqtemberi) 

 ოქტომბერი-October (Oqtomberi) 

 ნოემბერი-November (Noemberi) 

 დეკემბერი-December (Dekemberi)  

 

 Days of the week- კვირის დღეები (Kviris dgeebi)  

 

 ორშაბათი-Monday (Orshabati) 

 სამშაბათი-Tuesday (Samshabati)  

 ოთხშაბათი-Thursday (Otkhshabati) 

 ხუთშაბათი- Wednesday (Otkhshabati) 
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 პარასკევი- Friday (Paraskevi)  

 შაბათი- Saturday ( Shabati) 

 კვირა- Sunday (kvira)  

 

 

 

 Food and drink   - საჭმელი და სასმელი ( Satchmeli da sasmeli)  

 წყალი-  Water (Tskali) 

 პური- Bread (Puri) 

 მარილი-Salt (Marili) 

 შაქარი-Sugar (Shakari) 

 ყავა -Coffee (Kava) 

 ჩაი-tea (Chaia) 

 რძე- Milk (Rdze)  

 ხორცი-Meat (Khortsi) 

 ყველი- Cheese  (Kveli)  

 თევზი- Fish ( Tevzi)  

 კარტოფილი-Potato ( Kartophili) 

 კომბოსტო-Cabbage (Kombosto) 

 სტაფილო- Carrot (Staphilo) 

 მწვანილი-Greens (Mtsvanili)  

 კიტრი-Cucumber (Kitr) 

 პომიდორი-Tomato ( Pomidori)  

 სალათა- Salad ( Salata) 

 სანელებლები-Spice (Saneleblebi)  

 ბრინჯი- Rice (Brinji) 

 ნამცხვარი- Cake (Namtskvari)  

 ღვეზელი- Pie (Gvezeli)  

 

 Transport-ტრანსპორტი ( Transporti)  

 

 ავტობუსი-Bus (Avtobusi) 

 მანქანა-Car (Mankana) 

 მატარებელი-Train (Matarebeli) 

 ავტოსადგური-Bus Station (Avtosadguri) 

 მატარებლის სადგური- Train Station  (Matareblis sadguri) 

 თვითმფრინავი- Airplane (Tvitmphrinavi) 

 აეროპორტი-Airport(Aeroporti) 

 ბილეთი-Ticket (Bileti)  
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 პერსონალური ინფორმაცია და პირადი დოკუმენტაცია  

 სახელი-First name (Sakheli) 

 გვარი -Last name ( Gvari) 

 მისამართი-Address (Misamarti) 

 დაბადების თარიღი-Date of birth (Dabadebis tarigi) 

 დაბადების ადგილი-Place of birth (Dabadebis Tarigi)  

 ეროვნება-Nationality (Erovneba) 

 პირადობის მოწმობა -Identity card (Piradobis motsmoba)  

 პასპორტი- Passport (Pasporti) 

 პირადი ნომერი-Personal number (Piradi nomeri) 

 გამცემი ორგანო-Issuing Authority (Gamtsemi organo) 

 გაცემის თარიღი- Date of Issue ( Gatsemis tarigi) 

 მოქმედების ვადა-Date of expiry (Moqmedebis vada) 

 ატესტატი- Certificate (Atestati) 

 დიპლომი-Diploma (Diplomi) 

 მართვის მოწმობა- Drive license ( Martvis motsmoba) 

 ჯანმრთელობის ცნობა- Health notification (Janmrtelobis tsnoba)  

 

 საგანგებო სიტუაციები-  Extraordinary situation. (Sagangebo situaciebi)  

 ცეცხლია!-Fire! (TseTskhlia) 

 ყურადღება!-Attention! (Kuradgeba)  

 სდექ!-Stop! (Sdeq) 

 მიწისძვრა-Earthquake (Mitsisdzvra) 

წყალდიდობა-Flood (Tskaldidoba) 
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