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ნომინაცია ლამაზი ეზოს მონაწილეთა ფოტოები 

პროექტი „დავასუფთაოთ საქართველო - ფაზა III“ ფარგლებში ჩატარებული 

კონკურსი „სუფთა რეგიონი - 2017“ 
 

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით და 

შვედეთის მთავრობის ფინანსური უზრუნველყოფით პროექტს ახორციელებენ 

არასამთავრობო ორგანიზაციები: საქართველოს მწვანეთა 

მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველო, საქართველოს ბუნების 

მკვლევართა კავშირი „ორქისი“ და „ეკოლოგიური ცნობიერების ამაღლება და 

ნარჩენების მართვა“.   
 

 

Photos of the Participants of the “Beautiful Yard” Nomination 
 

Contest “Clean Region -2017” 

Conducted in the Framework of the Project “Clean Up Georgia –Phase III” 

 

The project - "Clean Up Georgia" (Phase III) is being  implemented by NGO 

Consortium - " The Greens Movement of Georgia / Friends of the Earth Georgia",  

Georgian Society of  Nature Explorers “Orchis, “Ecological Awareness and Waste 

Management”, with financial support of the Government of Sweden  and in 

collaboration with the Ministry of Environment and Natural Resources Protection of 

Georgia. 
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http://www.cleanup.ge/


გარემო და საზოგადოება (საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის პერიოდული გამოცემა) №5 (35)  

დეკემბერი 2017 

 

 საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა / დედამიწის მეგობრები 

საქართველო 24 
www.greens.ge,    www.cleanup.ge 

  

 

 
 

 

 
 

http://www.greens.ge/
http://www.cleanup.ge/


გარემო და საზოგადოება (საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის პერიოდული გამოცემა) №5 (35)  

დეკემბერი 2017 

 

 საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა / დედამიწის მეგობრები 

საქართველო 25 
www.greens.ge,    www.cleanup.ge 

  

 

 
 

 

 
 

http://www.greens.ge/
http://www.cleanup.ge/


გარემო და საზოგადოება (საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის პერიოდული გამოცემა) №5 (35)  

დეკემბერი 2017 

 

 საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა / დედამიწის მეგობრები 

საქართველო 26 
www.greens.ge,    www.cleanup.ge 

  

 

 
 

 

 
 

http://www.greens.ge/
http://www.cleanup.ge/


გარემო და საზოგადოება (საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის პერიოდული გამოცემა) №5 (35)  

დეკემბერი 2017 

 

 საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა / დედამიწის მეგობრები 

საქართველო 27 
www.greens.ge,    www.cleanup.ge 

  

 

 
 

 

 

http://www.greens.ge/
http://www.cleanup.ge/


გარემო და საზოგადოება (საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის პერიოდული გამოცემა) №5 (35)  

დეკემბერი 2017 

 

 საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა / დედამიწის მეგობრები 

საქართველო 28 
www.greens.ge,    www.cleanup.ge 

  

 

ახალსოფელი, გოგი ჩქვანავას ეზო 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.greens.ge/
http://www.cleanup.ge/


გარემო და საზოგადოება (საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის პერიოდული გამოცემა) №5 (35)  

დეკემბერი 2017 

 

 საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა / დედამიწის მეგობრები 

საქართველო 29 
www.greens.ge,    www.cleanup.ge 

  

 

 

 

 

 

http://www.greens.ge/
http://www.cleanup.ge/


გარემო და საზოგადოება (საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის პერიოდული გამოცემა) №5 (35)  

დეკემბერი 2017 

 

 საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა / დედამიწის მეგობრები 

საქართველო 30 
www.greens.ge,    www.cleanup.ge 

  

 

 

http://www.greens.ge/
http://www.cleanup.ge/


გარემო და საზოგადოება (საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის პერიოდული გამოცემა) №5 (35)  

დეკემბერი 2017 

 

 საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა / დედამიწის მეგობრები 

საქართველო 31 
www.greens.ge,    www.cleanup.ge 

  

 

 

http://www.greens.ge/
http://www.cleanup.ge/


გარემო და საზოგადოება (საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის პერიოდული გამოცემა) №5 (35)  

დეკემბერი 2017 

 

 საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა / დედამიწის მეგობრები 

საქართველო 32 
www.greens.ge,    www.cleanup.ge 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.greens.ge/
http://www.cleanup.ge/


გარემო და საზოგადოება (საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის პერიოდული გამოცემა) №5 (35)  

დეკემბერი 2017 

 

 საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა / დედამიწის მეგობრები 

საქართველო 33 
www.greens.ge,    www.cleanup.ge 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.greens.ge/
http://www.cleanup.ge/


გარემო და საზოგადოება (საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის პერიოდული გამოცემა) №5 (35)  

დეკემბერი 2017 

 

 საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა / დედამიწის მეგობრები 

საქართველო 34 
www.greens.ge,    www.cleanup.ge 

  

ახალაბასთუმანი, პაატა გოგელიას ეზო 

 

 

 

http://www.greens.ge/
http://www.cleanup.ge/


გარემო და საზოგადოება (საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის პერიოდული გამოცემა) №5 (35)  

დეკემბერი 2017 

 

 საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა / დედამიწის მეგობრები 

საქართველო 35 
www.greens.ge,    www.cleanup.ge 

  

http://www.greens.ge/
http://www.cleanup.ge/


გარემო და საზოგადოება (საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის პერიოდული გამოცემა) №5 (35)  

დეკემბერი 2017 

 

 საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა / დედამიწის მეგობრები 

საქართველო 36 
www.greens.ge,    www.cleanup.ge 

  

 

 

 

 

http://www.greens.ge/
http://www.cleanup.ge/


გარემო და საზოგადოება (საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის პერიოდული გამოცემა) №5 (35)  

დეკემბერი 2017 

 

 საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა / დედამიწის მეგობრები 

საქართველო 37 
www.greens.ge,    www.cleanup.ge 

  

 

 

 

http://www.greens.ge/
http://www.cleanup.ge/


გარემო და საზოგადოება (საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის პერიოდული გამოცემა) №5 (35)  

დეკემბერი 2017 

 

 საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა / დედამიწის მეგობრები 

საქართველო 38 
www.greens.ge,    www.cleanup.ge 

  

 

 

 

 

http://www.greens.ge/
http://www.cleanup.ge/


გარემო და საზოგადოება (საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის პერიოდული გამოცემა) №5 (35)  

დეკემბერი 2017 

 

 საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა / დედამიწის მეგობრები 

საქართველო 39 
www.greens.ge,    www.cleanup.ge 

  

 

 

 

http://www.greens.ge/
http://www.cleanup.ge/


გარემო და საზოგადოება (საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის პერიოდული გამოცემა) №5 (35)  

დეკემბერი 2017 

 

 საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა / დედამიწის მეგობრები 

საქართველო 40 
www.greens.ge,    www.cleanup.ge 

  

 

 

 

http://www.greens.ge/
http://www.cleanup.ge/


გარემო და საზოგადოება (საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის პერიოდული გამოცემა) №5 (35)  

დეკემბერი 2017 

 

 საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა / დედამიწის მეგობრები 

საქართველო 41 
www.greens.ge,    www.cleanup.ge 

  

 

 

 

http://www.greens.ge/
http://www.cleanup.ge/


გარემო და საზოგადოება (საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის პერიოდული გამოცემა) №5 (35)  

დეკემბერი 2017 

 

 საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა / დედამიწის მეგობრები 

საქართველო 42 
www.greens.ge,    www.cleanup.ge 

  

 

 

 

 

http://www.greens.ge/
http://www.cleanup.ge/


გარემო და საზოგადოება (საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის პერიოდული გამოცემა) №5 (35)  

დეკემბერი 2017 

 

 საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა / დედამიწის მეგობრები 

საქართველო 43 
www.greens.ge,    www.cleanup.ge 

  

 

 

 

http://www.greens.ge/
http://www.cleanup.ge/


გარემო და საზოგადოება (საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის პერიოდული გამოცემა) №5 (35)  

დეკემბერი 2017 

 

 საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა / დედამიწის მეგობრები 

საქართველო 44 
www.greens.ge,    www.cleanup.ge 

  

 

 

 

http://www.greens.ge/
http://www.cleanup.ge/


გარემო და საზოგადოება (საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის პერიოდული გამოცემა) №5 (35)  

დეკემბერი 2017 

 

 საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა / დედამიწის მეგობრები 

საქართველო 45 
www.greens.ge,    www.cleanup.ge 

  

 

 

 

 

http://www.greens.ge/
http://www.cleanup.ge/


გარემო და საზოგადოება (საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის პერიოდული გამოცემა) №5 (35)  

დეკემბერი 2017 

 

 საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა / დედამიწის მეგობრები 

საქართველო 46 
www.greens.ge,    www.cleanup.ge 

  

 

 

 

 

http://www.greens.ge/
http://www.cleanup.ge/


გარემო და საზოგადოება (საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის პერიოდული გამოცემა) №5 (35)  

დეკემბერი 2017 

 

 საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა / დედამიწის მეგობრები 

საქართველო 47 
www.greens.ge,    www.cleanup.ge 

  

ქ. ზუგდიდი, თეატრის ქუჩა, კორპუსის ეზო 

 

 

                       

http://www.greens.ge/
http://www.cleanup.ge/


გარემო და საზოგადოება (საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის პერიოდული გამოცემა) №5 (35)  

დეკემბერი 2017 

 

 საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა / დედამიწის მეგობრები 

საქართველო 48 
www.greens.ge,    www.cleanup.ge 

  

           

 

 

http://www.greens.ge/
http://www.cleanup.ge/


გარემო და საზოგადოება (საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის პერიოდული გამოცემა) №5 (35)  

დეკემბერი 2017 

 

 საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა / დედამიწის მეგობრები 

საქართველო 49 
www.greens.ge,    www.cleanup.ge 

  

 

 

 

 

http://www.greens.ge/
http://www.cleanup.ge/


გარემო და საზოგადოება (საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის პერიოდული გამოცემა) №5 (35)  

დეკემბერი 2017 

 

 საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა / დედამიწის მეგობრები 

საქართველო 50 
www.greens.ge,    www.cleanup.ge 

  

ქ. ზუგდიდი, ლაშა ღურწკაიას ეზო 

 

 

 

http://www.greens.ge/
http://www.cleanup.ge/


გარემო და საზოგადოება (საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის პერიოდული გამოცემა) №5 (35)  

დეკემბერი 2017 

 

 საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა / დედამიწის მეგობრები 

საქართველო 51 
www.greens.ge,    www.cleanup.ge 

  

 

 

 

http://www.greens.ge/
http://www.cleanup.ge/


გარემო და საზოგადოება (საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის პერიოდული გამოცემა) №5 (35)  

დეკემბერი 2017 

 

 საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა / დედამიწის მეგობრები 

საქართველო 52 
www.greens.ge,    www.cleanup.ge 

  

 

 

 

 

http://www.greens.ge/
http://www.cleanup.ge/


გარემო და საზოგადოება (საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის პერიოდული გამოცემა) №5 (35)  

დეკემბერი 2017 

 

 საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა / დედამიწის მეგობრები 

საქართველო 53 
www.greens.ge,    www.cleanup.ge 

  

ქ. ზუგდიდი, კახა დარასელიას ეზო 

 

 

http://www.greens.ge/
http://www.cleanup.ge/


გარემო და საზოგადოება (საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის პერიოდული გამოცემა) №5 (35)  

დეკემბერი 2017 

 

 საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა / დედამიწის მეგობრები 

საქართველო 54 
www.greens.ge,    www.cleanup.ge 

  

 

 

 

 

http://www.greens.ge/
http://www.cleanup.ge/


გარემო და საზოგადოება (საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის პერიოდული გამოცემა) №5 (35)  

დეკემბერი 2017 

 

 საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა / დედამიწის მეგობრები 

საქართველო 55 
www.greens.ge,    www.cleanup.ge 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.greens.ge/
http://www.cleanup.ge/


გარემო და საზოგადოება (საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის პერიოდული გამოცემა) №5 (35)  

დეკემბერი 2017 

 

 საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა / დედამიწის მეგობრები 

საქართველო 56 
www.greens.ge,    www.cleanup.ge 

  

ქ. ზუგდიდი, ვალტერ ჯიქიას ეზო 

 

 

 

http://www.greens.ge/
http://www.cleanup.ge/


გარემო და საზოგადოება (საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის პერიოდული გამოცემა) №5 (35)  

დეკემბერი 2017 

 

 საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა / დედამიწის მეგობრები 

საქართველო 57 
www.greens.ge,    www.cleanup.ge 

  

 

 

 

 

http://www.greens.ge/
http://www.cleanup.ge/


გარემო და საზოგადოება (საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის პერიოდული გამოცემა) №5 (35)  

დეკემბერი 2017 

 

 საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა / დედამიწის მეგობრები 

საქართველო 58 
www.greens.ge,    www.cleanup.ge 

  

თელავის მუნიციპალიტეტი, სოფ. მატანი, ვალტერ ქიტესაშვილის ეზო 

 

 

 

http://www.greens.ge/
http://www.cleanup.ge/


გარემო და საზოგადოება (საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის პერიოდული გამოცემა) №5 (35)  

დეკემბერი 2017 

 

 საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა / დედამიწის მეგობრები 

საქართველო 59 
www.greens.ge,    www.cleanup.ge 

  

 

 

http://www.greens.ge/
http://www.cleanup.ge/


გარემო და საზოგადოება (საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის პერიოდული გამოცემა) №5 (35)  

დეკემბერი 2017 

 

 საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა / დედამიწის მეგობრები 

საქართველო 60 
www.greens.ge,    www.cleanup.ge 

  

 

 

http://www.greens.ge/
http://www.cleanup.ge/


გარემო და საზოგადოება (საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის პერიოდული გამოცემა) №5 (35)  

დეკემბერი 2017 

 

 საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა / დედამიწის მეგობრები 

საქართველო 61 
www.greens.ge,    www.cleanup.ge 

  

 

 

 

http://www.greens.ge/
http://www.cleanup.ge/


გარემო და საზოგადოება (საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის პერიოდული გამოცემა) №5 (35)  

დეკემბერი 2017 

 

 საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა / დედამიწის მეგობრები 

საქართველო 62 
www.greens.ge,    www.cleanup.ge 

  

 

 

 

http://www.greens.ge/
http://www.cleanup.ge/


გარემო და საზოგადოება (საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის პერიოდული გამოცემა) №5 (35)  

დეკემბერი 2017 

 

 საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა / დედამიწის მეგობრები 

საქართველო 63 
www.greens.ge,    www.cleanup.ge 

  

ქ. ზუგდიდი, კიკალეიშვილების ეზო 

 

 

 

http://www.greens.ge/
http://www.cleanup.ge/


გარემო და საზოგადოება (საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის პერიოდული გამოცემა) №5 (35)  

დეკემბერი 2017 

 

 საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა / დედამიწის მეგობრები 

საქართველო 64 
www.greens.ge,    www.cleanup.ge 

  

 

 

 

 

http://www.greens.ge/
http://www.cleanup.ge/


გარემო და საზოგადოება (საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის პერიოდული გამოცემა) №5 (35)  

დეკემბერი 2017 

 

 საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა / დედამიწის მეგობრები 

საქართველო 65 
www.greens.ge,    www.cleanup.ge 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.greens.ge/
http://www.cleanup.ge/


გარემო და საზოგადოება (საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის პერიოდული გამოცემა) №5 (35)  

დეკემბერი 2017 

 

 საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა / დედამიწის მეგობრები 

საქართველო 66 
www.greens.ge,    www.cleanup.ge 

  

ქ. ზუგდიდი, ყალიჩავების ეზო 

 

 

 

http://www.greens.ge/
http://www.cleanup.ge/


გარემო და საზოგადოება (საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის პერიოდული გამოცემა) №5 (35)  

დეკემბერი 2017 

 

 საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა / დედამიწის მეგობრები 

საქართველო 67 
www.greens.ge,    www.cleanup.ge 

  

 

 

 

http://www.greens.ge/
http://www.cleanup.ge/


გარემო და საზოგადოება (საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის პერიოდული გამოცემა) №5 (35)  

დეკემბერი 2017 

 

 საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა / დედამიწის მეგობრები 

საქართველო 68 
www.greens.ge,    www.cleanup.ge 

  

 

 

 

 

http://www.greens.ge/
http://www.cleanup.ge/


გარემო და საზოგადოება (საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის პერიოდული გამოცემა) №5 (35)  

დეკემბერი 2017 

 

 საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა / დედამიწის მეგობრები 

საქართველო 69 
www.greens.ge,    www.cleanup.ge 

  

კახეთის მხარის საპატრულო პოლიციის ეზო 

 

 

 

http://www.greens.ge/
http://www.cleanup.ge/


გარემო და საზოგადოება (საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის პერიოდული გამოცემა) №5 (35)  

დეკემბერი 2017 

 

 საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა / დედამიწის მეგობრები 

საქართველო 70 
www.greens.ge,    www.cleanup.ge 

  

 

 

 

http://www.greens.ge/
http://www.cleanup.ge/


გარემო და საზოგადოება (საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის პერიოდული გამოცემა) №5 (35)  

დეკემბერი 2017 

 

 საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა / დედამიწის მეგობრები 

საქართველო 71 
www.greens.ge,    www.cleanup.ge 

  

 

 

 

 

http://www.greens.ge/
http://www.cleanup.ge/


გარემო და საზოგადოება (საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის პერიოდული გამოცემა) №5 (35)  

დეკემბერი 2017 

 

 საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა / დედამიწის მეგობრები 

საქართველო 72 
www.greens.ge,    www.cleanup.ge 

  

 

 

 

 

http://www.greens.ge/
http://www.cleanup.ge/


გარემო და საზოგადოება (საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის პერიოდული გამოცემა) №5 (35)  

დეკემბერი 2017 

 

 საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა / დედამიწის მეგობრები 

საქართველო 73 
www.greens.ge,    www.cleanup.ge 

  

გორის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ვარიანი, სოლომონ მაისურაძის ეზო 

 

 

 

 

http://www.greens.ge/
http://www.cleanup.ge/


გარემო და საზოგადოება (საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის პერიოდული გამოცემა) №5 (35)  

დეკემბერი 2017 

 

 საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა / დედამიწის მეგობრები 

საქართველო 74 
www.greens.ge,    www.cleanup.ge 

  

 

 

 

 

http://www.greens.ge/
http://www.cleanup.ge/


გარემო და საზოგადოება (საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის პერიოდული გამოცემა) №5 (35)  

დეკემბერი 2017 

 

 საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა / დედამიწის მეგობრები 

საქართველო 75 
www.greens.ge,    www.cleanup.ge 

  

 

 

 

 

http://www.greens.ge/
http://www.cleanup.ge/


გარემო და საზოგადოება (საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის პერიოდული გამოცემა) №5 (35)  

დეკემბერი 2017 

 

 საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა / დედამიწის მეგობრები 

საქართველო 76 
www.greens.ge,    www.cleanup.ge 

  

 

ქ. წნორი, ავთანდილ ტუხაშვილის ეზო 

 

 

 

http://www.greens.ge/
http://www.cleanup.ge/


გარემო და საზოგადოება (საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის პერიოდული გამოცემა) №5 (35)  

დეკემბერი 2017 

 

 საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა / დედამიწის მეგობრები 

საქართველო 77 
www.greens.ge,    www.cleanup.ge 

  

 

 

 

http://www.greens.ge/
http://www.cleanup.ge/


გარემო და საზოგადოება (საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის პერიოდული გამოცემა) №5 (35)  

დეკემბერი 2017 

 

 საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა / დედამიწის მეგობრები 

საქართველო 78 
www.greens.ge,    www.cleanup.ge 

  

ყვარელი, სოფ. ბალღოჯიანი, რამაზ ხვედელიძის ეზო 

 

 

 

http://www.greens.ge/
http://www.cleanup.ge/


გარემო და საზოგადოება (საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის პერიოდული გამოცემა) №5 (35)  

დეკემბერი 2017 

 

 საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა / დედამიწის მეგობრები 

საქართველო 79 
www.greens.ge,    www.cleanup.ge 

  

ყვარელი 

 

 

http://www.greens.ge/
http://www.cleanup.ge/


გარემო და საზოგადოება (საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის პერიოდული გამოცემა) №5 (35)  

დეკემბერი 2017 

 

 საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა / დედამიწის მეგობრები 

საქართველო 80 
www.greens.ge,    www.cleanup.ge 

  

 

 

 

http://www.greens.ge/
http://www.cleanup.ge/


გარემო და საზოგადოება (საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის პერიოდული გამოცემა) №5 (35)  

დეკემბერი 2017 

 

 საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა / დედამიწის მეგობრები 

საქართველო 81 
www.greens.ge,    www.cleanup.ge 

  

ლაგოდეხის მინიციპალიტეტი, სოფ მაწიმი, შორენა კოჭლამაზაშვილის ეზო 

 

 

http://www.greens.ge/
http://www.cleanup.ge/


გარემო და საზოგადოება (საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის პერიოდული გამოცემა) №5 (35)  

დეკემბერი 2017 

 

 საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა / დედამიწის მეგობრები 

საქართველო 82 
www.greens.ge,    www.cleanup.ge 

  

 

 

 

http://www.greens.ge/
http://www.cleanup.ge/


გარემო და საზოგადოება (საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის პერიოდული გამოცემა) №5 (35)  

დეკემბერი 2017 

 

 საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა / დედამიწის მეგობრები 

საქართველო 83 
www.greens.ge,    www.cleanup.ge 

  

 

 

http://www.greens.ge/
http://www.cleanup.ge/


გარემო და საზოგადოება (საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის პერიოდული გამოცემა) №5 (35)  

დეკემბერი 2017 

 

 საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა / დედამიწის მეგობრები 

საქართველო 84 
www.greens.ge,    www.cleanup.ge 

  

 

 

http://www.greens.ge/
http://www.cleanup.ge/


გარემო და საზოგადოება (საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის პერიოდული გამოცემა) №5 (35)  

დეკემბერი 2017 

 

 საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა / დედამიწის მეგობრები 

საქართველო 85 
www.greens.ge,    www.cleanup.ge 

  

 

 

http://www.greens.ge/
http://www.cleanup.ge/


გარემო და საზოგადოება (საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის პერიოდული გამოცემა) №5 (35)  

დეკემბერი 2017 

 

 საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა / დედამიწის მეგობრები 

საქართველო 86 
www.greens.ge,    www.cleanup.ge 
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გამოცემაზე მუშაობდა: მარიკა ფიროსმანაშვილი 

 
საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა / დედამიწის მეგობრები საქართველო 

საქართველო, თბილისი, სლავა მეტრეველის 4 

ტელ/ფაქსი: (+995 32) 2399543; ელ-ფოსტა: info@greens.ge 

ვებ-გვერდი: www.greens.ge,  www.cleanup.ge 
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