
 
 

 

     სახელი             გვარი                                                  პროგრამა 

ჯონი ბარავი ავტომობილის ზეინკალი 

ოთარი გაბისონია ავტომობილის ზეინკალი 

ტახირ ზეინალოვი ავტომობილის ზეინკალი 

დავით მჭედლიშვილი ავტომობილის ზეინკალი 

დავით ქურქჩიან ავტომობილის ზეინკალი 

იური შავიშვილი ავტომობილის ზეინკალი 

გიორგი ბანცაძე ბუღალტერი 

ვერიკო ბერუაშვილი ბუღალტერი 

მარიამ ბეყოშვილი ბუღალტერი 

ანაიდა ბიბილური ბუღალტერი 

ირმა გაბლაია ბუღალტერი 

ქეთევან გაბრიჭიძე ბუღალტერი 

ჟანა გამჯაშვილი ბუღალტერი 

მიხეილი გეჯაძე ბუღალტერი 

გოგიტა გოგალაძე ბუღალტერი 

ირმა გოგუა ბუღალტერი 

იზაბელა გულუა ბუღალტერი 

ლელა გუჯეჯიანი ბუღალტერი 

ნინო დარსალია ბუღალტერი 

ანი ზუბიაშვილი ბუღალტერი 



 
 

 

ქეთევან თეგაძე ბუღალტერი 

ომარ იაკობაძე ბუღალტერი 

ნინო ირემაძე ბუღალტერი 

ლალი კენჭოშვილი ბუღალტერი 

ნათია კიკალიშვილი ბუღალტერი 

თამთა კოდელაშვილი ბუღალტერი 

ნინო კოდელაშვილი ბუღალტერი 

ნინო მერებაშვილი ბუღალტერი 

ლევან მითაგვარია ბუღალტერი 

ანნა ნანობაშვილი ბუღალტერი 

ლუბა ნაჭყებია ბუღალტერი 

თეონა ობოლაძე-ჩოხელი ბუღალტერი 

თამარ პაიკიძე ბუღალტერი 

თეა სამუნაშვილი ბუღალტერი 

სოფიკო სამუნაშვილი ბუღალტერი 

ელზა სეხნიაშვილი ბუღალტერი 

ანა სვანიძე ბუღალტერი 

ნესტანი სოლოღაშვილი ბუღალტერი 

ლიანა ტარზიანი ბუღალტერი 

ნინო ქირია ბუღალტერი 

ლია შპეტიშვილი ბუღალტერი 



 
 

 

ნინო ჩოკორაია ბუღალტერი 

თამარ წიკლაური ბუღალტერი 

სანდრო ხუციშვილი ბუღალტერი 

ნათია ბალიაშვილი გარემოს დაცვის ტექნიკოსი 

ლაშა ვარდოსანიძე გარემოს დაცვის ტექნიკოსი 

ბადრი მაჭარაშვილი გარემოს დაცვის ტექნიკოსი 

ირმა მაჭარაშვილი გარემოს დაცვის ტექნიკოსი 

ლუკა ოთიაშვილი გარემოს დაცვის ტექნიკოსი 

ლუკა სირაძე გარემოს დაცვის ტექნიკოსი 

მარიამი სუხიტაშვილი გარემოს დაცვის ტექნიკოსი 

გიორგი შავლუხაშვილი გარემოს დაცვის ტექნიკოსი 

ინა შატბერაშვილი გარემოს დაცვის ტექნიკოსი 

ვლადიმერი ჩარკვიანი გარემოს დაცვის ტექნიკოსი 

ვლადიმერი ჩაჩანიძე გარემოს დაცვის ტექნიკოსი 

კახა ჩუბინიძე გარემოს დაცვის ტექნიკოსი 

ლია ხეჩუმაშვილი გარემოს დაცვის ტექნიკოსი 

თადა ხოფერია გარემოს დაცვის ტექნიკოსი 

ვარლამ ჯულაყიძე გარემოს დაცვის ტექნიკოსი 

გიორგი ასლანიშვილი დურგალი 

ნატო ბერულავა დურგალი 

ავთანდილ ბექაური დურგალი 



 
 

 

დავითი გრიგალაშვილი დურგალი 

ბექა გურჩიანი დურგალი 

ალექსანდრე დემინაშვილი დურგალი 

ლაშა თევდორაშვილი დურგალი 

ლაშა თოდუა დურგალი 

ერიკ მანუკიანი დურგალი 

თორნიკე მეტრეველი დურგალი 

შოთა მუტაფიანი დურგალი 

ნიკა ნიქაბაძე დურგალი 

ირაკლი სოლოღაშვილი დურგალი 

ლაშა ტყებუჩავა დურგალი 

რომანი ქოჩქიანი დურგალი 

დავით ხანდოლიშვილი დურგალი 

ნიკოლოზ ხანდოლიშვილი დურგალი 

იოსებ აბულაძე 
ელექტრონული და ციფრული ხელსაწყოების 

დიაგნოსტიკოს-შემკეთებელი 

ლევანი ბოკუჩავა 
ელექტრონული და ციფრული ხელსაწყოების 

დიაგნოსტიკოს-შემკეთებელი 

დავით კანკია 
ელექტრონული და ციფრული ხელსაწყოების 

დიაგნოსტიკოს-შემკეთებელი 

ზურა მახარობლიშვილი 
ელექტრონული და ციფრული ხელსაწყოების 

დიაგნოსტიკოს-შემკეთებელი 

ნოდარ სალუქაშვილი 
ელექტრონული და ციფრული ხელსაწყოების 

დიაგნოსტიკოს-შემკეთებელი 

ბეჟან სვანიძე 
ელექტრონული და ციფრული ხელსაწყოების 

დიაგნოსტიკოს-შემკეთებელი 

გრიგორი სიგუა 
ელექტრონული და ციფრული ხელსაწყოების 

დიაგნოსტიკოს-შემკეთებელი 



 
 

 

ნიკოლოზ ფოფხაძე 
ელექტრონული და ციფრული ხელსაწყოების 

დიაგნოსტიკოს-შემკეთებელი 

ილია ღაჭავა 
ელექტრონული და ციფრული ხელსაწყოების 

დიაგნოსტიკოს-შემკეთებელი 

რომანი ცივქარაშვილი 
ელექტრონული და ციფრული ხელსაწყოების 

დიაგნოსტიკოს-შემკეთებელი 

შახო ჯავახია 
ელექტრონული და ციფრული ხელსაწყოების 

დიაგნოსტიკოს-შემკეთებელი 

ზაური ალადოშვილი ელექტროობა 

თორნიკე ალოიანი ელექტროობა 

ზაზა ანთიძე ელექტროობა 

გიორგი არზუმანოვი ელექტროობა 

არჩილ არჩემაშვილი ელექტროობა 

მიხეილი არჩვაძე ელექტროობა 

ბექა ბენდელიანი ელექტროობა 

თორნიკე ბერელიძე ელექტროობა 

გოგა ბობოხიძე ელექტროობა 

მიხეილ ბუხნიკაშვილი ელექტროობა 

რამაზ გაჩეჩილაძე ელექტროობა 

გიორგი გვარამაძე ელექტროობა 

ლეონ გრიქუროვი ელექტროობა 

მალხაზ გუგულაშვილი ელექტროობა 

საბა დარსაველიძე ელექტროობა 

ზაზა დიღმელიშვილი ელექტროობა 

ალექსანდრე ზანგურაშვილი ელექტროობა 



 
 

 

გიორგი თაზიშვილი ელექტროობა 

კონსტანტინე თორია ელექტროობა 

დავით კავთიაშვილი ელექტროობა 

ტარიელ კასრაძე ელექტროობა 

ლევან კერესელიძე ელექტროობა 

ნიკა კიღურაძე ელექტროობა 

დაჩი კორძაძე ელექტროობა 

ლევან კურტანიძე ელექტროობა 

ომარი კურტანიძე ელექტროობა 

ნონა კუსრაშვილი ელექტროობა 

გიორგი კუხალაშვილი ელექტროობა 

ლუკა ლომიძე ელექტროობა 

გია მანჩხაშვილი ელექტროობა 

გიორგი მელიშვილი ელექტროობა 

გიორგი მოსიაშვილი ელექტროობა 

გიგა ნავრუზოვი ელექტროობა 

ლევან ნატროშვილი ელექტროობა 

პაატა ოქრიაშვილი ელექტროობა 

დავით პეტროსიანი ელექტროობა 

აპოლონ სამუშია ელექტროობა 

ვაჟა საძაგლიშვილი ელექტროობა 



 
 

 

ალექსანდრე სევოიანი ელექტროობა 

ირაკლი სვანიძე ელექტროობა 

ლევან სხილაძე ელექტროობა 

ვალერიან ტალახაძე ელექტროობა 

ალექსანდრე ტარტარაშვილი ელექტროობა 

ლევან უზარაშვილი ელექტროობა 

ნიკა უკლება ელექტროობა 

ვახტანგ ფოჩხიძე ელექტროობა 

გურამ ქავთარაძე ელექტროობა 

გიორგი ქაფიანიძე ელექტროობა 

შოთა ყოლბაია ელექტროობა 

გაიოზ ჩადუნელი ელექტროობა 

ლაშა ჩალაძე ელექტროობა 

ალექსანდრე ჩახმახაშვილი ელექტროობა 

მამუკა ჩიხრაძე ელექტროობა 

მიხეილ ჩოხელი ელექტროობა 

ჯონი ჩხიკვაძე ელექტროობა 

ვალერიან ცოფურაშვილი ელექტროობა 

ოთარ ძაგანია ელექტროობა 

თორნიკე წაქაძე ელექტროობა 

გიორგი ხატიაშვილი ელექტროობა 



 
 

 

გიორგი ხაჩატურიანი ელექტროობა 

ლევან ჯაში ელექტროობა 

სპარტაკ ჯოჯიშვილი ელექტროობა 

დავითი ალოიანი ვებ ინტერფეისის დეველოპერი 

ნიკა ბალტაჩიანი ვებ ინტერფეისის დეველოპერი 

დავით ბანეთიშვილი ვებ ინტერფეისის დეველოპერი 

ელისო გაზდელიანი ვებ ინტერფეისის დეველოპერი 

დავითი დერისიანი ვებ ინტერფეისის დეველოპერი 

ბექა ეჯიბიშვილი ვებ ინტერფეისის დეველოპერი 

ნიკოლას ზეინალოვი ვებ ინტერფეისის დეველოპერი 

ლაშა თევზაძე ვებ ინტერფეისის დეველოპერი 

ჯუმბერი კეკენაძე ვებ ინტერფეისის დეველოპერი 

არმენ კირაკოსიანი ვებ ინტერფეისის დეველოპერი 

გიორგი კოსტანიანი ვებ ინტერფეისის დეველოპერი 

მაიკლი მაგდალასოვი ვებ ინტერფეისის დეველოპერი 

ლევან მაისურაძე ვებ ინტერფეისის დეველოპერი 

ანაბელი სოლომნიშვილი ვებ ინტერფეისის დეველოპერი 

გიორგი უკლება ვებ ინტერფეისის დეველოპერი 

ომარ ქარუმიძე ვებ ინტერფეისის დეველოპერი 

გიორგი ქვილითაია ვებ ინტერფეისის დეველოპერი 

ბესიკი წიკლაური ვებ ინტერფეისის დეველოპერი 



 
 

 

რომანი გულიაშვილი თაბაშირმუყაოს სპეციალისტი 

შალვა შიოშვილი თაბაშირმუყაოს სპეციალისტი 

გიორგი ჩიჯავაძე თაბაშირმუყაოს სპეციალისტი 

გურამ ავალიშვილი კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი 

გიორგი ახალკაცი კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი 

ბესიკ ბერძენიშვილი კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი 

ზურაბ ბლიაძე კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი 

არა გაბოიან კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი 

გიორგი გელაშვილი კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი 

ვიქტორი გელაძე კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი 

ნიკა გურული კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი 

დავით ვარდოსანიძე კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი 

გიორგი ვარდუაშვილი კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი 

გიორგი ზაქაშვილი კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი 

ავთანდილ ზინდრიშვილი კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი 

ნიკა ზღაპარაძე კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი 

ომარ თუშიშვილი კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი 

რომანი კაკულია კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი 

თორნიკე კასრაძე კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი 

ნიკა კევლიშვილი კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი 

საბა კვირიკაშვილი კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი 



 
 

 

არტურ მათევოსიანი კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი 

ნუკრი მათიაშვილი კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი 

ნიკა მკრტიჩევი კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი 

მიხაილ მურადოვი კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი 

გიორგი ნაზაროვი კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი 

ალექსანდრე ნატროშვილი კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი 

ემზარ სამნიაშვილი კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი 

ნიკოლოზი სამნიაშვილი კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი 

ვანიკო სოლომნიშვილი კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი 

ალექსანდრე ურგებაძე კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი 

გია ქობულოვი კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი 

ჯარჯი ღვინიანიძე კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი 

არმენ ჩარჩიანი კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი 

ნიკოლოზ ჩოხელი კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი 

სოსო ცერცვაძე კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი 

არჩილ წიკლაური კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი 

დიმიტრი ხახვიაშვილი კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი 

დიმიტრი ხეთაგური კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი 

გიორგი ხოხობაშვილი კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი 

ცოტნე ხულორდავა კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი 

ლაშა აბულაშვილი მებათქაშე 



 
 

 

ალბერტი მამაცაშვილი მებათქაშე 

დავით პაპიძე მებათქაშე 

გიორგი სულუაშვილი მებათქაშე 

ალექსანდრე ქამხაძე მებათქაშე 

ამირანი ქურდაძე მებათქაშე 

ბესიკ შუბითიძე მებათქაშე 

ლუკა ჭიპაშვილი მებათქაშე 

კონსტანტინე ხითარიშვილი მებათქაშე 

გიორგი ჯლანტიაშვილი მებათქაშე 

შოთა ჯლანტიაშვილი მებათქაშე 

თენგიზ ანთაძე მღებავი 

იმედა ირემაძე მღებავი 

გიორგი კახაძე მღებავი 

ბაქარი ფანჩვიძე მღებავი 

გიორგი ძამუკაშვილი მღებავი 

მანანა ეუაშვილი მძერწავი(არქიტექტურული დეტალების) 

ზურაბ თავართქილაძე მძერწავი(არქიტექტურული დეტალების) 

გივი კვირიკაშვილი მძერწავი(არქიტექტურული დეტალების) 

ნათია ლომიძე მძერწავი(არქიტექტურული დეტალების) 

ნანა მენაბდიშვილი მძერწავი(არქიტექტურული დეტალების) 

გურამი მუმლაძე მძერწავი(არქიტექტურული დეტალების) 



 
 

 

ვალერი რობაქიძე მძერწავი(არქიტექტურული დეტალების) 

გიორგი ურგებაშვილი მძერწავი(არქიტექტურული დეტალების) 

თეონა ქენქაძე მძერწავი(არქიტექტურული დეტალების) 

გიორგი ხუციშვილი მძერწავი(არქიტექტურული დეტალების) 

თეიმურაზ არევაძე 

მძიმე სამშენებლო ტექნიკის (ავტოგრეიდერი, 

სატვირთველიდაჰიდრავლიკურიექსკავატორი) 

ოპერატორი 

ალექსანდრე ბერიძე 

მძიმე სამშენებლო ტექნიკის (ავტოგრეიდერი, 

სატვირთველიდაჰიდრავლიკურიექსკავატორი) 

ოპერატორი 

საბა გელაშვილი 

მძიმე სამშენებლო ტექნიკის (ავტოგრეიდერი, 

სატვირთველიდაჰიდრავლიკურიექსკავატორი) 

ოპერატორი 

გიორგი გიორგაძე 

მძიმე სამშენებლო ტექნიკის (ავტოგრეიდერი, 

სატვირთველიდაჰიდრავლიკურიექსკავატორი) 

ოპერატორი 

რუსლან გუსეინოვ 

მძიმე სამშენებლო ტექნიკის (ავტოგრეიდერი, 

სატვირთველიდაჰიდრავლიკურიექსკავატორი) 

ოპერატორი 

ნიკა დანდურიშვილი 

მძიმე სამშენებლო ტექნიკის (ავტოგრეიდერი, 

სატვირთველიდაჰიდრავლიკურიექსკავატორი) 

ოპერატორი 

მარადი ვანაძე 

მძიმე სამშენებლო ტექნიკის (ავტოგრეიდერი, 

სატვირთველიდაჰიდრავლიკურიექსკავატორი) 

ოპერატორი 

პავლე თოდუა 

მძიმე სამშენებლო ტექნიკის (ავტოგრეიდერი, 

სატვირთველიდაჰიდრავლიკურიექსკავატორი) 

ოპერატორი 

კახა კახაძე 

მძიმე სამშენებლო ტექნიკის (ავტოგრეიდერი, 

სატვირთველიდაჰიდრავლიკურიექსკავატორი) 

ოპერატორი 

თემური ლაზარეშვილი 

მძიმე სამშენებლო ტექნიკის (ავტოგრეიდერი, 

სატვირთველიდაჰიდრავლიკურიექსკავატორი) 

ოპერატორი 

ნიკა მამულაშვილი 

მძიმე სამშენებლო ტექნიკის (ავტოგრეიდერი, 

სატვირთველიდაჰიდრავლიკურიექსკავატორი) 

ოპერატორი 

მალხაზ მეფარიშვილი 

მძიმე სამშენებლო ტექნიკის (ავტოგრეიდერი, 

სატვირთველიდაჰიდრავლიკურიექსკავატორი) 

ოპერატორი 



 
 

 

პაატა მიქელთაძე 

მძიმე სამშენებლო ტექნიკის (ავტოგრეიდერი, 

სატვირთველიდაჰიდრავლიკურიექსკავატორი) 

ოპერატორი 

ლევან მიქიაშვილი 

მძიმე სამშენებლო ტექნიკის (ავტოგრეიდერი, 

სატვირთველიდაჰიდრავლიკურიექსკავატორი) 

ოპერატორი 

ვახტანგი ნოდია 

მძიმე სამშენებლო ტექნიკის (ავტოგრეიდერი, 

სატვირთველიდაჰიდრავლიკურიექსკავატორი) 

ოპერატორი 

დავითი შიოშვილი 

მძიმე სამშენებლო ტექნიკის (ავტოგრეიდერი, 

სატვირთველიდაჰიდრავლიკურიექსკავატორი) 

ოპერატორი 

გოჩა ცინდელიანი 

მძიმე სამშენებლო ტექნიკის (ავტოგრეიდერი, 

სატვირთველიდაჰიდრავლიკურიექსკავატორი) 

ოპერატორი 

გოგა ჭალიძე 

მძიმე სამშენებლო ტექნიკის (ავტოგრეიდერი, 

სატვირთველიდაჰიდრავლიკურიექსკავატორი) 

ოპერატორი 

გიორგი ჭყოიძე 

მძიმე სამშენებლო ტექნიკის (ავტოგრეიდერი, 

სატვირთველიდაჰიდრავლიკურიექსკავატორი) 

ოპერატორი 

ალიხან ხმალაძე 

მძიმე სამშენებლო ტექნიკის (ავტოგრეიდერი, 

სატვირთველიდაჰიდრავლიკურიექსკავატორი) 

ოპერატორი 

მარიამ აბულაძე ოფისის მენეჯერი(მდივან-რეფერენტი) 

მარინა ანთაძე ოფისის მენეჯერი(მდივან-რეფერენტი) 

გიორგი არაბული ოფისის მენეჯერი(მდივან-რეფერენტი) 

რუსუდანი არევაძე ოფისის მენეჯერი(მდივან-რეფერენტი) 

ამირანი ატაშვილი ოფისის მენეჯერი(მდივან-რეფერენტი) 

ლონდა ახალაია ოფისის მენეჯერი(მდივან-რეფერენტი) 

ოლესია ბერიძე ოფისის მენეჯერი(მდივან-რეფერენტი) 

სოფიო ბექაური ოფისის მენეჯერი(მდივან-რეფერენტი) 

მარი ბორჩაშვილი ოფისის მენეჯერი(მდივან-რეფერენტი) 



 
 

 

გვანცა ბუკია ოფისის მენეჯერი(მდივან-რეფერენტი) 

ნათია გესლაიძე ოფისის მენეჯერი(მდივან-რეფერენტი) 

მთვარისა გობეჯიშვილი ოფისის მენეჯერი(მდივან-რეფერენტი) 

ოლია დავითაშვილი ოფისის მენეჯერი(მდივან-რეფერენტი) 

ნინო დავითულიანი ოფისის მენეჯერი(მდივან-რეფერენტი) 

იამზე ზურაბაშვილი ოფისის მენეჯერი(მდივან-რეფერენტი) 

თამთა თავართქილაძე ოფისის მენეჯერი(მდივან-რეფერენტი) 

ნინო თამაზაშვილი ოფისის მენეჯერი(მდივან-რეფერენტი) 

სვეტლანა თიბილოვი ოფისის მენეჯერი(მდივან-რეფერენტი) 

ნინი ივანოვი ოფისის მენეჯერი(მდივან-რეფერენტი) 

ნინო კვანტრიშვილი ოფისის მენეჯერი(მდივან-რეფერენტი) 

გიორგი კვარაცხელია ოფისის მენეჯერი(მდივან-რეფერენტი) 

ლიზი კვირიკაშვილი ოფისის მენეჯერი(მდივან-რეფერენტი) 

ლელა კლდიაშვილი ოფისის მენეჯერი(მდივან-რეფერენტი) 

მაია კოსტავა ოფისის მენეჯერი(მდივან-რეფერენტი) 

ლევან ლომაძე ოფისის მენეჯერი(მდივან-რეფერენტი) 

მარიამ ლომსაძე ოფისის მენეჯერი(მდივან-რეფერენტი) 

ვიოლეტა ნერსესიანი ოფისის მენეჯერი(მდივან-რეფერენტი) 

მაია სვანიძე ოფისის მენეჯერი(მდივან-რეფერენტი) 

თორნიკე ფარღალავა ოფისის მენეჯერი(მდივან-რეფერენტი) 

ეკატერინე ქევხიშვილი ოფისის მენეჯერი(მდივან-რეფერენტი) 



 
 

 

მაია ყაფლანიშვილი ოფისის მენეჯერი(მდივან-რეფერენტი) 

ნინო შელია ოფისის მენეჯერი(მდივან-რეფერენტი) 

მარიამ შონია ოფისის მენეჯერი(მდივან-რეფერენტი) 

მარიკა შუბლაძე ოფისის მენეჯერი(მდივან-რეფერენტი) 

მაია ჩაველაშვილი ოფისის მენეჯერი(მდივან-რეფერენტი) 

შორენა ხახიშვილი ოფისის მენეჯერი(მდივან-რეფერენტი) 

ედიტა ხერიმიანი ოფისის მენეჯერი(მდივან-რეფერენტი) 

მარიამ ხერხეულიძე ოფისის მენეჯერი(მდივან-რეფერენტი) 

გვანცა ჯაჯანიძე ოფისის მენეჯერი(მდივან-რეფერენტი) 

იონათანი არევაძე 
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების მშენებელ-

ტექნიკოსი 

ნიკუშა მასურაშვილი 
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების მშენებელ-

ტექნიკოსი 

ბექა მენაბდიშვილი 
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების მშენებელ-

ტექნიკოსი 

ნიკოლოზ მიქელაძე 
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების მშენებელ-

ტექნიკოსი 

დალი მოქია 
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების მშენებელ-

ტექნიკოსი 

მამუკა მხეიძე 
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების მშენებელ-

ტექნიკოსი 

ლაშა ნოდია 
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების მშენებელ-

ტექნიკოსი 

ზაქარია რამაზაშვილი 
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების მშენებელ-

ტექნიკოსი 

ტატო ფანჩულიძე 
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების მშენებელ-

ტექნიკოსი 

არსენ ბეჟანიშვილი სავალი ნაწილის ტექნიკოსი 

გელა ბერიაშვილი სავალი ნაწილის ტექნიკოსი 

გურამ ბერიძე სავალი ნაწილის ტექნიკოსი 



 
 

 

გიორგი ბულისკერია სავალი ნაწილის ტექნიკოსი 

დეივიდ გასპარიანი სავალი ნაწილის ტექნიკოსი 

მალხაზი ერისთავი სავალი ნაწილის ტექნიკოსი 

ბექა ვანციან სავალი ნაწილის ტექნიკოსი 

ალექსი თევდორაშვილი სავალი ნაწილის ტექნიკოსი 

სიმონი ლაცაბიძე სავალი ნაწილის ტექნიკოსი 

დავით ლიპარტელიანი სავალი ნაწილის ტექნიკოსი 

ალექსი მარჩილაშვილი სავალი ნაწილის ტექნიკოსი 

დავით მოდებაძე სავალი ნაწილის ტექნიკოსი 

პაატა მსხვილიძე სავალი ნაწილის ტექნიკოსი 

ბესიკ მუმლაძე სავალი ნაწილის ტექნიკოსი 

არჩილ ნუკრაძე სავალი ნაწილის ტექნიკოსი 

ვალერი სიხარულიძე სავალი ნაწილის ტექნიკოსი 

ლაშა სუხიტაშვილი სავალი ნაწილის ტექნიკოსი 

ლევან ტოპაშიანი სავალი ნაწილის ტექნიკოსი 

დიმიტრი ჩადუნელი სავალი ნაწილის ტექნიკოსი 

ხვიჩა ჯაოშვილი სავალი ნაწილის ტექნიკოსი 

ვასილ ბატიაშვილი 
სასურსათო პროდუქტების ეკოლოგიური კონტროლის 

სპეციალისტი 

ნათია ბაშინურიძე 
სასურსათო პროდუქტების ეკოლოგიური კონტროლის 

სპეციალისტი 

ია ბეწუნაიძე 
სასურსათო პროდუქტების ეკოლოგიური კონტროლის 

სპეციალისტი 

გაგა ბოჭორიშვილი 
სასურსათო პროდუქტების ეკოლოგიური კონტროლის 

სპეციალისტი 



 
 

 

ვენერა ბუზალაძე 
სასურსათო პროდუქტების ეკოლოგიური კონტროლის 

სპეციალისტი 

ანა გამეზარდაშვილი 
სასურსათო პროდუქტების ეკოლოგიური კონტროლის 

სპეციალისტი 

თიკო ექიზაშვილი 
სასურსათო პროდუქტების ეკოლოგიური კონტროლის 

სპეციალისტი 

მედეია თურქაძე 
სასურსათო პროდუქტების ეკოლოგიური კონტროლის 

სპეციალისტი 

მარინე მასურაშვილი 
სასურსათო პროდუქტების ეკოლოგიური კონტროლის 

სპეციალისტი 

ვერიკო მელაშვილი 
სასურსათო პროდუქტების ეკოლოგიური კონტროლის 

სპეციალისტი 

ანი ნიაზაშვილი 
სასურსათო პროდუქტების ეკოლოგიური კონტროლის 

სპეციალისტი 

გიორგი საბანაძე 
სასურსათო პროდუქტების ეკოლოგიური კონტროლის 

სპეციალისტი 

ლუკა სტეფანიშვილი 
სასურსათო პროდუქტების ეკოლოგიური კონტროლის 

სპეციალისტი 

ნინო ტიკურიშვილი 
სასურსათო პროდუქტების ეკოლოგიური კონტროლის 

სპეციალისტი 

გელა უგრეხელიძე 
სასურსათო პროდუქტების ეკოლოგიური კონტროლის 

სპეციალისტი 

დავით ფილფანი 
სასურსათო პროდუქტების ეკოლოგიური კონტროლის 

სპეციალისტი 

ილია ფილფანი 
სასურსათო პროდუქტების ეკოლოგიური კონტროლის 

სპეციალისტი 

მარიამ ყოჩიაშვილი 
სასურსათო პროდუქტების ეკოლოგიური კონტროლის 

სპეციალისტი 

მარიამ შუბითიძე 
სასურსათო პროდუქტების ეკოლოგიური კონტროლის 

სპეციალისტი 

მარიკა ცხადაძე 
სასურსათო პროდუქტების ეკოლოგიური კონტროლის 

სპეციალისტი 

ბექა აბულაძე ტოპოგრაფი 

გიორგი ბაღდავაძე ტოპოგრაფი 

გიორგი ბერაია ტოპოგრაფი 

დავით ბიბილეიშვილი ტოპოგრაფი 

ბექა გულედანი ტოპოგრაფი 



 
 

 

ვლადიმერ ზაქაიძე ტოპოგრაფი 

გიორგი თოფურია ტოპოგრაფი 

გეგი მერლანი ტოპოგრაფი 

გიორგი ნოსელიძე ტოპოგრაფი 

ერეკლე შერვაშიძე ტოპოგრაფი 

სოფიკო ჩიტიშვილი ტოპოგრაფი 

გიორგი ძმანაშვილი ტოპოგრაფი 

შენგელი არაბული ფილამწყობი 

ლუკა ბოლღაშვილი ფილამწყობი 

გიორგი ბურჯანაძე ფილამწყობი 

გიორგი გიგაური ფილამწყობი 

სანდრო ზაუტაშვილი ფილამწყობი 

საბა კიკნაძე ფილამწყობი 

ვიტალი კოსიაშვილი ფილამწყობი 

გიორგი მარტიროსიანი ფილამწყობი 

ლევან მურღუევი ფილამწყობი 

გიორგი შაქარაშვილი ფილამწყობი 

ანზორ ჭინჭარაული ფილამწყობი 

გიორგი ჯოჯიშვილი ფილამწყობი 

ვიტალი ბუხნიკაშვილი შედუღება 

ზვიადი გაბაძე შედუღება 



 
 

 

გენადი გიორგაშვილი შედუღება 

ვაჟა გოგიაშვილი შედუღება 

ნოდარი თაბაგარი შედუღება 

გიორგი იარაჯული შედუღება 

სერგეი კაზარიან შედუღება 

მერაბ კეჩხუაშვილი შედუღება 

ბონდო კვინიკაძე შედუღება 

პარმენ ლურსმანაშვილი შედუღება 

ალექსი მეკოშკიშვილი შედუღება 

დავით მერკვილაძე შედუღება 

ვასილ მოლოდინი შედუღება 

გიორგი მოცრაძე შედუღება 

გიორგი მჭედლიძე შედუღება 

გიორგი ნოდია შედუღება 

ლაშა სამხარაძე შედუღება 

ავთანდილ საჯაია შედუღება 

ნოდარ ქიტიაშვილი შედუღება 

ზვიად ქორიძე შედუღება 

მირიან ქუბრიაშვილი შედუღება 

პაატა შაბალაიძე შედუღება 

ზაზა შარიქაძე შედუღება 



 
 

 

ლაშა შემაზაშვილი შედუღება 

გიგა შუღლიაშვილი შედუღება 

სპარტაკი ძგიბაშვილი შედუღება 

ნუგზარი ხაზუაშვილი შედუღება 

ნოდარ ხატიაშვილი შედუღება 

არმენ ხაჩატურიან შედუღება 

გიორგი ბარათელი ძრავის შემკეთებელი 

ნოდარ ბასიაშვილი ძრავის შემკეთებელი 

გივი ბიხანაშვილი ძრავის შემკეთებელი 

თორნიკე ბლიაძე ძრავის შემკეთებელი 

გიორგი ბუცხრიკიძე ძრავის შემკეთებელი 

თეიმურაზ გიგაური ძრავის შემკეთებელი 

ნიკა იმნაიშვილი ძრავის შემკეთებელი 

ვლადიმერ ინაშვილი ძრავის შემკეთებელი 

გიორგი კაპანაძე ძრავის შემკეთებელი 

ამირანი კიკნაძე ძრავის შემკეთებელი 

ზაზა კოშაძე ძრავის შემკეთებელი 

ზურაბ კუდუხაშვილი ძრავის შემკეთებელი 

გიორგი ლალიაშვილი ძრავის შემკეთებელი 

ბექა ლაღაძიშვილი ძრავის შემკეთებელი 

ვახტანგი პაპასკირი ძრავის შემკეთებელი 



 
 

 

გიორგი რეხვიაშვილი ძრავის შემკეთებელი 

სპარტაკ სადუნიშვილი ძრავის შემკეთებელი 

ნოდარი ქეთელაური ძრავის შემკეთებელი 

ნანა ქუთათელაძე ძრავის შემკეთებელი 

გეგა შეთეკაური ძრავის შემკეთებელი 

ზურაბ ადეიშვილი წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემები 

გიორგი დიასამიძე წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემები 

ზურაბი კვირიკაშვილი წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემები 

გიორგი ქიტიაშვილი წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემები 

დავით ჭაჭუა წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემები 

ვარლამი არევაძე ხის მხატვრული დამუშავების სპეციალისტი 

აფლატუნ გუმბატოვი ხის მხატვრული დამუშავების სპეციალისტი 

იური მიქაელიანი ხის მხატვრული დამუშავების სპეციალისტი 

ზურა ნუროშვილი ხის მხატვრული დამუშავების სპეციალისტი 

ირაკლი სილაგაძე ხის მხატვრული დამუშავების სპეციალისტი 

მიხეილ ტყემალაძე ხის მხატვრული დამუშავების სპეციალისტი 

თეონა ღვინიაშვილი ხის მხატვრული დამუშავების სპეციალისტი 

მალხაზი ჩხაპელია ხის მხატვრული დამუშავების სპეციალისტი 

თეიმურაზ ხაინდრავა ხის მხატვრული დამუშავების სპეციალისტი 

თორნიკე ჯაჭვლიანი ხის მხატვრული დამუშავების სპეციალისტი 

გია გაბიანი ჰაერის კონდიცირება 



 
 

 

ნუკრი დავითაძე ჰაერის კონდიცირება 

ბექა კაპანაძე ჰაერის კონდიცირება 

ირაკლი კაპანაძე ჰაერის კონდიცირება 

მიხეილი კვინიკაძე ჰაერის კონდიცირება 

დავითი კურცხალია ჰაერის კონდიცირება 

ნიკოლოზ მაისურაძე ჰაერის კონდიცირება 

ნუკრი ჟვანია ჰაერის კონდიცირება 

ბადრი ქიქავა ჰაერის კონდიცირება 

მამუკა ციცვიძე ჰაერის კონდიცირება 

თამაზ ძინძიბაძე ჰაერის კონდიცირება 

 


