
 
 

 

     სახელი             გვარი                                                პროგრამა 

ვაჟა არეშიძე ელექტროობა 

კახაბერ ასლამაზაშვილი ელექტროობა 

ზურაბ ახვლედიანი ელექტროობა 

თორნიკე ბაგალიშვილი ელექტროობა 

გრიგოლი ბაქრაძე ელექტროობა 

არჩილ ბეჟუაშვილი ელექტროობა 

ირაკლი ბიწაძე ელექტროობა 

ფარიდ გასანოვ ელექტროობა 

ზვიადი გიგაური ელექტროობა 

თეიმურაზ გიგაური ელექტროობა 

გიორგი გოგიაშვილი ელექტროობა 

გიორგი გოგოლაძე ელექტროობა 

ხვიჩა გორგაძე ელექტროობა 

გურამი გურგენიძე ელექტროობა 

დავით კალხიტაშვილი ელექტროობა 

გიორგი კუპატაძე ელექტროობა 

ნიკოლოზ მეგრელიშვილი ელექტროობა 

თემური მესხია ელექტროობა 

გურამ მიგრიაული ელექტროობა 

ბორისი მიქაია ელექტროობა 



 
 

 

გია მუზაევი ელექტროობა 

ელვინ ნაბიევი ელექტროობა 

ორხან ნაბიევი ელექტროობა 

ლექსო ნადირაშვილი ელექტროობა 

იროდიონ ნასყიდაშვილი ელექტროობა 

გიორგი ნიკიფოროვი ელექტროობა 

ნიკოლოზ ნიკოლაიშვილი ელექტროობა 

დავით პაპიაშვილი ელექტროობა 

ალექსი პარკინაშვილი ელექტროობა 

ნიკოლოზ სხილაძე ელექტროობა 

კახაბერი ტყემალაძე ელექტროობა 

ზურაბ ქოჩორაშვილი ელექტროობა 

პაატა ქოჩორაშვილი ელექტროობა 

ვლადიმერ ქურდაძე ელექტროობა 

ზაალ ღამბაშიძე ელექტროობა 

შმაგი ყაყიჩაშვილი ელექტროობა 

ლევანი შოშიაშვილი ელექტროობა 

კახა ცოტნიაშვილი ელექტროობა 

ლევან ცხვარაძე ელექტროობა 

ლევანი ჭყონიძე ელექტროობა 

დავით ჯაბადარი ელექტროობა 



 
 

 

თორნიკე ჯაბადარი ელექტროობა 

ჯემალ ჯოხაძე ელექტროობა 

ბესარიონი გაგიევი ელექტროობა 

სოფიკო აბესაძე ვებ ინტერფეისის დეველოპერი 

აკაკი ასანიძე ვებ ინტერფეისის დეველოპერი 

მარიამი აფროსიძე ვებ ინტერფეისის დეველოპერი 

ნოდარ ბაკაშვილი ვებ ინტერფეისის დეველოპერი 

გიორგი ბეჟიტაშვილი ვებ ინტერფეისის დეველოპერი 

მალხაზი ბოკუჩავა ვებ ინტერფეისის დეველოპერი 

მარტინი განდელიანი ვებ ინტერფეისის დეველოპერი 

მარიამ დარჩიაშვილი ვებ ინტერფეისის დეველოპერი 

ნინო ზედელაშვილი ვებ ინტერფეისის დეველოპერი 

ტატო ზედელაშვილი ვებ ინტერფეისის დეველოპერი 

თათია თოდაძე ვებ ინტერფეისის დეველოპერი 

ნანა იაშაღაშვილი ვებ ინტერფეისის დეველოპერი 

თამარი კვეიძე ვებ ინტერფეისის დეველოპერი 

ნატალია კვირიკაშვილი ვებ ინტერფეისის დეველოპერი 

ნანა ლომსაძე ვებ ინტერფეისის დეველოპერი 

შალვა ლომსაძე ვებ ინტერფეისის დეველოპერი 

თორნიკე მეშველიანი ვებ ინტერფეისის დეველოპერი 

ნიკა ნატროშვილი ვებ ინტერფეისის დეველოპერი 



 
 

 

ზაქარია ნიკოლაძე ვებ ინტერფეისის დეველოპერი 

ჟანა ოთხვანი ვებ ინტერფეისის დეველოპერი 

თამარ ქემოკლიძე ვებ ინტერფეისის დეველოპერი 

მირიანი ჩუბინიძე ვებ ინტერფეისის დეველოპერი 

ვანო ჯანგირაშვილი ვებ ინტერფეისის დეველოპერი 

გიგო ბადრიძე ვებ ინტერფეისის დეველოპერი 

დიმიტრი კაკაბაძე ვებ ინტერფეისის დეველოპერი 

კოკა ჩალათაშვილი ვებ ინტერფეისის დეველოპერი 

ზურაბ ადეიშვილი ზეინკალ-სანტექნიკოსი 

დავით ბიჭიკაშვილი ზეინკალ-სანტექნიკოსი 

გოგა ბობოხიძე ზეინკალ-სანტექნიკოსი 

გიორგი დიასამიძე ზეინკალ-სანტექნიკოსი 

ვალერი კახნიაშვილი ზეინკალ-სანტექნიკოსი 

ზურაბი კვირიკაშვილი ზეინკალ-სანტექნიკოსი 

თორნიკე კიკვაძე ზეინკალ-სანტექნიკოსი 

ალექსი კოტოშაშვილი ზეინკალ-სანტექნიკოსი 

ალექსანდრე ღუტიშვილი ზეინკალ-სანტექნიკოსი 

გიორგი შეყლაშვილი ზეინკალ-სანტექნიკოსი 

რევაზი შველიძე ზეინკალ-სანტექნიკოსი 

ბესარიონი დონაძე ფილამწყობი 

ზურაბი თედიაშვილი ფილამწყობი 



 
 

 

გიორგი მწარიაშვილი ფილამწყობი 

თამაზ ნადირაშვილი ფილამწყობი 

გიორგი ნანდოშვილი ფილამწყობი 

ვახტანგ ნაჭყებია ფილამწყობი 

ვალერიან პაპაშვილი ფილამწყობი 

დავით ტუხაშვილი ფილამწყობი 

ლევან უსენაშვილი ფილამწყობი 

ვანო ჩოკოლაშვილი ფილამწყობი 

დავითი თოდაძე ფილამწყობი 

გენო ხვედელიძე ფილამწყობი 

რაშად ალიევი შედუღება 

ლევან ასლანიშვილი შედუღება 

გიორგი ახალკაცი შედუღება 

ჯონი ბოჭორიშვილი შედუღება 

გია გზირიშვილი შედუღება 

ივანე გუჩუა შედუღება 

ლიანა ელიაშვილი შედუღება 

ბაკურ ელიზბარაშვილი შედუღება 

ილია თადიაშვილი შედუღება 

გიორგი თარგამაძე შედუღება 

ლევან კაციაშვილი შედუღება 



 
 

 

ბაგრატ კვაჭაძე შედუღება 

ბაჩო კვაჭაძე შედუღება 

დავით კობაიძე შედუღება 

ზურაბ ლომიძე შედუღება 

ილია მურჯიკნელი შედუღება 

გიორგი მუჯირიშვილი შედუღება 

გიორგი ნოზაძე შედუღება 

ჯამბული პაპიძე შედუღება 

არჩილი სირანაშვილი შედუღება 

ვალერიან სიხარულიძე შედუღება 

გიორგი სოლნიშკინი შედუღება 

მერაბ ქორიძე შედუღება 

ირაკლი ღუღუნიშვილი შედუღება 

ივანე ყაველაშვილი შედუღება 

შალვა შკუბულიანი შედუღება 

მურმანი ჩაკვეტაძე შედუღება 

ლაშა ჩაჩაურაშვილი შედუღება 

ვლადიმერი ჩუბინიძე შედუღება 

სოსო ცინცაძე შედუღება 

ალექსი წელაური შედუღება 

პაპუნა წირქვაძე შედუღება 



 
 

 

დავით ჭიპაშვილი შედუღება 

ლევანი ჯალანდარი შედუღება 

გიორგი ჯიმშიტაშვილი შედუღება 

პაატა გაფრინდაშვილი წყალმომარაგებისა და წყალანირების სისტემები 

ლევანი გულორდავა წყალმომარაგებისა და წყალანირების სისტემები 

თორნიკე ზამთარაძე წყალმომარაგებისა და წყალანირების სისტემები 

დავითი თადიაშვილი წყალმომარაგებისა და წყალანირების სისტემები 

სილოვან კითაია წყალმომარაგებისა და წყალანირების სისტემები 

ბესიკ მეტრეველი წყალმომარაგებისა და წყალანირების სისტემები 

ლევან მეტრეველი წყალმომარაგებისა და წყალანირების სისტემები 

ნიკა სეხნიაშვილი წყალმომარაგებისა და წყალანირების სისტემები 

ბაგრატ ჭაჭუა წყალმომარაგებისა და წყალანირების სისტემები 

პეტრე ჯელიძე წყალმომარაგებისა და წყალანირების სისტემები 

გიორგი გაბელაია ჰაერის კონდიცირება 

გიორგი მიგინეიშვილი ჰაერის კონდიცირება 

ზაქარია მურჯიკნელი ჰაერის კონდიცირება 

მირიანი ნოზაძე ჰაერის კონდიცირება 

ირაკლი ტყებუჩავა ჰაერის კონდიცირება 

იაგო წიკლაური ჰაერის კონდიცირება 

 


