
                        ა(ა)იპ ვანის კომუნალური გაერთიანება 

 
N   სახელი და გვარი თანამდებობა ტელ: 

1  კონსტანტინე გურგენიძე დირექტორი 599 69 45 53 

2 ძაგნიძე ირინა მთ. ბუღალტ.  

3  აბრამიძე ზვიადი მთ. სპეციალისტი  

4  გოგაძე გოჩა მთ. სპეციალისტი  

5 ჩახუნაშვილი კონსტანტინე მთ. სპეციალისტი  

6 არველაძე რობერტი მთ. სპევიალისტი  

7  ნიკოლეიშვილი მამია მთ. სპეციალისტი  

8 გიორგაძე ოლეგი მთ. სპეციალისტი  

9  ბელთაძე ელგუჯა მატერ.პასუხ.მგებე.  

10 ქართველიშვილი ავთანდილი იურისტი  

11  ვაშაყმაძე თებრონე ადმინისტრატორი  

12 საღრიშვილი მალხაზი უფრ. სპეციალისტი  

13  ძაგნიძე   მირანდა  უფრ. სპეციალისტი  

14 ნიკოლეიშვილი  იზოლდა კადრე.  ინსპექტორი  

15 ჩახუნაშვილი ლედი საქმეთამართველი  

16 გაბუნია ავთანდილი მთ. სპევიალისტი  

17 ხავთასი ნინო ბუღ.თანაშემწე  

18 ფირანაშვილი ბადრი სპეციალისტი  

19 ფუტკარაძე შოთა სპეციალისტი  

20  ჩახუნაშვილი ნელი დეკორატორი  

21  პაიკიძე რომანი ვეტერინარი  

22 არველაძე მიხეილი ელექტრიკოსი  

23 ჯოგლიძე თემურაზი ელექტრიკოსი  

24 ქართველიშვილი  არსენა ელექტრიკოსი  

25  ბაღდავაძე ნუგზარი შემკეთებელი  

26 გაბუნია ტარიელი შემკეთებელი  

27 ნეფარიძე გრიგორი შემკეთებელი  

28 ადეიშვილი გიორგი დარაჯი  

29 ბურკაძე მიხეილი დარაჯი  

30 კორძაძე აბელი დარაჯი  

31 ცხადაშვილი გიგა დარაჯი  

32  დვალიშვილი ნუგზარი დარაჯი  

33 კიკვაძე გოჩა მძღოლი  

34 ბარამიძე ავთანდილი მძღოლი  

35 გოგაძე კახა მძღოლი  

36 მახარაძე სულიკო მძღოლი  

37 ჩხიროძე ოთარი მძღოლი  

38 ნიკოლეიშვილი ნოდარი მძღოლი  

39 ჩაჩუა აკაკი მუშა  

40 ბარამიძე სოსო მუშა  

41 ხელაძე დათო მუშა  



42 მხეიძე მალხაზი მუშა  

43 ბერია ვაჟა მუშა  

44 დვალიშვილი ვლადიმერი მუშა  

45 ფუტკარაძე ედუარდი მუშა  

46  ფუტკარაძე ალექსანდრე მუშა  

47 ჩახუნაშვილი  ალექსი მუშა  

48 ფახურიძე ბესიკი მუშა  

49 მიქაძე გიგა მუშა  

50 ნადირაძე ზაზა მუშა  

51 მსხილაძე მიხეილი მუშა  

52 სოსელია ნატალია მეეზოვე  

53 ფაცაცია ვენერა მეეზოვე  

54 ჩიქოვანი ფაცია მეეზოვე  

55 ქავთარაძე შადიმანი მეეზოვე  

56 ქვაჩაკიძე მაჟოლა მეეზოვე  

57 ღვინიანიძე ნინო მეეზოვე  

58 ჩუბუნიძე ფიქრია მეეზოვე  

59 ძნელაძე ლეილა მეეზოვე  

60 ხათრიძე ლიანა მეეზოვე  

61 ბერია  ნანული მეეზოვე  

62 ხარძეიშვილი   გულისა მეეზოვე  

63 გოგიბერიძე მაკა მეეზოვე  

64 ხურციძე თამარი მეეზოვე  

65 აბრამიძე ირინა მეეზოვე  

66 ხელაძე თამაზი მეეზოვე  

67  კორძაძე დარეჯანი მეეზოვე  

68  მარიკა ტრაპაიძე მეეზოვე  

69  კოპალაძე გელა მეეზოვე  

70 ბრიგვაძე მზია მეეზოვე  

71 ჩიტავა ზინა მეეზოვე  

72 კიკუტაძე გულმთაზე მეეზოვე  

73 ნამიჭეიშვილი ტარიელი მეეზოვე  

74 სანიკიანი ციცინო მეეზოვე  

75 ჩახუნაშვილი ნაზი მეეზოვე  

76 დვალიშვილი ნაზი დამლაგებელი  

77 ჩიკვაიძე ნანი დამლაგებელი  

78 მეფარიშვილი ნინა დამლაგებელი  

79 ჩახუნაშვილი ცუცა დამლაგებელი  

80 კიკუტაძე თამილა დამლაგებელი  

81 ჩხეიძე მაყვალა დამლაგებელი  

82 ლომთაძე ანა დამლაგებელი  

83 დვალიშვილი ნანა დამლაგებელი  

84 მამასახლისი მალვინა დამლაგებელი  

85 რიჟამაძე  ნარგიზა დამლაგებელი  

86 მანგოშვილი ზოია მუშა-დეკორატორი  

 

 


