
N გვარი სახელი თანამდებობა ტელეფონის ნომერი

1 გურგენიძე  კონსტანტინე  დირექტორი 599694553

2 ნიკოლეიშვილი იზოლდა კადრების ინსპექტორი 577644480

3 საღრიშვილი  მალხაზი უფ.სპეციალისტი 595498389

4 გიორგაძე  ოლეგი მთავარი  სპეციალისტი 599908346

5 ჩახუნაშვილი  კნსტანტინე მთ. სპეციალისტი 598690039

6 გოგაძე  გოჩა მთ. სპეციალისტი 591272827

7 ქართველიშვილი  ავთანდილი იურისტი 577644496

8 ვაშაყმაძე  თებრონე ადმინისტრატორი 551023353

9 ძაგნიძე  ირინა ბუღალტერი 595488385

10 ძაგნიძე  მირანდა უფ.სპეციალისტი 599449466

11 ფუტკარაძე  შოთა სპეციალისტი 599701061

12 აბრამიძე  ზვიადი ოპერატორი 595282856

13 ჩახუნაშვილი  ლედი საქმეთა მამართველი 595938385

14 ბელთაძე  ელგუჯა მ.პ.პ. 577295952

15 ნიკოლეიშვილი  მამია მთ.სპეციალისტი 595586777

16 ფირანაშვილი  ბადრი სპეციალისტი 599402127

17 ხავთასი  ნინო ბუღალტრის თანაშემწე 555358999

18 არველაძე  რობერტი მთ.სპეციალისტი 5955785158

19 ჩახუნაშვილი  ნელი დეკორატორი 577300402

20 პაიკიძე რომანი ვეტერინარი 595319824

21 არველაძე მიხეილი ელექტრიკოსი  599438475

22 ქართველიშვილი არსენ ელექტრიკოსი  557725542

23 ჯოგლიძე  თეიმურაზი ელექტრიკოსი  591408387

24 მეფარიშვილი  მიხეილი მეეზოვე 599414934

25 კორძაძე  დარეჯანი მეეზოვე 555566429

26 სანიკიანი  ციცინო მეეზოვე 555498987
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27 ბრიგვაძე  მზია მეეზოვე 574057734

28 კიკვაძე   ენძელა მეეზოვე 551438088

29 გოგია  ზაირა მეეზოვე 599478297

30 ქავთარაძე  შადიმანი მეეზოვე 568896872

31 ფაცაცია  ვენერა მეეზოვე

32 ჩიქოვანი  ფაცია მეეზოვე

33 ხათრიძე  ლიანა მეეზოვე 555624221

34 ხურციძე  თამარი მეეზოვე 598436042

35 სოსელია ნატო მეეზოვე 555327506

36 კიკიუტაძე  გულთამზე მეეზოვე 555796259

37 ჩუბუნიძე  ფიქრია მეეზოვე 593366274

38 ქვაჩაკიძე  მაჟოლა მეეზოვე 591122805

39 გოგიბერიძე მაკა მეეზოვე 598733066

40 ძნელაძე  ლეილა მეეზოვე 551137576

41 ჩახუნაშვილი ნაზი მეეზოვე 558301749

42 აბრამიძე  ირინა მეეზოვე 551180836

43 ხარძეიშვილი  გულისა მეეზოვე 595297627

44 კოპალაძე  გელა მეეზოვე 598408373

45 ბაღდავაძე  გოჩა მეეზოვე 579133028

46 ჩიტავა ზინა მეეზოვე 557361625

47 ბერია  ნანული მეეზოვე 579700111

48 დვალიშვილი ნანა დამლაგებელი 599809677

49 მაღლაკელიძე   თვარიკო დამლაგებელი 599489510

50 მეფარიშვილი  მავლინა დამლაგებელი 593660658

51 მეფარიშვილი ნინა დამლაგებელი 577601995

52 ჩხეიძე  მაყვალა დამლაგებელი 599110203

53 ჩიკვაიძე ნანი დამლაგებელი 577385968

54 დვალიშვილი  ნაზი დამლაგებელი 555532445

55 კიკუტაძე  თამილა დამლაგებელი 577028670

56 ჩახუნაშილი  ცუცა დამლაგებელი 599379146

57 რიჟამაძე  ნაზი დამლაგებელი 599877664

58 დვალიშვილი  ნუგზარი დარაჯი 591902248

59 ცხადაშვილი   ზაური დარაჯი 596300405



60 ძაცნიძე  მალხაზი დარაჯი 599338560

61 ბურკაძე მიხეილი დარაჯი 595908032

62 გაბეჩავა  სიმონ დარაჯი 551070846

63 გაბუნია  ავთანდილი მთავარი  სპეციალისტი 595908524

64 ბარამიძე  ავთანდილი მძღოლი 551438088

65 ეფრემიძე  ნოდარ მძღოლი 597052155

66 კიკვაძე გიჩა მძღოლი 591638285

67 გოგაძე კახა მძღოლი 591510205

68 ჩხიროძე  ოთარი მძღოლი 591253541

69 ნიკოლეისვილი  ნოდარი მძღოლი 599872955

70 ჩახუნაშვილი ალექსი მუშა 571177800

71 ბარამიძე  სოსო მუშა 551221550

72 ბერია  ვაჟა მუშა 551580155

73 ჩაჩუა  აკაკი მუშა 551870306

74 ფუტკარაძე  ალექსანდრე მუშა 551175440

75 ფუტკარაძე ედუარდი მუშა 598529650

76 ფახურიძე  ბესიკი მუშა 598849222

77 დვალიშვილი  ვლადიმერი მუშა 591345960

78 მხეიძე  მალხაზი მუშა 551040575

79 ხელაძე  დათო მუშა

80 ნადირაძე  ზაზა მუშა 595767567

81 მიქაძე  გიგა მუშა 597401228

82 მსხილაძე  მიხეილი მუშა 577644483

83 ნეფარიძე გრიგოლი შემკეთებელი 593012255

84 ბაღდავაძე ნუგზარი შემკეთებელი 555548622

85 გაბუნია  ტარიელი შემკეთებელი 593447050

86 მანგოშვილი ზოია მუშა-დეკორატორი 551000002

87  ქიმუცაძე  ლეილა მეეზოვე 532222576


