
დანართი №1  

   

კონკურსის პირველი ეტაპი - განცხადების გადარჩევა  

 

სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის მშენებლობის, სივრცითი მოწყობისა 

და ინფრასტრუქტურის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი მშენებლობის, სივრცითი მოწყობისა და 

ინფრასტრუქტურის საკითხებში 

N სახელი გვარი გადაწყვეტილება შენიშვნა 

1 ჯემალ ბერიძე აკმაყოფილებს მოთხოვნებს   

2 ჯამბულ თურმანიძე აკმაყოფილებს მოთხოვნებს   

3 გიორგი ლილუაშვილი აკმაყოფილებს მოთხოვნებს   

4 გია შერვაშიძე აკმაყოფილებს მოთხოვნებს   

   

 

 

 

 

 

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის, სახაზინო განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი ხაზინის საკითხებში 

N სახელი გვარი  გადაწყვეტილება შენიშვნა 

1 ლეილა აბაშიძე აკმაყოფილებს მოთხოვნებს   

2 მაია აბაშიძე არ აკმაყოფილებს მოთხოვნებს 
არ აქვს საკვალიფიკაციო მოთხოვნით დადგენილი უმაღლესი 

განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი  

3 გოგიტა ბერიძე არ აკმაყოფილებს მოთხოვნებს 
არ აქვს საკვალიფიკაციო მოთხოვნით დადგენილი უმაღლესი 

განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი  

4 მაია ბერიძე აკმაყოფილებს მოთხოვნებს   

5 თეა დავითაძე არ აკმაყოფილებს მოთხოვნებს 
არ აქვს საკვალიფიკაციო მოთხოვნით დადგენილი უმაღლესი 

განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი  

6 რამინ დიასამიძე არ აკმაყოფილებს მოთხოვნებს 
არ აქვს საკვალიფიკაციო მოთხოვნით დადგენილი უმაღლესი 

განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი  

7 თენგიზ თედორაძე აკმაყოფილებს მოთხოვნებს   

8 ჯამბულ თურმანიძე არ აკმაყოფილებს მოთხოვნებს 
არ აქვს საკვალიფიკაციო მოთხოვნით დადგენილი უმაღლესი 

განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი  

9 ხათუნა კონცელიძე  არ აკმაყოფილებს მოთხოვნებს 
არ აქვს საკვალიფიკაციო მოთხოვნით დადგენილი უმაღლესი 

განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი  

10 გიორგი ლილუაშვილი  არ აკმაყოფილებს მოთხოვნებს 
არ აქვს საკვალიფიკაციო მოთხოვნით დადგენილი უმაღლესი 

განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი  

11 გია შერვაშიძე  არ აკმაყოფილებს მოთხოვნებს 
არ აქვს საკვალიფიკაციო მოთხოვნით დადგენილი უმაღლესი 

განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი  

12 რაულ ცინცაძე აკმაყოფილებს მოთხოვნებს   

13 ნატო ცინცაძე  არ აკმაყოფილებს მოთხოვნებს 
არ აქვს საკვალიფიკაციო მოთხოვნით დადგენილი უმაღლესი 

განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი  

  

 

 

 

 

  

მთავარი სპეციალისტი ცხმორისის ადმინისტრაციულ ერთეულში 

N სახელი გვარი  გადაწყვეტილება შენიშვნა 

1 ილია ბერიძე აკმაყოფილებს მოთხოვნებს   

2 პუნხან გუსეინოვი აკმაყოფილებს მოთხოვნებს   

3 ჯამბულ თურმანიძე აკმაყოფილებს მოთხოვნებს   



4 თამილა ივანაძე აკმაყოფილებს მოთხოვნებს   

5 გიორგი ლილუაშვილი აკმაყოფილებს მოთხოვნებს   

6 გია შერვაშიძე აკმაყოფილებს მოთხოვნებს   

  
 

 

 

  

მთავარი სპეციალისტი მახუნცეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში 

N სახელი გვარი  გადაწყვეტილება შენიშვნა 

1 პუნხან გუსეინოვი აკმაყოფილებს მოთხოვნებს   

2 ჯამბულ თურმანიძე აკმაყოფილებს მოთხოვნებს   

3 ზურაბ კობალაძე აკმაყოფილებს მოთხოვნებს   

4 გიორგი ლილუაშვილი აკმაყოფილებს მოთხოვნებს   

5 მალხაზ საფარიძე აკმაყოფილებს მოთხოვნებს   

6 გიორგი ქვათაძე აკმაყოფილებს მოთხოვნებს   

7 გია შერვაშიძე აკმაყოფილებს მოთხოვნებს   

8 ცირა ჯაიანი აკმაყოფილებს მოთხოვნებს   

 

 


