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კონფერენცია ენერგეტიკა და გარემო თეზისების 
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31 ღლიღვაშვილი ვ.
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35 კოღუაშვილი პ. მიწის მმართველობა 2018
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საფუძვლები მექანიკის ინჟინერიაში 2018
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61 დავითაია ვ. ცხოვრების ფურცლები წ.2 2018

62 ქალაქი: კრიტიკული საკითხავი 2018
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გამაგრებული ისტორიული დასახლებები 

საქართველოს ჩრდილოეთ მთიანეთში 2018

65 Graaf R. Four Walls and a Roof 2017
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68 ერისთავი ე. ენერგეტიკის რეგულირების საფუძვლები წ.1 2000

69 ერისთავი ე. ენერგეტიკის რეგულირების საფუძვლები წ.2 2001
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71 ჩომახიძე ხ. საქართველოს გაზმომარაგების პრობლემები 2006

72 ჩომახიძე დ. საქართველოს ენერგეტიკული უსაფრთხოება 2003

73 ჩომახიძე დ. საქართველოს ენერგეტიკული ბალანსი 2007

74 მირცხულავა დ. საქართველოს ენერგეტიკული სტრატეგია 2004

75

ინტერრელიგიური დიალოგი მშვიდობისათვის მე 3 

კონფერენცია1918-2018 2018

76 თავაძე გ. ბუნებრივი მონოპოლიები და მათი რეგულირება 2005

77 ჩომახიძე დ.

საქართველოს ენერგეტიკული პოტენციალის 
გამოყენების ეკონომიკურ-ეკოლოგიური 
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