
FTviTdafinansebaze momuSave centrebi 

წარმომადგენლობითი საბჭო 

I mowveva 

 

1. saqarTvlos teqnikuri universitetis samTo-geologiuri fakultetis 

"geoekologiuri kvlevebisa da ganaTlebis samecniero centri". sxdoma #13, 

10 oqtomberi, 2007 weli. 

2. saqarTvlos teqnikuri universitetis "perspeqtiuli mimarTulebis centri".  

sxdoma #38, 23 ivlisi, 2009 weli. 

3. saqarTvlos teqnikuri universitetis "kulturologiisa da qarTuli 

kulturis kvlevis centri".  sxdoma #38, 23 ivlisi, 2009 weli. 

4. saqarTvlos teqnikuri universitetis "samxedro-saiJinro teqnologiebis 

kvleviTi centri". sxdoma #38, 23 ivlisi, 2009 weli. 

5. saqarTvlos teqnikuri universitetis qimiuri teqnologiisa da 

metalurgiis fakultetis "SeduRebis teqnologiaTa centri". sxdoma #38, 23 

ivlisi, 2009 weli. 

6. saqarTvlos teqnikuri universitetis qimiuri teqnologiisa da 

metalurgiis fakultetis "biologiurad aqtiur nivTierebaTa kvlevis 

centri".sxdoma #41, 18 noemberi, 2009 weli. 

7. saqarTvlos teqnikuri universitetis "mSeneblobis proeqtirebisa da 

eqspertizis centri". sxdoma #41, 18 noemberi, 2009 weli. 

8. saqarTvlos teqnikuri universitetis qimiuri teqnologiisa da 

metalurgiis fakultetis mxatvruli mominanqrebisa da masalebis 

mxatvruli damuSavebis eqsperimentalur-SemoqmedebiTi centri "qarTuli 

minanqari". sxdoma #41, 18 noemberi, 2009 weli. 

9. saqarTvlos teqnikuri universitetis informatikisa da marTvis sistemebis 

fakultetTan arsebuli samecniero-kvleviTi centri - "Teoriuli fizikis 

da nanooptikis centri". sxdoma #43, 28 dekemberi, 2009 weli. 

10. saqarTvlos teqnikuri universitetis "kvalifikaciis amaRlebis da 

gadamzadebis centri". sxdoma #43, 28 dekemberi, 2009 weli. 

11. saqarTvlos teqnikuri universitetis samSeneblo fakultetis  "wylis 

xarisxisa da teqnologiebis samecniero kvleviTi centri".        sxdoma 

#43, 28 dekemberi, 2009 weli. 

12. saqarTvlos teqnikuri universitetis "birTvuli inJineriis centri". 



sxdoma #44, 3 Tebervali, 2010 weli. 

13. saqarTvlos teqnikuri universitetis arqiteqturis, urbanistikis da 

dizainis fakultetis "uwyveti ganaTlebisa da arqiteqtorTa profesiuli 

ganviTarebis centri". sxdoma #44, 3 Tebervali, 2010 weli. 

14. saqarTvlos teqnikuri universitetis samTo-geologiuri fakultetis 

samecniero-sakvlevi centri - "samTo eleqtromeqanika". sxdoma #45, 17 

marti, 2010 weli. 

15. saqarTvlos teqnikuri universitetis "profesiuli ganviTarebis, 

mecnierebisa da kulturis sauniversiteto centri". sxdoma #45, 17 marti, 

2010 weli. 

16. saqarTvlos teqnikuri universitetis energetikisa da telekomunikaciis 

fakultetTan arsebuli saswavlo centri - "Sneider-Telasi". sxdoma #45, 17 

marti, 2010 weli. 

17. saqarTvlos teqnikuri universitetis informatikisa da marTvis sistemebis 

fakultetTan arsebuli "kiberusafrTxoebis samecniero-saswavlo centri". 

sxdoma #47, 7 maisi, 2010 weli. 

18. saqarTvlos teqnikuri universitetTan arsebuli "Savi zRvis auzis 

qveynebis ekonomikuri TanamSromlobis ganviTarebis kvlevebis 

saerTaSoriso centri". sxdoma #47, 7 maisi, 2010 weli. 

19. saqarTvlos teqnikuri universitetis satransporto da manqanaTmSeneblobis 

fakultetTan arsebuli "rkinigzis transportis da teqnikuri saSualebebis 

da infrastruqturis samecniero-sainJinro centri". sxdoma #47, 7 maisi, 

2010 weli. 

20. saqarTvlos teqnikuri universitetis humanitarul-teqnikur fakultetTan 

arsebuli "investiciebis mozidvisa da marTvis samecniero-saswavlo 

centri". sxdoma #47, 7 maisi, 2010 weli. 

21. saqarTvlos teqnikuri universitetis qimiuri teqnologiisa da 

metalurgiis fakultetTan arsebuli "funqcionaluri danafarebisa da 

nanonawilakebis eleqtroqimiuri teqnologiebis centri". sxdoma #47, 7 

maisi, 2010 weli. 

22. saqarTvlos teqnikuri universiteti, saqarTvelos sainJinro akademia, 

sainovacio-saproeqto centri "sufTa wyali". sxdoma #47, 7 maisi, 2010 weli. 

23. stu-s arqiteqturis, urbanistikisa da dizainis fakultetze "SemoqmedebiTi 

turebis Caratebis" debuleba. sxdoma #48, 23 ivnisi, 2010 weli. 



24. saqarTvlos teqnikuri universitetis informatikisa da marTvis sistemebis 

fakultetTan arsebuli "IT-konsalTingis samecniero kvlevis centri". 

sxdoma #48, 23 ivnisi, 2010 weli. 

25. saqarTvlos teqnikuri universitetis samSeneblo fakultetis  "saswavlo, 

samecniero-kvleviTi cemtri". sxdoma #48, 23 ivnisi, 2010 weli. 

26. saqarTvlos teqnikuri universitetTan arsebuli saswavlo centri 

"sainformacio teqnologiebi biznessa da ekonomikaSi". sxdoma #48, 23 

ivnisi, 2010 weli. 

27. saqarTvlos teqnikuri universitetis qimiuri teqnologiisa da 

metalurgiis fakultetTan arsebuli "eleqtrometalurgiis saswavlo-

samecniero centri". sxdoma #48, 23 ivnisi, 2010 weli. 

28. saqarTvlos teqnikuri universitetis qimiuri teqnologiisa da 

metalurgiis fakultetTan arsebuli "masalaTa Tvisebebis saswavlo-

samecniero centri". sxdoma #48, 23 ivnisi, 2010 weli. 

29. saqarTvlos teqnikuri universitetTan arsebuli "mSeneblobisa da 

nagebobebis kvlevebis centri". sxdoma #48, 23 ivnisi, 2010 weli. 

30. saqarTvlos teqnikuri universitetTan arsebuli "eleqtromeqanikis 

samecniero-teqnikuri centri". sxdoma #48, 23 ivnisi, 2010 weli. 

31. saqarTvlos teqnikuri universitetis satransporto da manqanaTmSeneblobis 

fakultetTan arsebuli "manqanaTmSeneblobis mowyobilobebis 

avtomatizebuli marTvis sistemebis samecniero-sainJinro centri". sxdoma 

#48, 23 ivnisi, 2010 weli. 

32. saqarTvlos teqnikuri universitetTan arsebuli saswavlo-samecniero 

centri - "teqnikuri eqspertiza da usafrTxoeba mSeneblobaSi". sxdoma #48, 

23 ivnisi, 2010 weli. 

33. saqarTvlos teqnikuri universitetTan arsebuli"bioinJineriis centri". 

sxdoma #48, 23 ivnisi, 2010 weli. 

34. saqarTvlos teqnikuri universitetis humanitarul-teqnikur fakultetTan 

arsebuli "saswavlo-samecniero mTargmnelobiTi centri". sxdoma #49, 22 

ivlisi, 2010 weli. 

35. saqarTvlos teqnikuri universitetis energetikisa da telekomunikaciis 

fakultetTan arsebuli "energetikis ekonomikisa da menejmentis 

samecniero-kvleviTi centri". sxdoma #49, 22 ivlisi, 2010 weli. 



36. saqarTvlos teqnikuri universitetis energetikisa da telekomunikaciis 

fakultetTan arsebuli "energoauditis trening-centri". sxdoma #49, 22 

ivlisi, 2010 weli. 

37. stu-s satransporto da manqanaTmSeneblobis fakultetis sainJinro grafikisa da 

teqnikuri meqanikis departamentSi "umaRlesi skolisgrafikuli disciplinebis 

maswavlebelTa momzadebis saswavlo centris" Seqmnisa da misi debulebis damtkicebis 

Sesaxeb. stu-s akademiuri sabWos dadgenileba #317 (momxs. prof. anzor 

SavguliZe);sxdoma #52,  

38. stu-sTan arsebuli "samrewvelo bioekoteqnologiebis” samecniero-saswavlo 

centris Seqmnisa da misi debulebis damtkicebis Sesaxeb. stu-s akademiuri sabWos 

dadgenileba #313 (momxs. prof. lamara saxvaZe;)sxdoma #53 

39. samSeneblo fakultetis samoqalaqo da samrewvelo mSeneblobis departamentTan 

arsebuli ,,usafrTxo nagebobaTa mSeneblobis centris“ (kvalifikaciis 

asamaRlebeli kursebi) Seqmnisa da misi debulebis  damtkicebis Sesaxeb. stu-s 

akademiuri sabWos dadgenileba #314 (momxs. prof. aguli soxaZe); sxdoma #53 

40. ,,energetikisa da telekomunikaciis samecniero-teqnikuri centris" Seqmnisa da misi 

debulebis damtkicebis Sesaxeb. stu-s akademiuri sabWos dadgenileba #315 (momxs. 

prof. gia arabiZe); sxdoma #53 

41. ”meqanikur samuSaoTa sainJinro samecniero-saswavlo centris” Seqmnisa da 

misi debulebis damtkicebis Sesaxeb stu-s akademiuri sabWos #330 

dadgenileba  (momxs. prof. zaza miqaZe); sxdoma #54 

42. "abiturientTa momzadebis centris” Seqmnisa da misi debulebis damtkicebis 

Sesaxeb stu-s akademiuri sabWos #331 dadgenileba  (momxs. prof. Tamaz 

beJuaSvili); sxdoma #54 

43. ”kulturologiisa da qarTuli kulturis kvlevis centris” 

dasaxelebaSi cvlilebis (evrointegrireba)Setanis damtkicebis Sesaxeb 

stu-s akademiuri sabWos #332 dadgenileba (momxs. prof. zurab 

gamezardaSvili); sxdoma #54 

 

 

 

 

 

 

 



წარმომადგენლობითი საბჭო 

II mowveva 

 

44. `sursaTis uvneblobisa da xarisxis marTvis saswavlo-samecniero-sawarmoo 

centri~ stu-s akademiuri sabWos dadgenileba #352 (momxs. prof. T. 

megreliZe); sxdoma #4, 2010 wlis  22 dekemberi. 

45. `struqturul kvlevaTa respublikuri centri~ stu-s akademiuri sabWos 

dadgenileba #353 (momxs. prof. T. ZigraSvili); sxdoma #4, 2010 wlis  22 

dekemberi. 

46. `qarTuli kulturuli memkvidreobis Seswavla da dacva~ saswavlo-

samecniero centri. stu-s akademiuri sabWos dadgenileba #354 (momxs. prof. 

n. xazaraZe); sxdoma #4, 2010 wlis  22 dekemberi. 

47. stu-sTan arsebulisamecniero-sainJinro centri `utilizacia", stu-s 

akademiuri sabWos dadgenileba #365 (momxs. prof. z. gasitaSvili); sxdoma 

#5, 2010 wlis  29 dekemberi. 

48. stu-sTan arsebuli`qarTuli enis teqnologizebis saswavlo-samecniero 

centri~, stu-s akademiuri sabWos dadgenileba #378 (momxs. prof. z. 

gasitaSvili); sxdoma #5, 2010 wlis  29 dekemberi. 

49. stu-s informatikisa da marTvis sistemebis fakultetTan arsebuli 

`modelirebisa da marTvis" sainJinro-samecniero cenrti. stu-s akademiuri 

sabWos dadgenileba #379 (momxs. prof. z. gasitaSvili); sxdoma #5, 2010 

wlis  29 dekemberi. 

50. stu-sTan arsebuli  giorgi nikolaZis saxelobis samTo klubi„Sxara“, stu-

s akademiuri  sabWos dadgenileba #286 (momxs. prof. b.   barkalaia), 

sxdoma #7, 2011 wlis  28 ianvari. 

51. axalgazrda mecnierTa da studentTa  inovaciuri saqmianobis     

xelSemwyobi sauniversiteto centri `erTad~,  stu-s akademiuri  sabWos   

dadgenileba #376 (momxs. prof. m. axobaZe), sxdoma #7, 2011 wlis  28 

ianvari. 

52. stu-sTanarsebuli `eleqtronuli swavlebis saswavlo-samecniero centri". 

saqarTvelos teqnikuri universitetis warmomadgenlobiTi sabWos 2011 wlis 

11 Tebervlis #8 sxdomaze prof. Tamar lominaZem  warmoadgina sakiTxi' 

53. eleqtroenergetikisa da bunebrivi gazis sferoSi procesebis    

Semfasebeli momsaxurebis serTificirebis organo (so).  akademiuri 

http://gtu.ge/Departaments/rcsr/�


sabWos dadgenileba    #399 (momxs.  prof. g. arabiZe); sxdoma #9,2011 

wlis  2 marti. 

54.  saqarTvelos teqnikur universitetTan arsebuli saswavlo- samecniero 

xidsacdeli centri,   akademiuri sabWos dadgenileba  #400 (momxs.  prof. 

T. WuraZe); sxdoma #9, 2011 wlis  2 marti. 

55.  stu-s energetikisa da telekomunikaciis fakultetTan arsebuli 

`maRaltemperaturuli Tbofizikuri procesebis samecniero-sainJinro  

centri",   akademiuri sabWos dadgenileba  #401 (momxs.  prof. 

g.arabiZe);sxdoma #9, 2011 wlis  2 marti. 

56.  saqarTvelos teqnikur universitetTan arsebuli `avtomatizaciis  

samecniero-teqnikuri inovaciebis centri", akademiuri sabWos dadgenileba    

#402 (momxs.  prof. l. imnaiSvili.); sxdoma #9, 2011 wlis  2 marti. 

57. stu-s samTo-geologiuri fakultetis tyibulis samTo-teqnologiuri 

instituti, akademiuri sabWos dadgenilebebi #414 da  #423 (momxs. prof. 

anzor abSilava), sxdoma #11, 2011 wlis  15 aprili. 

58. stu-s `biblioTekaTmcodneobisa da axali sainformacio teqnologiebis 

danergvis samecniero-kvleviTi da saswavlo centri~, akademiuri sabWos 

dadgenileba #420 (momxs. prof. zaza miqaZe), sxdoma #11, 2011 wlis  15 

aprili. 

59. `efeqturi mikroorganizmebis saswavlo-samecniero centri~, akademiuri 

sabWos dadgenileba #415 (momxs. prof. zaza miqaZe), sxdoma #11, 2011 wlis  

15 aprili. 

60. `garemosdacviTi treining-centri~,  akademiuri sabWos dadgenileba #430 

(momxs. prof. g. mWedliSvili), sxdoma #12, 2011 wlis  10 maisi. 

61. `molekuluri fizikis axali warmodgenebi mikro da  nanoteqnologiebSi 

samecniero-teqnologiuri saswavlo centri”  akademiuri sabWos 

dadgenileba  #431 (momxs. prof a. Ggerasimovi), sxdoma #12, 2011 wlis  10 

maisi. 

62. `eTnokulturuli teqnologiebis kvlevis centri~, akademiuri sabWos 

dadgenileba  #432 (momxs. prof. g. kokoSaSvili), sxdoma #12, 2011 wlis  10 

maisi. 

63. `miwisqveSa sivrceebis aTvisebis samecniero-kvleviTi da saproeqto 

centris~ Seqmnisa da misi debulebis damtkicebis Sesaxeb. akademiuri 

sabWos dadgenileba  #440  (momxs. prof. i. gujabiZe), sxdoma #12, 2011 wlis  

10 maisi. 



64. stu-s satransporto da manqanaTmSeneblobis fakultetTan `ekonomikisa da 
menejmentis centri~, akademiuri sabWos dadgenileba #449 (momxs. prof. g. 

abramiSvili), sxdoma #13, 2011 wlis  22 ivnisi.   სატრანსპორტო და 
მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი 
ცენტრის  დასახელება - ეკონომიკის და მენეჯმენტის ცენტრი 
დაფუძნების  თარიღი და ბრძანების ნომერი - 2011 წ-ის 22 ივნისი. სხდომა #13, 
დადგენილება # 449. 
ცენტრის ხელმძღვანელი -   გოდერძი ტყეშელაშვილი ტელ: email: g.tkeshelashvili@gtu.ge 

2018 წ-ს განხორციელებული სამუშაოების შესახებ 
თანამშრომლები :გიორგი სისვაძე, ვასილ დარბაიძე. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

65. stu-s qimiuri teqnologiebisa da metalurgiis fakultetTan 

`feradliTonuri masalebis metalurgiis samecniero-sainJinro centri”,  

akademiuri sabWos dadgenileba  #453 (momxs. prof z. oqroscvariZe),sxdoma 

#13, 2011 wlis  22 ivnisi. 

66. stu-sTan `Tanamedrove ekologiuri teqnologiebisa da mwvane ekonomikis  

ganviTarebis xelSemwyobi centri, akademiuri sabWos dadgenileba  #467 

(momxs. prof S. bosikaSvili), sxdoma #13, 2011 wlis  22 ivnisi. 

67. stu-s  `samSeneblo fakultetis saswavlo, samecniero-kvleviTi centris 

laboratorii~, akademiuri sabWos  dadgenileba  #466 (momxs. prof z. 

gasitaSvili), sxdoma #13, 2011 wlis  22 ivnisi. 

N სამუშაოს 
დამკვეთი 

პროექტის 
დასახელება 

ხელშეკრუ-
ლება 
N 
თარიღი 
  

დაფინა- 
ნსება 

შემსრულე- 
ბლები 

შენიშვნა 

1  სს „თიბისი 
ბანკი“ 

 სატრანსპორტო 
კვლევა 

 01-08-
15/565-
2018-2. 
18.06.2018 

 40000  გ. ტყეშელაშვილი, 
ვ. დარბაიძე 

  

2 შპს „გეო-
ბილდერსი“ 

 სატრანსპორტო 
კვლევა 

 01-08-
15/596-
2018-2. 
04.02.2018 

 15000  გ. ტყეშელაშვილი, 
ვ. დარბაიძე, გ. 
სისვაძე 

 

3 შპს „სონნეტ 
კონტრაქტმშენი“ 

 სატრანსპორტო 
კვლევა 

 01-08-
15/478-618. 
06.06.2018. 

 5000  გ. ტყეშელაშვილი, 
ვ. დარბაიძე, გ. 
სისვაძე 

 

4 შპს „ნიუ ჰაუსი“  სატრანსპორტო 
კვლევა 

 01-08-
15/954-
2018. 
16.08.2018. 

 10000  გ. ტყეშელაშვილი, 
ვ. დარბაიძე, გ. 
სისვაძე 

 



68. stu-s `niko musxeliSvilis saxelobis gamoTvliTi maTematikis institutis 

teqnikuri momsaxurebis centri~. akademiuri sabWos dadgenileba #473. 

(momxs. prof. vaxtang kvaracxelia). sxdoma #14,2011 wlis  15 ivlisi. 

69. stu-s `turizmis ganviTarebis xelSewyobis geoinformaciuli 

teqnologiebis saswavlo-samecniero centri~. akademiuri sabWos 

dadgenileba  #477 (momxs. Pprof. sergo ciramua). sxdoma #14,2011 wlis  15 

ivlisi. 

70. stu-s  `sauniversiteto testirebis centri~. akademiuri sabWos dadgenileba 

# 540 (momxs. prof. daviT kapanaZe). sxdoma #15,2011 wlis  21 oqtomberi. 

71. stu-s `TabaSirmuyaos centri”. akademiuri sabWos dadgenileba #535 (momxs. 

prof. lali RoReliani). sxdoma #16,2011 wlis 7 dekemberi. 

72. stu-s  ~homeopaTiis saswavlo-kvleviTi centri~. akademiuri sabWos 

dadgenileba # 557 (momxs. prof. zurab lomsaZe). sxdoma #16,2011 wlis 7 

dekemberi. 

73. stu-s  arqiteqturis, urbanistikisa da dizainis fakultetze 

`arqiteqturuli ganaTlebis xelSemwyobi saswavlo, samecniero da 

saproeqto centris~. akademiuri sabWos dadgenileba # 558 (momxs. prof. 

levan beriZe). sxdoma #16,2011 wlis 7 dekemberi. 

 

სენატი 

 

74. stu-s `genderuli  Tanasworobis kvleviTi centris” Seqmnisa da misi 

debulebis damtkicebis Sesaxeb. akademiuri sabWos dadgenileba #598 _ 

momxsenebeli prof. rusudan quTaTelaZe;senatis sxdoma #2. 2012 წელი 

75. stu-s qimiuri teqnologiisa da metalurgiis fakultetTan 

`saSemduReblo masalebis warmoebisa da eqspertizis saerTaSoriso 

saswavlo-samecniero centris” Seqmnisa da misi debulebis damtkicebis 

Sesaxeb. akademiuri sabWos dadgenileba #586._ momxsenebeli prof. mamuka 

babuciZe;senatis sxdoma #2.2012 წელი 

76. stu-s  `sarkinigzo infrastruqturis samecniero-saswavlo centri” . 

akademiuri sabWos 2012 wlis 7 Tebervlis dadgenileba #604. senatis  

sxdoma #2.2012 წელი 

77. stu-s `biologiurad aqtiur nivTierebaTa kvleviTi centris~  saxelis   



Secvlis Sesaxeb. akademiuri sabWos dadgenileba #605 _ momxsenebeli 

akademikosi giorgi kvesitaZe;senatis sxdoma #3.2012 წელი 

78. stu-s  `hidroinformatikis centris~  Seqmnisa da misi 

debulebisdamtkicebis Sesaxeb. akademiuri sabWos dadgenileba #617 _momxs. 

prof. giorgi abramiSvili;senatis sxdoma #4.2012 წელი 

79. stu-s  `birTvuli da radiaciuli fizikis proeqtebis menejmentis centris~  

Seqmnisa da misi debulebis damtkicebis Sesaxeb. akademiuri sabWos 

dadgenileba @#616 _ momxsenebeli prof. gia nabaxtiani;senatis sxdoma 

#5.2012 წელი 

80. stu-s `marTvis da  modelirebis sistemuriproblemebis  saswavlo-

samecniero centris~Seqmnisa da misi debulebis damtkicebis 

Sesaxeb.akademiuri sabWos dadgenileba @#646 _ momxsenebeli prof. revaz 

kakubava; senatis sxdoma #5.2012 წელი 

81. stu-s satransporto da manqanaTmSeneblobis fakultetTan `meqanikis  

inJineriaSi kompoziciuri masalebis gamoyenebis  samecniero-teqnologiuri 

centris~ Seqmnisa da misi debulebis damtkicebis Sesaxeb. akademiuri 

sabWos dadgenileba #651 _ momxs. prof. merab SvangiraZe;senatis sxdoma 

#8.2012 წელი 

82. stu-s satransporto da manqanaTmSeneblobis fakultetTan 

`samanqanaTmSeneblo procesebis optimizaciis samecniero-sainJinro  

centris~ Seqmnisa da misi debulebis damtkicebis Sesaxeb.akademiuri sabWos 

dadgenileba #662 _ momxs. prof. rauli TurmaniZe;senatis sxdoma #8.2012 

წელი 

83. stu-sTan `studenturi servis centris” Seqmnisa da misi debulebis 

damtkicebis  Sesaxeb. akademiuri sabWos 2012 wlis 1 ivnisis dadgenileba 

#6901. 2012 wlis 27 ivnisis  #10 sxdomis 

84. (საქართველოსტექნიკურუნივერსიტეტთან,,იტალიურიენისადაკულტურისსაუნივერსი

ტეტოცენტრის” შექმნისშესახებ). აკადემიურისაბჭოსდადგენილება=789 - მომხს. პროფ. 

ოთარზუმბურიძე;senatis sxdoma #14.2012 წელი 

85. სტუ-სსერგოდურმიშიძისსახელობის ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგისცენტრი  

აკადემიურისაბჭოსდადგენილება=770 - მომხს. პროფ. გიორგიკვესიტაძე; senatis 

sxdoma #14.2012 წელი 

86. სტუ-ს,,სამშენებლოენციკლოპედიისცენტრის”შექმნისადამისიდებულების 



დამტკიცებისშესახებ. აკადემიურისაბჭოსდადგენილება=766 - მომხს. პროფ. 

თამაზხმელიძე;senatis sxdoma #14.2012 წელი 

87. სტუ-ში,,ტექსტილისადატყავისნაწარმისსასწავლო- 

სამეცნიეროცენტრის”შექმნისადამისიდებულებისდამტკიცებისშესახებ. 

აკადემიურისაბჭოსდადგენილება=774 - მომხს. პროფ. ქეთევანკვესელავა; senatis 

sxdoma #14. 2012 წელი 

88. სტუ-შისამეცნიერო-კვლევითიცენტრის,,ნანოდუღაბის”შექმნისადამისიდებულების 

დამტკიცებისშესახებ.აკადემიურისაბჭოსდადგენილება=781 - მომხს. პროფ. რაჟდენი 

(ვაჟა)სხვიტარიძე;senatis sxdoma #14.2012 წელი 

89. სტუ-ში ,,მეტროლოგიური, 

სტანდარტიზაციისადასერტიფიკაციისუზრუნველყოფისსასწავლო-

სამეცნიეროცენტრ,,სტანდარტის” შექმნისადამისიდებულებისდამტკიცებისშესახებ. 

აკადემიურისაბჭოსდადგენილება=784 - მომხს. პროფ. ნოდარაბელაშვილი;senatis 

sxdoma #14.2012 წელი 

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი - ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

ცენტრის  დასახელება - მეტროლოგიური, სტანდარტიზაციისა და სერტიფიკაციის 
უზრუნველყოფისსასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი „სტანდარტი“ 

დაფუძნების  თარიღი და ბრძანების ნომერი -იანვარი 2013 წელი 

ცენტრის ხელმძღვანელი -   პროფესორი ნოდარი აბელაშვილი            

    ტელ: 598 25 09 28  Email: n.abelashvili@gtu.ge 

თანამშრომლები: 

• ტრეინინგისწამყვანისპეციალისტიასოც. პროფესორი -  რ. ჟვანია; 
• ინფორმაციისუზრუნველყოფისწამყვანისპეციალისტიპროფესორი - ნ.ოთხოზორია; 
• ხარისხის სამსახურის ხელმძღვანელი - თ. მერაბიშვილი; 
• ლაბორატორიათაშორისი გამოცდების მიმართულების ხელმძღვანელი - ნ.აბელაშვილი. 

პროექტისდასახელება: 
A. ტრენინგებიISO  17025 სტანდარტით 

“საერთომოთხოვნებისაგამოცდოდადასაკალიბრებელილაბარატორიებისკომპეტენციისადმი” 
გათვალისწინებულცდომილებათაანალიზისადაგაზომვისგანუსაზღვრელობისგამოთვლებთან
დაკავშირებულსაკითხებში. 

mailto:n.abelashvili@gtu.ge�


  

B. საგამოცდო და დამკალიბრებელი ლაბორატორიების კვალიფიკაციის შემოწმების 
გამოცდები ISO 17043 სტანდარტის მოთხოვნების მიხედვით 
 

 შესრულებული სამუშაოს 
დასახელება 

გაფორმებული 
ხელშეკრულებების 
რაოდენობა 

ლაბორატორიების 
რაოდენობა 

შესრულებულ 
სამუშაოთა 

ღირებულება 
(ლარი) 

1 ლაბორატორიათაშორისი 
გამოცდები 
ნავთობპროდუქტების 
საგამოცდო 
ლაბორატორიებისათვის 

3 3 მონაწილე 
საგამოცდო 

ლაბორატორია 

1250 

2 ლაბორატორიათაშორისი 
გამოცდებიბეტონის კუბის 
კუმშვის სიმტკიცეზე 
გამოცდა 

5 5 2000 

 
 

  

90. საქართველოს  ტექნიკური  უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და 

მეტალურგიის  ფაკულტეტის ფარმაციის  დეპარტამენტთან „წამლის ხარისხის  

კონტროლის  ცენტრის“ შექმნის შესახებ. აკადემიური საბჭოს 2012 წლის  18 დეკემბრის  

დადგენილება  №838 – მომხსენებელი პროფ. ნუგზარ წერეთელი;senatis sxdoma 

#19,2012 წელი. 

91. სტუ-სთან  „მანქანათა  ნაწილებისა და ცვეთამედეგობისა და  სიმტკიცის  კვლევის 

სამეცნიერო-საინჟინრო ცენტრის“ შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ. 

აკადემიური საბჭოს 2012 წლის  28 დეკემბრის დადგენილება  №841  – მომხსენებელი 

პროფ.   გიორგი  თუმანიშვილი;სხდომა №20, 2013 

N სამუშაოს 
დამკვეთი 

პროექტის დასახელება ხელშეკრუ-
ლება 
N 
თარიღი 
  

დაფინა- 
ნსება 

შემსრულე- 
ბლები 

შენიშვნა 

1  საქართველოში  
აკრედიტებული 
საგამოცდო და 
კალიბრების 
ლაბორატორიები 

 ტრენინგებიISO  17025 
სტანდარტით.ცდომილებათაანალიზიდაგაზომვისგანუსაზღვრელობა 

 4 
ხელშეკრულება 
11 მსმენელი 

   ნ. 
ოთხოზორია 
ნ. 
აბელაშვილი 
 

  

 



92. სტუ-სთან „არასტანდარტული ამოცანების ამოხსნის ალგორითმული  და  პროგრამული 

მეთოდების შესწავლის  ცენტრის“ შექმნისა და  მისი დებულებისდამტკიცების  შესახებ. 

აკადემიური საბჭოს 2013 წლის  25 იანვრის დადგენილება  №846  – მომხსენებელი პროფ.  

გიორგი  დიასამიძე;სხდომა №21, 2013 

93. სტუ-სთან „ბიომრავალფეროვნება და ეთნობოტანიკური უნარ-ჩვევების გამოყენების 

სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრის“შექმნისა და  მისი დებულებისდამტკიცების  

შესახებ.აკადემიური საბჭოს 2013 წლის  25 იანვრის დად გენილება  №847  – 

მომხსენებელი პროფ.  თამარ კაჭარავა;სხდომა №21, 2013 

94. სტუ-სქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტთან„გარემოს 

მონიტორინგისა და საინჟინრო ეკოლოგიის  სასწავლო-სამეცნიერო  ცენტრის“შექმნისა 

და  მისი დებულებისდამტკიცების  შესახებ.აკადემიური საბჭოს 2013 წლის  25 იანვრის 

დადგენილება  №848  – მომხსენებელი პროფ.  ნინო მუმლაძე;სხდომა №21, 2013 

95. სტუ-ს ბიზნეს-ინჟინერინგის  ფაკულტეტთან „ადგილობრივი თვითმმართველობის 

კვლევის   ლაბორატორიის“შექმნისშესახებ.აკადემიური საბჭოს 2013 წლის  25 იანვრის 

დადგენილება  №849  – მომხსენებელი პროფ.   შოთა  დოღონაძე;სხდომა №21, 2013 

96. სტუ-სთან„წარმოებასთან კავშირის საინოვაციო სამეცნიერო-სასწავლო 

ცენტრის“შექმნისა და  მისი დებულებისდამტკიცების  შესახებ.აკადემიური საბჭოს 2013 

წლის  25 იანვრის დადგენილება  №850 – მომხსენებელი პროფ.     ალექსანდრე 

ედიბერიძე;სხდომა №21, 2013 

97. სტუ-სთან  „სასწავლო-სამეცნიერო სოციოლოგიური ცენტრის”  შექმნისა და  მისი 

დებულებისდამტკიცების  შესახებ. აკადემიური საბჭოს 2013 წლის  25 იანვრის 

დადგენილება  №851 – მომხსენებელი პროფ.  თემურ  ფანჯიკიძე;სხდომა №21, 2013 

98. სტუ-სთან„ინოვაციური სატრანსპორტო ეკოლოგიური ტექნოლოგიების განვითარების 

სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრის“ შექმნისა და  მისი დებულებისდამტკიცების  

შესახებ.აკადემიური საბჭოს 2013 წლის  25 იანვრის დადგენილება  № 864 – 

მომხსენებელი პროფ.  თეიმურაზ   თუმანიშვილი;სხდომა №21, 2013 

99. საქართველოს ტექნიკურ  უნივერსიტეტთან თვითდაფინანსების  პრინციპით 

მომუშავე„ეკონომიკური განვითარებისა და   მისი სამართლებრივი უზრუნველყოფის 

სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრის“ შექმნისა და მისი დებულების  დამტკიცების შესახებ – 

აკადემიური საბჭოს 2013 წლის 13 თებერვლის დადგენილება №874  – მომხსენებელი 

პროფ. ზურაბ გასიტაშვილი;სხდომა №22, 2013  



100. სტუ-ს  ენერგეტიკისა და  ტელეკომუნიკაციის  ფაკულტეტთან თვითდაფინანსების 

პრინციპითმომუშავე „რადიოტექნიკისა და  ტელეკომუნიკაციის  თანამედროვე  

ტექნოლოგიების პროექტირებისა და დანერგვის ხელშეწყობის ცენტრის“ შექმნისა  და 

მისი დებულების  დამტკიცების  შესახებ. აკადემიური საბჭოს 2013 წლის 13 თებერვლის 

დადგენილება №873  – მომხსენებელი პროფ. ალბერტ ასანიძე;სხდომა №22, 2013 

101. საქართველოს  ტექნიკურ  უნივერსიტეტთან თვითდაფინანსების  პრინციპით 

მომუშავე „შენობა-ნაგებობებში ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების და განახლებადი 

ენერგიის  გამოყენების  ცენტრის“   შექმნისა და მისი დებულების  დამტკიცების   

შესახებ. აკადემიური საბჭოს 2013 წლის 15 მარტის დადგენილება  №893 –  

მომხსენებელი პროფ.  მამული  გრძელიშვილი;სხდომა №24, 2013 

102. სტუ-ს  სამშენებლო ფაკულტეტთან თვითდაფინანსების  პრინციპით მომუშავე 

„უძველესი სამშენებლო ტექნოლოგიების განვითარების  სამეცნიერო ცენტრის“შექმნისა 

და მისი დებულების  დამტკიცების  შესახებ. აკადემიური საბჭოს 2013 წლის 15 მარტის 

დადგენილება  №897 –  მომხსენებელიპროფ.  ივანებატიაშვილი; სხდომა №24, 2013 

103. საქართველოს  ტექნიკურ  უნივერსიტეტთან თვითდაფინანსების  პრინციპით მომუშავე 

საქართველოს  ტექნიკური უნივერსიტეტის  „სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი 

GTUGhem“-ისშექმნისა და მისი    დებულების  დამტკიცების   შესახებ. აკადემიური 

საბჭოს 2013 წლის 15 მარტის დადგენილება №894 – მომხსენებელი პროფ. ელიზბარ  

ელიზბარაშვილი;სხდომა №25, 2013 

104. ა(ა)იპ სპორტკლუბ „აიეტი”.სხდომა №25, 2013 

105. “გეოინფორმაციული ტექნოლოგიების  სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი“. სხდომა №25, 

2013 

106. სტუ-ს ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინკუბატორის თვითდაფინანსებადი ცენტრის 

ფორმატზე გადასვლის შესახებ.სხდომა №26, 2013 

107. stu-თანთვითდაფინანსების  პრინციპით მომუშავე `მიკრობების  გენური ინჟინერიის და 

ინდუსტრიული ბიოტექნოლოგიის ცენტრის“  შექმნისა და  მისი დებულების 

დამტკიცების  შესახებ. აკადემიური საბჭოს 2013 წლის 23 აპრილის დადგენილება  №907 

– მომხსენებელი პროფ. მამუკა  კოტეტიშვილი;სხდომა №27, 2013 

108. სტუ-ს  ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის  ფაკულტეტთანთვითდაფინანსების  

პრინციპით მომუშავე „საყოფაცხოვრებო ქიმიის  პროდუქტების წარმოების 

განვითარების ხელშემწყობი სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის“ შექმნისა და მისი 



დებულების  დამტკიცების  შესახებ. აკადემიური საბჭოს 2013 წლის 23 აპრილის 

დადგენილება  №908 – მომხსენებელი პროფ. ნუგზარ  წერეთელი;სხდომა №27, 2013 

109. სტუ-ს სამშენებლო ფაკულტეტთან თვითდაფინანსების  პრინციპით მომუშავე 

„სეისმომედეგი ნაგებობების   მშენებელთა    გადამზადების  ცენტრის“  შექმნისა    და 

მისიდებულების  დამტკიცების  შესახებ. აკადემიური საბჭოს 2013 წლის 23 აპრილის 

დადგენილება  №909 – მომხსენებელი პროფ. აგული  სოხაძე;სხდომა №27, 2013 

110. საქართველოს  ტექნიკურ  უნივერსიტეტთან თვითდაფინანსების  პრინციპით მომუშავე 

„რუსული ენისა და კულტურის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრის“  შექმნისა    და მისი   

დებულების  დამტკიცების  შესახებ. აკადემიური საბჭოს 2013 წლის 23 აპრილის 

დადგენილება  №910 – მომხსენებელი პროფ. ბორის  იმნაძე;სხდომა №27, 2013 

111. სტუ-ს  თვითდაფინანსების  პრინციპით მომუშავე „ლიტვური ენისა და  კულტურის 

ცენტრი“.პროფ. სოსო  ჩუნთიშვილი.სხდომა №28, 2013 

112. „ბიოგენური იზოპრენის მიღების ინოვაციური ტექნოლოგიების ცენტრი“,პროფ. გიორგი 

სალუქვაძე. სხდომა №29, 2013 

113. საქართველოს  ტექნიკური  უნივერსიტეტის ენერგეტიკისა და  ტელეკომუნიკაციის  

ფაკულტეტთანთვითდაფინანსების  პრინციპით მომუშავე„ენერგეტიკისადა  გარემოს  

დაცვის  სამართლის  საკონსულტაციობიუროს“ შექმნისა და მისი დებულების  

დამტკიცების   შესახებ. აკადემიური საბჭოს 2013 წლის 18 ივნისისდადგენილება  №940–

მომხსენებელიპროფ.გია არაბიძე; სხდომა №31, 2013. 

114. „ტრანსნაციონალური დანაშაულის  კვლევის ცენტრის“    შექმნისა და მისი    დებულების 

დამტკიცების  შესახებ. აკადემიური საბჭოს  2013 წლის 28 ივნისის  დადგენილება   

=949.პროფ. ჯემალ ჯანაშიამ წარმოადგინა საკითხი.2013 წლის 18 ოქტომბრის=39 

სხდომის 

115. სტუ-სთვითდაფინანსების  პრინციპით მომუშავე„3დ სტერეოსკოპული ტექნოლოგიების 

განვითარების  ცენტრი“ . პროფ. გივი ლოლაძემ წარმოადგინა საკითხი აკადემიური საბჭოს  

2013 წლის 28 სექტემბრის დადგენილება  =963.2013 წლის 18 ოქტომბრის=39 სხდომა. 

116. სტუ-სთვითდაფინანსების  პრინციპით მომუშავე„ინტელექტუალური სენსორებისკვლევითი  

ცენტრი“. პროფ. ნიკოლოზ მღებრიშვილმა წარმოადგინა საკითხი აკადემიური საბჭოს  2013 

წლის 4 ოქტომბრის დადგენილება =973.2013 წლის 18 ოქტომბრის=39 სხდომა. 



117. საქართველოსტექნიკურუნივერსიტეტთანთვითდაფინანსებისპრინციპითმომუშავესპორტუ

ლიცენტრის „სტუ“.  პროფ. ბორისგითოლენდიამწარმოადგინასაკითხი.   აკადემიურისაბჭოს   

2013 წლის  18   ნოემბრისდადგენილება № 1011. 2013 წლის 20 ნოემბრის=41 სხდომა. 

118. სტუ-ს  სატრანსპორტო და  მანქანათმშენებლობის  ფაკულტეტთანთვითდაფინანსების  

პრინციპით მომუშავე  „სატრანსპორტო პრობლემათა  ცენტრის“ ახალი 

დებულებისდამტკიცების შესახებ.  აკადემიური საბჭოს 2013 წლის 16 დეკემბრის  

დადგენილება №1020.პროფ. ოთარ გელაშვილმა წარმოადგინა საკითხი.2013 წლის 25 

დეკემბრის=43 სხდომა. 

119. თვითდაფინანსების  პრინციპით მომუშავესტუ-ს„სასოფლო-სამეურნეო და სამშენებლო-

სატრანსპორტო საშუალებების, მანქანა-დანადგარების და ინვენტარის მომსახურების, 

სწავლების, ექსპერტიზისა და აუდიტის ცენტრი”. პროფ. თამაზ ბაციკაძემ 

წარუდგინასაკითხი. აკადემიური საბჭოს 2013 წლის 27 დეკემბრის დადგენილება 

№1045.2014 wlis 14 ianvris#45 sxdomა. 

120. სტუ-სთან თვითდაფინანსების  პრინციპით მომუშავე  „კონფლიქტების დარეგულირების 

სამართლებრივი, პოლიტიკური და ეკონომიკური კვლევების  ცენტრის” შექმნისა და მისი 

დებულების დამტკიცების შესახებ. აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 6 თებერვლის 

დადგენილება №1073. 2014 wlis 6 თებერვლის #47 sxdomა. 

121. სტუ-ში „კვანტური ფიზიკისა და  საინჟინროტექნოლოგიების ინსტიტუტის“ შექმნის  

შესახებ.აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 12 თებერვლის დადგენილება №1074. 2014 wlis 

13 თებერვლის #48 sxdomა. 

122. სტუ-ს ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტთან თვითდაფინანსების 

პრინციპით მომუშავე  „AUTODESK-ის საგანმანათლებლო-საპროექტო-კვლევითი 

ცენტრის“ შექმნისა და მისი  დებულების დამტკიცების  შესახებ.აკადემიური საბჭოს 

2014 წლის 4  მარტის  დადგენილება №1109. 2014 wlis 10 მარტის #49 sxdomა. 

123. ა(ა)იპ მევენახეობისა და მეღვინეობის ეროვნული ცენტრის დაფუძნების შესახებ. 

აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 13 მაისის დადგენილება №1149.2014 wlis 13 მაისის 

#53 sxdomა. 

124. სტუ-თან თვითდაფინანსების პრინციპით მომუშავე „ენერგოდამზოგი და 

ალტერნატიულიენერგეტიკული დანადგარების სამეცნიერო-ტექნოლოგიური  



ცენტრის“შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ. აკადემიური საბჭოს 2014 

წლის 17 აპრილის დადგენილება №1130.2014 wlis 14 მაისის #54 sxdomა. 

125. ,,საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისპროფესიული განვითარების ცენტრი”2014 

wlis 14 მაისის  #54 sxdomა. - დაერქვა ეს  სახელი 

126.  „ვენჩურულიბიზნესისსასწავლო-სამეცნიეროცენტრის“ შექმნისა და მისიდებულების 

დამტკიცების შესახებ. აკადემიური საბჭოს 2 014 წლის 17 აპრილის დადგენილება 

№1129. მომხსენებელი - პროფ.  იოსებ მასურაშვილი;2014 წლის 18 ივნისის=55 

სხდომა. 

127. „რეგიონული  კვლევების  ცენტრის“ შექმნისა და მისი დებულების  დამტკიცების 

შესახებ. აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 10 ივნისის დადგენილება 

№1177.მომხსენებელი - მამუკა არეშიძე;2014 წლის 18 ივნისის=55 სხდომა. 

128. სტუ-ს ინფორმატიკისა და მართვის  სისტემების ფაკულტეტთან „სამედიცინო ტექნიკის 

ხარისხის კონტროლის ლაბორატორიის“ შექმნისა და მისი დებულების  დამტკიცების  

შესახებ. აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 28 მაისის დადგენილება №1159.მომხსენებელი 

- პროფ.  ირინა გოცირიძე;2014 წლის 18 ივნისის=55 სხდომა. 

129. სტუ-ს ინფორმატიკისა და მართვის  სისტემების ფაკულტეტთან „ტელემედიცინის  

ცენტრის“ შექმნისა და მისი დებულების  დამტკიცების  შესახებ. აკადემიური საბჭოს 

2014 წლის 28 მაისის დადგე ნილება №1160. მომხსენებელი - პროფ.  ზვიად 

ღურწკაია;2014 წლის 18 ივნისის=55 სხდომა. 

130. „ნოოლოგიის ცენტრის“  შექმნისა და მისიდებულების დამტკიცების შესახებ. 

აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 25 ივნისის დადგენილება №1192. მომხსენებელი - 

პროფ. ვაჟა შუბითიძე;2014 წლის 11 ივლისის =56 სხდომა. 

131. „ფოლადის მეტალურგიის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრის“შექმნისა და 

მისიდებულების დამტკიცების შესახებ. აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 16 ივლისის 

დადგენილება №1223.  მომხსენებელი - პროფ. ირაკლი ქაშაკაშვილი;2014 წლის 25 

ივლისის=58სხდომა. 

132. სტუ-ს საინჟინრო  ფიზიკის  დეპარტამენტთან თვითდაფინანსების პრინციპით 

მომუშავე„მასობრივი და  ლოკალური საფრთხეების შეფასებისა და კვლევის სასწავლო-

სამეცნიერო  ცენტრის“შექმნისა და მისიდებულების დამტკიცების შესახებ. აკადემიური 



საბჭოს 2014 წლის 25 ივლისის დადგენილება №1238. მომხსენებელი - პროფ. აკაკი 

გიგინეიშვილი;2014 წლის 25 ივლისის=58სხდომა. 

133. ,,ენერგეტიკისადაჰიდროტექნიკურინაგებობებისსამეცნიერო-

კვლევითიინსტიტუტის”შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცებისშესახებ. 

აკადემიურისაბჭოს 2014 წლის 22 სექტემბრისდადგენილება№1262. მომხსენებელი - 

პროფ.პაატაცინცაძე; 2014 წლის 15 ოქტომბრის =62 სხდომა. 

134.  ჟიული შარტავას სახელობის ახალგაზრდა პოლიტიკოსთა სკოლის დაფუძნების  

შესახებ.მომხსენებელი - სტუ-სრექტორისმოადგილე, პროფ. ზურაბგასიტაშვილი;  

2014 წლის 15 ოქტომბრის=62 სხდომა. 

135. ,,სლავურიენებისადაკულტურისცენტრის“ 

შექმნისადამისიდებულებისდამტკიცებისშესახებ. აკადემიურისაბჭოს 2014 წლის 22  

სექტემბრისდადგენილება№1264.მომხსენებელი - პროფ. გიორგიჯავახიშვილი;2014 

წლის 15 ოქტომბრის =62 სხდომა. 

136. „განახლებადი ენერგიისა და ენერგოეფექტურობის საინოვაციო ცენტრის“ შექმნისა და 

მისი დებულების დამტკიცების შესახებ. სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 29 

ოქტომბრის დადგენილება№1321. მომხსენებელი - მერაბ ჭირაქაძე;2014 წლის 19 

ნოემბრის=67 სხდომა. 

137. ,,იურიდიული დახმარების სტუდენტური ცენტრის” შექმნისა  და მისი დებულების 

დამტკიცების შესახებ. აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 14 ნოემბრის 

დადგენილება№1331. მომხსენებელი - პროფ. ირაკლი გაბისონია;2014 წლის 19 

ნოემბრის=67 სხდომა. 

138. „ქალაქთმშენებლობითი ეკოლოგიის პრობლემების შემსწავლელი სასწავლო-

მეთოდური და სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის“ შექმნისა და მისი დებულების  

დამტკიცების  შესახებ. სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2014 წლის8 დეკემბრის  

დადგენილება №1338. მომხსენებელი - პროფ.გიორგი სალუქვაძე;2014 წლის 17 

დეკემბრის=71 სხდომა. 

139. ელექტროტექნიკური პერსონალის სერტიფიკაციის ორგანო „ელექტროენერგეტიკოსის” 

შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ. სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2014 

წლის8 დეკემბრის  დადგენილება №1339. მომხსენებელი - 

პროფ.თენგიზმუსელიანი;2014 წლის 17 დეკემბრის=71 სხდომა. 



140. „საინჟინრო ფიზიკური  პრობლემების   ინსტიტუტის”   შექმნისა   და   მისი   

დებულების   დამტკიცების შესახებ. სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 16 

დეკემბრის დადგენილება №1380. მომხსენებელი - პროფ.აკაკი გიგინეიშვილი; 2014 

წლის 17 დეკემბრის=71 სხდომა. 

141. „განახლებადი ენერგეტიკის ტექნოლოგიების კვლევისა და დანერგვის ცენტრის“ 

შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების  შესახებ. სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2015 

წლის 14 იანვრის დადგენილება №1395.მომხსენებელი - პროფ.იური ლომიძე; 2015 

წლის 20 მარტის =77 სხდომა. 

142. ,,ადამიანის პარანორმალური შესაძლებლობების კვლევის სამეცნიერო ცენტრის“ 

შექმნისა და მისი დებულების  დამტკიცების  შესახებ. სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2015 

წლის 20 თებერვლის დადგენილება №1440. მომხსენებელი - პროფ.გელა ღვინეფაძე; 

2015 წლის 20 მარტის =77 სხდომა. 

143.  „სამთო-მეტალურგიული სამეცნიერო-საწარმოოცენტრის“ შექმნისა და მისი  

დებულების დამტკიცების  შესახებ.სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 20 

თებერვლის დადგენილება №1442. მომხსენებელი - პროფ.მერაბ ჟურული; 2015 წლის 

20 მარტის =77 სხდომა. 

144. ,,საქართველოს მევენახეობა-მეღვინეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის”  შექმნისა  

და მისი დებულების  დამტკიცების  შესახებ. სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 20 

თებერვლის დადგენილება №1447. მომხსენებელი - პროფ.გიგა  ქვარცხავა;2015 წლის 

20 მარტის =77 სხდომა. 

145. „ელექტრონულისწავლებისსაკონსულტაციოცენტრის“ 

შექმნისადამისიდებულებისდამტკიცებისშესახებ.სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2015 

წლის 20 მარტის დადგენილება №1457. მომხსენებელი - პროფ.ლევან 

ქობულაშვილი;2015 წლის 6 აპრილის =78 სხდომა. 

146. სტუ-სთან  თვითდაფინანსების პრინციპით მომუშავე „ქართველოლოგიის  

საუნივერსიტეტო სასწავლო-სამეცნიერო  კვლევების ცენტრის“  შექმნისა და მისი 

დებულების დამტკიცების  შესახებ. სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 20 მარტის 

დადგენილება №1452. მომხსენებელი - პროფ.თემურ ჯაგოდნიშვილი;2015 წლის 28 

აპრილის =79 სხდომა. 



147.  „კრიმინალისტიკისცენტრის“ შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ. 

სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 8 აპრილის დადგენილება №1489. მომხსენებელი 

- პროფ.ჯემალ გახოკიძე; 2015 წლის 28 აპრილის =79 სხდომა. 

148. სამეცნიერო-კვლევითი და სადიაგნოსტიკო  ცენტრ„ექსპერტის“  შექმნისა და მისი 

დებულების დამტკიცების  შესახებ. სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 8 აპრილის 

დადგენილება №1490. მომხსენებელი - პროფ.ზაალ აზმაიფარაშვილი; 2015 წლის 28 

აპრილის =79 სხდომა. 

149. ,,კვალიფიკაციის ამაღლების, გადამზადების  და სწავლების ცენტრის - შრომისა და 

წარმოების  ტექნოლოგიური პროცესების უსაფრთხოებაში“ დებულების დამტკიცების  

შესახებ. სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 8 აპრილის დადგენილება №1496. 2015 

წლის 28 აპრილის =79 სხდომა. 

150. „საინჟინრო ამოცანების და ბიზნეს-პროცესების შემსწავლელი  სასწავლო-

საკონსულტაციო ცენტრის” შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცებისშესახებ. 

სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 24აპრილის  დადგენილება 

№1505.მომხსენებელი - პროფ. თეიმურაზ ბერძენიშვილი; 2015 წლის 15 მაისის№80 

სხდომა. 

151. სამეცნიერო-სასწავლო საწარმოო ცენტრ „ანალიზხელსაწყოს” შექმნისა და მისი 

დებულების დამტკიცებისშესახებ. სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 

24აპრილის  დადგენილება №1514. მომხსენებელი - პროფ.თამაზ ბაციკაძე;2015 

წლის 15 მაისის№80 სხდომა. 

152. „სოფლის  მდგრადი განვითარების სასწავლო-საექსტენციო-საკონსულტაციო ცენტრის“ 

შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების  შესახებ. სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2015 

წლის 19 მაისის  დადგენილება №1544. მომხსენებელი - პროფ. გიგა  ქვარცხავა;2015 

წლის26 ივნისის№85სხდომა. 

153. „მეცხოველეობის სასწავლო-სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის“ შექმნისა და მისი 

დებულების დამტკიცების  შესახებ. სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 19 მაისის 

დადგენილება №1545. მომხსენებელი - პროფ. გიგა  ქვარცხავა;2015 წლის26 

ივნისის№85სხდომა. 

154. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ცურვის სპორტული კლუბი 

სტუ-STU“-ს დაფუძნების შესახებ.2015 წლის10 ივლისის№87სხდომა. 



155. სტუ-თან თვითდაფინანსების პრინციპით მომუშავე „ტექნოლოგიურ ტრანსფერსა და 

ინტელექტუალური საკუთრებისსაკითხებში მართვისა და ტრენინგის  ცენტრის“ 

შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების  შესახებ. სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2015 

წლის 22 ივნისის  დადგენილება №1604.2015 წლის30 ივლისის№88სხდომა. 

156. სტუ-ის ინფორმატიკისადამართვისსისტემებისფაკულტეტზეთვითდაფინანსების 

პრინციპით მომუშავე„პროგრამირებადი ლოგიკური კონტროლერების სასწავლო-

სამეცნიერო ცენტრის“ შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ. სტუ-ის 

აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 15 ივლისის   დადგენილება №1617.2015 წლის30 

ივლისის№88სხდომა. 

157. პროფესიული საგანმანათლებლო  დაწესებულების სტატუსის მოპოვების მიზნით 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - სარკინიგზო ტრანსპორტის 

კოლეჯის ერთობლივად დაფუძნების შესახებ.2015 წლის3 სექტემბრის 

№89სხდომისმიერ გამოკითხვისწესითმიღებულიდადგენილება№1. 

158. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - ავიამშენებლობისა და 

საავიაციო საქმის  კოლეჯის ერთობლივად დაფუძნების შესახებ. 2015 წლის9 

სექტემბრის №90სხდომისმიერგამოკითხვისწესითმიღებული დადგენილება№1. 

159. სტუ-თან თვითდაფინანსების პრინციპით მომუშავე სამეცნიერო, სასწავლო, საწარმოო 

,,სტუ − ეკოლოგიური დანადგარების“ ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების 

დამტკიცების  შესახებ.  სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 19 სექტემბრის  

დადგენილება №1682. 2015 წლის22 სექტემბრის№92სხდომა. 

160. სტუ-თან „საზღვაო და სპეციალური სატრანსპორტო  საშუალებების სისტემების 

სასწავლო-სამეცნიერო  და  საკონსულტაციო ცენტრის“ შექმნისა და მისი დებულების  

დამტკიცების  შესახებ.  სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 25 ივლისის 

დადგენილება №1639.2015 წლის27 ოქტომბრის№93სხდომა. 

161. სტუ-თან თვითდაფინანსების პრინციპით მომუშავე „მაიზოლირებელი 

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების სამეცნიერო საცდელ-საკონსტრუქტორო 

ცენტრის“ შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ. სტუ-ის აკადემიური 

საბჭოს 2015 წლის 13 ნოემბრის  დადგენილება №1771. 2015 წლის4 

დეკემბრის№95სხდომა. 

162. სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტთან თვითდაფინანსების 

პრინციპით მომუშავე „ტექნოლოგიური პროცესების მოდელირებისა და 



კომპიუტერული მართვისსისტემების სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრის“ შექმნისა და 

მისი დებულების დამტკიცების შესახებ. სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 26 

ოქტომბრის  დადგენილება №1746. 2015 წლის4 დეკემბრის№95სხდომა. 

163. სტუ-ის  მწვანე  და მდგრადი ქიმიის საკვლევი ინსტიტუტის  შექმნისა და მისი 

დებულების დამტკიცების  შესახებ. სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 21 

დეკემბრის დადგენილება №1850.2015 წლის28 დეკემბრის№98სხდომა. 

164. ნიკოლოზ ლომინაძის სახელობის საგანმანათლებლო ინოვაციების ინკუბატორის 

(ცენტრი) შექმნის შესახებ. 2015 წლის28 დეკემბრის№98სხდომა. 

 

 

წარმომადგენლობითი საბჭო 

III mowveva 

 

165. სტუ-ის სტრუქტურაში „მართვადი ცივი ბირთვული სინთეზის სამეცნიერო-კვლევითი 

საწარმოო ცენტრის“ შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ. სტუ-ის 

აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 2 თებერვლის დადგენილება №1908. 

წარმომადგენლობითი საბჭოს 2016წლის9 თებერვლის №4სხდომისმიერ 

გამოკითხვისწესითმიღებულიდადგენილება№2. 

166. სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის ქიმიური და 

ბიოლოგიური ტექნოლოგიის დეპარტამენტთან საგანმანათლებლო-სამეცნიერო 

ბიოსამედიცინო ცენტრ „ბიომედის“ შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების 

შესახებ. სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2016წლის 22 თებერვლის დადგენილება 

№1921.2016წლის2 მარტის№5სხდომა. 

167. სტუ-ისბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის სამართლის დეპარტამენტში სასწავლო-

სამეცნიერო საჯარო სამართლის ლაბორატორიის შექმნის შესახებ.სტუ-ის აკადემიური 

საბჭოს 2016 წლის 11 მარტის დადგენილება №1965.წარმომადგენლობითი   

საბჭოს2016წლის18 მარტის№7სხდომა 

168. სტუ-ისქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტთანენერგოეფექტური 

მასალების და ინოვაციური ტექნოლოგიების ცენტრისშექმნისა და მისი დებულების 

დამტკიცების შესახებ. სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 11 მარტის დადგენილება 

№1947.2016წლის18 მარტის№7სხდომა. 



169. საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთანსამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრის 

−„ელექტროქიმიური აქტივაციის“შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ. 

სტუ-ის აკადემიური საბჭოს  2016 წლის 19 მაისის დადგენილება №2007.2016 წლის29 

ივნისის №12 სხდომა. 

170. სტუ-თან თვითდაფინანსებაზე მყოფი გარემოს მონიტორინგის საინფორმაციო, 

საგანმანათლებლო და კვლევითი ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების 

შესახებ. სტუ -ის აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 7 ოქტომბრის დადგენილება 

№2131.2016წლის2 ნოემბრის№15 სხდომა. 

171. სტუ-თან თვითდაფინანსებაზე მყოფი კავკასიის ისტორიის, გეოპოლიტიკისა და 

ეკონომიკური კვლევების ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ. 

სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 7 ოქტომბრის დადგენილება №2143. 2016წლის2 

ნოემბრის№15 სხდომა. 

172. სტუ-თან თვითდაფინანსებაზე მყოფი ტექნიკური ტერმინოლოგიის სამეცნიერო-

კვლევითი ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ.  სტუ-ის 

აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 7 ოქტომბრის დადგენილება №2144. 2016წლის2 

ნოემბრის№15 სხდომა. 

173. სტუ-თან თვითდაფინანსებაზე არსებული ,,მულტიმედიური გარემოს შემსწავლელი 

საინფორმაციო, საგანმანათლებლო და კვლევითი ცენტრის“ შექმნისა და მისი 

დებულების დამტკიცების შესახებ. სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 3 ნოემბრის 

დადგენილება №2200. 2016წლის7 დეკემბრის№17 სხდომა. 

 

 

 

 

 

 



174. ფაკულტეტი/ინსტიტუტი -ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი 
ცენტრის  დასახელება - „საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი“ 
დაფუძნების  თარიღი და ბრძანების ნომერი - აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 16 ნოემბრის დადგენილება №2215; 
წარმომადგენლობითი საბჭოს 2016 წლის 7 დეკემბრის №17 სხდომის დადგენილება №8 
ცენტრის ხელმძღვანელი -   სვანიშვილი შალვა;               ტელ: 551 40 12 34   email: shalva@gtu.ge 
თანამშრომლები : 

№ 
სამუშაოს 
დამკვეთ

ი 
პროექტის დასახელება 

ხელშეკრულების 
№ 

თარიღი 
დაფინანსება შემსრულებლები შენიშვნა 

1 ს.ტ.უ 

 „კომპიუტერის ორგანიზაცია 
და არქიტექტურა“ საგნის 
ელექტრონული სასწავლო 
კურსის შექმნა + სასწავლო 
რესურსების (საკითხავი 
მასალა, დავალებები, 
თვითშეფასების ტესტები, 
პრეზენტაციები, ვიდეო 
მასალები) ელექტრონული 
ვერსიის შექმნა 

კურსი შექმნილია 
2017 წლის 

პირველ 
კვარტალში და 

მუდმივად 
ახლდება 

თვითდაფინანსე
ბა 

შალვა 
სვანიშვილი 

არ არის 
გაფორმებული 
დამატებითი 
ხელშეკრულებები
, რადგან ცენტრის 
საქმიანობები 
განსაზღვრულია 
დებულებით 

2 ს.ტ.უ 

 „ოპერაციული სისტემების 
საფუძვლები“ საგნის 
ელექტრონული სასწავლო 
კურსის შექმნა + სასწავლო 
რესურსების (საკითხავი 
მასალა, დავალებები, 
თვითშეფასების ტესტები, 
პრეზენტაციები, ვიდეო 
მასალები) ელექტრონული 
ვერსიის შექმნა 

კურსი შექმნილია 
2017 წლის მეორე-
მესამე კვარტალში 

და მუდმივად 
ახლდება 

თვითდაფინანსე
ბა 

შალვა 
სვანიშვილი 

არ არის 
გაფორმებული 
დამატებითი 
ხელშეკრულებები
, რადგან ცენტრის 
საქმიანობები 
განსაზღვრულია 
დებულებით 

3 ს.ტ.უ 
 „შესავალი კომპიუტერულ 
ქსელებში“ საგნის 

კურსი შექმნილია 
2018 წლის 

თვითდაფინანსე
ბა 

შალვა 
სვანიშვილი 

  არ არის 
გაფორმებული 



ელექტრონული სასწავლო 
კურსის შექმნა + სასწავლო 
რესურსების (საკითხავი 
მასალა, დავალებები, 
თვითშეფასების ტესტები, 
პრეზენტაციები, ვიდეო 
მასალები) ელექტრონული 
ვერსიის შექმნა 
 

პირველ 
კვარტალში და 

მუდმივად 
ახლდება 

დამატებითი 
ხელშეკრულებები
, რადგან ცენტრის 
საქმიანობები 
განსაზღვრულია 
დებულებით 

4 ს.ტ.უ 

  „შესავალი ინფორმაციულ 
უსაფრთხოებაში“ საგნის 
ელექტრონული სასწავლო 
კურსის შექმნა + სასწავლო 
რესურსების (საკითხავი 
მასალა, დავალებები, 
თვითშეფასების ტესტები, 
პრეზენტაციები, ვიდეო 
მასალები) ელექტრონული 
ვერსიის შექმნა 

კურსი შექმნილია 
2018 წლის მეორე 

და მესამე 
კვარტალში და 

მუდმივად 
ახლდება 

თვითდაფინანსე
ბა 

შალვა 
სვანიშვილი 

 არ არის 
გაფორმებული 
დამატებითი 
ხელშეკრულებები
, რადგან ცენტრის 
საქმიანობები 
განსაზღვრულია 
დებულებით 

5 ს.ტ.უ 
შეიქმნა ოპერაციული 
სისტემები. Windows 10 
სახელმძღვანელო 

29.03.2017 თვითდაფინანსე
ბა 

შალვა 
სვანიშვილი, 

დავით კაპანაძე, 
თალიკო ჟვანია 

არ არის 
გაფორმებული 
დამატებითი 
ხელშეკრულებები
, რადგან ცენტრის 
საქმიანობები 
განსაზღვრულია 
დებულებით 

6 ს.ტ.უ 

დასკვნით ფაზაშია 
„კიბერუსაფრთხოება I ნაწილი“ 
სახელმძღვანელოს შექმნა, 
რომელიც გათვლია როგორც 
ტექნიკური, ისე არატექნიკური 

31.07.2019 
თვითდაფინანსე

ბა 

შალვა 
სვანიშვილი, 

დავით კაპანაძე, 
თალიკო ჟვანია 

არ არის 
გაფორმებული 
დამატებითი 
ხელშეკრულებები
, რადგან ცენტრის 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ფაკულტეტის 
სტუდენტებისთვის 

საქმიანობები 
განსაზღვრულია 
დებულებით 

7 ს.ტ.უ 

დასკვნით ფაზაშია 
„კიბერუსაფრთხოება II 
ნაწილი“ სახელმძღვანელოს 
შექმნა, რომელიც გათვლია 
როგორც ტექნიკური, ისე 
არატექნიკური ფაკულტეტის 
სტუდენტებისთვის 

31.08.2019 
თვითდაფინანსე

ბა 

შალვა 
სვანიშვილი, 

დავით კაპანაძე, 
თალიკო ჟვანია 

არ არის 
გაფორმებული 
დამატებითი 
ხელშეკრულებები
, რადგან ცენტრის 
საქმიანობები 
განსაზღვრულია 
დებულებით 

8 ს.ტ.უ 

სასწავლო კურსის ეფექტურობა 
შემოწმდა დაახლოებით 50 
მსმენელზე, მათ უფასოდ 
გაიარეს სასწავლო კურსი 

2017-2019 
თვითდაფინანსე

ბა 
შალვა 

სვანიშვილი 

არ არის 
გაფორმებული 
დამატებითი 
ხელშეკრულებები
, რადგან ცენტრის 
საქმიანობები 
განსაზღვრულია 
დებულებით 



175. სტუ-თან თვითდაფინანსებაზეარსებულიუძრავი ქონების ბაზრის ანალიზის ცენტრის 

შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ. სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2016 

წლის 16 ნოემბრის დადგენილება №2216. 2016წლის7 დეკემბრის№17 სხდომა. 

176. სტუ-თან თვითდაფინანსებაზე არსებულიხელოვნური ინტელექტის მეთოდების და 

ალგორითმების დამუშავების სამეცნიერო ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების 

დამტკიცების შესახებ. სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 16 ნოემბრის 

დადგენილება №2227. 2016წლის7 დეკემბრის№17 სხდომა. 

177. არსებული სოფლის მდგრადი განვითარების სასწავლო/საექსტენციო  საკონსულტაციო 

ცენტრის ბაზაზე კავკასიის მთის სასწავლო-კვლევითი ინსტიტუტის შექმნისა და მისი 

დებულების დამტკიცების შესახებ. სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 7 

ოქტომბრის დადგენილება №2151 და 2016 წლის 16 ნოემბრის დადგენილება 

№2217.2016წლის7 დეკემბრის№17 სხდომა. 

178. შევიდეს ცვლილება საზღვაო და სპეციალური სატრანსპორტო საშუალებების 

სისტემების სასწავლო-სამეცნიერო და საკონსულტაციო ცენტრის დასახელებაში და 

ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „საინჟინრო და გადამამუშავებელი 

ტექნოლოგიების სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი“.2016წლის7 დეკემბრის№17  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი  
საინჟინრო და გადამმუშავებელი ტექნოლოგიების  
სასნავლო - სამეცნიერო ცენტრი  
2016  ნლის  16 დეკემბერი ბრძანება N 1448/03      
გეგეშიძე ემზარი  gembani @ mail. Ru 599645600                        
თანამშრომლები : თამაზ თურმანიძე , გია ფალძვანიშვილი , მაია ბარბაქაძე ,  
                                  ვალერი ჯაჯანიძე , ციცია ქირიკაშვილი , დავით თავხელიძე ,  

                                     მიშა ჯანიკაშვილი , თამაზ დვალი.  
  
N  სამუშაოს 

დამკვეთი  
პროექტის დასახელება  ხელშეკრუ-

ლება  
N  
თარიღი  
   

დაფინა-  
ნსება  

შემსრულე-  
ბლები  

შენიშვნა  

1   შ.პ.ს. ,,ტრანსკო“      ტრეინინგი                         
      

N TS-
02/2016 

  400 
ლარი 

  ,,ტრანსკო“    

2    შპს ,,კავკასიან 
მეტალს 
ტერმინალი“ 

     სნავლა                              N TS-
03/2016 

  400 
ლარი 

  ,,კავკასიან 
მეტალს 
ტერმინალი“ 

   

3 შპს ,,ბარვილ 
ჯორჯია“ 

   ტრეინინგი N T-01/2016  2000 
ლარი 

,,ბარვილ 
ჯორჯია“ 

 

4    შ.პ.ს. 
,,ტრანსფორდი“ 

   სნავლა   N T-
03/2016 

  1000 
ლარი 

  ,,ტრანსფორდი“    

       



   
179. სტუ-ის სამთო-გეოლოგიურ ფაკულტეტთანთვითდაფინანსებითისამეცნიერო-

კვლევითი და საპროექტო ცენტრ  „სამთო-გეოლოგ პროექტის“  შექმნისა და მისი 

დებულების დამტკიცების შესახებ. სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 19 

დეკემბრის დადგენილება №2248. 2016წლის28 დეკემბრის№19 სხდომა. 

180. სტუ-ის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტთან 

თვითდაფინანსებითისათბობის, ენერგეტიკული დანადგარების და სამშენებლო 

მასალების თბური დიაგნოსტიკის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრის შექმნისა და მისი 

დებულების დამტკიცების შესახებ. სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 25 იანვრის 

დადგენილება №2289.2017წლის17 თებერვლის№21 სხდომა. 

181. თვითდაფინანსებითი „სასურსათო ტექნოლოგიების სასწავლო სამეცნიერო-ტექნიკური 

ცენტრი“. სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 27 თებერვლის დადგენილება 

№2330.2017წლის28 მარტის№22სხდომა. 

182. სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის ლიბერალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტთან  მთარგმნელობითი 

ცენტრი. სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 27 თებერვლის დადგენილება №2334.  

2017წლის28 მარტის№22სხდომა 

183. საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან ჟიული შარტავას სახელობის სახელმწიფო  

პოლიტიკის და მართვის პრობლემების საფაკულტეტთაშორისო ცენტრი. სტუ-ის 

აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 29 მარტის დადგენილება №2351.2017წლის3 აპრილის 

№23სხდომისმიერგამოკითხვისწესითმიღებული. 

184. საქართველოს ტექნიკურ  უნივერსიტეტთანინფრასტრუქტურული პროექტების 

ზედამხედველების გადამზადებისა და საინჟინრო მომსახურების ცენტრი. სტუ-ის 

აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 27 თებერვლის დადგენილება №2350.2017წლის3 

აპრილის №23სხდომისმიერგამოკითხვისწესითმიღებული. 

185. სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის ფიზიკის 

დეპარტამენტთან თვითდაფინანსებითინანოსისტემების და ნანოტექნოლოგიების 

საერთაშორისო ცენტრი. სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 29 მარტის 

დადგენილება №2357.2017წლის10 მაისის№24სხდომა. 

186. საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან თვითდაფინანსებითი უძრავი ქონების 

ევროპული სტანდარტებით შეფასებისა და პროფესიონალ შემფასებელთა 



გადამზადების სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი. სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 

29 მარტის დადგენილება №2359.  2017წლის10 მაისის№24სხდომა. 

187. საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთანინტერდისციპლინური სასწავლო-

კვლევითი ცენტრი− ,,სახელმწიფო −სამართალი −პოლიტიკა − კულტურა“.  სტუ-ის 

აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 27 თებერვლის დადგენილება №2318.2017წლის10 

მაისის№24სხდომა. 

188. სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტთანთვითდაფინანსებითიცენტრი− ,,სტუ ნეტTV“. სტუ-ის აკადემიური 

საბჭოს 2017 წლის 21 აპრილის დადგენილება №2385.2017წლის10 მაისის№24სხდომა. 

189. საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან თვითდაფინანსებითი  „თბოტექნიკის 

სასწავლო-სამეცნიერო საინჟინრო ცენტრი“ . სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 8 

მაისის  დადგენილება №2400.2017წლის17 თებერვლის№21 სხდომა. 

190. საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან თვითდაფინანსებითიინოვაციური 

ტექნოლოგიებისა და პრეპარატების სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი. სტუ-ის 

აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 29 მარტის დადგენილება №2360. 2017 წლის31 

მაისის№26სხდომაზე.  aqve   შეეცვალოს სახელწოდება ზემოხსენებულ ცენტრს და 

ეწოდოს ,,ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვის ცენტრი“. 

191. `qalaqis marketingis inovaciuri strategiis ganviTarebis samecniero 
centri” (890/03 17.08.17) 

 
kuWaiZe daviTi -  centris xelmZRvaneli 

 
192. Game art and modern teqnologi center "union”(990/03 27.09.17) 

 
joxaZe aleqsandre – centris xelmZRvaneli 

 
193. `agroekologiuri saswavlo-samecniero diagnostikuri   laboratoria” 

(1217/03 22.11.17) 

doliZe vladimer  karlos Ze– lab ufrosi         

194. `eleqtronuli saswavlo teqnologiebis centri qimiaSi” 

(1216/03 22.11.17 

 
petriaSvili JuJuna – xelmZRvaneli 

 
 

 
 
 



195. saswvlo-samecniero, inovaciuri da praqtikuli dizainis ` dizain-
azrovnebis satesto laboratoria – dasta lab”(1218/03 22.11.17) 

 
 

196. avtomatizaciis samecniero-kvleviTi da sainJinro-teqnikuri centri   
`cifruli sazomi xelsawyoebi” (1346/03 12.12.17)  

iaSvili nugzari – xelmZRvaneli 
 

198.saTbobis, energetikuli danadgarebis da samSeneblo masalebis  Tburi 
diagnostikis saswavlo-samecniero centri (240 /03 23.02 17) 

 
 

199.  samTo-geolog proeqti (19/03 13.01.17) 
maCaiZe gela - xelmZRvaneli 

 
200.interdisciplinuri saswavlo-kvleviTi centri `saxelmwifo samarTali, 

politika da kultura’ (539/03 19.05.17) 

beriaSvili mamuka – xelmZRvaneli  
TaboroZe irakli – mecnier TanamSromli     
rCeuliSvili qeTevani – mecnier TanamSromli    
uorkeri tania - mecnier TanamSromli   

 
 

201.`sainformacio usafrTxoebis sistemebis, qselebis, profesionaluri 

gaxmovanebis da sakonferencio sistemebis daproeqtebis da eqspluataciis 

saswavlo-samecniero centri”(46/03 22.01.18) 

 ramazaSvili mixeili– xelmZRvaneli 
 frangiSvili giorgi - menejeri 
 

202.samSvidobo ganaTlebis centri (97/03 20.01.18) 
arbolaSvili Temuri - direqtori 
 

203.CineTis kvleviTi instituti – (05-04-11/306  13.04.18) 
 

204. საქარტველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის 
ფაკულტეტისბდიგიტალიზაციისა და კომპიუტერული მოდელირების სასწავლო, 
სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი 

                  ცენტრის ხელმძღვანელი - ბადრი გორგილაძე(         )   555 195 793 
                                                                                                         223 32 93 
 

205.  ფაკულტეტი/ინსტიტუტი -საუნივერსიტეტო ცენტრი  

ცენტრის  დასახელება -”მშენებლობისა და ნაგებობების კვლევების ცენტრი” 

დაფუძნების  თარიღი და ბრძანების ნომერი -2010 წლის 5 ივლისი ბრძანება  №84  

ცენტრის ხელმძღვანელი - არჩილ ყუბანეიშვილი 

ტელ: 599 939496    



email: bsc.centre@gmail.com 

თანამშრომლები: 

1. გურამ ლეკიშვილი - ცენტრის უფროსის მოადგილე; 

2. გრიგოლ ხელიძე - ენერგეტიკული მიმართულების ხელმძღვანელი; 

3. ივანე ნონიევი - ნაგებობების ნატურალური კვლევის ხელმძღვანელი; 

4. ალექსანდრე იურიატინი - მშენებლობის კვლევის ხელმძღვანელი; 

5. თამაზ ხუნდაძე - ინჟინერ მექანიკოსი (გარდაცვლილია); 

6. ანა სარჯველაძე - უმცროსი მეცნიერ მუშაკი; 

7. შალვა სარალიძე - მეცნიერ მუშაკი. 

 

2010 წლიდან 2019 წლის 21 მაისამდე განხორციელებული სამუშაოების შესახებ ინფორმაცია 

 

N სამუშაოს 
დამკვეთი 

პროექტის 
დასახელება 

ხელშეკრულება 
N 

თარიღი 

დაფინა- 
ნსება 

შემსრულებლები შენიშვნა 

1 2 3 4 5 6 7 

 
1 

შპს 
”ეკომეტალი” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

2 
(01.09.2010) 

 
2006,84 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

2 
შპს ”პაულ 

შულერ უნდ 
ირაო გრუპ” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

1 
(16.08.2010) 

1275,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

3 
შპს ”ჯენერალ 
ქონსთრაქშენ 

კომპანი” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

1/11 
(03.01.2011) 

1756,70 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

N სამუშაოს 
დამკვეთი 

პროექტის 
დასახელება 

ხელშეკრულება 
N 

თარიღი 

დაფინა- 
ნსება 

შემსრულებლები შენიშვნა 

1 2 3 4 5 6 7 

4 
შპს ”პაულ 

შულერ უნდ 
ირაო გრუპ” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

1 
(16.08.2010) 

2786,50 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

5 შპს ”აი ემ პი” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

5/11 
(28.03.2011) 

937,80 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 



 

6 

პენსილვანიის 
(აშშ) საგუშაგო 

კოშკის 
ბიბლიისა და 
ტრაქტატების 

საზოგადოების 
ფილიალი 

საქართველოში 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

5/11/1 
(25.03.2011) 

382,50 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

7 
შპს ”სონნეთ 

ქონსთრაქშენ” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

4/11 
(15.03.2011) 

2420,90 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

8 შპს ”აი ემ პი” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

5/11 
(28.03.2011) 

468,90 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

9 
სს 

”ენერგოსერვისი” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

6/11 
(20.05.2011) 

306,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

10 
შპს ”პაულ 

შულერ უნდ 
ირაო გრუპ” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

1 
(16.08.2010) 

2432,50 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

N სამუშაოს 
დამკვეთი 

პროექტის 
დასახელება 

ხელშეკრუ-ლება 
N 

თარიღი 

დაფინა- 
ნსება 

შემსრულე- 
ბლები 

შენიშვნა 

1 2 3 4 5 6 7 
 პენსილვანიის 

(აშშ) საგუშაგო 
კოშკის 

ბიბლიისა და 
ტრაქტატების 

საზოგადოების 
ფილიალი 

საქართველოში 

სამშენებლო 
მასალების 

კვლევა 
5/11/1 222,10 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

 
შპს ”სონნეთ 

ქონსთრაქშენ” 

სამშენებლო 
მასალების 

კვლევა 
4/11 1976,70 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

 პენსილვანიის 
(აშშ) საგუშაგო 

კოშკის 
ბიბლიისა და 
ტრაქტატების 

საზოგადოების 
ფილიალი 

სამშენებლო 
მასალების 

კვლევა 
5/11/1 149,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 



საქართველოში 

 
შპს ”სონნეთ 

ქონსთრაქშენ” 

სამშენებლო 
მასალების 

კვლევა 
4/11 728,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

 
შპს ”ნიუ 
ენერჯი” 

სამშენებლო 
მასალების 

კვლევა 
9/11 475,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

 

შპს ”ვოტრო” 
სამშენებლო 
მასალების 

კვლევა 
8/11 475,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

 
შპს 

”ტელინდასტრი 
ჯორჯია” 

სამშენებლო 
მასალების 

კვლევა 
7/11 1498,80 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

N სამუშაოს 
დამკვეთი 

პროექტის 
დასახელება 

ხელშეკრულება 
N 

თარიღი 

დაფინა- 
ნსება 

შემსრულებლები შენიშვნა 

1 2 3 4 5 6 7 

11 

პენსილვანიის 
(აშშ) საგუშაგო 

კოშკის 
ბიბლიისა და 
ტრაქტატების 

საზოგადოების 
ფილიალი 

საქართველოში 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

5/11/1 
(25.03.2011) 

222,10 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

12 
შპს ”სონნეთ 

ქონსთრაქშენ” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

4/11 
(15.03.2011) 

1976,70 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

13 

პენსილვანიის 
(აშშ) საგუშაგო 

კოშკის 
ბიბლიისა და 
ტრაქტატების 

საზოგადოების 
ფილიალი 

საქართველოში 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

5/11/1 
(25.03.2011) 

149,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

14 შპს ”სონნეთ სამშენებლო 4/11 728,00 ა. ყუბანეიშვილი;  



ქონსთრაქშენ” მასალებისადა 
კონსტრუქციების 

კვლევა 

(15.03.2011) ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

15 
შპს ”ნიუ 
ენერჯი” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

9/11 
(11.08.2011) 

475,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

16 შპს ”ვოტრო” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

8/11 
(11.08.2011) 

475,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

17 
შპს 

”ტელინდასტრი 
ჯორჯია” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

7/11 
20.06.2011) 

1498,80 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

N სამუშაოს 
დამკვეთი 

პროექტის 
დასახელება 

ხელშეკრულება 
N 

თარიღი 

დაფინა- 
ნსება 

შემსრულებლები შენიშვნა 

1 2 3 4 5 6 7 

18 
შპს ”პაულ 

შულერ უნდ 
ირაო გრუპ” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

1 
(16.08.2010) 

3068,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

19 
შპს ”ნიუ 
ენერჯი” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

9/11 
(11.08.2011) 

2091,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

20 

შპს ”ნავთობის 
საერთაშორისო 

სერვისული 
კომპანია” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

11/11 
(05.10.2011) 

298,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

21 
შპს 

”ტელინდასტრი 
ჯორჯია” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

7/11 
(20.06.2011) 

582,40 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

22 შპს ”აი ემ პი” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

5/11 
(28.03.2011) 

996,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

23 შპს ”ჯეოსთილი” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

15/11 
(14.11.2011) 

285,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 



 

 

24 

შპს ”საინჟინრო 
ჯგუფი და 

ხარისხი 
საქართველოში 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

13/11 
(05.11.2011) 

981,50 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

25 
შპს ”პაულ 

შულერ უნდ 
ირაო გრუპ” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

1 
(16.08.2010) 

1353,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

N სამუშაოს 
დამკვეთი 

პროექტის 
დასახელება 

ხელშეკრულება 
N 

თარიღი 

დაფინა- 
ნსება 

შემსრულებლები შენიშვნა 

1 2 3 4 5 6 7 

26 
შპს ”Georgian 

Genesis” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

16/11 
(25.11.2011) 

625,20 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

27 
შპს ”დგარი-

2005” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

12/11 
(05.10.2011) 

4980,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

28 
შპს ”დგარი-

2005” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

12/11 
(05.10.2011) 

4080,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

29 
შპს ”დგარი-

2005” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

12/11 
(05.10.2011) 

4800,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

30 
შპს ”პაულ 

შულერ უნდ 
ირაო გრუპ” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

41-2012-2 
(29.03.2012) 

1045,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

31 
შპს ”დგარი-

2005” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

12/11 
(05.10.2011) 

5280,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

32 
შპს ”დგარი-

2005” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

12/11 
(05.10.2011) 

5160,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

33 ქეთევან ჩემია 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

50-2012-2 
(03.04.2012) 

747,20 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 



 
 

 
 
 

N სამუშაოს 
დამკვეთი 

პროექტის 
დასახელება 

ხელშეკრულება 
N 

თარიღი 

დაფინა- 
ნსება 

შემსრულებლები შენიშვნა 

1 2 3 4 5 6 7 

34 
შპს ”დგარი-

2005” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

12/11 
(05.10.2011) 

5160,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

35 შპს ”მითი” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

240-2012-2 
(18.06.2012) 

1249,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

36 
შპს 

”ტელინდასტრი 
ჯორჯია” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

281-2012-2 
(02.07.2012) 

587,80 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

37 შპს ”ექს სითი” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

10/11 
(29.09.2011) 

1034,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

38 
შპს ”დგარი-

2005” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

12/11 
(05.10.2011) 

8400,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

39 ქეთევან ჩემია 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

50-2012-2 
(03.04.2012) 

2880,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

40 

შპს ”საინჟინრო 
ჯგუფი და 
ხარისხი 

საქართველოში 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

13/11 
(05.10.2011) 

151,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

41 შპს ”მითი” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

240-2012-2 
918.06.2012) 

1019,20 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

N სამუშაოს 
დამკვეთი 

პროექტის 
დასახელება 

ხელშეკრულება 
N 

თარიღი 

დაფინა- 
ნსება 

შემსრულებლები შენიშვნა 

1 2 3 4 5 6 7 
42 შპს ”გზამშენი სამშენებლო 388-2012-2 218,40 ა. ყუბანეიშვილი;  



 
 
 

2005” მასალებისადა 
კონსტრუქციების 

კვლევა 

(10.09.2012) ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

43 შპს ”მითი” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

240-2012-2 
918.06.2012) 

728,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

44 
შპს 

”ტელინდასტრი 
ჯორჯია” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

281-2012-2 
(02.07.2012) 

728,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

45 შპს ”ექს სითი” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

521-2012-2 
(03.12.2012) 

 
1722,60 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

46 ქეთევან ჩემია 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

50-2012-2 
(03.04.2012) 

720,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

47 
შპს ”გზამშენი 

2005” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

388-2012-2 
(10.09.2012) 

436,80 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

48 შპს ”ექს სითი” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

521-2012-2 
(03.12.2012) 

 
877,30 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

49 შპს ”ექს სითი” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

521-2012-2 
(03.12.2012) 

 
811,90 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

N სამუშაოს 
დამკვეთი 

პროექტის 
დასახელება 

ხელშეკრულება 
N 

თარიღი 

დაფინა- 
ნსება 

შემსრულებლები შენიშვნა 

1 2 3 4 5 6 7 

50 
შპს 

”ტელინდასტრი 
ჯორჯია” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

281-2012-2 
(02.07.2012) 

1601,60 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

51 შპს ”ექს სითი” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

521-2012-2 
(03.12.2012) 

 
655,20 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 



 
 
 

52 შპს ”ექს სითი” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

521-2012-2 
(03.12.2012) 

 
1325,20 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

53 შპს ”ექს სითი” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

521-2012-2 
(03.12.2012) 

 
509,60 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

54 შპს ”ექს სითი” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

521-2012-2 
(03.12.2012) 

 
2122,30 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

55 
შპს ”დგარი-

2005” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

346-2013-2 
(15.07.2013) 

 
6000,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

56 
შპს ”დგარი-

2005” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

346-2013-2 
(15.07.2013) 

 
5640,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

57 შპს ”ექს სითი” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

659-2013-2 
(05.12.2013) 

1252,40 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

N სამუშაოს 
დამკვეთი 

პროექტის 
დასახელება 

ხელშეკრუ-ლება 
N 

თარიღი 

დაფინა- 
ნსება 

შემსრულებლები შენიშვნა 

1 2 3 4 5 6 7 

58 შპს ” VERTEX ” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

658-2013-2 
(05.12.2013) 

946,40 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

59 შპს ”თეგიმი” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

162-2014-2 
(10.03.2014) 

123,40 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

60 შპს ” VERTEX ” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

658-2013-2 
(05.12.2013) 

285,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

61 შპს ” VERTEX ” 
სამშენებლო 

მასალებისადა 
კონსტრუქციების 

658-2013-2 
(05.12.2013) 

364,00 
ა. ყუბანეიშვილი; 

ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

 



 
 
 

კვლევა ა. სარჯველაძე 

62 
დსს ”პროჯექტ 

მენეჯმენტ 
იუნიტ 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

237-2014-2 
(27.03.2014) 

1656,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

63 
შპს ”ახალმშენი-

2008” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

256-2014-2 
04.04.2014) 

362,60 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

64 შპს ”ტორერო” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

481-2014-2 
22.07.2014) 

967,50 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

65 
შპს ”ბაზალტ 

ფაიბერს” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

509-2014-2 
(07.08.2014) 

 
659,20 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

N სამუშაოს 
დამკვეთი 

პროექტის 
დასახელება 

ხელშეკრულება 
N 

თარიღი 

დაფინა- 
ნსება 

შემსრულებლები შენიშვნა 

1 2 3 4 5 6 7 

66 შპს ”თეონა” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

515-2014-2 
(13.08.2014) 

692,80 

ა. 
ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

67 
დსს ”პროჯექტ 

მენეჯმენტ 
იუნიტ 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

237-2014-2 
(27.03.2014) 

1840,00 

ა. 
ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

68 
შპს ”გზამშენი 

2005” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

511-2014-2 
(08.08.2014) 

1418,40 

ა. 
ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

69 
შპს ”მოყვასი 

2012” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

528-2014-2 
(20.08.2014) 

475,00 

ა. 
ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

70 შპს ”თეონა” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

515-2014-2 
(13.08.2014) 

412,00 

ა. 
ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

 



 

ა. სარჯველაძე 

71 შპს ”ექს სითი” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

659-2013-2 
(05.12.2013) 

306,00 

ა. 
ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

72 
შპს 

”ტელინდასტრი 
ჯორჯია” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

714-2014-2 
(28.10.2014) 

285,00 

ა. 
ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

73 
შპს ”გზამშენი 

2005” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

511-2014-2 
(08.08.2014) 

291,20 

ა. 
ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

N სამუშაოს 
დამკვეთი 

პროექტის 
დასახელება 

ხელშეკრულება 
N 

თარიღი 

დაფინა- 
ნსება 

შემსრულებლები შენიშვნა 

1 2 3 4 5 6 7 

74 
შპს ”ახალშენი 

2009” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

256-2014-2 
904.04.2014) 

582,40 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

75 
შპს ”ეპიკ 

კონსტრაქშენ” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

646-2014-2 
(07.10.2014) 

1601,60 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

76 
შპს ”ეპიკ 

კონსტრაქშენ” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

646-2014-2 
(07.10.2014) 

1965,60 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

77 
შპს ”ეპიკ 

კონსტრაქშენ” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

646-2014-2 
(07.10.2014) 

2111,20 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

78 
შპს ”მოყვასი 

2012” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

528-2014-2 
(20.08.2014) 

190,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

79 
შპს ”ეპიკ 

კონსტრაქშენ” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

646-2014-2 
(07.10.2014) 

2475,20 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 



 
 
 

 
 
 
 

80 
შპს ”გზამშენი 

2005” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

511-2014-2 
(08.08.2014) 

501,30 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

81 
შპს ”გზამშენი 

2005” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

511-2014-2 
(08.08.2014) 

1005,60 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

N სამუშაოს 
დამკვეთი 

პროექტის 
დასახელება 

ხელშეკრულება 
N 

თარიღი 

დაფინა- 
ნსება 

შემსრულებლები შენიშვნა 

1 2 3 4 5 6 7 

82 
შპს ”ეპიკ 

კონსტრაქშენ” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

646-2014-2 
(07.10.2014) 

3931,20 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

83 
შპს 

”ტელინდასტრი 
ჯორჯია” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

714-2012-2 
(28.10.2014) 

2562,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

84 
შპს ”გზამშენი 

2005” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

511-2014-2 
(08.08.2014) 

1676,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

85 
შპს 

”ტელინდასტრი 
ჯორჯია” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

714-2012-2 
(28.10.2014) 

2272,80 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

86 
შპს ”ძველი 

ბათუმი” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

539-2015-2 
914.08.2015) 

1000,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

87 
შპს ”ეპიკ 

კონსტრაქშენ” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

646-2014-2 
(07.10.2014) 

5168,80 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

88 
შპს ”გზამშენი 

2005” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

540-2015-2 
(14.08.2015) 

3332,60 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 



 
 

 
 
 

N სამუშაოს  
დამკვეთი 

პროექტის 
დასახელება 

ხელშეკრუ-
ლება 

N 
თარიღი 

დაფინა- 
ნსება 

შემსრულებლები შენიშვნა 

1 2 3 4 5 6 7 

89 

ინდივიდუალური 
ბინათმშენებლობის 
ამახანაგობა ”ლისი-

2015” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

739-2015-2 
(07.12.2015) 

269,80 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

90 შპს ”ბონექს” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

708-2015-2 
(24.11.2015) 

342,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

91 შპს ”გზამშენი 2005” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

540-2015-2 
(14.08.2015) 

263,10 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

92 
შპს ”ეპიკ 

კონსტრაქშენ” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

621-2015-2 
(07.10.2015) 

4006,60 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

93 

შპს 
”ინფრასტრუქტურის 

განვითარების 
კომპანია” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

33-2016-2 
(01.02.2016) 

87,70 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

94 
შპს ”ხიდმშენი-

პლიუსი” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

40-2016-2 
(27.01.2016) 

613,90 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

95 
შპს ”ხიდმშენი-

პლიუსი” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

40-2016-2 
(27.01.2016) 

526,20 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

96 
შპს ”ეპიკ 

კონსტრაქშენ” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

621-2015-2 
(07.10.2015) 

4513,60 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

N სამუშაოს  
დამკვეთი 

პროექტის 
დასახელება 

ხელშეკრუ-
ლება 

N 
თარიღი 

დაფინა- 
ნსება 

შემსრულებლები შენიშვნა 

1 2 3 4 5 6 7 
97 სს სამშენებლო 175-2016-2 475,00 ა. ყუბანეიშვილი;  



 
 
 

”სპეცჰიდრომშენი” მასალებისადა 
კონსტრუქციების 

კვლევა 

(24.03.2016) ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

98 
სს 

”სპეცჰიდრომშენი” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

175-2016-2 
(24.03.2016) 

285,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

99 შპს ”ჩიკო” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

223-2016-2 
(14.04.2016) 

342,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

100 შპს ”ბინექს” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

708-2015-2 
(24.11.2015) 

114,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

101 
სს 

”სპეცჰიდრომშენი” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

175-2016-2 
(24.03.2016) 

385,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

102 
შპს ”ჯი ენ 

ელექტრიქტ” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

255-2016-2 
(26.04.2016) 

912,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

103 შპს ”გზამშენი 2005” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

540-2015-2 
(14.08.2015) 

586,60 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

104 შპს ”ფუნდამენტი” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

267-2016-2 
(05.05.2015) 

438,50 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

N სამუშაოს  
დამკვეთი 

პროექტის 
დასახელება 

ხელშეკრუ-
ლება 

N 
თარიღი 

დაფინა- 
ნსება 

შემსრულებლები შენიშვნა 

1 2 3 4 5 6 7 

105 
შპს ”ეპიკ 

კონსტრაქშენ” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

621-2015-2 
(07.10.2015) 

3494,40 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

106 შპს ”ექს სითი” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

224-2016-2 
(14.04.2016) 

873,60 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 



 
 
 

107 
შპს ”ახალი 
თბილისი” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

420-2016-2 
(07.07.2016) 

342,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

108 
სს 

”სპეცჰიდრომშენი” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

175-2016-2 
(24.03.2016) 

110,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

109 შპს ”გზამშენი 2005” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

540-2015-2 
(14.08.2015) 

871,20 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

110 
შპს ”ახალი 
თბილისი” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

420-2016-2 
(07.07.2016) 

491,10 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

111 
შპს ”ეპიკ 

კონსტრაქშენ” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

621-2015-2 
(07.10.2015) 

3494,40 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

112 
შპს ”ახალი 
თბილისი” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

420-2016-2 
(07.07.2016) 

780,50 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

N სამუშაოს  
დამკვეთი 

პროექტის 
დასახელება 

ხელშეკრუ-
ლება 

N 
თარიღი 

დაფინა- 
ნსება 

შემსრულებლები შენიშვნა 

1 2 3 4 5 6 7 

113 შპს ”გზამშენი 2005” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

612-2016-2 
(31.10.2016) 

1403,20 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

114 შპს ”ექს სითი” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

224-2016-2 
(14.04.2016) 

612,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

115 
შპს ”ეპიკ 

კონსტრაქშენ” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

545-2016-2 
(06.10.2016) 

3348,80 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

116 შპს ”ორბი ჯგუფი” 
სამშენებლო 

მასალებისადა 
კონსტრუქციების 

638-2016-2 
(18.11.2016) 

1026,00 
ა. ყუბანეიშვილი; 

ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

 



 
 
 

კვლევა ა. სარჯველაძე 

117 
სს 

”სპეცჰიდრომშენი” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

175-2016-2 
(24.03.2016) 

1840,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

118 შპს ”დიკა 2010” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

598-2016-2 
(25.10.2016) 

1052,40 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

119 
შპს ”სამშენებლო 

კომპანია - 
მშენებელი 2011” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

37-2017-2 
25.01.2017) 

480,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

120 
შპს ”ახალი 
თბილის” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

420-2016-2 
(07.07.2016) 

228,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

N სამუშაოს 
დამკვეთი 

პროექტის 
დასახელება 

ხელშეკრუ-
ლება 

N 
თარიღი 

დაფინა- 
ნსება 

შემსრულებლები შენიშვნა 

1 2 3 4 5 6 7 

121 
შპს ”სამშენებლო 

კომპანია - 
მშენებელი 2011” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

37-2017-2 
25.01.2017) 

240,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

122 
შპს ”გზამშენი 

2005” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

612-2016-2 
(31.10.2016) 

824,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

123 შპს ”დიკა 2010” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

598-2016-2 
(25.10.2016) 

1052,40 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

124 
შპს ”სამშენებლო 

კომპანია - 
მშენებელი 2011” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

37-2017-2 
25.01.2017) 

840,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

125 შპს ”ექს სითი” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

224-2016-2 
(14.04.2016) 

306,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

126 
შპს ”ეპიკ 

კონსტრაქშენ” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 

545-2016-2 
(06.10.2016) 

4513,60 
ა. ყუბანეიშვილი; 

ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

 



 
 
 

კვლევა ა. სარჯველაძე 

127 
შპს ”ორბი ჯგუფი 

ბატუმი” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

303-2017-2 
(08.06.2017) 

912,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

128 
შპს ”სამშენებლო 

კომპანია - 
მშენებელი 2011” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

37-2017-2 
25.01.2017) 

480,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

N სამუშაოს  
დამკვეთი 

პროექტის 
დასახელება 

ხელშეკრუ-
ლება 

N 
თარიღი 

დაფინა- 
ნსება 

შემსრულებლები შენიშვნა 

1 2 3 4 5 6 7 

129 
შპს ”ახალი 
თბილის” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

420-2016-2 
(07.07.2016) 

228,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

130 შპს ”ანაგი” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

424-2017-2 
(09.08.2017) 

6120,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

131 
სს 

”სპეცჰიდრომშენი” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

365-2017-2 
(06.07.2017) 

1265,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

132 
შპს ”სამშენებლო 

კომპანია - 
მშენებელი 2011” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

37-2017-2 
25.01.2017) 

1140,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

133 შპს ”გზამშენი 2005” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

612-2016-2 
(31.10.2016) 

1227,80 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

134 შპს ”ინ-სი” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

498-2017-2 
(22.09.2017) 

3500,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

135 შპს ”ინ-სი” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

499-2017-2 
(22.09.2017) 

3500,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 



 
 
 

 
 
 

136 
შპს ”მილენიუ 

ჰაუსი” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

481-2017-2 
(15.09.2017) 

1005,10 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

N სამუშაოს  
დამკვეთი 

პროექტის 
დასახელება 

ხელშეკრუ-
ლება 

N 
თარიღი 

დაფინა- 
ნსება 

შემსრულებლები შენიშვნა 

1 2 3 4 5 6 7 

137 შპს ”გზამშენი 2005” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

539-2017-2 
(16.10.2017) 

701,60 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

138 შპს ”სმნ ჯგუფი” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

538-2017-2 
16.10.2017) 

1675,20 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

139 შპს ”გზამშენი 2005” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

539-2017-2 
(16.10.2017) 

613,90 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

140 
სს 

”სპეცჰიდრომშენი” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

365-2017-2 
(06.07.2017) 

605,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

141 
შპს ”ეპიკ 

კონსტრაქშენ” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

545-2016-2 
(06.10.2016) 

1965,60 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

142 შპს ”გზამშენი 2005” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

539-2017-2 
(16.10.2017) 

613,90 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

143 შპს ”გზამშენი 2005” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

539-2017-2 
(16.10.2017) 

350,80 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

144 შპს ”გზამშენი 2005” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

539-2017-2 
(16.10.2017) 

1215,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 



 
 
 

N სამუშაოს  
დამკვეთი 

პროექტის 
დასახელება 

ხელშეკრუ-
ლება 

N 
თარიღი 

დაფინა- 
ნსება 

შემსრულებლები შენიშვნა 

1 2 3 4 5 6 7 

145 შპს ”Capaly” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

702-2017-2 
(27.12.2017) 

342,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

146 
სს 

”სპეცჰიდრომშენი” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

365-2017-2 
(06.07.2017) 

1155,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

147 
შპს ”ეპიკ 

კონსტრაქშენ” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

600-2017-2 
(09.11.2017) 

905,60 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

148 შპს ”M B G. LTD” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

2-2018-2 
908.01.2018) 

900,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

149 შპს ”Capaly” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

702-2017-2 
(27.12.2017) 

456,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

150 
სს 

”სპეცჰიდრომშენი” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

365-2017-2 
(06.07.2017) 

3575,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

151 შპს ”გზამშენი 2005” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

539-2017-2 
(16.10.2017) 

606,10 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

152 შპს ”Capaly” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

702-2017-2 
(27.12.2017) 

570,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

N სამუშაოს  
დამკვეთი 

პროექტის 
დასახელება 

ხელშეკრუ-
ლება 

N 
თარიღი 

დაფინა- 
ნსება 

შემსრულებლები შენიშვნა 

1 2 3 4 5 6 7 

153 შპს ”სმნ ჯგუფი” 
სამშენებლო 

მასალებისადა 
კონსტრუქციების 

538-2017-2 
(16.10.2017) 

871,20 
ა. ყუბანეიშვილი; 

ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

 



 
 
 

კვლევა ა. სარჯველაძე 

154 შპს ”DMS” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

01-08-15/ 
391-2018-2 
(03.05.2018) 

2000,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

155 შპს ”M B G. LTD” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

2-2018-2 
(08.01.20180 

798,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

156 შპს ”Capaly” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

702-2017-2 
(27.12.2017) 

684,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

157 
სს 

”სპეცჰიდრომშენი” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

365-2017-2 
(06.07.2017) 

1459,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

158 შპს ”სტუდია დამი” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

01-08-15/ 
650-2018-2 
(16.07.18) 

263,10 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

159 შპს ”ჯი ბი ჯი” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

01-08-15/ 
665-2018-2 
(23.07.2018) 

975,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

160 
სს 

”სპეცჰიდრომშენი” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

365-2017-2 
(06.07.2017) 

1100,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

N სამუშაოს 
დამკვეთი 

პროექტის 
დასახელება 

ხელშეკრუ-
ლება 

N 
თარიღი 

დაფინა- 
ნსება 

შემსრულებლები შენიშვნა 

1 2 3 4 5 6 7 

161 
შპს ”სტუდია 

დამი” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

01-08-15/ 
650-2018-2 
(16.07.2018) 

175,40 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

162 
გიორგი 

მაისურაძე 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

01-08-15/ 
726-2018-2 
(20.08.2018) 

300,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 



 
 
 

163 შპს ”M B G. LTD” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

2-2018-2 
(08.01.2018) 

342,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

164 შპს ”ჰიდროგეო” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

01-08-15/ 
830-2018-2 
(05.10.2018) 

350,80 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

165 
შპს ”კომფორტი 

XXI” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

01-08-15/ 
792-2018-2 
(24.09.2018) 

904,70 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

166 
შპს ”მწვანე 
დიღომი” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

01-08-15/ 
795-2018-2 
(26.09.2018) 

585,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

167 შპს ”M B G. LTD” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

2-2018-2 
(08.01.2018) 

684,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

168 
შპს ”გზამშენი 

2005” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

539-2017-2 
(16.10.2017) 

816,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

N სამუშაოს დამკვეთი პროექტის 
დასახელება 

ხელშეკრუ-
ლება 

N 
თარიღი 

დაფინა- 
ნსება 

შემსრულებლები შენიშვნა 

1 2 3 4 5 6 7 

169 
შპს ”კომფორტი 

XXI” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

01-08-15/ 
792-2018-2 
(24.09.2018) 

175,40 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

170 
შპს ”კომფორტი 

XXI” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

01-08-15/ 
792-2018-2 
(24.09.2018) 

190,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

171 
შპს ”მწვანე 
დიღომი” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

01-08-15/ 
795-2018-2 
(26.09.2018) 

1200,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

 
172 

შპს ”აილამა” 
სამშენებლო 

მასალებისადა 
კონსტრუქციების 

01-08-15/ 
894-2018-2 
(01.11.2018 

175,40 
ა. ყუბანეიშვილი; 

ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

 



 
 

კვლევა  ა. სარჯველაძე 

173 შპს ”ზ1” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

01-08-15/ 
843-2018-2 
(10.10.2018) 

390,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

174 
შპს ”კომფორტი 

XXI” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

01-08-15/ 
792-2018-2 
(24.09.2018) 

263,10 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

175 სს ”XXI საუკუნე” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

01-08-15/ 
1020-2018-2 
(11.12.2018) 

350,80 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

176 
სს 

”სპეცჰიდრომშენი” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

365-2017-2 
(06.07.2017) 

275,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

N სამუშაოს  
დამკვეთი 

პროექტის 
დასახელება 

ხელშეკრუ-
ლება 

N 
თარიღი 

დაფინა- 
ნსება 

შემსრულებლები შენიშვნა 

1 2 3 4 5 6 7 

177 შპს ”ელ ჯორჯია” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

01-08-15/ 
1076-2018-2 
(25.12.2018) 

263,10 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

178 
 

შპს ”მწვანე 
დიღომი” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

01-08-15/ 
795-2018-2 
(26.09.2018) 

390,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

179 
შპს ”მწვანე 
დიღომი” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

01-08-15/ 
795-2018-2 
(26.09.2018) 

195,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

180 
შპს ”მონოლით 

ჯგუფი” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

01-08-15/ 
44-2019-2 

(30.01.2019) 
975,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

181 შპს ”ანაგი” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

01-08-15/ 
60-2019-2 

(04.02.2019) 
900,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

182 
შპს 

”ბ-კონსტრუქცია” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 

01-08-15/ 
13-2019-2 

(18.01.2019) 
1786,40 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

 



 
 
 

 
 
 
 
 

კვლევა ა. სარჯველაძე 

183 
შპს ”Construction 

Service” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

01-08-15/ 
42-2019-2 

(28.01.2019) 
438,50 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

184 შპს ”ჰიდრო” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

01-08-15/ 
13-2019-2 

(09.11.2018) 
350,80 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

N სამუშაოს  
დამკვეთი 

პროექტის 
დასახელება 

ხელშეკრუ-
ლება 

N 
თარიღი 

დაფინა- 
ნსება 

შემსრულებლები შენიშვნა 

1 2 3 4 5 6 7 

185 
შპს 

”ბ-კონსტრუქცია” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

01-08-15/ 
13-2019-2 

(18.01.2019) 
2585,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

186 
შპს 

”ბ-კონსტრუქცია” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

01-08-15/ 
13-2019-2 

(18.01.2019) 
789,30 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

187 შპს ”გრუსია” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

01-08-15/ 
236-2019-2 
(25.03.2019 

190,00 შპს ”გრუსია”  

188 
სს ”სამშენებლო 

ტრესტი №3” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

01-08-15/ 
383-2019-2 
(08.05.2019) 

263,10 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

189 
შპს ”გლობალ 

სერვისი +” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

01-08-15/ 
385-2019-2 
(08.05.2019) 

175,40 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 

190 
შპს ”ამბიკონ 

სტილსი” 

სამშენებლო 
მასალებისადა 

კონსტრუქციების 
კვლევა 

01-08-15/ 
384-2019-2 
(08.05.2019) 

585,00 

ა. ყუბანეიშვილი; 
ა. იურიატინი; 
შ. სარალიძე; 

ა. სარჯველაძე 

 



206.  ფაკულტეტი/ინსტიტუტი - 

ცენტრის  დასახელება -ფიზიკური მასალათმცოდნეობისა და მასალათა ტექნოლოგიების ინსტიტუტი 

დაფუძნების  თარიღი და ბრძანების ნომერი -აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 30 ივნისის დადგენილება №2449; წარმომადგენლობითი 
საბჭოს 2017 წლის 31 ივლისის №30 სხდომის დადგენილება №3 

ინსტიტუტის დირექტორი -  ნიკოლოზ ჯალაბაძე;               ტელ:599 923604   email:jalabadze@gtu.ge 

თანამშრომლები: 
1. ლილი ნადარაია 
2. ლევან ხუნდაძე 
3. ოთარ წეროძე 
4. დავით სარალიძე 
5. ტატიანა ჯავახიშვილი 
6. ლევან ლორთქიფანიძე 
7. ნიკოლოზ იაკობიძე 
8. ნიკოლოზ იაკობიძე 

 

№ 
სამუშაოს 
დამკვეთი 

პროექტის დასახელება 
ხელშეკრულების 

№ 
თარიღი 

დაფინანსება 
(ლ) 

შემსრულებლები შენიშვნა 

1 

საქართველოს 
ტექნიკური 

უნივერსიტეტ
ი 

სამხედრო პროდუქციის 
დამზადება/წარმოება, 
შეკეთება (მოდერნიზება) და 
ვაჭრობა 

სალიცენზიო 
მოწმობა 

# 00191 06.01.2017 
სალიცენზიო 

მოწმობა 
# 0019206.01.2017 

სალიცენზიო 
მოწმობა 

# 0019306.01.2017 
 

თვითდაფინანსებ
ა 

ნიკოლოზ ჯალაბაძე 
ლილი ნადარაია 
ლევან ხუნდაძე 
ოთარ წეროძე 

დავით სარალიძე 
ტატიანა 

ჯავახიშვილი 

 

2 
ჯავახიშვილი
ს თბილისის 

 ღვიძლის სისხლძარღვოვანი 
და სადინაროვანი სისტემის 

248/6 
05 აპრილი 2019  3 000 

ნიკოლოზ ჯალაბაძე 
ლილი ნადარაია 

 



სახელმწიფო 
ნივერსიტეტი 

ტვიფრების (კოროზიული 
პრეპარატების მორფოლო-
გიური და ქიმიურ-
სტრუქტუ-რული ანალიზი 
მასკანირებე-ლი 
ელექტრონული 
მიკროსკოპის გამოყენებით. 

ლევან ხუნდაძე 

3 

საქართველოს 
ტექნიკური 

უნივერსიტეტ
ი 

 აგრარული მეცნიერებებისა 
ბიოსისტემების 
ინჟინერინგის ფაკულტეტზე 
სამეცნიერო და 
ელექტრონული 
მიკროსკოპული კვლევების 
ჩატარება 

05-04-26/84 
11.03.2019 

4 200 
ნიკოლოზ 
ჯალაბაძე 

 

4 

ჯავახიშვილი
ს თბილისის 
სახელმწიფო 

უნივერსიტეტ
ი 

 სსიპ ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის , 
ეროვნული სამეცნიერო 
ფონდის საგრანტო 
პროექტის #FR 17-325 
დაფინანსების ფარგლებში 
კვლევითი მომსახურების 
(CPV73110000) შესყიდვა 
 

212/6 
28 მარტი, 2019 

2 800 

ნიკოლოზ 
ჯალაბაძე 

ლილი ნადარაია 
ლევან ხუნდაძე 

 

5 

ილიას 
სახელმწიფო 

უნივერსიტეტ
ი 

  2 ერთეული ბიოლოგიური 
ობიექტის მორფოლოგიური 
კვლევა (CPV73110000 - 
კვლევითი მომსახურებები) 

12/001 
03 დეკემბერი, 

2018 
300 

ლილი ნადარაია 
ლევან ხუნდაძე 

 

6 
თბილისის 

სახელმწიფო 
სამედიცინო 

16 საკვლევი ობიექტის 
მორფოლოგიური ანალიზი 

3/24 
06 თებერვალი, 

2018 
1 600 

ნიკოლოზ 
ჯალაბაძე 

ლილი ნადარაია 

 



 

ჯავახიშვილის 
თბილისის 

სახელმწიფო 
ნივერსიტეტი 

დანაფარების ზედაპირის 
შესწავლა მასკანირებელი 
ელექტრონული 
მიკროსკოპის (SEM) 
გამოყენებით და მისი 
ქიმიური შემადგენლობის 
ანალიზი 
რენტგენოფლუორე-
სცენტიული მეთოდით 

979/06 
21 

სექტემბერი
, 2019 

1 500 

ნიკოლოზ 
ჯალაბაძე 

ლილი ნადარაია 
ლევან 

ხუნდაძე 

 

10 

ჯავახიშვილის 
თბილისის 

სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი 

მაგნიუმ შემცველი 
დანაფარების 
ზედაპირის 
შესწავლა 
მასკანირებელი 
ელექტრონული 
მიკროსკოპის (SEM) 
გამოყენებით და 

1205/06 
16 

ნოემბერი, 
2018 

600 

ნიკოლოზ 
ჯალაბაძე 

ლილი ნადარაია 
ლევან 

ხუნდაძე 

 

უნივერსიტეტ
ი 

ლევან ხუნდაძე 

7 

ჯავახიშვილი
ს თბილისის 
სახელმწიფო 

უნივერსიტეტ
ი 

სტრუქტურულ-
მორფოლოგიური და 
ელემენტური ანალიზი 

1277/06 
05 დეკემბერი, 

2018 
1 500 

ნიკოლოზ 
ჯალაბაძე 

ლილი ნადარაია 
ლევან ხუნდაძე 

 

8 

ჯავახიშვილი
ს თბილისის 
სახელმწიფო 

უნივერსიტეტ
ი 

ღვიძლის სისხლძარღვოვანი 
და სადინაროვანი სისტემის 
ტვიფრების (კოროზიული 
პრეპარატების) მორფოლო-
გიური  ანალიზი 
მასკანირებე-ლი 
ელექტრონული 
მიკროსკოპის გამოყენებით. 

959/06 
18 სექტემბერი, 

2019 
1 000 

ნიკოლოზ 
ჯალაბაძე 

ლილი ნადარაია 
ლევან ხუნდაძე 

 
 
 
 



მისი ქიმიური 
შემადგენლობის 
ანალიზი 

11 საქართველოს 
ტექნიკური 
უნივერსიტეტი 

ელექტრონულ-
მიკროსკოპული 
კვლევის ჩატარება 

05-04-26/27 
06.03.2018 

1 250 
ნიკოლოზ 
ჯალაბაძე 

 

12 საქართველოს 
ტექნიკური 
უნივერსიტეტი 

გრაფენის ოქსიდის 
ფუძეზე 
დამზადებული 
მემბრანებისა და 
ფილტრების 
სტრუქტურულ-
მორფოლოგიური 
კვლევა 

05-04-
26/314 

15.10.2108 
2 000 ნიკოლოზ ჯალაბაძე 

 

13 ჯავახიშვილის 
თბილისის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი 

მზის ელემენტების 
ნიმუშების შრეების 
სტრუქტურის 
კვლევა 

674/06 
25 ივნისი, 

2018 
5 540 

ნიკოლოზ 
ჯალაბაძე 

ლილი ნადარაია 
ლევან ხუნდაძე 

 

14 გრიგოლ 
წულუკიძის 
სამთო 
ინსტიტუტი 

10 კომპოზიტიური 
ნიმუშის 
ელექტრონულმიკრ
ოსკოპული და 
რენტგენოსტრუქტ
ურული ანალიზი 

18-19/07 
08 იანვარი, 

2018 
3000 

ნიკოლოზ 
ჯალაბაძე 

ლილი ნადარაია 
ლევან ხუნდაძე 

 

15 კორნელი 
კეკელიძის 
საქართველოს 
ხელნაწერთა 
ეროვნული 
ცენტრი 

მელანის (შავი და 
წითელი მელანი), 
ქაღალდის და 
მელნის ფხვნილის 
რენტგენოდიფრაქც
იული ანალიზი 

2018/037 
12 

თებერვალი
, 2018 

520 

ნიკოლოზ 
ჯალაბაძე 

ლილი ნადარაია 
ლევან ხუნდაძე 

 

16 ჯავახიშვილის 
თბილისის 

სინთეზური 
პრეპარატების 

905/06 
30 2 640 

ნიკოლოზ 
ჯალაბაძე 

 



სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი 

სინჯების ანალიზი ოქტომბერი
, 2017 

ლილი ნადარაია 
ლევან ხუნდაძე 

17 აპოლონ 
ქუთათელაძის 
სახელობის 
სახელმწიფო 
საქმხატვრო 
აკადემია 

ლითონის 
არქეოლოგიური 
ნივთების (12 
ერთეული) 
ელემენტურ-
მორფოლოგიური 
ანალიზი (SEM) 
აპარატით 

1446 
24.08.2017 

1 800 

ნიკოლოზ 
ჯალაბაძე 

ლილი ნადარაია 
ლევან ხუნდაძე 
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ცენტრის დასახელება -“ბიოენერგეტიკული ტექნოლოგიების”  სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი. 

დაფუძნების თარიღი 20.02.2009;  ბრძანების ნომერი -№19 

ცენტრის ხელმძღვანელი - დადუნაშვილი სერგო; ტელ: 236 32 64   email:dadu@gtu.ge 

ვებსაიტი:   http://gtu.ge/Science/inbet/ 
 

 

 
 
 

N სამუშაოს 
დამკვეთი 

პროექტის 
დასახელება 

ხელშეკრუ-
ლებაN 
თარიღი 

დაფინა- 
ნსება 

შემსრულე- 
ბლები 

შენიშვნა 

1 TEMPUS „ბიოსამედიცინო 
ინჟინერიის 
დარგში 
TEMPUS-ის 
ინიციატივა 
აღმოსავლური 
პარტნიორობის 
არეალში“  

543904-
TEMPUS-1-
2013-1-GR-
TEMPUS-
JPCR 
01/12/2013 

64 000; ს.დადუნაშვილი შესრულებულია 

http://gtu.ge/Science/inbet/�
http://gtu.ge/Science/inbet/�
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