
სტუ-ში 2017 წლის საშემოდგომო მიღებაზე საგნობრივ პროფესიულ საგანმანათლებლო 
პროგრამებზე ჩარიცხული სტუდენტების სია 

1.1. სამშენებლო ფაკულტეტი 

1.1.1 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

„მშენებლობის მწარმოებელი“ 

IV საფეხური 

 

1. ხვიჩა კორაშვილი 

2. ხვიჩა ტატიშვილი 

3. გიორგი ჩოდრიშვილი 

4. ლევან მშვილდაძე 

5. მიხეილ გოგილაშვილი 

6. გიორგი კერესელიძე 

7. ედგარ ხუციშვილი 

1.1.2 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

 „ამწე-სატრანსპორტო მანქანებისა და ლიფტების ტექნიკოსი“ 

III საფეხური 

 

1. გერმანი კოვალენკო 

2. იოსებ კალანდაძე 

3. ზურაბი ბუჭყიაშვილი 

4. მალხაზი სტვილია 

5. ჯუანშერ ბერაძე 

 

1.2. ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი 

1.2.1. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

                                                  „გარემოს დაცვის ტექნიკოსი“ 

                                                                  III საფეხური 

1. დარეჯან ბრეგვაძე 

2. ანა მიქაუტაძე 

3. ედუარდი შავაძე 

4. ლუკა ძლიერიშვილი 

5. ლუკა ბეგიაშვილი 

6. ნანა პაპაშვილი 

7. ეკა გურული 

8. საბა კაპანაძე 

9. ნიკა ხუციშვილი 

10. ნიკოლოზ სოზიაშვილი 

 

 

 

 

 



                               1.2.2. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

       „სასურსათო პროდუქტების ეკოლოგიური კონტროლის სპეციალისტი“ 

                                                            III საფეხური 

 

1. ეთერი ბალახაშვილი 

2. ენდი გიქოშვილი 

3. ალექსანდრე აფაქიძე 

4. გიორგი ზაზაძე 

5. მიხეილ გოგინაშვილი 

6. ნათია წენგუაშვილი 

7. ვალერი თვალიაშვილი 

8. გიორგი კვირიკაშვილი 

9. ნინო ფარადაშვილი 

10. თამარ ბიგვავა 

11. თეონა აკობია 

12. დავით ლაბაძე 

13. თორნიკე კორძაძე 

 

                                 1.2.3. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

                                    „ნავთობისა და გაზის გადამუშავების სპეციალისტი“ 

                                                             III საფეხური 

 

1. ირაკლი ნუცუბიძე 

2. ნიკოლოზი კვინიკაძე 

3. ლალი ბიწკინაშვილი 

4. ელდარ მელაძე 

5. ჰამლეტი ჭანტურია 

6. ბექა ზანგური 

7. თემურ მელიქიძე 

8. სერგო კვარიანთაშვილი 

1.2.4. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

„ნივთიერებებისა და მასალების ქიმიური ანალიზის ლაბორანტი“ 

                                                             III საფეხური 

 

1. ნათია ოქრაძე 

2. ფატმან ჭიოკაძე 

3. თამარი ჩაგუნავა 

4. გიორგი შევარდნაძე 

5. ნონა დაუთაშვილი 

6. ბადრი ოყუჯავა 

7. ქეთევან მუხრანელი 

8. ნონა მელიქიშვილი 

9. გიორგი დვალი 



10. ნუნუკა ქირია 

 

                               1.2.5. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

                     „სასურსათო პროდუქტების წარმოების სპეციალისტი“ 

                                                              III საფეხური 

 

1. თამარი ელისაშვილი 

2. ნინო კაპანაძე 

3. თამარი გაფრინდაშვილი 

4. თინათინ დალაქიშვილი 

5. გიორგი დალაქიშვილი 

6. ნიკა ტატუაშვილი 

7. ლევან ქანთარია 

8. თეონა სამხარაძე 

9. თამარ თაბუკაშვილი 

10. თამარი გულიტაშვილი 

11. სოფო ირიაული 

12. შორენა მაჭარაშვილი 

 

1.2.6. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

„ფარმაცევტული პრეპარატების წარმოების სპეციალისტი“ 

                                                             III საფეხური 

 

1. ელენე ფოცხვერაშვილი 

2. მარიამი მჭედლიშვილი 

3. გვანცა ჭოლოკავა 

4. ირინა ამბარდნიშვილი 

5. სოსო პავლიაშვილი 

6. მზია სანიკიძე 

7. გიორგი ქერდიყოშვილი 

8. ნატალია ლელაძე 

9. სალომე სამაკაშვილი 

10. თამარ ხვედელიძე 

11. თამარ სამსონაშვილი 

12. მარიამი მაჭარაშვილი                            

1.2.7. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

                         „ქიმიური და სასურსათო პროდუქტების ექსპერტი“ 

                                                             III საფეხური 

 

1. თეონა რობაქიძე 

2. ნინო გიორგობიანი 

3. საბა როსტომაშვილი 

4. დემნა შონია 



5. ვახტანგი გულიტაშვილი 

6. მარიამ დავაძე 

7. ელდინო ჩიტაია 

8. ლევან ღვალაძე 

9. გიორგი თაბუკაშვილი 

10. იოსებ დევდარიანი 

11. დარეჯანი ფანქველაშვილი 

12. თამუნა ნაცვლიშვილი 

1.2.8. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

„შემდუღებელი (ელექტრორკალური)“ 

                                                              III საფეხური 

 

1. ბექა კილაძე 

2. გეგა გეგეშიძე 

3. ქეთევან ცერცვაძე 

4. თამაზ ქამადაძე 

5. თორნიკე გაფრინდაშვილი 

6. ზვიადი ნასრაძე 

7. რომან დგებუაძე 

8. ლევან ფიფია 

1.2.9. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

                            „ლითონების მხატვრული დამუშავების სპეციალისტი“ 

                                                             IV საფეხური 

 

1. დავითი ჭინჭარაძე 

2. ზურაბ მჭედლიშვილი 

3. ხვიჩა ბეჟიტაშვილი 

4. ნუკრი სტეფანოვი 

1.2.10. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

                            „პარფიუმერული და კოსმეტიკური წარმოების სპეციალისტი “ 

                                                             IV საფეხური 

 

1. ბექა გოგიბერიძე 

2. ქეთევან იმედაშვილი 

3. გურანდა იზორია 

4. ნათია ქურდოვანიძე 

5. მირანდა ჩაფიძე 

6. სოფიკო ხუციშვილი 

7. თაკო ჯანჯღავა 

8. სოფო გულიტაშვილი 

9. სალომე გულიტაშვილი 



                                 1.2.11. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

                                             „ფარმაცევტის თანაშემწე“ 

                                                              V საფეხური 

 

1. მარიამი შამათავა 

2. ნინო უტიაშვილი 

3. მაია გაჩეჩილაძე 

4. თამთა მჩითავიშვილი 

5. ვიკა შაყულაშვილი 

6. თამარ კაპანაძე 

7. ანა შარვაძე 

8. ნინო მიქელაძე 

9. მეგი ქოჩიაშვილი 

10. ქრისტინა ჩარაევი 

11. მარინე მაკარიან 

12. თამარ ასპინძელაშვილი 

13. თამთა შამილაძე 

14. დარინა იმერლიშვილი 

15. ნინო ჭოლაძე 

16. ნანა ბასილაია 

1.3. სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი 

1.3.1 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

„სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი“ 

III საფეხური 

 

1. ლელა ღუდუშაური 

2. ნინო პოპიაშვილი 

3. თამთა ოზგელდოვი 

4. ნათია მახარაძე 

5. ევა წომიკურიძე 

6. თამარი მოწონელიძე 

7. ხათუნა დვალი 

8. ლელა ჭიაბერაშვილი 

9. თამარ ერაძე 

10. ნანა ბალარჯიშვილი 

11. მარინე ნანავა 

12. მირანდა დემურია 

13. ეკატერინე გავვა 

14. მარიამ გვილია 

15. შორენა შენგელია 

16. მარიამ გაგუა 

17. ნინო ჯიქია 



1.3.2 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

„ავტომობილის დიაგნოსტიკოსი“ 

II საფეხური 

 

1. გიგა ხოზრევანიძე 

2. ლევან მეცხვარიშვილი 

3. დავით მჟავანაძე 

4. თემურ გიორგაძე 

5. გიორგი არჩუაძე 

6. თორნიკე ჩახვაძე 

7. იგორ გიგინეიშვილი 

8. მაკა ქობალია 

9. გიორგი ქაჯაია 

10. ნოდარი გავაშელი 

11. როინი ოსეფაშვილი 

12. ნიკა ჩუბინიძე 

13. ჯემალ გიორგაძე 

 

1.3.3 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

„ავტომობილის ზეინკალი“ 

III საფეხური 

 

1. გიორგი პეტრიაშვილი 

2. დავით გაბარაშვილი 

3. ზურაბ გელბახიანი 

4. ენვერი გელანტია 

1.4. სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის                                                   

სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯი 

1.4.1 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

„სარკინიგზო გადამზიდავი“ 

                                                             III საფეხური 

 

1. გიორგი ძიძიგური 

2. თენგიზ სამსონიძე 

3. ციალა გელიტაშვილი 

4. ფიქრია ბროლაშვილი 

5. ირაკლი გეგია 

6. შალვა ფსუტური 

7. მარიამი ბარბაქაძე 

8. ტარიელ შეროზია 

9. ავთანდილ მეგენეიშვილი 

10. პაატა კორკოტაძე 

11. გიორგი ბანძელაძე 

12. გიორგი ყურაშვილი 



13. გიორგი ხემერი 

14. საბა კვარაცხელია 

15. გიორგი ტაბატაძე 

16. პარმენ ნიკოლეიშვილი 

17. თეონა თურმანიძე 

18. თენგიზ ხვედელიძე 

19. მარინე ნადაშვილი 

20. გოგიტა ღარიბაშვილი 

 

                                 1.4.2. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

          „რკინიგზის ელექტრომომარაგების მეურნეობის ელექტრომექანიკოსი“ 

                                                             III საფეხური 

 

1. როლანდ ჯვარშეიშვილი 

2. იესე გასიტაშვილი 

3. ანზორი გაჩეჩილაძე 

4. არჩილი სუხიაშვილი 

5. ბიჭიკო ადეიშვილი 

                            

1.4.3. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

     „რკინიგზის ელექტრომოძრავი შემადგენლობის მეურნეობის ელექტრომექანიკოსი“ 

                                                             III საფეხური 

 

1. ოთარ კიკაძე 

2. ზვიადი შელია 

3. ბესიკ სადუნაშვილი 

4. გიორგი ჯანგავაძე 

5. გიორგი ლომსაძე 

6. ნიკა ინგოროყვა 

7. მიშიკო მოსულიშვილი 

8. ვახტანგ ქიტიაშვილი 

9. ჯემალი რობაქიძე 

10. ლაშა ფოცხვერაშვილი 

11. დავითი ჭანკოტაძე 

12. მიხეილი გაბუნია 

13. კონსტანტინე ზავრადაშვილი 

14. მიხეილი ჩუბინიძე 

15. ილია სიქტურაშვილი 

 

                                 1.4.4. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

 „სიგნალიზაციის, ცენტრალიზაციისა და ბლოკირების ელექტრომექანიკოსი“ 

                                                             III საფეხური 

 

1. ლადო ლაზიშვილი 



2. შოთა გელაშვილი 

3. დავითი სხირტლაძე 

4. გიორგი კვარაცხელია 

5. მირზა გოგოჭური 

6. ჯაბა მაისურაძე 

7. ბექა გაბრიჭიძე 

8. ბერიკა ტყემალაძე 

9. დავით ბერიანიძე 

10. ლაშა გელაშვილი 

11. გიორგი ზარქუა 

12. ზურაბ ხუროშვილი 

13. აკაკი შანიძე 

14. გიორგი მეუნარგია 

15. იოსებ მჟავანაძე 

 

                                   1.4.5. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

                                        „სავაგონე მეურნეობის მექანიკოსი“ 

                                                             III საფეხური 

 

1. ნუგზარი ჩაფიძე 

2. ფიქრია გაჩეჩილაძე 

3. დავითი ოსიძე 

4. გივი ლაცაბიძე 

5. გიორგი ივანიაძე 

 

1.4.6. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

                                                              „მელიანდაგე“ 

                                                               III საფეხური 

 

1. ხვიჩა დურული 

2. დავით ნოზაძე 

3. ლევან საყვარელიძე 

4. თამაზი ჯალაღონია 

5. ლევანი ნებიერიძე 

6. ჰენრი ლანჩავაშვილი 

7. დემურ ღამბაშიძე 

 

1.5. სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი  

ტყიბულის სამთო-ტექნოლოგიური ინსტიტუტი 

1.5.1. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

                                                       „სამთო ტექნიკოსი“ 

                                                              III საფეხური 

 

1. ბესიკი ნანიკაშვილი 



2. ირაკლი მდივნიშვილი 

3. გიგა ცქიფურიშვილი 

4. გელა ცნობილაძე 

5. კახაბერ მოწონელიძე 

6. მამუკა სახელაშვილი 

7. დავითი კუბლაშვილი 

8. ირაკლი აბესაძე 

9. გიორგი ბრეგაძე 

10. ესტატე ავალიშვილი 

11. დავით ფორჩხიძე 

12. გიორგი მინდიაშვილი 

13. ლევანი ქურციკიძე 

14. პავლე გამეზარდაშვილი 

15. დავითი ჭანტურიძე 

16. თემური ქათამაძე 

 

                            1.5.2. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

       „სამთო ტექნიკის ექსპლუატაციისა და რემონტის უსაფრთხოების სპეციალისტი“ 

                                                              III საფეხური 

 

1. გიგა ბრეგაძე 

2. ტარიელი ჭიქაბერიძე 

3. დავითი სულამანიძე 

4. ნიკა ჩაფიძე 

5. არსენი არსენაშვილი 

6. გიორგი სოფრომაძე 

7. ლევანი ქათამაძე 

8. გიორგი ბოჭორიშვილი 

9. პაატა შალამბერიძე 

10. მალხაზ სირბილაძე 

11. ნოდარი ბარბაქაძე 

12. თენგიზ სურმანიძე 

13. თენგიზი დარსაძე 

14. სოფიო რატიანი 

15. გოგა მარტაძე 

16. ოთარი ობოლაშვილი 

1.5.3. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

                                   „შემდუღებელი (ელექტრორკალური)“ 

                                                              III საფეხური 

 

1. ნიკა ხარატიშვილი 

2. კახაბერ ხორხომელიძე 

3. ნიკო სოფრომაძე 



4. გიორგი ხორხომელიძე 

5. ფორე ჭელიშვილი 

6. შავლეგი ასათიანი 

7. მანუჩარი გვენეტაძე 

8. ვახტანგი ბოჭორიშვილი 

9. დათუნა ღვანიძე 

10. შოთა მახარაშვილი 

11. ფრიდონ აშოთია 

12. ნიკა ნანიკაშვილი 

13. ფირანი გუბელიძე 

14. ლაშა ჭოლაძე 

15. ბესარიონ ჯინჯიხაძე 

 

                                  1.5.4. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

                                             „სამთო ელექტრომექანიკოსი“ 

                                                             III საფეხური 

 

1. ნიკა გეგეშიძე 

2. გიგა ჭანტურიძე 

3. მიშიკო გიორგაძე 

4. დავით ანიაშვილი 

5. მინდია შარაშენიძე 

6. ლაშა გაბრიაძე 

7. მინდია საპანაძე 

8. გიორგი კუპრაშვილი 

9. თემური ქათამაძე 

10. გურამ გოგიტიძე 

11. იური ლაფერაძე 

12. გიორგი ბოჭორიშვილი 

13. მინდია ოსაძე 

14. გიორგი ჭელიძე 

15. ზაზა კონცელიძე 

 

1.5.5. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

                                                              „კალატოზი“ 

                                                              III საფეხური 

 

1. ლევანი  ქასრაშვილი 

2. სერგო ბრეგაძე 

3. ალექსი გოგნაძე 

4. გელა ბუბაშვილი 

5. თეიმურაზი ჭელიშვილი 

6. ავთანდილ რობაქიძე 



7. კახაბერი ბუხაიძე 

8. ირაკლი ცნობილაძე 

9. გიორგი ბრეგაძე 

10. ლევან ბოჭორიშვილი 

11. გივი ქასრაშვილი 

12. ლუკა გაბრიჭიძე 

13. გიორგი ნიბლიაშვილი 

14. ლევანი ცნობილაძე 

15. შოთა ბოჭორიშვილი 

1.5.6. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

,,გვირაბგამყვანი“ 

III საფეხური 

 

1. მირზა ბუბაშვილი 

2. გიორგი კლდიაშვილი 

3. მევლუდი ლილუაშვილი 

4. დავითი ჩაფიძე 

5. ნოდარი ბოჭორიშვილი 

6. კობა ჭელიშვილი 

7. მიხეილი წერეთელი 

8. ბერიკა აშოთია 

9. სანდრო მოწონელიძე 

10. კოტე ჩხიტუნიძე 

11. გიგა გაბრიაძე 

12. ლაშა ფორჩხიძე 

13. თორნიკე ცნობილაძე 

14. ბაგრატი ზოსიაშვილი 

15. გიორგი ჭელიშვილი 

 

1.5.7. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

,, მყარი წიაღისეულის გამდიდრების ტექნოლოგიის სპეციალისტი’’ 

III საფეხური 

 

1. მარიამ გიორგაძე 

2. გიორგი ჭანტურიძე 

3. ანა ხარატიშვილი 

4. ზანდა ოსაძე 

5. მარიამ მამიაური 

6. თეა შარვაძე 

7. ირაკლი არაბიძე 

8. თამარი ზაქარეიშვილი 

9. ირინე ჭანტურიძე 

10. გაგა ისაკაძე 



11. ნინო კანიაშვილი 

12. ლიკა ჯმუხაძე 

13. ეთერი ბრეგაძე 

14. მაკა ქარქაშაძე 

15. გიორგი ბოჭორიშვილი 

1.5.8. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

,,ელმავლის მემანქანე’’ 

III საფეხური 

 

1. კონსტანტინე დარახველიძე 

2. ზაალი ჩაფიჩაძე 

3. ზურაბი ბუაძე 

4. მინდია ქათამაძე 

5. დავითი ცნობილაძე 

6. რეზო გაბრიაძე 

7. მიხეილი ჩაფიძე 

8. გიორგი ქასრაშვილი 

9. გიორგი მესხორაძე 

10. გიზო ყვავაძე 

11. რაინდი სარალიძე 

12. გიორგი ისაკაძე 

13. ალეკო რიჟამაძე 

14. ონისე ბარბაქაძე 

15. ირაკლი გეგეშიძე 

 

1.5.9. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

,,მღებავი’’ 

III საფეხური 

 

1. ირაკლი ფოფხაძე 

2. აკაკი გაბადაძე 

3. მარგალიტა გორგიძე 

4. ირაკლი გურეშიძე 

5. ლაშა ცირეკიძე 

6. ლილი ჩაფიძე 

7. იმედა სახელაშვილი 

8. გურამი კიკნაველიძე 

9. მარი სეფერთელაძე 

10. ანი ფოცხვერაშვილი 

11. თეონა სამანიშვილი 

12. თამუნა კუბლაშვილი 

13. ოქსანა აშოთია 

14. ზურაბი შარვაძე 



15. თორნიკე ცირეკიძე 

 

             1.6. აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის  

დიდი ჯიხაიშის ნიკო ნიკოლაძის სახელობის აგროინჟინერიისა და სასურსათო 

ტექნოლოგიების პროფესიული კოლეჯი  

1.6.1. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

                             „სასურსათო პროდუქტების წარმოების სპეციალისტი“ 

                                                              III საფეხური 

 

1. ნინო ლილუაშვილი 

2. ოთარ გოგმეჩაძე 

3. მარიამი ჩიქოვანი 

4. კობა მიქაშავიძე 

5. ეკა კინწურაშვილი 

6. ნინო ასკილაშვილი 

7. დავით მანჯგალაძე 

8. ლაშა გაბელაშვილი 

9. ინვერი რუხაძე 

10. გიორგი არველაძე 

11. თეა წვერავა 

12. მამუკა ნუცუბიძე 

13. ვალერი ხელაძე 

14. რუსუდანი მახათაძე 

15. ჯემალი ტაბლიაშვილი 

16. ბელა რუსაძე 

17. მაია ნოდია 

18. ლუკა ნუცუბიძე 

19. ალექსანდრე მელქაძე 

20. ნინო გუბელაძე 

 

                                1.6.2. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

                          „ვეტერინარიული მომსახურების სპეციალისტი“ 

                                                             III საფეხური 

 

1. ალექსანდრე კანკაძე 

2. ზურაბ აბუაშვილი 

3. ფრიდონ ბოლქვაძე 

4. თამარი ჩალხაშვილი 

5. მიხეილ ჭაავა 

6. დავით ფირცხალავა 

7. ნოდარი ფაილოძე 

8. მათე კოხრეიძე 

9. ალექსანდრე ნიკოლეიშვილი 



10. ბადრი კვიცარიძე 

11. გიორგი სანაძე 

12. შალვა ჩაჩანიძე 

13. ნინო ჯვარშეიშვილი 

14. დავით ფხაკაძე 

                             1.6.3. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

                                               „ტრაქტორისტ-მემანქანე“ 

                                                             III საფეხური 

 

1. რომანი ბელთაძე 

2. დათო დარახველიძე 

3. ავთანდილ ნიქაბაძე 

4. ნოდარ ბელთაძე 

5. თედორე სვანაძე 

6. მამია გაბეშია 

7. ნიკოლოზი ტყეშელაშვილი 

8. კობა ჟვანია 

9. დურმიშხანი ასათიანი 

10. გიორგი ჟვანია 

11. გიორგი გოგიშვილი 

                                   1.6.4. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

               „მელიორატორი (აგრომელიორატორი, ჰიდრომელიორატორი)“ 

                                                             III საფეხური 

 

1. გოგა ლომინაძე 

2. ავთანდილ ნასარეია 

3. ლაშა ლორია 

4. რომანოზ ტყებუჩავა 

5. მერაბ მსხილაძე 

6. რეზო ვაშაკიძე 

7. დენის დანელია 

8. მიხეილ შენგელია 

9. ალექსანდრე კოხრეიძე 

10. ელდარ ვაჩეიშვილი 

 

1.6.5. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

„აგრარული ტექნიკის მექანიკოსი“ 

                                                                     III საფეხური 

 

1. გიგა ძებისაშვილი 

2. ვალერიანე ჩალხაშვილი 

3. ავთანდილ ტყეშელაშვილი 

4. ჯემალ ცინცაძე 



5. გიორგი კვაჭანტირაძე 

6. რეზო ჭანტურია 

7. პეტრე ოსეფაიშვილი 

8. ლევანი გეგეშიძე 

9. ბადრი მგელაძე 

10. ზურაბი შენგელია 


