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ელექტრონული ფოსტა ფაქტობრივი მისამართი ორგანიზაციის მისამართი ორგანიზაციის სახელი

ზურაბ პაიჭაძე 598239239 ZURAPAICHADZE@GMAIL.COM ქალაქი გორი, სოხუმის ქუჩა #2/6 ზურაბ პაიჭაძე
შპს გეო 577505043 GMAZ1961@GMAIL.COM ქ.გორი. სამეფო ქუჩა 68 ქ.გორი. სამეფო ქუჩა 68 შპს გეო
მამუკა უნაფქოშვილი გიო 551520270 MAMUKA.UNAFQOSHVILI@GMAIL.COM საგარეჯო, სოფ. პატარძეული მამუკა უნაფქოშვილი გიო
რობერტი უცუნაშვილი 593230156 UCUNASHVILI.ROBERTI@MAIL.RU საგარეჯო ს. მანავი მე–2 ქ. N 53 რობერტი უცუნაშვილი
შპს გეომეტრიკი 599207519 SOSOTSENTERADZE@GMAIL.COM ოზურგეთი, ს.ნატანები I ქ N356 ოზურგეთი, ს.ნატანები I ქ  N356 შპს გეომეტრიკი
ზაველ ბებია 595094930 ZAVEL.77@MAIL.RU დაბა ჩხოროწყუ ზაველ ბებია
როინი დევნოზაშვილი 599379176 RONI.DEVNOZASHVILI@GMAIL.COM იაკობ ხუცესის ქ. #21 როინი დევნოზაშვილი
მალხაზ ხვედელიძე 599440339 XVEDELIDZE58@MAIL.RU chiatura, batumis q. 18 მალხაზ ხვედელიძე
შპს ლაშა-გიორგი-2012 599189597 RAMAZNINIKASHVILI@YAHOO.COM თბილისი, იოსელიანის 40 თბილისი, იოსელიანის 40 შპს ლაშა-გიორგი-2012
ზურაბ ხორავა 577458190 ZURAB.XORAVA@MAIL.RU იგივე
შპს მამული-2 899914324 LTD_MAMULI2@YAHOO.COM მარჯანიშვილის ქ.31 თბილისი აეროდრომის დასახ.11-ე ქუჩა 3 ბ2 შპს მამული-2
შპს CPS-Cadastral Problems 
Solutions 599760120 T.ZUMBADZE@CPS.GE თბილისი მარჯანიშვილის ქ.N31 თბილისი ტაშკენტის ქ.#23 შპს CPS-Cadastral Problems Solutions 
შპს ა.ე.ი 595778062 AEI.KAPANADZE@YAHOO.COM ქუთაისი კობა კერვალიშვილის ქ.#1 ზესტაფონი  აკ.წერეთლის ქ.  N 1, ბ. 41  შპს ა.ე.ი
შპს ფაზისი კომპანი 555141444 JABA73@MAIL.RU ქ. ფოთი, ჩხეიძის ქ #8 ქ. ფოთი, ჩხეიძის ქ #8 შპს ფაზისი კომპანი
შოთა ხაჩიძე 577098525 SHOTIKO21@YAHOO.COM ქ.თბილისი, თემქის 3 მ/რ კვატ I კორპ N14 ბინა N19 შოთა ხაჩიძე
 შპს იბერია 599118092 IBERIA-MANO@RAMBLER.RU ქ. ქუთაისი, ირ. აბაშიძის გამზირი #7/25 ქ. ქუთაისი, ზ. ჭავჭავაძის ქ. #8/55  შპს იბერია
შპს დანამა 07 595212555 MALKHAZPAICHADZE@GMAIL.COM გორი, გურამიშვილის ქუჩა 5 გორი ,გურამიშვილის  ქუჩა5 შპს დანამა 07
შპს ჯანინო 551938032 INEZA.IAKOBIDZE.70@MAIL.RU ჭიათურა,სოფ.ითხვისი ჭიათურა,სოფ.ითხვისი შპს ჯანინო
ამირან ბუცხრიკიძე 555569454 AMIRAN.BUTSKHRIKIDZE@GMAIL.COM თერჯოლა ახალთერჯოლა ამირან ბუცხრიკიძე
მიხეილ აბრამიშვილი 557516383 ABRAMISHVILIMIXEIL@GMAIL.COM თავისუფლების ქუჩა 4 მიხეილ აბრამიშვილი
სალომე ფარქოსაძე 577665698 SALOFARQOSA@GMAIL.COM საჩხერე სოფელი ქორეთი სალომე ფარქოსაძე 
შპს მამული-2004 555131155 SHOTI.114@GMAIL.COM ზესტაფონი წერეთლის ქ # 8 ზესტაფონი წერეთლის ქ # 8 შპს მამული-2004

მარტინ აბაჯიან-"კარინ-დუ" 599559668 M.ABAJIAN53@YAHOO.COM ქ. ახალქალაქი, ჰავასის ქ. 12 მარტინ აბაჯიან-"კარინ-დუ"
ავთანდილ მესხი 577756065 AVTO777-7@MAIL.RU დაბა ხარაგაული გალაქტიონის 8 ავთანდილ მესხი
შპს ორენჯ ფილდ 595307760 INFO@BALL.GE თბილისი, ვაჩნაძის ქუჩა 5/12 თბილისი, ალექსიძის  ქ. #2 ბ. 24 შპს ორენჯ ფილდ
შპს სააგენტო სერვის ცენტრი 
ტგმ 551004545 TR.JORJOLIANI@YAHOO.COM ქ. თბილისი,  შირაქის ქ. №11 ქ. თბილისი, შირაქის ქ. №11 შპს სააგენტო სერვის ცენტრი ტგმ
შპს აისი + 555593030 DARBAIDZEACHO@YAHOO.COM საჩხერე 9 აპრილის ქუჩა#13 საჩხერე თავისუფლების ქუჩა #3 შპს აისი +

შპს უძრავი ქონების აზომვისა 
და დაგეგმარების სამსახური 
გეო-მეტრი 591150009 BERADZEDATO@GMAIL.COM ოზურგეთი ერისთავის 27 ოზურგეთი ერისთავის 27

შპს უძრავი ქონების აზომვისა და დაგეგმარების 
სამსახური გეო-მეტრი

შპს თბილისი ჯგუფი 577505554 INFO@TBILISIGROUP.GE ქ. თბილისი, ვასილ ბარნოვის 71 ქ. თბილისი, ვასილ ბარნოვის 71 შპს თბილისი ჯგუფი
შპს ექსპრეს-სერვის-პლიუსი 599432887 MANANA-GVARJALADZE@MAIL.RU ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, სიფელი ბახვი ოზურგეთის მუნიციალიტეტი, რუსთაველის ქ N4 შპს ექსპრეს-სერვის-პლიუსი
შპს დიღომი ჯგუფი 2596968 DIGOMI_JGUFI@MAIL.RU ქალაქ თბილისი დიდი დიღომი მირიან მეფის ქუჩა #ქ. თბილისი სოფ. დიღომი შპს დიღომი ჯგუფი
მალხაზ ხაბულიანი 551841828 MALXAZI.XABULIANI@MAIL.RU თეთრიწყაროს რ-ნი. სოფ კოდა მალხაზ ხაბულიანი
შპს L.J.M 598909090 LASHAJIXVASHVILI@YAHOO.COM ქუთაისი კობა კერვალიშვილის ქ.#1 ზესტაფონი კეკელიძის ქ.#8, ბ-11, შპს L.J.M
შპს ტექნიკური 
ინვენტარიზაციის ბიურო 555255288 SPSTEXBIURO@GMAIL.COM ქ.თელავი ლეონიძის ქუჩა 38 ქ.თელავი აღმაშენებლის გამზირი 41 შპს ტექნიკური ინვენტარიზაციის ბიურო
ეკატერინე აფრასიძე 591607151 EKATERINEAPRASIDZE@YAHOO.DE ქ. თბილისი ნუცუბიძის ფერდობი 2მკ.2კვ.11კ. ბ.24 ეკატერინე აფრასიძე
შპს ბახტრიონი-2005 555787339 OLE5GI@MAIL.RU ხონი კაკაბაძისქ.# 15 ხონი,კაკაბაძის15 შპს ბახტრიონი-2005
შპს იქს-ლაინი 599900963 NIKAMEGRELIDZE@YAHOO.COM პასტერის 5/7 პასტერის 5/7 შპს იქს-ლაინი 
შპს იუნაითედ ჯორჯია 2291102 N_KHVITARIA@YAHOO.COM თბილისი, რჩეულიშვილი 5 ბ 34 თბილისი, თ. ნადარეიშვილი 9 შპს იუნაითედ ჯორჯია
შპს მალხაზ პაიჭაძე 598331990 MALKHAZPAICHADZE@GMAI.COM გორი. გურამიშვილის 5 გორი. სოხუმის ქუჩა 2/1 შპს მალხაზ პაიჭაძე
არამაის დარბინიან 599365343 VAHAG99@MAIL.RU ქ. ნინოწმინდა დ. აღმაშენებლის ქ. N35 არამაის დარბინიან
ივანე ღვედაშვილი 591191888 NATROSHVILI.NIAZI@MAIL.RU სიღნაღის რ-ნი სოფ. ძველი ანაგა
ლუსიკ გიულასარიან 514111167 LUSIKGYULASARIAN@GMAIL.COM ნინოწმინდა, სოფ. ოროჯალარი ლუსიკ გიულასარიან
კონსტანტინე ლომთათიძე 557149929 LOMTATIDZE.KONSTANTINE@MAIL.RU ჩოხატაური ხიდისთავი კონსტანტინე ლომთათიძე
დავითი გათაშვილი 571505160 DATGATASHVILI@GMAIL.COM ქ. ბორჯომი სააკაძის ქ.#33 დავითი გათაშვილი
შპს პროექტმშენკომპანი 2365382 PROEQTMSHENKOMPANI@GMAIL.COM იყალთოს გორა 44ა იყალთოს გორა 44ა შპს პროექტმშენკომპანი
შპს გეოიდი + 599539648 GEOIDI@MAIL.RU ზესტაფონი, წერეთლის ქ. #-8 ზესტაფონი, წერეთლის ქ. #-8 შპს გეოიდი +
ეკატერინა ნოზაძე 59334493 EKANOZADZE@GMAIL.COM ბორჯომი, რუსთაველის ქ#73 ეკატერინა ნოზაძე
ყაფლან ფალავანდიშვილი 599609407 NINOPALAVANDISHVILI5@GMAIL.COM ქარელის  რ–ნი, სოფ. ცერონისი ყაფლან ფალავანდიშვილი
შპს ნეო ლიტერი 599101608 ZAIRA9940@MAIL.RU ქობულეთი აღმაშენებლის გამზირი #99 ბინა #40 ქობულეთი აღმაშენებლის გამზირი #116 შპს ნეო ლიტერი
სპარტაკ ქაცანაშვილი 551510863 N.KATSANASHVILI_17@YAHOO.COM თიანეთის რ/ნი დაბა სიონი სპარტაკ ქაცანაშვილი
ივანე ასანიძე 599472358 IVANEASANIDZE@GMAIL.COM გორის რაიონი სოფ.საქაშეთი
ნუნუ ჭონქაძე 599919173 CHONQADZENUNU@GMAIL.COM chiatura ნუნუ ჭონქაძე
ვანო კუჭაშვილი 598555325 KUCHASHVILIVANO@GMAIL.COM ჭიათურა  სოფელი ნავარძეთი ვანო კუჭაშვილი
ზურაბ ქარცივაძე 595222489 QARCIVADZE.1959@MAIL.RI qobuletis raioni daba ochxamuri d, agmasheneblis q.#7 ზურაბ ქარცივაძე
შპს ჯიქი-2008 598916109 VAJAJIQIA@MAIL.RU ქ.წალკა, ჭელიძის ქუჩა 20 ქ.წალკა, არისტოტელეს ქუჩა 10 შპს ჯიქი-2008
ოთარ გოგუაძე 599919220 GOGUADZE.46@MAIL.RU kostavas q.#43 ოთარ გოგუაძე
გელა მეტრეველი 599150621 MILOG1962@MAIL.RU ქ. ქუთაისი გრიშაშვილის ქ. N4 გელა მეტრეველი
დავითი ღონიაშვილი 599453973 DAVIT.GONIASHVILI@GMAIL.COM ყვარელი ჭავჭავაძის ქ #112 დავითი ღონიაშვილი
შპს ტექინპროექტი 598218058 TEQINPROEQTI@YAHOO.COM გურჯაანი ს.ახაშენი გურჯაანი ნონეშვილის 14 შპს ტექინპროექტი
ვახტანგ გრიგალაშვილი 599786380 VAXTANGIGRUGALASHVILI@MAIL.RU ხაშური, დაბა სურამი, 26 მაისის ქ. #59 ვახტანგ გრიგალაშვილი
გოჩა მიქაბერიძე 571238202 GOCHAMIQABERIDZE@GMAIL.COM ახალციხე, თამარაშვილის ქ.#23
ალიკო ნატროშვილი 599421543 ALIKONATROSHVILI@GMAIL.COM დედოფლისწყარო, სოფ. ზემო მაჩხაანი ალიკო ნატროშვილი
შპს გონიო 593505950 GONIOGONIO2010@GMAIL.COM ხაშური დაბა სურამი პუშკინის ქ N1 ხაშური ტაბიძის 2 შპს გონიო
შპს ჯ.ნ გეოდეზია-2008 551222563 GURILUKA@MAIL.RU ზესტაფონი წერეთლის ქუჩა # 8 ზესტაფონი წერეთლის ქუჩა # 8 შპს ჯ.ნ გეოდეზია-2008
გოჩა ჩალაძე 593227783 GOCHACHALADZE@GMAIL.COM ტუსთაველის 61 გოჩა ჩალაძე

შპს ტოპოსერვისი 1. გეორგია 555248730 TOPOSERVICE1.GEORGIA@GMAIL.COM ქარელის რ-ნი , სოფელი დვანი ქ.თბილისი, აღმაშენებლის 89/24 შპს ტოპოსერვისი 1. გეორგია 
ნინო სამხარაძე 599250894 SAMXARADZE.64@MAIL.RU ქ.თბილისი, დიღმის მასივი, რობაქიძის 7ა ,კორ.6 ,ბინ ნინო სამხარაძე
შპს ნიუ ქორსლენდი 599589365 RAMAZISABAURI@GMAIL.COM ვაჟა ფშაველას მე-7 კვ.  კორ. 14 ბინა 34 ვაჟა ფშაველას მე-7 კვ.  კორ. 14 ბინა 34 შპს ნიუ ქორსლენდი
შოთა გიგაშვილი 555111420 GIGASHVILI.SHOTA@MAIL.RU ზესტაფონი შათირიშვილის ქუჩა # 13
შპს GPS Service 599909129 MAIAGEO@MAIL.RU ქ.გორი გორკის 188/47 ქ. გორი ბარათაშვილის ქ. 46 შპს GPS Service
სულიკო ვერულიძე 551220910 SULIKO.VERULIDZE@MAIL.RU ქობულეთი აღმაშენებლის 112
არჩილი ბექაური 595183834 GIULI.BEDOIDZE@MAIL.RU ჭავჭავაძის ჩიხი N15 არჩილი ბექაური
შპს გეო-ჯპს 558444449 TSINADZEM@MAIL.RU საჭილაოს 20 საჭილაოს 20 შპს გეო-ჯპს
შპს პროექტმშენ პირველი 574817781 KLARABERAIA53@GMAIL.COM ხობი, სტალინის 29 ხობი, სტალინის 29 შპს პროექტმშენ პირველი
ნათელა მამულაშვილი 599259723 NAT_MAMULA@YAHOO.COM დაბა თიანეთი 9 აპრილის ქ.8 ბ.14 ნათელა მამულაშვილი
შპს იზოგრაფიკი 593767657 IZOGRAPHIC@GMAIL.COM ქ.თბილისი, მარაბდის ქ.#12 ქ.თბილისი, მარაბდის ქ.#12 შპს იზოგრაფიკი
ზაზა ჭაღალიძე 514053000 CHAGO@MAIL.RU baTumi, bagrationis 210 b-12
შპს ადიგენი 2009 571166120 GIGOLASHVILI1967@GMAIL.COM დ. ადიგენი თორნიკე ერისთავის ქ#60 დ. ადიგენი თორნიკე ერისთავის ქ#60 შპს ადიგენი 2009
შპს მიწპროექტსერვისი 252697 WWW.SHORENA-REESTRU@MAIL.RU ქუთაისი ირ. აბაშიძის 14 ქუთაისი რუსთაველის გამზირი 3 შპს მიწპროექტსერვისი
შპს  ჯეო-არქ-ჯგუფი 2000 593981394 DARCHIA-ALIKA@GMAIL.COM ოზურგეთი სოფ.ნატანები (ყოფლი გამგეობის შენობი   ოზურგეთი სოფ.ნატანები შპს  ჯეო-არქ-ჯგუფი 2000 
შპს სერვისი-2005 579719696 JGENTI65@BK.RU ჩოხატაური წერეთელის ქ #1 ჩოხატაური წერეთლისქ#1 შპს სერვისი-2005
ზურაბი კობიძე 593569249 KOBIDZE.ZURAB@MAIL.RU ჩოხატაური 9 აპრილის ქ #  12 ზურაბი კობიძე
შპს პლოტერი 599518309 ADPLOTER@YAHOO.COM ქ.სენაკი რუსთაველის 235 ქ.სენაკი რუსთაველის 235 შპს პლოტერი
მიხეილი კირვალიძე 599694407 KIRVALIDZE62@GMAIL.COM თელავი ალაზნის პრN34 ბინა21
შპს გეოიდი 2014 599958159 GEOIDI2014@MAIL.RU ზესტაფონი წერეთლის ქუჩა #8 ზესტაფონი წერეთლის ქუჩა #8 შპს გეოიდი 2014
თამაზ ტაკიძე 597010058 TAMAZI.TAKIDZE.58@MAIL.RU შუახევისოფელი ტაკიძეები თამაზ ტაკიძე
თეიმურაზი ჩიტაიშვილი 599286151 TEMURICHITA@MAIL.RU ქუთაისი, ირ.აბაშიძის 14/43 თეიმურაზი ჩიტაიშვილი
გიორგი ქუსიკაშვილი 599992567 KUSIKASHVILI53@MAIL.RU siRnaRi sof. nukriani გიორგი ქუსიკაშვილი
შპს ქუთქალაქკადასტრი 299365525 M-PEPA@MAIL.RU ქუთაისი, რუსთაველის გამზ. 1 ქუთაისი, რუსთაველის გამზ. 1 შპს ქუთქალაქკადასტრი
რამილ ნიაზოვი 599212399 CAMAL.NIAZOV@MAIL.RU ლაგოდეხი, სოფელი კაბალი რამილ ნიაზოვი 
შპს კადასტრი–ლაგოდეხი 599212399 RAMIL.NIAZOV.77@MAIL.RU ლაგოდეხი, სოფელი კაბალი საქართველო, ლაგოდეხი, ს. კაბალი შპს კადასტრი–ლაგოდეხი 
ვოვიკ აბრამიანი 599909718 VOVIKABRAMIANI@GMAIL.COM ქ.ბოლნისი. დიმა ლაზარეშვილის #10 ვოვიკ აბრამიანი
ლევანი ჯიქია 593204648 JIQIA@MAIL.RU ხონი პ. კაკაბაძის ქ. 15 ლევანი ჯიქია
როზეტა გედენიძე 599438528 ROZETA.GEDENIDZE@MAIL.RU ხონი პ. კაკაბაძის ქ. 15 როზეტა გედენიძე
ჯემალი წიწავა „ამზომველი“ 593956810 JEMALIWIWAVA16@GMAIL.COM მეუნარგიას 5, ზუგდიდი ჯემალი წიწავა „ამზომველი“
ნათია შვანგირაძე 598552125 NATIA.SHVANGO@MAIL.RU ცაგერის რაიონი სოფ. ლაჯანა ნათია შვანგირაძე
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