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მცხეთა 

2021 



კოლეჯის პარტნიორი ორგანიზაციები 
 

1. სს ენერგო -პრო ჯორჯია 

2. სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო 

3. სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო - კვლევითი ცენტრი 

4. საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 

5. ილია ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი 

6. შპს მექანიზატორი 

7. შპს კახური ტრადიციული მეღვინეობა 

8. შპს ქართული ხილის კომპანია 

9. შპს კუწურიე ი.მ.ს. 

10. შპს სამკერვალო მაუდი 

11. შპს ჰასკო + 

12. შპს უნიფორმა და უსაფრთხოება 

13. ფიზიკური პირი - ნუკრი მახარაშვილი (მეფუტკრე) 

14. ფიზიკური პირი - დავით მოსიაშვილი (მეფუტკრე) 

15. ინდივიდუალური მეწარმე  - ირმა გუბელაძე  

16. ინდივიდუალური მეწარმე  - ხათუნა კოშაძე  

17. ინდივიდუალური მეწარმე - ლია მანჯგალაძე 

18. ინდივიდუალური მეწარმე  - ჟანეტა გაგილაძე 

19. დაცული ტერიტორიების სააგენტო; 

20. სასტუმრო „LM Club”; 

21. სასტუმრო „სიმპათია“; 

22. შპს „ელია“; 

23. შპს „გორა“; 

24. შპს „ხმელი წიფელი“; 



25. საქართველოს დეკორატიული და ტყის შემქმნელი ენდემური სახეობების 

მწარმოებელთა ასოციაცია; 

26. ფიზიკური პირი - სულიკო სინაძე; 

27. ფიზიკური პირი - ზაქარია სინაძე. 

28. შპს - ელსელემა 

29. ინდივიდუალური მეწარმე  - ანი პარკაული  

30. რაიონული კოოპერატივი „დვალეთი“ 

31. შპს „სოფლის მეურნეობის ლოჯისტიკის და სერვისების კომპანია“ 

32. შპს „აგრომოტორსი“ 

33. შპს „ენ ჯი ეს გრუპი“ 

34. მცხეთია მუნიციპალიტეტის მერია 

35. შპს ელ აუდიტი 

36. ფიზიკური პირი - დავით ალექსიძე (მეხილე) 

37. ფიზიკური პირი - ეკატერინე ღრუბელაძე (მეხილე) 

38. შპს „ჩვენი ფერმერი“ 

39. შპს „ქართული რძის პროდუქტები“ 

40. შპს „რესპუბლიკა“ 

41. დაბა თიანეთის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი 

42. თიანეთის მუნიციპალიტეტის მერია 

43. ფიზიკური პირი - ომარ ქუცნაშვილი (მეხილე) 

44. ფიზიკური პირი - თამარ ღანიშაშვილი (მეხილე) 

45. სასოფლ-სამეურნეო კოოპერატივი - რკ „ყვარის მთა“ 

46. ყაზბეგის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი 

47. სსიპ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის დაბა სტეფანწმინდის N1 საჯარო სკოლა 

48. კოოპერატივი „მთია“ 

49. ამხანაგობა „თიანეთი“ 

50. „ტრიო თბილისი“ 



51. „გერმანული პაბი“ 

52. „ჩიჩო აკადემია“ 

53. „ნიუ ვეტ“ 

54. „ჩინებული“ 

55. „ქართული ლეგანდა“ 

56. „გსქ კულა“ 

57. სასოფლ-სამეურნეო კოოპერატივი „წილკანი“ 

58. ფიზიკური პირი - ვლადიმერ გამყრელიძე 

59. ინდივიდუალური მეწარმე -თამრიკო ჩონიაძე 

60. ფიზიკური პირი - ზაზა ოთარაშვილი 

61. ფიზიკური პირი - გურამ ჯოჯიშვილი 

62. ინდივიდუალური მეწარმე - ინდირა ცინდელიანი 

63. შპს „ელ აუდიტი“ 

64. ამხანაგობა „თიანეთი“  

65. შპს „ქართული რძის პროდუქტები“  

66. შპს „ჩვენ ფერმერ“  

67. შპს რესპუბლიკა  

68. შპს გლობალ ბიერ ჯორჯია  

69. ი.მ. იაგო ბიტარიშვილი 

70. შპს ქართული ლიმონათი 

 

 

 


