კომიტეტის წევრები

ორგანიზაციის დასახელება
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო

კანდიდატი
ნინო კოხრეიძე

თანამდებობა

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო -ენერგეტიკული
დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი
595 59 33 38 n.kokhreidze@energy.gov.ge

საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო

საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრი

საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრი

საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა
და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა
და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

საქართველოს შრომის,ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო

საქართველოს შრომის,ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო

გიორგი შუკაკიძე

საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო -ენერგეტიკული
577 08 09 22 g.shukhakhidze@energy.gov.ge
დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

ზურაბ მესხი

საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრი- სივრცითი
დაგეგმარებისა და სამშენებლო პოლიტიკის
დეპარტამენტის მშენებლობის საქმეთა სამმართველოს
უფროსი

ნიკა თორთლაძე

საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრი- სივრცითი
დაგეგმარებისა და სამშენებლო პოლიტიკის
დეპარტამენტის მშენებლობის საქმეთა სამმართველოს
უფროსი სპეციალისტი

ზვიად გაბედავა

ინფრასტრუქტურის განვითარების
დეპარტამენტი,ინფრასტრუქტურული ობიექტების
მშენებლობის კოორდინაციის სამმართველოს უფროსი
სპეციალისტი

ზურაბ ლებანიძე

საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო-საქართველოს
საავტომობილო გზების დეპარტამენტის საავტომობილო
595 22 58 86 zlebanidze@mail.ru
გზების ტექნიკური პოლიტიკის სამმართველოს
პერსპექტიული პროექტებისა და ტექნიკური ნებართვების
განყოფილების უფროსი

დავით ივანიძე

საქართველოს შრომის,ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სამინისტრო-შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის
599 78 74 49 divanidze@moh.gov.ge
დეპარტამენტის დასაქმების ხელშეწყობის სამმართველოს
უფროსი

მარინე ბაიდაური

საქართველოს შრომის,ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სამინისტრო-ჯანმრთელობის დაცვის
დეპარტამენტის რეგულირების სამმართველოს მთავარი
სპეციალისტი

591 19 77 14 zmeskhi@economy.ge

599 48 47 08 z.gabedava@mrdi.gov.ge

591 10 30 61 mbaidauri@moh.gov.ge

სსიპ-საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

სსიპ-საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

სსიპ- საქართველოს მუნიციპალური
განვითარების ფონდი

სსიპ -საქართველოს მუნიციპალური
განვითარების ფონდი

სსიპ-ლევან სამხარაულის სახელობის
სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო

სსიპ-ლევან სამხარაულის სახელობის
სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო

თეიმურაზ მელქაძე

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო -სსიპ
საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს სამოქალაქო
577 99 51 64 t.melqadze@mia.gov.ge
უსაფრთხოების სამმართველოს დაგეგმვისა და
ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი

ლეონილა წაქაძე

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო -სსიპ
საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს სახანძრო
დაცვის სამმართველოს ნორმატიუი-ტექნიკური
სამუშოების უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი

577 53 93 73 tsakadze.leonila@rambler.ru
l.tsaqadze@mia.gov.ge

ზეზვა ბიჩინაშვილი

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების
ფონდის პროექტების შეფასების სამსახურის სანებართვო
პროცედურების სპეციალისტი

595 35 35 63 zezva.b@gmail.com
zbichinashvili@mdf.org.ge

ნინო დვალი

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების
ფონდის დონორებთან ურთიერთობისა და პროექტების
მართვის სამსახურის სპეციალისტი

599 69 44 96 ndvali@mdf.org.ge

ნელი ერემაძე

სსიპ-ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო
ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს კირიაკ ზავრიევის
სამშენებლო მექანიკის,სეისმომედეგობის და საინჟინრო
ექსპერტიზის ცენტრის ნორმატიული,ტექნიკური და
ექწპერიმენტალური კვლევების სამმართველოს
სპეციალისტი

577 34 44 21 neremadze@expertiza.gov.ge
nelly_eremadze@yahoo.com

მერაბ აბაზაძე

სსიპ-ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო
ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს კირიაკ ზავრიევის
სამშენებლო მექანიკის, სეისმომედეგობის და საინჟინრო
ექსპერტიზის ცენტრის ნორმატიული ტექნიკური და
ექსპერიმენტალური კვლევების სამმართველოს უფროსი

577 34 40 11 merabi1962@yahoo.com

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების
სამინისტროს სსიპ- გარემოს ეროვნული სააგენტოს
გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის დეპარტამენტის
გარემოზე ტექნოგენური ზემოქმედების შეფასებისა და
საექსპედიციო მომსახურების სამმართველოს მთავარი
სპეციალისტი

43 95 02 599 699607
s_khatsava@yahoo.com

სსიპ-საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი
რესურსების სამინისტროს გარემოს ეროვნული სერგო ხაცავა
სააგენტო

სსიპ -საქართველოს სტანდარტებისა და
მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო

გრიგოლ კალანდაძე

გეომეტრიული გაზომვების ეტალონური განყოფილების
მთავარი სპეციალისტი

599 32 8426 gitokalandadze@rambler.ru

სსიპ- საქართველოს კულტურილი
მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო

გიგლა ჭანუყვაძე

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის
ეროვნული სააგენტოს ძეგლთა რეაბილიტაციის
საპროექტო სამსახურის მთავარი სპეციალისტი

577242311 gigla.chanukhvadze@mail.ru

სსიპ-ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პაატა რეკვავა

ნაგებობათა სეისმომდგრადობის დეპარტამენტის უფროსი 599201691 rekvavapaata@yahoo.com

სსიპ-აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის
თბილისის
სამხატვრო სახელმწიფო აკადემია

მაია ჩხიკვაძე

არქიტექტურის ფაქულტეტის ასისტენტ პროფესორი

სსიპ-ტექნიკური და სამშენებლო
ზედამხედველობის სააგენტო

რევაზ ილურიძე

სამთო ობიექტებზე ზედამხედველობის სამმართველოს
მთავარი სპეციალისტი

599 901 612 riluridze@mail.ru

სსიპ-ტექნიკური და სამშენებლო
ზედამხედველობის სააგენტო

მირიან ბედიანიძე

სამთო ობიექტებზე ზედამხედველობის სამმართველოს
უფროსი

593 64 38 49 mirianbedianidze@gmail.com

სსიპ-ტექნიკური და სამშენებლო
ზედამხედველობის სააგენტო

დავით დუმბაძე

გაზის, ნავთობისა და ქიმიურ ობიექტებზე
ზედამხდველობის სამმართველოს უფროსი

599 50 00 13 daviddumbadze@mail.ru

თეიმურაზ კალმახელიძე

ამწე-სატრანსპორტო და წნევის წვეშ მომუშავე ობიექტებზე
599 90 39 80 kalmakheli@mail.com
ზედამხედველობის სამმართველოს მთავარი
სპეციალისტი

სსიპ-ტექნიკური და სამშენებლო
ზედამხედველობის სააგენტო

ზვიად გულბანი

ამწე-სატრანსპორტო და წნევის წვეშ მომუშავე ობიექტებზე
557 52 63 03 zviadgulbani@yahoo.com
ზედამხედველობის სამმართველოს მთავარი
სპეციალისტი

სსიპ-ტექნიკური და სამშენებლო
ზედამხედველობის სააგენტო

ოთარ ელიაშვილი

ამწე-სატრანსპორტო და წნევის წვეშ მომუშავე ობიექტებზე 551 345 561 eliashviliotari@yahoo.com
oeliashvili@economy.ge
ზედამხედველობის სამმართველოს უფროსი

სსიპ-სოფლის მეურნეობის სამეცნიეროკვლევითი ცენტრი

რევაზ სიჭინავა

ადმინისტრაციული დეპარტამენტის მშენებლობის
ზედამხედველი

სსიპ-ტექნიკური და სამშენებლო
ზედამხედველობის სააგენტო

571 01 01 60 Chkhikvadzemaka@mail.ru

595 22 22 18 sichinavarevaz@gmail.com

სსიპ-სოფლის მეურნეობის სამეცნიეროკვლევითი ცენტრი

გიორგი მჟავანაძე

ადმინისტრაციული დეპარტამენტის მშენებლობის
ზედამხედველი

571 33 33 13 gmzhave@yahoo.com

სსიპ-სოფლის მეურნეობის სამეცნიეროკვლევითი ცენტრი

ალექსანდრე ზაგაშვილი

ადმინისტრაციული დეპარტამენტის არქიტექტორი

555 23 20 23 zagashvili@gmail.com

შპს ,,ტეს კომპანი"

ტარიელ სტურუა

ტეს კომპანის დირექტორი

599 63 67 92 348453
tscompany92@yahoo.com

შპს ,,საქგზამეცნიერება"

თამაზ შილაკაძე

გენერალური დირექტორი

2 54 14 66; 577 41 95 56 Shita@access.sanet.ge
tamaz@shilakadze.ge

შპს ,,ტორენტი"

ზაურ გოცირიძე

სამშენებლო ლაბორატორიის უფროსი, დირექტორი

2 53 18 35 599 16 34 51
Torrentgroup@yahoo.com

შპს ,,მშენებელი 10"

ელზა მახარობლიძე

შპსს ხელმძღვანელი

2 39 69 46 mshenebeli.10@gmail.com

შპს ,,ისოკონსალტინგ"

ლია თამაზაშვილი

კონსულტანტი

571 24 59 45 lia.tamazashvili@isoconsulting.ge

შპს ,,მინერალი"

კახა მუხიგული

შპს მინერალის გენერალური დირექტორი

555 74 44 47 xmukhiguli@gmail.com

შპს ,,ელიტა ბურჯი"

გურამ ართმელაძე

ლითონის ნაკეთობათა საამქროს უფროსი

599 88 07 08
guram.artkmeladze@elitaburji.com
guramartkmeladze@gmail.com

შპს ,,ანაგი"

თეიმურაზ მეგრელაძე

ხარისხის მართვის მენეჯერი

595 90 90 17 t.megreladze@anagi.ge

შპს ,,ინ-სი"

გიორგი დავითულიანი

უფროსი ინჟინერი

ააიპ ,,ინფრასტრუქტურის მშენებელთა
ასოციაცია"

ანა საბახტარიშვილი

აღმასრულებელი დირექტორი

599 52 88 00 davitulianig@gmail.com
599 90 69 13 a.sabakhtarishvili@icca.ge

