გენდერული მრჩევლების სია

#

1

2

ორგანიზაცია
თავდაცვის
სამინისტროს
გენერალური შტაბი j1
დეპარტამენტი
აღმოსავლეთ
ოპერატიული
დაჯგუფება

3

წვრთნებისა და
სამხედრო განათლების
სარდლობა

4

ლოგისტიკური
უზრუნველყოფის
სარდლობა

5

სპეციალური
ოპერაციების ძალები

წოდება

სამოქალაქო

მაიორი

სამოქალაქო

სახელი გვარი

თანამდებობა

ეკატერინე გახოკიძე

j1 დეპარტამენტის მთავარი
სპეციალისტი

ლელა ბუსხრიკიძე

ადმინისტრაციული
სამმართველოს იურიდიული
განყოფილების უფროსი

ხათუნა ლეჟავა

სარდლობის შტაბის უფროსის
თანაშემწე

საკონტაქტო ინფორმაცია
577190670
egakhokidze@mod.gov.ge

577195545
lelabuskhrikidze@yahoo.com
577190160
khlezhava@mod.gov.ge
591550511

სამოქალაქო

კახაბერ სისვაძე

სარდლის თანაშემწე

სამოქალაქო

ირაკლი
კვირიკაშვილი

სპეციალური ოპერაციების
ძალების მხარდამჭერი
ბატალიონის იურისიტი

577393896
Ninucebi.misteria@rumbler.ru
577198572

მარიამ ხარხელაური

ბრიგადის მე-11
მექანიზირებული ბატალიონის
იურისტი

მაკა კაპანაძე

მე-2 ქვეითი ბრიგადის
კანცელარიის უფროსი

6

I ბრიგადა

სამოქალაქო

7

II ბრიგადა

მაიორი

577192606

8

IV ბრიგადა

9

I საარტილერიო
ბრიგადა

10

მე-10 კადრირებული
ბრიგადა

11
12

შერეული საავიაციო
ბაზა
დაავლეთ სარდლობის
შტაბი
მე-2 საარტილერიო

13

ბრიგადა

კაპიტანი

სამოქალაქო

მაია იახტნიშვილი

მე-4 მექანიზირებული
ბრიგადის კანცელარიის
უფროსი;

დავით ბეგიაშვილი

1 საარტილერიო ბრიგადის
ლოგისტიკის ბატალიონის
იურისიტი

ლეიტენანტი მაია კუპრეიშვილი
სამოქალაქო

ირაკლი გუჯეჯიანი

კაპიტანი

მედეა აშვეთია

კაპრალი

ხათუნა გოგისვანია

მე-10 კადრირებული ბრიგადის
G-4 -ის VIII კლასის დაგეგმვის
ოფიცერი
შერეული საავიაციო ბაზის
იურისტი
დასავლეთ სარდლობის შტაბის

III ბრიგადა

სამოქალაქო

თამთა ხურციძე

577391324

577199515
Maya.kupreishwili@mod.gov.ge
577198019
ikagujejiani@gmail.com
577199857

j1 სამმართველოს ოფიცერი
შტაბის არასაიდუმლო

577199873

საქმისმწარმოებელი

gogisvania@mail.ru

ბრიგადის უზრუნველყოფის

577197808

ბატალიონის შტაბის
14

577191965

მატერიალური დოკუმენტაციის
განყოფილების მატერიალური

tamtakhurtsidze@yahoo.com

დოკუმენტაციის ჯგუფის
აღმრიცხველი

15

ეროვნული გვარდია

სამოქალაქო

ვალერი გუსარიშვილი

გვარდიის ადმინისტრაციული
სამმართველოს იურისტი

577197030
v.gusarishvili@mail.ru

16

V ბრიგადა

სამოქალაქო

17

საჰაერო თავდაცვის
ბრიგადა

ვიცეპოლკოვნიკი

18

საავიაციო ბრიგადა

19

ეროვნული თავდაცვის
აკადემია

20

ეროვნული თავდაცვის
აკადემია

21

საინჟინრო ბრიგადა

22

20-ე კადრირებული
ბრიგადა

ზურაბ კუჭუხიძე

ბრიგადის საარტილერიო
ბატალიონის იურისტი

ლევან კეთილაძე

საჰაერო თავდაცვის ბრიგადის
მეთაურის თანაშემწე

სამოქალაქო

მანუჩარ ლომსაძე

სამოქალაქო

თინათინ
მურჯიკნელი

კაპიტანი

სამოქალაქო

კაპიტანი

23

მე-2 ქვეითი ბრიგადა

პოლკოვნიკი

24

საჰაერო თავდაცვის
ბრიგადა

უფროსი
სერჟანტი

25

მე-10 კადრირებული
ბრიგადა

მაიორი

იოსებ ტურაშვილი
ალექსანდრე
შარაშენიძე
მამუკა მურმანაშვილი

საავიაციო ბრიგადის იურისტი
ადმინისტრაციის იურიდიული
სამმართველოს მთავარი
სპეციალისტი
ადმინისტრაციის ადამიანური
რესურსების მართვის
განყოფილების ოფიცერი
ბრიგადის საინჟინრო
მესანგრეთა ბატალიონის
იურისტი
მე-20 კადრირებული ბრიგადის
204-ე ბატალიონის 1 ასეულის
მეთაური

ჯიმშერ რუხაძე

მე-2 ქვეითი ბრიგადის
მეთაურის თანაშემწე

ნარგიზა გურგენაძე

ბრიგადის შტაბის G-1 სერჟანტი

მერაბ ბოლქვაძე

102-ე მსუბუქი ქვეითი
კადრირებული ბატალიონის
შტაბი

577198291
Zurabi.kuchuxidze@list.ru
577195412

591551796
mlomsadze@mod.gov.ge
577393034
tmurjikneli@mod.gov.ge
577198112
iturashvili@mod.gov.ge
591552581
Boss.sharashenidze@mail.ru
577198863
mamukamurmanishvili@mod.gov.ge
595 052899
john.rukhadze@gmail.com
577195072
n.gurgenadze@gmail.com
595051443

მე-10 კადრირებული ბრიგადის
კავშირგაბმულობის ქსელის
სპეციალისტი
სამხედრო-ტექნიკური და
საინჟინრო-ქიმიური ქონების
აღრიცხვის ინსპექტორი

26

მე-10 კადრირებული
ბრიგადა

27

ჯარების ლოგისტიკური
უზრუნველყოფის
სარდლობა

სერჟანტი

ირინე დვალი

28

20-ე კადრირებული
ბრიგადა

უმცროსი
სერჟანტი

ქეთევან მოსიაშვილი

კანცელარიის საიდუმლო საქმის
მწარმოებელი

ს/პ

ლია კახნიაშვილი

V ბრიგადის 54-ე საარტილერიო
ბატალიონის ფინანსისტი

ს/პ

გიორგი კვირიკაშვილი გენერალური შტაბის უფროსი
იურისტი

29

V ბრიგადა

30

თავდაცვის
სამინისტროს
გენერალური შტაბი

31

საინჟინრო ბრიგადა

32

წვრთნებისა და
სამხედრო განათლების
სარდლობა

33

III ბრიგადა

I საარტილერიო
34

35

ბრიგადა

საავიაციო ბრიგადა

ს/პ

მაიორი

ვიცეპოლკოვნიკი

ირმა ირემაშვილი

თინათინ გელოვანი

საინჟინრო ბრიგადის მთავარი
ექიმი

კახაბერ აფციაური

შტაბის G-1 სამმართველოს
საორგანიზაციო და
დაკომპლექტების
განყოფილების უფროსი

მთავარი
სერჟანტი

ავთანდილ
ახვლედიანი

ბრიგადის სერჟანტი

მაიორი

მანანა რაფავა

კანცელარიის უფროსი

ლილი გელოვანი

საავიაციო ბრიგადის
ლაზარეთის უფროსი მედდა

სერჟანტი

595050554

577194498

551911737

591551870
liakaxniashvili@gmail.com
591550350
gikvirikashvili@mod.gov.ge
577194006
tinu.gelovani2mail.ru
577193005
kaptsiauri@mod.gov.ge

577192636
aakhvlediani@mod.gov.ge

577196950

577197528

შერეული საავიაციო
36

ბაზა
სახმელეთო ჯარების

37

სარდლობა

უფროსი
ლეიტენანტი
პოლკოვნიკი

მაია ყურფარაშვილი

ელგუჯა მოწონელიძე

უზრუნველყოფის ბატალიონის
სამედიცინო პუნქტის ექიმი
ადმინისტრაციული

ბრიგადის შტაბის G-3-ის
საინჟინრო-ქიმიური
დაგეგმარების უფროსი
ოფიცერი

II საარტილერიო
ბრიგადა

39

სპეციალური
ოპერაციების ძალები

რიგითი

მაგდა ნებიერიძე

თარჯიმანი

40

მე-4 მექანიზირებული
ბრიგადა

მაიორი

დავით პაპოშვილი

ბრიგადის მეთაურის
თანაშემწის მ/შ

კაპიტანი

ვახტანგ ტალახაძე

I მსუბუქი ქვეითი ბრიგადის
შტაბის G-4-ის მომარაგების
დაგეგმვის და კონტროლის
ქვეგანყოფილების ოფიცერი

ს/პ

ლამარა სუბელიანი

შტაბის G-4 სამმართველოს
უფროსი

41

I მსუბუქი ქვეითი
ბრიგადა

42

ეროვნული გვარდია

ავთანდილ მესხი

577193018

სამმართველოს უფროსი

38

მაიორი

577198012

595050347

557917500
595053177
577198117

591552016

591551607

