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1
ა(ა)იპ ხელვაჩაურის გამწვანების, დასუფთავებისა და 
კომუნალური მომსახურების სამსახურის დირექტორი

სულხან ვერძაძე 259319 577032136

დირექტორის მოადგილე თენგიზ ქავთარაძე 259319 577344789

ბუღალტერი ნარგიზ დუმბაძე 577348681

იურისტი ვაჟა კურცხალიძე 577344788

სპეციალისტი საქმისწარმოებასა და კადრების დარგში ნანული კახიძე 595958589

ელექტრიკი გიორგი ქოქოლაძე 577172690

2
ა(ა)იპ ხელვაჩაურის კულტურის ცენტრის   
დირექტორი

ნინო ფაღავა
599851462                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
593040452

დირექტორის მოადგილე გიორგი ფარტენაძე 595958533

ბუღალტერი რუსუდან აბუსერიძე 595958609

იურისტი ბეგლარ ცინცაძე 577032120

სპეციალისტი საქმისწარმოების დარგში ხათუნა ღოღობერიძე 595958603

3
ა(ა)იპ ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღების გაერთიანების 
დირექტორი

ნატო შერვაშიძე 259081 577520053

დირექტორის მოადგილე სამეურნეო დარგში ბადრი ირემაძე 577344791

დირექტორის მოადგილე მეთოდურ  დარგში
მარიანა 
გოგოლიშვილი 

591980699

მთავარი ბუღალტერი ნარგიზი დუმბაძე 577348681

სპეციალისტი - საქმისწარმოების საკითხებში თამილა ზოიძე 577344792

სპეციალისტი - იურიდიულ საკითხებში ფატმან აბესაძე 577025669

სპეციალისტი - ადამიანური რესურსების მართვის 
სფეროში  

ხათუნა აბულაძე 577326980

სანიტარული ზედამხვედელი ლეილა ღოღობერიძე 577344797

უფროსი მეთოდისტი ზაირა დუმბაძე 591988857
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ტელეფონი
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4
ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო 
საგანმანათლებლო დაწესებულების ხელვაჩაურის 
სახელოვნებო სკოლის დირექტორი

მანონი 
ბეჟანეიშვილი

577032135

დირექტორის მოადგილე ნათია კვირიტიძე 595958734

მთ. სპეციალისტი იურიდიულ საკითხებში რუსლან ცეცხლაძე 577032547

ბუღალტერი თინა ბერიძე
595958721, 
577032697

სპეციალისტი - საქმისწარმოების საკითხებში ინდირა ქათამაძე 577032696

5 ა(ა)იპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლის დირექტორი გენადი ჩხაიძე 577170200

მთავარი სპეციალისტი - იურიდიულ საკითხებში ქეთევან გვიანიძე 593432905

მთავარი ბუღალტერი დალი ბოლქვაძე 577304215

საქმისმწარმოებელი ნერიმან დევაძე 595084840

6 ა(ა)იპ ,,ხელვაჩაურის სასაფლაოები”- ს დირექტორი მევლუდ ბოლქვაძე 577381738

დირექტორის მოადგილე მერაბ აკვაზბა 577381600

ბუღალტერი სოფიო გოგიაშვილი 577381735

იურისტი რომან თეთრაძე 577381727

მთავარი სპეციალისტი - საქმისწარმოების საკითხებში სოფია ლეონიძე 577203653

მთავარი სპეციალისტი ნანული ახვლედიანი 577381601

მთავარი სპეციალისტი თეიმურაზ დუმბაძე 577381793

7 შპს ,,საფეხბურთო კლუბი მაჭახელა”-ს დირექტორი როლანდ ფევაძე 577059392

ბუღალტერი დალი ბოლქვაძე 577304215

გუნდის უფროსი გურამ წითელაძე 555147446

8 შპს ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი”-ს დირექტორი ვლადიმერ მიქელაძე 568634533

დირექტორის მოადგილე ვახტანგ აბაშიძე 577133745

ბუღალტერი ნორა დიასამიძე 595958561

მთავარი ინჟინერი გელა შარაბიძე 577464883

მთავარი სპეციალისტი - საზოგადოებასთან 
ურთიერთობის  საკითხებში

ნინო ასამბაძე 595958578
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სპეციალისტი - საქმისწარმოებასა და იურიდიულ 
საკითხებში

ინეზა ზაქარაძე 595958572








