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კონფერენცია ცირკულარულ ეკონომიკაზე 

7 სექტემბერი, 2020 წ. 

 

                                                                   მონაწილეთა სია: 

 

შვედეთის საელჩო და შვედეთის საერთაშორისო განვითარებისა და 

თანამშრომლობის სააგენტო 

 

      პროექტის „დავიცვათ საქართველოს სისუფთავე“ პარტნიორი ორგანიზაციები 

                        საქართველოს ბუნების მკვლევართა კავშირი „ორქისი“  

                        დავიცვათ საქართველოს სისუფთავე  

                        საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველო  

 

საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები: 

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო  

მინისტრის მოადგილე: ბ-ნი სოლომონ პავლიაშვილი 

ნარჩენებისა  და ქიმიური ნივთიერებების მართვის  დეპარტამენტის 

უფროსი- ბ-ნი ალვერდ ჩანქსელიანი 

ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის დეპარტამენტის 

უფროსის მოადგილე-ქ-ნი ირმა გურგულიანი 

საფინანსო დეპარტამენტის უფროსი ქ-ნი თამარ ზედგინიძე 

ჰიდრომელიორაციისა და მიწის მართვის დეპარტამენტი  

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 

                              ბ-ნი გიზო ჭელიძე 

ჰიდრომელიორაციისა და მიწის მართვის დეპარტამენტი  

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 

                              ქ-ნი ნინო ჩიქოვანი 

ბიომრავალფეროვნებისა და სატყეო დეპარტამენტის პირველადი 

სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 

ბ-ნი კარლო ამირგულაშვილი 

სოფლის მეურნეობის სურსათის და სოფლის განვითარების             

                              დეპარტამენტის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის    

                              ხელმძღვანელი ბ-ნი თენგიზ კალანდაძე 

                              გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მრჩეველი  

                        ბ-ნი  ომარ კაჭარავა 

 

რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო  

მინისტრის მოადგილე-ქ-ნი მზია გიორგობიანი 

მინისტრის პირველი მოადგილე ბ-ნი ირაკლი ქარსელაძე 

 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო  

მინისტრის პირველი მოადგილე ქ-ნი ეკატერინე მიქაბაძე  
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მინისტრის მოადგილე ბ-ნი დავით თვალაბეიშვილი  

      ენერგეტიკული რეფორმებისა და პროექტების დეპარტამენტი 

      დეპარტემენტის უფროსის მოადგილე: ქ-ნი მარიტა არაბიძე 

      ენერგოეფექტურობისა და განახლებადი ენერგიების პოლიტიკის 

      ხელშეწყობის სამმართველოს უფროსი ქ-ნი ნატალია ჯამბურია 

ენერგეტიკულ სექტორში საერთაშორისო ურთიერთობის 

სამმართველოს უფროსის მ/შ  ქ-ნი ანნა მაისურაძე 

 

ფინანსთა სამინისტრო  

მინისტრის მოადგილე - ბ-ნი ნიკოლოზ გაგუა 

 

პრემიერის აპარატი 

                        ადმინისტრაციის უფროსი - ქ-ნი ნათია მეზვრიშვილი 

 

პარლამენტი 

                        გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტი  

თავმჯდომარე - ქ-ნი ნინო წილოსანი 

 

       აგრარულ საკითხთა კომიტეტი  

                              თავმჯდომარე ბ-ნი ოთარ დანელია 

 

      მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია  

                         დირექტორი-ბ-ნი გიორგი შუხოშვილი 

                         დირექტორის მოადგილე ბ-ნი ვახტანგ ბარამია 

                         იურიდიული დეპარტამენტის დირექტორი ქ-ნი ეკატერინე მიქანაძე 

                         სტრატეგიული და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის            

                         ხელმძღვანელი ბ-ნი გიორგი ჩხეიძე 

 

      საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი 

       დირექტორი: ბ-ნი გიორგი  ჩიქოვანი 

       პროექტების განვითარებისა და მართვის მენეჯერი: ბ-ნი ირაკლი    

       ოყროშიძე 

 

საქარველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდენტი ბ-ნი ოთარ 

კვესიტაძე 

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობათა მეცნიერების აკადემიის პრეზიდენტი  

ბ-ნი გურამ ალექსიძე 

 

საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი ბ-ნი მიხეილ 

ჯიბუტი 
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ანალიტიკოსი ბ-ნი გიზო კობახიძე 

 

      საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,  

                                ეკონომისტი ბ-ნი ბესარიონ კიწმარიშვილი 

 

      აუდიტორული ფირმა „ბაკაშვილი და კომპანია“ - ბ-ნი ნიკო ბაკაშვილი 

      საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები  

                         ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი 

                         გერმანიის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი 

                         აზიის განვითარების ბანკი 

                         მსოფლიო ბანკი 

                         ევროპის საინვესტიციო ბანკი 

  

      ევროდელეგაციის წარმომადგენლობა საქართველოში 

 

მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსათვის  

                          ბ-ნი მედგარ ჭელიძე, თავმჯდომარე 

 

საქართველოს ბიზნესომბუდსმენი  

                          ბ-ნი მიხეილ დაუშვილი 

 

საქართველოს ბიზნეს-ასოციაცია 

                          აღმასრულებელი დირექტორი ბ-ნი ლევან ვეფხვაძე 

 

საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაცია  

                          პრეზიდენტი ბ-ნი ელგუჯა მელაძე 

 

ინვესტორთა საბჭო 

                           ხელმძღვანელი  ბ-ნი გიორგი ჩერქეზიშვილი 

 

გაზეთი „Georgia Today” 

                           მთავარი რედაქტორი - ქეით რუთ დევისი 

 

კომპანია „ნატახტარი“  

ლუდისა და ლიმონათის მწარმოებელი 

გენერალური დირექტორი ბ-ნი ნიკოლოზ ხუნძაკიშვილი 

 

შპს „ზომა“ 

ტანსაცმლის მწარმოებელი კომპანია 

დირექტორი ბ-ნი ლაშა ნოზაძე 

 

შპს „ასკანგელ ალიანს“  
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ბენტონიტური თიხის მომპოვებელი და მწარმოებელი  კომპანია 

გენერალური დირექტორის პირველი  მოადგილე ბ-ნი ირაკლი ვეშაპიძე.   

 

სს „კავკასიან პეტკომპანი“  

      პლასტმასის პროდუქციის წარმოება 

დირექტორი ბ-ნი კობა სვანი  

      

      შპს „ჯორჯიან ფეიფერ პროდაქშენ“ 

      ქაღალდის ნარჩენების გადამმუშავებელი და ჰიგიებური ქაღალდის მწარმოებელი      

      დირექტორი ქ-ნი ნანა ცერაძე  

       

      შპს. „სუფთა სამყარო“  

      სეპარირებული მუნიციპალური ნარჩენების შემგროვებელი კომპანია 

      დირექტორი ბ-ნი დავით ცქიტიშვილი 

       

      შპს. „კრიალა“  

      ჰიგიენური ქაღალდის მწარმოებელი კომპანია 

      დირექტორი ბ-ნი ალექსი სტროგანოვი  

       

      შპს. „კერე“  

      მინის ნარჩენების შემგროვებელი და გადამმუშავებელი კომპანია 

      დირექტორი ბ-ნი რომან დალაქიშვილი  

 

      შპს. „თი ერ სი“  

      საბურავების გადამმუშავებელი და კაუჩუკის გრანულის (გამოიყენება სპორტული         

      მოედნების მოწყობაში) მწარმოებელი კომპანია 

      დირექტორი ბ-ნი ზურა ბაზღაძე   

      

       შპს. „ეკო ჯეო პეტი“  

       PET ბოთლების გადამმუშავებელი კომპანია 

       დირექტორი ბ-ნი ივან პეტრუშევსკი  

      

       სოციალური საწარმო „მწვანე საჩუქარი“ 

       ძირითადი საქმიანობა ქაღალდის ნარჩენების  შეგროვება, გადამუშავებული     

       მეორეული ქაღალდით საკანცელარიო პროდუქციის წარმოება და  გარემოსდაცვითი   

       საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელებაა. 

       დირექტორი ბ-ნი დაჩი ჯანელიძე  

       

       შპს. „ჯეო მულჩი“ 

       ხის ნარჩენისგან ორგანული მულჩის მწარმოებელი კომპანია 

       დირექტორი ბ-ნი ნიკა მაღრაძე 
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       შპს. „სანიტარი“  

       მრავალპროფილიანი კომპანიაა, მის მთავარ მიმართულებას საყოფაცხოვრებო და      

       არასაყოფაცხოვრებო, ტოქსიკური და სახიფათო ნარჩენების მართვა წარმოადგენს.     

       კომპანიააღადგენს და წმენდს დაბინძურებულ ნიადაგს ბიორემედიაციის მეთოდით 

       დირექტორი ბ-ნი ლევან კვირკველია  

       

       შპს. „ბიოდიზელი ჯორჯია“  

       მეორადი საკვები ზეთისაგან განახლებადი, ალტერნატიული, ეკო მეგობრული     

       საწვავის - ბიოდიზელის წარმოება. 

       დირექტორი ბ-ნი მურმან პატარაია  

       შპს. „პოლივიმი“  

       PET მეორადი ბოთლების გადამმუშავებელი კომპანია 

       დირექტორი ბ-ნი ბექა ფონჯავიძე  

         

       შპს. „ოილლიო“  

       საკვები ზეთის ნარჩენების შემგროვებელი კომპანია (გააქვს ექსპორტზე) 

       დირექტორი ბ-ნი ვალერი კილაძე  

        

       შპს. „ინვაიროსერვ ჯორჯია“  

       ელექტრონარჩენების შერმგროვებელი კომპანია  (გააქვს ექსპორტზე) 

       დირექტორი ვალერი კილაძე  

      

       შპს. „ქაღალდი +“ 

       ქაღალდის ნარჩენების გადამმუშავებელი კომპანია 

       დირექტორი ბ-ნი რამაზ გვალია  

       

       შპს. „ჯითიეი ტრეიდი“  

       ალუმინის ნარჩენების გადამმუშავებელი კომპანია 

       დირექტორი ბ-ნი გიორგი ტალახაძე        

        

       შპს. „კავკასპაკ“   

       პლასტმასის მეორადი ნედლეულის გადამმუშავებელი და  შესაფუთი მასალის         

       მწარმოებელი კომპანია 

       დირექტორი ბ-ნი გურამ მაკაროვი  

       

       შპს. „L.M.Y” 

       PET  ბოთლების, PE, PP გადამმუშავებელი საწარმო  

       დირექტორი ბ-ნი მურმან ბარბაქაძე 
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       შპს. „ნეოპრინტი“ 

       ქაღალდის ნარჩენების გადამმუშავებელი და ქაღალდის  მწარმოებელი კომპანია.   

       დირექტორი ბ-ნი არჩილ თვარაძე  

 

       შპს ჯორჯიან პერლიტის დამფუძნებელი ქ-ნი თამარ კოსტავა 

       

       შპს. „ეკო ენერგია“  

       საბურავების გადამმუშავებელი და ნახშირისა და ორგანული სითხეების  

       მწარმოებელი კომპანია 

       დირექტორი ბ-ნი ოთარ ჭეიშვილი 

https://www.companyinfo.ge/ka/corporations/345874

