
სახელმწიფოსათვის ჩუქების ფორმით გადაცემული ქონება 

 

პერიოდი: 2011 წელი 

  

ინფორმაცია მოძრავი ქონების შესახებ 

 

# მჩუქებელი ფიზიკური პირი                     მოძრავი ქონების დასახელება ღირებულება 

1 ნინო გოგეშვილი კომპიუტერული ტექნიკა (114 ერთეული) 89352 ლარი 

2 პაატა გოგოლაძე 

ა/მ „ჰიუნდაი IX 35” (2 ერთეული)  81946.38 ლარი 

ა/მ „ჰიუნდაი IX 35” 46282.98 ლარი 

ა/მ „ჰიუნდაი IX 35” (2 ერთეული) 76355.28 ლარი 

ა/მ „ჰიუნდაი ვერაკრუზ IX 55“ (3 ერთეული) 193691.73 ლარი 

3 თამაზ ელიზბარაშვილი ა/მ „BMW X5 3.0“ 40400 ლარი 

4 კახაბერ გოგიბერიძე ა/მ „Toyota Land Cruiser LC150” 74821 ლარი 

5 იოსებ ოქრუაშვილი 

ა/მ „ჰიუნდაი IX 35” 43009 ლარი 

ა/მ „ჰიუნდაი Sonata“ 44000 ლარი 

6 პაატა სიმონიშვილი 

ა/მ „ფოლცვაგენ ბორა“ 
ღირებულება არ არის 

მითითებული 
ძვირფასეულობა 

7 ბორის პაპისმედოვი მოძრავი ქონება 2500 ლარი 

8 მალხაზ ზაქაიძე 

ა/მ „ჰიუნდაი IX 35” 44303 ლარი 

ა/მ „ჰიუნდაი ელენტრა“ (3 ერთეული) 101247 ლარი 

9 დავით მაღრაძე ა/მ „ჰიუნდაი IX 35” 24783.4 აშშ დოლარი 

10 დავით სარაჯიშვილი ა/მ ლექსუს LS460L 
ღირებულება არ არის 

მითითებული 



11 საბა გავაშელიშვილი მოძრავი ქონება 4173 ლარი 

 

 

# მჩუქებელი იურიდიული პირი                     მოძრავი ქონების დასახელება ღირებულება 

1 შპს „ინტერკურორტი“ მოძრავი ქონება (არ არის დაკონკრეტებული) 10452 ლარი 

2 
შპს „დასასვენებელი სახლი საირმე 

2004“ 
მოძრავი ქონება (არ არის დაკონკრეტებული) 14845 ლარი 

3 შპს „საქაერონავიგაცია“ დიზელ-აგრეგატი 
ღირებულება არ არის 

მითითებული 

4 
საქართველოს მწერალთა 

შემოქმედთა კავშირი 
ა/მ KIA clarus K9AJ 

ღირებულება არ არის 

მითითებული 

5 შპს „ტექნობროექტი“ 

2010 წელს გამოშვებული ფრანული წარმოების OTIS 

სამგზავრო ლიფტი-საქარხნო სათადარიგო ნაწილებთან 

ერთად 

181803.53 ლარი 

6 

შპს „ელექტრომაგნიტურ 

თავსებადობასა და ხელშეშლებზე 

დაკვირვების სამსახური“ 

ა/მ გაზ-3110 1146.44 ლარი 

ა/მ ფორდ ტრანზიტი 100 2000.73 ლარი 

7 შპს „საქართველოს საჰაერო კარიბჭე“ დანართ #1-ში მითითებული 
ღირებულება არ არის 

მითითებული 

8 
შპს „ალაფის“ გაკოტრების 

მმართველი 

შპს „ალფას“ საკუთრებაში არსებული სამეურვეო 

არამატერიალური ქონება 

ღირებულება არ არის 

მითითებული 

9 
შპს „საქართველოს აეროპორტების 

გაერთიანება“ 
რეანომობილი „ფორდ MPV” (2 ერთეული) 12795.94 ლარი 

10 
შპს „სახელმწიფო მომსახურების 

ბიურო“ 
ა/მ „პაჯერო“ და ავტომანქანის მატერიალური სიკეთე 

ღირებულება არ არის 

მითითებული 

11 შპს „საქკოოპსერვისი“ მოძრავი ქონება 43182.73 ლარი 

 

 

 

 



ინფორმაცია უძრავი ქონების შესახებ 

 

# მჩუქებელი ფიზიკური პირი                     უძრავი ქონების დასახელება ღირებულება 

1 გოჩა ყანჩელიშვილი 

ქ. თბილისი, ვარკეთილის დასახლება #3-ში, IIIმ/რ-ნში, 

თაყაიშვილის ქ. კორპ. #319ა-ში მიმდებარედ 

განთავსებული უძრავი ქონება 

ღირებულება არ არის 

მითითებული 2 თამთა მამაიაშვილი 
ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას #25-ში მდებარე 28.51 კვ.მ. 

ფართი 

3 მარინა ქებურია 
ქ. თბილისი, ოქროყანა, თბილისის ქ. #18-ში მდებარე 

შენობა (185.05 კვ.მ.) და 313 კვ.მ. მიწა 

 

 

# მჩუქებელი იურიდიული პირი                     უძრავი ქონების დასახელება ღირებულება 

1 
სს „ქ. რუსთავის ცენტრალური 

საავადმყოფო“ 

ქ. რუსთავი, წმ. ნინოს #3 მდებარე მიწის ნაკვეთი და 

მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობა 
_____ 

2 
სს „საქაგროსერვისის“ გაკოტრების 

მმართველი 

ქ. ოზურგეთი, ბესიკის ქ. 17-ში მდებარე უძრავი ქონება 42226 ლარი 

ქ. ოზურგეთი, ბესიკის ქ. 17-ში მდებარე უძრავი ქონება 21837 ლარი 

ქ. ქარელი, ყაზბეგის ქ. #15-ში მდებარე უძრავი ქონება  13935 ლარი 

ქ. ვანი, ტაბიძის ქუჩაზე მდებარე უძრავი ქონება 24061.5 ლარი 

3 შპს „თბილისის ავტობუსი“ 
ქ. თბილისში, ანდრონიკაშვილის ქ. #29-ის მიმდებარედ 

მდებარე 9 კვ.მ. მიწა 

ღირებულება არ არის 

მითითებული 

4 
ააიპ „თბილისის განვითარების 

ფონდი“ 

ქ. თბილისი, თვალჭრელიძის ქ. #2 მდებარე 19787 კვ.მ. 

მიწა 

ღირებულება არ არის 

მითითებული 

5 შპს „გუდაური სქი რეზორტ“ 

უძრავი ქონება (2 დასახელება, დაკონკრეტებული არ 

არის) ღირებულება არ არის 

მითითებული 

წყალმომარაგების ქსელი, რეზერვუარი და წყალსადენი 

6 შპს „ელიტა 99“ 
უძრავი ქონება (9 დასახელება, დაკონკრეტებული არ 

არის) 

ღირებულება არ არის 

მითითებული 

7 შპს „ხონის აგრარული ბაზარი“ უძრავი ქონება (დაკონკრეტებული არ არის) 
ღირებულება არ არის 



მითითებული 

8 შპს „აგროინვესტი“ უძრავი ქონება 9დაკონკრეტებული არ არის) 
ღირებულება არ არის 

მითითებული 

 

 

ინფორმაცია სამეწარმეო წილის შესახებ 

 

# მჩუქებელი ფიზიკური პირი                     უძრავი ქონების დასახელება ღირებულება 

1 ბესიკ კალანდაძე შპს „ბ და მ“-ის 35% წილი 

ღირებულება არ არის 

მითითებული 
2 გია გურგენიძე შპს „ბ და მ“-ის 10% წილი 

3 გიორგი ღოღობერიძე შპს „ბ და მ“-ის 6% წილი 

 

# მჩუქებელი იურიდიული პირი                     უძრავი ქონების დასახელება ღირებულება 

1 
შპს „ჟინერის“ გაკოტრების 

მმართველი 

შპს „ჟინერის“ საკუთრებაში არსებული შპს „შევარდენის“ 

10% წილი და შპს „ლომისას“ 11,2% წილი 

ღირებულება არ არის 

მითითებული 

შპს „ჟინერის“ დებიტორული მოთხოვნები შპს „არსი 

ავლაბართან“ და სს „ვაზიანთან“ 

2 შპს „საქართველოს საჰაერო კარიბჭე“ 

ნათია მჭედლიძის, ბაირონ აბრამიშვილის, ჟლორა 

მჭედლიძის და ჯემალ ნაცვლიშვილის საკუთრებაში 

არსებული შპს „საქართველოს საჰაერო კარიბჭის“ 100% 

წილი 

3 შპს „ლექსორ კაპიტალ კორპ“ შპს „საქართველოს ლატარიის კომპანიის“ 70% წილი 

4 
შპს „სელმას“ გაკოტრების 

მმართველი 

შპს „სელმას“ სამეურვეო მასაში შემავალი დებიტორული 

დავალიანებები 
109880 ლარი 

 

 


