
სახელმწიფოსათვის ჩუქების ფორმით გადაცემული ქონება 

 

პერიოდი: 2012 წელი 

 

ინფორმაცია მოძრავი ქონების შესახებ 

 

# მჩუქებელი ფიზიკური პირი                     მოძრავი ქონების დასახელება ღირებულება 

1   არჩილ ძებისაშვილი ა/მაქანა ფორცვაგენ ფაეტონი 115990 ლარი 

2   სოსო არჩავაძე პისტოლეტი H?K UPS COMPACT 4900 ლარი 

3   გიორგი რევაზიშვილი 

ა/მანქანა ტოიოტა პრადო  45041,4 ლარი 

ა/მ ჰიუნდაი IX 44807 ლარი 

4   მაია არჯევანიზე-მამუკაშვილი ა/მანქანები HYUNDAI SONATA (2) 61169,5 ლარი 

5   შოთა პაპუნაშვილი ცეცხლსასროლი იარაღი-პისტოლეტი GLOCK 19 
ღირებულება არ არის 

მითითებული 

6   ზაზა ბაირამოვი ა/მანქანა ტოიოტა ლენდკრუიზერი LC150 
ღირებულება არ არის 

მითითებული 

7   დავით ჭულუხაძე ა/მანქანა ტოიოტა ლენდკრუიზერი 
ღირებულება არ არის 

მითითებული 

8   პაატა სიმონიშვილი ა/მანქანა ,,მერსედეს ბენცი’’ 
ღირებულება არ არის 

მითითებული 

 

 

 

 

 

 

 



# მჩუქებელი იურიდიული პირი                     მოძრავი ქონების დასახელება ღირებულება 

1 შპს ,,უძრავი ქონება თბილისი’’ მოძრავი ქონება( არ არის დაკონკრეტებული) 
ღირებულება არ არის 

მითითებული 

2 

ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის 

მილსადენის კომპანიის 

საქართველოს ფილიალი 

ორი სტანდარტული 20 ფუტიანი კონტეინერი 
ღირებულება არ არის 

მითითებული 

3 შპს ,,კავკასია ნათ კომპანია’’ მოძრავი ქონება (არ არის დაკონკრეტებული) 
ღირებულება არ არის 

მითითებული 

4 შპს ,,საქართველოს საჰაერო კარიბჭე’’ 12350 ლიტრი საწვავი(ბენზინი-პრემიუმი) 
ღირებულება არ არის 

მითითებული 

5 
შპს ,,სახელმწიფო მომსახურების 

ბიურო’’ 
ა/მანქანა ,,კია სპორტიჯი’’ 36780 ლარი 

6 შპს ,,ბავშვთა ახალი კლინიკა’’ მოძრავი ქონება (არ არის დაკონკრეტებული) 10947,39 ლარი 

7 შპს ,,ჯეო ჰოსპიტალი’’ მოძრავი ქონება (არ არის დაკონკრეტებული) 
ღირებულება არ არის 

მითითებული 

8 შპს „იბერია ავტო ცენტრი“ 

ა/მ შკოდა ფაბია (2 ერთეული) 52170 ლარი 

ა/მ ფოლკსვაგენ პასატი (2 ერთეული) 91856,8 ლარი 

ა/მ შკოდა რუმსტერი 32275 ლარი 

ა/მ შკოდა ოქტავია (4 ერთეული) 159740 ლარი 

ა/მ ფოლკსვაგენ კრაფტერი 
ღირებულება არ არის 

მითითებული 

ა/მ ფოლკსვაგენ ტრანსპორტერი 
ღირებულება არ არის 

მითითებული 

 

 

 

 

 

 



ინფორმაცია უძრავი ქონების შესახებ 

 

# მჩუქებელი ფიზიკური პირი                     უძრავი ქონების დასახელება ღირებულება 

1 ვალერიან კევლიშვილი ქ.თბილისში, კახეთის გზატ #36ბ მდებარე 46,9კვ.მ მიწა 
ღირებულება არ არის 

მითითებული 

2 დიმიტრი ქარსელაძე ამბროლაური, სოფელი ჭვიშში მდებარე უძრავი ქონება 
ღირებულება არ არის 

მითითებული 

3   გიორგი ასანიძე 
ქ.თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. #5-ში და ქ.თბილისი, 

ჭავჭავაძის გამზ. #49ა-ში მდებარე უძრავი ქონება 

ღირებულება არ არის 

მითითებული 

 

 

# მჩუქებელი იურიდიული პირი                     უძრავი ქონების დასახელება ღირებულება 

1 შპს ,,მექანიზატორი’’ უძრავი ქონება(არ არის დაკონკრეტებული) 
ღირებულება არ არის 

მითითებული 

2 შპს ,,სასტუმრო თელავი’’ თელავი,ერეკლე II გამზ #3 
ღირებულება არ არის 

მითითებული 

3 შპს ,,კულტურა 777’’ ქ.თბილისი, ბერიაშვილის ქ.#12 
ღირებულება არ არის 

მითითებული 

4 შპს ,,ქართული ფილმი’’ 
ქ.თბილისი, ახმეტელის ქ. #10 ა-ში მდებარეშენობის 

სახურავის 19,77 კვ.მ და 22,73 კვ.მ მიწა 

ღირებულება არ არის 

მითითებული 

5 სს ,,თიბისი ბანკი’’ მარნეული, რუსთაველის ქ.#1-ში 431 კვ.მ ფართი 
ღირებულება არ არის 

მითითებული 

6 შპს ,,კინოქალაქი’’ 
ქ.თბილისი, დ. აღმაშენებლის გამზ. #164-ში მდებარე 

412,03 კვ.მ მიწისქვეშა ნაგებობა 

ღირებულება არ არის 

მითითებული 

7 
სსიპ ,,ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი’’ 
უძრავი ქონება(არ არის დაკონკრეტებული) 

ღირებულება არ არის 

მითითებული 

8 შპს ,,მუშკეტერები’’ 
ქ.თბილისში, ჭავჭავაძის გამზ #49ა-ში მდებარე უძრავი 

ქონება 

ღირებულება არ არის 

მითითებული 

 

 

 



ინფორმაცია სამეწარმეო წილის შესახებ 

 

 

# მჩუქებელი ფიზიკური პირი                     სამეწარმეო წილი ღირებულება 

1 ვალერიან კევლიშვილი შპს ,,ლოგოს’’ 100% წილი 
ღირებულება არ არის 

მითითებული 

 

 

# მჩუქებელი იურიდიული პირი                     სამეწარმეო წილი ღირებულება 

1 

შპს ,,ქართულ-ბრიტანული 

ნავთობკომპანია-ნაზვრევის’’ 

დამფუძნებლის შპს 

,,კანარგო(ნაზვრევი)’’ 

შპს ,,კანარგო(ნაზვრევი)’’ შპს ,,ქართულ-ბრიტანული 

ნავთობკომპანია-ნაზვრევის’’ კუთვნილი 50% წილი 

ღირებულება არ არის 

მითითებული 

2 

შპს ,,ქართულ-ბრიტანული 

ნავთობის კომპანია-ნორიოს’’ 

დამფუძნებლის შპს ,,კანარგო-

ნორიო’’ 

შპს ,,ქარტულ-ბრიტანული ნავთობის კომპანია-ნორიოს’’ 

დამფუძნებლის შპს ,,კანარგო-ნორიოს’’ კუთვნილი 50% 

წილი 

3 

შპს ,,ქართულ-ბრიტანული 

ნავთობის კომპანია-ნინოწმინდას’’ 

დამფუძნებლის შპს ,,ნინოწმინდას 

ნავთობკომპანია’’ 

შპს ,,ქართულ-ბრიტანული ნავთობის კომპანია-

ნინოწმინდაში’’ შპს ,,ნინოწმინდას ნავთობკომპანიის’’ 

50% წილი 

4 შპს ,,ბლოკ ჯორჯია’’ 
შპს ,,მესტიის ამბოლატორიულ-პოლიკლინიკური და 

სამშობიაროს სახლის გაერთიანება’’ 

5 

შპს ,,მესტიის რაიონული 

საავადმყოფოს დამფუძნებლის შპს 

,,ბლოკ გორჯიას’’ 

შპს ,,მესტიის რაიონული საავადმყოფოს კაპიტალში შპს 

,,ბლოკ გორჯიას’’ კუტვნილი 34% წილი, შპს ,,მედექსის’’ 

კუთვნილი 33% წილი და შპს ,,ბლოკ-ინვესტის’’ 

კუთვნილი 33% წილი 

7 
შპს ,,რეილვეი ფროფერთი 

მენეჯმენტი’’ 

ბათუმი ტაუერის მშენებლობის პროექტთან 

დაკავშირებული აქტივები და ვალდებულებები 

 

 


