
წალენჯიხისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტების თანამდებობის პირთა  ნაწილი დეკლარაციებს არასრულად ავსებს

წალენჯიხისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში თანამდებობის პირთა ნაწილს დეკლარაცია არასრულად აქვს შევსებული. 

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველომ” თანამდებობის პირთა 20-ზე მეტი ქონებრივი დეკლარაცია შეისწავლა. 
შედეგად, დეკლარაციების არასრულად შევსების 6 ფაქტი გამოვლინდა, რაც წარმოადგენს კანონდაღვევას - საჯარო 
სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ კანონის1 თანახმად თანამდებობის პირი ვალდებულია 
დეკლარაციაში სრულად ასახოს ინფორმაცია საკუთარი და ოჯახის წევრების როგორც ქონების, ასევე სამეწარმეო საქმიანობის 
შესახებ.

  წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი

ბესიკ ფარცვანია
წალენჯიხის მერი

ბესიკ ფარცვანიას 2018 წლის დეკემბერში შევსებულ დეკლარაციაში არ აქვს აღნიშნული, რომ მისი ძმა ბეჟან 
ფარცვანია ფლობს წილებს და არის დირექტორი შემდეგ კომპანიებში:

• შპს “ბპს სექურითი ჯგუფი” - 100% წილის მფლობელი და დირექტორი

• შპს “რო-ბე” - 100% წილის მფლობელი და დირექტორი

• შპს “ბე & რო” - 100% წილის მფლობელი და დირექტორი

აღსანიშნავია, რომ შპს “ბე & როს” სამჯერ აქვს გამარტივებულ შესყიდვებში მონაწილეობა მიღებული - 2018 
წელს 454 ლარის ორი ხელშეკრულება აქვს ზუგდიდის მერიასთან გაფორმებული, 2019 წლის იანვარში 
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ჯვარის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახურთან 2 000 ლარიანი 
ხელშეკრულება.

ბესიკ ფარცვანიას ასევე არ აქვს დეკლარირებული, რომ მისი ძმა ბეჟან ფარცვანია ფლობს ბინას ქალაქ თბილისში. 

თემურ ღვინჯილია
წალენჯიხის საკრებულოს თავმჯდომარე

თემურ ღვინჯილიას 2018 წლის სექტემბერში შევსებულ დეკლარაციაში არ აქვს აღნიშნული, რომ იგი არის შპს 
“შე-ლი”-ს 30% წილისა და შპს “წალენჯიხის საგზაოს”  ს/კ - 20% წილის მფლობელი. ეს ინფორმაცია თემურ 
ღვინჯილიას არც წინა წლის დეკლარაციაში ჰქონდა მითითებული, რის შესახებაც ინფორმაცია „საერთაშორისო 
გამჭვირვალობა-საქართველომ” 2018 წლის იანვარში გამოაქვეყნა. თემურ ღვინჯილია ერთ-ერთია იმ 
თანამდებობის პირთა შორის, რომლებიც საჯარო სამსახურის ბიურომ დეკლარაციის არასრულად შევსების 
გამო დააჯარიმა.

დალი კვარაცხელია
ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისია

დალი კვარაცხელიას 2018 წლის სექტემბერში შევსებულ დეკლარაციაში არ აქვს აღნიშნული, რომ მისი შვილი 
ლექსო ქვარცხავა არის შპს “ლეგი +”-ის 50% წილის მფლობელი.

მურთაზ სამუშია
ა(ა)იპ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახურის ხელმძღვანელი 

მურთაზ სამუშიას 2018 წლის მარტში შევსებულ დეკლარაციაში არ აქვს აღნიშნული, რომ იგი ფლობს შპს 
“აიეტის” 40%-იან წილს.

  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი

ნუგზარ მალაშხია
ა(ა)იპ ზუგდიდდასუფთავების ცენტრის ხელმძღვანელი

ნუგზარ მალაშხიას 2018 წლის მარტში შევსებულ დეკლარაციაში არ აქვს აღნიშნული, რომ იგი ფლობს წილებს 
კომპანიებში:

• შპს “ნუმარემა”  - 50% წილი

• შპს “ბერმუხა - 09” - 25% წილი

• შპს “ზუგდიდის ბავშვთა პოლიკლინიკა” - 1% წილი

ბესიკ თოდუა
შპს “ANAKLIA-GANMUKHURI RESORTS”-ის დირექტორი

ბესიკ თოდუას 2018 წლის მაისში შევსებულ დეკლარაციაში არ აქვს აღნიშნული, რომ იგი არის შპს “გდგ 
კომპანის” დირექტორი.

თანამდებობის პირების ქონებრივი მდგომარეობის შესახებ დეკლარაციების შემოწმების საკითხი კორუფციასთან ბრძოლის 
ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ინსტრუმენტია, შესაბამისად, “საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო” მიმართავს 
საჯარო სამსახურის ბიუროს წარმოდგენილი ინფორმაციის საფუძველზე, შეისწავლოს კვლევაში აღნიშნული პირების 
ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციები და მოახდინოს შესაბამისი რეაგირება.

1  https://matsne.gov.ge/ka/document/view/33550

https://declaration.gov.ge/Home/DownloadPdf/115506
https://declaration.gov.ge/Home/DownloadPdf/115506
https://drive.google.com/file/d/1P_Dxfj7v7oW_JpapXyWx_cfSiosv5bko/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P_Dxfj7v7oW_JpapXyWx_cfSiosv5bko/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P_Dxfj7v7oW_JpapXyWx_cfSiosv5bko/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P_Dxfj7v7oW_JpapXyWx_cfSiosv5bko/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P_Dxfj7v7oW_JpapXyWx_cfSiosv5bko/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wMSb-EkMrggw9nkJN5XT2sdFHQVkOUq1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wMSb-EkMrggw9nkJN5XT2sdFHQVkOUq1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wMSb-EkMrggw9nkJN5XT2sdFHQVkOUq1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bJGzvh-g_i9L9cl8pjExRhQ51BbWue8z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bJGzvh-g_i9L9cl8pjExRhQ51BbWue8z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bJGzvh-g_i9L9cl8pjExRhQ51BbWue8z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZCfzlzDAPWbqb8IgQXuNp4U3cwxPo7pC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZCfzlzDAPWbqb8IgQXuNp4U3cwxPo7pC/view?usp=sharing
https://declaration.gov.ge/Home/DownloadPdf/114080
https://declaration.gov.ge/Home/DownloadPdf/114080
https://drive.google.com/file/d/0B6oRkW6sDz0uRDhuWXRyNFphUTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6oRkW6sDz0uRDhuWXRyNFphUTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6oRkW6sDz0uRDhuWXRyNFphUTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12wAA8AgFFydfAGjPdQgSyN-ZqH-lojUr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12wAA8AgFFydfAGjPdQgSyN-ZqH-lojUr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12wAA8AgFFydfAGjPdQgSyN-ZqH-lojUr/view?usp=sharing
https://declaration.gov.ge/Home/DownloadPdf/106227
https://declaration.gov.ge/Home/DownloadPdf/106227
https://www.transparency.ge/ge/blog/samegrelos-municipalitetebis-tanamdebobis-pirta-aradeklarirebuli-kavshirebi-biznestan
https://drive.google.com/file/d/1_oc9EiAJiZRfK8ZfMrxPStF7odn9-hSB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_oc9EiAJiZRfK8ZfMrxPStF7odn9-hSB/view?usp=sharing
https://declaration.gov.ge/Home/DownloadPdf/113549
https://declaration.gov.ge/Home/DownloadPdf/113549
https://drive.google.com/file/d/1bAuTX9HEwHBRnHnPO9Jq7SmL8qQGpdCT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bAuTX9HEwHBRnHnPO9Jq7SmL8qQGpdCT/view?usp=sharing
https://declaration.gov.ge/Home/DownloadPdf/109081
https://declaration.gov.ge/Home/DownloadPdf/109081
https://drive.google.com/file/d/1OljjQFXSp75VjgtuNXpCB0Z9qR1x71tz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oxOBU2ZD7pw0eX_a-4vUs9G_64QGK1Zp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eYjQYEE4XeOOiCTVjvg7ZsGWGUoqV35e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eYjQYEE4XeOOiCTVjvg7ZsGWGUoqV35e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UC7jo53B6iENk_WX38zYvXcJvGXA-L9y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UC7jo53B6iENk_WX38zYvXcJvGXA-L9y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UC7jo53B6iENk_WX38zYvXcJvGXA-L9y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UC7jo53B6iENk_WX38zYvXcJvGXA-L9y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UC7jo53B6iENk_WX38zYvXcJvGXA-L9y/view?usp=sharing
https://declaration.gov.ge/Home/DownloadPdf/111267
https://declaration.gov.ge/Home/DownloadPdf/111267
https://drive.google.com/file/d/1vVw5Z8s4tI-ZzeVYdyCWEWIqRkkFuZO_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vVw5Z8s4tI-ZzeVYdyCWEWIqRkkFuZO_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vVw5Z8s4tI-ZzeVYdyCWEWIqRkkFuZO_/view?usp=sharing
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/33550

