აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზებული ობიექტები
შპს-ს დასახელება

საპრივაზიტებო
საფასური
(ლარი)

საინვესტიციო
თანხის
ოდენობა

შპს-ს წილობრივი მონაცემები

ხელშეკრულებებში
შეტანილი
ცვლილებები

პოლიტიკური
შემოწირულება

იზოლდა ტაკიძე - 50%
ლევანი აბაშიძე - 50%

-

-

1

შპს „სკოლა ნიკე”
1
ქ.ბათუმში, ლერმონტოვის ქუჩა №96-ის უკან, ყოფილი საბავშო ბაღის
მიმდებარედ 956კვ.მ. არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწის
ნაკვეთი (ს/კ №05.26.03.065)

50 000 ლარი

2

შპს „BATUMI MEAT KOMBINAT”
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ერგეში მდებარე 19 096 კვ.მ
არასასოფლოსამეურნეო მიწის ნაკვეთი და 3019.62 კვ.მ შენობა ნაგებობა (ს/კ 22.26.12.034)

100 000 ლარი 445393868

-

-

3

შპს „ჯი ეს პი გრუპ”
ხულოს მუნიციპალიტეტში, სოფ. რიყეთის თემში მდებარე 473კვ.მ (ს/კ
23.14.36.255), 556კვ.მ (ს/კ 23.14.36.244), 865კვ.მ (ს/კ 23.14.36.290),
896კვ.მ (ს/კ 23.14.36.286) 728კვ.მ (ს/კ 23.14.36.304), 729კვ.მ (ს/კ
23.14.36.302), 738კვ.მ (ს/კ 23.14.36.257) და 460კვ.მ (ს/კ 23.14.36.286)

2 200 000
ლარი

მზია პაქსაძე - 100%

შევიდა 1
ცვლილება

-

4

შპს „გოლდმაინ”
ხულოს მუნიციპალიტეტის, რიყეთის თემში მდებარე 2969 კვ.მ არასასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 23.14.36.265) და 5342 კვ.მ
არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი(ს/კ 23.14.36.226)

133 000

4 000 000 აშშ
დოლარი

ოლესია კოვალჩუკი - 100%

-

-

5

შპს „ბათმშენი-2007”
ხულოს მუციპალიტეტის, რიყეთის თემში მდებარე 1428 კვ.მ არასასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 23.14.36.262) და 1040 კვ.მ
არასასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთი(ს/კ 23.14.36.321)

39 500

1 000 000 აშშ
დოლარი

გოჩა ირემაძე - 100%

-

-

6

შპს „გუკა” (ვაჟა აბულაძე)
ხულოს მუნიციპალიტეტის, რიყეთის თემში მდებარე 3 725 კვ.მ
არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 23.14.36.228)
და 2449 კვ.მ არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ
23.14.36.229)

98 800

700 000 აშშ
დოლარი

ვაჟა აბულაძე - 100%

-

-

7

სს „ენერგო პრო ჯორჯია” ქ.ბათუმში, ფიროსმანის ქუჩა №12-ში მდებარე 1
52კვ.მ არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი(ს/კ
05.24.05.190)

205169066

-

8

შპს „ბიზნეს დეველოპმენტი”
686 382
ქ.ბათუმში, მწვანე კონცხის დასახლებაში მდებარე 56კვ.მ(ს/კ 05.34.25.285);
365კვ.მ (ს/კ 05.34.25.678); 6003კვ.მ (ს/კ 05.34.25.680) არასასოფლო
სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები; 650 კვ.მ მიწის ნაკვეთი და
მასზე განლაგებული 320კვ.მ შენობა- ნაგებობა (ს/კ 05.34.25.037); 870
კვ.მ მიწის ნაკვეთი და მასზე განლაგებული 104,3 კვ.მ შენობა-ნაგებობა(ს/კ
05.34.25.109) და ქ.ბათუმში, მაგნოლიას ქუჩაზე მდებარე 32,67 კვ.მ
არასაცხოვრებელი ფართი და მასზე წილობრივად დამაგრებული მიწის
ნაკვეთი(ს/კ 05.34.25.014.01.500)

290 000

115 510

2 500 000
ლარი

შპს „საქართველოს ტურიზმის განვითარების ფონდი”-100%. ფონდი 2014 „ჯი სი ეფ
პარტნიორების” 100%-იან საკუთრებაში იყო,
თავის მხრივ ამ კომპანიის მეწილეები კი
გიორგი ბაჩიაშვილი, ლევან ვასაძე და უჩა
მამაცაშვილი იყვნენ. ამჟამად „საქართველოს
ტურიზმის განვითარების ფონდი” პანამაში
რეგისტრირებული
სააქციო
საზოგადოება
FRANKSTON INTERNATIONAL S.A 100%-იან
მფლობელობაშია

9

ომარ შანთაძე
1
ხულოს მუნიციპალიტეტი, გოდერძის უღელტეხილზე(ზანკა), სოფ.
დანისპარაული 278კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის
ნაკვეთი(ს/კ 23.01.34.216)

მოქალაქის პ/ნ
61009006165

-

10

სს „ენერგო პრო ჯორჯია”
1
ქ.ბათუმი, ყოფილი მანქანათმშენებელი ქარხნის ტერიტორიაზე მდებარე
604კვ.მ მიწის ნაკვეთი(ს/კ 05.27.05.028)

205169066

-

11

ზურაბ პაქსაძე
ხულოს მუნიციპალიტეტი, რიყეთის თემში მდებარე 2901 კვ.მ(ს/კ
23.14.36.277) და 601კვ.მ (ს/კ 23.01.34.238) არასასოფლო- სამეურნეო
დანიშნულების მიწის ნაკვეთი

მოქალაქის პ/ნ
61009022911

-

12

56 625
შპს„ნიუ გოდერძი”
ხულოს მუნიციპპალიტეტის, რიყეთის თემში მდებარე 3539 კვ.მ
არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი(ს/კ 23.14.36.231)

4 000
000
ლარი

ოლექსანდრ ბიჩუჩ - 100%

-

-

13

46 480
შპს „არინას ფლეისი”
ხულოს მუნიციპალიტეტის, რიყეთის თემში მდებარე 506 კვ.მ მიწის ნაკვეთი
(ს/კ 23.14.36.243), 525 კვ.მ მიწის ნაკვეთი( ს/კ 23.14.36.242), 474 კვ.მ
მიწის ნაკვეთთი(ს/კ 23.14.36.258), ხულოს მუნიციპალიტეტის, გოდერძის
უღელტეხილზე, კურორტ ბეშუმში (ზანკა) მდებარე 678კვ.მ მიწის ნაკვეთი
(ს/კ 23.14.36.440) და 722 კვ.მ მიწის ნაკვეთი(ს/კ 23.14.36.439)

1 200
000 აშშ
დოლარი

ინნა არტიკულენკო - 100%

-

-

14

50 080
შპს „ნიუ თაიმ”
ხულოს მუნიციპალიტეტის კურორტი ბეშუმი/რიყეთის თემი/გოდერძის
უღელტეხილი(ზამკა)/სოფელ დანისპარაულში მდებარე 3130 კვ.მ
არასაფოლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი(ს/კ 23.14.36.441)

1 500
000 აშშ
დოლარი

მალხაზ ბერიძე - 100%

შევიდა 1
ცვლილება

მალხაზ ბერიძემ 2014 წლის 23 მაისს „ქართული
ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს” 40 000 ლარი
შესწირა.

15

შპს „გთემ გროუპი”
ხულოს მუნიციპალიტეტის, რიყეთის თემში მდებარე 379კვ.მ (ს/კ
23.14.36.269), 379კვ.მ(ს/კ 23.14.36.270), 380კვ.მ(ს/კ 23.14.36.267),
399კვ.მ(ს/კ
23.14.36.247),
433კვ.მ(ს/კ
23.14.36.248),
393კვ.მ
(23.14.36.249), 393 კვ.მ(ს/კ 23.14.36.250), 430კვ.მ(ს/კ 23.14.36.251),
424კვ.მ(ს/კ 23.14.36.252), 472 კვ.მ(ს/კ 23.14.36.254), 480კვ.მ(ს/კ
23.14.36.253),380 კვ.მ (ს/კ 23.14.36.261) და 386კვ.მ(ს/კ 23.14.36.260)
არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები

85250

4 500
000
ლარი

ედნარ პაპუნაიშვილი - 100%

-

-

16

ოთარ იაკობაძე
ხულოს მუნიციპალიტეტის კურორტი ბეშუმი(ზანკა) მდებარე 150კვ.მ
არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთი(ს/კ

2 250

12 000
ლარი

მოქალაქის პ/ნ
61009000340

-

-

17

შპს „ზიმო”
19 500
დაბა ჩაქვი, ს/კ 20.48.05.585-ზე განთავსებული 6 ერთეული ცრუ ქაფურის
ხე

ზურაბი
კიკნაძე - 7%
ილია ქავთარაძე - 7%
ლევანი მარშანია - 7%
გია
უროტაძე - 7%
ალექსანდრე მაღრაძე - 7%
ქეთევან ვეფხვაძე -30%
იოსები თარხნიშვილი - 35%

-

ზურაბ კიკნაძემ 2012 წლის 27 ივლისს ერთიან
ნაციონალურ მოძრაობას შესწირა 5 000 ლარი.
ილია ქავთარაძემ 2012 წლის 1 აგვისტოს ერთიან
ნაციონალურ მოძრაობას შესწირა 5 000 ლარი.
ლევან მარშანიამ 2012 წლის 30 ივლისს ერთიან
ნაციონალურ მოძრაობას შესწირა 4 996 ლარი.
გია უროტაძემ 2012 წლის 31 ივლისს ერთია
ნაციონალურ მოძრაობას შესწირა 5 000 ლარი.

1

18

შპს „კავკასუს როუდ პროჯექტი”
1
ქ.ბათუმში, გოგებაშვილის ქ.№84-ში მდებარე 25115 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე განთავსებული
1393.3 კვ.მ შენობა-ნაგებობის (ს/კ 05.29.09.002) სადემონტაჟო სამუშაოები

პაატა ტრაპაიძე - 100%

-

19

ჟუჟუნა მგელაძე და ლაშა-გიორგი ციმნარიძე
ხულოს მუნიციპალიტეტი, რიყეთის თემში მდებარე 2901 კვ.მ(ს/კ 23.14.36.277) და 601
კვ.მ(ს/კ 23.01.34.238) არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი

მოქალაქეების პ/ნ 61002018357
61001072077

-

20

შპს „WESTINCOR LIMITED”
1
ქ.ბათუმი, ლადო ასათიანის №27-ში მდებარე 17410კვ.მ მიწის ნაკვეთზე განთავსებული
2503 კვ.მ შენობა- ნაგებობა №3(ს/კ 05.29.09.002) საძირკველის-მიწასთან მყარად
დაკავშირებული ბეტონის არმირებულ ფილაზე ჩასატარებელი სადემონტაჟო სამუშაოების

დამფუძნებელი 825565-2, ვესტინკორ
ლიმითედ, კანადა;
დირექტორი - კანადის მოქალაქე ოლეგ
ზატულოვსკი

-

21

შპს „გ2 ბილდინგი”
ქ.ბათუმში, ტაბიძის ქუჩა №7 და №9 საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ 2836 კვ.მ
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი(ს/კ 05.25.11.384)

1

5 000 000
ლარი

შპს „ჯიჯი მენეჯმენტი” - 100% ( შპს „ჯიჯი
მენეჯმენტის” 100%-იანი მფლობელია გენადი
გელაძე)

-

-

22

შპს „კრისტალ ბილდინგი”
ქ.ქობულეთში, აღმაშენებლის გამზირი №275-ის მიმდებარედ 4 669კვ.მ არასასოფლოსამეურნეო დანიშულების მიწის ნაკვეთი(ს/კ 20..42.01.568)

188 335

1 000 000
ლარი

ელბრუს ნაბიევი - 50%
პარვიზ ვალიევი - 50%

-

-

23

სს „პრემიერ ჰოტელ გრუპ”
ხულოს მუნიციპალიტეტის, რიყეთის თემში, მდებარე 2 508 კვ.მ (ს/კ 23.14.36.225)
არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი

40 128

2 500 000
ლარი

სააქციო საზოგადოება „პრემიერ ჰოტელ
გრუპი”, დირექტორი - დავით ლომთაძე

-

24

სს„ენერგო პრო ჯორჯია”
ქ.ბათუმში, ურეხის დასახლებაში მდებარე 20კვ.მ მიწის ნაკვეთი (ს/კ 05.31.07.611)

1 600

205169066

-

25

შპს„ხიდი-2006”
ხულოს მუნიციპალიტეტის, რიყეთის თემში, სოფელ დანისპარაულში(ზანკა), კურორტ
ბეშუმში მდებარე 3713კვ.მ (ს/ 23.14.36.474); 49კვ.მ (ს/კ 23.14.36.475); 624 კვ.მ(ს/კ
23.14.36.479) და 600კვ.მ (ს/კ 23.14.36.478) არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების
მიწის ნაკვეთები(სულ 4937კვ.მ)

79 776

1 000 000
ლარი

26

შპს„ამბასადორი ბათუმი”
ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ დანისპარაულში(ზანკა), რიყეთის თემში მდებარე 2
676კვ.მ არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 23.01.34.311)

42 816

10 000 000
ლარი

ვართან ვართანოვი - 50%
ელგუჯა ქებურია - 50%

-

27

ხათუნა ქორიძე
ხულოს მუნიციპალიტეტის, კურორტ გოდერძის ტერიტორიაზე მდებარე 2574 კვ.მ
არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი(ს/კ 23.14.36.457)

41 200

3 000 000
ლარი

მოქალაქის პ/ნ 61001001167

-

28

შპს „დალ კაპიტალი”
ხულოს მუნიციპალიტეტის, რიყეთის თემში მდებარე 2739 კვ.მ არასასოფლო- სამეურნეო
დანიშნულების მიწის ნაკვეთი
(ს/კ 23.14.36.230)

43 824

6 000 000
ლარი

დალი კაიშაური - 100%

-

29

შპს „ელტური-2008”
ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ დანისპარაულში მდებარე 2117კვ.მ არასასოფლოსამეურნეო დანიშნულებბის მიწის ნაკვეთი(ს/კ 23.01.34.246)

33 872

3 400 000
ლარი

ინგა დავითაძე - 80%
ჯუმბერ ზოიძე - 20%

30

შპს „ვესტი”
ხულოს მუნიციპალიტეტის რიყეთის თემის სოფელ დანისპარაულში მდებარე 1675 კვ.მ (ს/კ
23.01.34.237)
არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი

26 800

1

ედნარ პაპუნაიშვილი - 100%

გიორგი ჩხარტიშვილი - 33.34%
ირაკლი ანანიძე - 33.33%
ალექსანდრე მიქელაძე - 33.33%

-

-

-

-

შევიდა 1
ცვლილება

-

