
პირობებიანი აუქციონის ფორმით პრივატიზებული ობიექტები

მყიდველი
საპრივაზიტებო 
საფასური 
(ლარი)

საინვესტიციო 
თანხის 
ოდენობა

შპს-ს წილობრივი მონაცემები
ხელშეკრულებებში 
შეტანილი 
ცვლილებები

 პოლიტიკური 
შემოწირულება

1 შპს „ვაზისუბნის მამული”
ქობულეთში, ციხისძირში მდებარე 1988 კვ.მ შენობა 
და მასზე დამაგრებული 6209კვ.მ მიწის ნაკვეთი(ს/კ 
20.16.01.184) და 500კვ.მ(ს/კ 20.46.01.585)

1 225 000 1 000 0000 მამუკა ხაზარაძე-50%
ბადრი ჯაფარიძე-50%

- - 

2 შპს „ბიზნეს დეველოპმენტი”
ქ.ბათუმში, მწვანე კონცხის დასახლებასი მდებარე 
3239.62კვ.მ შენობა და მასზე დამაგრებული 1742კვ.მ 
მიწის ნაკვეთი(ს/კ 05.34.25.043) და მწვანე კონცხის 
დასახლებაში მდებარე 4917.07 კვ.მ შენობა და 
მასზე დამაგრებული 11898 კვ.მ მიწის ნაკვეთი(ს/კ 
05.34.25.251)

4 600 000 5 000 000 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 

-

3 შპს „ჰელს ქეარ გრუპი”
აჭარის ა/რ საკუთრებაში არსებული შპს „რესპუბლიკური 
კრინიკური ფსიქონევროლოგიური საავადმყოფოს” 
100%-იანი წილი

2 005 000 1 000 0000  გოჩა ბაკურაძე - 50%
ეკა ზოიძე-50%

- -

4 შპს „სითი ლოფტი”
აჭარის ა/რ საკუთრებაში არსებული სს„დასასვენებელი 
სახლი შუქურას” 99.956%-იანი აქციათა პაკეტი

1 100 000 1 000 000 თეიმურაზ უგულავა - 100% - თეიმურაზ უგულავამ 
2012 წლის 19 
სექტემბერს ერთიან 
ნაციონალურ 
მოძრაობას 60 000 
ლარი შესწირა

5 შპს „DAR BUILDING” 
ქ.ბათუმში, შ.ხიმშიაშვილის და კობალაძის ქუჩების 
კვეთაში მდებარე 12 971 კვ.მ არასასოფლო- სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის ნაკვეთი(ს/კ 05.24.04.019)

5822000 25 000 0000 რევაზ დარჩიძე-100% - -

6 ჯორჯი რურუა
ქ.ბათუმში, ტბ. აბუსერიძის ქ.15/ფიროსმანის 
ქ.5/ ტბ.აბუსერიძის ქ.17-ში მდებარე 3802 კვ.მ 
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 
(ს/კ 05.24.08.138)

2 630 000 23 000 000 დიდი ბრიტანეთის მოქალაქის პ/ნ 509328217 შევიდა 1 ცვლილება

ქ.ბათუმში, ტბ. აბუსერიძის ქ.15/ფიროსმანის ქ.5/ 
ტბ.აბუსერიძის ქ.17-ში მდებარე 4169კვ.მ არასასოფლო-
სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთს(ს/კ 
05.24.08.137)

6 380 000 30 000 0000 დიდი ბრიტანეთის მოქალაქის პ/ნ 509328217 -

ქ.ბათუმში, ტბ. აბუსერიძის ქ.15/ფიროსმანის ქ.5/ 
ტბ.აბუსერიძის ქ.17-ში მდებარე 3206 კვ.მ არასასოფლო-
სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთს(ს/კ 
05.24.08.128)

2 418 000 20 000 000 დიდი ბრიტანეთის მოქალაქის პ/ნ 509328217 -

https://www.transparency.ge/politicaldonations/ge/donations/2419


7 შპს „კრისტალ ბილდინგი”
ქ.ქობულეთში, დ.აღმაშენებლის გამზირი №277-ში მდებარე 29322 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის ნაკვეთს(ს/კ 20.42.01.104)

1 648 000 20 000 000
მილ/დოლარი

ელბრუს ნაბიევ - 50%

პარვიზ ვალიევი - 50%

- -

8 შპს „მწვანე ხეივანი”
ქ.ბათუმში, ფიროსმანის ქ./ფიროსმანის ქ.№14-ში მდებარე 3022 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების მიწის ნაკვეთი(ს/კ 05.24.05.200)

5 745 000 40 000 000 თეონა ბერიძე - 92%
რუსლან ჯინჭარაძე - 8%

- -

9 შპს „ავაზა”
ქ.ბათუმში, დაბა ხელვაჩაურში, წერეთლის ქ.№4-ში მდებარე 4394 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის ნაკვეთს და მასზე განლაგებულ 2576,24 კვ.მ შენობა-ნაგებობა(ს/კ 
05.35.28.164)

215 000 400 000 ვაჟა ცინცაძე - 100% - -

10 შპს „ავტომზიდი”
ქ.ბათუმში, ხელვაჩაურის დასახლებაში მდებარე 9036კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის ნაკვეთს(ს/კ 05.35.28.059)

408 000 900 000 შპს „დათო 2010” - 100%
(შპს „დათო 2010”-ს 100%-
იანი წილის მფლობელია გია 
ცისკარაძე)

- -

11 შპს „სტარ კაპიტალი”
ქ.ბათუმში, მ.აბაშიძის ქუჩა №25/ კ.გამსახურდიას ქ.№12-ში მდებარე 2380,7კვ.მ არასაცხოვრებელი 
ფართს(ს/კ 05.22.26.009.01.508), ქ.ბათუმში, მ.აბაშიძის №25/ კ.გამსახურდიას ქ.№12-ში მდებარე 
148,7 კვ.მ არასაცხოვრებელ ფართს(ს/კ 05.22.26.009.01.501), ქ.ბათუმში, მ.აბაშიძის №25/ 
კ.გამსახურდიას ქ.№12-ში მდებარე 72,8 კვ.მ არასაცხოვრებელ ფართს(ს/კ 05.22.26.009.01.502), 
ქ.ბათუმში, მ.აბაშიძის №25/ კ.გამსახურდიას ქ.№12-ში მდებარე 21,2კვ.მ არასაცხოვრებელ 
ფართს(ს/კ05.22.26.009.01.503) და ქ.ბათუმში, მ.აბაშიძის №25-ში მდებარე ეროვნული ბანკის 
ყოფილ შენობასთან დაკავშირებული ძირითადი საშუალებებისა და მცირეფასიანი ინვენტარის 
ერთ ლოტად(დანართი №1)

9 200 000 12 000 000 ზურაბ ნასყიდაშვილი - 100% - -

12 შპს „გივა”
ქ.ბათუმში, თამარის დასახლებაში (ზედა ქალაქი) მდებარე 7941 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის ნაკვეთს(ს/კ 05.30.10.272)

368 000 1 000 000 გიორგი კენჭაძე - 50%
თეიმურაზ დოლიძე - 50%

- -

13 ირაკლი ბულეიშვილი
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ზედა აჭყვაში მდებარე 3704კვ.მ არასასოფლო-
სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთს და მასზე განლაგებულ 292,4 კვ.მ შენობა-ნაგებობას(ს/კ 
20.47.04.022)

20 500 50 000 ფიზიკური პირის პ/ნ 
61001049015

14 შპს „ელ&ერ კომპანი”
ქ.ქობულეთში, დ.აღმაშენებლის გამზირი №379-ის მიმდებარედ 13 213 კვ.მ არასასოფლო-
სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი(ს/კ 20.42.01.563)

735 000 25 000 000 ლევან შერაზადიშვილი - 50%
რადეკ ბრაზდა - 50%

- -

15 შპს „ქინგ დევიდ გრუპ”
ქ.ბათუმში, ელიავას ქ,№4-ში 61,20 კვ.მ(ს/კ 05.21.25.002.01.505), 60,60 კვ,მ(ს/კ 
05.21.25.002.01.504) და 110,7კვ.მ (ს/კ 05.21.25.002.01.515) არასაცხოვრებელი ფართი

255 000 300 000 ლილი კილანავა - 100% - -



16 შპს „კრისტალ ბილდინგი”
ქ.ქობულეთში, დ.აღმაშენებლის გამზირი №313-ში 
მდებარე №1- 5959,9 კვ.მ; №2- 1701,9კვ.მ; №3- 
366,4კვ.მ; №4- 256,2კვ.მ; №5- 391,3კვ.მ; №6- 40,8კვ.მ; 
№7- 44,4კვ.მ და №8- 452კვ.მ შენობა-ნაგებობები და მასზე 
დამაგრებული 37 502კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის ნაკვეთი(ს/კ 20.42.01.100) 

2 550 000 30 000 000
მილ/დოლარი

ელბრუს ნაბიევ - 50%

პარვიზ ვალიევი - 50%

-

17 შპს „ალიანსი”-ს 
ქ.ქობულეთსი, დ.აღმაშენებლის გამზირი №291-
ში მდებარე 26 213 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის ნაკვეთი(ს/კ 20.42.01.560)

1 468 500 25 000 000 ნიკოლოზ თევზაძე-15%

 მედეა ბოჭორიშვილი - 43%
იბრაიმ შალიკაძე - 15%
აკაკი სონგულია - 12%
ბესიკ ჟღენტი - 15%

- იბრაიმ შალიკაძემ 2012 წლის 31 აგვისტოს 
„საქართველო არ იყიდებას” შესწირა 60 
000 ლარი.
აკაკი სონგულიამ 2012 წლის 30 აგვისტოს 
„საქართველო არ იყიდებას” შესწირა 25000 
ლარი, ხოლო 2014 22 მაისს „ქართული 
ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს” 20 
000 ლარი.

ქ.ბათუმში, კახაბრის დასახლებაში მდებარე 10 315 
კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 
ნაკვეთის(ს/კ 05.32.06.146)

575 000 800 000 ნიკოლოზ თევზაძე - 50%
მედეა ბოჭორიშვილი - 50%

- -

18 ზაზა მელაძე
ქ.ბათუმში, ანგისის დასახლებაში მდებარე 497 კვ.მ 
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 
ნაკვეთი(ს/კ 05.32.11.667)

296 000 300 000 ფიზიკური პირის პ/ნ 61009005674

19 შპს „არომა ნეო”
ქ.ქობულეთში, მეგობრობის ქუჩა №42-ში მდებარე 
1065,9კვ.მ შენობა-ნაგებობები და მასზე დამაგრებული 
7 482კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 
მიწის ნაკვეთი(ს/კ 20.42.08.574)

416 500 3 000 000 ალიოშა ბაკურიძე - 100% - -

20 რუსლან კაკაბაძე
ქ.ბათუმში, მ.აბაშიძის ქუჩა №40-ში მდებარე 1128კვ.მ 
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთს 
და მასზე განლაგებულ 664,8კვ.მ შენობა-ნაგებობების 
და მასზე(ს/კ 05.22.12.012)

1 755 000 1 500 000 ფიზიკური პირის პ/ნ 61002001830 -

21 შპს „ხიდი 2006”
ქ.ბათუმში, კახაბრის დასახლებაში მდებარე 26 
831კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 
ნაკვეთი(ს/კ 05.32.06.166)

1 540 000 500 000 ედნარ პაპუნაიშვილი - 100% - -

22 შპს „გონიო 5 მგზავრებისაგან”
ქ.ბათუმში, გონიოს დასახლებაში მდებარე 4 662კვ.მ 
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 
ნაკვეთს(ს/კ 05.36.24.478)

2 730 000 20 000 000 დავით ცერცვაძე - 100% -

https://www.transparency.ge/politicaldonations/ge/donations/2279
https://www.transparency.ge/politicaldonations/ge/donations/2258
https://www.transparency.ge/politicaldonations/ge/donations/2258
https://www.transparency.ge/politicaldonations/ge/donations/2258



