
მინისტრებისა და მათი მოადგილეების ბიზნესინტერესები – 2019 წლის მდგომარეობა და 
აღმოჩენილი დარღვევები

2019 წლის დეკემბრის მდგომარეობით საქართველოს მთავრობას 11 მინისტრი და 53 მინისტრის მოადგილე ჰყავს. 
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველომ“ შეისწავლა ამ თანამდებობის პირთა სამეწარმეო საქმიანობა და გარკვეული 
დარღვევები გამოავლინა:

• 18 შემთხვევაში თანამდებობის პირს არასრულად აქვს გასაჯაროებული საკუთარი ან ოჯახის წევრის სამეწარმეო საქმიანობა.
• 6 შემთხვევაში თანამდებობის პირს კერძო კომპანიაში არსებული წილი მართვის უფლებით სხვა პირისთვის არ გადაუცია.
• 4 შემთხვევაში თანამდებობის პირი იკავებს დირექტორის პოზიციას კერძო კომპანიაში.
• 3 შემთხვევაში თანამდებობის პირი (ან ოჯახის წევრი) ფლობს წილს ისეთ კომპანიაში, რომლის საქმიანობაც, სავარაუდოდ,
 სამინისტროს კონტროლს ექვემდებარება.
• 1 შემთხვევაში თანამდებობის პირმა დაარღვია ქონებრივი დეკლარაციის შევსების ვადა.

ოფიციალური მონაცემების მიხედვით, საქართველოს მინისტრებისა და მინისტრის მოადგილეების თითქმის ნახევარს – 64-დან 
29-ს – უდასტურდება კომერციული ინტერესი (მას და/ან მის ოჯახის წევრს). შემაშფოთებელია ის ფაქტი, რომ ბიზნესინტერესის 
მქონე მინისტრებისა და მინისტრის მოადგილეების უმეტესობას (29-დან 22-ს), ამა თუ იმ ფორმით, დარღვეული 
აქვს კანონის ის მოთხოვნები, რომლებიც უკავშირდება კომერციული ინტერესის გამჟღავნებას და ინტერესთა 
შეუთავსებლობის თავიდან აცილებას.

კვლევის შედეგები მიანიშნებს იმაზე, რომ ბიზნესინტერესის მქონე მინისტრები და მათი მოადგილეები სერიოზულად არ ეკიდებიან 
ინტერესთა შეუთავსებლობის საკითხს და სამეწარმეო საქმიანობის სრულად გამჟღავნების ვალდებულებას. „საერთაშორისო 
გამჭვირვალობა - საქართველო“ მიმართავს „საჯარო სამსახურის ბიუროს“, შეისწავლოს ამ კვლევაში გამოვლენილი 
დარღვევები და მოახდინოს შესაბამისი რეაგირება.

დარღვევის მქონე მინისტრები და მინისტრის მოადგილეები:

შინაგან საქმეთა სამინისტრო

იოსებ ჭელიძე
მინისტრის მოადგილე 

დარღვევები: 
1) იოსებ ჭელიძეს არ აქვს შევსებული ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაცია. იგი შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილედ 

2019 წლის 10 სექტემბერს დაინიშნა. მანამდე, 2015 წლიდან იგი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის გენერალური 
ინსპექციის უფროსი იყო. მისი არც წინა წლების დეკლარაციებია საჯაროდ ხელმისაწვდომი.

2) იოსებ ჭელიძე ფლობს შპს „ჯენერალ სეკურიტის“ – 33%-ს, რომელიც მას, კანონის მოთხოვნის მიუხედავად, მართვის 
უფლებით სხვა პირისთვის არ გადაუცია. 

3) შპს „ჯენერალ სეკურიტის“ საქმიანობა, სავარაუდოდ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტროლს ქვეშ ექცევა, რაც კანონითაა 
აკრძალული (მუხლი 13(11)). კომპანიის ოფიციალური დოკუმენტაციით, მისი საქმიანობის ერთ-ერთი საგანია „ტექნიკური 
და პირადი დაცვის ორგანიზება“ (იხ. სურათი #1). „კერძო თავდაცვითი საქმიანობის შესახებ“ კანონის თანახმად კი (მუხლი 
2), ამ საქმიანობაზე ლიცენზიის გამცემი სწორედ შინაგან საქმეთა სამინისტროა. 

სურათი #1 – შპს „ჯენერალ სეკურიტის“ სარეგისტრაციო დოკუმენტი (მე-2 მუხლი)

რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 

მაია ცქიტიშვილი
მინისტრი 

ოჯახის სამეწარმეო საქმიანობა: 2019 წლის იანვრის დეკლარაციის მიხედვით, მაია ცქიტიშვილის მეუღლე დავით ხატიაშვილი 
6 კომპანიის მეწილე და/ან დირექტორია:

კომპანია წილი / მონაწილეობის ფორმა

შპს „თბილისის კომერციული ქონება“ 75% / დირექტორი

შპს „ბილდინგ სოლუშენსი“ 100% / დირექტორი

შპს „მიკროკლიმატი“ 75% 

შპს „სავაჭრო ცენტრი“ 75% / დირექტორი

სს „ჯორჯიათრეიდი“ დირექტორი

შპს „ბიკონსალტინგი“ 16.5%

სს „ჯორჯიათრეიდი“ აქტიურად მონაწილეობს სახელმწიფო შესყიდვებში: 2015-2018 წლებში კომპანიამ ჯამში 18 სახელმწიფო 
ტენდერი მოიგო საერთო ღირებულებით L 615,382; კომპანიას ასევე გაუფორმდა 36 მცირე პირდაპირი შესყიდვის კონტრაქტი 
საერთო ღირებულებით 48 ათას ლარამდე.

დეკლარაციის მიხედვით, 2018 წლის განმავლობაში დავით ხატიაშვილმა სს „ჯორჯიათრეიდის“ დირექტორობიდან L 35,020 
შემოსავალი მიიღო.

დარღვევები: 
1) დეკლარაციაში მაია ცქიტიშვილს არ აქვს ნახსენები, რომ მისი მეუღლე შპს „მიკროკლიმატის“ დირექტორიცაა, და რომ 

2018 წლის აგვისტოს შემდეგ იგი ამ კომპანიის 100%-ს ფლობს.
2) მას ასევე არ უხსენებია, რომ 2018 წლის მარტამდე შპს „თბილისის კომერციული ქონების“ 75%-ს თავად ფლობდა. 2018 

წლის მარტში ცქიტიშვილმა  ეს წილი მეუღლეს აჩუქა, თუმცა დეკლარირების ვალდებულება მაინც არსებობდა.

ირაკლი ქარსელაძე
მინისტრის პირველი მოადგილე

სამეწარმეო საქმიანობა: 2019 წლის მაისის დეკლარაციის მიხედვით, ირაკლი ქარსელაძე 2018 წლის აპრილამდე იკავებდა 
დირექტორის თანამდებობას 5 კომპანიაში, რომელთაგან წლის განმავლობაში ჯამში L 116,494 მიიღო: 

• შპს „საქართველოს ტურიზმის განვითარების ფონდი“
• შპს „ბლექ სი რიზორთსი“
• შპს „ოლდ სითი“
• შპს „სოლოლაკი რაიზი“
• შპს „თბილისი სითი“

დარღვევა: დეკლარაციაში მას არ უხსენებია, რომ 2018 წლის აპრილამდე დირექტორის პოზიციას კიდევ 9 კომპანიაში იკავებდა:

კომპანია დირექტორად მუშაობის პერიოდი

შპს „სოლოლაკი ჰილზ“ 04.02.2015 - 10.04.2018

შპს „სიშორ“ 17.01.2017 - 10.04.2018

შპს „სპორტს ჰოტელ ენდ რიზორტი“ 11.03.2018 - 10.04.2018

შპს „ბლექ სი რივიერა“ 07.03.2016 - 10.04.2018

შპს „თაბორი რიზორთსი“ 27.04.2016 - 10.04.2018

შპს „ჯორჯიან ეკო ტრანსპორტი“ 10.04.2017 - 10.04.2018

შპს „ჯითიდიეფ სოლუშენს“ 26.04.2017 - 10.04.2018

შპს „ბიზნეს დეველოპმენტ“ 01.06.2017 - 10.04.2018

შპს „ბლექ სი რიზორთს ასეთ მენეჯმენტი“ 22.03.2018 - 10.04.2018

გრიგოლ კაცია
მინისტრის მოადგილე

სამეწარმეო საქმიანობა: 2019 წლის ივლისის დეკლარაციის მიხედვით, გრიგოლ კაცია ფლობს შპს „კარგო მარკეტის“ 20%-ს 
და შპს „ქართული პროდუქტების“ 50%-ს. თანამდებობის დაკავების შემდეგ, კანონის მოთხოვნის შესაბამისად, მან ეს წილები 
დროებით მართვაში სხვა პირს გადასცა. 

შპს „კარგო მარკეტი“ აქტიურად მონაწილეობს სახელმწიფო შესყიდვებში: კომპანიას მიღებული აქვს პირდაპირი შესყიდვის 
12 კონტრაქტი (ღირებულებით: L 102,722; $ 53,538; € 3,315) და 20 ტენდერი (ღირებულებით: L 468,535).

დარღვევა: 2019 წლის დეკლარაციაში გრიგოლ კაციას არ უხსენებია, რომ 2018 წლის 6 ივლისამდე ფლობდა 50%-იან წილს 
შპს „საინვესტიციო მომსახურების ჯგუფში“. ეს წილი მან უსასყიდლოდ დათმო, თუმცა დეკლარირების ვალდებულება მაინც 
არსებობდა.

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

ნინო ენუქიძე
მინისტრის მოადგილე

ოჯახის სამეწარმეო საქმიანობა: 2019 წლის სექტემბრის დეკლარაციის მიხედვით, ნინო ენუქიძის მეუღლე მამუკა მენაღარიშვილი 
ფლობს შპს „ქართველ პროფესიონალთა ჯგუფის“ 33.34%-ს და შპს „ჰაიდროკორპის“ 25%-ს.

დარღვევა: მინისტრის მოადგილის მეუღლე, სავარაუდოდ, კანონის მოთხოვნის საწინააღმდეგოდ (მუხლი 13(12)) ფლობს 
წილს ისეთ კომპანიაში, რომლის საქმიანობაც სამინისტროს კონტროლს ექვემდებარება.

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საქმიანობის სფეროში შედის ენერგეტიკის დარგში სახელმწიფო 
პოლიტიკის შემუშავება, დარგის განვითარება, ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა და ა.შ.  ამავე დროს, ეკონომიკის მინისტრის 
მოადგილის მეუღლის კომპანია შპს „ჰაიდროკორპის“ საქმიანობის საგანი მოიცავს ენერგეტიკის სექტორსაც (იხ. სურათი #2).

სურათი #2 – შპს „ჰაიდროკორპის“ წესდება (მუხლი 2)

ამავე კომპანიას 2016 წელს ენერგეტიკის სამინისტროსთან ურთიერთგაგების მემორანდუმი ჰქონდა გაფორმებული, რომელიც 
გულისხმობდა მდინარე ხრამზე ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობასთან დაკავშირებით გარემოსდაცვითი და სოციალური 
ზეგავლენის შესახებ მიზანშეწონილობის კვლევას.

ნიკოლოზ ალავიძე
მინისტრის (ყოფილი) მოადგილე

სამეწარმეო საქმიანობა: 2019 წლის დეკლარაციის მიხედვით, ნიკოლოზ ალავიძე ფლობს შპს „ალტიტუდას“ 27.7%-ს, შპს 
„ფუდ ჩეინის“ 50%-ს და შპს „ვაიოს ველის“ 11%-ს. დეკლარაციის მიხედვით, ბოლო ორი კომპანია არ ფუნქციონირებს. 
კანონის მოთხოვნის შესაბამისად, მან ეს წილები სხვა პირს გადასცა სამართავად.

დარღვევები: 
1) ნიკოლოზ ალავიძეს 2019 წლის დეკლარაციაში არ უხსენებია, რომ 2018 წლის განმავლობაში ფლობდა წილებს შემდეგ 

კომპანიებში: შპს „ველო სახლი 1X11“ – 100%; შპს „ველოლაბ“ – 70%; და შპს „ველოსახლი“ – 34%. მიუხედავად იმისა, 
რომ მან ეს წილები 2019 წლის 10 მაისს, მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შემდეგ, დათმო, მას მაინც ჰქონდა მათი 
დეკლარირების ვალდებულება.

2) ნიკოლოზ ალავიძეს დეკლარაციაში ასევე არ უხსენებია, რომ მისი მეუღლე ნათია გოგიჩაიშვილი შპს „ამას“ 100%-ის 
მფლობელი და დირექტორია.

პოლიტიკური შემოწირულობა: ნიკოლოზ ალავიძემ 2017 წელს „ქართულ ოცნებას“ L 60,000 შესწირა.

შენიშვნა: ნიკოლოზ ალავიძემ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილის თანამდებობა 29 ნოემბერს 
დატოვა.

საგარეო საქმეთა სამინისტრო

მიხეილ ნინუა
მინისტრის მოადგილე

სამეწარმეო საქმიანობა: 2019 წლის იანვარში შევსებული დეკლარაციის მიხედვით, მიხეილ ნინუა ფლობს შპს „ქართული 
ბაღის“ 33%-ს და შპს „ქართული ვენახის“ 25%-ს. დეკლარაციის მიხედვით, 2018 წლის განმავლობაში მას ამ კომპანიებიდან 
შემოსავალი არ მიუღია. ბიზნეს რეესტრის მონაცემებით, და კანონის მოთხოვნის შესაბამისად, მან ამ წილების მართვის უფლება 
სხვა პირს გადასცა. 

დარღვევები: 
1) 2019 წლის დეკლარაციაში მიხეილ ნინუას არ უხსენებია, რომ მისი მეუღლე სოფიო კალანდარიშვილი შპს „Event Room“-

ის 33%-ის მფლობელია.
2) დეკლარაციაში მას ასევე არ უხსენებია, რომ 2018 წლის განმავლობაში ფლობდა შპს „ჯორჯიან მენეჯმენტ გრუპის“ 35%-ს. 

ეს წილი მან 2018 წლის დეკემბერში გაასხვისა, თუმცა დეკლარირების ვალდებულება მაინც არსებობდა. 

ალექსანდრე ხვთისიაშვილი 
მინისტრის მოადგილე

დარღვევა: 2019 წლის მარტის დეკლარაციაში ალექსანდრე ხვთისიაშვილს არ უხსენებია, რომ 2018 წლის განმავლობაში შპს 
„კომპლექს სერვისის“ 30%-ს ფლობდა. ეს წილი მან 2018 წლის დეკემბერში დათმო, თუმცა დეკლარირების ვალდებულება 
მაინც არსებობდა.

ფინანსთა სამინისტრო

მიხეილ დუნდუა
მინისტრის მოადგილე

სამეწარმეო საქმიანობა: 2019 წლის ივლისში შევსებული დეკლარაციის მიხედვით, მიხეილ დუნდუა ფლობს შპს „ქეფითალ 
რისერჩ სენთერის“ 100%-ს, შპს „მაუნთგრაუნდის“ 31%-ს და შპს „ჯორჯიან ბიზნეს კონსალტინგის“ 100%-ს. სამივე კომპანიის 
წილები მას მართვის უფლებით მეუღლისთვის აქვს გადაცემული.

დარღვევები: 
1) მიხეილ დუნდუას დეკლარაციაში არ უხსენებია, რომ მისი მეუღლე ლანა ებრალიძე დირექტორის პოზიციებს იკავებს შპს 

„ქეფითალ რისერჩ სენთერსა“ და შპს „ჯორჯიან ბიზნეს კონსალტინგში“.
2) 2019 წლის დეკლარაციაში მას არ უხსენებია, რომ 2018 წლის ივლისამდე ფლობდა შპს „ლაგის“ 20%-ს. ეს წილი მან 

2018 წლის ივლისში უსასყიდლოდ დათმო, თუმცა დეკლარირების ვალდებულება მაინც არსებობდა.

ნიკოლოზ გაგუა
მინისტრის მოადგილე

დარღვევა: 2019 წლის ოქტომბრის დეკლარაციაში ნიკოლოზ გაგუას არ უხსენებია, რომ 2018 წლის ივნისამდე ფლობდა 
წილებს შემდეგ 5 კომპანიაში:

• შპს „სთრაიდ ჯორჯია“ – 3% 
• შპს „სთრაიდ +“ – 0.751%
• შპს „ვილსფორტ მენეჯმენტი“ – 50%
• შპს „ვილსფორტ აითი“ – 33%
• შპს „უილსფორტ ჰორეკა“ – 90%

ეს წილები მან 2018 წლის ივნისში უსასყიდლოდ დათმო, თუმცა დეკლარირების ვალდებულება მაინც არსებობდა.

გიორგი კაკაურიძე
მინისტრის მოადგილე

სამეწარმეო საქმიანობა: 2018 წლის დეკემბერში შევსებული დეკლარაციის მიხედვით, გიორგი კაკაურიძე შპს „მეგობრობის“ 
20%-იანი წილის მფლობელია. 

დარღვევა: კანონის მოთხოვნის მიუხედავად, მას ეს წილი მართვის უფლებით სხვა პირისთვის არ გადაუცია.

ასევე, საინტერესოა, რომ ამავე კომპანიის ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის მისამართად მითითებულია, სავარაუდოდ, 
გიორგი კაკაურიძის სამსახურებრივი ელ. ფოსტა – giorgi.kakauridze@mof.ge, რაც კითხვებს წარმოშობს სამეწარმეო 
საქმიანობაში მის შესაძლო მონაწილეობასთან დაკავშირებით (იხ. სურათი #3).

სურათი #3 – ამონაწერი ბიზნეს რეესტრიდან კომპანიაზე შპს „მეგობრობა

https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFK430YuqOeCL5m71JR6r7Nk=
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFK430YuqOeCL5m71JR6r7Nk=
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFK430YuqOeCL5m71JR6r7Nk=
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/33550?publication=72
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/33550?publication=72
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/19414?publication=3#!
https://declaration.gov.ge/Home/DownloadPdf/116518
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFEJT7DUWLQXyxLzJCUff1A5ID5obeJENH5xGT0HiQYko
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFEJT7DUWLQXyxLzJCUff1A5ID5obeJENH5xGT0HiQYko
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFEJT7DUWLQXyxLzJCUff1A5ID5obeJENH5xGT0HiQYko
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFEJT7DUWLQXyxLzJCUff1A5ID5obeJENH5xGT0HiQYko
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFEJT7DUWLQXyxLzJCUff1A5ID5obeJENH5xGT0HiQYko
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFKytNyDqpMPMKhZwQ4Gmts[d9]ckjEELhT8WjTSeadd0
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFKytNyDqpMPMKhZwQ4Gmts[d9]ckjEELhT8WjTSeadd0
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFKytNyDqpMPMKhZwQ4Gmts[d9]ckjEELhT8WjTSeadd0
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFKMU1uGE7lBTUnMbTS0E8K6URWEHIgaxhVmKhc1]1w5A
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFG4wnDN[42ZdheZW1TplWFCOyL901dr5XjIjAwRekM72
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFG4wnDN[42ZdheZW1TplWFCOyL901dr5XjIjAwRekM72
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFG4wnDN[42ZdheZW1TplWFCOyL901dr5XjIjAwRekM72
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFNoMWFZrg9W5sHkmpKJFKhxUYVqoIWJyMJuP]c6L]XbO
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFELamXv2fktfyBIWhdwGFSGWujCPb8vyxvshCV5Kv]oa
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFKMU1uGE7lBTUnMbTS0E8K6URWEHIgaxhVmKhc1]1w5A
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFOkpEs5nWxNyV48Ej1gFCGlqXJVl]hxk1WSjVJWspbxP
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFOkpEs5nWxNyV48Ej1gFCGlqXJVl]hxk1WSjVJWspbxP
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFOkpEs5nWxNyV48Ej1gFCGlqXJVl]hxk1WSjVJWspbxP
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFOkpEs5nWxNyV48Ej1gFCGlqXJVl]hxk1WSjVJWspbxP
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFOkpEs5nWxNyV48Ej1gFCGlqXJVl]hxk1WSjVJWspbxP
https://declaration.gov.ge/Home/DownloadPdf/118922
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFC7UZMBUq5LGeVWL5f]oWxWR49jc1gxq4WFRmhrO3Rcr
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFC7UZMBUq5LGeVWL5f]oWxWR49jc1gxq4WFRmhrO3Rcr
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFC7UZMBUq5LGeVWL5f]oWxWR49jc1gxq4WFRmhrO3Rcr
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFC7UZMBUq5LGeVWL5f]oWxWR49jc1gxq4WFRmhrO3Rcr
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFC7UZMBUq5LGeVWL5f]oWxWR49jc1gxq4WFRmhrO3Rcr
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFC7UZMBUq5LGeVWL5f]oWxWR49jc1gxq4WFRmhrO3Rcr
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFC7UZMBUq5LGeVWL5f]oWxWR49jc1gxq4WFRmhrO3Rcr
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFBraKOodkISoE][fVbHrLQJUvJ3KS]DSdl8QP2yzOGca
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFBraKOodkISoE][fVbHrLQJUvJ3KS]DSdl8QP2yzOGca
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFBraKOodkISoE][fVbHrLQJUvJ3KS]DSdl8QP2yzOGca
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFBraKOodkISoE][fVbHrLQJUvJ3KS]DSdl8QP2yzOGca
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFBraKOodkISoE][fVbHrLQJUvJ3KS]DSdl8QP2yzOGca
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFOZ1uCuobszpR0jpDyhX00eQfJWCTvlGsBVZncgIJujf
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFOZ1uCuobszpR0jpDyhX00eQfJWCTvlGsBVZncgIJujf
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFOZ1uCuobszpR0jpDyhX00eQfJWCTvlGsBVZncgIJujf
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFF8gmqPKnZRbdKluww0sexk8Q5yU4Tsgkwav4ohxtwNt
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFF8gmqPKnZRbdKluww0sexk8Q5yU4Tsgkwav4ohxtwNt
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFF8gmqPKnZRbdKluww0sexk8Q5yU4Tsgkwav4ohxtwNt
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFA0cCLxe0ZN8iuEVLoiHYaZ9hDvtzQaOexMEwx9W30jL
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFA0cCLxe0ZN8iuEVLoiHYaZ9hDvtzQaOexMEwx9W30jL
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFA0cCLxe0ZN8iuEVLoiHYaZ9hDvtzQaOexMEwx9W30jL
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFObqjnHBYT3AMuCllGBEPsJ1StAwWNocSeCx0]jTSPEM
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFObqjnHBYT3AMuCllGBEPsJ1StAwWNocSeCx0]jTSPEM
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFObqjnHBYT3AMuCllGBEPsJ1StAwWNocSeCx0]jTSPEM
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFLkcJ4Inkwb[PIvRA6JqA]XJkVfq6TV6DjOnaSyy4o36
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFBDLeSpm04kr2KX6Vx70WtWvw0W1eS5pkcDtoaUdiwG0
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFBDLeSpm04kr2KX6Vx70WtWvw0W1eS5pkcDtoaUdiwG0
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFBDLeSpm04kr2KX6Vx70WtWvw0W1eS5pkcDtoaUdiwG0
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFBDLeSpm04kr2KX6Vx70WtWvw0W1eS5pkcDtoaUdiwG0
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFBDLeSpm04kr2KX6Vx70WtWvw0W1eS5pkcDtoaUdiwG0
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFBDLeSpm04kr2KX6Vx70WtWvw0W1eS5pkcDtoaUdiwG0
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFBDLeSpm04kr2KX6Vx70WtWvw0W1eS5pkcDtoaUdiwG0
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFMWM2ETyaCPsj44R2LW]jUOTmrBfpz]pA5UpOkBJoG4y
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFMWM2ETyaCPsj44R2LW]jUOTmrBfpz]pA5UpOkBJoG4y
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFMWM2ETyaCPsj44R2LW]jUOTmrBfpz]pA5UpOkBJoG4y
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFMWM2ETyaCPsj44R2LW]jUOTmrBfpz]pA5UpOkBJoG4y
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFMWM2ETyaCPsj44R2LW]jUOTmrBfpz]pA5UpOkBJoG4y
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFNN8uWOJbjxtGEt2U9miP8v62XMC4UvXhUhOenALvJti
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFNN8uWOJbjxtGEt2U9miP8v62XMC4UvXhUhOenALvJti
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFNN8uWOJbjxtGEt2U9miP8v62XMC4UvXhUhOenALvJti
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFOZhq9zwdMehShBhWR8EOVJaHFBEChDkAHceOHI[m0FA
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFOZhq9zwdMehShBhWR8EOVJaHFBEChDkAHceOHI[m0FA
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFOZhq9zwdMehShBhWR8EOVJaHFBEChDkAHceOHI[m0FA
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFOZhq9zwdMehShBhWR8EOVJaHFBEChDkAHceOHI[m0FA
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFOZhq9zwdMehShBhWR8EOVJaHFBEChDkAHceOHI[m0FA
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFOpUju3QDg7ZMFaxcNRTwU5pIjqGuGilalp56PHqeA4k
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFOpUju3QDg7ZMFaxcNRTwU5pIjqGuGilalp56PHqeA4k
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFOpUju3QDg7ZMFaxcNRTwU5pIjqGuGilalp56PHqeA4k
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFE7jrwN3r5uGyknD36AsQUHnkKvB[nL]bCurLRDzELIS
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFE7jrwN3r5uGyknD36AsQUHnkKvB[nL]bCurLRDzELIS
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFE7jrwN3r5uGyknD36AsQUHnkKvB[nL]bCurLRDzELIS
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFG]s7BiGLpGPbAjGTDhrKaKY70o[RiW1LdcbHsCtyqwo
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFG]s7BiGLpGPbAjGTDhrKaKY70o[RiW1LdcbHsCtyqwo
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFG]s7BiGLpGPbAjGTDhrKaKY70o[RiW1LdcbHsCtyqwo
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFG]s7BiGLpGPbAjGTDhrKaKY70o[RiW1LdcbHsCtyqwo
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFG]s7BiGLpGPbAjGTDhrKaKY70o[RiW1LdcbHsCtyqwo
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFG]s7BiGLpGPbAjGTDhrKaKY70o[RiW1LdcbHsCtyqwo
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFG]s7BiGLpGPbAjGTDhrKaKY70o[RiW1LdcbHsCtyqwo
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFG]s7BiGLpGPbAjGTDhrKaKY70o[RiW1LdcbHsCtyqwo
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFG]s7BiGLpGPbAjGTDhrKaKY70o[RiW1LdcbHsCtyqwo
https://declaration.gov.ge/Home/DownloadPdf/120375
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFCDU]B4OaZThDBXtrW9BIS9DFKCWRkeHubTtCgvRZoGY
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFCDU]B4OaZThDBXtrW9BIS9DFKCWRkeHubTtCgvRZoGY
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFCDU]B4OaZThDBXtrW9BIS9DFKCWRkeHubTtCgvRZoGY
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFA7EoqDMwINaU2[v[Z3bOFNGZAIG9aQT5CCEA7qGtKoD
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFA7EoqDMwINaU2[v[Z3bOFNGZAIG9aQT5CCEA7qGtKoD
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFA7EoqDMwINaU2[v[Z3bOFNGZAIG9aQT5CCEA7qGtKoD
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFBcvj[Y5[eAHJ3RIkE5K]fm8Iem7pA9gt2LVlE599]w[
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFBcvj[Y5[eAHJ3RIkE5K]fm8Iem7pA9gt2LVlE599]w[
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFBcvj[Y5[eAHJ3RIkE5K]fm8Iem7pA9gt2LVlE599]w[
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFBcvj[Y5[eAHJ3RIkE5K]fm8Iem7pA9gt2LVlE599]w[
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFBcvj[Y5[eAHJ3RIkE5K]fm8Iem7pA9gt2LVlE599]w[
https://declaration.gov.ge/Home/DownloadPdf/121488
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFGhLCLVOBAKiwkS6R[6hMUtTYfGjsnnHbHAecdwi6DrW
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFGhLCLVOBAKiwkS6R[6hMUtTYfGjsnnHbHAecdwi6DrW
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFGhLCLVOBAKiwkS6R[6hMUtTYfGjsnnHbHAecdwi6DrW
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFGhLCLVOBAKiwkS6R[6hMUtTYfGjsnnHbHAecdwi6DrW
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFGhLCLVOBAKiwkS6R[6hMUtTYfGjsnnHbHAecdwi6DrW
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFP0uE1gMQE8ItWlrRIFIaobuwJIsEBxPbx5tH7MQAYDk
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/33550?publication=72
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/33550?publication=72
http://www.energy.gov.ge/projects/pdf/pages/Khrami 3 Khrami 4 Da Khrami 5 Hidroelektrosadgurebis Kaskadi 1489 geo.pdf
https://declaration.gov.ge/Home/DownloadPdf/120970
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFLAYVhdULSZa014J[5fh0Ab[JfuagrGuhvw1DqtAMl8z
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFCFWmVHyxBHkl9HMj2BZTN8BxLIS13eicQaO5lbGQ6L[
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFCFWmVHyxBHkl9HMj2BZTN8BxLIS13eicQaO5lbGQ6L[
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFCFWmVHyxBHkl9HMj2BZTN8BxLIS13eicQaO5lbGQ6L[
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFN5ttuVXfG4BXFtYlEL79EceoWFbWmHnfgTqWHft1ej0
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFN5ttuVXfG4BXFtYlEL79EceoWFbWmHnfgTqWHft1ej0
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFN5ttuVXfG4BXFtYlEL79EceoWFbWmHnfgTqWHft1ej0
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFH72rFZbSnOW7aEupx5tC]a[Xb1fhkrpb5NWQOG71]F3
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFH72rFZbSnOW7aEupx5tC]a[Xb1fhkrpb5NWQOG71]F3
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFH72rFZbSnOW7aEupx5tC]a[Xb1fhkrpb5NWQOG71]F3
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFH72rFZbSnOW7aEupx5tC]a[Xb1fhkrpb5NWQOG71]F3
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFH72rFZbSnOW7aEupx5tC]a[Xb1fhkrpb5NWQOG71]F3
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFH72rFZbSnOW7aEupx5tC]a[Xb1fhkrpb5NWQOG71]F3
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFFVnRj9bR2Rs0]RyBa2GFmmwvwc[umKSuqzdsamyaywB
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFDBF1gzxpH9VwrnSaOWAkN8HiX5zrZGjrI[RsOkdP0tp
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFAWRcPqEYR9irhbD6y]DL0qFOpDC6jhIvHAcICuHtkGx
https://www.transparency.ge/politicaldonations/ge/donations/7202
https://bm.ge/ka/article/ekonomikis-ministris-moadgile-nikoloz-alavidze-tanamdebobas-tovebs/44470
https://declaration.gov.ge/Home/DownloadPdf/117318
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFPE69LunFEnDtYh6wxjOLss7hu8V84tpyLdurDZp0rX2
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFPE69LunFEnDtYh6wxjOLss7hu8V84tpyLdurDZp0rX2
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFPE69LunFEnDtYh6wxjOLss7hu8V84tpyLdurDZp0rX2
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFCZgV4sDIqF2dirPtNFd3ZMd6UOL3Bzfr[46mAB]sXXv
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFCZgV4sDIqF2dirPtNFd3ZMd6UOL3Bzfr[46mAB]sXXv
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFCZgV4sDIqF2dirPtNFd3ZMd6UOL3Bzfr[46mAB]sXXv
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFAxuQoplz7uBxQ83oR7yoUUFzUcXrfeilKVpDCjzZBQp
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFAxuQoplz7uBxQ83oR7yoUUFzUcXrfeilKVpDCjzZBQp
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFAxuQoplz7uBxQ83oR7yoUUFzUcXrfeilKVpDCjzZBQp
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFOgqew2zVxEahiHD0iDLqsI=
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFOgqew2zVxEahiHD0iDLqsI=
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFOgqew2zVxEahiHD0iDLqsI=
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFOgqew2zVxEahiHD0iDLqsI=
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFOgqew2zVxEahiHD0iDLqsI=
https://declaration.gov.ge/Home/DownloadPdf/117923
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFCHEyAinsJoCz6p1f]8XwI3nScBcRG3iO8QNFtJqvdiG
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFCHEyAinsJoCz6p1f]8XwI3nScBcRG3iO8QNFtJqvdiG
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFCHEyAinsJoCz6p1f]8XwI3nScBcRG3iO8QNFtJqvdiG
https://declaration.gov.ge/Home/DownloadPdf/120317
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFESuX]bj6qjWSmH4xqSueFiKUSiK0wjmZQVZ[EA7xffW
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFESuX]bj6qjWSmH4xqSueFiKUSiK0wjmZQVZ[EA7xffW
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFESuX]bj6qjWSmH4xqSueFiKUSiK0wjmZQVZ[EA7xffW
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFESuX]bj6qjWSmH4xqSueFiKUSiK0wjmZQVZ[EA7xffW
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFESuX]bj6qjWSmH4xqSueFiKUSiK0wjmZQVZ[EA7xffW
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFHBnq9zoQBMkrd3]BKaF9c15qXwldjYgnoSAaYEUDxy6
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFEaYNUFSQGsW978CO2the2elA7g1FKgm93gOZfXvQjiS
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFEaYNUFSQGsW978CO2the2elA7g1FKgm93gOZfXvQjiS
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFEaYNUFSQGsW978CO2the2elA7g1FKgm93gOZfXvQjiS
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFEaYNUFSQGsW978CO2the2elA7g1FKgm93gOZfXvQjiS
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFEaYNUFSQGsW978CO2the2elA7g1FKgm93gOZfXvQjiS
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFMeSLE3uxr9nnPwaeFXpRRTm5eB2]gCe3YB4jiUxaKH9
https://declaration.gov.ge/Home/DownloadPdf/121893
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFHwGhQCfAVijrUYJOSKZsaV3iroqh7ww1wjt8Pzu]J4z
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFHwGhQCfAVijrUYJOSKZsaV3iroqh7ww1wjt8Pzu]J4z
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFHwGhQCfAVijrUYJOSKZsaV3iroqh7ww1wjt8Pzu]J4z
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFIhM7hgGn26zFPLXHC2ugOJBqSv]mcDJMBem2]ttNVqe
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFIhM7hgGn26zFPLXHC2ugOJBqSv]mcDJMBem2]ttNVqe
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFOlUFvJ]DYinXgfqDE1XC9BSjqzaNSkZtpyloNMwBne7
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFOlUFvJ]DYinXgfqDE1XC9BSjqzaNSkZtpyloNMwBne7
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFOlUFvJ]DYinXgfqDE1XC9BSjqzaNSkZtpyloNMwBne7
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFJWToPe8H0CeSaukVU5BGSEK0xe74kkc]iCqUBDRd0Q[
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFJWToPe8H0CeSaukVU5BGSEK0xe74kkc]iCqUBDRd0Q[
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFJWToPe8H0CeSaukVU5BGSEK0xe74kkc]iCqUBDRd0Q[
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFL[cxcFsQv]SnMMJWlr]yHHRd2dSVo11pnCseRl1qyrv
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFL[cxcFsQv]SnMMJWlr]yHHRd2dSVo11pnCseRl1qyrv
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFL[cxcFsQv]SnMMJWlr]yHHRd2dSVo11pnCseRl1qyrv
https://declaration.gov.ge/Home/DownloadPdf/115646
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFAu4gJaihSiikCzlzjXU7V3pxM4m6RwKsll15KfhjgCi
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFAu4gJaihSiikCzlzjXU7V3pxM4m6RwKsll15KfhjgCi


განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

ლევან ხარატიშვილი
მინისტრის მოადგილე

დარღვევები: 
1) 2019 წლის ივლისში შევსებულ დეკლარაციაში ლევან ხარატიშვილს არ აქვს დეკლარირებული, რომ 2018 წლის 

განმავლობაში 25%-იან წილს ფლობდა შპს „Falcon Group“-ში. ეს წილი მან 2019 წლის 25 ოქტომბერს დათმო, თუმცა 
დეკლარირების ვალდებულება მაინც არსებობდა. 

2) მან ასევე არ ახსენა, რომ მისი მეუღლე ირინე ბაღდადიშვილი შპს „Falcon Group-ის“ დირექტორი, ინდივიდუალური მეწარმე 
და შპს „ვიტა 07-ის“ 100%-ის მფლობელი და დირექტორია.

შალვა გოგოლაძე
მინისტრის მოადგილე

სამეწარმეო საქმიანობა: 2019 წლის ივლისში შევსებული დეკლარაციის მიხედვით, შალვა გოგოლაძე 3 კომპანიაში ფლობს 
წილს: შპს „შარმი“ – 50%; შპს „რაიმონდი“ – 100%; და შპს „კაულინი ჯორჯია“ – 50%. 

იმავე დეკლარაციის მიხედვით, 2018 წლის განმავლობაში შალვა გოგოლაძე სამ კომპანიაში იკავებდა დირექტორის პოზიციას: 
შპს „ეი ემ დი ემ ჯგუფი“, შპს „დ & ვ“, და სპს „შალვა გოგოლაძე და პარტნიორები“. 2019 წლის სექტემბერში მან დატოვა ეს 
თანამდებობა სამივე კომპანიაში.

ოჯახის სამეწარმეო საქმიანობა: შალვა გოგოლაძის მეუღლე თამარ ფირცხალავა შპს „რედ ველოქსის“ 100%-იანი წილის 
მფლობელია.

დარღვევა: კანონის მოთხოვნის მიუხედავად, შალვა გოგოლაძეს სამ კომპანიაში არსებული წილები მართვის უფლებით სხვა 
პირისთვის არ გადაუცია.

ბადრი მაისურაძე
მინისტრის მოადგილე

სამეწარმეო საქმიანობა: 2019 წლის ოქტომბრის დეკლარაციის მიხედვით, ბადრი მაისურაძე ფლობს შპს „მაინერის“ 10%-ს 
და იკავებს ამ კომპანიის დირექტორის პოზიციას.

დარღვევები: 
1) კანონის მოთხოვნის მიუხედავად, ბადრი მაისურაძეს საკუთარი წილი მართვის უფლებით არ გადაუცია სხვა პირისთვის. 
2) კერძო კომპანიაში დირექტორის პოზიციის დაკავებით ბადრი მაისურაძე ეწევა თანამდებობასთან შეუთავსებელ საქმიანობას. 
3) დეკლარაციაში ბადრი მაისურაძეს არ უხსენებია, რომ მისი მეუღლე ელისო ჭირაქაძე შპს „კლასიკ მუზიკის“ 100%-ის 

მფლობელია.

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

ეკატერინე ტიკარაძე
მინისტრი

დარღვევები: 
1) ეკატერინე ტიკარაძეს 2019 წლის აგვისტოს დეკლარაციაში არ უხსენებია, რომ მისი მეუღლე ბიძინა კაკაბაძე შპს „სადას“ 

დირექტორია. 

მას დეკლარაციაში ასევე არ უხსენებია, რომ 2018 წლის განმავლობაში იყო შპს „Room 404-ის“ 50%-ის მფლობელი და 
დირექტორი, ასევე სს „საჩხერის რაიონული საავადმყოფო-პოლიკლინიკური გაერთიანების“ დირექტორი. პირველ კომპანიაში 
მან წილიც და პოზიციაც 2019 წლის აგვისტოში დათმო, ხოლო მეორე კომპანიაში – იმავე წლის ივნისში. სააქციო საზოგადოება 
აქტიურად მონაწილეობს სახელმწიფო შესყიდვებში: 2013 წლიდან დღემდე მას 27 პირდაპირი შესყიდვის კონტრაქტი 
გაუფორმდა, საერთო ღირებულებით L 1,740,788.

გიორგი წოწკოლაური
მინისტრის მოადგილე

დარღვევები: 
1) გიორგი წოწკოლაურს არასრულად აქვს შევსებული ქონებრივი მდგომარეობის 2019 წლის აგვისტოს დეკლარაცია. მას 

არ აქვს დეკლარირებული, რომ არის შპს „P.B. Import-ის“ დირექტორი და 100%-ის მფლობელი, ასევეშპს „საფეხბურთო 
კლუბი ლიდერი-2009“-ის დირექტორი და 50%-ის მფლობელი.

2) კერძო კომპანიებში დირექტორის პოზიციის დაკავებით გიორგი წოწკოლაური ეწევა თანამდებობასთან შეუთავსებელ 
საქმიანობას. 

ზაზა ბოხუა
მინისტრის მოადგილე

დარღვევა: 2019 წლის ივნისის დეკლარაციაში ზაზა ბოხუას არ უხსენებია, რომ 2018 წლის განმავლობაში (დეკემბრამდე) მისი 
მეუღლე თამარ ზამბახიძე შპს „მედსფეისის“ 50%-ს ფლობდა.

კომპანიაში წილის დათმობის მიზეზი „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ 2018 წლის კვლევა გახდა, რომელმაც 
გამოავლინა, რომ შპს „მედსფეისის“ საქმიანობა სამინისტროს კონტროლის სფეროში ექცეოდა, რითაც იქმნებოდა ინტერესთა 
შეუთავსებლობა. კანონის მოთხოვნის შესაბამისად კომპანიაში წილის დათმობა მისასალმებელია, თუმცა ამ ბიზნესინტერესის 
დეკლარირების ვალდებულება მაინც არსებობდა.

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

ლევან დავითაშვილი
მინისტრი

ოჯახის სამეწარმეო საქმიანობა: 2019 წლის თებერვალში შევსებული დეკლარაციის მიხედვით, ლევან დავითაშვილის მეუღლე 
თეა ფარქოსაძე ორ კომპანიაში ფლობს წილს: შპს „მაქსფარმა“ – 50% და შპს „Intermanagement“ – 100%. 2018 წლის 
განმავლობაში შპს „მაქსფარმიდან“ თეა ფარქოსაძემ მთლიანობაში L 32,500 შემოსავალი მიიღო. ამ კომპანიის 50%-იანი 
წილის მფლობელმა და დირექტორმა დავით ფარქოსაძემ L 13,000 შესწირა „ქართულ ოცნებას“ 2016 წელს.

დარღვევები:
1) 2019 წლის დეკლარაციაში ლევან დავითაშვილმა არ მიუთითა, რომ 2018 წლის განმავლობაში ფლობდა წილებს 4 

კომპანიაში, რომლებიც მან მხოლოდ 2019 წლის იანვარში (უსასყიდლოდ) დათმო:
• შპს „გლობალ ფეშენ გრუპის“ – 40% 
• შპს „საქართველოს საკონსულტაციო ჯგუფი“ – 34%
• შპს „ენოჯორჯია“ – 15%
• შპს „გლობალ ფუდ იმპორტი“ – 33.33%

2) ლევან დავითაშვილმა დეკლარაციაში არ ახსენა, რომ მისი მეუღლე თეა ფარქოსაძე შპს „Intermanagement“-ის 
დირექტორიცაა.

გიორგი ხანიშვილი
მინისტრის პირველი მოადგილე

სამეწარმეო საქმიანობა: 2019 წლის ივნისში შევსებული დეკლარაციის მიხედვით, გიორგი ხანიშვილი წილს 7 კომპანიაში 
ფლობს:

კომპანია წილი

შპს „მროვი“ 100%

შპს „აგრო -1959“ 100%

შპს „ჰელსი ფუდი“ 70%

შპს „ჩხავერი“ 50%

შპს „კავკასუს ლაითი“ 25%

შპს „ლანჩ ტაიმი“ 25%

შპს „საქართველოს საინვესტიციო ჯგუფი“  2%

გიორგი ხანიშვილმა შვიდივე კომპანიის წილი მართვის უფლებით, კანონის შესაბამისად, სხვა პირს გადასცა. 2019 წლის 
იანვარში მან ასევე დატოვა დირექტორის თანამდებობები შპს „ჰელსი ფუდში“.

ოჯახის სამეწარმეო საქმიანობა: გიორგი ხანიშვილის მეუღლე ანნა ეკალაძე ფლობს შპს „#1 ქალთა კონსულტაციის“ 1.66%-ს.

დარღვევები:
1) გიორგი ხანიშვილს არასწორად აქვს შევსებული 2019 წლის დეკლარაცია. კერძოდ, მას მითითებული აქვს, რომ წილებს 

შპს „აგრო -1959-სა“ და შპს „ლანჩ ტაიმში“ მისი არასრულწლოვანი შვილი (ასევე გიორგი ხანიშვილი) ფლობს, მაშინ, 
როდესაც, საჯარო რეესტრის მიხედვით, ამ წილების მფლობელი თავად არის. 

2) 2019 წლის დეკლარაციაში მას არ უხსენებია, რომ 2018 წლის განმავლობაში იკავებდა შპს „ჰელსი ფუდის“ დირექტორის 
პოზიციას.

3) გიორგი ხანიშვილი ფორმალურად რჩება კიდევ ერთი კომპანიის – შპს „დავით სარაჯიშვილი ალკოს“ დირექტორად. 
დირექტორობიდან წასვლის განცხადება მან 2019 წლის იანვარში დაწერა, თუმცა რეესტრმა ხარვეზი აღმოაჩინა, რის 
გამოც რეგისტრაცია ვერ დასრულდა.

4) გიორგი ხანიშვილი ინარჩუნებს წილებს ისეთ კომპანიებში, რომელთა საქმიანობა მისი სამსახურის კონტროლს ექვემდებარება, 
რაც კანონდარღვევაა (მუხლი 13(11)). კერძოდ, შპს „ლანჩ თაიმი“, შპს „ჰელსი ფუდი“, შპს „მროვი“ და შპს „აგრო 1959“ 
კვების ობიექტები და საკვების მწარმოებელი კომპანიებია, რომელთა საქმიანობის კონტროლსაც გარემოს დაცვის და 
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ „სურსათის ეროვნული სააგენტო“ ახორციელებს. 

გარდა ამისა, გიორგი ხანიშვილის კიდევ ერთი კომპანიის – შპს „ჩხავერის“ საქმიანობა, რომელიც მოიცავს ყურძნის 
გადამუშავებასა და სხვადასხვა ალკოჰოლური და უალკოჰოლო სასმელის წარმოებას, ექვემდებარება სამინისტროს სისტემაში 
შემავალ სსიპ „ღვინის ეროვნული სააგენტოს“ კონტროლს.

პოლიტიკური შემოწირულობა: გიორგი ხანიშვილის ბიზნესპარტნიორები პოლიტიკური შემომწირველები არიან. შპს „ჰელსი 
ფუდის“ 20%-იანმა წილის მფლობელმა ნიკოლოზ ბახტაძემ L 60,000 შესწირა „ქართულ ოცნებას“ 2014 წელს და L 10,000 
– სალომე ზურაბიშვილს 2018 წელს. გარდა ამისა, 2018 წელს მან დამატებით შესწირა L 85,000 სალომე ზურაბიშვილს მისი 
კომპანიის – შპს „ემ თი ჯი ჯორჯიას“ გამოყენებით. შპს „კავკასუს ლაითის“ 25%-ის მფლობელმა იოსებ ახალკაცმა „ქართულ 
ოცნებას“ L 53,000 შესწირა 2016 წელს. თავად გიორგი ხანიშვილმა 2012 წელს L 40,000 შესწირა „ერთიან ნაციონალურ 
მოძრაობას“.

თავდაცვის სამინისტრო

ჯუანშერ ბურჭულაძე
მინისტრის მოადგილე

სამეწარმეო საქმიანობა: 2019 წლის მაისში შევსებული დეკლარაციის მიხედვით, ჯუანშერ ბურჭულაძე ფლობს 10%-იან წილს 
შპს „ლუქსში“, რომლიდანაც 2018 წლის განმავლობაში შემოსავალი არ მიუღია.

დარღვევები: 
1) კანონის მოთხოვნის მიუხედავად, მას ეს წილი მართვის უფლებით სხვა პირისთვის არ გადაუცია.
2) ჯუანშერ ბურჭულაძეს დეკლარაციაში არ უხსენებია, რომ იგი შპს „ევრო ინვესტ გრუპის“ მეწილე და დირექტორია. 

დირექტორობიდან წასვლის განცხადება მან 2016 წლის ივლისში დაწერა, თუმცა რეესტრმა ხარვეზი აღმოაჩინა და 
რეგისტრაცია შეწყდა, რის გამოც ის ფორმალურად რჩება დირექტორად.

რატი ბრეგაძე 
მინისტრის მოადგილე

დარღვევა: 2019 წლის იანვრის დეკლარაციაში რატი ბრეგაძეს არ უხსენებია, რომ 2018 წლის აპრილამდე მისი მეუღლე 
ნინო შავგულიძე შპს „ტიფლის ჰაუსის“ 100%-ს ფლობდა. ნინო შავგულიძემ აპრილში წილი სხვა პირს გადასცა და კომპანიის 
ლიკვიდაცია დაიწყო, თუმცა რატი ბრეგაძეს ამ ბიზნესინტერესის დეკლარირების ვალდებულება მაინც ჰქონდა. 

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

ბადრი ნანეტაშვილი
მინისტრის მოადგილე

სამეწარმეო საქმიანობა: 2019 წლის მარტში შევსებული დეკლარაციის მიხედვით, ბადრი ნანეტაშვილი ფლობს შპს „გლობექს 
ანალიტიქსი ქართლისა“ და შპს „თრიალეთი+“-ის 50%-იან წილებს (დეკლარაციის მიხედვით, ეს უკანასკნელი 2006 წლიდან 
აღარ ფუნქციონირებს). 

ოჯახის სამეწარმეო საქმიანობა: მისი მეუღლე ნინო გაგნიძე ფლობს შპს „ტელე-რადიო კომპანია თრიალეთის“ 40%-ს. მისი 
შვილი ბექა ნანეტაშვილი კი ინდმეწარმედ არის რეგისტრირებული და ფლობს შპს „ირისის“ 50%-ს.

დარღვევები: 
1) კანონის მოთხოვნის მიუხედავად, ბადრი ნანეტაშვილს საკუთარი წილები მართვის უფლებით სხვა პირისთვის არ გადაუცია.
2) ბადრი ნანეტაშვილს არ აქვს დეკლარირებული, რომ შპს „საერთაშორისო მუდმივმოქმედი არბიტრაჟის“ 50%-ის 

მფლობელია. 
3) ბადრი ნანეტაშვილს დეკლარაციაში არ უხსენებია, რომ მისი მეუღლე ნინო გაგნიძე ფლობს შპს „ტორტინოს“ 70%-ს და 

ამ კომპანიაში იკავებს დირექტორის პოზიციას. საეჭვოა ის გარემოებაც, რომ რეესტრიდან კომპანიის ამონაწერში ბადრი 
ნანეტაშვილის პირადი ელექტრონული ფოსტაა მითითებული – bnanetashvili@gmail.com (იხ. სურათი #4), რაც კითხვებს 
წარმოშობს სამეწარმეო საქმიანობაში მის შესაძლო მონაწილეობასთან დაკავშირებით.

სურათი #4 – ამონაწერი ბიზნეს რეესტრიდან კომპანიაზე შპს „ტორტინო“
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მინისტრები და მინისტრის მოადგილეები, რომლებსაც გააჩნიათ ბიზნესინტერესები და არ აქვთ დარღვევა:

ნათელა თურნავა
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი

პირადი სამეწარმეო საქმიანობა: 2019 წლის ნოემბრის დეკლარაციის მიხედვით, ნათელა თურნავა ფლობს შპს „სამკურნალო 
პროფილაქტიკური ცენტრის“ 15%-ს. 2018 წელს მან, კანონის მოთხოვნის შესაბამისად, წილი სხვა პირს გადასცა სამართავად.    

ოჯახის სამეწარმეო საქმიანობა: ნათელა თურნავას მეუღლე დავით ვეშაპიძე კოოპერატივ „რკ ჰერეთისკარის ნობათის“ 
გამგეობის თავმჯდომარე და დირექტორი და ასევე შპს „კავკასუს მენეჯმენტ კონსალტინგის“ 33.33%-ის მფლობელია.

პოლიტიკური შემოწირულობა: 2012 წელს ნათელა თურნავამ L 35,000 შესწირა „ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას“.

დავით თვალაბეიშვილი
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე

ოჯახის სამეწარმეო საქმიანობა: 2019 წლის მარტის დეკლარაციის მიხედვით, დავით თვალაბეიშვილის მეუღლე თამარ დოლიძე 
ინდივიდუალური მეწარმეა – „თამარ დოლიძე - მედი დენტ +“.

პოლიტიკური შემოწირულობა: დავით თვალაბეიშვილმა 2013 წელს „ქართული ოცნებას“ L 35,000 შესწირა.

ხათუნა თოთლაძე
საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე 

ოჯახის სამეწარმეო საქმიანობა: 2018 წლის დეკემბრის დეკლარაციის მიხედვით, ხათუნა თოთლაძის მეუღლე ავთანდილ 
ცქვიტინიძე ფლობს შპს „ავთანდილ ცქვიტინიძის“ და შპს „ავთანდილის“ 100%-იან წილს და არის ამ კომპანიების დირექტორი. 
ავთანდილ ცქვიტინიძე ასევე ფლობს შპს „ჯ-მანიას“ 34%-ს. დეკლარაციის მიხედვით, 2017 წლის განმავლობაში ავთანდილ 
ცქვიტინიძემ შპს „ავთანდილ ცქვიტინიძის“ დირექტორობიდან L 15,000 შემოსავალი მიიღო.

ირინე აბულაძე
განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის პირველი მოადგილე

სამეწარმეო საქმიანობა: 2019 წლის სექტემბერში შევსებული დეკლარაციის მიხედვით, ირინე აბულაძე ფლობს 33.3%-იან წილს 
შპს „ართვინში.“ თუმცა საჯარო რეესტრის 2018 წლის 20 აგვისტოს ამონაწერის მიხედვით, იგი შპს „ართვინის“ მხოლოდ 0.1%-
ის მფლობელია, საიდანაც 2018 წელს მან L 5,687 შემოსავალი მიიღო. კანონის მოთხოვნის შესაბამისად, ირინე აბულაძეს ეს 
წილი მართვაში სხვა პირისთვის აქვს გადაცემული. 

თამარ ქიტიაშვილი
განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილე

ოჯახის სამეწარმეო საქმიანობა: თამარ ქიტიაშვილმა მინისტრის მოადგილის პოზიცია 21 ნოემბერს დაიკავა და დეკლარაცია 
ჯერ არ შეუვსია. თუმცა, საჯარო რეესტრის მონაცემებით, მისი მეუღლე არჩილ გომიაშვილი ფლობს წილებს და იკავებს 
დირექტორის პოზიციას რამდენიმე კომპანიაში: 

კომპანია წილი / მონაწილეობის ფორმა

შპს „ვიარდი ქონსალთინგი“ 90% / დირექტორი

შპს „ადამიანური კაპიტალის ცენტრი“ 50% / დირექტორი

შპს „ლინი“  100% / დირექტორი

შპს „ტრიგერი“ 40%

თამარ გაბუნია
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის პირველი 
მოადგილე

ოჯახის სამეწარმეო საქმიანობა: თამარ გაბუნიას მეუღლე კახი მუხიგულაშვილი შპს „ნიუტეჩის“ 100%-იანი მეწილე და 
დირექტორია. 2019 წლის აპრილში შევსებული დეკლარაციის მიხედვით, 2018 წლის განმავლობაში მას ამ კომპანიიდან 
შემოსავალი არ მიუღია. 

ქეთევან ციხელაშვილი
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი

ოჯახის სამეწარმეო საქმიანობა: 2019 წლის იანვარში შევსებული დეკლარაციის მიხედვით, ქეთევან ციხელაშვილის მეუღლე 
არმინ ჰუთენლოხერი არის გერმანული კომპანიის „კერძო კომპანია რეს - საზოგადოებრივი და კორპორატიული ურთიერთობები“ 
დირექტორი და 100%-ის მფლობელი. 2018 წლის განმავლობაში მან ამ კომპანიიდან შემოსავლის სახით 120,000 ევრო 
მიიღო.
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