
სახელმწიფოსათვის ჩუქების ფორმით გადაცემული ქონება 
 

პერიოდი: 2006 წელი 
 

ინფორმაცია მოძრავი ქონების შესახებ 
 

# მჩუქებელი ფიზიკური პირი                     მოძრავი ქონების დასახელება ღირებულება 

1 გიორგი კახიანი ა/მ სეატ ტოლედო 6 600 ლარი 

2 თენგიზ ობოლაძე ა/მ ოპელ ვექტრა 
ღირებულება არ არის 

მითითებული 

3 კობა ჩუგოშვილი ა/მ BMW 525 6 861 ლარი 

4 ზურაბ ნოზაძე  ა/მ მერსედეს ბენცი 200 13 600 ლარი 

5 კახაბერ დათუკაშვილი ა/მ აუდი 6 88 962,5 ლარი 

6 ირაკლი ლოლაძე ა/მ აუდი 6 88 962,5 ლარი 

7 ირინა ნაბუბეგოვა კომპიუტერი 1 226 ლარი 

8 ნინო თადაშვილი ა/მ ვაზ 21214 14 000 ლარი 

9 
გოჩა ბერძენიშვილი                          

(ინდ.მეწარმე) 
ვიდეო და კომპიუტერული ტექნიკა 16 190,4 ლარი 

10 იური პეტროვი ა/მ ვაზ 21214 8 600 აშშ დოლარი 

11 კობა ქსოვრელი ა/მ ვაზ 21214 8 600 აშშ დოლარი 

12 დავით არჯევანიძე ა/მ ვაზ 21214 8 100 აშშ დოლარი 

13 დავით ქავთარაძე დიზელგენერატორი 73 000 ლარი 

14 დავით ქვათაძე დიზელგენერატორი 73 000 ლარი 

15 გიორგი კახიანი ა/მ სეატ ტოლედო 6 600 ლარი 

16 ანდრეი ბიუკლიანი ა/მ უაზ31512, კომპიუტერული ტექნიკა (15 ერთეული) 33 387 ლარი 

17 ზურაბ თაყაიშვილი ა/მ ვაზ21214, კომპიუტერული ტექნიკა (15 ერთეული) 33 387 ლარი 



18 იაკობ მშვილდაძე ა/მ გოლფ III 1 500 ევრო 

19 მერაბ ილურიძე ა/მ BMW 250 2 500 ვერო 

20 გელა კაპანაძე ა/მ ოპელ ვექტრა 1 400 ევრო 

21 ზაზა პეტრუზაშვილი ა/მ მერსედესი C-180, ა/მ გოლფ III 4 050 ლარი 

22 მამუკა ტაბატაძე ა/მ მერსედესი C-180 2 200 ევრო 

23 რევაზ ხვედელიძე ცეცხლსასროლი იარაღი 1 400 აშშ დოლარი 

24 
ალექსანდრე დანელია 

ა/მ ვაზ 21214 (3 ერთეული) 44 850 ლარი 

25 ა/მ Dodge Durango 27 300 ლარი 

26 მერაბ მუკბანიანი ა/მ BMW 530 7 000 ლარი 

27 თეიმურაზ დათაძე ა/ვ ზილ431412 15 800 ლარი 

28 ზურაბ დარბაისელი ა/მ ვაზ21213 10 700 ლარი 

29 გიორგი ფანცხავა ა/მ ვაზ21099 8 000 ლარი 

30 
ბესიკ შუბლაძე 

ა/მ რენო 11 600 ლარი 

31 მ/ა „სეტრა“ 8 200 ლარი 

32 ნუგარ ბაჩილავა ა/მ მერსედეს ბენცი 230 5 500 აშშ დოლარი 

33 მალხაზ დომელაშვილი ა/მ მერსედეს ბენცი 260 5 600 აშშ დოლარი 

34 ჯემალ ალოიანი ა/მ გოლფი III 3 500 აშშ დოლარი 

35 გოჩა მახათაძე ა/მ ოპელ ვექტრა 3 800 აშშ დოლარი 

36 ეკატერინე შონია ა/მ BMW 318 5 000 აშშ დოლარი 

37 ნუგზარ კობესოვი ა/მ გოლფი III, ა/მ ფოლსვაგენ ჯეტა 8 900 აშშ დოლარი 

38 ლაშა არჩვაძე ა/მ BMW 520 5 000 აშშ დოლარი 

39 ბორის პიპინაშვილი ა/მ მერსედეს ბენცი 11 000 აშშ დოლარი 



40 აია ბროიერი ა/მ BMW 525 2 500 ევრო 

41 გოჩა ენუქიძე ა/მ ვაზ212114 14 690 ლარი 

42 გერისო ბაციკაძე ა/მ მერსედესი C-180 15 177 ლარი 

43 კაბა ლაცაბიძე ა/მ დაფი, ა/მ ვოლვო 
ღირებულება არ არის 

მითითებული 

44 ჯიბრაილ ხანგოშვილი ა/მ მერსედეს 230 20 000 აშშ დოლარი 

45 ზვიად გალუაშვილი ა/მ აუდი A8 152 884,11 ლარი 

46 კობა მაჭარაშვილი ა/მ მერსედეს ბენცი 260 29 189,46 ლარი 

 

საერთო ჯამური ღირებულება:  805 216,97  ლარი და 95 000 აშშ დოლარი და 10 100 ევრო 
 

# მჩუქებელი იურიდიული პირი                     მოძრავი ქონების დასახელება ღირებულება 

1 შპს „ორიონ ტექნოლოჯი“ კომპიუტერული ტექნიკა 11 026 ლარი 

2 შპს „მათემოტორსი“ ა/მ ტოიოტა პრადო 66 497,71 ლარი 

3 შპს „ჯი-სერვისი“ კომპიუტერული ტექნიკა 31 997 ლარი 

4 შპს „სერვის ცენტრი“ ა/მ ვაზ-21074 (2 ერთეული 11 800 აშშ დოლარი 

6 შპს „Melvale Corporatin” დამცავი ფარები (320 ერთეული) 216 960 ლარი 

7 
„საქართველოს დაავადმყოფოთა 
რესტრუქტურიზაციის ფონდი“ 

ა/მ ვაზ212113 12 713,47 ლარი 

8 ა/მ ვოლგა 3110 22 363,5 ლარი 

9 

შპს „ტოიოტას ცენტრი თბილისში“ 

მოტოციკლეტი (2 ერთეული) 29 543,75 ლარი 

10 თოვლმავალი (2 ერთეული) 7 945 ლარი 

11 ა/მ ტოიოტა ქამრი 
42 905,09 (ვალუტა არ 
არის მითითებული) 

12 შპს „გეო-ნიტრო“ კონდიციონერი (5 ერთეული) 3 852 ლარი 

13 შპს „პოულტრი ჯორჯია“ ა/მ ვაზ 21214 14 950 ლარი 



14 შპს „იბერიასერვისი“ თოვლომავალი 7 900 ლარი 

15 შპს „იუნაიტედ კოლორზი“ ა/მ უაზ31215 11 000 ლარი 

16 

შპს „დინექსი 2002“ 

ა/მ ვაზ2121 (10 ერთეული) 121 940 ლარი 

17 მ/ა მერსედეს ბენცი 18 746 ლარი 

18 ა/მ მერსედეს ბენცი 15 470 ლარი 

19 ა/მ BMW 730 14 041 ლარი 

20 შპს „დ.დ.დ“ კოსმეტიკა (სხვადასხვა) 1 529 ლარი 

21 

საქველმოქმედო ფონდი ცისკარი 

კომპიუტერული ტექნიკა 236 663,98 ლარი 

22 კომპიუტერული ტექნიკა 1 527 ლარი 

23 კომპიუტერული ტექნიკა 23 549, 35 ლარი 

24 კომპიუტერული ტექნიკა 39 052,5 ლარი 

25 კომპიუტერული ტექნიკა 486 ლარი 

26 კომპიუტერული ტექნიკა 31 354,52 ლარი 

27 კომპიუტერული ტექნიკა 3 894,27 ლარი 

28 შპს „ჯორჯიან ეარვეისი“ თვითმფრინავი 76 160 ლარი 

29 

ასოციაცია ატუ 

ა/მ ვაზ21070 9 920 ლარი 

30 ა/მ უაზ31519 
18 280 (ვალუტა არ 
არის მითითებულ) 

31 
გაზიფიცირების სისტემის რეაბილიტაციის და 

მშენებლობის მიზნით განხორციელებული სამუშაოები 
და ქონება 

4 062 022 ლარი                 
(დღგ გარეშე) 

32 
შსს საფინანსო-სამეურნეო 

უზრუნველყოფა 
ცეცხლსასროლი იარაღი (სხვადასხვა) 

30 480.13 ლარი      
(საწ. საბალ. ღირ) 

33 
თურქეთის საფფეთ 
ჰაჯისალიჰოღლუ 

ა/მ ტოიოტა კოროლა სედანი (8 ერთეული) 215 200 ლარი 

34 ა/მ ქემრი სედანი (2 ერთეული) 83 200 ლარი 



35 
შპს „საქაერონავიგაცია“ 

ა/მ „Astro Cargo Van” 71 583,98 ლარი 

36 ტექნიკური მოწყობილობა (სხვადასხვა) 25 307,2 ლარი 

37 საქველმოქმედო ფონდი ცისკარი ა/მ ნივა 15 640 ლარი 

38 სს „ მადნეული“ ა/მ უაზი (5 ერთეული) 99 820 ლარი 

39 
სს „საქართველოს ნავთობის 
საერთაშორისო კორპორაცია“ 

ცეცხლასროლი იარაღი (სხვადასხვა) 10 783,25 ლარი 

 

საერთო ჯამური ღირებულება:    5 632 912 ლარი  და  11 800 აშშ დოლარი  და 61 185,09 ვალუტის გარეშე 
 

ინფორმაცია უძრავი ქონების შესახებ 
 

# მჩუქებელი ფიზიკური პირი                     უძრავი ქონების დასახელება ღირებულება 

1 გიორგი შარაშიძე 
გარდაბნის რაიონის სოფელი ტაბახმელა                                   

მდებარე მიწის ნაკვეთი (1500 კვ.მ) 
20 000 ლარი 

2 დავით ჯანიაშვილი  
ქ.თბილისი ჭავჭავაძის გამზ.#25                                                     

მდებარე შენობა ნაგებობა (120 კვ.მ) და მასზე 
დამაგრებული მიწის ფართი 

300 000 აშშ დოლარი 

3 დევი გოჩილაძე 
ქ.თბილისში რიყის ტერიტორიაზე მდებარე                             

საერთო საკუთრებაში არსებული (193 კვ.მ) ფართის 1/2 
150 000 აშშ დოლარი 

4 ვალტერ შაკაია 
ქ.თბილისში რიყის ტერიტორიაზე მდებარე                       

საერთო საერთო საკუთრებაში არსებული (193 კვ.მ 
)ფართის ½ ნაწილი 

150 000 აშშ დოლარი 

5 
ვლადიმერ აბაშმაძე                                          
და ბესიკ ჟღენტი 

ქ.თბილისში რიყის ტერიტორიაზე მდებარე                
საერთო საერთო საკუთრებაში არსებული შენობა-

ნაგებობის ნაწილი 
500 000 აშშ დოლარი 

6 მანანა გაბეჩავა 
ქ.თბილისში რიყის ტერიტორიაზე მდებარე                  

საერთო საერთო საკუთრებაში არსებული შენობა-
ნაგებობის ნაწილი 

250 000 აშშ დოლარი 

7 

ნანი კალატოზიშვილი 

ქ.თბილისში რიყის ტერიტორიაზე მდებარე                   
მიწის ნაკვეთი (490 კვ.მ) და მასზე განთავსებული შენობა-

ნაგებობა 
160 000 აშშ დოლარი 

8 
ქ.თბილისში რიყის ტერიტორიაზე მდებარე                  

მიწის ნაკვეთი (1500 კვ.მ) და მასზე განთავსებული 
შენობა-ნაგებობა 

500 000 აშშ დოლარი 

9 ლევან ბაღდავაძე 
ქ.თბილისი ი.ჭავჭავაძის #25-ში მდებარე                      
შენობა-ნაგებობის ნაწილი (385,48 კვ.მ)                              

არასაცხოვრებელი ფართი 
154 192 ლარი 



10 სერგო დათუაშვილი 
ოზურგეთის რაიონის დაბა ურეკში                                         
მდებარე (352 კვ.მ) მიწის ნაკვეთი 

3 520 ლარი 

11 მარინე ლეკიშვილი ქ.ბათუმი გრიბოედოვის ქ.#28 ბინა 13 20 000 ლარი 

12 ბადურ მილაშვილი ქ.სიღნაღი ივ.ლოლაშვილის ქ.#1 ში მდებარე შენობა 3 500 ლარი 

13 გელა ბეჟაშვილი ქ.სიღნაღი ერეკლე II-ში მდებარე ბაზარი 5 000 ლარი 

14 ელიკო ბერულაშვილი 
ქ.სიღნაღი ივ.ლოლაშვილის ქ.#1 ში მდებარე 

საცხოვრებელი სახლი 
ღირებულება არ არის 

მითითებული 

15 ამირან ოდიშვილი 
ქ.მცხეთაში, სამხედროს ქ#27 მდებარე                                             

(154 კვ.მ) მიწის ფართი 
1 632,4 ლარი 

 

საერთო ჯამური ღირებულება:  2 010 000 აშშ დოლარი და 207 844.4 ლარი 
 

# მჩუქებელი იურიდიული პირი                     უძრავი ქონების დასახელება ღირებულება 

1 შპს „გოგიტა“ 
ქ.თბილისი აბანოს ქ.#2 მდებარე                                                  

შენობა-ნაგებობები და მასზე დამაგრებული მიწის 
ნაკვეთი (784 კვ.მ) 

500 000 აშშ დოლარი 

2 

შპს „ელექტროპლასტი“ 

ქ.თბილისი თ.ერისთავის ქ.#8                                                             
მიწის ნაკვეთი და მასზე დამაგრებული შენობა 

ნაგებობები (20767 კვ.მ) 
494 808 ლარი 

3 
ქ.თბილისი თ.ერისთავის ქ.#5                                                                

მიწის ნაკვეთი და მასზე დამაგრებული შენობა 
ნაგებობები (29500 კვ.მ) 

708 000 ლარი 

4 შპს „ირაკლი“ 
ქ.თბილისი გრიშაშვილის #1  მდებარე                                            

შენობა ნაგებობა (500 კვ.მ) და მასზე დამაგრებული მიწის 
ფართი (673 კვ.მ) 

500 000 აშშ დოლარი 

5 შპს „ნატვრის ხე“ 
ქ.თბილისში რიყის ტერიტორიაზე მდებარე შენობა-
ნაგებობა (201,88 კვ.მ სარდაფი 224 34 კვ.მ ანტრესოი 

574,65 კვ.მ I და II სართულები) 
500 000 აშშ დოლარი 

6 
საქართველოს სპროტული 
საზოგადოება „მართვე“ 

ქ.თბილისი ც.დადიანის #134-ში მდებარე                                   
მიწის ნაკვეთი (16994 კვ.მ) და მასზე განთავსებული 

შენობა-ნაგებობები და მშენებარე ნაგებობები                 
(უფლების დამდასტურებელი საბუთის გარეშე) 

800 000 აშშ დოლარი 

7 შპს „ოდიში“ 
ქ.თბილისში რიყის ტერიტორიაზე მდებარე                             

მიწის ნაკვეთის ნაწილი (1789 კვ.მ) 
50 000 აშშ დოლარი 

8 
„ქართუ არმიის განვითარების 

ფონდი“ 
ქ.ზუგდიდში და ზუგდიდის რაიონში  მდებარე ბინა და 

შესაბამისი წილი მიწის ნაკვეთზე (27 ერთეული) 
559 964 ლარი 

9 შპს „გოგირდის აბანო“ ქ.თბილისი აბანო ქ#2                                                                
არსებული შენობა საერთო ფართით (211 კვ.მ) და მასზე 

650 000 აშშ დოლარი 



დამაგრებული მიწის ფართი (395 კვ.მ) 

10 
საერთაშორისო საქველმოქმედო 

ფონდი ქართუ" 

ქ.თბილისი დადიანის ქ.#28                                               
მდებარე შენობა საერთო ფართით (412 კვ.მ) და მასზე 

დამაგრებული მიწის ნაკვეთი ფართით (566 კვ.მ) 
1 227 554 ლარი 

11 
სს „წყალმშენი 1“                                                 
და შპს „სარგო 99“ 

ქ.თბილისი, მაჩაბლის ქ #8 მდებარე შენობის ნაწილი 
ღირებულება არ არის 

მითითებული 

12 მაღაზია „სონი“ 
ქ.თბილისი რუსთაველის გამზ.#30                                               

მდებარე შენობა (871.89 კვ.მ) 
ღირებულება არ არის 

მითითებული 

13 შპს „ჯორჯიან ვუდ მანუფაქტურინგ“ 
მცხეთის რაიონი, საგურამო მიწის ნაკვეთი (2,026 ჰა) 

დაუმათავრებელი შენობა-ნაგებობებით 
60 780 ლარი 

14 შპს „ავტოენერგო“ 

დუშეთის რაიონი, დაბა ჟინვალის სამმართველო                         
და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდებარე შენობა-

ნაგებობების II სართულზე                                                  
მდებარე (148 კვ.მ) საოფისე ფართი 

800 ლარი 

15 
მესაკუთრე არ არის მითითებული 

 

დაბა აბასთუმანში მდებარე სანატორიუმი „აღობილი“ და 
მასზე დამაგრებული (50000) კვ.მ მიწის ფართი 

75 805 ლარი 

16 
დაბა აბასთუმანში, ასათიანის ქ.#35 მდებარე                   

ყოფილი კურორტ სამმართველოს ადმინისტრაციული 
შენობა და მასზე დამაგრებული (1270 კვ.მ) მიწის ფართი 

6 424 ლარი 

17  „ჯამრთელი მომავალი“ ქონება (დასახელება არ არის მითითებული) 
ღირებულება არ არის 

მითითებული 
 

საერთო ჯამური ღირებულება:  3 000 000 აშშ დოლარი და 3 134 135 ლარი 

ინფორმაცია სამეწარმეო წილის შესახებ 
 

# მჩუქებელი იურიდიული პირი                     უძრავი ქონების დასახელება ღირებულება 

1 
სს „საქართველოს ნავთობის 
საერთაშორისო კორპორაცია“ 

100% წილი                                                                           
(საწესდებო კაპიტალით 393 580 ლარი) 

ღირებულება არ არის 
მითითებული 

2 „თბილღვინოწარმოება“ 
56,56% წილი                                                                                        

(160 064 ცალი აქცია) 
ღირებულება არ არის 

მითითებული 

3 
შპს „ბორჯომის სავაჭრო ცენტრი 

2005“ 
100% წილი 210 790 ლარი 

4 „DARLINGWORH LIMITED“ 
100% წილი                                                                                               
(შპს „გორა“) 

ღირებულება არ არის 
მითითებული 

5 შპს „რიყე“ 
98,26%                                                                                                             

(აქტივებით და პასივებით) 
500 000 აშშ დოლარი 

 

საერთო ჯამური ღირებულება:  500 000 აშშ დოლარი და 210 790 ლარი 


