
სახელმწიფოსათვის ჩუქების ფორმით გადაცემული ქონება 

 

პერიოდი: 2007 წელი 
 

ინფორმაცია მოძრავი ქონების შესახებ 

 

# მჩუქებელი ფიზიკური პირი                     მოძრავი ქონების დასახელება ღირებულება 

1 გრიგოლ სულუხია სხვადასხვა კომპიუტერული ტექნიკა 69850 ლარი 

2 
დავით ზუბიტაშვილი 

ა/მ მერსედეს ბენცი - s 600 18000 ლარი 

3 ა/მ BMW-X5 35000 აშშ დოლარი 

4 ზურაბ ბეთლემიძე ა/მ ტოიოტა კოროლა (6 ერთეული) 99 000 ლარი 

5 დავით ჩაჩანიძე ა/მ „ტიოტა კამრი“ 47489,33 ლარი 

6 გიორგი სვანიძე ა/მ „ტიოტა კამრი“ 47782,35 ლარი 

7 ეკა ჯანაშვილი ა/მ მერსედეს ბენცი 190 2000 ლარი 

8 გიორგი ყურაშვილი ა/მ „ტოიოტა კამრი“ 26780 აშშ დოლარი 

9 ნიკოლოზ ზანდარაშვილი ა/მ ტოიოტა კამრი 45487,9 ლარი 

10 მათე გარდავა 1 ავტომანქანა ფოლსვაგენ გოლფ 3 6992,57 ლარი 

11 ჯაბრაილ ხანგოშვილი ა/მ მერსედეს ბენსი S 320 15000 აშშ დოლარი 

12 გიორგი მსხალაია ა/მ ტოიოტა ჰაილუქსი (5 ერთეული) 218 160 ლარი 

13 გიორგი შუბლაშვილი  ა/მ ოპელ ვექტრა (2 ერთეული) 9000 ლარი 

14 ნიკოლოზ თოდრაძე ცეცხლასროლი იარაღი 
ღირებულება არ არის 

მითითებული 

15 მამუკა ადუაშვილი ა/მ ნივა 3000 ლარი 

16 ირაკლი გორჯელაძე ა/მ BMW X5 78 253,03 ლარი 



17 თამაზ ჯახუტაშვილი ა/მ ფოლსვაგენ ტუროჯი 30000 აშშ დოლარი 

18 ელდარ ღვინიაშვილი ა/მ პორშე 911 70000 ლარი 

19 თამაზ ნიჟარაძე ა/მ რენჯ როვერი 50000 აშშ დოლარი 

20 შალვა ფხალაიძე ა/მ ფოლსვაგენ პასატი 10000 ლარი 

21 გივი ჯიქია ა/მ ოპელ ვექტრა 4000 ლარი 

22 გია გორგიაშვილი ა/მ ფოლსვაგენ პასატი 7000 ლარი 

23 ამირან ჟღენტი ა/მ მერსედეს ბენცი  20000 აშშ დოლარი 

24 ანჟელიკა ბერიანიძე ა/მ ოპელ ვექტრა 6000 ლარი 

 

საერთო ჯამური ღირებულება:  176 780 აშშ დოლარი  და   643 015.18 ლარი 

# მჩუქებელი იურიდიული პირი                     უძრავი ქონების დასახელება ღირებულება 

1 
შპს „სერვის ცენტრი“ 

ა/მ უაზ-31514 19000 ლარი 

2 ა/მ ვაზ-21214 17300 ლარი 

3 შპს „გეო-ნიტრო“ კონდიციონერი 1316 ლარი 

4 

სს „თამ“ 

ვიდეო ტექნიკა (11 ერთეული) 5563,22 ლარი 

5 კომპიუტერული ტექნიკა (15 ერთეული) 2099.04 ლარი 

6 ა/მ ვაზ-21214 17544 ლარი 

6 სს „ენერჯი ინვესტი“ ა/მ „ტოიოტა კოროლა“ (3 ერთეული) 49500 ლარი 

7 შპს „დინექსი - 2002“ ტოიოტა კამრი (3 ერთეული) 143553.9 ლარი 

8 შპს „ბიკ კომპანია“ ა/მ ტოიოტა კოროლა 26254,8 ლარი 

9 

შპს „კვარციტი“  

 

ა/მ ტოიოტა ჰილუქს -2.5D (2 ერთეული) 89411 ლარი 

10 ა/მ ტოიოტა ლენდ კრუიზერ 100, 4.5 Petrol 75622,4 ლარი 

11 ა/მ სეტრა S 213 UL  98300 ლარი 



12 ა/მ ტოიოტა ჰილუქს -2.5D (2 ერთეული) 89411 ლარი 

13 
საქართველოს ტრანსპორტის 

ფედერაცია 

კომპიუტერული ტექნიკა 73 100 ლარი 

14 ა/მ შკოდა ოქტავია (9 ერთეული) 245 384.01 ლარი 

15 საქველმოქმედო ფონდი ცისკარა კომპიუტერული ტექნიკა  18270 ლარი 

16 შპს „ჯორჯიან ეირვეისი“ 
ა/მ TOYOTA PRADO, TOYOTA CAMRY, HILUX (ჯამში 75 

ერთეული) 
3 182 924 ლარი 

17 კავშირი თანადგომა XXI საუკუნე სამედიცინო მოწყობილობა 18 351 165 ლარი 

18 შპს „სპეცტელეკომი“ საოფისე მოწყობილობა 51863 ლარი 

19 შპს „მაგნუმი“ იარაღი 12900 ლარი 

20 
საქველმოქმედო ფონდი ცისკარი 

კომპიუტერული ტექნიკა 17265 ლარი 

21 საოფისე მოწყობილობა 153355 ლარი 

22 სს „მადნეული“ ა/მ TOYOTA HILUX (2 ერთეული) 89459 ლარი 

23 შპს „სი ფუდი“ ა/მ TOYOTA HILUX (4 ერთეული) 168200 ლარი 

24 სს „სახალხო ბანკი“ ცეცხლსასროლი იარაღი 
ღირებულება არ არის 

მითითებული 

25 შპს „კრეს ავტო ჰაუსი ა/მ ფოლსვაგენ პასატი 32200 ლარი 

26 სს „სამშენებლო ტრესტი #3“ ა/მ ტოიოტა ლენდკრუიზერი 49029 ლარი 

 

საერთო ჯამური ღირებულება:  23 006 889,72 ლარი 

 

 

 

 

 

 



ინფორმაცია უძრავი ქონების შესახებ 

 

# მჩუქებელი ფიზიკური პირი                     უძრავი ქონების დასახელება ღირებულება 

1 სერგო დათუაშვილი 
ოზურგეთის რაიონში, დაბა უერკში მდებარე 352 კვ.მ. 

მიწის ფართი (კოდი #26, ნაკვეთი #831)  
3520 ლარი 

2 პაატა ჯანხოთელი 
ოზურგეთის რაიონში, დაბა უერკში მდებარე 694,5 კვ.მ. 

მიწის ფართი 
6300 ლარი 

3 როინ ჯანაშია 
ქ. თბილისი, მუხიანის საცხოვრებელ რაიონში, ყოფილი 

ბაზრობის მიმდებარედ არსებული 1640 კვ.მ. მიწის 
ნაკვეთი 

20000 ლარი 

4 როლანდი ჯავახია 
ქ. თბილისი, რუსთაველის გამზ. #30-ში მდებარე 251,91 
კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართი, განთავსებულია 3302 

კვ.მ. მიწის ფართზე 
141069,60 ლარი 

5 გიორგი კიკალიშვილი 
ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. #25-ში მდებარე 4723,7 

კვ.მეტრიდან VII სართული - 252, 75კვ.მ. ფართი 
106260 ლარი 

6 გოჩა მაცაბერიძე 
ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. #25-ში მდებარე 4723,7 

კვ.მეტრიდან II სართული - 260, 84 კვ.მ. ფართი 
109620 ლარი 

7 გურამ ახრახაძე 
ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. #25-ში მდებარე 4723,7 
კვ.მეტრიდან III სართული - 80 კვ.მ. და V სართული - 

135,89 კვ.მ. ფართი 
71773,8 ლარი 

8 თამარ ახრახაძე 
ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. #25-ში მდებარე 4723,7 

კვ.მეტრიდან IV სართული - 249,64 კვ.მ. ფართი 
105000 ლარი 

9 თამარ დევდარიანი 
ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. #25-ში მდებარე 4723,7 

კვ.მეტრიდან IV სართული - 249,64 კვ.მ. ფართი 
105000 ლარი 

10 თინათინ ბაიაშვილი 

ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. #25-ში მდებარე 
შენობა-ნაგებობა #1-ში, VII სართულზე 347,10 კვ.მ.; 
შენობა-ნაგებობა #1-ში VI სართულზე 347,10 კვ.მ.; VI 

სართულზე 128,9 კვ.მ.; VII სართულზე 128,94 კვ.მ. ფართი 

399840 ლარი 

11 თინათინ ყალიჩავა 
ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. #25-ში მდებარე 4723,7 

კვ.მეტრიდან VII სართული - 224,02 კვ.მ. ფართი 
94080 ლარი 

12 კონსტანტინე მათითაშვილი 

ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. #25-ში მდებარე 4723,7 
კვ.მეტრიდან II სართული - 59,29 კვ.მ. ფართი; შენობა-

ნაგებობა #7 ფართობი - 468,6 კვ.მ. აქედან I-ლი სართული 
- 6,55 კვ.მ. ფართი 

27 531 ლარი 



13 ჯონდო გიგანი 
ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. #25-ში მდებარე 4723,7 

კვ.მეტრიდან VI სართული - 637,2 კვ.მ. ფართი 
183540 ლარი 

14 ბესარიონ ხარძიანი 
ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. #25-ში მდებარე 4723,7 

კვ.მეტრიდან V სართული - 316,35 კვ.მ. ფართი 
132720 ლარი 

15 მარო მაცაბერიძე 
ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. #25-ში მდებარე 4723,7 
კვ.მეტრიდან III სართული - 405,5 კვ.მ. და II სართული - 

257,8 კვ.მ. ფართი 
198 990 ლარი 

16 

ბესარიონ ხარძიანი 

ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. #25-ში მდებარე შენობა-
ნაგებობა #7 ფართობით - 4686 კვ.მ.; აქედან II სართულის 
105,42 კვ.მ.; II სართულის 27,60 კვ.მ.; II სართულის 23,87 

კვ.მ.; II სართულის 27,60 კვ.მ. 

316831 ლარი 

ვეფხია ბერაძე 
ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. #25-ში მდებარე 4723,7 

კვ.მ. ფართიდან I სართულის 84 კვ.მ. 

თამარ ხუროშვილი 
ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. #25-ში მდებარე 4723,7 

კვ.მ. ფართიდან I სართულის 82 კვ.მ. 

მარინა საჯაია 
ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. #25-ში მდებარე 4723,7 

კვ.მ. ფართიდან I სართულის 84 კვ.მ. 

ოთარ ხარჩილავა 
ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. #25-ში მდებარე 
ნაგებობა  #1 ფართობით 7006 კვ.მ.დან 19 კვ.მ. 

სს „მასპინძელი“ 

ქ. თბილისში, ვაჟა-ფშაველას გამზ. #25-ში მდებარე 4723,7 
კვ.მ.-დან I სართულის 18 კვ.მ.; VII სართულის 156,67 
კვ.მ.; შენობა-ნაგებობა #7 ფართობით 468,6 კვ.მ.-დან I 

სართულის 17,33 კვ.მ. 

17 თამთა მამაიაშვილი 

ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. #25-ში მდებარე შენობა-
ნაგებობა #7 ფართით 468,6 კვ.მ. აქედან: I-ლ სართულზე 
მდებარე 44,85 კვ.მ. ფართი, 28,64 კვ.მ. ფართი 28,51 კვ.მ. 
ფართი; II სართულზე მდებარე 27,94 კვ.მ. ფართი, 24,77 
კვ.მ. ფართი; ნაგებობა #7-ში I სართულზე 28,51 კვ.მ. 

ფართი I სართულზე 48,29 კვ.მ. ფართი, უძრავი ქონება 
განთავსებულია 4782 კვ.მ. მიწის ფართზე 

97318,2 ლარი 

18 ია პაპიაშვილი 
ქ. თბილისი, ქვემო ფონიჭალა, სადგურის მიმდებარე 

ტერიტორიაზე მდებარე 1144 კვ.მ. მიწის ნაკვეთი, მასზე 
განთავსებული #1 შენობა-ნაგებობა 

20000 ლარი 

19 ივანე ხავთასი 
ქ. თბილისი, რუსთაველის გამზ. #30-ში მდებარე 584  კვ.მ. 

სარდაფი და მასზე დამაგრებული მიწის ფართი 
327 040 ლარი 



20 რუსუდან დაუშვილი 

ქ. თბილისში, თავისუფლების მოედანი, მიწისქვეშა 
გადასასვლელში არსებული 338,54 კვ.მ. 

არასაცხოვრებელი ფართიდან რუსუდან დაუშვილის 
კუთვნილი 100 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართი 

56000 ლარი 

21  ნატალია კვარაცხელია 

ქ. თბილისში, თავისუფლების მოედანი, მიწისქვეშა 
გადასასვლელში არსებული 338,54 კვ.მ. 

არასაცხოვრებელი ფართიდან ნატალია კვარაცხელიას 
კუთვნილი 100 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართი 

56 000 ლარი 

22 ინდ. მეწარმე ზურაბ მაჩხანელი 

ქ. მცხეთაში, თეატრონის ტერიტორიაზე მდებარე 800 
კვ.მ. არასასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთი (მიწის 

(უძრავი ქონების) სარეგისტრაციო #720704318) 

151000 ლარი 

ქ. მცხეთაში, თეატრონის ტერიტორიაზე მდებარე 1800 
კვ.მ. არასასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთი (მიწის 

(უძრავი ქონების) სარეგისტრაციო #720704321) 

ქ. მცხეთაში, თეატრონის ტერიტორიაზე მდებარე 800 
კვ.მ. არასასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთი (მიწის 

(უძრავი ქონების) სარეგისტრაციო #720704320) 

ქ. მცხეთაში, თეატრონის ტერიტორიაზე მდებარე 800 
კვ.მ. არასასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთი (მიწის 

(უძრავი ქონების) სარეგისტრაციო #720704317) 

ქ. მცხეთაში, თეატრონის ტერიტორიაზე მდებარე 800 
კვ.მ. არასასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთი (მიწის 

(უძრავი ქონების) სარეგისტრაციო #720704319) 

 

საერთო ჯამური ღირებულება:  2 729 433.6 ლარი 

 

# მჩუქებელი იურიდიული პირი                     უძრავი ქონების დასახელება ღირებულება 

1 სს „მშენებელი - 96“ 
ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. #16-ში მდებარე 508 

კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართი 
200 000 ლარი 

2 შპს „აბა და კომპანია“ 
ქ. თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზ. #164-ში 

მდებარე არასაცხოვრებელი ფართი 589 კვ.მ. (სარდაფი) 
და მასზე წილობრივად დამაგრებული მიწა 

176 700 ლარი 

3 შპს „ელექტრონი 88“ 
ქ. თბილისი, აკ.წერეთლის გამზ. #67ა-ში მდებარე 39,36 

კვ.მ. ფართი, განთავსებული შენობა ნაგებობის I 
სართულზე 

1200 ლარი 



4 შპს „მარიალი“  

ქ. თბილისი, ქავთარაძის ქ.#27-ის მიმდებარედ 
არსებული 6482 კვ.მ. მიწის ფართი მასზე განთავსებული 
შენობა-ნაგებობები N1 და N2 საერთო ფართით 242,46 

კვ.მ. და  მშენებარე ნაგებობა 

100000 ლარი 

5 
სს „დიპლომის შემდგომი 
განათლების სახელმწიფო 

სამედიცინო აკადემიის კლინიკა“ 

ქ. თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ. #29-31-33-ში მდებარე 
1050 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართი, განთავსებული 

შენობის 1-2 სართულზე 
588000 ლარი 

6 სს „არტ კომპანია“ 
ქ. თბილისი, აეროპორტის ტერიტორიის ღობესა და 
ლოჭინის ხევს შორის მდებარე 24200 კვ.მ. მიწის 

ნაკვეთიდან 4200 კვ.მ. მიწის ფართი 
40616 ლარი 

7 შპს „შუმერი“ 

ქ. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი, ყოფილი მე-VIII 
ლეგიონის მიმდებარედ არსებული 515 კვ.მ. მიწის 

ფართი მასზე განთავსებული 58 კვ.მ. შენობა-
ნაგებობებით 

60 000 ლარი 

8 მესაკუთრე არ არის მითითებული 
ქ. თბილისი, სამხრეთ ფარეხის ქ. #84 (ნაკ. 4/50) მდებარე 

1490 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთი 
ღირებულება არ 

არის მითითებული 

9 შპს „ქართლი“ 
ქ. თბილისი, ჩიტაიას ქ. #39ა-ში მდებარე 1979,8 კვ.მ. 

მიწის ფართი 
831 516 ლარი 

10 
შპს „ბი ეს არ - სი დი ჯი 

დეველოპმენტი“ 

ქ. თბილისი, სპორტული გამაჯანსაღებელი კომპლექსი 
„მიზური“-ის ტერიტორიაზე, ექიმთა დახელოვნების 
ინსტიტუტის მიმდებარედ, მდინარე ვერეს ხეობაში 

არსებული 19 540 კვ.მ. მიწის ნაკვეთი 

5 627 520 ლარი 

11 შპს „კობა“ 

ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. #25-ში მდებარე 
ნაგებობა #1 - საერთო ფართით 7006 კვ.მ. მათ შორის 
2263,3 კვ.მ. - აქედან მარჯვენა ფრთა II-V სართულის 

ჩათვლით 1699 კვ.მ. ფართი 

713 580 ლარი 

12 შპს „თი ჯი ელ სპორტი“ 

ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. #25-ში მდებარე შენობა-
ნაგებობა #1-ის, I-ლ სართულზე 269 კვ.მ. 

არასაცხოვრებელი ფართი, I-ლი სართულის ჰოლის 
მესამედი ნაწილი 40.3 კვ.მ. და სარდაფი 255 კვ.მ. 

ნაგებობა #1-ის, I-ლი სართულზე 109,1 კვ.მ. ფართი 
(წილობრივ მიწასთან ერთად) 

346 150 ლარი 

13 

შპს „ერთგულება“ 

გორის რაიონი, სოფელ ქურთაში მდებარე 3588 კვ.მ. 
მიწის ნაკვეთი, მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობით 
- საერთო ფართით 124,9 კვ.მ. (მათ შორის საცხოვრებელი 

ფართით 105,3 კვ.მ., დამხმარე 19,6 კვ.მ.) 

74 820 ლარი 

14 
გორის რაიონი, სოფელ ქურთაში მდებარე 445 კვ.მ. მიწის 

ნაკვეთი, მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობით - 
საერთო 166,5 კვ.მ. (მათ შორის საცხოვრებელი ფართით 

27 650 ლარი 



67,8 კვ.მ., დამხმარე 85,2 კვ.მ.) 

15 შპს „ნიუ მარკეტი“ 

ქ. თბილისში, თავისუფლების მოედანი, მიწისქვეშა 
გადასასვლელში არსებული 338,54 კვ.მ. 

არასაცხოვრებელი ფართიდან შპს „ნიუ მარკეტის“ 
კუთვნილი 104,68 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართი 

58620,80 ლარი 

 

საერთო ჯამური ღირებულება:  8 846 372.80 ლარი 

 

ინფორმაცია სამეწარმეო წილის შესახებ 

 
 

# მჩუქებელი ფიზიკური პირი                     უძრავი ქონების დასახელება ღირებულება 

1 მარინე იოსელიანი 
შპს „მცირეინვაზიური ქირურგიული ცენტრის“ 70% 

წილი 
ღირებულება არ 

არის მითითებული 

 

 

# მჩუქებელი იურიდიული პირი                     უძრავი ქონების დასახელება ღირებულება 

1  შპს „იბერია-შიპინგი“ შპს „იბერია სუფსა შიპინგის“ 100% წილი 
ღირებულება არ არის 

მითითებული 
2 

შპს „ნავთობსადენების სამშენებლო 
კომპანიის“ 

შპს „გეო-ტეკის“ 51% წილი 

 
 


