სახელმწიფოსათვის ჩუქების ფორმით გადაცემული ქონება
პერიოდი: 2009 წელი

ინფორმაცია მოძრავი ქონების შესახებ
#

1

2

3

მჩუქებელი ფიზიკური პირი

მოძრავი ქონების დასახელება

ღირებულება

ა/მანქანა ტოიოტა ჰაილუქსი (3 ერთეული)

121770 ლარი

ა/მანქანა მერსედეს ბენცი S430

21000 აშშ დოლარი

ა/მანქანა ჰიუნდაი ტუქსონი

36239 ლარი

ა/მანქანა ჰიუნდაი ტუქსონი

36239 ლარი

ა/მანქანა ვაზ 21213

3000 აშშ დოლარი

ა/მანქანა ტოიოტა (10 ერთეული)

351000 ლარი

ა/მანქანა ტოიოტა კამრი

49170 ლარი

ა/მანქანა ოპელ ვექტრა

5000 ლარი

გიორგი ბუქულაშვილი

ხახული დვალიძე

ალექსანდრე ობოლაძე

4

ნიკოლოზ ქობულაშვილი

5

ივანე მერაბიშვილი

6

ნიკოლოზ ნაყოფია

ა/მანქანა ტოიოტა ჰაილუქსი

25000 აშშ დოლარი

7

ლევან კახიანი

ა/მანქანა ბმვ 520i

5500 აშშ დოლარი

8

ოლეგ ტომილინი

ა/მანქანა VAZ-21213

7000 აშშ დოლარი

ა/მანქანა ტოიოტა ჰაილუქსი - 12 ცალი

499399,2 ლარი

ა/მ ნისან ნავარა - 30 ცალი

1052590 ლარი

9

პისტოლეტის სისტემის ცეცხლსასროლი იარაღი
"სტეჩკინი აპს"

5000 ლარი

პეტრე დევრიშაძე
10
11

ალექსანდრე აიკობიძე

ა/მ ნისან ნავარა

25000 აშშ დოლარი

12

ვახტანგ მირიანაშვილი

ა/მ ოპელ ვექტრა

6500 ლარი

13

მამუკა გურგენიძე

ა/მ ოპელ ვექტრა - 2 ცალი

12500 ლარი

14

მარინა ჯანანაშვილი

ა/მანქანა ტოიოტა-კამრი

36410 ლარი

15

ნანა გოგინაშვილი

ა/მანქანა მითსუბიში- პაჯერო

20000 ლარი

16

დავით მაისურაძე

ა/მანქანა ბე-ემ-ვე 520

2500 ლარი

17

თეიმურაზ თადაძე

ა/მანქანა ფორდ ტრანზიტი(2 ცალი)

30000 ლარი

ა/მანქანა ტოიოტა ლენდ-კრუიზერი(4 ცალი), ა/მანქანა
ვაზ 21

184000 ლარი

18

მამუკა თოიძე

19

მერაბ შენგელია

ა/მანქანა ვაზ 21(2 ცალი)

9000 ლარი

20

როლანდ ყაზაიშვილი

ა/მანქანა მერცედესი

7500 აშშ დოლარი

21

მერი ქურცაძე

ა/მანქანა ტოიოტა ლენდ-კრუიზერი

40000 ლარი

22

დავით ცერცვაძე

ა/მანქანა ფოლკსვაგენ ტოუარჯი

28000 ლარი

ა/მანქანა მერსედესი

8000 ლარი

ა/მანქანა აუდი

10000 ლარი

ა/მანქანა ვაზ-2131

6000 ლარი

ა/მანქანა უაზ 31

7000 ლარი

ა/მანქანა ვაზ 21

7000 ლარი

23

მინდია წიკლაური

24

თამაზ ზედელაშვილი

ა/მანქანა ვოლვო

15017 ლარი

25

გიორგი მიქაბერიძე

ა/მანქანა ბმვ

15000 აშშ დოლარი

26

თამარ ჩაჩუა

ა/მანქანა ნისან-ტიიდა(2 ცალი)

2 0000 აშშ დოლარი

27

ზურაბ კირკიტაძე

ა/მანქანა ბმვ იქს 5

15000 აშშ დოლარი

28

აპოლონ ლორია

ა/მანქანა მითსუბიში მონტერო

8500 აშშ დოლარი

29

ნიკოლოზ კეჩხუაშვილი

მაკაროვის სისტემის პისტოლეტი

5000 ლარი

30

ციალა მაჩაიძე

ა/მანქანა მერსედეს ბენცი

13000 აშშ დოლარი

#

მჩუქებელი იურიდიული პირი

მოძრავი ქონების დასახელება
50 ერთეული პისტოლეტი

1

შპს "მაგნუმი"

60 ერთეული პისტოლეტი
9მმ კალიბრის პისტოლეტი "ბარაკ"

2

შპს "ტოიოტა ცენტრი თბილისი"

მოტოროლერი Cygnus RS, 2008

3

შპს "პლანეტა XXIII"

ა/მანქანა ჰიუნდაი ტუქსონი (10 ერთეული)

ღირებულება

ღირებულება არ არის
მითითებული

880 ლარი
ღირებულება არ არის
მითითებული
308580 ლარი

ფერსა-გიორგიწმინდის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
საერთაშორისო არასამთავრობო
4

ორგანიზაცია "ქეა-საერთაშორისო

სვირი-ტატანისის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

კავკასაიში"

ღირებულება არ არის
მითითებული

ნაოხების სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

5

შპს "ალაზანი მ"

6

სს "საქართველოს ბანკი"

7

საქველმოქმედო ფონდი "ცისკარი"

8

სს "თბილისის საერთაშორისო
აეროპორტი"

ლითონის მილი დ. 325 მმ., სიგრძე 333 მ.

10323 ლარი

ლითონის მილი დ. 426 მმ., სიგრძე 644 მ.

26404 ლარი

ლითონის მილი დ. 530 მმ., სიგრძე 1491,5 მ.

96947,5 ლარი

ა/მანქანა ტოიოტა ჰაილუქსი (2 ერთეული)

56112.92 ლარი

ა/მანქანა ტოიოტა ლენდ კრუიზერ პრადო (MY2008-VX4.0L PETROL)

75460 ლარი

კომპრესორი ЗИФ-55

702.26 ლარი

ელექტროშემდუღებელი აგრეგატი адб-318УI

1198,78 ლარი

ა/მანქანა ჰიუნდაი GETZ (2 ერთეული)

35838 ლარი

ა/მანქანა ნისან ურვანი

47060 ლარი

ა/მანქანა ლადა 21214-126-20

16500 ლარი

ა/მანქანა ტოიოტა ჰაილუქსი

43000 ლარი

ა/მანქანა ფორდ ტრანზიტი

11000 ლარი

ტექნიკა (არ არის დაკონკრეტებული)

ღირებულება არ არის

ხელის რაიოსადგურები და მობილური

მითითებული

რადიოსადგურები
ცეცხლმაქრი

9

კავშირი "დოსტაქარი"

მატერიალური ფასეულობები (არ არის
დაკონკრეტებული)
ტექნიკა (არ არის დაკონკრეტებული)

10

საქველმოქმედო ფონდი „ცისკარი“

საინფორმაციო ტექნოლოგიური დაფები და 2 ცალი
დივანი

11

12

შპს დაზღვევის საერთაშორისო
კომპანია „ირაო“
საზოგადოებრივი ინიციატივების
ფონდის გამგეობა

3102139 ლარი

63226.6 ლარი

4752 ლარი

ა/მანქანა ვოლკსვაგენ პასატი(5 ცალი)

231880 ლარი

10 ერთეული კონდიციონერი

14467,88 ლარი

სამშენებლო მასალები

2500 ლარი

13

შპს „ქართული შაქარი“

ა/მანქანა ვაზ 21( 2 ცალი)

22400 ლარი

14

შპს „კრეს ავტობუსი’

ა/მანქანა ფოლკსვაგენ პასატი

38700 ლარი

ბი-ფი ექსფლორეიშნ(კასპის ზღვა)
15

ლიმიტიდი, საქართველოს

ა/მანქანა ტოიოტა ჰაილუქსი

ფილიალი

არ არის
მითითებული

ა/მანქანა ტოიოტა ლენდკრუიზერ(6 ცალი)
არ არის

16

BP Georgia

ა/მანქანა ტოიოტა ჰაილუქსი(4 ცალი)

17

შპს „ტექნოავტო“

ა/მანქანა სუბარუ იმპრეზა

26818,54 ლარი

ა/მანქანა შევროლე სუბურბან

9000 ლარი

18

რუსეთის ფედერაციის აინდი
ინდერბაევი

მოძრავიუ ქონება დანართი 1
ა/მანქანა ნივა
19

შპს „სპეც-კაპ სერვისი“
ა/მანქანა მერსედესი
ა/მანქანა ბმვ

20

შპს „ალიონი 99“

ა/მანქანა მიცუბისი აუტლენდერი

მითითებული

ღირებულება არ არის
მითითებული
2700 ლარი
4000 ლარი
11500 ლარი
31132 ლარი

21

სს „თამ“

ა/მანქანა მიცუბისი ნატივა

25256 ლარი

ა/მანქანა ტოიოტა LC70 (6 ერთეული)

339570 ლარი

უძრავი ქონების დასახელება

ღირებულება

ინფორმაცია უძრავი ქონების შესახებ
#

მჩუქებელი ფიზიკური პირი

1

რომან მძევაშვილი

ქ. თბილისში, ლიუბლიანას ქ. N18/20-ში არსებული 2254
კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის

60000 ლარი

ნაკვეთი

#

მჩუქებელი იურიდიული პირი

უძრავი ქონების დასახელება

ღირებულება

ქ. ფოთში, კოკაიას ხეივნის N1-ში მდებარე N2 შენობა
1

შპს "ჯორჯიან ტრანს ექსპედიცია-

ნაგებობიდან 572 კვ.მ. ფართი (უძრავი ქონება

ფოთი"

განთავსებულია 1999 [დაუზუსტებელ] კვ.მ. მიწის

295000 ლარი

ნაკვეთზე)
ქ.თბილისში ფაღავას ქ#16, ცისკრის ქ#11,
2

კომპანია CBR CAPITAL LIMITED

მთავარანგელოზისქ#8/21 მდებარე 2057კვ.მ
დაუზუსტებელი არასასოფლო სამეურნეო

2615000

დანიშნულების მიწა
3

ამხანაგობა „ჭავჭავაძე 2002“

4

სს „ეკრანი“

ქ.თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ.#37 მდებარე

ღირებულება არ არის

არასაცხოვრებელი ფართი 15 კვ.მ ფართი

მითითებული

ქ. თბილისში დიდი ხეივნის ქ. #3ში მდებარე 50 კვ.მ. მიწა

10000 ლარი

