
სახელმწიფოსათვის ჩუქების ფორმით გადაცემული ქონება 

პერიოდი: 2008 წელი 

 

ინფორმაცია მოძრავი ქონების შესახებ 

# მჩუქებელი ფიზიკური პირი                     მოძრავი ქონების დასახელება ღირებულება 

1 ნიკა ნიკოლეიშვილი ა/მანქანა ოპელ ვექტრა 3000 აშშ დოლარი 

2 ზურაბ ჩაგანავა 
ა/მანქანა ტოიოტა კოროლა (3 ერთეული), შკოდა 

ოქტავია, ოპელ ვექტრა 

ღირებულება არ არის 

მითითებული 

3 ფახრადინ მუმუშოვა ა/მანქანა ვაზ-21214 13694 ლარი 

4 გიორგი ბურჭულაძე 

ა/მანქანა ტოიოტა პრადო 43942,5 ლარი 

ა/მანქანა ტოიოტა პრადო 43942,5 ლარი 

5 ანდრო დევდარიანი ა/მანქანა ტოიოტა პრადო 68834,5 ლარი 

6 ვლადიმერ ლაჩინოვი ა/მანქანა ოპელ ვექტრა 7000 ლარი 

7 მიხეილ ჟორჟოლიანი ა/მანქანა VOLKSWAGEN TOUREG 72119,95 ლარი 

8 ივანე კერესელიძე ა/მანქანა ოპელ ვექტრა 5000 ლარი 

9 სერგო ზიბზიბაძე ა/მანქანა VOLKSWAGEN PASAT 2,0 KAT 4400 აშშ დოლარი 

10 ელიზბარ ოდიშარია 

ა/მანქანა ჰიუნდაი ტუქსონი 21500 აშშ დოლარი 

ა/მანქანა ჰიუნდაი ტუქსონი 21500 აშშ დოლარი 

11 ნელი გელაშვილი 

ა/მანქანა ჰიუნდაი ტუქსონი 21500 აშშ დოლარი 

ა/მანქანა ჰიუნდაი ტუქსონი 21500 აშშ დოლარი 

12 ანზორ მარგიანი ცხენი (დაბ. 1992 წ.) 1500 ლარი 

13 ბეგლარ ბაბუციძე ა/მანქანა ტოიოტა ლენდკრუიზერი 4.2TD 1999 22000 ლარი 

14 გიორგი კვირიკაშვილი ა/მანქანა ჰიუნდაი ტუქსონი 21500 აშშ დოლარი 

15 ბესიკ შუბლაძე ა/მანქანა ვაზ 2107 6000 ლარი 



16 

ნოშრევან ნეკრესელაშვილი 

ა/მანქანა იამახა რეისინგ სპორტი (5 ერთეული) 14010 ლარი 

17 

ა/მანქანა ტოიოტა კამრი (6 ერთეული), ა/მანქანა ტოიოტა 

ჰაილუქსი (5 ერთეული), ა/მანქანა ტოიოტა პრადო (1 

ერთეული), ა/მანქანა ჰიუნდაი ტუკსონი (2 ერთეული) 

ღირებულება არ არის 

მითითებული 

18 თენგიზ ფერაძე ა/მანქანა ვაზ 2121 9000 აშშ დოლარი 

19 ლევან ჩქარეული ა/მანქანა ნისან ნავარა 26500 აშშ დოლარი 

20  ალექსანდრე ჩიქოვანი ა/მანქანა ნისან ნავარა 26500 აშშ დოლარი 

21 ალექსანდრე ხომასურიძე ა/მანქანა ლექსუს GX470 35000 აშშ დოლარი 

22 გიორგი ბექულაშვილი 

ა/მანქანა ჰიუნდაი ტუკსონი  36239 ლარი 

ა/მანქანა ჰიუნდაი ტუკსონი  36239 ლარი 

23 ზვიად ცხოვრებაძე ა/მანქანა რენჯ როვერი 89000 აშშ დოლარი 

24 გიორგი ზაქაიძე 

ა/მანქანა რენჯ როვერ სპორტ 2.7D 60500 აშშ დოლარი 

ა/მანქანა მერსედესი 15000 აშშ დოლარი  

25 ვლადიმერ ახვლედიანი სამომსახურებო ძაღლი (4 ერთეული) 2000 ლარი 

25 გენადი დონაძე ა/მანქანა ჰონდა CBR 1000 10000 აშშ დოლარი 

26 გიორგი მეზვრიშვილი 

ა/მანქანა მერსედეს ბენც ML 350 19000 აშშ დოლარი 

ა/მანქანა მერსედეს ბენც ML 350 19000 აშშ დოლარი 

27 ილია თაბაგარი 

ა/მანქანა ჰიუნდაი ტუქსონი 21000 აშშ დოლარი 

ა/მანქანა ჰიუნდაი ტუქსონი 21000 აშშ დოლარი 

28 ავთანდილ ავსაჯანიშვილი ა/მანქანა ბმვ 735 35000 აშშ დოლარი 

29 ნოდარ ტოტოღაშვილი ა/მანქანა ჰიუნდაი ტუქსონი 21000 აშშ დოლარი 

30 გარეგინ სარქისიანი ა/მანქანა ნისან ნავარა (2 ერთეული) 53000 აშშ დოლარი 

31 აკაკი ხიჯაკაძე ა/მანქანა ტოიოტა კამრი 44500 ლარი 

 

 



# მჩუქებელი იურიდიული პირი                     მოძრავი ქონების დასახელება ღირებულება 

1 შპს "კრეს ავტო ჰაუსი" ა/მანქანა "ფოლკსვაგენ ჰასატი" 44800 ლარი 

2 შპს "ენ-ჯი-ემ კომპანია" 

ა/მანქანა "ტოიოტა ჰაილუქსი 2.5D" 23850 ლარი 

ა/მანქანა "ტოიოტა ჰაილუქსი 2.5TD" 23850 ლარი 

3 შპს "საქართველოს ავიახაზები" 

CZ-85 347,79 ლარი 

CZ-85 347,79 ლარი 

GLOK-17 1883,25 ლარი 

GLOK-17 1883,25 ლარი 

MAKAROV 425,25 ლარი 

4 
შპს "უშიშროებისა და საკუთრების 

დაცვის სამსახური - თორნი" 
ა/მანქანა ტოიოტა პრადო 48900 ლარი 

5 

შპს "სანიტარული 

ზედამხედველობის ცენტრალური 

ლაბორატორია "ჯანმრთელობა" 

მიკროსკოპი 

6148 ლარი ლაბორატორიული ყუთი 

ავტოკალი 

6 შპს "პლანეტა XXIII" 

ა/მანქანა ტოიოტა ჰაილუქსი, ა/მანქანა ტოიოტა კოროლა, 

ა/მანქანა ტოიოტა კამრი, ა/მანქანა ჰიუნდაი ტუკსონ 

(ჯამში 77 ერთეული) 

1785988 აშშ დოლარი 

ა/მანქანა ჰიუნდაი ტუქსონი 2,7 ა/ტ (3 ერთეული), 

ა/მანქანა ტოიოტა კამრი 2,4 ა/ტ 
102543 აშშ დოალრი 

7 შპს "საქართველოს მარანი" ა/მანქანა ტოიოტა ჰაილუქსი (4 ერთეული) 154040 ლარი 

8 შპს "შავი ზღვის ტერმინალი" ა/მანქანა ტოიოტა ჰაილუქსი 26500 აშშ დოლარი 

9 შპს "მიკრომედია XXI" ინვენტარი და საოფისე ტექნიკა 323993,88 ლარი 

10 შპს "მაგნუმი" ცეცხლსასროლი იარაღი (11 ერთეული)  9460 ლარი 

11 შპს "7sky" ა/მანქანა გაზ-66 8000 აშშ დოლარი 

12 შპს "დიონისე გ.ს." 
ა/მანქანა ტოიოტა ჰაილუქსი (21 ერთეული), ა/მანქანა 

ტოიოტა ლენდკრუიზერი 
506100 აშშ დოლარი 



13 შპს "ტოიოტა ცენტრი თბილისი" ა/მანქანა ტოიოტა ლენდ კრუიზერ 200 86098,45 ლარი 

14 შპს ავიაკომპანია "ევროლაინი" 

ა/მანქანა ტოიოტა კამრი 2.4 26500 აშშ დოლარი 

ა/მანქანა ტოიოტა რავ4 2.4 33600 აშშ დოლარი 

ა/მანქანა ტოიოტა ლენდკრუიზერი 18900 აშშ დოლარი 

ა/მანქანა ტოიოტა კოროლა 1.8 21000 აშშ დოლარი 

15 შპს "ასკოტ ტენოლოჯი" ა/მანქანა ტოიოტა ჰაილუქსი (5 ერთეული) 120500 აშშ დოლარი 

16 შპს "ერთგულება" 

ა/მანქანა ტოიოტა ლენდკრუიზერი პრადო 69482 ლარი 

ა/მანქანა სუბარუ ლეგასი 39900 ლარი 

ა/მანქანა ნისან X-TRAIL 38527,5 ლარი 

ა/მანქანა ჰიუნდაი ტუკსონი 31500 ლარი 

ა/მანქანა ტოიოტა პრადო 42730,5 ლარი 

ა/მანქანა ტოიოტა კოროლა 28720,5 ლარი 

ა/მანქანა შკოდა ROOMSTER 24377,4 ლარი 

ა/მანქანა ნისან ტიიდა 

46233 ლარი 

ა/მანქანა ნისან ტიიდა 

ა/მანქანა ნისან სანი 22275,9 ლარი 

ა/მანქანა ტოიოტა კამრი 

71451 ლარი 

ა/მანქანა ტოიოტა კამრი 

17 შპს "მაგნუმი" 2 ერთეული ცეცხლსასროლი პისტოლეტი "იერიხო-941" 1720 ლარი 

18 
საქართველოს შეერთებული 

შტატების საელჩოს კომისია 

მინი ავტობუსი 

467216,33 აშშ 

დოლარი 
მინი ავტობუსი 

მინი ავტობუსი 



მინი ავტობუსი 

19 შპს "ტოიოტა ცენტრი თბილისი" 

ა/მანქანა ტოიოტა ლენდ კრუიზერი 200 

158128,26 ლარი 

ა/მანქანა ტოიოტა ლენდ კრუიზერი 200 

ა/მანქანა ლექსუსი LS 460L 1178605,2 ლარი 

ა/მანქანა ლექსუსი LX 570 116637,58 ლარი 

20 
სს "თბილისის საერთაშორისო 

აეროპორტი" 
მისაბმელიან სატკეპნ. მანქანა ду-39Б 513,72 ლარი 

21 შპს "მათე მოტორსი" ა/მანქანა ნისან ნავარა 36615,47 ლარი 

22 შპს "პეკული" ა/მანქანა ნისან ნავარა (7 ერთეული) 277928,98 ლარი 

23 შპს "ლუკ მარკეტი" ა/მანქანა ტოიოტა ჰაილუქსი 2.5D (5 ერთეული) 
ღირებულება არ არის 

მითითებული 

24 

შპს "ოასის ოთომათიქ ასანსორ 

სისთემლერი ელექთრონიქ ინშაათ 

ითჰალათ სანაი ვე თიჯარეთი" 

ლიფტი (400 კგ, სიჩქარე 1.6 მ/წმ) 

60000 აშშ დოლარი 

ლიფტი (1000 კგ, სიჩქარე 1.6 მ/წმ) 

25 "ოლდინგტონ ინვესტ კორპ." 
ა/მანქანა ტოიოტა ჰაილუქსი (12 ერთეული), ა/მანქანა 

ტოიოტა LC 70 (18 ერთეული) 

ღირებულება არ არის 

მითითებული 

26 შპს "გუდვილი" ა/მანქანა ტოიოტა ჰაილუქსი (49 ერთეული) 1675717 ლარი 

27 შპს "თბილისის იპოდრომი" 

ცხენი 3412 ლარი 

ცხენი 3412 ლარი 

ცხენი 727 ლარი 

ცხენი 11250 ლარი 

28 შპს "აისბერგი-3" მოტოციკლი მონდიალი 2200 აშშ დოლარი 

 

 

 

 



ინფორმაცია უძრავი ქონების შესახებ 

 

# მჩუქებელი ფიზიკური პირი                     უძრავი ქონების დასახელება ღირებულება 

1 მამუკა ფოთოლაშვილი 

ქ. თბილისი, რ. ლაღიძის ქ. N2/რუსთაველის გამზ. N27 

(ნაკვ. 15/001) მდებარე სარდაფი ფართით 75 კვ.მ. 
128120 აშშ დოლარი  

ქ. თბილისი, რ. ლაღიძის ქ. N2/რუსთაველის გამზ. N27 

(ნაკვ. 15/001) მდებარე სარდაფი ფართით 180 კვ.მ. 
269870 აშშ დოლარი 

ქ. თბილისი, რ. ლაღიძის ქ. N2/რუსთაველის გამზ. N27 

(ნაკვ. 15/001) მდებარე სარდაფი ფართით 280 კვ.მ. 
297241 აშშ დოლარი 

ქ. თბილისი, რ. ლაღიძის ქ. N2/რუსთაველის გამზ. N27 

(ნაკვ. 15/001) მდებარე სარდაფი ფართით 154 კვ.მ. 
234770 აშშ დოლარი 

2 ვახტანგ ჯიმშელეიშვილი 

ქ. თბილისში, სანაპიროს ქ. N1-ში (დედაენის პარკის 

ტერიტორია) მდებარე 1095 კვ.მ. მიწის ნაკვეთი მასზე 

განთავსებული შენობა-ნაგებობებით, საერთო ფართით 

1370 კვ.მ.  

700000 ლარი 

3 ირმა ხარატიშვილი 
გურჯაანის რაიონი, სოფელი ბაკურციხე, "ყურყურის 

უნივერმაღი" 
50000 აშშ დოალრი  

4 კობა ძლიერიშვილი ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. N41, ბინა N23 (80 კვ.მ.) 150000 ლარი 

5 ზურაბ ფორჩხიძე ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. N41, ბინა N25 (53 კვ.მ.) 110000 ლარი 

6 ლიანა ისაკაძე ქ. ბორჯომი "პლატო" 50000 ლარი 

 

 

 

# მჩუქებელი იურიდიული პირი                     უძრავი ქონების დასახელება ღირებულება 

2 შპს "გორგასალი I" 

ქ. თბილისში, გორგასლის ქ. N1/6-ში მდებარე 249,00 კვ.მ. 

ფართი, განთავსებული შენობა-ნაგებობის მე-2 

სართულზე 

35200 ლარი 

 

 

 

 



ინფორმაცია სამეწარმეო წილის შესახებ 

 

# მჩუქებელი იურიდიული პირი                     უძრავი ქონების დასახელება ღირებულება 

3 შპს "ITERA CIS LLC" შპს "ბორჯომგაზის" 20% წილი 
ღირებულება არ არის 

მითითებული 

4 

შპს "ჯეოსელის" დამფუძნებელ-

პარტნიორი სს "გურტელ 

ტელეკომუნიკაციონ იატრიმ ვე დის 

ტიქარეტ ანონიმ სიკრეტი" 

სს "გურტელ ტელეკომუნიკაციონ იატრიმ ვე დის 

ტიქარეტ ანონიმ სიკრეტის" საწესდებო კაპიტალის 100% 

წილიდან 2,5% წილი 

250025 აშშ დოლარი 

 

 

 



სახელმწიფოსათვის ჩუქების ფორმით გადაცემული ქონება 

პერიოდი: 2009 წელი 

 

ინფორმაცია მოძრავი ქონების შესახებ 

# მჩუქებელი ფიზიკური პირი                     მოძრავი ქონების დასახელება ღირებულება 

1 გიორგი ბუქულაშვილი 

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 

2 ხახული დვალიძე ა/მანქანა ვაზ 21213 3000 აშშ დოლარი 

3 ალექსანდრე ობოლაძე 

ა/მანქანა ტოიოტა (10 ერთეული) 351000 ლარი 

ა/მანქანა ტოიოტა კამრი 49170 ლარი 

4 ნიკოლოზ ქობულაშვილი ა/მანქანა ოპელ ვექტრა 5000 ლარი 

5 ივანე მერაბიშვილი 
პისტოლეტის სისტემის ცეცხლსასროლი იარაღი 

"სტეჩკინი აპს" 
5000 ლარი 

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 

9 

პეტრე დევრიშაძე 

ა/მანქანა ტოიოტა ჰაილუქსი - 12 ცალი  499399,2 ლარი 

10 ა/მ ნისან ნავარა - 30 ცალი 1052590 ლარი 

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 

18 მამუკა თოიძე 

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

ვაზ 21 

 

184000 ლარი 

 

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 

23 მინდია წიკლაური 

ა/მანქანა მერსედესი  

ა/მანქანა აუდი 

ა/მანქანა ვაზ-2131 

ა/მანქანა უაზ 31 

ა/მანქანა ვაზ 21 

8000 ლარი 

10000 ლარი 

6000 ლარი 

7000 ლარი 

7000 ლარი 

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 ღირებულება 

1 შპს "მაგნუმი" 

50 ერთეული პისტოლეტი 
ღირებულება არ არის 

მითითებული 
60 ერთეული პისტოლეტი 

9მმ კალიბრის პისტოლეტი "ბარაკ" 880 ლარი 

2 შპს "ტოიოტა ცენტრი თბილისი" მოტოროლერი Cygnus RS, 2008 
ღირებულება არ არის 

მითითებული 

3 შპს "პლანეტა XXIII" ა/მანქანა ჰიუნდაი ტუქსონი (10 ერთეული) 308580 ლარი 

4 

საერთაშორისო არასამთავრობო 

ორგანიზაცია "ქეა-საერთაშორისო 

კავკასაიში" 

ფერსა-გიორგიწმინდის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია 

ღირებულება არ არის 

მითითებული 
სვირი-ტატანისის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია 

ნაოხების სასმელი წყლის რეაბილიტაცია 

5 შპს "ალაზანი მ" 

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 

6 სს "საქართველოს ბანკი" ა/მანქანა ტოიოტა ჰაილუქსი (2 ერთეული) 56112.92 ლარი 

7 საქველმოქმედო ფონდი "ცისკარი" 
ა/მანქანა ტოიოტა ლენდ კრუიზერ პრადო (MY2008-VX-

4.0L PETROL) 
75460 ლარი 

8 
სს "თბილისის საერთაშორისო 

აეროპორტი" 

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 

რადიოსადგურები 

მითითებული 

ცეცხლმაქრი 

9 კავშირი "დოსტაქარი" 
მატერიალური ფასეულობები (არ არის 

დაკონკრეტებული) 
3102139 ლარი 

10 საქველმოქმედო ფონდი „ცისკარი“ 

ტექნიკა (არ არის დაკონკრეტებული) 63226.6 ლარი 

საინფორმაციო ტექნოლოგიური დაფები და 2 ცალი 

დივანი 
4752 ლარი 

11 
შპს დაზღვევის საერთაშორისო 

კომპანია „ირაო“ 
ა/მანქანა ვოლკსვაგენ პასატი(5 ცალი) 231880 ლარი 

12 
საზოგადოებრივი ინიციატივების 

ფონდის გამგეობა 

10 ერთეული კონდიციონერი 

სამშენებლო მასალები 

14467,88 ლარი 

     2500 ლარი  

13 შპს „ქართული შაქარი“ ა/მანქანა ვაზ 21( 2 ცალი) 22400 ლარი 

14 შპს „კრეს ავტობუსი’ ა/მანქანა ფოლკსვაგენ პასატი 38700 ლარი  

15 

ბი-ფი ექსფლორეიშნ(კასპის ზღვა) 

ლიმიტიდი, საქართველოს 

ფილიალი 

ა/მანქანა ტოიოტა ჰაილუქსი 
არ არის 

მითითებული 

16 BP Georgia 

ა/მანქანა ტოიოტა ლენდკრუიზერ(6 ცალი) 

ა/მანქანა ტოიოტა ჰაილუქსი(4 ცალი) 

 

არ არის 

მითითებული 

17 შპს „ტექნოავტო“ ა/მანქანა სუბარუ იმპრეზა 26818,54 ლარი 

18 
რუსეთის ფედერაციის აინდი 

ინდერბაევი 
ა/მანქანა შევროლე სუბურბან 9000 ლარი 

19 შპს „სპეც-კაპ სერვისი“ 

მოძრავიუ ქონება დანართი 1 

ა/მანქანა ნივა 

ა/მანქანა მერსედესი 

ა/მანქანა ბმვ 

ღირებულება არ არის 

მითითებული 

2700 ლარი 

4000 ლარი 

11500 ლარი 

20 შპს „ალიონი 99“ ა/მანქანა მიცუბისი აუტლენდერი 31132 ლარი 



ა/მანქანა მიცუბისი ნატივა 25256 ლარი 

21 სს „თამ“ ა/მანქანა ტოიოტა LC70 (6 ერთეული) 339570 ლარი 

 

ინფორმაცია უძრავი ქონების შესახებ 

# მჩუქებელი ფიზიკური პირი                     უძრავი ქონების დასახელება ღირებულება 

1 რომან მძევაშვილი 

ქ. თბილისში, ლიუბლიანას ქ. N18/20-ში არსებული 2254 

კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი  

60000 ლარი 

 

 

 

# მჩუქებელი იურიდიული პირი                     უძრავი ქონების დასახელება ღირებულება 

1 
შპს "ჯორჯიან ტრანს ექსპედიცია-

ფოთი" 

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

ნაგებობიდან 572 კვ.მ. ფართი (უძრავი ქონება 

განთავსებულია 1999 [დაუზუსტებელ] კვ.მ. მიწის 

ნაკვეთზე) 

295000 ლარი 

2 კომპანია CBR CAPITAL LIMITED 

ქ.თბილისში ფაღავას ქ#16, ცისკრის ქ#11, 

მთავარანგელოზისქ#8/21 მდებარე 2057კვ.მ 

დაუზუსტებელი არასასოფლო სამეურნეო 

დანიშნულების მიწა 

2615000 

3 ამხანაგობა „ჭავჭავაძე 2002“ 
ქ.თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ.#37 მდებარე 

არასაცხოვრებელი ფართი 15 კვ.მ ფართი 

ღირებულება არ არის 

მითითებული 

4 სს „ეკრანი“ ქ. თბილისში დიდი ხეივნის ქ. #3ში მდებარე 50 კვ.მ. მიწა 10000 ლარი 

 

 



სახელმწიფოსათვის ჩუქების ფორმით გადაცემული ქონება

პერიოდი: 2010 წელი

ინფორმაცია მოძრავი ქონების შესახებ

# მჩუქებელი ფიზიკური პირი მოძრავი ქონების დასახელება ღირებულება

1 ნოდარ ტოტოღაშვილი ა/მანქანა ჰიუნდაი ტუქსონი 32319 ლარი

2 ანზორ ავალიანი ა/მანქანა ტოიოტა ლენდკრუიზერი 92147,44 ლარი

3 გოდერძი ფირცხალავა ა/მანქანა ტოიოტა ლენდკრუიზერი 91991,13 ლარი

4 იმრან სივიევი ა/მანქანა ტოიოტა ლენდკრუიზერი IC150 100038,4 ლარი

5 შორენა აფციაური ა/მანქანა ჰიუნდაი ტუქსონი 30362 ლარი

6 ნატალია ხორბალაძე ა/მანქანა ჰიუნდაი ტუქსონი 29905 ლარი

7 ემზარ ქერეჭაშვილი ა/მანქანა ბმვ X5 4,4 35000 ლარი

8 თამაზ ჭუბაბრია ა/მანქანა ჰიუნდაი ტუქსონი IX 55 56516 ლარი

9 ვლადიმერ გურგენიძე ა/მანქანა ტოიოტა ლენდკრუიზერი LC 125766 ლარი

10 გიორგი ბადრიძე ა/მანქანა ტოიოტა პაილუქსი 2,5TD – 5 ცალი 120500 აშშ დოლარი

11 კახაბერ სვანიძე ა/მანქანა ტოიოტა პაილუქსი 2,5TD – 5 ცალი 120500 აშშ დოლარი

12 ზვიად რეხვიაშვილი ა/მანქანა ჰიუნდაი სონატა 47197 ლარი

13 ხათუნა საგანელიძე ა/მანქანა ჰიუნდაი სონატა 47197 ლარი

14 კახაბერ გოგიბერიძე ა/მანქანა ჰიუნდაი სონატა 47386 ლარი

15 დავით სარაჯიშვილი ა/მანქანა ლექსუს LX 570 95000 ლარი

16
გიორგი მახარაძე

ა/მანქანა ჰოუნდაი სონატა - 4 ცალი 162911.04 ლარი

ა/მანქანა ჰიუნდაი LX 35 41520 ლარი



17 ტრისტან ხაბულიანი

ა/მანქანა ტოიოტა ლენდ კრუიზერი 99884,4 ლარი

ა/მანქანა ტოიოტა ლენდ კრუიზერი 100765,85 ლარი

ა/მანქანა ტოიოტა ლენდ კრუიზერი 100765,85 ლარი

ა/მანქანა ტოიოტა კამრი 46223,1 ლარი

18 გიორგი ოქრუაშვილი ა/მანქანა ლენდ როვერ რეინჯ როვერი 60000 აშშ დოლარი

19 გიორგი ნადაშვილი ა/მანქანა ჰიუნდაი LX 35 47844 ლარი

20 თინათინ ჩიჩუა ა/მანქანა ჰიუნდაი სონატა 47617 ლარი

21 სერგო გიორგაძე ა/მანქანა ჰიუნდაი LX 35 – 2 ცალი 95568 ლარი

23 ლაშა ჭოხონელიძე ა/მანქანა ჰიუნდაი LX 35 47784 ლარი

# მჩუქებელი იურიდიული პირი მოძრავი ქონების დასახელება ღირებულება

1 შპს ალიონი
ხე-ტყე: 1873 კუბამეტრი ლიკვიდირებული მერქანი, მათ 

შორის 592 კუბამეტრი სამასალე მერქანი, ხოლო 1281 
კუბამეტრი საშეშე მერქანი (მერქნიანი მცენარე - თხმელა)

არ არის 
მითითებული

2 შპს ავიასერვისი
საჰაერო ძალების შვეულმფრენებისათვის შეძენილი 

თავდაცვითი რაკეტსაწინააღმდეგო სისტემები (MILDS-
AMPS SYSTEMS)

1982280,74 ლარი

3 ააიპ ასოციაცია ატუ

მოძრავი ქონება (არ არის დაკონკრეტებული) 622086,31 ლარი

მოძრავი ქონება (არ არის დაკონკრეტებული) 1251070,82 ლარი

მოძრავი ქონება (არ არის დაკონკრეტებული) 596581,32 ლარი

4 სს ენერგია XXI ASUS-ის ტიპის 4 ნოუთბუქი 8600 ლარი

5 შპს წავკისის წილი
ქ. თბილისში, წავკისში მდებარე გაზსადენი სიგრძით 

2414,9 მ.
არ არის 

მითითებული

6
შპს დაცვის უზრუნველყოფის 

სამსახური
გარდაბანი, სოფელ წავკისში მდებარე გაზსადენი 

სიგრძით 34422,1 გრძ.მ
არ არის 

მითითებული



ინფორმაცია უძრავი ქონების შესახებ

# მჩუქებელი ფიზიკური პირი უძრავი ქონების დასახელება ღირებულება

1 ირაკლი ენუქიძე
ყაზბეგში, სოფელ გუდაურში მდებარე 2220 კვ.მ. მიწაზე 
არსებულ შენობა-ნაგებობის მე-4 სართულზე მდებარე 

ბინა N69 (79,5 კვ.მ.) 
55000 აშშ დოლარი

2 თინათინ დვალი
ქ. თბილისში, ნუცუბიძის მე-3 მ/რ-ნის ბოლოს მდებარე 

2000 კვ.მ. მიწა
100000 ლარი

3
ფუად ფარაჯანოვი (მინდობილი 

პირი - კახა წერეთელი)
ქ. თბილისში, ნუცუბიძის მე-3 მ/რ-ნის ბოლოს მდებარე 

900 კვ.მ. მიწა
45000 ლარი

4 ლეილა ქობულაძე
ქ. თბილისში, ვაზისუბნის მე-3 მ/რ-ნის მე-2 კვარტ. 

კორპუსი N3-ის და N111 სახლმმართველობის 
მიმდებარედ არსებული 400 კვ.მ. მიწა

1800 ლარი

5 არჩილ ჩარგეიშვილი
ქალაქ თბილისში, ვაზისუბნის დასახლების მე-2 

კორპუსის მიმდებარედ არსებული 1500 კვ.მ. 
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი

40000 ლარი

6 ნინო ჩაფიძე
ქ. თბილისში, ნუცუბიძის მე-3 მ/რ-ნის ბოლოს მდებარე 

500 კვ.მ. მიწა
7500 ლარი

7 კარლო გულბანი
ქ. თბილისში, მუხიანის 1-ლი მ/რ-ნის მოპირდაპირედ 

მდებარე 1993 კვ.მ. მიწა
39000 ლარი

8 მარინა ქებურია
ქ. თბილისში, ოქროყანაში, თბილისის ქ. N18-ის 

მიმდებარე შენობა-ნაგებობა და მასზე მიმაგრებული 313 
კვ.მ. მიწა

55000 აშშ დოლარი

9 რომეო პაჭკორია
ქ. თბილისში, წყნეთის სატყეო ტერიტორიაზე 

განთავსებული უძრავი ქონება
არ არის 

მითითებული

10 მარინა რუაძე

ქ. თბილისში, წყნეთის გზატკ. 39-ში მდებარე 81,4 კვ.მ. 
უძრავი ქონება 

არ არის 
მითითებული

ქ. თბილისში, წყნეთის გზატკ. 39-ში მდებარე 76,5 კვ.მ. 
უძრავი ქონება

არ არის 
მითითებული



11 მარინა მამაცაშვილი
ქ. თბილისში, წყნეთის გზატკ. 39-ში მდებარე 87,1 კვ.მ. 

უძრავი ქონება
არ არის 

მითითებული

# მჩუქებელი იურიდიული პირი უძრავი ქონების დასახელება ღირებულება

1 შპს იმედი
გარდაბანში, სოფელ თელეთში მდებარე 157705 კვ.მ. 

სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთი
4258 ლარი

2 შპს ლეონ
ქ. თბილისში, გამსახურდიას გამზ. N24ა-ს მიმდებარე 362 

კვ.მ. მიწა
101400 ლარი

3 სს კავკაზუს აგროდეველოფმენთი გარდაბანში სოფელ ლემშვენიერაში მდებარე 470413 კვ.მ. 
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი

379335 ლარი

გარდაბანში სოფელ ლემშვენიერაში მდებარე 281762 კვ.მ. 
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი

გარდაბანში სოფელ ლემშვენიერაში მდებარე 148437 კვ.მ. 
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი

გარდაბანში სოფელ ლემშვენიერაში მდებარე 119476 კვ.მ. 
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი

გარდაბანში სოფელ ლემშვენიერაში მდებარე 152639 კვ.მ. 
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი

გარდაბანში სოფელ ლემშვენიერაში მდებარე 527499 კვ.მ. 
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი

გარდაბანში სოფელ ლემშვენიერაში მდებარე 972980 კვ.მ. 
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი

გარდაბანში სოფელ ლემშვენიერაში მდებარე 573363 კვ.მ. 
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი

გარდაბანში სოფელ ლემშვენიერაში მდებარე 233324 კვ.მ. 
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი

გარდაბანში სოფელ ლემშვენიერაში მდებარე 351488 კვ.მ. 
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი

გარდაბანში სოფელ ლემშვენიერაში მდებარე 687246 კვ.მ. 
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი

გარდაბანში სოფელ ლემშვენიერაში მდებარე 444143 კვ.მ. 
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი



გარდაბანში სოფელ ლემშვენიერაში მდებარე 254867 კვ.მ. 
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი

გარდაბანში სოფელ ლემშვენიერაში მდებარე 1382878 
კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი

გარდაბანში სოფელ ლემშვენიერაში მდებარე 296466 კვ.მ. 
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი

4 შპს ბლოკ-ჯორჯია
ქალაქ თბილისში, ლიუბლიანას, ჩაჩავასა და 

ბელიაშვილის ქუჩებს შორის მდებარე 4719 კვ.მ. 
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი

არ არის 
მითითებული

5 შპს რკინაბეტონის შპალის ქარხანა
ქ. თბილისში, თამარაშვილის ქ. N4ა-ში მდებარე ბინა N19 

(211,40 კვ.მ.) 
270000 ლარი

6 შპს მაილინ გრუპი
ქ. თბილისში, ლომოურის ქ. N1-ში მდებარე 7 კვ.მ. მიწის 

ნაკვეთი
არ არის 

მითითებული

7 შპს ნეოფარმი
ქობულეთში, სოფელ ხუცუბანში მდებარე 42616 კვ.მ. და 

58972 კვ.მ. ფართი
არ არის 

მითითებული

8 შპს ტრანს ინვესტ კაპიტალ ჯორჯია
ქ. თბილისში, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N34-ში მდებარე 1-ლ 

სართულზე მდებარე ფართები - 16 ერთ.
არ არის 

მითითებული

ინფორმაცია სამეწარმეო წილის შესახებ

# მჩუქებელი ფიზიკური პირი უძრავი ქონების დასახელება ღირებულება

1 რამაზ აგარაშვილი სს „თამ თბილავიამშენში“ 116814 აქცია ღირებულება არ არის 



მითითებული

2 ნუგარ ლომთაძე შპს „საფეხბურთო კლუბი სიონის“ 51% წილი

3 ვასილ ოტიაშვილი სს „თამ თბილავიამშენში“ 703201 აქცია

4 თეიმურაზ ბარქაია შპს „საფეხბურთო კლუბი კოლხეთის“ 50% წილი

5 ნოდარ ბერიძე შპს „თბილავიამშენის“ 11,95% წილი

6 კახაბერ ჟღენტი შპს „თბილავიამშენის“ 2,11% წილი

7 პანტიკო თოდრია შპს „თბილავიამშენის“ 85,94% წილი

# მჩუქებელი იურიდიული პირი უძრავი ქონების დასახელება ღირებულება

1

შპს ბლოკ-ჯორჯია სს „კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტალური და 
კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრის“ 100% 

აქცია

არ არის 
მითითებული

სს „საგარეჯოს რაიონული საავადმყოფოს“ 100% აქცია

შპს „საგარეჯოს ბავშვთა საავადმყოფოს“ 100% წილი 

შპს „საგარეჯოს ბავშვთა კლინიკის“ 100% წილი

შპს „საგარეჯოს ამბოლატორიულ-პოლიკლინიკური 
გაერთიანების“ 100% წილი

შპს „ხელვაჩაურის საავადმყოფოს“ 100% წილი 

შპს „ხელვაჩაურის ამბოლატორიულ-პოლიკლინიკური 
გაერთიანების“ 100% წილი

შპს „ბოლნისის რაიონული საავადმყოფოს“ 100% წილი

შპს „კაზრეთის საავადმყოფოს“ 100% წილი

შპს „ბოლნისის მოზრდილთა რაიონული 
პოლიკლინიკის“ 100% წილი

შპს „ჯანმრთელობის“ (ხონი)100% წილი

შპს „ექსკულაპეს“ (ხონი)100% წილი



შპს „დუშეთის რაი-საავადმყოფოს“ 100% წილი

შპს „დუშეთის პოლიკლინიკის“ 100% წილი

შპს „გარდაბნის რაიონული საავადმყოფოს“ 100% წილი

შპს „გარდაბნის რაიონის სამშობიარო სახლის“ 100% 
წილი

შპს „გარდაბნის ინფექციური საავადმყოფოს“ 100% წილი

შპს „მკურნალის“ (ქარელი)100% წილი

სს „ზაზა ფანასკერტელის“ (ქარელი)100% წილი 

შპს „პულსის“ (ქარელი)100% წილი

სს „მ. წინამძღვრიშვილის სახელობის კარდიოლოგიის 
ს/კ ინსტიტუტის“ 100% წილი

შპს „ქ. თბილისის N4 კლინიკური საავადმყოფოს“ 100% 
წილი

შპს „თბილისის გურამიშვილის სახ. პედიატრიული 
კლინიკის“ 100% წილი

შპს „N5 სამშობიარო სახლის“ 100% წილი

შპს „რადიოლოგიური კლინიკის“ 100% წილი

შპს „ქ. ბათუმის N2 საავადმყოფოს“ 100% წილი

შპს „ქ. ბათუმის N1 საავადმყოფოს“ 100% წილი

შპს „ქ. ბათუმის N2 პოლიკლინიკის“ 100% წილი

შპს „შუახევის რაიონული საავადმყოფოს“ 100% წილი

შპს „შუახევის რაიონული პოლიკლინიკის“ 100% წილი

შპს „ქ. ბათუმის N3 პოლიკლინიკის“ 100% წილი

შპს „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ონკოლოგიის 
ცენტრის“ 100% წილი

შპს „რესპუბლიკური ენდოკრინოლოგიური 
დისპანსერის“ 100% წილი



შპს „რესპუბლიკური ფსიქონევროლოგიური 
დისპანსერის“ 100% წილი

შპს „რესპუბლიკური კლინიკური ფსიქონევროლოგიური 
საავადმყოფოს“ 100% წილი

შპს „აჭარის რესპუბლიკური 
ფტიზიოპულმონოლოგიური საავადმყოფოს“ 100% წილი

შპს „ბათუმის ინფექციური საავადმყოფოს“ 100% წილი

შპს „ხულოს რაიონული საავადმყოფოს“ 100% წილი

შპს „ქობულეთის ფტიზიოპულმონოლოგიური 
დისპანსერის“ 100% წილი

შპს „ქობულეთის სამშობიარო სახლის“ 100% წილი

შპს „ჩაქვის რაიონული საავადმყოფოს“ 100% წილი

შპს „ქ. ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური 
საავადმყოფოს“ 100% წილი

შპს „ქ. ბათუმის N1 პოლიკლინიკის“ 100% წილი

შპს „ქ. ბათუმის კლინიკური პათოლოგიის სამეცნიერო-
პრაქტიკული ცენტრის“ 100% წილი

შპს „აჭარის კანისა და ვანსნეულებათა რეგიონალური 
ცენტრის“ 100% წილი

შპს „აჭარის სისხლის გადასხმის რესპუბლიკური 
ცენტრის“ 100% წილი

შპს „პროფილაქტიკური დეზინფექციის განყოფილების“ 
(ბათუმი)100% წილი

შპს „სადეზინფექციოს“ (ბათუმი)100% წილი

შპს „ქედის რაიონული საავადმყოფოს“ 100% წილი

შპს „ქობულეთის რაიონული საავადმყოფოს“ 100% წილი

შპს „ქობულეთის ბავშვთა საავადმყოფოს“ 100% წილი

სს „ა. ძოწენიძის სახელობის იმერეთის სამხარეო 
კლინიკური საავადმყოფოს“ (ქუთაისი)100% წილი

შპს „ი. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის კლინიკური საავადმყოფოს“ 



(თბილისი)100% წილი

სს „ქუთაისის N2 სამშობიარო სახლის“ 100% წილი

სს „იმერეთის სამხარეო ინფექციურ პათოლოგიათა 
ცენტრის“ (ქუთაისი)100% წილი

შპს „ქუთაისის რეგიონალური ონკოლოგიური ცენტრის“ 
100% წილი

შპს „დასავლეთ საქართველოს ტუბერკულიოზისა და 
ფილტვის დაავადების ცენტრის“ (ქუთაისი)100% წილი

შპს „ქუთაისის რკინიგზის მრავალპროფილიანი 
საავადმყოფოს“ 100% წილი

შპს „ო. ჩხობაძის სახელობის ინვალიდთა და 
ხანდაზმულთა სამკურნალო-სარეაბილიტაციო 

კლინიკური ცენტრის“ (ქუთაისი)100% წილი

2 სს „თამ თბილავიამშენის“ 
მეწილეები

სს „თამ თბილავიამშენში“ 1022055 აქცია ღირებულება არ არის 
მითითებული

სს „თამ თბილავიამშენში“ 953284 აქცია

სს „თამ თბილავიამშენში“ 953284 აქცია

სს „თამ თბილავიამშენში“ 953284 აქცია

სს „თამ თბილავიამშენში“ 703201 აქცია

სს „თამ თბილავიამშენში“ 703201 აქცია

სს „თამ თბილავიამშენში“ 701478 აქცია

სს „თამ თბილავიამშენში“ 703201 აქცია

სს „თამ თბილავიამშენში“ 703201 აქცია

სს „თამ თბილავიამშენში“ 703201 აქცია

სს „თამ თბილავიამშენში“ 200000 აქცია

სს „თამ თბილავიამშენში“ 703201 აქცია

სს „თამ თბილავიამშენში“ 703201 აქცია

სს „თამ თბილავიამშენში“ 953284 აქცია



სს „თამ თბილავიამშენში“ 3560020 აქცია

სს „თამ თბილავიამშენში“ 703201 აქცია

სს „თამ თბილავიამშენში“ 703201 აქცია

სს „თამ თბილავიამშენში“ 703201 აქცია

სს „თამ თბილავიამშენში“ 703201 აქცია

სს „თამ თბილავიამშენში“ 703201 აქცია

სს „თამ თბილავიამშენში“ 293956 აქცია



სახელმწიფოსათვის ჩუქების ფორმით გადაცემული ქონება 

 

პერიოდი: 2011 წელი 

  

ინფორმაცია მოძრავი ქონების შესახებ 

 

# მჩუქებელი ფიზიკური პირი                     მოძრავი ქონების დასახელება ღირებულება 

1 ნინო გოგეშვილი კომპიუტერული ტექნიკა (114 ერთეული) 89352 ლარი 

2 პაატა გოგოლაძე 

ა/მ „ჰიუნდაი IX 35” (2 ერთეული)  81946.38 ლარი 

ა/მ „ჰიუნდაი IX 35” 46282.98 ლარი 

ა/მ „ჰიუნდაი IX 35” (2 ერთეული) 76355.28 ლარი 

ა/მ „ჰიუნდაი ვერაკრუზ IX 55“ (3 ერთეული) 193691.73 ლარი 

3 თამაზ ელიზბარაშვილი ა/მ „BMW X5 3.0“ 40400 ლარი 

4 კახაბერ გოგიბერიძე ა/მ „Toyota Land Cruiser LC150” 74821 ლარი 

5 იოსებ ოქრუაშვილი 

ა/მ „ჰიუნდაი IX 35” 43009 ლარი 

ა/მ „ჰიუნდაი Sonata“ 44000 ლარი 

6 პაატა სიმონიშვილი 

ა/მ „ფოლცვაგენ ბორა“ 
ღირებულება არ არის 

მითითებული 
ძვირფასეულობა 

7 ბორის პაპისმედოვი მოძრავი ქონება 2500 ლარი 

8 მალხაზ ზაქაიძე 

ა/მ „ჰიუნდაი IX 35” 44303 ლარი 

ა/მ „ჰიუნდაი ელენტრა“ (3 ერთეული) 101247 ლარი 

9 დავით მაღრაძე ა/მ „ჰიუნდაი IX 35” 24783.4 აშშ დოლარი 

10 დავით სარაჯიშვილი ა/მ ლექსუს LS460L 
ღირებულება არ არის 

მითითებული 



11 საბა გავაშელიშვილი მოძრავი ქონება 4173 ლარი 

 

 

# მჩუქებელი იურიდიული პირი                     მოძრავი ქონების დასახელება ღირებულება 

1 შპს „ინტერკურორტი“ მოძრავი ქონება (არ არის დაკონკრეტებული) 10452 ლარი 

2 
შპს „დასასვენებელი სახლი საირმე 

2004“ 
მოძრავი ქონება (არ არის დაკონკრეტებული) 14845 ლარი 

3 შპს „საქაერონავიგაცია“ დიზელ-აგრეგატი 
ღირებულება არ არის 

მითითებული 

4 
საქართველოს მწერალთა 

შემოქმედთა კავშირი 
ა/მ KIA clarus K9AJ 

ღირებულება არ არის 

მითითებული 

5 შპს „ტექნობროექტი“ 

2010 წელს გამოშვებული ფრანული წარმოების OTIS 

სამგზავრო ლიფტი-საქარხნო სათადარიგო ნაწილებთან 

ერთად 

181803.53 ლარი 

6 

შპს „ელექტრომაგნიტურ 

თავსებადობასა და ხელშეშლებზე 

დაკვირვების სამსახური“ 

ა/მ გაზ-3110 1146.44 ლარი 

ა/მ ფორდ ტრანზიტი 100 2000.73 ლარი 

7 შპს „საქართველოს საჰაერო კარიბჭე“ დანართ #1-ში მითითებული 
ღირებულება არ არის 

მითითებული 

8 
შპს „ალაფის“ გაკოტრების 

მმართველი 

შპს „ალფას“ საკუთრებაში არსებული სამეურვეო 

არამატერიალური ქონება 

ღირებულება არ არის 

მითითებული 

9 
შპს „საქართველოს აეროპორტების 

გაერთიანება“ 
რეანომობილი „ფორდ MPV” (2 ერთეული) 12795.94 ლარი 

10 
შპს „სახელმწიფო მომსახურების 

ბიურო“ 
ა/მ „პაჯერო“ და ავტომანქანის მატერიალური სიკეთე 

ღირებულება არ არის 

მითითებული 

11 შპს „საქკოოპსერვისი“ მოძრავი ქონება 43182.73 ლარი 

 

 

 

 



ინფორმაცია უძრავი ქონების შესახებ 

 

# მჩუქებელი ფიზიკური პირი                     უძრავი ქონების დასახელება ღირებულება 

1 გოჩა ყანჩელიშვილი 

ქ. თბილისი, ვარკეთილის დასახლება #3-ში, IIIმ/რ-ნში, 

თაყაიშვილის ქ. კორპ. #319ა-ში მიმდებარედ 

განთავსებული უძრავი ქონება 

ღირებულება არ არის 

მითითებული 2 თამთა მამაიაშვილი 
ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას #25-ში მდებარე 28.51 კვ.მ. 

ფართი 

3 მარინა ქებურია 
ქ. თბილისი, ოქროყანა, თბილისის ქ. #18-ში მდებარე 

შენობა (185.05 კვ.მ.) და 313 კვ.მ. მიწა 

 

 

# მჩუქებელი იურიდიული პირი                     უძრავი ქონების დასახელება ღირებულება 

1 
სს „ქ. რუსთავის ცენტრალური 

საავადმყოფო“ 

ქ. რუსთავი, წმ. ნინოს #3 მდებარე მიწის ნაკვეთი და 

მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობა 
_____ 

2 
სს „საქაგროსერვისის“ გაკოტრების 

მმართველი 

ქ. ოზურგეთი, ბესიკის ქ. 17-ში მდებარე უძრავი ქონება 42226 ლარი 

ქ. ოზურგეთი, ბესიკის ქ. 17-ში მდებარე უძრავი ქონება 21837 ლარი 

ქ. ქარელი, ყაზბეგის ქ. #15-ში მდებარე უძრავი ქონება  13935 ლარი 

ქ. ვანი, ტაბიძის ქუჩაზე მდებარე უძრავი ქონება 24061.5 ლარი 

3 შპს „თბილისის ავტობუსი“ 
ქ. თბილისში, ანდრონიკაშვილის ქ. #29-ის მიმდებარედ 

მდებარე 9 კვ.მ. მიწა 

ღირებულება არ არის 

მითითებული 

4 
ააიპ „თბილისის განვითარების 

ფონდი“ 

ქ. თბილისი, თვალჭრელიძის ქ. #2 მდებარე 19787 კვ.მ. 

მიწა 

ღირებულება არ არის 

მითითებული 

5 შპს „გუდაური სქი რეზორტ“ 

უძრავი ქონება (2 დასახელება, დაკონკრეტებული არ 

არის) ღირებულება არ არის 

მითითებული 

წყალმომარაგების ქსელი, რეზერვუარი და წყალსადენი 

6 შპს „ელიტა 99“ 
უძრავი ქონება (9 დასახელება, დაკონკრეტებული არ 

არის) 

ღირებულება არ არის 

მითითებული 

7 შპს „ხონის აგრარული ბაზარი“ უძრავი ქონება (დაკონკრეტებული არ არის) 
ღირებულება არ არის 



მითითებული 

8 შპს „აგროინვესტი“ უძრავი ქონება 9დაკონკრეტებული არ არის) 
ღირებულება არ არის 

მითითებული 

 

 

ინფორმაცია სამეწარმეო წილის შესახებ 

 

# მჩუქებელი ფიზიკური პირი                     უძრავი ქონების დასახელება ღირებულება 

1 ბესიკ კალანდაძე შპს „ბ და მ“-ის 35% წილი 

ღირებულება არ არის 

მითითებული 
2 გია გურგენიძე შპს „ბ და მ“-ის 10% წილი 

3 გიორგი ღოღობერიძე შპს „ბ და მ“-ის 6% წილი 

 

# მჩუქებელი იურიდიული პირი                     უძრავი ქონების დასახელება ღირებულება 

1 
შპს „ჟინერის“ გაკოტრების 

მმართველი 

შპს „ჟინერის“ საკუთრებაში არსებული შპს „შევარდენის“ 

10% წილი და შპს „ლომისას“ 11,2% წილი 

ღირებულება არ არის 

მითითებული 

შპს „ჟინერის“ დებიტორული მოთხოვნები შპს „არსი 

ავლაბართან“ და სს „ვაზიანთან“ 

2 შპს „საქართველოს საჰაერო კარიბჭე“ 

ნათია მჭედლიძის, ბაირონ აბრამიშვილის, ჟლორა 

მჭედლიძის და ჯემალ ნაცვლიშვილის საკუთრებაში 

არსებული შპს „საქართველოს საჰაერო კარიბჭის“ 100% 

წილი 

3 შპს „ლექსორ კაპიტალ კორპ“ შპს „საქართველოს ლატარიის კომპანიის“ 70% წილი 

4 
შპს „სელმას“ გაკოტრების 

მმართველი 

შპს „სელმას“ სამეურვეო მასაში შემავალი დებიტორული 

დავალიანებები 
109880 ლარი 

 

 



სახელმწიფოსათვის ჩუქების ფორმით გადაცემული ქონება 

 

პერიოდი: 2012 წელი 

 

ინფორმაცია მოძრავი ქონების შესახებ 

 

# მჩუქებელი ფიზიკური პირი                     მოძრავი ქონების დასახელება ღირებულება 

1   არჩილ ძებისაშვილი ა/მაქანა ფორცვაგენ ფაეტონი 115990 ლარი 

2   სოსო არჩავაძე პისტოლეტი H?K UPS COMPACT 4900 ლარი 

3   გიორგი რევაზიშვილი 

ა/მანქანა ტოიოტა პრადო  45041,4 ლარი 

ა/მ ჰიუნდაი IX 44807 ლარი 

4   მაია არჯევანიზე-მამუკაშვილი ა/მანქანები HYUNDAI SONATA (2) 61169,5 ლარი 

5   შოთა პაპუნაშვილი ცეცხლსასროლი იარაღი-პისტოლეტი GLOCK 19 
ღირებულება არ არის 

მითითებული 

6   ზაზა ბაირამოვი ა/მანქანა ტოიოტა ლენდკრუიზერი LC150 
ღირებულება არ არის 

მითითებული 

7   დავით ჭულუხაძე ა/მანქანა ტოიოტა ლენდკრუიზერი 
ღირებულება არ არის 

მითითებული 

8   პაატა სიმონიშვილი ა/მანქანა ,,მერსედეს ბენცი’’ 
ღირებულება არ არის 

მითითებული 

 

 

 

 

 

 

 



# მჩუქებელი იურიდიული პირი                     მოძრავი ქონების დასახელება ღირებულება 

1 შპს ,,უძრავი ქონება თბილისი’’ მოძრავი ქონება( არ არის დაკონკრეტებული) 
ღირებულება არ არის 

მითითებული 

2 

ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის 

მილსადენის კომპანიის 

საქართველოს ფილიალი 

ორი სტანდარტული 20 ფუტიანი კონტეინერი 
ღირებულება არ არის 

მითითებული 

3 შპს ,,კავკასია ნათ კომპანია’’ მოძრავი ქონება (არ არის დაკონკრეტებული) 
ღირებულება არ არის 

მითითებული 

4 შპს ,,საქართველოს საჰაერო კარიბჭე’’ 12350 ლიტრი საწვავი(ბენზინი-პრემიუმი) 
ღირებულება არ არის 

მითითებული 

5 
შპს ,,სახელმწიფო მომსახურების 

ბიურო’’ 
ა/მანქანა ,,კია სპორტიჯი’’ 36780 ლარი 

6 შპს ,,ბავშვთა ახალი კლინიკა’’ მოძრავი ქონება (არ არის დაკონკრეტებული) 10947,39 ლარი 

7 შპს ,,ჯეო ჰოსპიტალი’’ მოძრავი ქონება (არ არის დაკონკრეტებული) 
ღირებულება არ არის 

მითითებული 

8 შპს „იბერია ავტო ცენტრი“ 

ა/მ შკოდა ფაბია (2 ერთეული) 52170 ლარი 

ა/მ ფოლკსვაგენ პასატი (2 ერთეული) 91856,8 ლარი 

ა/მ შკოდა რუმსტერი 32275 ლარი 

ა/მ შკოდა ოქტავია (4 ერთეული) 159740 ლარი 

ა/მ ფოლკსვაგენ კრაფტერი 
ღირებულება არ არის 

მითითებული 

ა/მ ფოლკსვაგენ ტრანსპორტერი 
ღირებულება არ არის 

მითითებული 

 

 

 

 

 

 



ინფორმაცია უძრავი ქონების შესახებ 

 

# მჩუქებელი ფიზიკური პირი                     უძრავი ქონების დასახელება ღირებულება 

1 ვალერიან კევლიშვილი ქ.თბილისში, კახეთის გზატ #36ბ მდებარე 46,9კვ.მ მიწა 
ღირებულება არ არის 

მითითებული 

2 დიმიტრი ქარსელაძე ამბროლაური, სოფელი ჭვიშში მდებარე უძრავი ქონება 
ღირებულება არ არის 

მითითებული 

3   გიორგი ასანიძე 
ქ.თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. #5-ში და ქ.თბილისი, 

ჭავჭავაძის გამზ. #49ა-ში მდებარე უძრავი ქონება 

ღირებულება არ არის 

მითითებული 

 

 

# მჩუქებელი იურიდიული პირი                     უძრავი ქონების დასახელება ღირებულება 

1 შპს ,,მექანიზატორი’’ უძრავი ქონება(არ არის დაკონკრეტებული) 
ღირებულება არ არის 

მითითებული 

2 შპს ,,სასტუმრო თელავი’’ თელავი,ერეკლე II გამზ #3 
ღირებულება არ არის 

მითითებული 

3 შპს ,,კულტურა 777’’ ქ.თბილისი, ბერიაშვილის ქ.#12 
ღირებულება არ არის 

მითითებული 

4 შპს ,,ქართული ფილმი’’ 
ქ.თბილისი, ახმეტელის ქ. #10 ა-ში მდებარეშენობის 

სახურავის 19,77 კვ.მ და 22,73 კვ.მ მიწა 

ღირებულება არ არის 

მითითებული 

5 სს ,,თიბისი ბანკი’’ მარნეული, რუსთაველის ქ.#1-ში 431 კვ.მ ფართი 
ღირებულება არ არის 

მითითებული 

6 შპს ,,კინოქალაქი’’ 
ქ.თბილისი, დ. აღმაშენებლის გამზ. #164-ში მდებარე 

412,03 კვ.მ მიწისქვეშა ნაგებობა 

ღირებულება არ არის 

მითითებული 

7 
სსიპ ,,ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი’’ 
უძრავი ქონება(არ არის დაკონკრეტებული) 

ღირებულება არ არის 

მითითებული 

8 შპს ,,მუშკეტერები’’ 
ქ.თბილისში, ჭავჭავაძის გამზ #49ა-ში მდებარე უძრავი 

ქონება 

ღირებულება არ არის 

მითითებული 

 

 

 



ინფორმაცია სამეწარმეო წილის შესახებ 

 

 

# მჩუქებელი ფიზიკური პირი                     სამეწარმეო წილი ღირებულება 

1 ვალერიან კევლიშვილი შპს ,,ლოგოს’’ 100% წილი 
ღირებულება არ არის 

მითითებული 

 

 

# მჩუქებელი იურიდიული პირი                     სამეწარმეო წილი ღირებულება 

1 

შპს ,,ქართულ-ბრიტანული 

ნავთობკომპანია-ნაზვრევის’’ 

დამფუძნებლის შპს 

,,კანარგო(ნაზვრევი)’’ 

შპს ,,კანარგო(ნაზვრევი)’’ შპს ,,ქართულ-ბრიტანული 

ნავთობკომპანია-ნაზვრევის’’ კუთვნილი 50% წილი 

ღირებულება არ არის 

მითითებული 

2 

შპს ,,ქართულ-ბრიტანული 

ნავთობის კომპანია-ნორიოს’’ 

დამფუძნებლის შპს ,,კანარგო-

ნორიო’’ 

შპს ,,ქარტულ-ბრიტანული ნავთობის კომპანია-ნორიოს’’ 

დამფუძნებლის შპს ,,კანარგო-ნორიოს’’ კუთვნილი 50% 

წილი 

3 

შპს ,,ქართულ-ბრიტანული 

ნავთობის კომპანია-ნინოწმინდას’’ 

დამფუძნებლის შპს ,,ნინოწმინდას 

ნავთობკომპანია’’ 

შპს ,,ქართულ-ბრიტანული ნავთობის კომპანია-

ნინოწმინდაში’’ შპს ,,ნინოწმინდას ნავთობკომპანიის’’ 

50% წილი 

4 შპს ,,ბლოკ ჯორჯია’’ 
შპს ,,მესტიის ამბოლატორიულ-პოლიკლინიკური და 

სამშობიაროს სახლის გაერთიანება’’ 

5 

შპს ,,მესტიის რაიონული 

საავადმყოფოს დამფუძნებლის შპს 

,,ბლოკ გორჯიას’’ 

შპს ,,მესტიის რაიონული საავადმყოფოს კაპიტალში შპს 

,,ბლოკ გორჯიას’’ კუტვნილი 34% წილი, შპს ,,მედექსის’’ 

კუთვნილი 33% წილი და შპს ,,ბლოკ-ინვესტის’’ 

კუთვნილი 33% წილი 

7 
შპს ,,რეილვეი ფროფერთი 

მენეჯმენტი’’ 

ბათუმი ტაუერის მშენებლობის პროექტთან 

დაკავშირებული აქტივები და ვალდებულებები 
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