
სახელმწიფო რწმუნებულებისა და მათი მოადგილეების  ნაწილმა 2021 წლის დეკლარაციები 
ხარვეზებით შეავსო

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველომ” შეისწავლა სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციების თანამდებობის პირთა 
2021 წელს შევსებული დეკლარაციები. 

36 მოქმედი თანამდებობის პირიდან დეკლარაცია 12-მა, საერთო რაოდენობის 33 პროცენტმა ხარვეზებით შეავსო. მათგან 6 
თანამდებობის პირს კომპანიაში არსებული წილი მართვის უფლებით სხვა პირისთვის არ აქვს გადაცემული. გამოვლინდა თითო შემთხვევა, 
როდესაც თანამდებობის პირი ამავდროულად საწარმოს დირექტორია და ასევე არ აქვს დეკლარირებული ოჯახის წევრის წილობრივ 
მფლობელობაში არსებული კომპანია. 5 შემთხვევაში თანამდებობის პირებმა დეკლარაციაში არ მიუთითეს მისი ან/და ოჯახის წევრის 
საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება.

გასათვალისწინებელია, რომ „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“ მოკლებულია შესაძლებლობას, შეამოწმოს, არის 
თუ არა კვლევაში ნახსენები კომპანიები აქტიური, რადგან ამ მიზნისთვის საჭირო ინფორმაცია წარმოადგენს საგადასახადო 
საიდუმლოებას.

გიორგი მაქარაშვილი
რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სახელმწიფო რწმუნებულის პირველი მოადგილე

გიორგი მაქარაშვილს 2021 წლის ივლისში შევსებულ დეკლარაციაში არ აქვს აღნიშნული, რომ იგი ფლობს 1,800 კვ.მ. 
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კრიხში. 

ლაშა ჭიჭინაძე
რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სახელმწიფო რწმუნებულის მოადგილე

ლაშა ჭიჭინაძეს 2021 წლის მაისში შევსებულ დეკლარაციაში აღნიშნული აქვს, რომ იგი არის შპს “7 ჯის” 14% წილის 
მფლობელი, თუმცა, კანონის მოთხოვნათა მიუხედავად, მას საკუთარი წილი მართვის უფლებით სხვა პირისთვის არ 
გადაუცია.

ლევან კიკნაველიძე
იმერეთის სახელმწიფო რწმუნებულის მოადგილე

ლევან კიკნაველიძეს 2021 წლის ოქტომბერში შევსებულ დეკლარაციაში  აღნიშნული აქვს, რომ იგი არის:

● შპს “სასარგებლო წყალი ნაბეღლავის” დირექტორი და 100% წილის მფლობელი

● შპს “ჯორჯიან ფერო ელოისის”  დირექტორი

● შპს “გამა 222”-ის 50% წილის მფლობელი

● შპს “ალიანსი 222”-ის 30% წილის მფლობელი

თუმცა, კანონის მოთხოვნის მიუხედავად, მას აღნიშნულ წილები მართვის უფლებით სხვა პირისათვის არ გადაუცია და არც საწარმოთა 
დირექტორის პოზიცია დაუტოვებია.

ლუდუკ ხასია
სამეგრელო-ზემო სვანეთის სახელმწიფო რწმუნებულის მოადგილე

ლუდუკ ხასიას 2021 წლის 5 ოქტომბერს ჩაბარებულ დეკლარაციაში არ აქვს აღნიშნული, რომ მისი შვილი, ლევან ხასია 
ფლობს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების, 2800 კვ.მ. მიწის ნაკვეთს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ნარაზენში. 

დავით კუხალეიშვილი
სამეგრელო-ზემო სვანეთის სახელმწიფო რწმუნებულის მოადგილე

დავით კუხალეიშვილის 2021 აგვისტოში შევსებულ დეკლარაციაში არ აქვს აღნიშნული, რომ იგი ფლობს 683 კვ.მ 
არასასოფლო მიწის ნაკვეთს და სახლს ქალაქ ზუგდიდში. მას ასევე არ აქვს დეკლარირებული მეუღლის, მაია მალაშხიას 
საკუთრებაში არსებული სარდაფი და ორი სხვადასხვა ბინა ქალაქ თბილისში, ასევე თბილისში, ლისზე მდებარე 400 კვ.მ. 
სასოფლო დანიშნულების მიწა.

დავით ნოზაძე
მცხეთა-მთიანეთის სახელმწიფო რწმუნებული

დავით ნოზაძეს 2021 წლის მარტში შევსებულ დეკლარაციაში აღნიშნული აქვს, რომ იგი შპს “3დ ტრანსის” 100% წილის 
მფლობელია, თუმცა, კანონის მოთხოვნათა მიუხედავად, მას საკუთარი წილი მართვის უფლებით სხვა პირისთვის არ 
აქვს გადაცემული. 

გიორგი კაპანაძე
მცხეთა-მთიანეთის სახელმწიფო რწმუნებულის მოადგილე

გიორგი კაპანაძეს 2022 წლის იანვარში შევსებულ დეკლარაციაში აღნიშნული აქვს, რომ იგი ფლობს წილებს შემდეგ 
კომპანიებში:

● შპს “იალქანი+” -50% წილი

● შპს “კალაუბანი” - 50% წილი

● შპს “ავანტი” - 50% წილი

● შპს “ექსპედიტორი” - 50 წილი

● შპს “გოგორი (Ltd GOGORI)” - 50% წილი

თუმცა, კანონის მოთხოვნათა მიუხედავად, მას არც ერთ კომპანიაში საკუთარი წილი სხვა პირისთვის მართვის უფლებით არ აქვს 
გადაცემული.

ზურაბ ხაჩიძე
სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო რწმუნებულის მოადგილე

ზურაბ ხაჩიძეს 2021 წლის აგვისტოში შევსებულ დეკლარაციაში არ აქვს მითითებული მის თანასაკუთრებაში არსებული 
ბინა, რომელიც თბილისში, ანჯაფარიძის ქუჩაზე მდებარეობს. ასევე არ აქვს აღნიშნული, რომ მეუღლე - ნატალია 
ჟორდანია ფლობს ბინას თბილისში, კოსტავას ქუჩაზე. 

აღსანიშნავია, რომ ეს ინფორმაცია ხაჩიძეს ასახული ჰქონდა წინა, 2020 წლის დეკლარაციაში. 

გიორგი შინჯიკაშვილი
ქვემო ქართლში სახელმწიფო რწმუნებულის პირველი მოადგილე

გიორგი შინჯიკაშვილმა 2021 წლის მარტში შევსებულ დეკლარაციაში აღნიშნა, რომ არის შპს “იბერია დისთილერის” 5% 
წილის მფლობელი, თუმცა, მიუხედავად კანონის მოთხოვნისა, საკუთარი წილი მართვის უფლებით სხვა პირისთვის არ 
გადაუცია.

კახა კობერიძე
ქვემო ქართლში სახელმწიფო რწმუნებულის მოადგილე

კახა კობერიძეს 2021 წლის ივლისში შევსებულ დეკლარაციაში არ აქვს აღნიშნული, რომ მისი მეუღლე, მანანა ალავიძე 
არის შპს “ბიოსფერო+”-ის 11.25% წილის მფლობელი.

პლატონ კალმახელიძე
კახეთის სახელმწიფო რწმუნებულის პირველი  მოადგილე

პლატონ კალმახელიძეს 2021 წლის მაისში შევსებულ დეკლარაციაში აღნიშნული აქვს, რომ მან საკუთარი წილები 
კომპანიებში -  შპს “პარნტი 2” და შპს “დი ბი ეს ჯგუფი” მართვის უფლებით, ნოტარიული წესით სხვა პირს გადასცა, თუმცა 
აღნიშნული ფაქტი საჯარო რეესტრის ამონაწერში არ არის ასახული. 

გივი მეტრეველი
კახეთის სახელმწიფო რწმუნებულის  მოადგილე

გივი მეტრეველს 2021 წლის სექტემბერში შევსებულ დეკლარაციაში არ აქვს აღნიშნული, რომ იგი ფლობს ქალაქ თელავში 
მდებარე არასასოფლო მიწის ორ ნაკვეთს, საერთო ფართობით 9,434 კვ.მ., მასზე განთასებული 8 შენობითურთ; თელავის 
მუნიციპალიტეტის, სოფელ კურდღელაურში მდებარე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის რვა ნაკვეთს, საერთო 
ფართობით 112,170 კვადრატული მეტრი (ნაკვეთი 1, ნაკვეთი 2, ნაკვეთი 3, ნაკვეთი 4, ნაკვეთი 5, ნაკვეთი 6, ნაკვეთი 7, 
ნაკვეთი 8). 

გივი მეტრეველს ასევე არ აქვს დეკლარირებული, რომ იგი ფლობს 8,117 კვ.მ. მიწის ნაკვეთს ყვარელში, სოფელ შილდაში და მის 
თანასაკუთრებაშია ამავე სოფელში მდებარე 1,463 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიც.

თანამდებობის პირების ქონებრივი მდგომარეობის შესახებ დეკლარაციების შემოწმების საკითხი კორუფციასთან ბრძოლის ერთ-ერთი 
უმნიშვნელოვანესი ინსტრუმენტია. შესაბამისად, “საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო” მიმართავს საჯარო სამსახურის 
ბიუროს, წარმოდგენილი ინფორმაციის საფუძველზე, შეისწავლოს კვლევაში აღნიშნული პირების ქონებრივი მდგომარეობის 
დეკლარაციები შესაბამისი რეაგირების მიზნით.
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