
თბილისის საკრებულოს წევრების ბიზნესინტერესები და დეკლარირების დროს გამოვლენილი 
დარღვევები

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველომ“ შეისწავლა თბილისის VII მოწვევის საკრებულოს 50-ვე წევრის, მათ შორის 
29 თანამდებობის პირის, ბიზნეს ინტერესები, სამეწარმეო საქმიანობა და პოლიტიკური შემოწირულებები და რამდენიმე 
დარღვევა გამოავლინა:

• საკრებულოს 8 თანამდებობის პირს არასრულად აქვს დეკლარირებული საკუთარი ან ოჯახის წევრის სამეწარმეო 
საქმიანობა. ესენი არიან: ზურაბ აბაშიძე, შალვა ოგბაიძე, ირაკლი ხელაძე, ლევან აბაშიძე, თორნიკე ბიკაშვილი, ოთარ 
გრიგოლია, გივი ჩხარტიშვილი, გიორგი შარაშიძე.

• 8 თანამდებობის პირმა, კერძო კომპანიაში საკუთარი წილის მართვის უფლება სხვა პირს არ გადასცა. ესენი არიან: 
კონსტანტინე ზარნაძე, ლევან ჯაფარიძე, შალვა ოგბაიძე, ირაკლი ხელაძე, თორნიკე ბიკაშვილი, სოფიო ჯაფარიძე, გიორგი 
ონიანი, გიორგი შარაშიძე.

• 5 თანამდებობის პირი იკავებს დირექტორის პოზიციას კერძო კომპანიაში, რითაც ეწევა თანამდებობასთან შეუთავსებელ 
საქმიანობას. ესენი არიან: კონსტანტინე ზარნაძე, შალვა ოგბაიძე, თორნიკე ბიკაშვილი, გიორგი ონიანი, გიორგი შარაშიძე.

• 4-მა თანამდებობის პირმა დეკლარაციაში მისი ან ოჯახის წევრის ეკონომიკურად აქტიური კომპანიებიდან მიღებულ 
შემოსავალზე 0 ლარი მიუთითა, რაც, შესაძლოა, შემოსავლების არასრულად დეკლარირებაზე მიუთითებდეს. ესენი 
არიან: გიორგი ახვლედიანი, თინათინ ნიბლოშვილი, ლევან არველაძე, გიორგი შარაშიძე.

საკრებულოს წევრები, რომლებმაც დეკლარაციები დარღვევებით შეავსეს 

ზურაბ აბაშიძე
ქ. თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე
ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო, მაჟორიტარი

სამეწარმეო საქმიანობა: მეუღლე თეონა ბენაშვილი რეგისტრირებულია ინდივიდუალურ მეწარმედ.*

დარღვევა: 2022 წლის მარტში წარდგენილ დეკლარაციაში ზურაბ აბაშიძემ მეუღლის სამეწარმეო საქმიანობა არ მიუთითა.

პოლიტიკური შემოწირულება: 2021 წელს ზურაბ აბაშიძემ „ქართულ ოცნება - დემოკრატიულ საქართველოს“ – 1,380 ლარი, 
ხოლო 2012-2016 წლებში „თავისუფალ დემოკრატებს“ 43,305 ლარი შესწირა.

ლევან ჯაფარიძე
ქ. თბილისის საკრებულოს სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარე 
ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო, მაჟორიტარი

სამეწარმეო საქმიანობა: ლევან ჯაფარიძე ფლობს შპს მწვანე ენერგიის* 10%-ს.

დარღვევა: 1. კანონის მოთხოვნის მიუხედავად, ლევან ჯაფარიძემ წილი მართვის უფლებით სხვა პირის არ გადასცა.

პოლიტიკური შემოწირულება: ლევან ჯაფარიძემ 2021 წელს „ქართულ ოცნება - დემოკრატიულ საქართველოს“ 5,000 ლარი 
შესწირა.

შალვა ოგბაიძე
ქ. თბილისის საკრებულოს სატრანსპორტო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე
ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო, პროპორციული წესით

სამეწარმეო საქმიანობა: შალვა ოგბაიძე 6 კომპანიაში ფლობს წილს, საიდანაც ორ კომპანიაში იკავებს დირექტორის პოზიციას: 
შპს ჯორჯიან-ისრაელ კონსალტინგ გრუპის* (ს/კ 205201636) – დირექტორი და 16.7%, შპს ავტოექსპო* – 25%, შპს ემ-ეს-ემ 
გრუპ* – დირექტორი და 33%; შპს ჯი-ტი-ეს* – 50%, შპს ო-ენდ-ესი* – 100%, შპს ჯი-თი-ეს ლადა ვაზი* – 25%.

დარღვევა: 1. შალვა ოგბაიძემ 2022 წელს შევსებულ დეკლარაციაში არ მიუთითა, რომ 6 კომპანიაში ფლობს წილს, საიდანაც 
ორ კომპანიაში იკავებს დირექტორის პოზიციას; 2. მან წილები მართვის უფლებით სხვა პირს არ გადასცა; 3. იგი იკავებს 
დირექტორის პოზიციას კერძო კომპანიებში, რაც თანამდებობასთან შეუთავსებელი საქმიანობაა. 4. მან დეკლარაციაში არ 
მიუთითა 10 000 ლარი გასავალი, რომელიც 2021 წელს  „ქართულ ოცნება - დემოკრატიულ საქართველოს” შესწირა.

პოლიტიკური შემოწირულება: შალვა ოგბაიძემ სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიას 2012-2021 წლებში, ჯამში 21,300 ლარი 
შესწირა.

ირაკლი ხელაძე 
ქ. თბილისის საკრებულოს ქონების მართვისა და საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე
ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო, მაჟორიტარი

სამეწარმეო საქმიანობა: 2022 წელის თებერვალში წარდგენილი დეკლარაციის მიხედვით, ირაკლი ხელაძე არ ეწევა 
სამეწარმეო საქმიანობას. თუმცა, საჯარო რეესტრის მიხედვით, იგი ფლობს შპს ხელას* 100%-ს.

დარღვევა: 1. ირაკლი ხელაძემ შპს ხელას 100%-იანი წილი მართვის უფლებით სხვა პირის არ გადასცა. 2. დეკლარაციაში 
არ ასახა სამეწარმეო საქმიანობა; 3. დეკლარაციაში არ მიუთითა გასავალი 10 000 ლარი, რომელიც 2021 წელს „ქართულ 
ოცნება - დემოკრატიულ საქართველოს“ შესწირა.

პოლიტიკური შემოწირულება: ირაკლი ხელაძემ პარტია „ქართულ ოცნება - დემოკრატიულ საქართველოს“ 2021 წლის 19 
ოქტომბერს 10,000 ლარი შესწირა.

ოთარ გრიგოლია 
ქ. თბილისის საკრებულოს ფრაქცია “ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო”-ს 
თავმჯდომარე
ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო, პროპორციული წესით

ოჯახის წევრების სამეწარმეო საქმიანობა: ოთარ გრიგოლიას მეუღლე სალომე ქაჯაია არის შპს ტრაექტორია-ს 10%-იანი 
წილის მფლობელი.

დარღვევა: 2022 წლის იანვარში წარდგენილ დეკლარაციაში ოთარ გრიგოლიამ არ მიუთითა მისი მეუღლის სამეწარმეო 
საქმიანობა.

პოლიტიკური შემოწირულება: 2021 წელს ოთარ გრიგოლიამ „ქართულ ოცნება - დემოკრატიულ საქართველოს“ 5,000 ლარი 
შესწირა.

კონსტანტინე ზარნაძე
ქ. თბილისის საკრებულოს ფრაქცია “ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო”-ს 
თავმჯდომარის მოადგილე
ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო, მაჟორიტარი

სამეწარმეო საქმიანობა: კონსტანტინე ზარნაძე არის შპს მონუმენტის* დირექტორი და 50%-იანი წილის მფლობელი.

დარღვევა: მიუხედავად იმისა, რომ კონსტანტინე ზარნაძემ 2022 წლის მარტში წარდგენილ დეკლარაციაში მიუთითა სამეწარმეო 
საქმიანობის შესახებ, მან საკუთრებაში არსებული წილები მართვის უფლებით სხვა პირს არ გადასცა და არ დატოვა დირექტორის 
თანამდებობა.

პოლიტიკური შემოწირულება: 2021 წელს კონსტანტინე ზარნაძემ „ქართულ ოცნება - დემოკრატიულ საქართველოს“ 5,000 
ლარი შესწირა.

ლევან აბაშიძე
ქ. თბილისის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“-ს 
თავმჯდომარის მოადგილე
ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო, პროპორციული წესით

სამეწარმეო საქმიანობა: ლევან აბაშიძე ფლობს შპს სიყვარული აქცენტით* 50%-ს, რომელიც 2022 წლის მარტში წარდგენილი 
დეკლარაციის მიხედვით მართვის უფლებით გადასცა სხვა პირს.

დარღვევა: ლევან აბაშიძემ კანონის მოთხოვნის მიუხედავად დეკლარაციაში არ მიუთითა ის კომპანიები, რომლებშიც ის 2021 
წლის მანძილზე წილებს ფლობდა. კერძოდ, ლევან აბაშიძე ფლობდა შპს ედვერთ რუმის* – 33%-ს 2022 წლის 2 მარტამდე და 
შპს უნივერსალ ბიზნეს ჯგუფის* 33%-ს 2022 წლის 24 თებერვლამდე.

გივი ჩხარტიშვილი
ქ. თბილისის საკრებულოს ფრაქცია “ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო”-ს 
თავმჯდომარის მოადგილე
ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო, მაჟორიტარი

ოჯახის წევრების სამეწარმეო საქმიანობა: გივი ჩხარტიშვილის მამა, მალხაზ ჩხარტიშვილი არის შპს მანის* დირექტორი 
და 50%-იანი წილის მფლობელი. გარდა ამისა, ფლობს შპს მაგის* 50%-ს. მალხაზ ჩხარტიშვილი, რეგისტრირებულია 
ინდივიდუალურ მეწარმედ.*

დარღვევა: გივი ჩხარტიშვილმა 2022 წლის მარტში წარდგენილ დეკლარაციაში მამის, მალხაზ ჩხარტიშვილის სამეწარმეო 
საქმიანობის შესახებ სრული ინფორმაცია არ წარადგინა. კერძოდ, მან მხოლოდ მამის ინდივიდუალური მეწარმის სტატუსი 
მიუთითა (შემოსავალი 0 ლარი), ხოლო შპს წილები და მმართველობა - არა.

პოლიტიკური შემოწირულება: 2021 წელს გივი ჩხარტიშვილმა „ქართულ ოცნება - დემოკრატიულ საქართველოს“ 5,000 
ლარი შესწირა.

ნინო რუხაძე
ქ. თბილისის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“-ს 
თავმჯდომარის მოადგილე
ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო, პროპორციული წესით

დარღვევა: 2022 წლის მარტში წარდგენილ დეკლარაციაში ნინო რუხაძემ არ მიუთითა “ქართული ოცნება - დემოკრატიული 
საქართველოსთვის” შეწირული 10 000 ლარი, რაც კანონის დარღვევაა.

პოლიტიკური შემოწირულება: 2021 წელს ნინო რუხაძემ „ქართულ ოცნება - დემოკრატიულ საქართველოს“ 10,000 ლარი 
შესწირა.

კახაბერ ლაბუჩიძე 
ქ. თბილისის საკრებულოს განათლებისა და კულტურის კომისიის თავმჯდომარე
ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო, მაჟორიტარი

დარღვევა: 2022 წლის იანვარში წარდგენილ დეკლარაციაში კახაბერ ლაბუჩიძემ არ მიუთითა “ქართული ოცნება - 
დემოკრატიული საქართველოსთვის” შეწირული 10 000 ლარი, რაც კანონის დარღვევაა.

პოლიტიკური შემოწირულება: კახაბერ ლაბუჩიძემ 2014-2021 წლებში “ქართულ ოცნება - დემოკრატიულ საქართველოს” 
ჯამში 12,900 ლარი შესწირა.

 რევაზ სოხაძე
ქ. თბილისის საკრებულოს ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის კომისიის 
თავმჯდომარე 
ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო, მაჟორიტარი

სამეწარმეო საქმიანობა: 2022 წლის იანვარში შევსებული დეკლარაციის მიხედვით, რევაზ სოხაძე ფლობს შპს მაინჰაუს-ის* 
30%-ს, რომელიც სამართავად გადაცემული აქვს სხვა პირისთვის და დეკლარაციის მიხედვით, 2021 წელს მას ამ კომპანიიდან 
შემოსავალი არ მიუღია.

დარღვევა: 2022 წლის იანვარში წარდგენილ დეკლარაციაში რევაზ სოხაძემ არ მიუთითა “ქართული ოცნება - დემოკრატიული 
საქართველოსთვის” შეწირული 10 000 ლარი, რაც კანონის დარღვევაა.

პოლიტიკური შემოწირულება: რევაზ სოხაძემ 2011-2012 წლებში 32,300 ლარი შესწირა „ახალ მემარჯვენეებს“, ხოლო 2017-
2021 წლებში 10,300 ლარი – „ქართულ ოცნება - დემოკრატიულ საქართველოს.“

სოფიო ჯაფარიძე
ქ. თბილისის საკრებულოს ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ თავმჯდომარის მოადგილე
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, პროპორციული წესით

სამეწარმეო საქმიანობა: სოფიო ჯაფარიძე არის შპს ვატიკას * 50%-იანი წილის მფლობელი. მისი მეუღლე გიორგი ჭოლაძე 
არის შპს ვანოს მარნის* დირექტორი, შპს ზუკას მარნის* დირექტორი, შპს გიო-ს* დირექტორი და 100%-იანი წილის მფლობელი. 
გიორგი ჭოლაძე რეგისტრირებულია ინდივიდუალურ მეწარმედ.* გარდა ამისა, სოფიო ჯაფარიძის შვილი ვანო ჭოლაძე ფლობს 
შპს ვაკი-ს 100%-ს.

დარღვევა: 1. კანონის მოთხოვნის მიუხედავად, სოფიო ჯაფარიძეს შპს ვატიკა-ს წილი მართვის უფლებით სხვა პირს არ გადასცა. 
2. იგი დასაქმებულია ტელეკომპანია „მთავარი არხის“ გადაცემა „მთავარი დიაგნოზის“ წამყვანად, რაც თანამდებობასთან 
შეუთავსებელი საქმიანობაა; 3. დეკლარაციაში არ მიუთითა 60 000 ლარი გასავალი, რომელიც 2021 წელს „ერთიან ნაციონალურ 
მოძრაობას“ შესწირა.

პოლიტიკური შემოწირულება: სოფიო ჯაფარიძემ 60,000-60,000 ლარი შესწირა „ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას“ (2021) 
და „სტრატეგია აღმაშენებელს“ (2020). მისმა ბიზნესპარტნიორმა ეთერ ცქვიტინიძემ 2020 წელს „სტრატეგია აღმაშენებელს“ 
35,000 ლარი შესწირა.

თორნიკე ბიკაშვილი
ქ. თბილისის საკრებულოს ფრაქცია “ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” - თავმჯდომარის მოადგილე 
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, პროპორციული წესით

სამეწარმეო საქმიანობა: თორნიკე ბიკაშვილი არის შპს რაშის* დირექტორი და 100%-იანი წილის მფლობელი.

დარღვევა: 1. კანონის მოთხოვნის მიუხედავად, თორნიკე ბიკაშვილმა წილი მართვის უფლებით სხვა პირს არ გადასცა. 2. 
მან არ დატოვა დირექტორის პოზიცია კერძო კომპანიაში. 3. 2022 წლის მარტში წარდგენილ დეკლარაციაში არ მიუთითა შპს 
რაში-ის დირექტორობა.

პოლიტიკური შემოწირულება: თორნიკე ბიკაშვილის მეუღლემ, სალომე სიგუამ 2016-2021 წლებში „ერთან ნაციონალურ 
მოძრაობას“ ჯამში 20 985 ლარი შესწირა.

გიორგი ონიანი
ქ. თბილისის საკრებულოს ფრაქცია “ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” - თავმჯდომარის მოადგილე 
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, პროპორციული წესით

სამეწარმეო საქმიანობა: გიორგი ონიანი ფლობს შპს ამსონის* – 50%-ს,  შპს ჩარლის* – 33.3%-ს; იგი არის შპს საადვოკატო 
ბიურო -ს.ო.ვ. Sajaia.Oniani.Velijanashvili* – დირექტორი და 33.33%-იანი წილის მფლობელი.

დარღვევა: 1. კანონის მოთხოვნის მიუხედავად, გიორგი ონიანმა წილები მართვის უფლებით სხვა პირს არ გადასცა; 2. 
არ დატოვა დირექტორის პოზიცია კერძო კომპანიებში. 3. 2022 წლის მარტში წარდგენილ დეკლარაციაში მითითებულია, 
რომ ზემოთ აღნიშნული შპს-ების რეგისტრაცია და ინდივიდუალური მეწარმის სტატუსი გაუქმებულია, რაც საჯარო რეესტრის 
ეროვნული სააგენტოს მიხედვით არ შეესაბამება სიმართლეს; ინდივიდუალური მეწარმის სტატუსის გაუქმება რეესტრის მიხედვით 
დეკლარაციის წარდგენის შემდეგ მოხდა. 

გიორგი შარაშიძე
ქ. თბილისის საკრებულოს ფრაქცია „თბილისი საქართველოსთვის“ თავმჯდომარის მოადგილე 
საქართველოსთვის, პროპორციული წესით

სამეწარმეო საქმიანობა: გიორგი შარაშიძე ინდივიდუალური მეწარმეა და დაკავშირებულია შემდეგ კომპანიებთან:

შპს ანტრეპრენიორ საქართველო – დირექტორი და 100%;
შპს ინტელიჯენტ ჰოსპიტალიტი* – დირექტორი და 100%;
შპს გეომულტიმედია* – დირექტორი და 70%; კომპანია, თავის მხრივ, ფლობს შპს ფოკუსის* 100%-ს;
შპს Total Media – დირექტორი და 70%;
შპს გაზეთი ჯორჯია თუდეი – 40%;
შპს WHERE* – დირექტორი და 70%;
შპს გლობალ მედია თრეიდ* – 70%;
შპს ინოვეიშენ გრუპ ჯორჯია* – 17%;
შპს ჯორჯია თუდეი ჯგუფი – დირექტორი და 70%;
შპს მედია მენეჯმენტ სერვისი* – დირექტორი და 70%;
შპს ფაუერინფო* (ს/კ: 205280159) – დირექტორი.

გიორგი შარაშენიძის მეუღლე, მაია წერეთელი არის შპს ექსკლუზივ პრინტის* დირექტორი და 40%-იანი წილის მფლობელი, 
შპს ინტელიჯენტ მედიას დირექტორი და 50%-იანი წილის მფლობელი, შპს ფოკუსის* დირექტორი და ასევე ინდივიდუალური 
მეწარმე.

სახელმწიფო შესყიდვები: გიორგი შარაშიძესთან პირდაპირ და არაპირდაპირ დაკავშირებულ 8 კომპანიასთან, 2011-2022 
წლებში, გაფორმებულია 96 გამარტივებული შესყიდვის კონტრაქტი (522 060 ლარი). ამ კომპანიებმა მოიგეს 39 ტენდერი 
(946 221 ლარი).

შპს ანტრეპრენიორ საქართველო-სთან გაფორმებულია 47,400 ლარის საერთო ღირებულების 7 გამარტივებული შესყიდვა 
2018-2022 წლებში.

შპს Total Media-სთან გაფორმდა კონტრაქტი 3 გამარტივებული შესყიდვასა (22,436 ლარი) და ერთ ტენდერზე (15,000 ლარი). 

შპს გაზეთი ჯორჯია თუდეი – კომპანიამ მოიგო 16 ტენდერი (500,029 ლარი) და მიიღო 23 გამარტივებული შესყიდვის კონტრაქტი 
(114,758 ლარი). 

შპს ჯორჯია თუდეი ჯგუფი – კომპანიამ მოიგო 3 ტენდერი (127,626 ლარი) და მიიღო გამარტივებული შესყიდვის 30 კონტრაქტი 
(196,158  ლარი). 

შპს მედია მენეჯმენტ სერვისი – კომპანიამ მოიგო 1 ტენდერი (13,000 ლარი) და მიიღო 7 გამარტივებული შესყიდვის კონტრაქტი 
(25,975 ლარი). 

შპს ფოკუსი – კომპანიამ მოიგო 3 ტენდერი (11,200 ლარი), საიდანაც ერთი არ შეასრულა, და მიიღო 12 გამარტივებულ 
შესყიდვის კონტრაქტი (24,700 ლარი).

შპს ექსკლუზივ პრინტი - მოიგო 12 ტენდერი (246 366 ლარი) და მიიღო გამარტივებული შესყიდვის 9 კონტრაქტი (81 028 
ლარი).

შპს ინტელიჯენტ მედია - მოიგო 3 ტენდერი (33 000 ლარი) და მიიღო გამარტივებული შესყიდვის 5 კონტრაქტი  (9 605 ლარი).

დარღვევა: 1. კანონის მოთხოვნის მიუხედავად, გიორგი შარაშიძემ წილები მართვის უფლებით სხვა პირს არ გადასცა; 2. არ 
დატოვა დირექტორის პოზიცია კერძო კომპანიებში; 3. 2022 წლის მარტში წარდგენილ დეკლარაციაში გიორგი შარაშენიძემ 
სრულად არ წარადგინა ინფორმაცია როგორც საკუთარი, ასევე მეუღლის სამეწარმეო საქმიანობის შესახებ; 4. მიუხედავად 
კომპანიების ეკონომიკურად აქტიური სუბიექტის სტატუსისა,  დეკლარაციის მიხედვით, შარაშიძეს ამ კომპანიებისგან 2021 
წელს შემოსავალი არ მიუღია.

პოლიტიკური შემოწირულება: გიორგი შარაშიძის ბიზნესპარტნიორმა, ნიკოლოზ ნაყოფიამ „ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას“ 
2020-2021 წლებში ჯამში 93,555 ლარი შესწირა.
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ბიზნეს ინტერესების მქონე თანამდებობის პირები, რომლებმაც დეკლარაციები კანონის შესაბამისად შეავსეს

საკრებულოს ამ თანამდებობის პირებს სამეწარმეო საქმიანობასთან დაკავშირებული დარღვევები არ უფიქსირდებათ. ამის 
მიუხედავად, მიგვაჩნია, რომ მოქალაქეებისთვის სასარგებლო შეიძლება იყოს ინფორმაცია, თუ რა კომპანიებთან აქვთ კავშირი 
მათ წარმომადგენლებს თბილისის საკრებულოში.

გიორგი ახვლედიანი
ქ. თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე
ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო, პროპორციული წესით

სამეწარმეო საქმიანობა: გიორგი ახვლედიანის მეუღლე ქეთევან ახვლედიანი ფლობდა 34%-იან წილს შპს B.M.G. Consulting-
ში (21.05.2020-დან შპს პარკერ რასელ საქართველო), რომელიც 2021 წლის 28 მაისს 51,500 აშშ დოლარად გაასხვისა. 
დეკლარაციის მიხედვით, 2020 წლის განმავლობაში ქეთევან ახვლედიანს ამ კომპანიიდან შემოსავალი არ მიუღია. შპს B.M.G. 
Consulting-ი ფლობს შპს ბი.ემ.ჯი ბროკერის* 50%-იან წილს, თუმცა საჯარო რეესტრის მიხედვით დაწყებულია საწარმოს 
ლიკვიდაციის პროცესი.

ნეპოტიზმის სავარაუდო შემთხვევა: 2021 წლის ოქტომბერში შევსებული დეკლარაციის მიხედვით, გიორგი ახვლედიანის 
მეუღლე, ქეთევან ახვლედიანი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანიაში მგზავრთა 
მომსახურების ხარისხის სამსახურის უფროსია. აღნიშნულ პოზიციას ქეთევან ახვლედიანი 2015 წლის მარტიდან იკავებს, მას 
შემდეგ რაც 2014 წელს გიორგი ახვლედიანი ქ. თბილისის V მოწვევის საკრებულოს წევრი და თავმჯდომარის მოადგილე 
გახდა. ეს შემთხვევა „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ ნეპოტიზმის შესახებ 2019 წლის კვლევაშიც მოხვდა.

პოლიტიკური შემოწირულება: 2021 და 2014 წლებში გიორგი ახვლედიანმა „ქართულ ოცნება - დემოკრატიულ საქართველოს“ 
ჯამში 7,662 ლარი შესწირა.

თინათინ ნიბლოშვილი
ქ. თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე
ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო, პროპორციული წესით

სამეწარმეო საქმიანობა: 2022 წლის იანვარში შევსებული დეკლარაციის მიხედვით, თინათინ ნიბლოშვილის მეუღლე 
ვალერიან გრძელიშვილი შპს ევროპას დირექტორი და 20%-იანი წილის მფლობელია. დეკლარაციის მიხედვით, 2021 წლის 
განმავლობაში მას ამ კომპანიიდან შემოსავალი არ  მიუღია „და არ არის მის მართვაში ჩართული.“

ნეპოტიზმის სავარაუდო შემთხვევა: თინათინ ნიბლოშვილის მეუღლე ვალერიან გრძელიშვილი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 
ა(ა)იპ თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოში მონიტორინგის განყოფილების უფროსია. აღნიშნულ პოზიციას 
ვალერიან გრძელიშვილი 2018 წლის ივნისიდან იკავებს, მას შემდეგ რაც 2017 წელს თინათინ ნიბლოშვილი ქ. თბილისის 
VI მოწვევის საკრებულოს წევრი და ერთ-ერთი კომისიის თავმჯდომარე გახდა. ამასთან, 2013-2016 წლებში ვალერიან 
გრძელიშვილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქ. თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ადმინისტრაციის (სამმართველო) 
უფროსის მოადგილის თანამდებობას იკავებდა. ბოლო დეკლარაცია ამ პოზიციაზე მან 2016 წლის იანვარში ჩააბარა(როგორც 
ყოფილმა თანამდებობის პირმა).

პოლიტიკური შემოწირულება: 2021 წელს თინათინ ნიბლოშვილმა „ქართულ ოცნება - დემოკრატიულ საქართველოს“ 5,000 
ლარი შესწირა.

ნინო ვარდოსანიძე
ქ. თბილისის საკრებულოს სახელდებისა და სიმბოლიკის კომისიის თავმჯდომარე
ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო, პროპორციული წესით

სამეწარმეო საქმიანობა: ნინო ვარდოსანიძის მამა, ალექსანდრე ვარდოსანიძე, არის: რკ აგრომომავალი* - დირექტორი, შპს 
ALDA* - დირექტორი და 50%-იანი წილის მფლობელი; ასევე, შპს ბამპის* დირექტორი. 

ლევან არველაძე
ქ. თბილისის საკრებულოს ეკონომიკური განვითარებისა და საინვესტიციო პოლიტიკის და 
საერთაშორისო ურთიერთობების კომისიის თავმჯდომარე
ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო, პროპორციული წესით

სამეწარმეო საქმიანობა: ლევან არველაძე ფლობს შპს პუნქტუმის 50%-ს, რომელიც მართვის უფლებით გადაცემული აქვს 
სხვა პირისთვის. მიუხედავად კომპანიას აქტიური ეკონომიკური სუბიექტის სტატუსისა, 2022 წლის თებერვალში წარდგენილი 
დეკლარაციის მიხედვით არველაძეს 2021 წელს კომპანიისგან შემოსავალი არ მიუღია.

პოლიტიკური შემოწირულება: ლევან არველაძემ ქართულ ოცნებას 2021 წლის 12 ოქტომბერს 10,000 ლარი შესწირა. მისმა 
ბიზნესპარტნიორმა, ნიკოლოზ კვირიკაძემ „ელენე ხოშტარია - დროა“-ს 2021 წელს 300 ლარი შესწირა. 

ავთანდილ ცინცაძე 
ქ. თბილისის საკრებულოს ფრაქცია “ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო”-ს 
თავმჯდომარის მოადგილე
ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო, მაჟორიტარი

პოლიტიკური შემოწირულება: 2021 წელს ავთანდილ ცინცაძემ „ქართულ ოცნება - დემოკრატიულ საქართველოს“ 5,000 
ლარი შესწირა.

2022 წლის მარტში წარდგენილი დეკლარაციის მიხედვით ავთანდილ ცინცაძის მეუღლე, ლანა მორგოშია 2021 წლის 
ოქტომბრიდან იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის თანამდებობას იკავებს. ლანა 
მორგოშიამ 2021 წლის დეკემბერში წარდგენილ დეკლარაციაში არ მიუთითა ავთანდილ ცინცაძე და შესაბამისად, არც მის 
საკუთრებაში არსებული უძრავ-მოძრავი ქონება და საბანკო ანგარიშები, რაც კანონდარღვევაა.

საბა ბუაძე
ქ. თბილისის საკრებულოს ფრაქცია “ლელო-პარტნიორობა თბილისისათვის” - თავმჯდომარე
ლელო საქართველოსთვის, პროპორციული სიით

სამეწარმეო საქმიანობა: 2022 წლის თებერვალში წარდგენილი დეკლარაციის მიხედვით საბა ბუაძის მეუღლე, ნინო გუნცაძე 
რეგისტრირებულია ინდივიდუალურ მეწარმედ.

პოლიტიკური შემოწირულება: საბა ბუაძემ „ლელო საქართველოსთვის“ 2019-2020 წლებში ჯამში 60,000 ლარი შესწირა. 
ამავე პარტიას 2020 წელს 10 000 ლარი შესწირა მისმა მეუღლემ, ნინო გუნცაძემაც.

საკრებულოს წევრები, რომლებსაც არ ევალებათ ქონებრივი დეკლარაციის შევსება

თბილისის საკრებულოს 21 წევრი არ არის თანამდებობის პირი, რის გამოც მათ არ ევალებათ ქონებრივი დეკლარაციის 
შევსება და არ ეზღუდებათ სამეწარმეო საქმიანობა. შესაბამისად, ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია არ წარმოადგენს რაიმე 
სახის დარღვევას. 

მიუხედავად ამისა, მიგვაჩნია, რომ მოქალაქეებმა უნდა იცოდნენ, თუ რა სამეწარმეო საქმიანობით არიან დაკავებულნი მათი 
წარმომადგენლები თბილისის საკრებულოში. 

გურამ ოქროპირიძე
ქ. თბილისის საკრებულოს წევრი
ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო, პროპორციული წესით

სამეწარმეო საქმიანობა: გურამ ოქროპირიძე შპს აიეფსი ჯორჯიას* დირექტორი და 100%-იანი წილის მფლობელია 
(დაწყებულია ლიკვიდაციის პროცესი).

სახელმწიფო შესყიდვები: შპს აიეფსი ჯორჯიას 2018-2019 წლებში გამარტივებულ შესყიდვებზე ჯამში 8,614 ლარის 
ღირებულების 3 ხელშეკრულება გაუფორმდა.

ალექსანდრე ხუჯაძე
ქ. თბილისის საკრებულოს წევრი
ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო, პროპორციული წესით

სამეწარმეო საქმიანობა: ალექსანდრე ხუჯაძე არის შპს ეი იქს AX-ის* დამფუძნებელი და 51%-იანი წილის მფლობელი; ასევე 
შპს ნაბოს* აღმასრულებელი დირექტორი და 33%-იანი წილის მფლობელი.

სახელმწიფო შესყიდვები: შპს ნაბომ 2011-2012 წლებში ჯამში 477,796.44 ლარის ღირებულების 7 ტენდერი მოიგო და 
51,205 ლარის ღირებულების გამარტივებული შესყიდვის 2 კონტრაქტი მიიღო.

პოლიტიკური შემოწირულება: 2021 წელს ალექსანდრე ხუჯაძემ „ქართულ ოცნება - დემოკრატიულ საქართველოს“ 5,000 
ლარი შესწირა.

აკაკი ალადაშვილი
ქ. თბილისის საკრებულოს წევრი
ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო, პროპორციული წესით

სამეწარმეო საქმიანობა: აკაკი ალადაშვილი ფლობს წილებს შემდეგ ხუთ კომპანიაში: შპს ტრანსპორტერი – 10%;  შპს ჯიესეი 
ქონსალთინგ გრუფ* – 66%; შპს მულტი ქონსთრაქშენ გრუფ* – 30%; შპს ეკო ფერმა* – 23%; შპს კროსროუდ ტრანსი* – 17.5%. 

სახელმწიფო შესყიდვები: შპს ტრანსპორტერმა 2016-2021 წლებში 2,832,990 ლარის ღირებულების 62 ტენდერში გაიმარჯვა 
და 1,308,192 ლარის ღირებულების 72 გამარტივებულ შესყიდვის კონტრაქტი მიიღო. 

პოლიტიკური შემოწირულება: აკაკი ალადაშვილმა „ქართულ ოცნება - დემოკრატიულ საქართველოს“ 2021 წლის 13 
ოქტომბერს 40,000 ლარი შესწირა. მისმა ბიზნესპარტნიორმა, სერგო შუღაროვმა სალომე ზურაბიშვილს 2018 წელს 60,000 
ლარი შესწირა.

ლევან დავითაშვილი 
ქ. თბილისის საკრებულოს წევრი
ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო, პროპორციული წესით

სამეწარმეო საქმიანობა: ლევან დავითაშვილი ფლობს შპს ოცნების სახლის 100%-ს. 

პოლიტიკური შემოწირულება: ლევან დავითაშვილმა „ქართულ ოცნება - დემოკრატიულ საქართველოს“ 2017 წელს 50,000 
ლარი შესწირა. 

ზვიად კუპრავა
ქ. თბილისის საკრებულოს წევრი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, პროპორციული წესით

სამეწარმეო საქმიანობა: ზვიად კუპრავა არის შპს აქტი ვიტას* (ს/კ 200219101) დირექტორი და 33.3%-ის მფლობელი; ასევე 
ფლობს – შპს გინეკას* 5%-ს.

ირაკლი ეძგვერაძე
ქ. თბილისის საკრებულოს წევრი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, პროპორციული წესით

სამეწარმეო საქმიანობა: ირაკლი ეძგვერაძე რეგისტრირებულია ინდივიდუალურ მეწარმედ*.

მიხეილ კაკაურიძე
ქ. თბილისის საკრებულოს წევრი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, პროპორციული წესით

სამეწარმეო საქმიანობა: მიხეილ კაკაურიძე შპს ლუქსი 21-ის* დირექტორი და 50%-იანი წილის მფლობელია; ასევე ფლობს 
– შპს ბაალის* (ს/კ 200254839) 100%-ს.

პოლიტიკური შემოწირულებები: 2020 წელს მიხეილ კაკაურიძემ „ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას“ ჯამში 8,000 ლარი 
შესწირა.

 მამუკა გუგეშაშვილი 
ქ. თბილისის საკრებულოს წევრი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, პროპორციული წესით

სამეწარმეო საქმიანობა: მამუკა გუგეშაშვილი ფლობს წილებს შემდეგ კომპანიებში: შპს ძეგლევი* -  დირექტორი და 70%, 
შპს წიფა* (ს/კ: 200162670) – 50%, შპს საფეხბურთო კლუბი თბილისის “თბილისი”* – 100% და შპს ელექტრონიქს ჯი* – 50%.

ბარბარა ჯიმელი სულაშვილი 
ქ. თბილისის საკრებულოს წევრი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, პროპორციული წესით

სამეწარმეო საქმიანობა: ბარბარა ჯიმელი სულაშვილი ფლობს წილებს შემდეგ კომპანიებში: შპს ამერიკულ-ქართული 
განათლების ცენტრი – 10%, შპს ჯორჯიან დისქავერი ტურს – 50%, შპს ბიო მეურნეობა ფონა – დირექტორი და 20%. შპს ბიო 
მეურნეობა ფონა, თავის მხრივ, არის შპს ნატურპურის* 30%-იანი წილის მფლობელი. 

სახელმწიფო შესყიდვები: ბარბარა ჯიმელი სულაშვილთან დაკავშირებულ კომპანიასთან შპს ჯორჯიან დისქავერი ტურს 2013 
წელს გაფორმდა 18,123 ლარის ღირებულების ხელშეკრულება გამარტივებულ შესყიდვაზე. 

პოლიტიკური შემოწირულება: ბარბარა ჯიმელი სულაშვილმა ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას 2021 წელს 1,000 ლარი 
შესწირა, მისმა ბიზნესპარტნიორმა, გიორგი სულაშვილმა კი „ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას“ 2016-2021 წლებში ჯამში 
28,000 ლარი შესწირა. 

ალექსანდრე რატიშვილი 
ქ. თბილისის საკრებულოს წევრი
ანა დოლიძე - ხალხისთვის, პროპორციული წესით

სამეწარმეო საქმიანობა: ალექსანდრე რატიშვილი ფლობს წილებს შემდეგ კომპანიებში: შპს ლოკოფერმი – დირექტორი და 
50%; შპს ქართული პროდუქტი მენეჯმენტ კომპანია* – 25%, რომელიც, თავის მხრივ, ფლობს შპს ქართული პროდუქტის* 15%-
ს; და შპს ემსიბი ჯორჯია – დირექტორი და 25%.

სახელმწიფო შესყიდვები: შპს ემსიბი ჯორჯია-სთან, 2016-2021 წლებში, გაფორმდა გამარტივებული შესყიდვის 3 კონტრაქტი 
(4,318 ლარი). 

პოლიტიკური შემოწირულება: ალექსანდრე რატიშვილმა პარტიას „ხალხისთვის“ 2021-2022 წლებში ჯამში 8,100 ლარი 
შესწირა. მისი ბიზნესპარტნიორები პარტია „ლელოს“ შემომწირველები არიან: კახაბერ ხიდეშელი – 156,000 ლარი და დავით 
ლაცაბიძე 60,000 ლარი. 

სალომე კობალაძე
ქ. თბილისის საკრებულოს წევრი
საქართველოსთვის, პროპორციული წესით

სამეწარმეო საქმიანობა: სალომე კობალაძე არის შპს მიზოუნის დირექტორი და 35%-იანი წილის მფლობელი, შპს ალფა 
კონსტრაქშენის* დირექტორი და 5%-იანი წილის მფლობელი, შპს სერგიოს* 50%-იანი წილის მფლობელი, შპს ვინჯინოს* 
50%-იანი წილის მფლობელი.
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