
სამეგრელო-ზემო სვანეთის მუნიციპალიტეტების თანამდებობის პირთა მეხუთედმა  
დეკლარაციები ხარვეზებით შეავსო

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველომ” შეისწავლა სამეგრელო-ზემო სვანეთის მუნიციპალიტეტების სამეგრელო-
ზემო სვანეთის მუნიციპალიტეტების  თანამდებობის პირთა 2021 წელს შევსებული დეკლარაციები, რომელთა მეხუთედიც 
ხარვეზიანი აღმოჩნდა. 

 à 250-ზე მეტი თანამდებობის პირიდან დეკლარაცია 50-მა ხარვეზებით შეავსო;

 à მუნიციპალიტეტებს შორის ყველაზე მეტი დარღვევა მესტიაში გამოვლინდა, სადაც დეკლარაცია ხარვეზებით 10-მა 
თანამდებობის პირმა შეავსო. ყველაზე ნაკლები შემთხვევა კი მარტვილშია, სადაც დეკლარაცია ხარვეზით მხოლოდ ერთმა 
თანამდებობის პირმა შეავსო;

 à 23 თანამდებობის პირს კომპანიაში არსებული წილი მართვის უფლებით სხვა პირისთვის არ გადაუცია, მათ შორის არიან: 
სენაკის მერი - ვახტან გადელია, აბაშის მერი - გიგა გაბელაია,  წალენჯიხის მერი - გიორგი ხარჩილავა, ფოთის მერის 
მოადგილე - ლექსო თოდუა, ხობის მერის პირველი მოადგილე - რევაზ ზაქარაია, წალენჯიხის მერის მოადგილე - ივანე 
ბურდული და აბაშის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე - ზეზვა მაკალათია;

 à გამოვლინდა 14 შემთხვევა, როდესაც თანამდებობის პირი ამავდროულად საწარმოს დირექტორია, მათ შორის არიან: სენაკის 
მერი - ვახტანგ გადელია, აბაშის მერი - გიგა გაბელაია, ფოთის მერის მოადგილე - ლექსო თოდუა და აბაშის საკრებულოს 
თავმჯდომარის მოადგილე - ზეზვა მაკალათია;

 à 18 შემთხვევაში თანამდებობის პირებმა დეკლარაციაში არ მიუთითეს მისი ან/და ოჯახის წევრის საკუთრებაში არსებული 
უძრავი ქონება, მათ შორის არიან სენაკის მერი - ვახტანგ გადელია და ფოთის მერის მოადგილე - ლექსო თოდუა;

 à თანამდებობის ხუთ პირთან დაკავშირებული კომპანია ჩართულია სახელმწიფო შესყიდვებში.

გასათვალისწინებელია, რომ კვლევა ჩატარებულია საჯარო ინფორმაციაზე დაყრდნობით, თანამდებობის პირთა მიერ 
შევსებული დეკლარაციების და საჯარო რეესტრში არსებული საჯარო ინფორმაციის გამოყენებით. „საერთაშორისო 
გამჭვირვალობა - საქართველო“ მოკლებულია შესაძლებლობას, შეამოწმოს, არის თუ არა კვლევაში ნახსენები 
კომპანიები აქტიური, რადგან ამ მიზნისთვის საჭირო ინფორმაცია წარმოადგენს საგადასახადო საიდუმლოებას, რაზეც  
ჩვენ ხელი არ მიგვიწვდება

 ] სენაკის მუნიციპალიტეტი

ვახტანგ გადელია
სენაკის მერი

ვახტანგ გადელიამ 2022 წლის იანვარში შევსებულ დეკლარაციაში აღნიშნა, რომ იგი არის შპს “ჯი-ბი-ჯის”, შპს “GBG”-ის, შპს 
“ჯი ბი ჯის” 100% წილის და  შპს “მეგაპოლისი თბილისის” 50% წილის მფლობელი. ამავე დროს იგი ოთხივე შპს-ს მოქმედი 
დირექტორია.  ვახტანგ გადელია არღვევს კანონს, რადგანაც მერად არჩევის შემდეგ, მას აღნიშნული წილები მართვის უფლებით 
სხვა პირისათვის არ გადაუცია და არც საწარმოთა დირექტორის პოზიცია დაუტოვებია. 

ვახტანგ გადელიას დეკლარაციაში არ აქვს აღნიშნული მამის, კარლო გადელიას საკუთრებაში არსებული შემდეგი ქონება:

 à სოფელ ძველ სენაკში მდებარე 2,331 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 

 à მცხეთაში, სოფელ თხილვანას მიმდებარედ მდებარე 600 კვ.მ. სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი

 à თბილისში, ბურძგლას ქუჩაზე მდებარე საცხოვრებელი ფართი, 16 კვ.მ.

ჯულიეტა ჩოჩია
სენაკის მერიის ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკის და ქონების მართვის სამსახურის უფროსი

ჯულიეტა ჩოჩიამ 2021 წლის ოქტომბერში შევსებულ დეკლარაციაში არ აღნიშნა, რომ იგი ფლობს სენაკში, არჩაიას ქუჩაზე 
მდებარე მიწის ნაკვეთს, მასზე განთავსებული სახლითურთ და მიმდებარედ მდებარე 87 კვ.მ. მიწის ნაკვეთს. ასევე არ აქვს 
აღნიშნული შვილის, გიორგი ხოფერიას საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების, 612 კვ.მ. მიწის ნაკვეთი.  

ლევან ჯინორია
სენაკის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს“ თავმჯდომარის მოადგილე

ლევან ჯინორია, 2022 წლის მარტში შევსებული დეკლარაციის თანახმად, არის შპს “ეკოფილდის” 33.34% წილის მფლობელი, 
თუმცა, კანონის მოთხოვნათა მიუხედავად, მას ეს წილი მართვის უფლებით სხვა პირისათვის არ გადაუცია

მანანა გვიჩია
სენაკის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს“ თავმჯდომარის მოადგილე

მანანა გვიჩიამ 2022 წლის მარტში შევსებულ დეკლარაციაში აღნიშნა, რომ იგი ფლობს წილებს და იკავებს დირექტორის 
პოზიციებს შემდეგ კომპანიებში - შპს “სენაკი 2020”, შპს “თბილისი 2020”, შპს “სენაკი 2022”, იგი ასევე ფლობს შპს “სავანეს” 
40% წილს. კანონის მოთხოვნის მიუხედავად, მანანა გვიჩიას საკუთარი წილი მართვის უფლებით სხვა პირისთვის არ გადაუცია 
და არც დირექტორის პოზიციები დაუტოვებია.

ელიზბარ ოდიშარია
სენაკის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს“ თავმჯდომარის მოადგილე

ელიზბარ ოდიშარიას 2022 წლის მარტში შევსებულ დეკლარაციაში აღნიშნული აქვს, რომ იგი შპს “ოსო”-ს 100% წილის 
მფლობელია, თუმცა, კანონის მოთხოვნის მიუხედავად, საკუთარი წილი მართვის უფლებით სხვა პირისათვის არ გადაუცია. 

შპს “ოსო” 2016-2020 წლებში  აქტიურად მონაწილეობდა ტენდერებში და სახელმწიფო შესყიდვებიდან ჯამში 1,528,324 
ლარის ღირებულების ხელშეკრულებები მიიღო.
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რევაზ ზაქარაია
ხობის მერის პირველი მოადგილე

რევაზ ზაქარაიას 2022 წლის იანვარში შევსებულ დეკლარაციაში აღნიშნული აქვს, რომ იგი ფლობს შპს “რეგი კაპიტალის” 
50% წილს, თუმცა, კანონის მოთხოვნათა მიუხედავად, მას აღნიშნული წილი მართვის უფლებით სხვა პირისათვის არ გადაუცია.

შოლინა ბუკია
ხობის მერიის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის უფროსი

შოლინა ბუკიამ 2021 წლის სექტემბერში შევსებულ დეკლარაციაში  არ ჩაწერა შვილის, პაატა ბუკიას საკუთრებაში არსებული 
ხობში, თავისუფლების ქუჩაზე მდებარე მიწის ნაკვეთი და სახლი .

ქეთევან კვირიკაშვილი
ხობის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს“ თავმჯდომარის მოადგილე

ქეთევან კვირიკაშვილს 2022 წლის თებერვალში შევსებულ დეკლარაციაში არ აქვს აღნიშნული მეუღლის, ედიშერ ჯობავას 
საკუთრებაში არსებული ხობში, კოლხეთის დასახლებაში მდებარე მიწის ნაკვეთი.

აკაკი ხურცილავა
ხობის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს“ თავმჯდომარის მოადგილე

აკაკი ხურცილავამ 2022 წლის თებერვალში შევსებულ დეკლარაციაში აღნიშნა, რომ იგი ფლობს შპს “ფოთი-პრიმადენტის” 
7.19% წილს,  თუმცა კანონის მოთხოვნათა მიუხედავად, მას ეს წილი მართვის უფლებით სხვა პირისათვის არ გადაუცია.

გიორგი გვასალია
ხობის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს“ თავმჯდომარის მოადგილე

გიორგი გვასალიამ 2022 წლის მარტში შევსებულ დეკლარაციაში ჩაწერა, რომ ფლობს შპს “გეორგიან ფუდ კომპანის” და შპს 
“კინგ ჯგუფი 1”-ის წილებს, თუმცა, კანონის მოთხოვნათა მიუხედავად, მას ეს წილები მართვის უფლებით სხვა პირისათვის არ 
გადაუცია.

მოგელი ხუხია
ხობის საკრებულოს ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ თავმჯდომარის მოადგილე

მოგელი ხუხიას 2022 წლის თებერვალში შევსებულ დეკლარაციაში აღნიშნული აქვს, რომ იგი არის 2018 წელს რეგისტრირებული 
შპს “ჩხაია XXI”-ის 50% წილის მფლობელი. მართალია, მოგელი ხუხიამ დეკლარაციაში მიუთითა, რომ ეს კომპანია არის 
უმოქმედო, თუმცა არ შეასრულა კანონის მოთხოვნა, კერძოდ არ გადასცა წილი სხვა პირს მართვის უფლებით.

მალხაზ იოსავა
ხობის საკრებულოს ფრაქცია “ხობი საქართველოსთვის” თავმჯდომარე

მალხაზ იოსავამ 2022 წლის თებერვალში შევსებულ დეკლარაციაში აღნიშნა, რომ იგი არის შპს “ფარმაკომის” 100% წილის 
მფლობელი და დირექტორი და შპს “ლასარის” 50% წილის მფლობელი, თუმცა, კანონის მოთხოვნათა მიუხედავად, მას 
აღნიშნულ წილები მართვის უფლებით სხვა პირისათვის არ გადაუცია და არც დირექტორის პოზიცია დაუტოვებია. 

 ] ფოთის მუნიციპალიტეტი

ლექსო თოდუა
ფოთის მერის მოადგილე

ლექსო თოდუამ 2021 წლის აგვისტოში შევსებულ დეკლარაციაში არ მიუთითა, რომ არის შპს “ნიკო თოდის” 100% წილის 
მფლობელი და დირექტორი.

ლექსო თოდუას ასევე არ აქვს დეკლარირებული მამის, ვახტანგ თოდუას საკუთრებაში არსებული 1,373 კვ.მ. მიწის ნაკვეთი 
და სახლი, რომელიც ხობში, წერეთლის ქუჩაზე მდებარეობს. 

მაია მაკალათია
ფოთის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახურის უფროსი

მაია მაკალათიამ 2021 წლის ოქტომბერში შევსებულ დეკლარაციაში არ აღნიშნა, რომ მისი შვილი, მარიამ კემულარია შპს 
“კემუ გრუპის” 100% წილის მფლობელია, ქმარი - შალვა კემულარია კი ამავე კომპანიის დირექტორია.

დავით ჯგერენაია
ფოთის მერიის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობისა და ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახურის 
უფროსის მ/შ

დავით ჯგერენაიას 2021 წლის დეკემბერში შევსებულ დეკლარაციაში არ აქვს აღნიშნული, რომ იგი არის 2016 წელს 
რეგისტრირებული კომპანიების შპს “იუნიქუ გრუპ ჯორჯიას” 100% წილის მფლობელი და დირექტორი, ასევე შპს “პალიასტომი 
2016”-ის 33% წილის მფლობელი. კანონის მოთხოვნათა თანახმად, დავით ჯგერენაიას თანამდებობაზე დანიშვნის შემდეგ 
საწარმოს დირექტორის პოზიცია უნდა დაეტოვებინა, საკუთარი წილები კი მართვის უფლებით სხვა პირისათვის გადაეცა.

თორნიკე ხარჩილავა
ფოთის საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის თავმჯდომარე

თორნიკე ხარჩილავას 2021 წლის აგვისტოში შევსებულ დეკლარაციაში აღნიშნული აქვს, რომ იგი არის შპს  
“ფოთიგალვანიზმეტალის” 40% წილის მფლობელი, თუმცა არ შეასრულა კანონის მოთხოვნა და ეს წილი მართვის უფლებით 
სხვა პირს არ გადასცა.

 ] აბაშის მუნიციპალიტეტი

გიგა გაბელაია
აბაშის მერი

გიგა გაბელაიას 2021 წლის დეკემბერში შევსებულ დეკლარაციაში აღნიშნული აქვს, რომ იგი არის: კს “გიგა გაბელაია და 
პარტნიორების” კომპლემენტარი და დირექტორი, შპს “რობუსტა კავკასიას” 51% წილის მფლობელი და დირექტორი, შპს 
“თბილისის სამედიატორო სასამართლო-მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი მეტეხის” 25% წილის მფლობელი და შპს “ადვოქარდის” 
25% წილის მფლობელი. თითოეულ შემთხვევაში მითითებული აქვს, რომ კომპანიები არ ფუნქციონირებენ, თუმცა გიგა 
გაბელაიამ არ შეასრულა კანონით გათვალისწინებული ვალდებულება, კერძოდ მერად არჩევის შემდეგ არ დატოვა კომპანიის 
დირექტორის პოზიცია და  საკუთარი წილები  მართვის უფლებით არ გადასცა  სხვა პირს.  

იასონ კიზირია
აბაშის მერიის ინფრასტრუქტურის და ურბანული განვითარების სამსახურის უფროსი

იასონ კიზირიამ 2022 წლის ივნისში შევსებულ დეკლარაციაში მიუთითა, რომ იგი არის შპს “ეისიპი ფასადის” 100% წილის 
მფლობელი და დირექტორი, თუმცა, მიუხედავად კანონის მოთხოვნისა, მას საკუთარი წილი მართვის უფლებით სხვა პირისთვის 
არ გადაუცია და არც დირექტორის პოზიცია დაუტოვებია.

კოხტა მელია
აბაშის საკრებულოს ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ თავმჯდომარის მოადგილე

კოხტა მელიას 2022 წლის თებერვალში შევსებულ დეკლარაციაში არ აქვს აღნიშნული, რომ მის საკუთრებაშია აბაშაში, სოფ. 
წყემში მდებარე მიწის ორი ნაკვეთი, ჯამური ფართობით - 20,866 კვ.მ. კოხტა მელიას ასევე არ აქვს დეკლარირებული მისი და 
ოჯახის წევრების თანასაკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთი (14,362 კვ.მ), რომელიც ამავე სოფელში მდებარეობს.
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დავით ცანავა
აბაშის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე

დავით ცანავას 2022 წლის თებერვალში შევსებულ დეკლარაციაში არ აქვს აღნიშნული, რომ იგი ფლობს მარტვილში, სოფელ 
ვედიდკარში მდებარე სახლს და 5,000 კვ.მ. მიწის ნაკვეთს, ასევე აბაშაში, იოსელიანის ქუჩაზე მდებარე სახლს და მიწის 
ნაკვეთს, ფართობით 7,500 კვ.მ. დავით ცანავას ასევე არ აქვს დეკლარირებული მეუღლის, ინგა ბარაბაძის თანასაკუთრებაში 
არსებული სახლი და 10,000 კვ.მ. მიწის ნაკვეთი, რომელიც მდებარეობს აბაშის  სოფელ ზანათში.

ზეზვა მაკალათია
აბაშის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე

ზეზვა მაკალათიამ 2022 წლის მარტში შევსებულ დეკლარაციაში არ აღნიშნა, რომ იგი არის 2018 წელს რეგისტრირებული 
შპს “ნზიოს” 50% წილის მფლობელი და დირექტორი. კანონის მოთხოვნათა თანახმად, ზეზვა მაკალათიას აღნიშნული 
ინფორმაცია უნდა მიეთითებინა დეკლარაციაში, თანამდებობის პირად არჩევის შემდეგ კი კომპანიის დირექტორის პოზიციაც 
უნდა დაეტოვებინა და საკუთარი წილი მართვის უფლებით სხვა პირისათვის გადაეცა.

 ] მარტვილის მუნიციპალიტეტი

შალვა თაფლაძე
მარტვილის საკრებულოს ფრაქცია „მარტვილი საქართველოსთვის“ თავმჯდომარის მოადგილე

შალვა თაფლაძემ 2022 წლის თებერვალში შევსებულ დეკლარაციაში აღნიშნა, რომ იგი არის შპს “თომას” 100% და  შპს 
“შაგის” 50% წილის მფლობელი, თუმცა, კანონის მოთხოვნათა მიუხედავად, მას საკუთარი წილები მართვის უფლებით სხვა 
პირისთვის არ გადაუცია.

 ] ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი

ათინა წურწუმია
ჩხოროწყუს მერიის კულტურის, ძეგლთა დაცვის, განათლების სამსახურის უფროსი

ათინა წურწუმიას 2022 წლის ივნისში შევსებულ დეკლარაციაში არ აქვს აღნიშნული, რომ იგი ფლობს თბილისში, სამგორის 
ქუჩაზე მდებარე ბინასა და ჩხოროწყუში, სოფელ ლეწურწუმეში მდებარე მიწის სამ ნაკვეთს, ჯამური ფართობით 9,947 კვ.მ. 

თეიმურაზ მალანია
ჩხოროწყუს მერიის ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი 

თეიმურაზ მალანიას 2021 წლის სექტემბერში შევსებულ დეკლარაციაში არ მიუთითებია, რომ მისი შვილი გიორგი მალანია შპს 
“საადვოკატო ბიურო ტიკაძე, მალანია, ლურსმანაშვილის” 20% წილის მფლობელია.

აჩიკო ცირამუა
ჩხოროწყუს საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე

აჩიკო ცირამუას 2022 წლის თებერვალში შევსებულ დეკლარაციაში არ აქვს მითითებული, რომ მამამისი, ანატოლ ცირამუა 
ინდივიდუალური მეწარმეა.

ტარიელ შენგელია
ჩხოროწყუს საკრებულოს ფრაქცია „ჩხოროწყუ-საქართველოსთვის“ თავმჯდომარის მოადგილე

ტარიელ შენგელიას 2022 წლის მარტში შევსებულ დეკლარაციაში არ აქვს მითითებული, რომ იგი ფლობს 2008 წელს 
რეგისტრირებული შპს “შენგელის” 33% წილს, ასევე არ აქვს აღნიშნული, რომ მისი შვილი, ვეფხვია შენგელია შპს “ილო 
გრუპის” დირექტორია. 

ტარიელ შენგელიას არ აქვს დეკლარირებული მის თანასაკუთრებაში არსებული, ჩხოროწყუს სოფელ ხაბუმეში მდებარე 
4,734 კვმ.მ. მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებულ სახლი, ასევე, ამავე სოფელში მდებარე 180 კვ.მ. მიწის ნაკვეთი და მასზე 
განთავსებულ შენობა. ტარიელ შენგელიამ დეკლარაციაში ასევე არ მიუთითა შვილის, ვეფხვია შენგელიას საკუთრებაში 
არსებული ზუგდიდის სოფელ ერგეტაში მდებარე 601 კვ.მ. მიწის ნაკვეთი.

გერონტი მამფორია
ჩხოროწყუს საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს“ თავმჯდომარის 
მოადგილე

გერონტი მამფორიამ 2022 წლის მარტში შევსებულ დეკლარაციაში აღნიშნა, რომ არის შპს “შოტოკანის” 100% წილის 
მფლობელი, თუმცა, კანონის მოთხოვნათა მიუხედავად, წილი მართვის უფლებით სხვა პირისთვის არ აქვს გადაცემული.

 ] წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი

გიორგი ხარჩილავა
წალენჯიხის მერი

გიორგი ხარჩილავამ 2022 წლის იანვარში შევსებულ დეკლარაციაში აღნიშნა, რომ ფლობს წილებს კომპანიებში შპს “კოლხი 
2010”, შპს “ლეგასი” და შპს “G.K.I. COMPANY”, თუმცა, მიუხედავად კანონის მოთხოვნისა, საკუთარი წილები მართვის უფლებით 
სხვა პირისთვის არ აქვს გადაცემული.

ივანე ბურდული
წალენჯიხის მერის პირველი მოადგილე

ივანე ბურდულს 2022 წლის ივნისში შევსებულ დეკლარაციაში არ აქვს მითითებული, რომ იგი არის 2012 წელს რეგისტრირებული 
შპს “განათლების ექსპერტის” 100% წილის მფლობელი. 

თეა სარია
წალენჯიხის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი

თეა სარიას 2022 წლის თებერვალში შევსებულ დეკლარაციაში არ აქვს მითითებული, რომ იგი არის წალენჯიხაში, სარიას 
ქუჩაზე მდებარე სახლისა და 6,430 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის თანამესაკუთრე.

ომარ ქარდავა
წალენჯიხის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის 
თავმჯდომარე

ომარ ქარდავას 2022 წლის მაისში შევსებულ დეკლარაციაში მითითებული აქვს, რომ იგი არის შპს “ლაშა 1”-ის 70% წილის 
მფლობელი და დირექტორი, თუმცა, კანონის მოთხოვნათა მიუხედავად, მას კომისიის თავმჯდომარედ არჩევის შემდეგ საწარმოს 
დირექტორის პოზიცია არ დაუტოვებია და არც წილი გადაუცია მართვის უფლებით სხვა პირისათვის.

ბაჩანა ქანთარია
წალენჯიხის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე

ბაჩანა ქანთარიას 2022 წლის 28 მარტს შევსებულ დეკლარაციაში არ აქვს მითითებული, რომ იგი 2013 წელს რეგისტრირებული 
შპს “ბელაბ კომპანის” დირექტორია, რითაც იგი არღვევს კანონის მოთხოვნებს - მას დირექტორის პოზიცია უნდა დაეტოვებინა. 

ბაჩანა ქანთარიას ასევე არ აქვს დეკლარირებული, რომ მისი მეუღლე, მარიკა ციკოლია შპს “Consulting House BDL”-ის 
50% წილის მფლობელი და დირექტორია. აღნიშნული კომპანიის დირექტორი და 50% წილის მფლობელი 2022 წლის 25 
მარტამდე თავად ბაჩანა ქანთარია იყო, დეკლარაციის ჩაბარებამდე სამი დღით ადრე კი წილი და დირექტორის პოზიცია 
მეუღლეს დაუთმო.

დავით ბელქანია
წალენჯიხის საკრებულოს ფრაქცია “ქართული ოცნების” თავმჯდომარის მოადგილე

დავით ბელქანიას 2022 წლის მარტში შევსებულ დეკლარაციაში არ აქვს მითითებული, რომ იგი 2011 წელს რეგისტრირებული 
შპს “თობა-მინოს” 100% წილის მფლობელია.

გონერ კვარაცხელია
წალენჯიხის საკრებულოს ფრაქცია “წალენჯიხა-საქართველოსთვის” თავმჯდომარე

გონერ კვარაცხელიამ 2022 წლის თებერვალში შევსებულ დეკლარაციაში აღნიშნა, რომ იგი არის შპს “ენგურჰიდროსპეცმშენის” 
5% წილის მფლობელი, თუმცა, კანონის მოთხოვნათა მიუხედავად, საკუთარი წილი მართვის უფლებით სხვა პირისთვის არ 
აქვს გადაცემული.

აღსანიშნავია, რომ შპს “ენგურჰიდროსპეცმშენმა” 2012-2021 წლებში 455,519 ლარის ღირებულების 3  ტენდერი მოიგო; 
ასევე, მიიღო 309,778 ლარის ღირებულების 7 გამარტივებული შესყიდვაც.
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კობა ჯიქია
ზუგდიდის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო და შესყიდვების სამსახურის უფროსი

კობა ჯიქიამ 2022 წლის აპრილში შევსებულ დეკლარაციაში არ მიუთითა, რომ მისი მეუღლე ნინო ჯანაშია შპს “სმაილ დენტის” 
და შპს “სმაილ დენტალის” 50-50 პროცენტიანი წილების მფლობელია. აღსანიშნავია, რომ კობა ჯიქიას მეუღლის კომპანიები 
წინა, 2021 წლის დეკლარაციაში აღნიშნული ჰქონდა.

გიგა მელია
ზუგდიდის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი

გიგა მელიას 2021 წლის ნოემბერში შევსებულ დეკლარაციაში არ აქვს აღნიშნული, რომ იგი ფლობს ზუგდიდში, სოფელ 
აბასთუმანში მდებარე მიწის ნაკვეთს, ფართობით 9,200 კვ.მ. აღსანიშნავია, რომ მას ეს ინფორმაცია მითითებული ჰქონდა 
წინა, 2020 წლის დეკლარაციაში.

გია მანჯგალაძე
ზუგდიდის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის უფროსი

გია მანჯგალაძემ 2021 წლის სექტემბერში შევსებულ დეკლარაციაში არ ჩაწერა, რომ იგი ფლობს ზუგდიდში, ჩიტაძის ქუჩაზე 
მდებარე მიწის ნაკვეთს, ფართობით 360 კვ.მ. აღსანიშნავია, რომ მას ეს ინფორმაცია მითითებული ჰქონდა წინა, 2020 წლის 
დეკლარაციაში.

მალხაზ თორია
ზუგდიდის საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე

მალხაზ თორიას 2022 წლის მარტში შევსებულ დეკლარაციაში არ აქვს აღნიშნული მის თანასაკუთრებაში არსებული, ზუგდიდში, 
სოფელ კოკში მდებარე მიწის ხუთი ნაკვეთი, საერთო ფართობით 20,370 კვ.მ. აღსანიშნავია, რომ მალხაზ თორიას ეს ქონება 
წინა, 2021 წლის დეკლარაციაში სრულად ჰქონდა მითითებული.

ირაკლი გოგოხია
ზუგდიდის საკრებულოს ფრაქცია “ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს” თავმჯდომარე

ირაკლი გოგოხია 2022 წლის იანვარში შევსებულ დეკლარაციაში მიუთითებს  მის წილობრივ მფლობელობაში არსებულ 
ყველა კომპანიას - შპს “ზუგპეტროილი”, შპს “ოილ პრო”, შპს “ოილ პრო ჯგუფი”, შპს “იმედი 2”, შპს “ვიქტორია 2012” 
და შპს “ჯიპსი”.  დეკლარაციაში მითითებულია წილის მართვის უფლებით გადაცემის შესახებ, თუმცა, კანონის მოთხოვნის 
მიუხედავად, აღნიშნული წილების მართვის უფლებით სხვა პირისათვის გადაცემის შესახებ ინფორმაცია სამეწარმეო რეესტრის 
ამონაწერებში არ არის ასახული.

ლაშა ბეჭვაია
ზუგდიდის საკრებულოს ფრაქცია “ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” თავმჯდომარის მოადგილე

ლაშა ბეჭვაიამ 2022 წლის მაისში შევსებულ დეკლარაციაში არ მიუთითა, რომ იგი 2013 წლიდან ინდივიდუალური მეწარმეა.
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 ] მესტიის მუნიციპალიტეტი

მარიამ ნაკანი
მესტიის მერიის შესყიდვების სამსახურის უფროსი

მარიამ ნაკანს 2021 წლის სექტემბერში შევსებულ დეკლარაციაში არ აქვს აღნიშნული, რომ  მისი მეუღლე, თეიმურაზ გულედანი; 
და, თამარ ნაკანი და დედა, ლამარა გულბანი ინდივიდუალური მეწარმეები არიან.

სამივე მათგანი დაკავშირებულია სახელმწიფო შესყიდვებთანაც, საიდანაც  ჯამში 405,187 ლარის ღირებულების 
ხელშეკრულებები მიიღეს:

 à თეიმურაზ გულედანმა 2017 წლიდან დღემდე მოიგო 6 ტენდერი, ხელშეკრულებათა საერთო ღირებულებით  147,549 
ლარი, ასევე მიიღო 230,800 ლარის ღირებულების 10 გამარტივებული შესყიდვაც, შემსყიდველთა შორის მესტიის მერია და 
მერიის იურიდიული პირები არიან;

 à ლამარა გულბანმა 2013-2018 წლებში 12,513 ლარის ღირებულების 13 გამარტივებული შესყიდვა მიიღო, მათ შორის 
8,817 ლარის ღირებულების 7 გამარტივებული შესყიდვა მესტიის მუნიციპალიტეტისაგან;

 à თამარ ნაკანმა, მარიამ ნაკანის დამ, 2016 წლიდან დღემდე 14,325 ლარის ღირებულების 5 გამარტივებული შესყიდვა 
მიიღო, 3 შემთხვევაში შემსყიდველი მესტიის მერია, ორში კი მესტიის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე სახელოვნებო-
საგანმანათლებლო ხელოვნების სკოლა იყო.

მარიამ ნაკანის ოჯახის წევრების სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილეობის შესახებ “საერთაშორისო გამჭვირვალობა-
საქართველო” 2021 წელსაც წერდა. 

ირინა ღვაჩლიანი
მესტიის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი

ირინა ღვაჩლიანს 2021 წლის სექტემბერში შევსებულ დეკლარაციაში არ აქვს აღნიშნული, რომ იგი ფლობს 248 კვ.მ. მიწის 
ნაკვეთსა და მასზე განთავსებულ სახლს მესტიაში, იოსელიანის ქუჩაზე.

ირინა ღვაჩლიანს ასევე არ აქვს დეკლარირებული, მეუღლის თამაზ ჯაფარიძის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთები: დაბა 
მესტიაში, ჟიბე შგედარში და კაშხიანში.  ამ ნაკვეთების ჯამური ფართობია 29,496 კვ.მ.  თამაზ ჯაფარიძე ასევე არის დაბა 
მესტიაში მდებარე, 550 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის თანამესაკუთრეც.

ირინა ღვაჩლიანმა ასევე არ აღნიშნა, რომ თამაზ ჯაფარიძე ინდივიდუალური მეწარმეა. 2017-2019 წლებში მესტიის მერიისგან 
თამაზ ჯაფარიძემ 14,850 ლარის ღირებულების ოთხი გამარტივებული შესყიდვაც მიიღო.

თეიმურაზ ნავერიანი
მესტიის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი

თეიმურაზ ნავერიანს 2021 წლის სექტემბერში შევსებულ დეკლარაციაში არ აქვს აღნიშნული მეუღლის, ნინო ნიგურიანის 
თანასაკუთრებაში არსებული მიწის ხუთი ნაკვეთი  დაბა მესტიაში, ლერზხში, ლავლადაშში, თეთნაშსა  და კახირში, რომელთა 
ჯამური ფართობია 11,030 კვ.მ.

ვალოდია ჭკადუა
მესტიის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე

ვალოდია ჭკადუას 2022 წლის მარტში შევსებულ დეკლარაციაში არ მიუთითებია, რომ იგი არის ინდივიდუალური მეწარმე და 
შპს “პროგრესის” 50% წილის მფლობელი. ვალოდია ჭკადუას ასევე არ აქვს დეკლარირებული მის საკუთრებაში არსებული 
შემდეგი უძრავი ქონება: მესტიაში, სოფელ ლახამულაში მდებარე მიწის რვა ნაკვეთი, ჯამური ფართობით 16,419 კვ.მ.

ზაზა ფალიანი
მესტიის საკრებულოს ურბანული განვითარების კომისიის თავმჯდომარე

ზაზა ფალიანმა 2022 წლის თებერვალში შევსებულ დეკლარაციაში აღნიშნა, რომ არის 2016 წელს რეგისტრირებული შპს 
“მგემ კომპანიის” 100% წილის მფლობელი. აქვე მითითებული აქვს, რომ კომპანია არ ფუნქციონირებს, თუმცა მიუხედავად 
ამისა, იგი ვალდებული იყო, საკუთარი წილი მართვის უფლებით გადაეცა სხვა პირისათვის, შპს-ს დირექტორის პოზიცია კი 
დაეტოვებინა, რაც არ შეასრულა.

გიორგი დადვანი
მესტიის საკრებულოს ფრაქცია “სვანეთის განვითარებისთვის” თავმჯდომარე

გიორგი დადვანს, რომელიც მესტიის საკრებულოს წევრად პარტია “საქართველოსთვის” სიით იქნა არჩეული, 2022 წლის 
აპრილში შევსებულ დეკლარაციაში აღნიშნული აქვს, რომ იგი არის შპს “მარიალის” 50% წილის მფლობელი და დირექტორი, 
შპს “ბანი პლიუსის” 50% წილის მფლობელი და დირექტორი, შპს “სმს სერვისის” 18.33% წილის მფლობელი და შპს “დადვანი 
ჯგუფის” 60% წილის მფლობელი, თუმცა, კანონის მოთხოვნების მიუხედავად, მას არც საკუთარი წილები გადაუცია მართვის 
უფლებით სხვა პირისათვის და არც საწარმოთა დირექტორის პოზიცია დაუტოვებია.

აღსანიშნავია, რომ გიორგი დადვანის კომპანიები წინა წლებში ტენდერებში მონაწილეობდნენ, კერძოდ,  შპს “მარიალმა” 
2014-2017 წლებში 1,351,162 ლარის ღირებულების ტენდერები და გამარტივებული შესყიდვები მიიღო, შპს “ბანი პლიუსმა” 
2021 წელს მესტიის მერიისგან 10,000 ლარის ღირებულების გამარტივებული შესყიდვა მიიღო, შპს “დადვანი ჯგუფს” კი 
2014-2019 წლებში 20,295 ლარის გამარტივებული შესყიდვები აქვს მიღებული.

კახა გუჯეჯიანი
მესტიის საკრებულოს ფრაცია „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს“ თავმჯდომარის მოადგილე

კახა გუჯეჯიანს 2022 წლის თებერვალში შევსებულ დეკლარაციაში არ აქვს აღნიშნული, რომ მის თანასაკუთრებაშია სოფელ 
თამარისში მდებარე 2,520 კვ.მ. მიწის ნაკვეთი და მასზე მდებარე სახლი.

ლაშა პაკელიანი
მესტიის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს“ თავმჯდომარის მოადგილე

ლაშა პაკელიანს 2022 წლის წლის თებერვალში შევსებულ დეკლარაციაში არ აქვს აღნიშნული, რომ მის თანასაკუთრებაშია 
მესტიაში, სოფელ ლადრერში მდებარე 6,489 კვ.მ. მიწის ნაკვეთი.

გიორგი ხვისტანი
მესტიის საკრებულოს ფრაქცია „სვანეთის განვითარებისთვის“ თავმჯდომარის მოადგილე

გიორგი ხვისტანმა 2022 წლის აპრილში შევსებულ დეკლარაციაში არ აღნიშნა, რომ იგი 2013 წელს რეგისტრირებული შპს 
“სარაგის” 60% წილის მფლობელი და დირექტორია. 

დავით გვიჩიანი
მესტიის საკრებულოს ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ თავმჯდომარე

დავით გვიჩიანს 2022 წლის იანვარში შევსებულ დეკლარაციაში აღნიშნული აქვს, რომ ფლობს შპს “შემოიარეს” 50% და 
შპს “კაუკასუს კეტსის” 15% წილებს, თუმცა, კანონის მოთხოვნათა მიუხედავად, აღნიშნული წილები მართვის უფლებით სხვა 
პირისათვის არ აქვს გადაცემული.

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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