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ზუგდიდსა და სამეგრელო-ზემო სვანეთის მუნიციპალიტეტების თვითმმართველობის 

არჩევნებისთვის წარდგენილი კანდიდატების ქონება 

 
თანამდებობის პირთა თუ არჩევნებისას პარტიების მიერ წარდგენილ კანდიდატთა კვალიფიკაცია, 

მათი ქონებრივი მდგომარეობა და ბიზნესინტერესები მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის საგანია. 

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო“ ამჯერად წარმოგიდგენთ ინფორმაციას შემდეგ 

პირებზე: 

 ზუგდიდის მერობის კანდიდატები; 

 პარტიების მიერ ზუგდიდის საკრებულოში წარდგენილი საარჩევნო სიების პირველ ნომრები; 

 პარტია “ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს” მიერ სამეგრელო-ზემო სვანეთის 

მუნიციპალიტეტებში წარდგენილ მერობის კანდიდატები 

 

წარმოდგენილი ინფორმაცია ჩვენ მიერ საჯარო რეესტრის მონაცემებისა და ზოგიერთი კანდიდატის 

მიერ შევსებული ქონებრივი დეკლარაციების ანალიზს ეფუძნება.  

 

კვლევის შედეგად შემდეგი გარემოებები გამოიკვეთა: 

 

 ზუგდიდის მერობის კანდიდატად 6 პირია რეგისტრირებული, ამათგან 5 სხვადასხვა პარტიის 

მიერ წარდგენილი, ერთი კი დამოუკიდებელი კანდიდატია; 

 ზუგდიდის მერობის  ექვს კანდიდატს შორის მხოლოდ ერთია ქალი - ლელა ქებურია 

(ევროპული საქართველო-მოძრაობა თავისუფლებისათვის); 

 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს არჩევნებისათვის წარდგენილი პარტიულ 

სიების პირველ ნომრებს შორისაც ქალი მხოლოდ ერთია (ანა წითლიძე - ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობა); 

 სამეგრელო-ზემო სვანეთის მუნიციპალიტეტში “ქართული ოცნების” მიერ წარდგენილი 

მერობის 9 კანდიდატიდან, 6 შესაბიმისი მუნიციპალიტეტის მოქმედი გამგებელია (ზუგდიდი, 

ხობი, წალენჯიხა, ჩხოროწყუ, მესტია, მარტვილი); 

 ქართული ოცნებიდან წარდგენილი მერობის სამი კანდიდატი - ლაშა გოგია (ზუგდიდი), გოჩა 

ქაჯაია (ხობი) და გოჩა კურდღელია (ფოთი) წინა წლებში იყვნენ შესაბამისი მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს წევრები ან/და საკრებულოს თანამდებობის პირები “ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობიდან”; 

 ქართული ოცნების მიერ წარდგენილ კანდიდატებს შორის ლაშა გოგია (ზუგდიდი), გოჩა 

კურდღელია (ფოთი) და ლევან მაკალათია (აბაშა) არიან ბიზნესკომპანიების მეწილეები ან/და 

ხელმძღვანელები, წალენჯიხის მერობის კანდიდატი ბესიკ ფარცვანია კი 

ბიზნესწილებს  წარსულში ფლობდა;  

 წილები ცალკეულ კომპანიებში ასევე ფლობენ ზუგდიდის მერობის კანდიდატი ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობიდან ლევან კონჯარია და ზუგდიდის მერობის დამოუკიდებელი 

კანდიდატი დომენტი სიჭინავა; 

 “ქართული ოცნების” მერობის კანდიდატი ფოთში, გოჩა კურდღელია ერთადერთია, 

რომელსაც შემოწირულობები ორი სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიისთვის  აქვს გაკეთებული 

- მან თანხა 2012 წელს “ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას”, 2016 წელს კი “ქართულ ოცნებას” 

შესწირა;  

 ზუგდიდის მერობის სამ კანდიდატს ლელა ქებურიას, ლევან კონჯარიასა და ლაშა გოგიას 

ქონებრივი მდგომარეობის შესახებ წარდგენილი ბოლო დეკლარაციები არასრულად აქვთ 

შევსებული 

 

 

 



 

 

 

 

სამუშაო გ

ლაშა გოგ

სავალუტ

თავმჯდო

ჯანმრთელ

სამეგრელ

განყოფილ

“ერთიანი

თავმჯდო

წელს არჩ

 

ქონება და

ლაშა გოგ

წილს შპს

დეკლარა

000 კვ.მ. ფ

სახლს ქალ

 

 

 

 

ზუგდი

ქ

გამოცდლება:

გია 1998-2002

ტო განყოფილ

ომარის თანა

ლობისა და 

ლო-ზემო სვა

ლების ოპერატ

ი ნაციონალ

ომარის, შემდ

ჩეულ იქნა ზუ

ა ბიზნესინტე

გია 2017 წლი

ს „მედჰაუსში

აციაში არ აქვს

ფართობის მი

ლაქ ზუგდიდ

იდის მერობი

ქართული 

ლაშა გ

: 

2 წლებში მუ

ლების უფრო

აშემწე; 2004

სოციალური

ნეთის კონსტ

ტიული თანა

ლური მოძრა

დგომ კი საკრ

უგდიდის საკ

ერესები: 

ის სექტემბერ

“, შპს-ს დირე

ს აღნიშნული

იწის ნაკვეთს 

დში (საკადასტ

მამუკა წო

ის კანდიდატე

ოცნება - დ

გოგია - ზუგდ

უშაობდა „საქ

ოსად; 2003 

-2005 წლებ

ი დაცვის დე

ტიტუციური

მშრომელი; ი

აობიდან”, ს

რებულოს თ

კრებულოს თ

რში შევსებულ

ექტორი კი ლ

ი.  ლაშა გოგი

ზუგდიდის

ტრო კოდი 43

ოწერია - პარტ

ები და პარტი

დემოკრატიუ

დიდის მერობ

 

ქართველოს

წელს იყო ზ

ში მუშაობდ

პარტამენტში

უსაფრთხოე

იყო 2006 წლი

სადაც მას

თავმჯდომარი

თავმჯდომარე

ლი ქონებრი

ლაშა გოგიას მ

ია ასევე ფლო

მუნიციპალი

3.31.44.070). 

 

ტიული სიის

 

იული სიის პი

ული საქართ

ბის კანდიდატ

 

საფოსტო ბა

ზუგდიდის

და სამეგრელ

ი უფროს სპე

ოების დეპარტ

ის მოწვევის ზ

ჯერ საფი

ის მოადგილ

ედ, 2016 წელს

ივი დეკლარა

მამა ალმერი

ობს სასოფლო

იტეტის სოფე

პირველი ნო

 

ირველ ნომრე

რთველო  

ტი 

ანკის“ ზუგდ

საოლქო საა

ლო-ზემო სვ

ეციალისტად

ტამენტის (კუ

ზუგდიდის სა

ინანსო-საბიუ

ლის თანამდე

ს კი ზუგდიდ

აციის თანახმ

გოგიაა, თუმ

ო-სამეურნეო

ელ ცაიშში, ას

ომერი 

ები 

დიდის ფილი

არჩევნო კომ

ვანეთის შრ

დ;  2005 წელს

უდი) ზუგდ

აკრებულოს წ

უჯეტო კომი

ებობა ეკავა. 

დის გამგებლ

მად, ფლობს

მცა ეს ინფორ

ო დანიშნულე

სევე საცხოვრ

2 

იალის 

ისიის 

რომის, 

ს იყო 

დიდის 

წევრი 

ისიის 

 2014 

ლად. 

100% 

რმაცია 

ების 3 

რებელ 



 

სამუშაო გ

მამუკა წო

სავაჭრო-ს

ანტიმონო

2002-2004

უფროსი; 

კონსულტ

სააგენტო

უფროსი, 

განყოფილ

გახდა  ზ

მოადგილ

 

ქონება და

მამუკა წო

ფლობს ს

”ზუგდიდ

 

 

 

 

სამუშაო გ

ლევან კ

დეპარტამ

წლებში ი

უფროსი; 

წლებში 

თავმჯდო

 

ქონება და

ლევან კო

ბინას ზუ

გამოცდილებ

ოწერია 1996-

სამრეწველო 

ოპოლიური ს

4 წლებში კი

2004-2008 

ტანტის თანა

ოს საწარმოთა

2010-2011 

ლების უფრო

ზუგდიდის თ

ლე. 

ა ბიზნესწილ

ოწერიას მიერ

საცხოვრებელ

დის ეთერზეთ

გამოცდილებ

კონჯარია 2

მენტის სამეგ

იყო სამეგრელ

2010-2014 წ

კი ქალაქ 

ომარე. 

ა ბიზნესინტე

ონჯარიას მიე

უგდიდსა და 

ა: 

-2001 წლებში

პალატაში

სამსახურის კ

ი ამავე სამსა

წლებში მუშ

ამდებობაზე;

ა ფინანსური 

წლებში ამ

ოსი, 2011-201

თემის საკრე

ები: 

რ 2016 წლის

ლ სახლს და 

თების კომპან

ერთ

ლევან კო

ა: 

2000-2002 წ

გრელო-ზემო

ლო ზემო სვა

წლებში ზუგდ

ზუგდიდის 

ერესები: 

ერ 2016 წლის

თბილისში, 

ი მუშაობდა

ი; 2000-20

კონკურენციი

ახურში ბუნე

შაობდა საქა

 2009-2010 

ანალიზისა 

მავე სააგენტ

3 წლებში კი

ებულოს წევ

ს ოქტომბერშ

მიწის ნაკვეთ

ნია” 100% წილ

რთიანი ნაცი

ონჯარია - ზუ

წლებში მუ

ო სვანეთის

ანეთის გარემ

დიდის მუნი

საკრებულო

ს ოქტომბერშ

ორ საცხოვრ

მარკეტინგი

002 წლებშ

ის განვითარე

ებრივი მონო

რთველოს ს

წლებში იყო

და ორგანიზ

ტოს საინვეს

ი ეკონომიკუ

ვრი, 2016 წლ

ში შევსებულ

თს ქალაქ ზუ

ლის მფლობე

 
 
 

იონალური

უგდიდის მერ

უშაობდა სა

სამმართველ

მოს დაცვის დ

იციპალიტეტ

ოს  ფრაქცია

ში შევსებული

რებელ სახლს

ის სპეციალის

ი იყო

ების განყოფ

ოპოლიების რ

სავაჭრო-სამრ

ო თბილისი

ზაციული უზ

სტიციო პრ

ური მრჩეველ

ლიდან კი

ლი დეკლარა

უგდიდში. მა

ელი. 

ი მოძრაობა

რობის კანდიდ

 

აქართველოს

ლოს უფროსი

და ბუნებრივ

ის საკრებულ

ა ,ერთიანი

ი დეკლარაცი

ს ზუგდიდში

სტად, ზუგდ

საქართველო

ილების უფრ

რეგულირები

რეწველო პალ

ის მერიის ქ

რუნველყოფ

ოექტებისა 

ლი. 2014 წელ

არის ზუგდ

ციის თანახმ

ამუკა წოწერი

დატი 

 ახალგაზრ

ის თანამდებ

ვი რესურსები

ლოს თავმჯდ

ნაციონალუ

იის თანახმად

ი, მიწის ორ 

დიდის რეგიო

ოს სახელმ

როსის მოადგ

ის განყოფილ

ლატაში მენე

ქონების მარ

ფის განყოფილ

და მარკეტი

ს მამუკა წოწ

დიდის გამგე

მად მისი მეუ

ია ასევე არი

რდობის საქ

ბობაზე, 2005

ის სამმართვე

დომარე; 2014

ური მოძრაო

დ, იგი ფლობ

ნაკვეთსა და

3 

ონულ 

მწიფო 

გილე, 

ლების 

ეჯერ-

რთვის 

ლების 

ინგის 

წერია 

ებლის 

უღლე 

ის შპს 

ქმეთა 

5-2006 

ელოს 

4-2017 

ობის" 

ბს ორ 

ა ოთხ 



 

არასაცხო

არის შპს 

“ექსპრეს 

 

ლევან კო

 

 

სამუშაო გ

ანა წითლ

იყო ლატვ

იურიდიუ

რადიოში

ეკონომიკ

საერთაშო

მუნიციპა

 

ქონება: 

საჯარო რ

 

ოვრებელ ფარ

“ელიტ ბრე

პრინტინგის”

ონჯარიამ 2016

გამოცდილებ

ლიძე ქალაქის

ვიაში საქართ

ული და სა

ი ქართულ-ლ

კური ალიან

ორისო ცენ

ალიტეტის სა

რეესტრის მონ

ევრო

რთს ზუგდიდ

ენდ კომპანის

” 100% წილის

6 წელს “ერთი

ანა წით

ა: 

ს საკრებულო

თველოს ელჩ

ინფორმაციო

ატვიური საი

ნსი - პროე

ნტრის პრ

აკრებულოში 

ნაცემებით, ან

ოპული საქა

ლელა ქე

დში. ლევან კო

ს” 25% წილ

ს მფლობელი

იან ნაციონალ

თლიძე - პარტ

ოს წევრია “ე

ის თანაშემწე

ო დეპარტამე

ინფორმაციო

ექტის თანა

რეზიდენტის

იურიდიულ

ნა წითლიძის

ქართველო -

ებურია - ზუგ

ონჯარიას დე

ლის მფლობელ

ი. 

ლურ მოძრაო

 

იული სიის პ

ერთიანი ნაცი

ე, ამავე ქვეყა

ენტის ხელმ

გამოშვების წ

აორგანიზატო

თანამდებ

ლი განყოფილ

ს სახელზე რა

 

- მოძრაობა
 

გდიდის მერო

 

ეკლარაციაში

ლი, მისი შვ

ობას” 2999 ლა

პირველი ნომე

 

იონალური მ

ანაში ქართულ

მძღვანელი. 

წამყვანი და ბ

ორი. მასვე

ბობა ეკავა

ლების მთავარ

აიმე ქონება ა

ა თავისუფლ

ობის კანდიდ

 

ი არ აქვს აღნ

ვილი ოთარ 

არი შესწირა. 

ერი 

მოძრაობიდან

ლი სათვისტ

ასევე ლატვ

ბალტიისპირ

რეგიონულ

ა. მუშაობდ

რ სპეციალისტ

არ არის რეგი

ლებისათვი

დატი 

ნიშნული, რო

კონჯარია კ

ნ”. იგი წარშუ

ომო „სამშობ

ვიის სახელმ

რეთის სოციალ

ლი განვითარ

და ზუგდ

ტად. 

ისტრირებულ

ის 

4 

ომ იგი 

ი შპს 

ულში 

ბლოს“ 

მწიფო 

ლურ-

რების 

დიდის 

ლი. 



 

 

სამუშაო გ

ლელა ქებ

სკოლაში 

მოვალეო

სკოლაში 

გახდა საქ

 

ქონება და

ლელა ქე

საცხოვრე

მეუღლე გ

 

ლელა ქე

თანხა ორ

 

 

 

სამუშაო გ

ბათლომე

ორგანიზა

სახელმწი

მოადგილ

მატერიალ

საკრებულ

 

ქონება და

ბათლომე

მონაცემებ

 

გამოცდილებ

ბურია პროფ

პედაგოგად;

ობის შემსრულ

უფროსი მა

ქართველოს პ

ა ბიზნესწილ

ებურია მიერ

ებელ ბინას ქა

გიორგი ჯიქი

ბურიამ 2017

რჯერ, ჯამში 1

გამოცდილებ

ე შელია წარს

აციის თავმ

იფო დეპარტ

ლე. მუშაობდ

ლურ-ტექნიკუ

ლოს წევრი პა

ა ბიზნესინტე

ე შელია არის

ბით, მის  სახ

ა: 

ფესიით ფოლ

; 2012 წელს 

ლებელი; 201

სწავლებლის

პარლამენტის

ები: 

რ 2017 წლი

ალაქ ზუგდი

ია არის შპს “დ

7 წელს პარტ

10 000 ლარის

ბათლომე

ა: 

სულში იყო ს

მჯდომარე დ

ტამენტის სა

და 2010 წ

ურ საკითხთ

არტია “ერთი

ერესები: 

ს შპს “ნიგი 2

ხელზე რაიმე 

ოლოგია, იგი

გახდა  ზუგდ

13 წლიდან 

ს პოზიციაზე

ს წევრი. 

ის იანვარში

იდში. ლელა ქ

დლგ ჯგუფის

ტიას “ევროპუ

ს ოდენობით

ე შელია - პარ

საქართველო

და პოლიტი

ამეგრელო-ზ

წლის მოწვე

ა განყოფილე

ანი ნაციონალ

21” -ის 50% წ

ქონება არ არ

ი 1998-2012 წ

დიდის საგან

კი კვლავ გა

ე. 2016 წელს

ი შევსებული

ქებურიას დე

ს” 100% წილი

ული საქართ

შესწირა. 

რტიული სიის

ოს მოქალაქეთ

იკური მდი

ზემო სვანეთ

ევის ზუგდ

ების უფროსა

ლური მოძრა

წილის მფლო

რის რეგისტრ

 

წლებში მუშა

ნმანათლებლ

ანაგრძო მუშ

ს “ერთიანი

ი დეკლარაც

ეკლარაციაში

ის მფლობელ

თველო - მოძ

ს პირველი ნო

 

თა ახალგაზრ

ივანი. ასევე

თის სამმართ

დიდის მუნი

ად. 2014 წელ

აობიდან”. 

ობელი და დ

ირებული. 

აობდა ზუგდ

ლო რესურს-ც

შაობა ზუგდ

ნაციონალურ

ციის თანახმ

 არ აქვს აღნი

ლი და დირექტ

ძრაობა თავი

ომერი 

რდული კავშ

ე, ახალგაზრ

თველოს უფ

იციპალიტეტ

ლს კი გახდა ქ

დირექტორი. ს

დიდის N2 სა

ენტრის უფრ

დიდის N2 სა

რი მოძრაობი

მად იგი ფლ

იშნული, რომ

ტორი. 

ისუფლებისათ

შირის ზუგდ

რდობის საქ

ფროსის პირ

ტის საკრებუ

ქალაქ ზუგდ

საჯარო რეეს

5 

ჯარო 

როსის 

ჯარო 

იდან” 

ლობს 

მ მისი 

თვის” 

დიდის 

ქმეთა 

რველი 

ულოს 

დიდის 

სტრის 



 

“დიმიტ

 

 

სამუშაო გ

გურგენ ს

სამმართვ

წლებში 

სამმართვ

იყო ამავ

განყოფილ

წლებში ს

და ჯანმრ

ამავე სამმ

სამმართვ

გამგებლი

 

ქონება: 

გურგენ ს

ნაკვეთს ზ

 

იტრი ლორთ

გამოცდილებ

სართანია 199

ველოს ორგა

შს სამინის

ველოს ქურდ

ე სამმართვე

ლების უფრო

სსს მთავარ სა

რთელობის წი

მართველოში

ველოს უფრო

ის მოადგილე

სართანიას მი

ზუგდიდში. 

თქიფანიძე,

გურგენ სა

ა: 

8-1999 წლებშ

ნიზებულ დ

სტროს სსს 

დობის წინააღ

ელოში ავტო

ოსი ინსპექტო

ამმართველო

ინააღმდეგ ბრ

ი მუშაობდა 

ოსის მოადგ

ე. 

იერ 2016 წელ

, კახა კუკავ
საქა

ართანია - პარ

ში მუშაობდა

დანაშაულთან

მთავარ სა

ღმდეგ ბრძოლ

ოსატრანსპორ

ორი, განსაკუთ

ოში მუშაობდა

რძოლის განყ

განყოფილებ

გილედ. 2013

ლს შევსებულ

ვა - დემოკრ
ქართველო”

რტიული სიის

 

ა სამეგრელო

ნ ბრძოლის

ამმართველოშ

ლის განყოფ

რტო საშუალ

თრებით მნიშ

ა მკვლელობ

ყოფილებაში

ბის უფროსად

3-2016 წლებ

ლი დეკლარაც

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

რატიული მ
” 

ს პირველი ნო

 

ო-ზემო სვანე

განყოფილებ

ოში საკუთრ

ფილების ინს

ლებების გატა

შვნელოვან ს

ის სამმართვ

 უფროსის მო

დ. 2004-2005 

ბში იყო ზუ

ციის თანახმა

მოძრაობა - 

ომერი 

ეთის სამხარე

ბაში ინსპექტ

რების წინააღ

პექტორად. 2

აცების წინაა

აქმეთა ინსპე

ელოში ადამ

ოადგილედ. 

წლებში კი შ

უგდიდის მუ

ად, ის ფლობ

თავისუფალ

ეო პოლიციაშ

ტორად, 1999

ღმდეგ ბრძო

2000-2001 წლ

აღმდეგ ბრძო

ექტორი. 2002

იანის სიცოც

2003-2004 წლ

შსს კრიმინალ

უნიციპალიტ

ბს ბინას და 
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ალი 

ში შსს 

9-2000 

ოლის 

ლებში 

ოლის 

2-2003 

ცხლის 

ლებში 

ლური 

ტეტის 

მიწის 



 

„დავ

 

სამუშაო გ

გოგიტა 

საქართვე

მუშაობს 

წარსულშ

2012 წლი

2014 წელ

წელს მუ

ხელმძღვა

 

ქონება: 

საჯარო 

მუნიციპა

 

საქართვე

პირველ ნ

 

 

 

ვით თარხან

გამოცდილებ

ბიგვავა 200

ელოს მასწავლ

ზუგდიდის 

ში იყო „ქრის

ის საპარლამე

ლს იყო ზუგდ

უშაობდა „გ

ანელის პოზი

რეესტრის მ

ალიტეტის სო

ელოს პატრიო

ნომერი კახაბ

ნ მოურავი, 

გოგიტა 

ა: 

00-2003 წლებ

ლებელი სკო

მუნიციპალ

სტიან-დემოკ

ენტო არჩევნ

დიდის გამგე

გაერთიანებუ

იციაზე. 

მონაცემების 

ოფელ ინგირშ

ოტთა ალიან

ერ სარიაა, თ

ირმა ინაშვ

ბიგვავა - ზუ

ბში მუშაობ

ოლა „ოცდამე

ლიტეტის სო

კრატიული მ

ნებზე იყო ამ

ებლობის კან

ული დემოკრ

თანახმად გ

ში. 

ნსის მიერ ზუ

უმცა ჩვენს მ

ვილი - საქა
 

გდიდის მერო

 

და ზუგდიდ

ეერთე საუკუ

ოფელ დარჩე

მოძრაობის“

მავე პარტიის

დიდატი “ბუ

რატიული

გოგიტა ბიგვ

უგდიდში წა

ასზე რაიმე ს

 

 

 

 

 

 

ართველოს

ობის კანდიდ

 

დის მუზეუ

უნეში“, 2005 

ელის საჯარო

ახალგაზრდ

ს მაჟორიტარ

ურჯანაძე - ე

მოძრაობის" 

ვავა ფლობს

არდგენილი ს

სახის ინფორმ

ს პატრიოტთ

დატი 

მში; 2003–20

წლიდან კი 

ო სკოლაში. 

დული ფრთის

რი დეპუტატ

ერთიანი ოპო

ზუგდიდის

ს მიწის ნაკვ

საკრებულოს

მაცია ვერ მოვ

თა ალიანსი

005 წლებში

ასევე პედაგ

გოგიტა ბი

ს ხელმძღვან

ტობის კანდი

ოზიციიდან”.

ს ორგანიზა

ვეთს ზუგდ

ს პარტიული

ვიპოვეთ. 
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ი” 

ი იყო 

გოგად 

იგვავა 

ნელი, 

იდატi. 

. 2016 

აციის 

დიდის 

ი სიის 



 

 

 

სამუშაო გ

ზვიად სი

მუშაობდ

„დიდ მიზ

გენერალუ

ფინანსურ

2009-2015

სამართლ

ზვიად სი

 

ქონება: 

საჯარო რ

რეგისტრი

წილის მფ

 

 

ქართულ

 

გამოცდილებ

იჭინავა ზუგდ

ა რუსეთის ფ

ზანში“; 1995

ური დირე

რ  ხელმძღვან

5 წლებში იყო

ლიანი თამაში

იჭინავა უეფას

რეესტრის მო

ირებული, თ

ფლობელი., 

ლი ოცნება-

დ

ა: 

დიდის მერო

ფედერაციაში

-2005 წლებშ

ექტორია. 2

ნელი. 2006 წ

ო საქართველ

ს და სოციალ

ს ეროვნული

ონაცემების თ

თუმცა იგი არ

-დემოკრატ

ზემო

გოჩ

დამოუკიდე

დომე

ობის დამოუკი

ი, კერძოდ 199

ი მოსკოვის

2005-2006 წ

წლიდან იგი ს

ოს ფეხბურთ

ლური პასუხ

ი ასოციაციები

თანახმად დომ

ის შპს “ბაია

ტიული საქა

ო სვანეთის

ჩა ქაჯაია - ხო

დებელი კანდ

ენტი სიჭინავ

იდებელი კან

91-1994 წლებ

ტერეზა დურ

წლებში კი

საფეხბურთო

თის ფედერაც

ისმგებლობი

ის კომიტეტი

მენტი სიჭინ

ზუგდიდის”

 

 

ართველოს

ს მუნიციპალ

 
ობის მერობის

 

დიდატი 

ვა 

 

ნდიდატია, ი

ბში იყო დირ

როვას სახელ

კომპანიის

ო კლუბ ზუგ

იის პრეზიდე

ის კომიტეტის

ის წევრი. 

ავას სახელზ

” 90% წილისა

მერობის კ

ლიტეტებშ

ს კანდიდატი

 

იგი 1991 წლი

რექტორის მო

ლობის სახელ

ს „რუსული

გდიდის „ბაია

ენტი. 2011-20

ს წევრი; 201

ზე რაიმე სახი

ა და შპს “სამ

ანდიდატე

ი 

იდან 2006 წლ

ოადგილე კომ

ლმწიფო თაეა

ი რესტავრ

ას“ პრეზიდე

015 წლებში უ

5-2016 წლებ

ის ქონება არ

მარგალოს”-ს

ბი სამეგრე
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ლამდე 

მპანია 

ატრის 

რაცია“ 

ენტია. 

უეფას 

ბში კი 

რ არის 

100% 

ელო-



 

სამუშაო გ

გოჩა ქაჯა

2006 და

ნაციონალ

მუნიციპა

თავმჯდო

ფრაქცია “

დაინიშნა

მუნიციპა

 

ქონება: 

გოჩა ქაჯა

და არასაც

ასევე  24

მუნიციპა

გოჩა ქაჯა

 

 

სამუშაო გ

გოჩა კურ

მოძრაობი

კომპანიის

„მეტალექ

Terminal-

 

აღსანიშნა

მოძრაობა

საქართვე

 

ქონება და

საჯარო რ

ან თანამე

 სა

 არ

 ფ

ნა

გამოცდილებ

აიას 2002-200

 2010 წლე

ლური მოძრ

ალიტეტის სა

ომარის თანამ

“ქართული ო

ა ხობის მუნი

ალიტეტის გა

აია 2016 წლი

ცხოვრებელ ფ

4 000 კვ.მ.

ალიტეტის სო

აიამ ქალაქ თ

გამოცდილებ

რდღელია, 200

იდან”, პარალ

ს მეწილე დ

ქს-ტრანსი”. 

ის დირექტო

ავია, რომ გო

ას”, 2016 წელ

ლოს”. 

ა ბიზნესინტე

რეესტრის მო

ესაკუთრეა, კე

აცხოვრებელ

რასაცხოვრებ

ფოთში, წმინდ

აგებობა; 

ა: 

06 წლებში ეკ

ების ადგილ

რაობის” წარ

აკრებულოში,

მდებობა, 201

ოცნება - დემო

იციპალიტეტ

ამგებლად აირ

ის ნოემბერში

ფართს ხობში

 ფართობის

ოფელ საჯიჯ

ბილისში შეი

გოჩა კუ

ა: 

06-2010 წლებ

ლელურად 2

და დირექტორ

2011 წლიდა

ორია. 

ჩა კურდღელ

ლს კი მან 6

ერესები: 

ონაცემების მი

ერძოდ მის სა

ი ბინა ქალაქ

ბელი ფართი,

და გიორგის 

კავა სოფელ

ლობრივი თვ

რმომადგენელ

, სადაც მას ე

13 წლიდან კ

ოკრატიული

ტის გამგებლი

რჩიეს. 

 შევსებული

ი, ასევე მიწის

ს სასოფლო-

ჯაოში. აღსან

იძინა ბინა. 

ურდღელია -

ბში იყო ფოთ

005 წლიდან

რი შპს „პრო

ან დღემდე

ლიამ 2012 წელ

60 000 ლარი

იხედვით, გო

აკუთრებაშია

 თბილისში;

 ფოთში, მისა

ქუჩაზე, 601

საჯიჯაოს სა

ვითმმართველ

ლი, გახდა

ეკავა ეკონომ

კი იგი ხდებ

საქართველო

ის მოვალეობ

დეკლარაციი

ს ორ ნაკვეთს

-სამეურნეო

ნიშნავია, რომ

 

ფოთის მერო

 

თის საკრებულ

ნ დღემდე ე

ომეტკო ჯორჯ

მეტალის გ

ლს 10 000 ლა

ი შესწირა პა

ოჩა კურდღელ

ა: 

ამართზე რუს

1 კვ.მ. არასა

აკრებულოს

ლობის არჩ

სოფელ საჯ

მიკური განვი

ბა ხობის მუნ

ოს“ თავმჯდო

ბის შემსრულ

ის თანახმად,

ს მცხეთაში ჯ

დანიშნულე

მ ბოლო დეკ

ობის კანდიდა

 

ლოს წევრი პა

ეწევა ბიზნეს

ჯია”, შპს „ჯ

გადამომაუშავ

არი შესწირა

არტია “ქართ

ლია ექვსი სხ

სთაველის რკ

ასოფლოს და

თავმჯდომარ

ევნებზე, რო

ჯიჯაოს მაჟ

ითარების საკ

ნიციპალიტე

ომარე, 2013 წ

ლებლად, 201

, ფლობს საცხ

ჯამური ფართ

ების მიწის 

კლარაციის შ

ატი 

არტია “ერთი

სსაქმიანობას 

ჯეესკო”, შპს 

ვებელი შპს 

პარტია “ერთ

თულ ოცნება 

ხვადასხვა ქო

კალი N24 

ანიშნულების

რის თანამდე

ოგორც “ერთ

ჟორიტარი ხ

კითხთა კომი

ეტის საკრებუ

წლის აგვისტ

14 წელს კი ხ

ხოვრებელ სა

თობით 4 700

ნაკვეთს ხ

შევსების შემ

ანი ნაციონალ

არის რამდ

„მეტალექსი”

Caucasian M

თიან ნაციონა

- დემოკრატ

ონების მფლო

ს მიწა და შე
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ებობა, 

თიანი 

ხობის 

ისიის 

ულოს 

ტოდან 

ხობის 

ახლსა 

0 კვ.მ., 

ხობის 

დგომ 

ლური 

დენიმე 

”, შპს 

Metals 

ალურ 

ტიულ 

ობელი 

ენობა 



 

გოჩა კურ

რამდენიმ

თანამესაკ

 

 

სამუშაო გ

ლევან მა

სასამართ

საკონსულ

ს ეკონო

სამინისტ

თანამდებ

რეგიონუ

 

 

 

ქონება და

ლევან მა

დირექტო

მუნიციპა

ტენდერში

მონაცემებ

 

 

 

რდღელია ასე

მე შენობა-ნ

კუთრე. 

გამოცდილებ

აკალათია 20

თლოში ადმინ

ლტაციო კომპ

ომისტი; 200

როს ტურიზ

ბობა; 2013-2

ლი განვითარ

ა ბიზნესინტე

აკალათია 20

ორია. შპს 

ალიტეტის მი

ი გაიმარჯვა,

ბით, ლევან მ

ევე არის ქალ

ნაგებობისა 

ლევან 

ა: 

002-2004 წლ

ნისტრაციულ

პანია UBC Int

9-2010 წლე

მის დეპარტა

2015 წლებშ

რებისა და მარ

ერესები: 

015 წლიდან

”პროგრესულ

იერ გამოცხა

 რომელთა ჯ

მაკალათიას ს

ლევან კუ

ლაქ ფოთში რ

და არასასო

მაკალათია -

ლებში მუშაო

ლი განყოფილ

ternational-ის

ებში საქართ

ამენტში ეკავა

ში მუშაობდ

რთვის სამმარ

ნ დღემდე შ

ლი მშენებლ

ადებული ტე

ჯამურმა ღირე

სახელზე რაი

უპრეიშვილი

რეკვავას, ჯავ

ოფლო-სამეუ

აბაშის მერობ

 

ობდა ქ. თბი

ლების უფროს

ს აუდიტორი

თველოს ეკო

ა კურორტები

და საქართვე

რთველოს უფ

შპს „პროგრეს

ლები” რამდ

ენდერის გამ

ებულებამაც 

მე ქონება არ

- სენაკის მერ

 

ვახიშვილის

ურნეო დანი

ბის კანდიდატ

 

ილისის გლდ

სად; 2004-200

; 2006-2008 წლ

ონომიკისა დ

ის განვითარ

ელოს სავაჭ

ფროსის თანა

ესული მშენე

დენიმე ტენდ

მარჯვებული

166 622 ლარი

არის რეგისტ

რობის კანდიდ

 

და ბესიკის 

იშნულების 

ტი 

დანი-ნაძალა

05 წლებში იყ

ლებში იყო შ

და მდგრად

ების სამმართ

ჭრო სამრეწ

ამდებობაზე. 

ებლების“ დ

დერის, მათ

ა. აღნიშნულ

ი შეადგინა. ს

ტრირებული.

დატი 

ქუჩებზე მდ

მიწის ნაკვ

ადევის რაიო

ყო აუდიტორ

პს Audit Com

დი განვითარ

თველოს უფრ

წველო პალა

ამფუძნებელ

თ შორის ა

ლმა შპს-მ სუ

საჯარო რეეს

. 
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ებარე 

ვეთის 

ონულ 

რულ-

mpany-

რების 

როსის 

ატაში 

ლი და 

აბაშის 

ულ 8 

სტრის 



 

სამუშაო გ

ლევან კუ

აქვს მიღე

2010-2013

„ბასოს“ დ

კომპანია 

 

ქონება: 

საჯარო 

ნაკვეთს,  

 

 

 

 

სამუშაო გ

დათო გო

ოცეულის

კომიტეტი

ქარხნის ლ

მუნიციპა

მუნიციპა

 

 

 

 

ქონება: 

დათო გო

საცხოვრე

ნაკიანი, ა

 

გამოცდილებ

უპრეიშვილი 

ებული. იგი 2

3 წლებში იყო

დირექტორი;

„ჯიარ ქონებ

რეესტრის 

საცხოვრებელ

გამოცდილებ

ოგუა 1998-2

ს მეთაური; 

ის აპარატის

ლოგისტიკის

ალიტეტის გ

ალიტეტის გა

ოგუას მიერ 

ებელ სახლს 

ასევე ორ სახლ

ა: 

ბიზნეს ადმი

2007-2008 წლ

ო ლოგისტიკუ

 2014 წლიდ

ბის მართვაში

მონაცემები

ლ სახლსა და

დათო გ

ა: 

003 წლებში

2003-2004 წ

ს იურიდიულ

ს დეპარტამე

გამგებლის მო

ამგებელი. 

2017 წლის

და მიწის ნა

ლს ქალაქ თბი

ინისტრირები

ლებში კომპან

ური და სოფ

დან ბოლო დ

“ გენერალურ

ის მიხედვი

ა ბინას  ქალაქ

გოგუა - ჩხორ

ი იყო შსს-ს

წლებში ქალ

ლი კონსულტ

ნტის გაყიდვ

ოვალეობის

ს მარტში შე

აკვეთს ჩხორ

ილისში. 

ის სპეციალის

ნია Mika Gorg

ლის მეურნე

დრომდე იყო

რი დირექტო

ით, ლევან

ქ სენაკში. 

როწყუს მერო

 

სატრანსპორ

ლაქ თბილის

ტანტი;  2004

ვების მენეჯე

შემსრულებე

ევსებული დ

როწყუს მუნი

 

 

 

 

 

 

 

სტია, მას უმ

gia-ში ლოგის

ობის პროდუ

ო „საქართველ

ორის მოადგილ

კუპრეიშვი

ობის კანდიდა

 

რტო პოლიც

სის საკრებუ

4-2007 წლებშ

ერად;  2012-2

ელი; 2014 წ

დეკლარაციის

იციპალიტეტ

მაღლესი განა

სტიკის მენეჯ

უქტების საექ

ლოს რკინიგ

ლე;  

ილი ფლობ

ატი 

ციის დაცვის

ულოს იურიდ

ში მუშაობდ

2014 წლებში

წლიდან კი 

ს თანახმად

ტში სოფლებშ

ათლება ინგლ

ჯერად მუშაო

ქსპორტო კომ

გზის“ შვილო

ბს საკარ-მი

ს დეპარტამე

დიულ საკი

და №31 საავი

ი იყო ჩხორო

არის ჩხორო

, ის ფლობს

ში ნაფიჩხოვ
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ლისში 

ობდა; 

მპანია 

ობილ 

იდამო 

ენტის 

თხთა 

იაციო 

ოწყუს 

ოწყუს 

ს ორ 

ვო და 



 

 

სამუშაო გ

ალექსანდ

კონსტრუ

წლებში ე

2007 წლე

მენეჯერა

წლიდან დ

რაგბის კა

თანამდებ

 

ქონება: 

ალექსანდ

ბინას რუ

მარტვილ

 

 

 

სამუშაო გ

ბესიკ ფარ

2007 წლე

მუშაობდ

მუნიციპა

გამოცდილებ

დრე გრიგალა

უქტორად, 199

ეკავა მარტვი

ებში მუშაობდ

ად; 2010-2012

დღემდე არი

ავშირის გამგე

ბობა. 

დრე გრიგალა

უსეთის ფედე

ლში, ხუთ მიწი

გამოცდილებ

რცვანია 1998

ებში იყო „საქ

ა წალენჯი

ალური შესყი

ალექსანდრე

ა: 

ავა 1979-1990

90-1993 წლებ

ლის მუნიცი

და გაერთიანე

2 წლებში მუშ

ის საქართველ

ეობის წევრი;

ავა, 2016 წლ

ერაციაში, ო

ის ნაკვეთს თ

ბესიკ ფარ

ა: 

8-2000 წლებშ

ქართველოს ე

იხის მუნიც

იდვების სამ

ე გრიგალავა -

0 წლებში მუ

ბში იყო სპორ

იპალიტეტის

ებული სადი

შაობდა მარტ

ლოს ლელოს

; 2014 წლიდა

ლის ოქტომბე

რ ბინას თბი

თბილისში, ერ

რცვანია - წალ

ში მუშაობდა

ეროვნული ბ

ციპალიტეტი

მსახურის უფ

- მარტვილის

 

უშაობდა  ქუთ

რტსაზოგადო

გამგებლის პ

ისტრიბუციო

ტვილის სასპო

ფედერაციის

ან კი უკავია მ

ერში შევსებუ

ილისში, ერთ

რთ მიწის ნაკვ

ლენჯიხის მერ

 

შპს „ლიას“

ანკის“ ზუგდ

ის გამგეობ

ფროსის თან

მერობის კან

 

თაისის სატრ

ოება „შევარდე

პირველი მოა

ო ენერგოკომპ

ორტო სკოლა

ს გამგეობის

მარტვილის მ

ული დეკლარ

თ სახლს მარ

ვეთს დაბა ურ

რობის კანდიდ

 

მთავარი ეკო

დიდის ფილი

ბაში ეკონო

ამდებობაზე;

დიდატი 

რაქტორო ქარ

ენის” თავმჯდ

ადგილის თა

პანიის მარტვ

აში რაგბის მწ

თავმჯდომა

მუნიციპალი

რაციის თანა

რტვილში, ო

რეკში. 

დატი 

ონომისტის მო

იალის ინსპექ

ომიკური პ

;  2007-2009 

რხანაში ინჟი

დომარე, 1993

ანამდებობა; 

ვილის ფილი

წვრთნელად;

არე, საქართვე

იტეტის გამგე

ახმად, ფლობ

ორ მიწის ნაკ

ოადგილედ; 

ქტორი; 2007 

პოლიტიკისა

წლებში იყო
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ინერ - 

3-1994 

2003-

იალში 

  2012 

ელოს 

ებლის 

ბს ორ 

კვეთს 

2000-

წელს 

და 

ო შპს 



 

„მობილ რ

სამუშაოე

ენგური+“

დირექტო

წალენჯიხ

მუნიციპა

 

ქონება: 

ბესიკ ფარ

ქალაქ თბ

წალენჯიხ

 

სამუშაო გ

კაპიტონ 

მენეჯერა

2000-2002

2002-2006

არის მესტ

 

ქონება: 

კაპიტონ ჟ

ოჯახის წ

მუნიციპა

 

 

 

 

რიტეილის“ დ

ების ტექნიკუ

“-ის ფინანს

ორია; 2014-2

ხის საკრებუ

ალიტეტის გა

რცვანიას მიერ

ბილისში, მიწ

ხაში. 

გამოცდილებ

ჟორჟოლიანი

ად, 1999-2000

2 წლებში იყო

6 წლებში კომ

ტიის მუნიცი

ჟორჟოლიანი

წევრები ფლ

ალიტეტში.  

დირექტორი;

ურ ზედამხ

ურ დირექტ

2016 წლებშ

ულოს მაჟორ

ამგებელია. 

რ 2016 წლის 

წის ნაკვეთს, 

კაპიტონ ჟ

ა: 

ი 1998-1999 წ

0 წლებში იყო

ო წლებში მეს

მისიის თავმ

ალიტეტის გ

ის მიერ 2017 

ლობენ ბინას 

;  2009-2011 წ

ხედველად; 

ტორად; 201

ი იყო „ქარ

რიტარი დეპ

დეკემბერში

საცხოვრებელ

ჟორჟოლიანი

წლებში მუშა

ო მესტიის გამ

სტიის 47-ე სა

მჯდომარე, 20

ამგებელი. 

წლის თებერ

თბილისში,

წლებში მუშა

2007-2016 წ

2 წლიდან

რთული ოც

პუტატი; 201

შევსებული დ

ლ სახლს, ავტ

- მესტიის მერ

 

ობდა მესტიი

მგეობის საორ

აარჩევო საოლ

006-2010 წლე

ვალში შევსებ

, საცხოვრებ

აობდა შპს „ბ

წლებში მუშ

შპს „ბრიტ

ცნება - დემ

16 წლის ოქ

დეკლარაციი

ტოფარეხს დ

რობის კანდი

 

ის გამგეობის

რგანიზაციო

ლქო კომისიი

ებში კი კომი

ბული დეკლ

ბელ სახლსა

ბლოკ ჯორჯი

შაობდა„სამშე

ტანული ცენ

მოკრატიული

ქტომბრიდან

ის თანახმად,

და ორ არასაცხ

იდატი 

ს ადმინისტრ

განყოფილებ

ის თავმჯდო

ისიის წევრი

ლარაციის თან

და მიწის 

იაში“ სამშენე

ენებლო კომ

ნტრი-ზუგდი

ი საქართვე

 კი წალენჯ

 იგი ფლობს

ხოვრებელ ფ

რაციული შენ

ბის სპეციალ

ომარის მოადგ

; 2012 წლიდ

ნახმად, ის და

ნაკვეთს მეს
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ებლო 

მპანია 

იდის“ 

ელოს“ 

ჯიხის 

ბინას 

ფართს 

ნობის 

ისტი; 

გილე, 

დან კი 

ა მისი 

სტიის 


