
სახელმწიფოსათვის ჩუქების ფორმით გადაცემული ქონება 

 

წყარო: „ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსგან“                                                                            
გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაცია 

 

პერიოდი: 2004 წელი 
 

ინფორმაცია მოძრავი ქონების შესახებ 

2004 წლის განმავლობაში ფიზიკური/იურიდიული პირების მხრიდან სახელმწიფოსთვის ჩუქების 
ფორმით გადაცემული მოძრავი ქონება არ ფიქსირდება. 

 

ინფორმაცია უძრავი ქონების შესახებ 

# მჩუქებელი იურიდიული პირი                     უძრავი ქონების დასახელება ღირებულება 

1 შპს „ზემელი 2003“ 
ქ.თბილისი მაიაკოვსკის ქ. #2/4 მდებარე                                      

„ბავშვთა მეთოდური ცენტრის“ დაუმთავრებელი შენობა 
დაკავებულ მიწის ნაკვეთთან (3461 კვ.მ) ერთად  

664 469 ლარი 

2 შპს „ბიტმაგი“ 
ქ.რუსთავის გაგარინის ქ #12 მდებარე                                            

მიწა (14661.2 კვ.მ) ფართი და მასზე განთავსებული 
შენობა-ნაგებობანი 

700 000 ლარი 

3 შპს კორპორაცია „ივერია პლიუსი“  
გორგასლის ქ #16 მდებარე                                      

არასაცხოვრებელი ფართის მიმდებარე მიწის ნაკვეთი 
(8496 კვ.მ) 

2 000 000 ლარი 

4 შპს „გაზაფხული“ 
ქ.თბილისი ჟიული შარტავას ქ #35 მდებარე                               

უძრავი ქონება (მიწა 2832 კვ.მ) 
არ არის 

მითითებული 

5 შპს „სმარტის“ 
ქ.თბილისი ვეკუას ქ #3 მდებარე                                                       

უძრავი ქონება (არასაცხოვრებელი ფართი 1279.16 კვ.მ) 
არ არის 

მითითებული 

 

საერთო ჯამური ღირებულება:  3 364 469 ლარი 

 

 



# მჩუქებელი ფიზიკური პირი                     უძრავი ქონების დასახელება ღირებულება 

1 იზოლდა შალიკიანი 
კურორტ საირმეში მდებარე                                        

„სანატორიუმ საირმეს“ შენობა ნაგებობები                              
მთლიანი სასარგებლო ფართი (3649 კვ.მ) 

220 000 ლარი 

2 რობერტ ბეშკენაძე (შალიკიანი) 
ქ.ქუთაისი ნიკეას ქ.#42 მდებარე                                      

მიწის ფართი (1513,38 კვ.მ) 
50 000 ლარი 

3 თამთა ბახტურიძე 

გარდაბნის რაიონის სოფელი წავკისში                          
მდებარე მიწის ფართი 0,15 ჰა(ნაკვეთის #436)  

140 000 ლარი 

გარდაბნის რაიონის სოფელი წავკისში                            
მდებარე მიწის ფართი 1,15 ჰა (ნაკვეთი 437) 

გარდაბნის რაიონის სოფელი წავკისში                                     
მდებარე მიწის ფართი 0,06 ჰა (ნაკვეთი #438) 

გარდაბნის რაიონის სოფელი წავკისში                                         
მდებარე მიწის ფართი 0,06 ჰა (ნაკვეთის #439) 

 

საერთო ჯამური ღირებულება:  410 000 ლარი 

 

ინფორმაცია სამეწარმეო წილის შესახებ 

# მჩუქებელი იურიდიული პირი                     სამეწარმეო წილი ღირებულება 

1 სს „ორპირი“ 6 388  ცალი აქცია 

ღირებულება არ არის 
მითითებული 

2 სს „ტრაქტორი“ 99 967 ცალი აქცია 

3 სს „საქტრაქტორი“ 245 253 ცალი აქცია 

4 შპს „იმერეთი+“ 100 % წლი 

5 შპს „არენა“ 60 % წილი 

6 სს „ელექტრომექანიკოსი“ 222 411 ცალი აქცია 

7 სს „ელექტროვაგონშემკეთებელი“ 
2 887 895 ცალი აქცია                                                                                    

(1 აშშ დოლარის ნომინალი აქცია) - 42% 

8 სს „ელმავალმშენებელი“ 19 777 275 ცალი აქცია - 39% 



9 

სს „ქუთაისის ავტოქარხანა“                  
(2005 წელს მოხდა 50% წილის 

ჩუქება) 

3 409 477 ცალი აქცია 

ღირებულება არ არის 
მითითებული 

8 2 751 088 ცალი აქცია 

9 240 719 ცალი აქცია 

10 687 769 ცალი აქცია 

11 222 115 ცალი აქცია 

12 240 719 ცალი აქცია 

13 103 165 ცალი აქცია 

14 240 719 ცალი აქცია 

15 240 719 ცალი აქცია 

16 49 860 ცალი აქცია 

 

 

პერიოდი: 2005 წელი 
 

ინფორმაცია მოძრავი ქონების შესახებ 

# მჩუქებელი იურიდიული პირი                     მოძრავი ქონების დასახელება ღირებულება 

1 შპს „სნაიპერი“ 500 ცალი პისტოლეტი „იერეხო“ 
182 500 აშშ დოლარი 
(განბაჟების გარეშე) 

2 
შპს „კავკასიონი-იბერია“ 

მე-3 კლასის ჯავშანჟილეტი, M-03 მოდელი (10 ცალი) 11 280 ლარი 

3 ჯავშანჩაფხუტი მაკედონიის წარმოების (15 ცალი) 12 600 ლარი 

4 
საქართველოს ხორბლისა და 

პურპროდუქტების მწარმოებელთა 
ასოციაცია 

ა/მ ვაზ-21214 (6 ცალი) 76 519,5 ლარი 

5 შპს „პერპოჯო და თემური“ 
ა/მ 10 ერთეული                                                                      

(მწარმოებელი და მოდელი არ არის მითითებული) 
128 700 ლარი 

 

საერთო ჯამური ღირებულება:   182 500 აშშ დოლარი  და  229 099,5 ლარი 



 

# მჩუქებელი ფიზიკური პირი                     მოძრავი ქონების დასახელება ღირებულება 

1 ნიკოლოზ ქურდაძე ა/მ Land Rover Defender 16 000 ლარი 

2 მამუკა კოსტავა ა/მ ოპელ ვექტრა  6 613,64 ლარი 

3 თენგიზ კვიჟინაძე ა/მ ვაზ 2107 8 529,60 ლარი 

4 მ.ბურჯანაძე ა/მ ოპელ ასტრა 4 874,77 ლარი 

5 გ.აბუთიძე ა/მ ნივა ვაზ 21214 (4 ცალი) 54 300 ლარი 

6 კობა საური ა/მ ოპელ ვექტრა 6 300 ლარი 

7 ნიკო ლეკიშვილი ა/მ ნივა ვაზ 21214 (2 ცალი) 
ღირებულება არ არის 

მითითებული 

8 თეიმურაზ მესხი ა/მ BMW v5 81 000 ლარი 

9 თამაზ წაქაძე ა/მ BMW 523 5 709,7 ლარი 

10 ბესიკ გალუაშვილი ა/მ BMW 530 6 295,97 ლარი 

11 გიორგი კახიანი სეატ Toledo 1,81 6 600 ლარი 

12 გრიგოლ ცერცვაძე ა/მ მერსედეს ბენცი 320 
ღირებულება არ არის 

მითითებული 

13 ომარ დიასამიძე ა/მ BMW X5 36 000 აშშ დოლარი 

 

საერთო ჯამური ღირებულება:  36 000 აშშ დოლარი და 196 223,68 ლარი 

 

 

 

 

 

 



ინფორმაცია უძრავი ქონების შესახებ 

# მჩუქებელი იურიდიული პირი                     უძრავი ქონების დასახელება ღირებულება 

1 შპს „მუხა“ 
ქ.თბილისის ვანის ქ #4 მდებარე                                           

მიწის ნაკვეთი (857 კვ.მ) და მასზე განთავსებული შენობა-
ნაგებობები 

72 500 ლარი 

2 

შპს „ოლიმპი“ 

ქ.თბილისი დ.აღმაშენებლის #73 მდებარე                           
მიწის ნაკვეთი (20155 კვ.მ) და მასზე განთავსებული 

შენობა-ნაგებობები (ვარდების ბაღი) 
5 000 ლარი 

3 
ქ.თბილისი დ.აღმაშენებლის #73 მდებარე                              

მიწის ნაკვეთი (427 კვ.მ) და მასზე განთავსებული შენობა-
ნაგებობები (ვარდების ბაღი) 

217 000 ლარი 

4 
ქ.თბილისი დ.აღმაშენებლის #73 მდებარე                               

მიწის ნაკვეთი (1576 კვ.მ) და მასზე განთავსებული 
შენობა-ნაგებობები (ვარდების ბაღი) 

5 
ქ.თბილისი დ.აღმაშენებლის #73 მდებარე                                

მიწის ნაკვეთი (96 კვ.მ) და მასზე განთავსებული შენობა-
ნაგებობები (ვარდების ბაღი) 

6 
ქ.თბილისი დ.აღმაშენებლის #73 მდებარე                                  

მიწის ნაკვეთი (14 კვ.მ) და მასზე განთავსებული შენობა-
ნაგებობები (ვარდების ბაღი) 

7 
ქ.თბილისი დ.აღმაშენებლის #73 მდებარე                                

მიწის ნაკვეთი (437 კვ.მ) და მასზე განთავსებული შენობა-
ნაგებობები (ვარდების ბაღი) 

8 
ქ.თბილისი დ.აღმაშენებლის #73 მდებარე                              

მიწის ნაკვეთი (135 კვ.მ) და მასზე განთავსებული შენობა-
ნაგებობები (ვარდების ბაღი) 

9 
ქ.თბილისი დ.აღმაშენებლის #73 მდებარე                               

მიწის ნაკვეთი (64 კვ.მ) და მასზე განთავსებული შენობა-
ნაგებობები (ვარდების ბაღი) 

10 
ქ.თბილისი დ.აღმაშენებლის #73 მდებარე                          

მიწის ნაკვეთი (20კვ.მ) და მასზე განთავსებული შენობა-
ნაგებობები (ვარდების ბაღი) 

 

საერთო ჯამური ღირებულება:  294 500 ლარი 

 



 

ინფორმაცია სამეწარმეო წილის შესახებ 

# მჩუქებელი იურიდიული პირი                     სამეწარმეო წილი ღირებულება 

1 

შპს „ჟინერი“ (ქ.დუშეთი)  

 

წილი 10% 

ღირებულება არ არის 
მითითებული 

2 წილი 22% 

3 წილი 1% 

4 წილი 1% 

5 წილი 1% 

6 წილი 3% 

7 წილი 6% 

8 წილი 2% 

9 წილი 5% 

10 სს „ქუთაისის ავტოქარხანა“ 
50 % წილი                                                                                          

(2004 წელს მოხდა სს-ს აქციების მასობრივი ჩუქება) 
ღირებულება არ არის 

მითითებული 

 


