ბათუმის მუნიციპალიტეტის თანამდებობის პირების არასრულად შევსებული დეკლარაციები
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, მერიისა და მუნიციპალური ორგანიზაციების 10 თანამდებობის პირის
ქონებრივი დეკლარაცია არასრულადაა შევსებული. „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველომ” მუნიციპალიტეტის 46
თანამდებობის პირის 2019-2020 წლებში წარდგენილი ქონებრივი დეკლარაციები შეისწავლა.
გამოვლენილი დარღვევებიდან 6 შემთხვევა თანამდებობის პირებისა და მათი ოჯახის წევრების კუთვნილი ქონების (უძრავი
ქონება, წილები საწარმოებში) არასრულ დეკლარირებას ეხება. ამასთან, 7 შემთხვევაში სხვადასხვა საწარმოში წილების
მფლობელ თანამდებობის პირებს წილები სხვა პირებისთვის მინდობით არ გადაუციათ, რაც, ასევე, წარმოადგენს საჯარო
დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ კანონის მოთხოვნათა დარღვევას.
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველომ” 2018 წელსაც შეისწავლა ბათუმის მუნიციპალიტეტის თანამდებობის პირთა
მიერ შევსებული ქონებრივი დეკლარაციები და გამოავლინა დარღვევები. ჩვენ მივმართეთ საჯარო სამსახურის ბიუროს,
რომელმაც 2019 წელს შეისწავლა ჩვენს კვლევაში მოხსენიებულ პირთა დეკლარაციები და ამავე წლის მონიტორინგის ანგარიშში
შეიტანა. დოკუმენტში ვკითხულობთ, რომ „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს” მიერ კვლევაში მითითებული
ბათუმის მუნიციპალიტეტის 8 თანამდებობის პირიდან 5 (სოფიო მიქელაძე, ლევან მამინაიშვილი, ირაკლი პატარიძე, ნატალია
ძიძიგური და მირდატ ქამადაძე) დაჯარიმდა ორგანიზაციის მიერ გამოვლენილი ხარვეზებისა და ისეთი ინფორმაციის აღმოჩენის
საფუძველზე, რაზეც ორგანიზაციას ხელი არ მიუწვდება (თანამდებობის პირთა და მათი ოჯახის წევრთა საბანკო ანგარიშები).”
მისასალმებელია, რომ ჩვენი აღმოჩენილი დარღვევები ახალ დეკლარაციებში გამოასწორეს სოფიო მიქელაძემ, ლევან
მამინაიშვილმა, ნერიმან ცინცაძემ, ზურაბ ნაკაიძემ და ირაკლი პატარიძემ. თუმცა არიან თანამდებობის ის პირები, რომლებმაც
2019 წელსაც წინა წელს გამოვლენილი დარღვევებით შეავსეს ქონებრივი დეკლარაციები. ეს თანამდებობის პირები არიან:
ომარ მახარაძე, ბადრი ფარტენაძე, დავით დუმბაძე, დავით დიასამიძე, არჩილ ბოლქვაძე და ნიკო თავდგირიძე.
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო” საჯარო სამსახურის ბიუროს ქვემოთ წარმოდგენილ მიგნებებს ამჯერადაც
გადაუგზავნის კანონით გათვალისწინებული რეაგირების მიზნით.

ჯაბა ტუღუში
ბათუმის ვიცე-მერი

ჯაბა ტუღუში, 2019 წლის ქონებრივი დეკლარაციის მიხედვით, სამშენებლო კომპანია „ჯიი XXI”-ში 10%-იანი წილის მფლობელია.
ვიცე-მერს, საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ კანონის მიხედვით, თანამდებობაზე
დანიშვნის შემდეგ არსებული წილი სამართავად სხვისთვის უნდა გადაეცა, რაც მან არ გააკეთა. გამოცემა „ბათუმელებისთვის”
მიცემულ ინტერვიუში ვიცე-მერმა თქვა, რომ 2018 წლიდან თავის საკუთრებაში არსებული კომპანიის 10%-იანი წილი მინდობით
მამას გადასცა, თუმცა ეს ინფორმაცია საჯარო რეესტრის მონაცემებში არ იძებნება.
გამოცემა „ბათუმელებმა” ასევე გაარკვია, რომ შპს „ჯიი XXI” საოჯახო ბიზნესია, რომელშიც წილებს ვიცე-მერის ახლობლები
ინაწილებენ. მოცემულმა კომპანიამ 24-სართულიანი საცხოვრებელი შენობა ზღვისპირა ზოლში, აკვაპარკის მიმდებარე
ტერიტორიაზე ააშენა. ამავე შენობაში, ჯაბა ტუღუშის მეუღლემ 2017 წელს 3 ბინა შეიძინა, რომელთა საერთო ღირებულებამ
68,343 აშშ დოლარი შეადგინა, 2019 წელს კი ამავე მისამართზე 93,25 კვ.მ ფართობის ბინა - 279,950 ლარად.

სოფიკო ხალვაში
ბათუმის მერის მოადგილე

სოფიკო ხალვაშს 2020 წლის ქონებრივ დეკლარაციაში მითითებული არ აქვს 51%-იანი წილი შპს „მაკრო სტუდიოში“ და
33.4%-იანი წილი, რომელსაც ის შპს „ბასტი-ბუბუ აჭარაში” ფლობს. ეს ინფორმაცია ხალვაშს არც 2019 დეკლარაციაში ჰქონდა
აღნიშნული. ამასთან, წილებიც არ გადაუცია სხვისთვის სამართავად თანამდებობაზე დანიშვნის შემდეგ. ეს გარემოებები საჯარო
დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ კანონის დარღვევას წარმოადგენს.

ომარ მახარაძე
ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი

ომარ მახარაძე 2019 წლის მაისიდან აღარ არის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე.
მან თანამდებობა მას შემდეგ დატოვა, რაც ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტის სექსუალური შევიწროების
ბრალდებით მის წინააღმდეგ გამოძიება დაიწყო. მახარაძეს თანამდებობის დატოვებამდე, 2019 წლის 25 იანვარს შევსებულ
დეკლარაციაში მითითებული წილები (შპს ,,აისის“ 50-%, ,,წყალი მახარობლის” 20%) სხვა პირისთვის მინდობით დროებით
უნდა გადაეცა. აღნიშნული დარღვევა ,,საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველომ” 2018 წლის კვლევაშიც მიუთითა.

ანზორ დევაძე											
ბათუმის საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება - მრეწველების” თავმჯდომარე

ანზორ დევაძეს 2020 წლის 21 თებერვალს წარდგენილ დეკლარაციაში, წინა წლის დოკუმენტის მსგავსად, მითითებული
არ აქვს ინფორმაცია მეუღლის, დარეჯან აბაშიძის სამეწარმეო საქმიანობის შესახებ. კერძოდ, დარეჯან აბაშიძე შპს ,,პურის
სახლის” 50%-იანი წილის მფლობელია. ამჟამად, კომპანია არ არის აქტიური სახელმწიფო შესყიდვებში, თუმცა 2011-2012
წლებში მან 2 ტენდერში გაიმარჯვა, რომელთა საერთო ღირებულება 69,810 ლარი იყო და ასევე, მიიღო 2,200 ლარამდე
ღირებულების 4 გამარტივებული შესყიდვა.

მირდატ ქამადაძე
ბათუმის საკრებულოს ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ თავმჯდომარე

2019 წლის 31 დეკემბერს შევსებული ქონებრივი დეკლარაციის მიხედვით, მირდატ ქამადაძე შპს ,,ჯი ელ ჯის” 40%-იანი წილის
მფლობელია. მან კომპანიის წილის მართვა მინდობით სხვა პირს არ გადასცა, რაც კანონდარღვევაა. აღნიშნული გარემოება
,,საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველომ” 2018 წლის კვლევაშიც მიუთითა.

ბადრი ფარტენაძე
შპს „ბათუმის ავტოტრანსპორტის” დირექტორი

2018 წელს გამოვლენილი დარღვევები ბადრი ფარტენაძეს არც 2019 წლის ქონებრივ დეკლარაციაში გამოუსწორებია.
კერძოდ, „ბათუმის ავტოტრანსპორტის” დირექტორი 33.3% წილს შპს Marine Safety Net-ში ფლობს, 30%-ს - შპს „ოქროს
თავთავი 2010”-ში და 5%-ს - შპს Dolphin Salvage Co-ში. საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა კონფლიქტისა და კორუფციის
შესახებ კანონის მიხედვით, ფარტენაძეს მოცემული წილების მართვა სხვა პირისთვის მინდობით უნდა გადაეცა, რაც მან არ
გააკეთა.

დავით დუმბაძე
შპს „სანდასუფთავების” დირექტორი

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს” მიერ 2018 წლის ქონებრივ დეკლარაციაში აღმოჩენილი დარღვევა დავით
დუმბაძემ 2019 წლის დეკლარაციაშიც არ გამოასწორა. კერძოდ, შპს „სანდასუფთავების” დირექტორს დეკლარირებული არ
აქვს მეუღლის, ლეილა გოგიაშვილის სამეწარმეო საქმიანობა - ლეილა გოგიაშვილი შპს PREMIUM.B.-XXI-ს დირექტორი და
100%-იანი წილის მფლობელია.

დავით დიასამიძე
ა(ა)იპ „ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახურის” დირექტორი

2020 წელს შევსებული ქონებრივი დეკლარაციის მიხედვით, დავით დიასამიძე შპს „დადის” 30%-იანი წილის მფლობელია.
მას, საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ კანონის მიხედვით, თანამდებობაზე
დანიშვნიდან მოკლე პერიოდში არსებული წილის მართვა სხვისთვის უნდა გადაეცა, რაც მან არ გააკეთა. მოცემული კომპანია
სახელმწიფო შესყიდვებში არ მონაწილეობს.

არჩილ ბოლქვაძე
შპს „დინამო ბათუმის“ დირექტორი

2019 წლის ქონებრივ დეკლარაციაში არჩილ ბოლქვაძეს მეუღლის, ცირა მამუკაშვილის საკუთრებაში არსებული შემდეგი ქონება
დეკლარირებული არ აქვს: 33.62 კვ.მ საკუთრება რუსთავში და 160 კვ.მ. - მწვანე კონცხზე. “დინამო ბათუმის“ დირექტორს
აღნიშნულ დარღვევაზე „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველომ” 2018 წელსაც მიუთითა.

ნიკო თავდგირიძე
შპს ფრენბურთის კლუბი „ბათუმის“ ხელმძღვანელი

2018 წლის მსგავსად, 2019 წლის ქონებრივ დეკლარაციაში ნიკო თავდგირიძეს თავის საკუთრებაში არსებული 75.92 კვ.მ.
ბინა ბათუმში, ინასარიძის ქუჩაზე დეკლარირებული არ აქვს. „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველომ” მოცემული
დარღვევის შესახებ 2018 წლის კვლევაშიც მიუთითა.

