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საქართველოა პასუხისმგებელი ანგარიშის შინაარსზე
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“საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველომ” შეისწავლა ინტერესთა შეუთავსებლობისა 
და კორუფციის რისკები თბილისის მერიასთან მოქმედ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების საკითხთა საბჭოში (ე.წ. 
“ზონალური საბჭო”), რის საფუძველზეც შეიძლება გამოიყოს შემდეგი ძირითადი მიგნებები:

• კვლევა ცხადყოფს, რომ თბილისის მერია/სსიპ არქიტექტურის სამსახური ეფექტურად 
ვერ უზრუნველყოფს ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის რისკების პრევენციას 
თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების 
რეგულირების საკითხთა (ე.წ. “ზონალური საბჭო”) საბჭოში. კვლევის პროცესში 
გამოიკვეთა მთელი რიგი შემთხვევები, როდესაც ზონალური საბჭოს მიერ მიღებული 
გადაწყვეტილებები ინტერესთა შეუთავსელობისა და კორუფციის მაღალ რისკს 
შეიცავდა. მიუხედავად იმისა, რომ ზონალრი საბჭოს რეგლამენტი ითვალისწინებს 
თვითაცილების მექანიზმს, ბუნდოვანია რამდენად ეფექტიანად ხდება ამ გზით ინტერესთა 
შეუთავსებლობის პრევეცნია და ზოგადად იყენებენ თუ არა საბჭოს წევრები ამ მექანიზმს.

• სსიპ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურში მწვავედ დგას ე.წ. 
“მბრუნავი კარის” პრინციპიდან გამომდინარე კორუფციული რისკების პრობლემა - 
ვხვდებით არაერთ შემთხვევას, როდესაც არქიტექტურის სამსახურის მაღალჩინოსნები 
ამ უწყებასა და ზონალურ საბჭოში საქმიანობის პარალელურად სამშენებლო სფეროში 
(არქიტექტურის კუთხით) ეწევიან აქტიურ ბიზნესსაქმიანობას, ან თანამდებობის 
დატოვებიდან მალევე ინაცვლებენ წარსულში მათივე ზედამხედველობის სფეროში 
შემავალ კომპანიებში. 

• შესაბამისად, არქიტექტურის სამსახურის მაღალჩინოსნები პირდაპირ თუ ირიბად  
დაკავშირებულნი არიან სამშენებლო კომპანიებთან, რომლებიც ასევე გვევლინებიან 
განმცხადებლებად არქიტექტურის სამსახურში/ზონალურ საბჭოში. ამის მაგალითები 
არიან არქიტექტურის სამსახურის ყოფილი უფროსები ნინო ღოღობერიძე და 
დიმიტრი მოსულიშვილი;

• ანალოგიურად, ზონალური საბჭოს მოწვეული წევრების შემთხვევაში, ვხვდებით არაერთ 
შემთხვევას, როცა მოწვეული ექსპერტები თავად გვევლინებოდნენ, როგორც ამა თუ 
იმ გადაწყვეტილებით დაინტერესებული პირები (ზონალურ საბჭოში განმცხადებლები, 
კონკრეტული პროექტების ავტორები), რაც ინტერესთა კონფლიქტის მაღალ რისკებს 
წარმოშობს;

• გიორგი სულაბერიძე, რომელიც აქტიურ ბიზნესსაქმიანობას ეწევა, საბჭოში 
ყოფნის პარალელურად, თავად გვევლინება, როგორც პროექტის არქიტექტორი, 
რამდენიმე შემთხვევაში კი პროექტის განმცხადებელი მისი ბიზნესპარტნიორია. 
საბჭოში საქმიანობის პარალელურად, ირაკლი მურღულია, განმცხადებლადაც 
გვევლინება. ამ პერიოდში ირაკლი მურღულიამ 2015 წლის 16 ივლისს შეიტანა 
განცხადება ზონალურ საბჭოში და საბურთალოს რაიონში, ზურგოვანას ქუჩაზე 
მდებარე ტერიტორიის ფუნქციური ზონის ცვლილება მოითხოვა.

• საკვლევ პერიოდში ზონალურ საბჭოს მიერ მისაღები გადაწყვეტილებებით 
დაინტერესებულ პირებს შორის გვხდებიან ისეთი პირებიც, რომელბსაც პირდაპირი 
კავშირი აქვთ ან წარსულში ჰქონდათ მმართველ პოლიტიკურ პარტიასთან. აღნიშნული 
პირები ასევე არიან მმართველი პოლიტიკური გუნდის შემომწირველები. განსაკუთრებით 
საინტერესოა უმრავლესობის დეპუტატებთან ივლიანე წულაია, გრიგოლ ლილუაშვილი, 
გოჩა ენუქიძე და ვალერი გელაშვილთან დაკავშირებული შემთხვევები;

წარმოდგენილი მიგნებების საფუძველზე “საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო” 
მოუწოდებს თბილისის მერიას, გადახედოს ზონალური საბჭოს საქმიანობასა და მისი 
დაკომპლექტების წესს და შეიმუშაოს ეფექტური ანტიკორუფციული მექანიზმები, რომლებიც 
სათანადოდ უზრუნველყოფს ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის პრევენციას.
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შესავალი
თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების 
საკითხთა საბჭო (ე.წ. “ზონალური საბჭო”) თბილისის მთავრობის საკონსულტაციო ორგანოა, 
რომელიც თბილისის მთავრობისთვის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების 
რეგულირების საკითხებზე, შესაბამისი დასკვნებისა და რეკომენდაციებს ამზადებს. საბჭოს 
კომპეტენციის სფეროს განეკუთვნება, მათ შორის, სპეციალური ზონალური შეთანხმების,1 
ასევე, თბილისის მუნიციპალიტეტის გაუშენებელი ტერიტორიების განაშენიანების 
საკითხებზე რეკომენდაციების გაცემა.

წარმოდგენილ კვლევაში შესწავლილია საბჭოს მუშაობასთან დაკავშირებული 2014 წლის 
აგვისტოდან 2017 წლის აგვისტომდე პერიოდი. კერძოდ, განსაკუთრებული ყურადღება 
ეთმობა ქალაქმშენებლობითი პარამეტრების ზრდისა2  და ფუნქციური ზონის3  ცვლილებაზე 
მიღებულ გადაწყვეტილებებს, ვინაიდან ამ საკითხებზე რეკომენდაციებს სწორედ  
ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების საკითხთა საბჭო ამზადებს.
საკვლევ პერიოდში სსიპ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურმა, 
ზონალური საბჭოს რეკომენდაციების საფუძველზე, ფუნქციური ზონის ცვლილებაზე 964 
(28,6%), ქალაქმშენებლობითი პარამეტრის ზრდაზე კი 1454 (48%) თანხმობა გასცა, რაც 
მიუთითებს საბჭოს საქმიანობის მასშტაბსა და მნიშვნელობაზე. 

 

1 შეთანხმება, რომლის მიღება სავალდებულოა უძრავ ქონებაში (ობიექტში) ცვლილებების შეტანამდე, 
ამ ქონების (ობიექტის) ისეთი გამოყენების შემთხვევაში, რომელიც ამ კანონით დადგენილი წესით მოითხოვს 
სპეციალურ (ზონალურ) შეთანხმებას;
2 მაგალითად, მიწის ნაკვეთების განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის ზრდის შედეგად 
მრავალბინიანი სამშენებლო კომპექსის აშენების უფლების მოპოვება;
3 მიწის ნაკვეთის ფუნქციური ზონის ცვლილების შედეგად აღნიშნულ ტერიტორიაზე სამშენებლო 
ნებართვის მიღება. მაგალითად, სარეკრეაციო ზონის სტატუსის ცვლილების შედეგად ამ მიწაზე სამშენებლო 
სამუშაოების წარმართვის უფლების მიღება;
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ქალაქმშენებლობითი პარამეტრის ზრდაზე მიღებული
გადაწყვეტილებები 01.08.2014 - 30.06.2017

ფუნქციური ზონის ცვლილებაზე მიღებული
გადაწყვეტილებები 01.08.2014 - 01.08.2017

1454 1185

387

თანხმობა

სხვა

უარყოფა

964 1888

519

თანხმობა

სხვა

უარყოფა
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აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია, წარმოიშვება პოტენციური ინტერესთა შეუთავსებლობისა 
და კორუფციული რისკები, რომლებიც სათანადო პრევენციულ ნაბიჯებს საჭიროებენ.
  
მოცემულ შემთხვევაში კორუფციული რისკებიდან აღსანიშნავია ე.წ. “მბრუნავი კარის” 
პრინციპიდან გამომდინარე რისკები.
 
ტერმინი „მბრუნავი კარი“ გულისხმობს თანამდებობის პირთა მოძრაობას კერძო და 
საჯარო სექტორებს შორის. ეს მოვლენა პრობლემად იქცევა მაშინ, როდესაც ინტერესთა 
კონფლიქტსა და კორუფციას წარმოშობს და ამრიგად ძირს უთხრის კეთილსინდისიერებას 
საჯარო სექტორში გადაწყვეტილებების მიღების, პოლიტიკის ფორმულირებისა და 
შესყიდვების წარმოების პროცესში. “მბრუნავი კარის” პრინციპიდან გამომდინარეობს 
არაერთი კორუფციული რისკი, მათ შორის, გავლენისა და კავშირების გამოყენება, შიდა 
ინფორმაციის გამოყენება, ყოფილი ბიზნესის ინტერესების დაცვა თანამდებობის დაკავების 
შემდეგ., სამომავლო დასაქმებაზე ზრუნვა თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდში და ა.შ. აქედან 
გამომდინარე, მნიშვნელოვანია ამ მოვლენასთან დაკავშირებული რისკების შემცირება. 

ასევე, ვინაიდან ზონალური საბჭოს წევრები ამა თუ იმ ქალაქმშენებლობით საკითხთან 
დაკავშირებით რეკომენდაციის მომზადებისას არსებითად საჯარო უფლებამოსილებებს 
ახორციელებენ, სათანადო პრევენციული მექანიზმების არარსებობის პირობებში ინტერესთა 
კონფლიქტის სერიოზული რისკები წარმოიშობა მათ კერძო საქმიანობასთან მიმართებით. 

წარმოდგენილი კვლევა სწორედ ამ ტიპის რისკებთან მიმართებით მიმოიხილავს ზონალური 
საბჭოსა და მისი წევრების საქმიანობას.
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ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების 
რეგულირების საკითხთა საბჭოს წევრებთან 
დაკავშირებული კომპანიები

მერიის (არქიტექტურის სამსახურის) წარმომადგენლები:

კომისიის 
წევრი

წევრობის 
პერიოდი

სტატუსი კომპანია
მონაწილეობის 

ფორმა

ნინო 
ღოღობერიძე

05.09.2014წ.-
17.12.2014წ.; 
17.12.2014წ. 
-29.04.2015წ.; 
29.04.2015წ.- 
21.08.2015წ.

სსიპ არქიტექტურის 
სამსახურის 
წარმომადგენელი; 
სსიპ ქ. თბილისის 
არქიტექტურის 
სამსახურის უფროსი

შპს “რეზიდი”
შპს ა + დ 
სტუდიო

არქიტექტორი;
100% წილის 
მესაკუთრე

ოთარ ნემსაძე

05.09.2014წ. 
- 17.12.2014წ. 
17.12.2014წ.- 
29.04.2015წ. 
21.08.2015წ. 
- 05.11.2015წ. 
29.04.2015წ. - 
16.11.2015წ.

სსიპ არქიტექტურის 
სამსახურის 
წარმომადგენელი; 
სსიპ ქ. თბილისის 
არქიტექტურის 
სამსახურის ურბანული 
დაგეგმარების 
დეპარტამენტის 
უფროსი; 
სსიპ - ქ. თბილისის 
მუნიციპალიტეტის 
არქიტექტურის 
სამსახურის უფროსის 
დროებით მოვალეობის 
შემსრულებელი;
სსიპ - ქ. თბილისის 
მუნიციპალიტეტის 
არქიტექტურის 
სამსახურის 
თანამშრომელი 
ურბანული 
დაგეგმარების დარგში

შპს 
არქიტექტურული 
ლაბორატორია 
N3

35% წილის 
მესაკუთრ

ლევან ძაგნიძე
05.09.2014წ. - 
17.12.2014წ.

სსიპ არქიტექტურის 
სამსახურის 
წარმომადგენელი

შპს A3
დირექტორი 
და 33% წილის 
მესაკუთრე
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ნინო ღოღობერიძე - სსიპ არქიტექტურის სამსახურის ყოფილი უფროსი, 
ზონალური საბჭოს ყოფილი თავმჯდომარე

2014 წელს სექტემბრიდან 2015 წლის აგვისტომდე ნინო ღოღობერიძე თბილისის მერიის 
დაქვემდებარებაში არსებული არქიტექტურული სამსახურის წარმომადგენლის რაგნში 
ზონალური საბჭოს წევრი და გარკვეული პერიოდით, საბჭოს თავმჯდომარეც იყო. 2014 და 
2015 წლების ქონოებრივი დეკლარაციების თანახმად, იგი იყო შპს “რეზიდის” არქიტექტორი. 
2010-2014 წლებში იგი ასევე ფლობდა 100%-იან წილს შპს “ა+დ სტუდიოში”, თუმცა, 2014 
წელსვე ამ კომპანიის 100%-იანი წილის მესაკუთრე არჩილ რევაზიშვილი გახდა.

კომისიაში ყოფნისა და არქიტექტურის სამსახურში მუშაობის პერიოდში უწყებაში მისი 
ავტორობით არქიტექტურული პროექტი არ შესულა, თუმცა არქიტექტურის სამსახურის 
დატოვების შემდეგ, მან კვლავ კერძო სექტორში გადაინაცვლა და სავარაუდოდ, თავის 
ყოფილ დამსაქმებელთან საქმიანი ურთიერთობა გააგრძელა. 2015 წლის სექტემბრიდან 
2017 წლის ივნისამდე პერიოდში არქიტექტურის სამსახურში მისი ავტორობით შესულ 4 
განცხადებაზეა თანხმობა გაცემული. ყველა შემთხვევაში შესაბამისი მიწის მესაკუთრე 
შპს “რეზიდ ჰოლდინგ ჯიემბიეიჩ” არის. ეს ფაქტი დაკავშირებულია ე.წ. “მბრუნავი კარის” 
პრინციპიდან გამომდინარე რისკებთან და მიუთითებს სათანადო ზედამხედველობისა 
და პრევენციული მექანიზმების არარსებობაზე.

კომისიის 
წევრი

წევრობის 
პერიოდი

სტატუსი კომპანია
მონაწილეობის 

ფორმა

დიმიტრი 
მოსულიშვილი

05.09.2014წ. - 
17.12.2014წ.; 
17.12.2014წ.- 
29.04.2015წ.; 
05.11.2015წ. 
- 27.07.2016წ. 
27.07.2016წ. - 
16.11.2016წ.

არასამთავრობო 
ორგანიზაციების 
წარმომადგენელი, 
მოწვეული ექსპერტი, 
სსიპ - ქ. თბილისის 
მუნიციპალიტეტის 
არქიტექტურის 
სამსახურის უფროსი, 
მოწვეული ექსპერტი

შპს 
არქიტექტორთა 
კლუბი;
შპს სტილი;
ეი დი ეს;
შპს სტაილ 
დიზაინ;
შპს AMG style-სა;
შპს ეს ეი ჯორჯია

100% წილის 
მესაკუთრე;
100% წილის 
მესაკუთრე;
კონსულტანტი და 
არქიტექტორი;
90% წილის 
მესაკუთრე;
100% წილის 
მესაკუთრე;
მისი შვილია 
25% წილის 
მესაკუთრე;

ზაქარია 
ქურდიანი

05.09.2014წ. 
- 17.12.2014წ. 
17.12.2014წ.- 
29.04.2015წ. 
16.11.2015წ. 
-14.07.2016წ.

არასამთავრობო 
ორგანიზაციების 
წარმომადგენელი, 
მოწვეული ექსპერტი, 
სსიპ - ქ. თბილისის 
მუნიციპალიტეტის 
არქიტექტურის 
სამსახურის 
თანამშრომელი 
ურბანული 
დაგეგმარების დარგში

შპს ეი ბი სი;

შპს 
არქიტექტურულ 
- დიზაინერული 
ჯგუფი

90 % წილის 
მესაკუთრე;

100 % წილის 
მესაკუთრე
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ოთარ ნემსაძე - სსიპ არქიტექტურის სამსახურის ყოფილი მოადგილე

ოთარ ნემსაძე 2014 წლის სექტემბრიდან 2015 წლის ნოემბრის ჩათვლით სსიპ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის წარმომადგენელი იყო კომისიაში და 
გარკვეული პერიოდით საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის ფუნქციებსაც ითავსებდა. 2015 
წლის ქონებრივი დეკლარაციის თანახმად, ის სსიპ არქიტექტურის სამსახურში ურბანული 
დაგეგმარების დეპარტამენტის ხელმძღვანელის პოსტსაც იკავებდა. პარალელურად, ოთარ 
ნემსაძე 2006 წლიდან დღემდე იგი შპს არქიტექტურული ლაბორატორია N 3-ს 35%-იანი 
წილის მფლობელია. ოთარ ნემსაძე არქიტექტურული ლაბორატორიის საზოგადოებრივი 
ასოციაციის გამგეობის წევრი იყო და თავმჯდომარის მოადგილის პოსტსაც იკავებდა.

საინტერესოა, რომ საბჭომ 2016 წელს დააკმაყოფილა მისი ბიზნესპარტნიორის ირაკლი 
აბაშიძის (შპს არქიტექტურის ლაბორატორია № 3-ის დირექტორი და 30% წილის 
მფლობელი) განცხადება მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობისთვის 
ქალაქმშენებლობითი პარამეტრების გაზრდასთან დაკავშირებით. განცხადების თანახმად, 
პროექტის მთავარი არქიტექტორი თავად ირაკლი აბაშიძეა. იმ წელსვე აბაშიძეს ზონალურმა 
საბჭომ ფუნქციური ზონის ცვლილებასთან დაკავშირებული განცხადებაც დაუკმაყოფილა.

ლევან ძაგნიძე - სსიპ თბილისის მერიის არქიტექტურის სამსახურის 
უფროსის ყოფილი მოადგილე 

ლევან ძაგნიძე 2014 წელს დაინიშნა მერიის დაქვემდებარებაში არსებული სსიპ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის წარმომადგენლად. ქონებრივი 
დეკლარაციების თანახმად, 2014-2016 წლებში იგი ასევე იკავებდა არქიტექტურის სამსახურის 
უფროსის მოადგილისა და სანებართვო დეპარტამენტის უფროსის თანამდებობებს. 
ლევან ძაგნიძე სსიპ “საგანმანათლებლო სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების 
სააგენტოს” არქიტექტორიც იყო. ამავე დროს, იგი 2013 წლიდან არის შპს “A3-ის” დირექტორი 
და 33%-იანი წილის მფლობელი. არქიტექტურის სამსახურის უფროსის მოადგილის 
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდში მას სულ 2 ქონებრივი დეკლარაცია აქვს შევსებული, 
სადაც მას მითითებული არ აქვს, რომ გარდა შპს A3-ის პარტნიორობისა, ის დირექტორის 
პოსტსაც იკავებდა.

ლევან ძაგნიძე ე.წ. ზონალური საბჭოს წევრი 2014 წლის სექტემბრიდან დეკემბრის ჩათვლით 
იყო. ამავე პერიოდში ის ასევე იკავებდა შპს A3-ის დირექტორის პოსტსაც. საინტერესოა, 
რომ როგორც მისი კომისიაში წევრობის პერიოდში, ასევე მის შემდეგაც, კომისიამ ლევან 
ძაგნიძის ბიზნესპარტნიორის გიორგი მირიანაშვილის (შპს A3-ის დირექტორი და 33% 
წილის მესაკუთრე) 3 განცხადება დააკმაყოფილა ქალაქმშენებლობითი პარამეტრის 
გაზრდაზე. მათ შორის, პირველი თანხმობა 2014 წელს ლევან ძაგნიძის კომისიის 
წევრობის პერიოდშია გაცემული. განცხადებაში მისამართზე დელისის III ქუჩა N22-ში 
ფუნქციურ დანიშნულებად მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლია მითითებული, მთავარი 
არქიტექტორი კი ალექსანდრე სესიაშვილია, რომელიც A3-ის 34% წილის მესაკუთრე და 
შესაბამისად, მირიანაშვილისა და ძაგნიძის ბიზნესპარტნიორია. 

მირიანაშვილის ამავე შინაარსის (ქალაქმშენებლობითი პარამეტრის გაზრდის) 
განცხადებაზე ზონალურ საბჭოს 2015 წელს კიდევ 2 თანხმობა აქვს გაცემული. აქედან 
ერთ-ერთ განცხადებაში თავად შპს “A3”-იც ფიგურირებს. 

2016 წელს, ლევან ძაგნიძემ, ნინო ღოღობერიძის მსგავსად, არქიტექტურის სამსახურის 
დატოვების შემდეგ კერძო სექტორში გადაინაცვლა და საქმიანობა მისსავე კუთვნილ 
კომპანიაში A3 განაგრძო. მისი ავტორობით 2016-17 წლებში შეტანილ რვავე პროექტზე 
არქიტექტურის სამსახურს თანხმობა აქვს გაცემული. კიდევ ერთი თანხმობა ლევან ძაგნიძის 
ავტორობით შესულ პროექტზე 2015 წლის მაისში გაიცა, როდესაც ის, სავარაუდოდ, 
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არქიტექტურის სამსახურის სანებართვო დეპარტამენტის უფროსის პოსტს თავად იკავებდა.
2017 წლის 14 აგვისტოს მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ლევან ძაგნიძე 
დააკავეს. გამოძიება მას დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლების მცდელობას 
ედავება.

დიმიტრი მოსულიშვილი - სსიპ არქიტექტურის სამსახურის ყოფილი უფროსი

დიმიტრი მოსულიშვილი ზონალურ საბჭოს წევრი 2014 წლის სექტემბრიდან 2016 წლის 
ოქტომბრამდე მოწვეული ექსპერტის, არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლისა და 
არქიტექტურის სამსახურის უფროსის რანგში იყო. დიმიტრი მოსულიშვილმა არქიტექტურის 
სამსახურის უფროსის თანამდებობა 2016 წლის ივლისში საკუთარი განცხადების საფუძველზე 
დატოვა. მისივე განმარტებით, როგორც არქიტექტორი, აპირებდა მეტი დრო დაეთმო 
საკუთარი პროფესიული საქმიანობისთვის და მუშაობა გაეგრძელებინა კერძო სექტორში. 
თუმცა, კერძო სექტორთან კავშირი მას თანამდებობაზე ყოფნისასაც არ გაუწყვეტია. 

ქონებრივი დეკლარაციის თანახმად, იგი არის შპს სტილისა და შპს არქიტექტორთა კლუბის 
დამფუძნებელი. იგი იყო კონსულტანტი და არქიტექტორი შპს ეი დი ეს-ში. იგი არის ააიპ 
საქართველოს არქიტექტორთა ასოციაციის გამგეობის წევრი. დიმიტრი მოსულიშვილი 
ფლობს 90%-ის წილს შპს სტაილ დიზაინში (Style Design) და 100%-იანი წილს შპს AMG 
style-სა და შპს სტილში. ასევე, მისი შვილი ამავე სფეროში მოქმედი კომპანიის შპს 
ეს ეი ჯორჯიას პარტნიორია. დიმიტრი მოსულიშვილის მეუღლე, ნინო მაღლაფერიძე 
ასევე დაკავშირებულია ამავე სფეროსა და კომპანიებთან (შპს “სტილი”, შპს “ეი დი 
ეს”, შპს “არქიტექტორთა კლუბი”) და ზონალურ საბჭოსა თუ არქიტექტურის სამსახურში 
განმცხადებლადაც გვევლინება.

დიმიტრი მოსულიშვილის ზონალური საბჭოს წევრობის პერიოდში 2014 წელს არქიტექტურის 
სამსახურში ჯამში 14 განაცხადია შესული, რომელთაგან 9 დაკმაყოფილდა. 

2015-2017 წლებში (არქიტექტურის სამსახურის უფროსობის პერიოდის გამოკლებით) დიმიტრი 
მოსულიშვილის არქიტექტორობით განსახორციელებელ პროექტებზე არქიტექტურის 
სამსახურში 4 განცხადება შევიდა, რომლიდანაც სამზე თანხმობა ეთქვა, მხოლოდ ერთზე 
კი უარი.

ამასთანავე, გიორგი ქურციკიძეს, რომელიც დიმიტრი მოსულიშვილის კომპანიის, “შპს 
სტაილ დიზაინის” დირექტორია, 2017 წელს ზონალურ საბჭოში შეტანილი განცხადებები 
მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ ტერიტორიად გამოყენების შესახებ, დაუკმაყოფილდა. 
ქურციკიძეს ეს განცხადება შეტანილი აქვს თავისი კომპანიის შპს ეი დი ეს-ის ფარგლებში, 
რომელიც 2015 წელს დაარსდა. გიორგი ქურციკიძეს საერთო ჯამში ზონალურ საბჭომ სულ 
2 განცხადება დაუკმაყოფილა. მათ შორის, პირველი მრავალბინიანი საცხოვრებელი 
კორპუსის მშენებლობას ეხებოდა, ხოლო მეორე განცხადება კი საცხოვრებელი სახლის 
რეკონსტრუქციას შეეხებოდა. 2017 წლის იანვარში დაკმაყოფილდა მის მიერვე ფუნქციური 
ზონის ცვლილებასთან დაკავშირებით შეტანილი ორი განცხადებაც. 
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ზაქარია ქურდიანი - სსიპ - ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის 
სამსახურის თანამშრომელი ურბანული დაგეგმარების დარგში 16.11.2015 
- 14.07.2016 პერიოდში

ზაქარია ქურდიანი ზონალურ საბჭოს წევრი 2014 წლის სექტემბრიდან 2015 წლის აპრილის 
ჩათვლით არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმოამდგენლის, მოწვეული ექსპერტის და 2015 
წლის ნოემბრიდან 2016 წლის ივლისამდე არქიტექტურის სამსახურის წარმომადგენლის 
რანგში იყო. 2003 წლიდან დღემდე იგი ფლობს შპს “არქიტექტურულ-დიზაინერული ჯგუფის” 
100% წილს, თუმცა 2015 წლის ნოემბრიდან მან კომპანიის დირექტორის პოსტი დატოვა 
და წილის მართვის უფლებაც გადააბარა. იგი არის ასევე შპს ეი ბი სი-ს 90%-იანი წილის 
მფლობელი. იგი მუშაობდა საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის 
განვითარების სააგენტოში დირექტორის კონსულტანტად და 2016 წლის დეკლარაციის 
თანახმად, ასევე ასრულებდა არქიტექტურის სამსახურის უფროსის პირველი მოადგილის 
მოვალეობას.  

საბჭოს წევრობის პარალელურად ქურდიანი კერძო სექტორშიც საქმიანობდა -  2014-
2017 წლებში, არქიტექტურის სამსახურში მისი ავტორობით მომზადებულ პროექტებზე 7 
განცხადებაა შესული, რომელთაგან 4 დაკმაყოფილდა.

გარდა ამისა, ზაქარია ქურდიანის ყოფილი ბიზნესპარტნიორია (შპს “ეი დი ეს”-ის 
ფარგლებში 2015 წლის დეკემბრამდე) გიორგი ქურციკიძე, რომელსაც საბჭომ 2017 
წელს შეტანილი ორი განცხადება დაუკმაყოფილა.

საბჭოს მოწვეული ექსპერტები

კომისიის წევრი წევრობის პერიოდი კომპანია
მონაწილეობის 

ფორმა

ირაკლი მურღულია

05.09.2014წ. 
- 17.12.2014წ. 
17.12.2014წ.- 
29.04.2015წ.   
29.04.2015წ. - 
27.07.2016წ.

შპს ურბანიკა დირექტორი და 50% 
წილის მესაკუთრე

არქიტექტურული  
საკონსულტაციო ჯგუფი 25% წილის მესაკუთრე

ნიკოლოზ 
შავიშვილი

05.09.2014წ. - 
12.09.2014წ. შპს კიდ არქიტექტურა 35 % წილის მესაკუთრე

შპს კავკასიან 
იმუვებელს ენდ 
დეველოპმენტ 
ბაკურიანი

100 % წილის 
მესაკუთრე

შპს სვეტი ნუცუბიძე 30 % წილის მესაკუთრე

შპს კიდ გეო 25 % წილის მესაკუთრე

შპს ლს ჯგუფი 25 % წილის მესაკუთრე
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კომისიის წევრი წევრობის პერიოდი კომპანია
მონაწილეობის 

ფორმა

ირაკლი 
მასხარაშვილი

12.09.2014წ. 
- 17.12.2014წ. 
; 17.12.2014წ.- 
29.04.2015წ.

შპს ვერე 
(ლიკვიდირებულია)

14,5 % წილის
  მესაკუთრე

შპს არსი 7,14 % წილის 
მესაკუთრე

შპს საქართველოს 
ბიზნესის 
განვითარებისა და 
კოორდინაციის 
საერთაშორისო 
ცენტრი

დამფუძნებელი და  2% 
წილის მესაკუთრე

მერაბ გაგნიძე

17.12.2014წ.- 
29.04.2015წ. შპს მეგა არტსი 100% წილის მესაკუთრე

რკ მელისსა გეო დირექტორი

გიორგი 
სულაბერიძე

29.04.2015წ. - 
16.11.2016წ.

არქიტექტურისა 
და მშენებლობის  
ხელშეწყობის 
ასოციაცია

თავმჯდომარე, 
გამგეობის წევრი

შენობა-ნაგებობების 
ინსტიტუტი - 
საქართველო Georgian 
Institute of Building 

გამგეობის 
თავმჯდომარის 
მოადგილე

შპს არტსტუდიო 
პროექტი 50 % წილის მესაკუთრე

შპს სულ  არქიტექტურა 35 % წილის მესაკუთრე

კახაბერ აბულაძე

16.03.2016წ. - 
30.03.2016წ. შპს კენტ თაუერი 25% წილის მესაკუთრე

შპს ვასერ ვააგე 50% წილის  მესაკუთრე

შპს ალიზი 50 % წილის მესაკუთრე
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გიორგი სულაბერიძე

გიორგი სულაბერიძე 2015 წლის 29 აპრილიდან 2016 წლის ნოემბრამდე ზონალური საბჭოს 
წევრი იყო. იგი 2005 წლიდან არქიტექტურისა და მშენებლობის ხელშეწყობის ასოციაციის 
თავმჯდომარე და გამგეობის წევრია. ასევე, 2012 წლიდან გამგეობის თავმჯდომარის 
მოადგილისა და გამგეობის წევრის პოზიციას იკავებს  “შენობა ნაგებობების ინსტიტუტი 
- საქართველო - Georgian Institute of Building”-ში. 

გიორგი სულაბერიძე ფლობს 50%-იან წილს შპს “არტსტუდიო-პროექტში”, რომელიც 2005 
წლიდან დღემდე ფუნქციონირებს. იგი ასევე ფლობს 35%-იან წილს შპს “სულ არქიტექტურაში”. 
საინტერესოა, რომ გიორგი სულაბერიძესთან დაკავშირებულ პირს, გიორგი ჭუმბურიძეს  
ზონალურ საბჭოსგან  2014-2017 წლებში  სულ 13 განაცხადზე აქვს თანხმობა მიღებული.  
გიორგი ჭუმბურიძე არქიტექტურისა და მშენებლობის ხელშეწყობის ასოციაციის გამგეობის 
წევრია, ხოლო გიორგი სულაბერიძე კი ამავე გამგეობის თავჯდომარე.

სულაბერიძე ზონალურ საბჭოში ყოფნის პარალელურად აქტიურად საქმიანობდა კერძო 
სექტორშიც. 2014-2017 წლებში მისი ავტორობით მომზადებულ პროექტებთან დაკავშირებით 
არქიტექტურის სამსახურში სულ 189 განცხადება არის შესული, აქედან 97 დაკმაყოფილდა. 
გიორგი სულაბერიძის საბჭოს წევრობის პერიოდში კი ჯამში 119 განცხადებაა შესული, 
რომელთაგან 61 დაკმაყოფილდა.

გიორგი სულაბერიძე “არტ სტუდიო პროექტის” 50%-იანი წილს ფლობს. არქიტექტურის 
სამსახურში კომპანიას სულ 416 განცხადება აქვს შეტანილი. აქედან, 236 შემთხვევაში 
სამსახურმა დადებითი გადაწყვეტილება მიიღო. მათ შორის, უმრავლესობის დეპუტატ გოჩა 
ენუქიძის კომპანიების დირექტორ ბექა კიკალეიშვილისთვის საბჭოს მიერ დაკმაყოფილებულ 
განცხადებებში (2014-2015 წლებში 3 განცხადება) მთავარ არქიტექტორად სწორედ გიორგი 
სულაბერიძეა მითითებული მის კომპანიასთან ერთად. 

განსაკუთრებით საინტერესოა, ის შემთხვევები, რომლებშიც “არტსტუდიო პროექტი” 
ქალაქმშენებლობითი პარამეტრების გაზრდას ითხოვდა. სულ ასეთი 5 შემთხვევაა. გიორგი 
სულაბერიძე, კომპანიის წილის ფლობის პარალელურად ზონალური საბჭოს წევრის 
სტატუსსაც ითავსებდა. შესაბამისად, ამ შემთხვევებში ინტერესთა შეუთავსებლობის 
მაღალი რისკი არსებობდა.  “არტსტუდიო პროექტის” მიერ ზონალური საბჭოში წარდგენილი 
პროექტების არქიტექტორიც თავად გიორგი სულაბერიძე იყო. 2015-2017 წლებში  გიორგი 
სულაბერიძის კომპანია “არტსტუდიო პროექტს”  ფუნქციური ზონის ცვლილებაზე შეტანილი 
განცხადება 12-ჯერ დაუკმაყოფილეს. 
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შპს არქიტექტურას, სადაც გიორგი სულაბერიძე 35% წილს ფლობს, 2015-2017 წლის 
პერიოდში არქიტექტურის სამსახურში  სულ 8 განცხადება აქვს შეტანილი, რომელთაგან 
4-ზე თანხმობაა გაცემული. აქედან, 3 გიორგი სულაბერიძის საბჭოს წევრობის პერიოდს 
ემთხვევა. 

ირაკლი მურღულია

ირაკლი მურღულია 2014 წლის სექტემბრიდან 2016 წლის 27 ივლისამდე ზონალური საბჭოს 
წევრი იყო არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლად. იგი არის შპს ურბანიკას 
დირექტორი და 50% წილის მესაკუთრე. 2016 წლის 22 ივლისიდან ირაკლი მურღულია შპს 
არქიტექტურული საკონსულტაციო ჯგუფის 25%-ის მფლობელიცაა. 

საბჭოში საქმიანობის პარალელურად, ირაკლი მურღულია არქიტექტორად საქმიანობას 
აქტიურად განაგრძობდა, მათ შორის საკუთარი კომპანიის “უბრანიკა” ფარგლებში. საერთო 
ჯამში ამ პერიოდში, არქიტექტურის სამსახურში იმ პროექტებზე შესული განცხადებებიდან, 
რომელის არქიტექტორსაც თავად წარმოადგენდა 6 დაკმაყოფილდა, ხოლო 5 განუხილველი 
დარჩა. 

ირაკლი მურღულიას სახელი ifact-ის მიერ სამშენებლო სფეროში თბილისის მერობის 
კანდიდატ კახი კალაძესა და უმრავლესობის დეპუტატ ივლიანე წულაიას ბიზნეს ინტერესების 
შესახებ მომზადებულ მასალაშიც გვხვდება, რომლის თანახმადაც მურღულია წულაიას 
“არქი ჯგუფის” ერთ-ერთი პროექტის არქიტექტორია. საბჭოში საქმიანობის პერიოდში ის 
იმ წევრებს შორის იყო, რომლებმაც არქი ჯგუფისა და კახი კალაძესთან დაკავშირებული 
პროექტისთვის პარამეტრების ზრდას მხარი დაუჭირა.

საბჭოში საქმიანობის პარალელურად, ირაკლი მურღულია, განმცხადებლადაც გვევლინება. 
ამ პერიოდში ირაკლი მურღულიამ 2015 წლის 16 ივლისს ერთი განცხადება შეიტანა 
ზონალურ საბჭოში და საბურთალოს რაიონში, ზურგოვანას ქუჩაზე მდებარე ტერიტორიის 
ფუნქციური ზონის ცვლილება მოითხოვა. 2014-2017 წლებში მურღულიამ სულ 3 განაცხადი 
შეიტანა საბჭოში და სამივე დაკმაყოფილდა.

2014 - 2017 წლებში შეტანილი განცხადებების
 სტატისტიკა

32 % 58

10

თანხმობა

განუხილველი

უარყოფითი პასუხი
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მერაბ გაგნიძე

მერაბ გაგნიძე ზონალურ საბჭოში 2014 წლის 17 დეკემბრიდან 2015 წლის 29 აპრილის 
ჩათვლით,  საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის წარმომადგენელი იყო. 2010 წლიდან 
იგი ფლობს შპს მეგა არტსს, ხოლო 2016 წლიდან მის სახელზე რეგისტრირებულია 
კოოპერატივი რკ მელისსა გეო. ზონალური საბჭოში ყოფნის დროს ასევე აგრძელებდა 
პროფესიულ საქმიანობას. არქიტექტურის სამსახურში ამ პერიოდში მისი ავტორობით 
მომზადებულ პროექტზე, 1 განცხადება შევიდა და მოგვიანებით თანხმობაც მიიღო. ამის 
შემდეგ შეტანილი 2 განცხადებიდან 1 განუხილველი დარჩა, ხოლო 1-ზე თანხმობა მიიღო.
რაც შეეხება მის კომპანიას “მეგა არტს”, არქიტექტურის სამსახურში 2014-დან 2017 წლის 
ჩათვლით 2 განცხადებაა შესული მერაბ გაგნიძის არქიტექტორობით, თუმცა ორივე 
განუხილველი დარჩა.

კახაბერ აბულაძე

კახაბერ აბულაძე 2016 წლის 16-30 მარტის პერიოდში ზონალურ საბჭოში მოწვეული 
ექსპერტის პოზიციას იკავებდა. იგი არის შპს “კენტ თაუერის” დირექტორი და 25%-იანი 
წილის მფლობელი. მას ეკუთვნის 50%-იანი წილი შპს “ვასერ ვააგე”-ში, რომელიც 2014 
წლიდან არსებობს და ასევე შპს ალიზში. .მოწვეული ექსპერტის პოზიციის დაკავებამდე 
კახაბერ აბულაძეს არქიტექტორის რანგში რამდენიმე განაცხადი აქვს შეტანილი. 2014-
2015 წლებში კახაბერ აბულაძემ ქალაქმშენებლობითი პარამეტრების გაზრდის მიზნით 
საერთო ჯამში  8 განცხადება შეიტანა.

გარდა საკუთარი განცხადებებისა, საინტერესოა მისი ბიზნესპარტნიორებისთვის საბჭოს 
მიერ დაკმაყოფილებული განცხადებებიც. მაგალითად, ასეთია 2015 წელს რაულ იაკობიძის 
განცხადებაზე გაცემული თანხმობა, რომელიც კახაბერ აბულაძის კომპანია შპს “ვასერ 
ვააგეს” დირექტორია. ის მიწის ნაკვეთი, რომელზეც ამ განცხადებით მრავალფუნქციური 
კომპლექსი (მრავალბინიანი საცხოვრებელი, სასტუმრო და კომერციული) უნდა აშენდეს, 
შპს “პარტნიორი 2”-ს ეკუთვნის, სადაც 50% წილის მფლობელი მანუჩარ მახათაძე ასევე 
კახაბერ აბულაძის ბიზნესპარტნიორია შპს “ვასერ ვააგეს” ფარგლებში. (ბიზნესის 
რეესტრის მონაცემებით, 2017 წლის აპრილში შპს “პარტნიორი2”-ის წილები შპს “დელუქს 
დეველოპმენტზე” გასხვისდა).

ნიკოლოზ შავიშვილი

ნიკოლოზ შავიშვილი 2014 წლის სექტემბერში იყო არასამთავრობო ორგანიზაციის 
წარმომადგენელი საბჭოში. იგი ფლობს 35%-იან წილს შპს კიდ არქიტექტურაში, 100%-იან 
წილს შპს “კავკასიან იმუვებელს ენდ დეველოპმენტ ბაკურიანში”, 25%-იან წილს შპს “ლს 
ჯგუფში”, 30%-იან წილს შპს სვეტი ნუცუბიძესა და 25%-იან წილს შპს “კიდ გეოში”.

საინტერესოა, რომ საბჭომ 2015 წელს დააკმაყოფილა მისი ბიზნესპარტნიორის თეიმურაზ 
კლდიაშვილის (შპს კიდ არქიტექტურის ფარგლებში, 15% წილის მფლობელი) განცხადება 
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობისთვის ქალაქმშენებლობითი 
პარამეტრების გაზრდის შესახებ. განცხადების თანახმად, კლდიაშვილი თავადაა პროექტის 
მთავარი არქიტექტორი.
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ზონალურ საბჭოში განმცხადებლების 
პოლიტიკური კავშირები
2014-2017 წლებში ზონალურ საბჭოში ქალაქმშენებლობითი პარამეტრების გაზრდისა 
და ფუნქციონირი ზონის სტატუსის ცვლილების მოთხოვნით, მმართველი პარტიის 11 
შემომწირველის განცხადება შევიდა. საერთო ჯამში შემოწირულობის ოდენობამ კი 427 
000 ლარი შეადგინა. შემომწირველთაგან რამდენიმე პირი პირდაპირ არის ან წარსულში 
იყო დაკავშირებული “ქართულ ოცნებასთან”.

"ქართული 
ოცნების" 
შემომწირველი

შეწირული თანხის 
ოდენობა

დაკმაყ. განცხად. 
რაოდ.

დაკავშირებული 
კომპანია

ვალერი 
გელაშვილი

90000 1 შპს "ჯეო ლიტ ინვესტი" 

ზურაბ 
ბუბუტეიშვილი

60000 1  

ივლიანე წულაია 50000 1  შპს "არქი ბაგები" 

თენგიზ წულაია 50000 2 შპს არქი საბურთალო;

შპს "ჯიბი 
ინვესთმენთს" 

ირაკლი ქაფიანიძე 50000 4 შპს "არქი ჰოთელს" 

ბექა კიკალეიშვილი 30000 2 შპს "იბერკომპანი" 

შპს "არქი თაუერ" 

გრიგოლ 
ლილუაშვილი

20000 1 შპს "ბურჯი" 

დავით მიქაძე 20000 2 შპს შენება XXI საუკუნე

აკაკი სონგულია 20000 1 შპს "ალიანსი" 

ზაზა იჩქიტიძე 20000 2 შპს მონოლით ჯგუფი 

თეა დოლიძე 17000 1  
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ვალერი გელაშვილი - “ქართული ოცნების” ყოფილი დეპუტატი 

2012-2016 წლების მოწვევის პარლამენტში კოალიცია “ქართული ოცნების” საპარლამენტო 
უმრავლესობის წევრი ვალერი გელაშვილი მმართველი პარტიის მსხვილი შემომწირველია. 
საკვლევ პერიოდში მან 90 ათასი ლარი შესწირა “ქართულ ოცნებას”. აღსანიშნავია, რომ 
ამავე პერიოდში ვალერი გელაშვილთან დაკავშირებულმა კომპანიამ ჩუღურეთის რაიონში, 
ქურდიანის ქუჩაზე მრავალბინიანი კორპუსის აშენების მიზნით მიწისთვის ფუნქციური 
ზონის სტატუსის შეცვლა მოითხოვა და შესაბამისი თანხმობაც მიიღო. 

ივლიანე წულაია - “ქართული ოცნების” დეპუტატი 

მმართველ პოლიტიკურ გუნდთანაა დაკავშირებული პარლამენტის წევრი ივლიანე წულაიაც, 
რომელმაც 50 ათასი ლარი “ქართულ ოცნებას” შესწირა. “არქი ჯგუფი”, ერთ-ერთი ყველაზე 
დიდი დეველოპერული კომპანიაა და თბილისის მასშტაბით რამდენიმე მსხვილ პროექტს 
ახორციელებს. 2016 წლის 17 ნოემბერს, ივლიანე წულაიამ ვაზისუბანში 3564 კვ.მ მიწის 
ფართობზე ქალაქმშენებლობითი პარამეტრის (კ2 კოეფიციენტის4  2,5-დან 5,0-მდე) 
გაზრდა მოითხოვა. ზონალურ საბჭოში წარდგენილი განმარტებითი ბარათის თანახმად, 
პარამეტრის გაზრდის შედეგად, “არქი ჯგუფს”  ორი მრავალბინიანი საცხოვრებელი 
კომპლექსის აშენებისა  და საერთო ჯამში 17,820 კვ.მ-ს ათვისების საშუალება მიეცემოდა. 
ზონალურმა საბჭომ, ივლიანე წულაიას წარდგენილი მოთხოვნა დაუმტკიცა. 

მმართველი პოლიტიკური გუნდის მსხვილი შემომწირველები არიან ივლიანე წულასიას ძმა 
წულაია თენგიზ წულაია და ასევე ბიზნესპარტნიორი ირაკლი ქაფიანიძეც, პარალელურად 
კი ზონალურ საბჭოში საერთო ბიზნესისთვის ქალაქმშენებლობითი პარამეტრების გაზრდის 
განაცხადის ავტორებიც. თენგიზ წულაიას ზონალურმა საბჭომ ქალაქმშენებლობითი 
პარამეტრის გაზრდის მოთხოვნა 2-ჯერ ხოლო ირაკლი ქაფიანიძეს კი 4 ჯერ დაუკმაყოფილა. 
სამივე სუბიექტმა ქართულ ოცნებას  საერთო ჯამში 150 ათასი ლარი შესწირა. 

ბექა კიკალეიშვილი - “ქართული ოცნების” დეპუტატ გოჩა ენუქიძის 
კომპანიების დირექტორი და წილების მმართველი 

ბექა კიკალეიშვილს ქართული ოცნებისთვის 30 000 ლარი აქვს შეწირული. მას ფუნქციური 
ზონის ცვლილებაზე ერთი და ქალაქმშენებლობითი პარამეტრის ზრდაზე ასევე ერთი 
თანხმობა აქვს მიღებული. 

ფუნქციური ზონის ცვლილებაზე განცხადება ბექა კიკალეიშვილს შპს “იბერკომპანის” 
საკუთრებაში არსებულ 527 კვ.მ ფართზე აქვს შეტანილი. კომპანიის 100% წილი ქართული 
ოცნების დეპუტატ გოჩა ენუქიძეს ეკუთვნის, თუმცა წილის მმართველი და კომპანიის 
დირექტორი თავად ბექა კიკალეიშვილი გახლავთ. ის ფიგურირებს გოჩა ენუქიძის სხვა 
კომპანიებშიც. 

კიკალეიშვილს მეორე განცხადება შპს “არქი თაუერის” საკუთრებაში არსებულ, ჭავჭავაძის 
გამზირზე ყოფილი სტუდქალაქის ტერიტორიაზე 4999 კვ. მ ფართობზე აქვს შეტანილი. 
საინტერესოა ისიც, რომ პროექტის მთავარი არქიტექტორი  გიორგი სულაბერიძე და 
მისი შპს “არტსტუდიო პროექტია”, თუმცა ამ დროისთვის ის ზონალური საბჭოს მოწვეული 
ექსპერტის სტატუსით წევრი ჯერ კიდევ არ იყო. 

4 კ2 განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტი;
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გრიგოლ ლილუაშვილი - “ქართული ოცნების” დეპუტატი

გრიგოლ ლილუაშვილს, რომელიც “ქართული ოცნების” მოქმედი დეპუტატია, 2016 წელს 
მმართველი პარტიის სასარგებლოდ 20 000 ლარი აქვს შეწირული. სწორედ მისი (და შპს 
“ბურჯის”) სახელითაა შესული ზონალურ საბჭოში კოჯრის გზატკეცილზე, ბიზნესცენტრის 
მიმდებარედ პროექტ “პანორამა თბილისისთვის” ლანდშაფტურ-სარეკრეაციო ზონისთვის 
ფუნქციური ზონის სტატუსის ცვლილებაზე მოთხოვნა. ამ საკითხზე საბჭომ 2014 წლის 
დეკემბერში დადებითი დასკვნა გასცა, 13 ხმით 5-ის წინააღმდეგ. ლილუაშვილი ყოფილი 
პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილთან დაკავშირებული კომპანიების ხელმძღვანელი 
იყო, მათ შორის იმ კომპანიის, რომელიც პროექტ “პანორმა თბილისს” ახორციელებს. 
აღსანიშნავია, რომ ის მოგვიანებით თბილისის მერის მოადგილედ დაინიშნა. 

გრიგოლ ლილუაშვილის წარსული საქმიანობა და კავშირები სამშენებლო ბიზნესთან 
განსაკუთებით საინტერესოს ხდის მის მიერ დეპუტატ ბექა ოდიშარიასთან ერთად 
ინიცირებულ კანონპროექტს. კერძოდ, “ადგილობრივი მოსაკრებლის შესახებ” კანონში 
შესული ცვლილებების მიხედვით, თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობას უფლება 
მიეცა, იმ კომპანიებს, რომლებსაც 2017 წლის 1 ივნისის მდგომარეობით მიწის 
ნაკვეთის განაშენიანების ინტენსივობის (კ-2) კოეფიციენტის  მოსაკრებლის გადახდის 
ვალდებულება აქვთ, შესაბამისი შეთანხმების არსებობის შემთხვევაში გადასახდელი თანხა 
გადაუნაწილდეთ. გადასახადი კი არაუგვიანეს 2020 წლის 1 იანვრამდე გადანაწილდება.

სხვა შემომწირველები

ზაზა იჩქიტიძემ “ქართულ ოცნებას” 2016 წლის სექტემბერში 20 000 ლარი შესწირა. საკვლევ 
პერიოდში მას ქალაქმშენებლობითი პარამეტრის ზრდაზე საბჭოსგან 2 თანხმობა აქვს 
მიღებული - 2016 წლის დეკემბერში შეტანილ 2 განცხადებაზე, რომლებიც იმ კომპანიის 
საკუთრებაში არსებულ მიწას ეხებოდა, რომლის დირექტორიც თავადაა.

აკაკი სონგულიას “ქართული ოცნების” სასარგებლოდ 2014 წელს 20 000 ლარი აქვს 
შეწირული. 2016 წელს საბჭომ მისი განცხადება დააკმაყოფილა და ჭავჭავაძის გამზირზე შპს 
“ალიანსის” საკუთრებაში არსებულ 5820 კვ.მ ფართობზე ქალაქმშენებლობითი პარამეტრი 
გაზარდა - კერძოდ, კ2 განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტი 3.5-დან 9.0-მდე 
გაიზარდა. 

დავით მიქაძემ 2014 წელს მმართველ პარტიას 20 000 ლარი შესწირა. ის შპს შენება XXI 
საუკუნე’-ს დირექტორი და 100%-ის მესაკუთრეა. 
ზონალურ საბჭოს მისი ფუქნციური ზონის ცვლილებაზე შეტანილი  2 განცხადება აქვს 
დაკმაყოფილებული, რომლითაც ზაჰესში, მის საკუთრებაში არსებულ 2 მიწის ნაკვეთზე 
სარეკრეაციო ზონა სამრეწველო ზონად შეიცვალა. 

თეა დოლიძეს “ქართული ოცნების” სასარგებლოდ 2014 წლის ივლისში  17 000 ლარის 
ღირებულების ერთი შემოწირულობა აქვს განხორციელებული. 
2016 წელს მან თანხმობა მიიღო მისსავე საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის ფუნქციური 
ზონის ცვლილებაზე.
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