ადგილობრივი თვითმმართველობების თანამდებობის პირთა მიერ ქონებრივი დეკლარაციების
ჯეროვნად შევსება კვლავ გამოწვევად რჩება
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველომ”, თბილისის მიღმა, საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტის მერების,
საკრებულოს თავმჯდომარეებისა და მათი მოადგილეების 300-ზე მეტი ქონებრივი დეკლარაცია შეისწავლა.
მონიტორინგის შედეგად, 78 დეკლარაციაში 128 სხვადასხვა დარღვევა გამოვლინდა. მათ შორის: დეკლარაციის არასრულად
შევსების 56 ფაქტი, კომპანიებში კუთვნილი წილის სხვა პირისთვის მინდობით გადაუცემლობის 56 შემთხვევა, თანამდებობასთან
შეუთავსებელი საქმიანობის 16 ფაქტი. ამასთან, 5 თანამდებობის პირთან დაკავშირებული კომპანიები სახელმწიფო ტენდერებსა
და გამარტივებულ შესყიდვებში მონაწილეობენ.
წარმოგიდგენთ ინფორმაციას იმ პირთა შესახებ, რომლებიც:
• ფლობენ კომპანიებს, თუმცა ინფორმაცია დეკლარაციაში არ აქვთ ასახული;
• კუთვნილი კომპანიები დეკლარირებული აქვთ, თუმცა საკუთარი წილები მართვის უფლებით სხვა პირისათვის არ აქვთ
გადაცემული;
• ეწევიან თანამდებობასთან შეუთავსებელ საქმიანობას;
• საკუთარი ან ოჯახის წევრების კომპანიების მეშვეობით მონაწილეობენ სახელმწიფო ტენდერებში.

მუნიციპალიტეტების მაღალი თანამდებობის პირთა ბიზნესინტერესები, არასრულად შევსებული დეკლარაციები და
შეუთავსებელი საქმიანობა
ǅǅ კახეთი
კახეთის მხარის მუნიციპალიტეტების 40-ზე მეტი დეკლარაციიდან დარღვევები 7-ში გამოვლინდა, მათ შორის: დეკლარაციის
არასრულად შევსების 7 ფაქტი, საკუთარი წილის სხვა პირისთვის გადაუცემლობის 6 ფაქტი და თანამდებობასთან შეუთავსებელი
საქმიანობის 3 შემთხვევა.

]] თელავის მუნიციპალიტეტი
შოთა ნარეკლიშვილი
თელავის მერი

შოთა ნარეკლიშვილს 2019 წლის იანვარში შევსებულ დეკლარაციაში არ აქვს აღნიშნული, რომ იგი არის შპს
„ამბრას” 100% წილის მფლობელი და დირექტორი.

]] გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
ნიკოლოზ გეთიაშვილი
გურჯაანის მერის მოადგილე

ნიკოლოზ გეთიაშვილის 2019 წლის იანვარში შევსებულ დეკლარაციაში არ აქვს აღნიშნული, რომ იგი არის
შპს „MNG-ს” 100% წილის მფლობელი და დირექტორი, თუმცა შპს-ს მმართველად დეკლარაციაში მეუღლე,
მანანა მამუკაშვილი-გეთიაშვილი ჰყავს დასახელებული.

]] ყვარლის მუნიციპალიტეტი
როსტომ სესიაშვილი
ყვარლის მერი

როსტომ სესიაშვილს 2019 წლის იანვარში შევსებულ დეკლარაციაში არ აქვს აღნიშნული, რომ იგი არის შპს
„ცხრა ნომრის” 70% წილის მფლობელი და დირექტორი.
როსტომ სესიაშვილს დეკლარირებული აქვს, რომ იგი ფლობს წილებს შემდეგ კომპანიებში: შპს „ღვინტესტი”
(50%), შპს „სესიაშვილი” (51%), შპს „მეტალო” (33.3%) და შპს „Intourist Group” (25%), თუმცა კანონის
მოთხოვნის მიუხედავად, მას აღნიშნულ წილები მართვის უფლებით სხვა პირისათვის არ გადაუცია.

დავით ქევხიშვილი
ყვარლის საკრებულოს თავმჯდომარე

დავით ქევხიშვილს 2019 წლის იანვარში შევსებულ დეკლარაციაში არ აქვს აღნიშნული, რომ მისი მეუღლე,
თამარ დათულიშვილი შპს „ლამიანის” 100%-იანი წილის მფლობელია. დავით ქევხიშვილი, ასევე, არის
კოოპერატივ „რკ ქინძმარაულის ვენახების” დირექტორი, თუმცა ეს ინფორმაცია არ აქვს დეკლარირებული.
აღსანიშნავია, რომ “რკ ქინძმარაულის ვენახებში” დავით ქევხიშვილის პარტნიორი საქართველოს სახელმწიფო
დაცვის სპეციალური სამსახურის უფროსი ანზორ ჩუბინიძეა, რომელიც გამგეობის წევრისა და ერთ-ერთი
დირექტორის პოზიციას იკავებს.
დავით ქევხიშვილმა 2012 წელს „საქართველოს კონსერვატიულ პარტიას” 3 971 ლარი შესწირა.

]] ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
გიორგი ღამბაშიძე
ლაგოდეხის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე

გიორგი ღამბაშიძეს 2019 წლის იანვარში შევსებულ დეკლარაციაში არ აქვს აღნიშნული, რომ შპს „ქორიონის”
მეწილეა. გიორგი ღამბაშიძეს დეკლარირებული აქვს, რომ იგი არის შპს “ოქტოპუსის” 100% წილის მფლობელი,
თუმცა კანონის მოთხოვნის მიუხედავად, მას აღნიშნულ წილები მართვის უფლებით სხვა პირისათვის არ აქვს
გადაცემული.

]] საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
გიორგი ერბოწონაშვილი
საგარეჯოს მერი

გიორგი ერბოწონაშვილს 2019 წლის იანვარში შევსებულ დეკლარაციაში არ აქვს აღნიშნული, რომ იგი არის
შპს „თემიდა+”-ის 100% წილის მფლობელი. გიორგი ერბოწონაშვილს დეკლარირებული აქვს, რომ იგი
ფლობს წილებს შემდეგ კომპანიებში შპს „ჯეოვაინი” (34%), შპს „GEO EXPORT” (50%), შპს „კახეთი 3000”
(35.2%) და შპს „სამება” (50%), თუმცა კანონის მოთხოვნის მიუხედავად, მას აღნიშნულ წილები მართვის
უფლებით სხვა პირისათვის არ გადაუცია.
აღსანიშნავია, რომ გიროგი ერბოწონაშვილმა 2017 წელს 7 000 ლარი შესწირა პარტია „ქართული ოცნებადემოკრატიული საქართველოს”.

ოთარ ჩალათაშვილი
საგარეჯოს საკრებულოს თავმჯდომარე

ოთარ ჩალათაშვილს 2019 წლის იანვარში შევსებულ დეკლარაციაში აღნიშნული აქვს, რომ იგი ფლობს წილებს
შემდეგ კომპანიებში: შპს „ნაზვრევი” (50%), შპს „ჩალიუსი” (100%) და შპს „სი-ეფ-ჯეი და პარტნიორები”
(100%), თუმცა კანონის მოთხოვნის მიუხედავად, მას აღნიშნულ წილები მართვის უფლებით სხვა პირისათვის
არ აქვს გადაცემული.
ასევე, ოთარ ჩალათაშვილს არ აქვს დეკლარირებული, რომ მამამისი, დავით ჩალათაშვილი არის კოოპერატივ
„რკ ნიუ ლეიქის” დირექტორი.
ოთარ ჩალათაშვილმა 2017 წელს 280 ლარი შესწირა პარტიას “ქართული ოცნება-დემოკრატიული
საქართველო”.

]] სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
თემურ ჯავაშვილი
სიღნაღის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე

თემურ ჯავაშვილს 2019 წლის აგვისტოში შევსებულ დეკლარაციაში არ აქვს აღნიშნული, რომ იგი არის შპს
„ჩვენი სოფლის” 50% წილის მფლობელი.

ǅǅ ქვემო ქართლი
ქვემო ქართლის მუნიციპალიტეტების 30-ზე მეტი დეკლარაციიდან დარღვევები 10-ში გამოვლინდა, მათ შორის: დეკლარაციის
არასრულად შევსების 8 ფაქტი, საკუთარი წილის სხვა პირისთვის გადაუცემლობის 10 და თანამდებობასთან შეუთავსებელი
საქმიანობის 3 შემთხვევა.

]] რუსთავის მუნიციპალიტეტი
ირაკლი ტაბაღუა
რუსთავის მერი

ირაკლი ტაბაღუას 2019 წლის იანვარში შევსებულ დეკლარაციაში არ აქვს აღნიშნული, მისი მეუღლე მაია
დალაქიშვილი არის შპს „ლაზარეს” 10% წილის მფლობელი.

გოჩა ლორია
რუსთავის მერის მოადგილე

გოჩა ლორიას 2018 წლის დეკემბერში შევსებულ დეკლარაციაში არ აქვს აღნიშნული, რომ იგი არის შპს
„ჯორჯიან მეტალ ინვესტის” 30% წილისა და შპს „ჯი.აი.ჯი. გრუპის” 33.33% წილის მფლობელი. გოჩა
ლორიას დეკლარირებული აქვს, რომ შპს „ლოგო+”-ს 100% წილის მფლობელია, თუმცა კანონის მოთხოვნის
მიუხედავად, მას აღნიშნული წილი მართვის უფლებით სხვა პირისათვის არ გადაუცია.

ბესიკ ტოგონიძე
რუსთავის მერის მოადგილე

ბესიკ ტოგონიძეს 2019 წლის მაისში შევსებულ დეკლარაციაში აღნიშნული აქვს, რომ იგი არის შპს „ფიტოფორს
გრუპის” 16.5% წილის მფლობელი, თუმცა კანონის მოთხოვნის მიუხედავად, მას აღნიშნული წილი მართვის
უფლებით სხვა პირისათვის არ აქვს გადაცემული.

]] გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
დავით ჭანტურია
გარდაბნის მერის პირველი მოადგილე

დავით ჭანტურიას 2018 წლის დეკემბერში შევსებულ დეკლარაციაში არ აქვს აღნიშნული, რომ იგი არის შპს
„ჯი ბი ჯის” 50% წილის მფლობელი და დირექტორი.

რევაზ ეგაძე
გარდაბნის მერის მოადგილე

რევაზ ეგაძეს 2019 წლის იანვარში შევსებულ დეკლარაციაში აღნიშნული აქვს, რომ იგი არის შპს „ზანეტის”
100% წილის მფლობელი, თუმცა კანონის მოთხოვნათა მიუხედავად, დღემდე აღნიშნული შპს-ს დირექტორად
რჩება და არც საკუთარი წილი აქვს სხვა პირისთვის მართვის უფლებით გადაცემული.

]] ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
დავით შერაზადიშვილი
ოლნისის მერი

დავით შერაზადიშვილს 2018 წლის სექტემბერში შევსებულ დეკლარაციაში აღნიშნული აქვს, რომ შპს „სბ
და კოს”, ასევე შპს „გეოლოქის” მეწილეა, თუმცა კანონის მოთხოვნათა მიუხედავად, მას აღნიშნულ წილები
მართვის უფლებით სხვა პირისათვის არ აქვს გადაცემული.
დავით შერაზადიშვილს დეკლარირებული აქვს, რომ მეუღლე თამარ შერაზადიშვილი შპს „უნივერსის” წილის
მფლობელია, თუმცა დეკლარაციაში არ აქვს აღნიშნული, რომ მისი მეუღლე ასევე ფლობს შპს „შალოურის”
60% წილს.

]] მარნეულის მუნიციპალიტეტი
ზაურ ტაბატაძე
მარნეულის მერის პირველი მოადგილე

ზაურ ტაბატაძეს 2019 წლის მაისში შევსებულ დეკლარაციაში არ აქვს მითითებული, რომ იგი არის შპს
„ლომთაგორა 2000”-ის 22% წილის მფლობელი.
ზაურ ტაბატაძეს დეკლარირებული აქვს, რომ იგი ფლობს წილებს შპს „ჯიშსაშენსა” (14.28%) და შპს „მეზონინში”
(30%), თუმცა კანონის მოთხოვნის მიუხედავად, მას აღნიშნული წილები მართვის უფლებით სხვა პირისათვის
არ აქვს გადაცემული.

ამირან გიორგაძე
მარნეულის საკრებულოს თავმჯდომარე

ამირან გიორგაძეს 2019 წლის სექტემბერში შევსებულ დეკლარაციაში არ აქვს აღნიშნული, რომ შპს „გიგა
2”-ის 100% წილის მფლობელი და დირექტორი, ასევე, შპს „ექსპრესი 2005”-ის 16% წილის მფლობელია.
ამირან გიორგაძეს დეკლარირებული აქვს, რომ „მარნეული ტრანსი 2009”-ის 16.67% წილის მფლობელია,
თუმცა კანონის მოთხოვნის მიუხედავად, მას აღნიშნული წილი მართვის უფლებით სხვა პირისათვის არ აქვს
გადაცემული.

მამუკა ნავერიანი
მარნეულის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე

მამუკა ნავერიანს 2019 წლის იანვარში შევსებულ დეკლარაციაში არ აქვს აღნიშნული, რომ იგი არის შპს
„ალგეთი I”-ის 33% წილის და შპს „საფეხბურთო-სპორტული კლუბი ალგეთის” 33% წილის მფლობელი.
მამუკა ნავერიანს, ასევე, არ აქვს დეკლარირებული, რომ მისი მეუღლე, თინათინ სამხარაძე ფლობს შპს
„ბაზრის” 20% წილს.

]] წალკის მუნიციპალიტეტი
ანზორ ხინიკაძე
წალკის მერის პირველი მოადგილე

ანზორ ხინიკაძეს 2018 წლის სექტემბერში შევსებულ დეკლარაციაში აღნიშნული აქვს, რომ შპს „აჭარას” 35%
წილის მფლობელია, თუმცა კანონის მოთხოვნის მიუხედავად, მას აღნიშნული წილი მართვის უფლებით სხვა
პირისათვის არ აქვს გადაცემული.
ანზორ ხინიკაძეს, ასევე, არ აქვს დეკლარირებული, რომ მისი მეუღლე, თამარ მიქელაძე შპს „ჯი თი აის” 100%
წილის მფლობელი და დირექტორია.

ǅǅ მცხეთა-მთიანეთი
მცხეთა-მთიანეთის მუნიციპალიტეტების 20-ზე მეტი დეკლარაციიდან დარღვევები 10-ში გამოვლინდა, მათ შორის: დეკლარაციის
არასრულად შევსების 7 ფაქტი, საკუთარი წილის სხვა პირისთვის გადაუცემლობის 8 ფაქტი და თანამდებობასთან შეუთავსებელი
საქმიანობის 3 შემთხვევა.

]] მცხეთის მუნიციპალიტეტი
გიორგი კაპანაძე
მცხეთის მერი

გიორგი კაპანაძეს 2019 წლის იანვარში შევსებულ დეკლარაციაში არ აქვს მითითებული, რომ შპს „ავანტის”
50% წილის მფლობელია. მას დეკლარირებული აქვს, რომ ფლობს წილებს შემდეგ კომპანიებში: შპს „იალქანი”
(50%), შპს „კალაუბანი” (50%), შპს „ექსპედიტორი” (50%) და შპს „გოგორი” (50%), თუმცა კანონის მოთხოვნის
მიუხედავად, მას აღნიშნული წილები მართვის უფლებით სხვა პირისათვის არ აქვს გადაცემული.

გივი გიუტაშვილი
მცხეთის მერის პირველი მოადგილე

გივი გიუტაშვილს 2019 წლის იანვარში შევსებულ დეკლარაციაში არ აქვს აღნიშნული, რომ მისი შვილი,
სანდრო გიუტაშვილი შპს „SAGI”-ს 50% წილის მფლობელია.

ოთარ ჩხეიძე
მცხეთის მერის მოადგილე

ოთარ ჩხეიძეს 2019 წლის იანვარში შევსებულ დეკლარაციაში არ აქვს აღნიშნული, რომ შპს „პროფესიონალის”
და შპს „გონიო 2006”-ის 50-50% წილის მფლობელი და დირექტორია.

მარინა ზურაბიშვილი
მცხეთის მერის მოადგილე

მარინა ზურაბიშვილი არის მცხეთის მერის მოადგილის, ოთარ ჩხეიძის პარნტიორი შპს „პროფესიონალში”,
იგი ფლობს კომპანიის 50% წილს, თუმცა მას ეს ინფორმაცია 2019 წლის იანვარში შევსებულ დეკლარაციაში
არ აქვს ასახული.

]] დუშეთის მუნიციპალიტეტი
ზურაბ სეხნიაშვილი
დუშეთის მერი

ზურაბ სეხნიაშვილს 2019 წლის იანვარში შევსებულ დეკლარაციაში არ აქვს აღნიშნული, რომ იგი არის შპს
„გიორგი 13-ის” 100% წილის მფლობელი.

თამაზ უნდილაშვილი
დუშეთის მერის მოადგილე

თამაზ უნდილაშვილს 2019 წლის აპრილში შევსებულ დეკლარაციაში არ აქვს აღნიშნული, რომ მისი მეუღლე,
მაია გუგეშაშვილი არის შპს „ბაზალეთი 2018”-ის 100% მფლობელი და დირექტორი, ასევე შპს „ხარიხსის
მართვის საზოგადოებრივ კოლეჯის” 24.5%-ის მფლობელი.

კახაბერ ჩიტაური
დუშეთის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე

კახაბერ ჩიტაურს 2019 წლის იანვარში შევსებულ დეკლარაციაში არ აქვს აღნიშნული, რომ იგი არის შპს
„ოპტიმა 05”-ის 100% წილის მფლობელი და დირექტორი.

]] ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
გრიგოლ სეთურიძე
ყაზბეგის საკრებულოს თავმჯდომარე

გრიგოლ სეთურიძეს 2019 წლის თებერვალში დეკლარირებული აქვს, რომ იგი არის შპს „ჯიმშენჯის” 50%
წილის მფლობელი, თუმცა კანონის მოთხოვნის მიუხედავად, მას აღნიშნული წილი მართვის უფლებით სხვა
პირისათვის არ აქვს გადაცემული.

]] თიანეთის მუნიციპალიტეტი
გიორგი წოწკოლაური
თიანეთის საკრებულოს თავმჯდომარე

გიორგი წოწკოლაურს 2019 წლის იანვარში შევსებულ დეკლარაციაში აღნიშნული აქვს, რომ იგი არის შპს
„მთაწმინდა +”-ის 50% წილის მფლობელი, თუმცა კანონის მოთხოვნათა მიუხედავად, დღემდე იკავებს შპს-ს
დირექტორის თანამდებობას და არც საკუთარი წილი აქვს სხვა პირისთვის მართვის უფლებით გადაცემული.

სოსო მამულაშვილი
თიანეთის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე

სოსო მამულაშვილს 2019 წლის იანვარში შევსებულ დეკლარაციაში აღნიშნული აქვს, რომ იგი შპს „M S
G”-ს 50% წილის მფლობელია, თუმცა კანონის მოთხოვნათა მიუხედავად, აღნიშნული წილი სხვა პირისთვის
მართვის უფლებით არ აქვს გადაცემული.

ǅǅ შიდა ქართლი
შიდა ქართლის მხარის მუნიციპალიტეტების 20-ზე მეტი დეკლარაციიდან დარღვევები 5-ში გამოვლინდა, მათ შორის:
დეკლარაციის არასრულად შევსების 1 ფაქტი, საკუთარი წილის სხვა პირისთვის გადაუცემლობის 5 და თანამდეობასთან
შეუთავსებელი საქმიანობის 1 შემთხვევა.

]] გორის მუნიციპალიტეტი
ეკატერინე სუხიშვილი
გორის მერის ყოფილი მოადგილე

ეკატერინე სუხიშვილმა გორის მერის მოადგილის თანამდებობა ჩვენი კვლევის მომზადების პერიოდში, 2019
წლის აგვისტოში დატოვა. ეკატერინე სუხიშვილმა მუშაობა განათლების სამინისტროს საგანმანათლებლო და
სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის სააგენტოში გააგრძელა.
მერის მოადგილეობის დროს, 2019 წლის იანვარში შევსებულ დეკლარაციაში სუხიშვილმა აღნიშნა, რომ მის
თანასაკუთრებაშია შპს ევრორეგიონული სასწავლო უნივერსიტეტი (20% წილი) და შპს საზოგადოებრივი
კოლეჯი ამაგი (50%), თუმცა კანონის მოთხოვნათა მიუხედავად, აღნიშნული წილები სხვა პირისთვის მართვის
უფლებით არ აქვს გადაცემული.

დავით რაზმაძე
გორის საკრებულოს თავმჯდომარე

დავით რაზმაძეს 2019 წლის თებერვალში შევსებულ დეკლარაციაში აღნიშნული აქვს, რომ იგი არის შპს
„იმედი 50”-ის 80% წილის მფლობელი, თუმცა კანონის მოთხოვნათა მიუხედავად, აღნიშნული წილი სხვა
პირისთვის მართვის უფლებით არ აქვს გადაცემული.
დავით რაზმაძემ 2012-2016 წლებში 15 360 ლარი შესწირა „საქართველოს რესპუბლიკურ პარტიას”.

]] ხაშურის მუნიციპალიტეტი
ზურაბ როსებაშვილი
ხაშურის მერის მოადგილე

ზურაბ როსებაშვილს 2019 წლის მაისში დეკლარირებული აქვს, რომ იგი არის შპს „ქართული სახლის” 50%
წილის მფლობელი, თუმცა კანონის მოთხოვნათა მიუხედავად, აღნიშნული წილი სხვა პირისთვის მართვის
უფლებით არ აქვს გადაცემული.
ზურაბ როსებაშვილმა 2011 წელს 140 ლარი შესწირა „ქრისტიან-დემოკრატიულ პარტიას”, 2012 წელს კი 20
000 ლარი - „ქრისტიან-დემოკრატიულ მოძრაობას”.

მიხეილ ჯანაშვილი
ხაშურის საკრებულოს თავმჯდომარე

მიხეილ ჯანაშვილს 2019 წლის თებერვალში შევსებულ დეკლარაციაში არ აქვს აღნიშნული, რომ იგი არის შპს
„ნიუ ლაიფი-New Life”-ის 100% წილის მფლობელი და დირექტორი.

]] ქარელის მუნიციპალიტეტი
ივანე არდემანაშვილი
ქარელის საკრებულოს თავმჯდომარე

ივანე არდემანაშვილის 2019 წლის სექტმებერში დეკლარირებული აქვს, რომ მის საკუთრებაშია შპს „კომპლექს
აგროს 50% წილი, თუმცა კანონის მოთხოვნათა მიუხედავად, აღნიშნული წილი სხვა პირისთვის მართვის
უფლებით არ აქვს გადაცემული.
ივანე არდემანაშვილმა 2012 წელს 25 000 ლარი შესწირა „ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას”, 2014 წელს
კი 500 ლარი “ქართული ოცნება - დემოკრატიულ საქართველოს”.

ǅǅ სამცხე-ჯავახეთი
სამცხე-ჯავახეთის მხარის მუნიციპალიტეტების 30-ზე მეტი დეკლარაციიდან დარღვევები 7-ში გამოვლინდა, მათ შორის:
დეკლარაციის არასრულად შევსების 6 ფაქტი, საკუთარი წილის სხვა პირისთვის გადაუცემლობის 4 და თანამდებობასთან
შეუთავსებელი საქმიანობის 1 შემთხვევა.

]] ადიგენის მუნიციპალიტეტი
თამაზ ძაძამია
ადიგენის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე

თამაზ ძაძამიას 2018 წლის სექტემბერში შევსებულ დეკლარაციაში აღნიშნული აქვს, რომ მისი შვილი, გიორგი
ძაძამია არის შპს „ადიგენის ავტოსატრანსპორტო საწარმო 2”-ის დირექტორი, თუმცა არ აქვს დეკლარირებული,
რომ ამავე შპს-ს 100% წილის მფლობელი თავად არის. ამასთან, აღნიშნული წილი კანონის მოთხოვნათა
მიუხედავად, სხვა პირისთვის გადაცემული არ აქვს.

]] ასპინძის მუნიციპალიტეტი
როსტომ მაგრაქველიძე
ასპინძის მერი

როსტომ მაგრაქველიძეს 2019 წლის იანვარში შევსებულ დეკლარაციაში არ აქვს მითითებული, რომ იგი არის
კოოპერატივ „ცეკავშირის“ დირექტორი.

]] ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
გაიოზ ლომსაძე
ახალქალაქის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე

გაიოზ ლომსაძეს 2018 წლის დეკემბერში შევსებულ დეკლარაციაში არ აქვს მითითებული, რომ იგი არის შპს
„ჯავახ-პროდუქტის” 100% წილის მფლობელი.

]] ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
ოთარ არბოლიშვილი
ბორჯომის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე

ოთარ არბოლიშვილს 2019 წლის მაისში შევსებულ დეკლარაციაში არ აქვს აღნიშნული, რომ იგი არის
კოოპერატივ „ტიმოთეს“ თავმჯდომარე.

]] ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი
კონსტანტინ ვარდანიანი
ნინოწმინდის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე

კონსტანტინ ვარდანიანმა, რომელიც საკრებულოს სხვადასხვა თანამდებობას 2013 წლიდან იკავებს, ბოლო
დეკლარაცია 2019 წლის ივნისში შეავსო. მას არ აქვს დეკლარირებული ინფორმაცია „საზოგადოებრივი
ორგანიზაცია რადიო-ტელევიზია ფარვანას” შემოსავლების შესახებ, რომლის დირექტორის პოზიციასაც ის,
საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეობის პარალელურად იკავებს.
„ფარვანამ” ვარდანიანის დირექტორობისა და ნინოწმინდის საკრებულოში თანამდებობის პირად ყოფნის
პერიოდში ტენდერებიდან 209 100 ლარის შემოსავალი მიიღო, მათ შორის ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტიდან
190 000 ლარი. რაც შეეხება გამარტივებულ შესყიდვებს, ტელევიზიას ამავე პერიოდში 114 115 ლარის
ხელშეკრულებები გაუფორმდა, მათ შორის 100 915 ლარი ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტიდან.

]] ახალციხის მუნიციპალიტეტი
ზაზა მელიქიძე
ახალციხის მერი

ზაზა მელიქიძეს დეკლარაცია 2018 წლის ოქტომბერში აქვს შევსებული, იგი შპს „მელიზას“ და შპს „ლეგის“
100%-100% მფლობელია, თუმცა აღნიშნული წილები კანონის მოთხოვნათა მიუხედავად, სხვა პირისთვის
მართვის უფლებით არ აქვს გადაცემული.
ზაზა მელიქიძის მფლობელობაში არსებული და მასთან დაკავშირებული კომპანიების ტენდერებში
მონაწილეობის შესახებ დეტალური კვლევა „საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველომ” 2019 წლის
ივლისში გამოაქვეყნა .
“საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ მიმართვის საფუძველზე სახელმწიფო უსაფრთხოების
სამსახურის ანტიკორუფციულმა სააგენტომ ახალციხის მერთან დაკავშირებული კომპანიების ტენდერების
შესწავლა დაიწყო.
აღსანიშნავია, რომ ზაზა მელიქიძემ 2012 წელს 50 000 ლარი შესწირა პარტიას „ერთიანი ნაციონალური
მოძრაობა”.

გურამ მელიქიძე
ახალციხის მერის პირველი მოადგილე

გურამ მელიქიძეს 2019 წლის იანვარში დეკლარირებული აქვს, რომ შპს „ქაუნთ სერვისის“ 100% წილის
მესაკუთრეა, თუმცა კანონის მოთხოვნათა მიუხედავად, აღნიშნული წილი სხვა პირისთვის მართვის უფლებით
არ აქვს გადაცემული.
ამასთან, გურამ მელიქიძეს არ აქვს დეკლალირებული, რომ შპს „გამ ჯგუფის” დირექტორია. ამ კომპანიის
ერთ-ერთი დამფუძნებელი ახალციხის მოქმედი მერი ზაზა მელიქიძეა.

ǅǅ იმერეთი
იმერეთის მხარის მუნიციპალიტეტების 60-ზე მეტი დეკლარაციიდან დარღვევები 10-ში გამოვლინდა, მათ შორის: დეკლარაციის
არასრულად შევსების 5 ფაქტი, საკუთარი წილის სხვა პირისთვის გადაუცემლობის 6 ფაქტი და თანამდებობასთან შეუთავსებელი
საქმიანობის 2 შემთხვევა.

]] ქუთაისის მუნიციპალიტეტი
იუზა უგულავა
ქუთაისის მერის მოადგილე

იუზა უგულავას 2019 წლის ივნისში დეკლარირებული აქვს, რომ შპს „იუკოს” 50% წილის მესაკუთრეა,
თუმცა კანონის მოთხოვნის მიუხედავად, მას აღნიშნული წილი მართვის უფლებით სხვა პირისათვის არ აქვს
გადაცემული.

ნიკოლოზ ლატარია
საკრებულოს თავმჯდომარე

ნიკოლოზ ლატარიას 2018 წლის სექტემბერში დეკლარირებული აქვს, რომ შპს „ნიკოილი თერჯოლას” 50%,
შპს „გიოს” 40%, შპს „ნიკოილი 9”-ის 100% და შპს „ფრეშ ფუდის” 55% მესაკუთრეა, თუმცა კანონის მოთხოვნის
მიუხედავად, მას აღნიშნულ წილები მართვის უფლებით სხვა პირისათვის არ აქვს გადაცემული.
ნიკოლოზ ლატარიამ 2014 წელს 1 306 ლარი შესწირა „ქართულ ოცნება-დემოკრატიულ საქართველოს”.

]] თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
ნოდარ ფანჩულიძე
თერჯოლის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე

ნოდარ ფანჩულიძეს 2019 წლის იანვარში შევსებულ დეკლარაციაში არ აქვს აღნიშნული, რომ იგი არის შპს
„იმერეთი 2017”-ის 100%-იანი წილის მესაკუთრე.
ნოდარ ფანჩულიძემ 2012 წელს 6 000 ლარი შესწირა „ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას”.

]] წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
ზურაბ მაისურაძე
წყალტუბოს მერის პირველი მოადგილე

ზურაბ მაისურაძეს 2019 წლის იანვარში დეკლარირებული აქვს, რომ შპს „დიაპლასტის” 50% მესაკუთრეა,
თუმცა კანონის მოთხოვნის მიუხედავად, მას აღნიშნულ წილი მართვის უფლებით სხვა პირისათვის არ აქვს
გადაცემული.

]] ხონის მუნიციპალიტეტი
ლადო ჯურხაძე
ხონის მერი

ლადო ჯურხაძეს 2019 წლის იანვარში დეკლარირებული აქვს, რომ შპს „გლობალ ენერჯი სოლუშენსის”,
შპს „ბატონო ტრეველიძის” და შპს „მახაუტოს” დირექტორი და 100% მფლობელი, ასევე შპს „ენერგეტიკის
ავტომატიზაციის ქართული კომპანიის” 5% მფლობელია. პრობლემატურია ის გარემოებები, რომ ლადო
ჯურხაძე, კანონის მოთხოვნათა მიუხედავად, 3 შპს-ში დღემდე ინარჩუნებს დირექტორის თანამდებობას და
საკუთარ წილები მართვის უფლებით სხვა პირისთვის არ აქვს გადაცემული.

]] ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
რუსუდან გიორგაძე
საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე

რუსუდან გიორგაძეს არ აქვს დეკლარირებული, რომ მისი მეუღლე, ბესარიონ ჭიჭინაძე შპს „დ გრუპის’’
დირექტორი და 100%- იანი წილის მფლობელია.

]] ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
გივი მოდებაძე
ჭიათურის მერი

გივი მოდებაძეს 2019 წლის იანვარში შევსებულ დეკლარაციაში არ აქვს აღნიშნული, რომ მისი მეუღლე, ნინო
ბუთხუზი შპს „ოკეანე +”-ის 25% მესაკუთრეა.

]] ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
ფირუზ ბურჯანაძე
ბაღდათის მერის მოადგილე

ფირუზ ბურჯანაძეს 2019 წლის აპრილში დეკლარირებული აქვს, რომ იგი არის ,,ჯორჯიან სენდ კომპანის’’
50% მფლობელი, თუმცა კანონის მოთხოვნის მიუხედავად, მას აღნიშნულ წილი მართვის უფლებით სხვა
პირისათვის არ აქვს გადაცემული.
ფირუზ ბურჯანაძეს დეკლარაციაში არ აქვს მითითებული, რომ ფლობს შპს „ჯორჯია სეთ კომპანი 2”-ის 15%-ს,
მას არც ეს წილი აქვს სხვა პირზე მინდობით გადაცემული.

]] ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
დავით მაღრაძე
ზესტაფონის მერის მოადგილე

დავით მაღრაძეს 2019 წლის აპრილში შევსებულ დეკლარაციაში არ აქვს აღნიშნული, რომ შპს „ჯი ემ დის”
50% მესაკუთრე და შპს „დი პი იმპექსის” 50% წილის მფლობელი და დირექტორია.

ǅǅ რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი
რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის მუნიციპალიტეტების 20-ზე მეტი დეკლარაციიდან დარღვევები 5-ში გამოვლინდა,
მათ შორის: დეკლარაციის არასრულად შევსების 5 ფაქტი, საკუთარი წილის სხვა პირისთვის გადაუცემლობის 2 ფაქტი და
თანამდებობასთან შეუთავსებელი საქმიანობის 1 შემთხვევა.

]] ონის მუნიციპალიტეტი
ემზარ საბანაძე
ონის მერი

ემზარ საბანაძეს 2018 წლის ოქტომბერში შევსებულ დეკლარაციაში არ აქვს აღნიშნული, რომ მისი მეუღლე,
ეთერ საბანაძე ფლობს წილებს შემდეგ კომპანიებში: შპს „დაუთა” - 50%, შპს „ფრაგოლა” - 100%, „შპს ფუდ
გრუპი” - 15%, შპს „ინტურისტი” - 97.2% წილი, შპს „ჯი ენ კა გრუპი” - 25%.

]] ცაგერის მუნიციპალიტეტი
გიორგი (გოგიტა) გუგავა
ცაგერის საკრებულოს თავმჯდომარე

გიორგი გუგავას 2018 წლის ოქტომბერში შევსებულ დეკლარაციაში არ აქვს აღნიშნული, რომ შპს „მეურნეს”
50% მესაკუთრე, მისი მეუღლე, ლელა ახვლედიანი კი კოოპერატივ „მეთევზის” გამგეობის წევრი და
დირექტორია.

რეზო ხეცურიანი
საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე

რეზო ხეცურიანს 2019 წლის თებერვალში შევსებულ დეკლარაციაში არ აქვს აღნიშნული, რომ ფლობს
წილებს შემდეგ კომპანიებში: შპს „ბიო პროდუქტ გროუპი“ - 34%, შპს „ჯორჯია გლობალ კაპიტალი” - 45%,
„ბარდჯომჯორჯია” - 8%, შპს „ელიტმშენი 2010” - 20%, შპს „ვიტაკან-ჯორჯია” - 25%, შპს „ფუძე” - 25%.

]] ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
ბადრი ლიპარტელიანი
ლენტეხის მერი

ბადრი ლიპარტელიანი მერად არჩევამდე ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული შპს „სამკურნალო
დიაგნოსტიკური ცენტრი ლენტეხის” დირექტორის პოზიციას იკავებდა. მერად არჩევის შემდეგ მას აღნიშნული
თანამდებობა არ დაუტოვებია და ეს ინფორმაცია არც 2018 წლის დეკემბერში შევსებულ დეკლარაციაში აქვს
ასახული.

რამაზ ქურასბედიანი
ლენტეხის მერის პირველი მოადგილე

რამაზ ქურასბედიანს 2018 წლის დეკემბერში შევსებულ დეკლარაციაში არ აქვს მითითებული, რომ მისი
მეუღლე, ლედი ონიანი არის შპს „იურიდიული უზრუნველყოფის ცენტრის” 100% წილის მესაკუთრე და
დირექტორი.

ǅǅ სამეგრელო-ზემო სვანეთი
სამეგრელო-ზემო სვანეთის მხარის მუნიციპალიტეტების 40-ზე მეტი დეკლარაციიდან დარღვევები 16-ში გამოვლინდა, მათ
შორის: დეკლარაციის არასრულად შევსების 12 ფაქტი და საკუთარი წილის სხვა პირისთვის გადაუცემლობის 11 შემთხვევა.

]] ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
გიგა ფარულავა
ზუგდიდის მერის პირველი მოადგილე

გიგა ფარულავას 2019 წლის თებერვალში შევსებულ დეკლარაციაში არ აქვს აღნიშნული, რომ მამამისი,
გიორგი ფარულავა შპს „როკონას” 100% წილის მფლობელი და დირექტორია.

მამუკა წოწერია
ზუგდიდის საკრებულოს თავმჯდომარე

მამუკა წოწერიას 2018 წლის ოქტომბერში შევსებულ დეკლარაციაში აღნიშნული აქვს, რომ შპს „ზუგდიდის
ეთერზეთების კომპანიის” 100% წილის მფლობელია, თუმცა კანონის მოთხოვნის მიუხედავად, მას აღნიშნულ
წილი მართვის უფლებით სხვა პირისათვის არ აქვს გადაცემული.

ბესიკ ჭეჟია
ზუგდიდის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე

ბესიკ ჭეჟიას 2019 წლის იანვარში შევსებულ დეკლარაციაში აღნიშნული აქვს, რომ იგი შპს „ლაზიკა+” 100%
წილის მფლობელია, თუმცა კანონის მოთხოვნის მიუხედავად, მას აღნიშნული წილი მართვის უფლებით სხვა
პირისათვის არ აქვს გადაცემული.
აღსანიშნავია, რომ ბესიკ ჭეჟიამ 2014 წელს 2 500 ლარი შესწირა პარტია „ქართულ ოცნება-დემოკრატიულ
საქართველოს”.

]] მარტვილის მუნიციპალიტეტი
ალექსანდრე გრიგალავა
მარტვილის მერი

ალექსანდრე გრიგალავას 2018 წლის ოქტომბერში შევსებულ დეკლარაციაში არ აქვს აღნიშნული, რომ მისი
შვილი, ლაშა გრიგალავა წილებს ფლობს ან/და დირექტორია შემდეგ კომპანიებში: შპს „ლაგი ჯგუფი” (50%
წილის მფლობელი და დირექტორი), შპს „ლაგი კაპიტალი” (25%-ის მფლობელი და დირექტორი), შპს „დიდი
მეგობრობა” (11,5%) და შპს „გეომარტ” (33,3%).

ალექსანდრე ხურცილავა
მარტვილის მერის პირველი მოადგილე

ალექსანდრე ხურცილავას 2019 წლის ივნისში შევსებულ დეკლარაციაში აღნიშნული აქვს, რომ იგი არის შპს
„სხივის” 96.7% მფლობელი, თუმცა კანონის მოთხოვნის მიუხედავად, მას აღნიშნულ წილი მართვის უფლებით
სხვა პირისათვის არ აქვს გადაცემული.

]] აბაშის მუნიციპალიტეტი
ლევან მაკალათია
აბაშის მერი

ლევან მაკალათიას 2019 წლის იანვარში შევსებულ დეკლარაციაში აღნიშნული აქვს, რომ იგი არის შპს „მ&ნ+”
და შპს „პროგრესული მშენებლების” 100% წილის მფლობელი, თუმცა კანონის მოთხოვნის მიუხედავად, მას
აღნიშნულ წილები მართვის უფლებით სხვა პირისათვის არ აქვს გადაცემული.
ლევან მაკალათიას დეკლარირებული აქვს, რომ მისი მეუღლე, მარიკა ხორავა არის შპს „პონტოს” და შპს
„ლემან თრეველის” მეწილე, თუმცა არ აქვს დეკლარირებული, რომ მარიკა ხორავა ასევე შპს „ლემანიანის”
100% მფლობელი და დირექტორი და შპს „ენ-ელ-ჯი ჯგუფის” 100%-იანი მესაკუთრეცაა.

]] სენაკის მუნიციპალიტეტი
ლევან კუპრეიშვილი
სენაკის მერი

ლევან კუპრეიშვილს 2019 წლის იანვარში შევსებულ დეკლარაციაში აღნიშნული აქვს, რომ იგი არის შპს
„მაქსკრედიტის” 33% მფლობელი, თუმცა კანონის მოთხოვნის მიუხედავად, მას აღნიშნულ წილი მართვის
უფლებით სხვა პირისათვის არ აქვს გადაცემული.
ლევან კუპრეიშვილს დეკლარაციაში აღნიშნული აქვს, რომ მამამისის, ბაგრატ კუპრეიშვილის წილობრივ
მფლობელობაშია შპს-ები: „ქართული დაფნა”, „დაფნა”, „სორტა” და „იბერია”, თუმცა დეკლარაციაში არ
აქვს მითითებული, რომ ბაგრატ კუპრეიშვილი ასევე არის შპს „ქსილოტრანსის” 2.75%-ის მფლობელი.

კახაბერ რუსია
სენაკის საკრებულოს თავმჯდომარე

კახაბერ რუსიას 2019 წლის იანვარში დეკლარირებული აქვს, რომ იგი ფლობს წილებს შემდეგ კომპანიებში:
„მუნოზოჯი” (36%), „ზედაზენი სამეგრელო” (10%), „საფეხბურთო კლუბი სენაკური-2004” (100%), „რუსი”
(100%) და „რუმო” (50%), თუმცა კანონის მოთხოვნის მიუხედავად, მას აღნიშნულ წილები მართვის უფლებით
სხვა პირისათვის არ აქვს გადაცემული.
აღსანიშნავია, რომ კახაბერ რუსიამ 2012 წელს 8 000 ლარი შესწირა „ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას”.

]] ფოთის მუნიციპალიტეტი
გოჩა კურდღელია
ფოთის მერი

გოჩა კურდღელიას 2019 წლის იანვარში შევსებულ დეკლარაციაში მის წილობრივ მფლობელობაში არსებული
თოთხმეტივე კომპანია აქვს აღნიშნული, 11 შემთხვევაში კურდღელიას საკუთარი წილები მართვის უფლებით
სხვა პირისთვის აქვს გადაცემული, სამ შემთხვევაში კი - შპს „ცისატყელა” (29%), შპს „ნატურალური კვება”
(34%) და შპს „მეტალექს +” (3.5%), კანონის მოთხოვნათა მიუხედვად, საკუთარი წილები მართვის უფლებით
სხვა პირისათვის არ გადაუცია
გოჩა კურდღელიამ 2012 წელს 10 000 ლარი შესწირა „ერთიან ნაციონალური მოძრაობას”, 2016 წელს 60 000
ათასი ლარი - „ქართულ ოცნება-დემოკრატიულ საქართველოს”, 2018 წელს კი 40 000 ლარი პრეზიდენტობის
კანდიდატს, სალომე ზურაბიშვილს, რომელსაც “ქართული ოცნება” უჭერდა მხარს

კონსტანტინე თოფურია
ფოთის მერის პირველი მოადგილე

კონსტანტინე თოფურიამ 2019 წლის იანვარში შევსებულ დეკლარაციაში არ მიუთითა, რომ ფლობს წილებს
შემდეგ კომპანიებში: „ალტერო” (100%), „თეაკომი” (100%), „ალტერო XXI” (100%). ის, ასევე თავმჯდომარეა
კოოპერატივ „რკ ნიუ ლეიქში”.
აღსანიშნავია, რომ კონსტანტინე თოფურია მერის მოადგილის პოზიციაზე მუშაობის პარალელურად, 2019
წლის აგვისტომდე კანონის მოთხოვნათა მიუხედავად, დირექტორის პოზიციას იკავებდა შპს „ალტეროსა” და
შპს „თეაკომში”. „საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს” მიერ გამოქვეყნებული კვლევის შემდეგ
დირექტორის პოზიცია დატოვა და საკუთარი წილების მართვის უფლებით სხვა პირს გადასცა.
კონსტანტინე თოფურიას ასევე არ აქვს დეკლარირებული, რომ მისი მეუღლე, შორენა ნაცვლიშვილი ფლობს
წილებს ან/და დირექტორის პოზიციას იკავებს შემდეგ კომპანიებში: „ნიუ ქეფითალ სისტემს” (დირექტორი),
„მალალა” (50% მფლობელი და დირექტორი) და „მ2” (50% მფლობელი და დირექტორი).
კონსტანტინე თოფურიას დეკლარაციაში აღნიშნული აქვს, რომ იგი არის შპს „ნაზვრევის” 50% წილის
მფლობელი, თუმცა არ აქვს დეკლარირებული, რომ ამავე კომპანიის დირექტორი მისი მეუღლე, შორენა
ნაცვლიშვილია.
შორენა ნაცვლიშვილი ასევე არის შპს „თბილისი რეფიერ კომპანის” 100%-იანი წილის მფლობელი და
დირექტორი (ინფორმაცია დეკლარირებულია). აღნიშნულ კომპანიას 2014-2018 წლებში 15 ტენდერში
აქვს მონაწილეობა მიღებული, რომელთაგან 2017-2018 წლებში 5 შემთხვევაში გაიმარჯვა. ყველა ტენდერში
შემსყიდველი ქალაქ თბილისის მერია იყო, ხელშეკრულებების ჯამურმა ღირებულებამ კი 5 927178 ლარი
შეადგინა. თბილისის მერიამ შპს „თბილისი რეფიერ კომპანისაგან” საგზაო მოძრაობის მართვისა და
კონტროლის ავტომატიზირებული სისტემის, ასევე შუქნიშნების და მათი მოწყობილობების მოვლა-შენახვაექსპლუატაციის მომსახურებები შეისყიდა.

ირაკლი კაკულია
ფოთის საკრებულოს თავმჯდომარე

ირაკლი კაკულიას 2019 წლის აპრილში შევსებულ დეკლარაციაში არ აქვს აღნიშნული, რომ იგი არის შპს
„ბლექ სის” 50% წილისა და შპს „კარიბჭის” 25%-ის მფლობელი.

]] წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
ბესიკ ფარცვანია
წალენჯიხის მერი

ბესიკ ფარცვანიას 2018 წლის დეკემბერში შევსებულ დეკლარაციაში არ აქვს აღნიშნული, რომ მისი ძმა, ბეჟან
ფარცვანია ფლობს წილებს და დირექტორია შემდეგ კომპანიებში:
• შპს „ბპს სექურითი ჯგუფი” - 100% წილის მფლობელი და დირექტორი
• შპს „რო-ბე” - 100% წილის მფლობელი და დირექტორი
• შპს „ბე & რო” - 100% წილის მფლობელი და დირექტორი

თემურ ღვინჯილია
წალენჯიხის საკრებულოს თავმჯდომარე

თემურ ღვინჯილიას 2018 წლის სექტემბერში შევსებულ დეკლარაციაში არ აქვს აღნიშნული, რომ იგი არის
შპს „შე-ლის” 30% და შპს „წალენჯიხის საგზაოს” 20% წილის მფლობელი.

დარეჯან დადიანი
წალენჯიხის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე

დარეჯან დადიანს 2018 წლის ოქტომბერში შევსებულ დეკლარაციაში არ აქვს აღნიშნული, რომ იგი არის შპს
„ლაშას” 15% წილის მფლობელი.

]] მესტიის მუნიციპალიტეტი
ნელი ნავერიანი
მესტიის მერის პირველი მოადგილე

ნელი ნავერიანს 2019 წლის აპრილში შევსებულ დეკლარაციაში არ აქვს აღნიშნული, რომ მისი შვილი, ბექა
ჯაფარიძე შპს „ჰაწვალი 2015-ის” 50% წილის მფლობელია.

ზაურ ჩართოლანი
მესტიის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე

ზაურ ჩართოლანს 2018 წლის სექტემბერში შევსებულ დეკლარაციაში ასახული აქვს, რომ იგი არის შპს „სვანეთი
თრეველის” 34% წილის მფლობელი, თუმცა კანონის მოთხოვნათა მიუხედავად, აღნიშნული წილი მართვის
უფლებით სხვა პირისთვის არ აქვს გადაცემული.
ზაურ ჩართოლანს დეკლარაციაში არ აქვს ასახული, რომ შპს „ტურისტულ ალპინისტთა კლუბი მთის ლეგენდის”
12.5% მფლობელია.

ǅǅ გურია
გურიის მხარის მუნიციპალიტეტების 20-ზე მეტი დეკლარაციიდან დარღვევები მხოლოდ 1-ში გამოვლინდა.

]] ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
დავით გუდავაძე
ჩოხატაურის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე

დავით გუდავაძეს 2018 წლის სექტემბერში შევსებულ დეკლარაციაში არ აქვს აღნიშნული, რომ იგი არის შპს
„ბუკნარის” 100% მფლობელი და დირექტორი, ასევე შპს „ჯი ეს პის” 100% მესაკუთრე.
გარდა ამისა, დავით გუდავაძეს არ აქვს დეკლარირებული, რომ მისი შვილი, სალომე გუდავაძე შპს „გუდფილის”
100% წილის მფლობელია, კიდევ ერთი შვილი, მამუკა გუდავაძე კი შპს „ჯანმრთელობის სახლი გურიაში”-ს
100% წილის მესაკუთრეა.

ǅǅ აჭარა
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მუნიციპალიტეტების 20-ზე მეტი დეკლარაციიდან დარღვევები 6-ში გამოვლინდა, მათ
შორის: დეკლარაციის არასრულად შევსების 3 ფაქტი და საკუთარი წილის სხვა პირისთვის გადაუცემლობის 3 შემთხვევა.

]] ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
დავით მჭედლიშვილი
ქობულეთის საკრებულოს თავმჯდომარე

დავით მჭედლიშვილს 2019 წლის იანვარში შევსებულ დეკლარაციაში არ აქვს მითითებული, რომ მისი
შვილი მიხეილ მჭედლიშვილი არის 100% მფლობელი და დირექტორი შემდეგ კომპანიებში: შპს „თმმ”, შპს
„სიშელი”და შპს „ინგლისური აჭარაში - Adjara English”.

ნათია თხილაიშვილი
ქობულეთის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე

ნათია თხილაიშვილს 2018 წლის სექტემბერში შევსებულ დეკლარაციაში არ აქვს აღნიშნული, რომ მეუღლე,
მალხაზ მართალიშვილი 100% წილს ფლობს და დირექტორის პოზიცია უკავია შპს „პირამიდა-2012”-ში.

]] ქედის მუნიციპალიტეტი
ლევან გორგილაძე
ქედის მერი

ლევან გორგილაძეს 2019 წლის იანვარში დეკლარირებული აქვს, რომ იგი შპს „ლევგორის” 100% მფლობელია,
თუმცა კანონის მოთხოვნის მიუხედავად, მას აღნიშნული წილი მართვის უფლებით სხვა პირისათვის არ აქვს
გადაცემული.

შუქრი თურმანიძე
ქედის საკრებულოს თავმჯდომარე

შუქრი თურმანიძეს 2018 წლის დეკემბერში დეკლარირებული აქვს, რომ შპს „ექსპრეს-გარანტის” 100%
წილის მფლობელია, თუმცა კანონის მოთხოვნის მიუხედავად, მას აღნიშნულ წილი მართვის უფლებით სხვა
პირისათვის არ აქვს გადაცემული.

]] შუახევის მუნიციპალიტეტი
ფრიდონ ფუტკარაძე
შუახევის მერი

ფრიდონ ფუტკარაძეს 2019 წლის ივნისში დეკლარაციაში არ აქვს მითითებული, რომ მისი მეუღლე, ნესტან
ფუტკარაძე ს შპს „ეკოტური Ge”-ს 50% წილის მფლობელია.

ომარ ტაკიძე
შუახევის მერის პირველი მოადგილე

ომარ ტაკიძეს 2019 წლის იანვარში დეკლარირებული აქვს, რომ იგი შპს „ეკონომიის” 50% და შპს „აშენე
და იმეგობრეს” 59% წილის მფლობელია, თუმცა კანონის მოთხოვნის მიუხედავად, მას აღნიშნულ 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 ქვემოთ წარმოდგენილი ინფორმაციის საფუძველზე, შეისწავლოს კვლევაში აღნიშნული
პირების ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციები და მოახდინოს შესაბამისი რეაგირება.

