
სახელმწიფოსათვის ჩუქების ფორმით გადაცემული ქონება 

პერიოდი: 2008 წელი 

 

ინფორმაცია მოძრავი ქონების შესახებ 

# მჩუქებელი ფიზიკური პირი                     მოძრავი ქონების დასახელება ღირებულება 

1 ნიკა ნიკოლეიშვილი ა/მანქანა ოპელ ვექტრა 3000 აშშ დოლარი 

2 ზურაბ ჩაგანავა 
ა/მანქანა ტოიოტა კოროლა (3 ერთეული), შკოდა 

ოქტავია, ოპელ ვექტრა 

ღირებულება არ არის 

მითითებული 

3 ფახრადინ მუმუშოვა ა/მანქანა ვაზ-21214 13694 ლარი 

4 გიორგი ბურჭულაძე 

ა/მანქანა ტოიოტა პრადო 43942,5 ლარი 

ა/მანქანა ტოიოტა პრადო 43942,5 ლარი 

5 ანდრო დევდარიანი ა/მანქანა ტოიოტა პრადო 68834,5 ლარი 

6 ვლადიმერ ლაჩინოვი ა/მანქანა ოპელ ვექტრა 7000 ლარი 

7 მიხეილ ჟორჟოლიანი ა/მანქანა VOLKSWAGEN TOUREG 72119,95 ლარი 

8 ივანე კერესელიძე ა/მანქანა ოპელ ვექტრა 5000 ლარი 

9 სერგო ზიბზიბაძე ა/მანქანა VOLKSWAGEN PASAT 2,0 KAT 4400 აშშ დოლარი 

10 ელიზბარ ოდიშარია 

ა/მანქანა ჰიუნდაი ტუქსონი 21500 აშშ დოლარი 

ა/მანქანა ჰიუნდაი ტუქსონი 21500 აშშ დოლარი 

11 ნელი გელაშვილი 

ა/მანქანა ჰიუნდაი ტუქსონი 21500 აშშ დოლარი 

ა/მანქანა ჰიუნდაი ტუქსონი 21500 აშშ დოლარი 

12 ანზორ მარგიანი ცხენი (დაბ. 1992 წ.) 1500 ლარი 

13 ბეგლარ ბაბუციძე ა/მანქანა ტოიოტა ლენდკრუიზერი 4.2TD 1999 22000 ლარი 

14 გიორგი კვირიკაშვილი ა/მანქანა ჰიუნდაი ტუქსონი 21500 აშშ დოლარი 

15 ბესიკ შუბლაძე ა/მანქანა ვაზ 2107 6000 ლარი 



16 

ნოშრევან ნეკრესელაშვილი 

ა/მანქანა იამახა რეისინგ სპორტი (5 ერთეული) 14010 ლარი 

17 

ა/მანქანა ტოიოტა კამრი (6 ერთეული), ა/მანქანა ტოიოტა 

ჰაილუქსი (5 ერთეული), ა/მანქანა ტოიოტა პრადო (1 

ერთეული), ა/მანქანა ჰიუნდაი ტუკსონი (2 ერთეული) 

ღირებულება არ არის 

მითითებული 

18 თენგიზ ფერაძე ა/მანქანა ვაზ 2121 9000 აშშ დოლარი 

19 ლევან ჩქარეული ა/მანქანა ნისან ნავარა 26500 აშშ დოლარი 

20  ალექსანდრე ჩიქოვანი ა/მანქანა ნისან ნავარა 26500 აშშ დოლარი 

21 ალექსანდრე ხომასურიძე ა/მანქანა ლექსუს GX470 35000 აშშ დოლარი 

22 გიორგი ბექულაშვილი 

ა/მანქანა ჰიუნდაი ტუკსონი  36239 ლარი 

ა/მანქანა ჰიუნდაი ტუკსონი  36239 ლარი 

23 ზვიად ცხოვრებაძე ა/მანქანა რენჯ როვერი 89000 აშშ დოლარი 

24 გიორგი ზაქაიძე 

ა/მანქანა რენჯ როვერ სპორტ 2.7D 60500 აშშ დოლარი 

ა/მანქანა მერსედესი 15000 აშშ დოლარი  

25 ვლადიმერ ახვლედიანი სამომსახურებო ძაღლი (4 ერთეული) 2000 ლარი 

25 გენადი დონაძე ა/მანქანა ჰონდა CBR 1000 10000 აშშ დოლარი 

26 გიორგი მეზვრიშვილი 

ა/მანქანა მერსედეს ბენც ML 350 19000 აშშ დოლარი 

ა/მანქანა მერსედეს ბენც ML 350 19000 აშშ დოლარი 

27 ილია თაბაგარი 

ა/მანქანა ჰიუნდაი ტუქსონი 21000 აშშ დოლარი 

ა/მანქანა ჰიუნდაი ტუქსონი 21000 აშშ დოლარი 

28 ავთანდილ ავსაჯანიშვილი ა/მანქანა ბმვ 735 35000 აშშ დოლარი 

29 ნოდარ ტოტოღაშვილი ა/მანქანა ჰიუნდაი ტუქსონი 21000 აშშ დოლარი 

30 გარეგინ სარქისიანი ა/მანქანა ნისან ნავარა (2 ერთეული) 53000 აშშ დოლარი 

31 აკაკი ხიჯაკაძე ა/მანქანა ტოიოტა კამრი 44500 ლარი 

 

 



# მჩუქებელი იურიდიული პირი                     მოძრავი ქონების დასახელება ღირებულება 

1 შპს "კრეს ავტო ჰაუსი" ა/მანქანა "ფოლკსვაგენ ჰასატი" 44800 ლარი 

2 შპს "ენ-ჯი-ემ კომპანია" 

ა/მანქანა "ტოიოტა ჰაილუქსი 2.5D" 23850 ლარი 

ა/მანქანა "ტოიოტა ჰაილუქსი 2.5TD" 23850 ლარი 

3 შპს "საქართველოს ავიახაზები" 

CZ-85 347,79 ლარი 

CZ-85 347,79 ლარი 

GLOK-17 1883,25 ლარი 

GLOK-17 1883,25 ლარი 

MAKAROV 425,25 ლარი 

4 
შპს "უშიშროებისა და საკუთრების 

დაცვის სამსახური - თორნი" 
ა/მანქანა ტოიოტა პრადო 48900 ლარი 

5 

შპს "სანიტარული 

ზედამხედველობის ცენტრალური 

ლაბორატორია "ჯანმრთელობა" 

მიკროსკოპი 

6148 ლარი ლაბორატორიული ყუთი 

ავტოკალი 

6 შპს "პლანეტა XXIII" 

ა/მანქანა ტოიოტა ჰაილუქსი, ა/მანქანა ტოიოტა კოროლა, 

ა/მანქანა ტოიოტა კამრი, ა/მანქანა ჰიუნდაი ტუკსონ 

(ჯამში 77 ერთეული) 

1785988 აშშ დოლარი 

ა/მანქანა ჰიუნდაი ტუქსონი 2,7 ა/ტ (3 ერთეული), 

ა/მანქანა ტოიოტა კამრი 2,4 ა/ტ 
102543 აშშ დოალრი 

7 შპს "საქართველოს მარანი" ა/მანქანა ტოიოტა ჰაილუქსი (4 ერთეული) 154040 ლარი 

8 შპს "შავი ზღვის ტერმინალი" ა/მანქანა ტოიოტა ჰაილუქსი 26500 აშშ დოლარი 

9 შპს "მიკრომედია XXI" ინვენტარი და საოფისე ტექნიკა 323993,88 ლარი 

10 შპს "მაგნუმი" ცეცხლსასროლი იარაღი (11 ერთეული)  9460 ლარი 

11 შპს "7sky" ა/მანქანა გაზ-66 8000 აშშ დოლარი 

12 შპს "დიონისე გ.ს." 
ა/მანქანა ტოიოტა ჰაილუქსი (21 ერთეული), ა/მანქანა 

ტოიოტა ლენდკრუიზერი 
506100 აშშ დოლარი 



13 შპს "ტოიოტა ცენტრი თბილისი" ა/მანქანა ტოიოტა ლენდ კრუიზერ 200 86098,45 ლარი 

14 შპს ავიაკომპანია "ევროლაინი" 

ა/მანქანა ტოიოტა კამრი 2.4 26500 აშშ დოლარი 

ა/მანქანა ტოიოტა რავ4 2.4 33600 აშშ დოლარი 

ა/მანქანა ტოიოტა ლენდკრუიზერი 18900 აშშ დოლარი 

ა/მანქანა ტოიოტა კოროლა 1.8 21000 აშშ დოლარი 

15 შპს "ასკოტ ტენოლოჯი" ა/მანქანა ტოიოტა ჰაილუქსი (5 ერთეული) 120500 აშშ დოლარი 

16 შპს "ერთგულება" 

ა/მანქანა ტოიოტა ლენდკრუიზერი პრადო 69482 ლარი 

ა/მანქანა სუბარუ ლეგასი 39900 ლარი 

ა/მანქანა ნისან X-TRAIL 38527,5 ლარი 

ა/მანქანა ჰიუნდაი ტუკსონი 31500 ლარი 

ა/მანქანა ტოიოტა პრადო 42730,5 ლარი 

ა/მანქანა ტოიოტა კოროლა 28720,5 ლარი 

ა/მანქანა შკოდა ROOMSTER 24377,4 ლარი 

ა/მანქანა ნისან ტიიდა 

46233 ლარი 

ა/მანქანა ნისან ტიიდა 

ა/მანქანა ნისან სანი 22275,9 ლარი 

ა/მანქანა ტოიოტა კამრი 

71451 ლარი 

ა/მანქანა ტოიოტა კამრი 

17 შპს "მაგნუმი" 2 ერთეული ცეცხლსასროლი პისტოლეტი "იერიხო-941" 1720 ლარი 

18 
საქართველოს შეერთებული 

შტატების საელჩოს კომისია 

მინი ავტობუსი 

467216,33 აშშ 

დოლარი 
მინი ავტობუსი 

მინი ავტობუსი 



მინი ავტობუსი 

19 შპს "ტოიოტა ცენტრი თბილისი" 

ა/მანქანა ტოიოტა ლენდ კრუიზერი 200 

158128,26 ლარი 

ა/მანქანა ტოიოტა ლენდ კრუიზერი 200 

ა/მანქანა ლექსუსი LS 460L 1178605,2 ლარი 

ა/მანქანა ლექსუსი LX 570 116637,58 ლარი 

20 
სს "თბილისის საერთაშორისო 

აეროპორტი" 
მისაბმელიან სატკეპნ. მანქანა ду-39Б 513,72 ლარი 

21 შპს "მათე მოტორსი" ა/მანქანა ნისან ნავარა 36615,47 ლარი 

22 შპს "პეკული" ა/მანქანა ნისან ნავარა (7 ერთეული) 277928,98 ლარი 

23 შპს "ლუკ მარკეტი" ა/მანქანა ტოიოტა ჰაილუქსი 2.5D (5 ერთეული) 
ღირებულება არ არის 

მითითებული 

24 

შპს "ოასის ოთომათიქ ასანსორ 

სისთემლერი ელექთრონიქ ინშაათ 

ითჰალათ სანაი ვე თიჯარეთი" 

ლიფტი (400 კგ, სიჩქარე 1.6 მ/წმ) 

60000 აშშ დოლარი 

ლიფტი (1000 კგ, სიჩქარე 1.6 მ/წმ) 

25 "ოლდინგტონ ინვესტ კორპ." 
ა/მანქანა ტოიოტა ჰაილუქსი (12 ერთეული), ა/მანქანა 

ტოიოტა LC 70 (18 ერთეული) 

ღირებულება არ არის 

მითითებული 

26 შპს "გუდვილი" ა/მანქანა ტოიოტა ჰაილუქსი (49 ერთეული) 1675717 ლარი 

27 შპს "თბილისის იპოდრომი" 

ცხენი 3412 ლარი 

ცხენი 3412 ლარი 

ცხენი 727 ლარი 

ცხენი 11250 ლარი 

28 შპს "აისბერგი-3" მოტოციკლი მონდიალი 2200 აშშ დოლარი 

 

 

 

 



ინფორმაცია უძრავი ქონების შესახებ 

 

# მჩუქებელი ფიზიკური პირი                     უძრავი ქონების დასახელება ღირებულება 

1 მამუკა ფოთოლაშვილი 

ქ. თბილისი, რ. ლაღიძის ქ. N2/რუსთაველის გამზ. N27 

(ნაკვ. 15/001) მდებარე სარდაფი ფართით 75 კვ.მ. 
128120 აშშ დოლარი  

ქ. თბილისი, რ. ლაღიძის ქ. N2/რუსთაველის გამზ. N27 

(ნაკვ. 15/001) მდებარე სარდაფი ფართით 180 კვ.მ. 
269870 აშშ დოლარი 

ქ. თბილისი, რ. ლაღიძის ქ. N2/რუსთაველის გამზ. N27 

(ნაკვ. 15/001) მდებარე სარდაფი ფართით 280 კვ.მ. 
297241 აშშ დოლარი 

ქ. თბილისი, რ. ლაღიძის ქ. N2/რუსთაველის გამზ. N27 

(ნაკვ. 15/001) მდებარე სარდაფი ფართით 154 კვ.მ. 
234770 აშშ დოლარი 

2 ვახტანგ ჯიმშელეიშვილი 

ქ. თბილისში, სანაპიროს ქ. N1-ში (დედაენის პარკის 

ტერიტორია) მდებარე 1095 კვ.მ. მიწის ნაკვეთი მასზე 

განთავსებული შენობა-ნაგებობებით, საერთო ფართით 

1370 კვ.მ.  

700000 ლარი 

3 ირმა ხარატიშვილი 
გურჯაანის რაიონი, სოფელი ბაკურციხე, "ყურყურის 

უნივერმაღი" 
50000 აშშ დოალრი  

4 კობა ძლიერიშვილი ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. N41, ბინა N23 (80 კვ.მ.) 150000 ლარი 

5 ზურაბ ფორჩხიძე ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. N41, ბინა N25 (53 კვ.მ.) 110000 ლარი 

6 ლიანა ისაკაძე ქ. ბორჯომი "პლატო" 50000 ლარი 

 

 

 

# მჩუქებელი იურიდიული პირი                     უძრავი ქონების დასახელება ღირებულება 

2 შპს "გორგასალი I" 

ქ. თბილისში, გორგასლის ქ. N1/6-ში მდებარე 249,00 კვ.მ. 

ფართი, განთავსებული შენობა-ნაგებობის მე-2 

სართულზე 

35200 ლარი 

 

 

 

 



ინფორმაცია სამეწარმეო წილის შესახებ 

 

# მჩუქებელი იურიდიული პირი                     უძრავი ქონების დასახელება ღირებულება 

3 შპს "ITERA CIS LLC" შპს "ბორჯომგაზის" 20% წილი 
ღირებულება არ არის 

მითითებული 

4 

შპს "ჯეოსელის" დამფუძნებელ-

პარტნიორი სს "გურტელ 

ტელეკომუნიკაციონ იატრიმ ვე დის 

ტიქარეტ ანონიმ სიკრეტი" 

სს "გურტელ ტელეკომუნიკაციონ იატრიმ ვე დის 

ტიქარეტ ანონიმ სიკრეტის" საწესდებო კაპიტალის 100% 

წილიდან 2,5% წილი 

250025 აშშ დოლარი 

 

 

 


