თბილისის საკრებულოს წევრების სამეწარმეო საქმიანობა
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველომ“ შეისწავლა თბილისის VI მოწვევის საკრებულოს 50-ვე წევრის სამეწარმეო
საქმიანობა და რამდენიმე დარღვევა გამოავლინა. საკრებულოს 27 თანამდებობის პირიდან:
• საკრებულოს 10 თანამდებობის პირს არასრულად აქვს დეკლარირებული საკუთარი ან ოჯახის წევრის სამეწარმეო საქმიანობა;
• ექვსმა კერძო კომპანიაში საკუთარი წილი მართვის უფლებით სხვა პირს არ გადასცა;
• ერთი იკავებს დირექტორის პოზიციას კერძო კომპანიაში, რაც თანამდებობასთან შეუთავსებელი საქმიანობაა.
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“ მიმართავს „საჯარო სამსახურის ბიუროს“, შეისწავლოს ამ
თანამდებობის პირების ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციები და მოახდინოს შესაბამისი რეაგირება.

თბილისის საკრებულოს თანამდებობის პირების ბიზნესინტერესები:

გიორგი ტყემალაძე
თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე

სამეწარმეო საქმიანობა: კვლევის გამოქვეყნების დროისათვის (11.2019) გიორგი ტყემალაძე არ იყო ჩართული სამეწარმეო
საქმიანობაში.
დარღვევა: თუმცა, 2018 წლის დეკემბერში შევსებულ დეკლარაციაში მან არ მიუთითა, რომ 2017 წლის განმავლობაში იყო
შპს „ვეტპრეპარატის“ დირექტორი და შპს „ტე ჯგუფის“ 50%-ის მფლობელი. მან ეს პოზიცია და წილი მხოლოდ 2019 წლის
აგვისტოში უსასყიდლოდ დათმო.

გიორგი ახვლედიანი
საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე

სამეწარმეო საქმიანობა: კვლევის გამოქვეყნების დროისათვის (11.2019) გიორგი ახვლედიანი არ იყო ჩართული სამეწარმეო
საქმიანობაში.
დარღვევა: 2019 წლის ოქტომბერში შევსებულ დეკლარაციაში მან არ მიუთითა, რომ 2018 წლის განმავლობაში იყო შპს
„ჯ-კონსტრაქშენის“ 10%-ის მფლობელი. კომპანიაში საკუთარი წილი მან მხოლოდ 2019 წლის აგვისტოში, უსასყიდლოდ
დათმო.
ოჯახი: დეკლარაციის მიხედვით, გიორგი ახვლედიანის მეუღლე ქეთევან ახვლედიანი ფლობს საინვესტიციო კომპანია შპს
„BMG consulting-ის“ 34%-ს. 2018 წლის განმავლობაში მას ამ კომპანიიდან შემოსავალი არ მიუღია.

მარიკა დარჩია
საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე

ოჯახი: 2018 წლის დეკემბერში დარჩიას მიერ შევსებული დეკლარაციის მიხედვით, მისი მეუღლე მერაბ ადეიშვილი ფლობს
შპს „საქართველოს უძრავი ქონების მენეჯმენტის“ 10%-ს. 2017 წლის განმავლობაში მან ამ კომპანიიდან მთლიანობაში ₾
86,000 შემოსავალი მიიღო.
დარღვევა: მარიკა დარჩიას დეკლარაციაში არ უხსენებია, რომ მისი მეუღლე ასევე ხელმძღვანელობს შპს „ოილ თრეიდერს
კომპანის“.

თევდორე ისაკაძე
სატრანსპორტო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

სამეწარმეო საქმიანობა: 2018 წლის დეკემბერში შევსებული დეკლარაციის თანახმად, თევდორე ისაკაძე არის შპს „კინგ
ენტერპრაისის ჯის“ პრეზიდენტი და 100% წილის მფლობელი. დეკლარაციის მიხედვით, 2017 წლის განმავლობაში მას ამ
კომპანიიდან შემოსავალი არ მიუღია.
დარღვევები:
1. კანონის მოთხოვნის მიუხედავად, თევდორე ისაკაძეს ეს წილი მართვის უფლებით სხვა პირისთვის არ გადაუცია;
2. მას არ დაუტოვებია მმართველი პოზიცია კერძო კომპანიაში;
3. თევდორე ისაკაძეს დეკლარაციაში არ აქვს მითითებული, რომ კიდევ ორი კომპანიის ხელმძღვანელ თანამდებობას იკავებს:
შპს „ისტერნ ენტერფრაიზ გრუპსა“ და შპს „სნეკ ფუდში“;
4. დეკლარაციაში მას არ უხსენებია, რომ მისი მეუღლე მარინა ხუბულური ფლობს შპს „ხვანჭკარა-ჯეოს“ 20%-ს, შპს „როიალ
ენთერთაიმენთის“ 100%-ს და რომ ამ უკანასკნელის დირექტორია.
ოჯახი: დეკლარაციის თანახმად, თევდორე ისაკაძის მეუღლე მარინა ხუბულური ფლობს შპს „მისტერ გრინის“ 50%-ს და
შპს „ინტერკატალოგის“ 50%-ს. დეკლარაციის მიხედვით, 2017 წლის განმავლობაში მას ამ კომპანიებიდან შემოსავალი არ
მიუღია.

რევაზ სოხაძე
ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის კომისიის თავმჯდომარე

სამეწარმეო საქმიანობა: 2019 წლის იანვარში შევსებული დეკლარაციის თანახმად, რევაზ სოხაძე ფლობს შპს „მაინჰაუსის“
30%-ს. დეკლარაციის მიხედვით, 2018 წელს მას ამ კომპანიიდან შემოსავალი არ მიუღია.
დარღვევა: კანონის მოთხოვნის მიუხედავად, მას ეს წილი მართვის უფლებით სხვა პირისთვის არ გადაუცია.

გიორგი ბირბიჩაძე
ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

სამეწარმეო საქმიანობა: 2019 წლის ოქტომბერში შევსებული დეკლარაციის თანახმად, გიორგი ბირბიჩაძე ფლობს შპს „პლატო
4”-ის 50%-ს. დეკლარაციის მიხედვით, 2018 წელს მას ამ კომპანიიდან შემოსავალი არ მიუღია.
დარღვევები: 1) კანონის მოთხოვნის მიუხედავად, გიორგი ბირბიჩაძეს ეს წილი მართვის უფლებით სხვა პირისთვის არ გადაუცია;
2) მას ასევე არ აქვს დეკლარირებული, რომ იგი შპს „მედეას“ 50%-ის მფლობელია.

თინათინ ნიბლოშვილი
სახელდებისა და სიმბოლიკის კომისიის თავმჯდომარე

სამეწარმეო საქმიანობა: კვლევის გამოქვეყნების დროისათვის (11.2019) თინათინ ნიბლოშვილი არ იყო ჩართული სამეწარმეო
საქმიანობაში.
დარღვევა: 2019 წლის იანვარში შევსებულ დეკლარაციაში მან არ მიუთითა, რომ 2018 წლის განმავლობაში, სექტემბრის
თვემდე იყო შპს „სამოქალაქო ჩართულობის ცენტრი კანონისთვის“ 20%-ისა და შპს „სამოქალაქო პრესის“ 40%-ის მფლობელი.
ორივე კომპანიაში საკუთარი წილი მან 2018 წლის სექტემბერში, უსასყიდლოდ დათმო.
ოჯახი: დეკლარაციის მიხედვით, თინათინ ნიბლოშვილის მეუღლე ვალერიან გრძელიშვილი შპს „ევროპას“ 20%-ის მფლობელია.
დეკლარაციის მიხედვით, 2018 წლის განმავლობაში მას ამ კომპანიიდან შემოსავალი არ მიუღია.

ერეკლე კუხიანიძე
გარემოს დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

დარღვევა: 2018 წლის ნოემბერში შევსებულ დეკლარაციაში ერეკლე კუხიანიძეს არ აქვს ნახსენები, რომ იგი შპს „საამილახვროს“
დირექტორი და 100%-იანი წილის მფლობელია.

ვლადიმერ ძნელაძე
ფრაქცია „ქართული ოცნება - მრეწველების“ თავმჯდომარე

სამეწარმეო საქმიანობა: 2019 წლის სექტემბერში შევსებული დეკლარაციის მიხედვით, ვლადიმერ ძნელაძე ფლობს შპს
„რაჭული ლორის“, შპს „შატრო ველისა“ და შპს „ოკრიბას“ 20%-იან წილებს და შპს „ნატივე რაჭის“ 7%-ს. დეკლარაციის
მიხედვით, 2018 წელს მას ამ კომპანიებიდან შემოსავალი არ მიუღია.
დარღვევები: 1) კანონის მოთხოვნის მიუხედავად, ვლადიმერ ძნელაძეს წილები მართვის უფლებით სხვა პირისთვის არ
გადაუცია; 2) ვლადიმერ ძნელაძეს დეკლარაციაში არ უხსენებია, რომ მისი მეუღლე მაია მაისურაძე შპს „რკო ტრეიდის“ 50%ს ფლობს.

ბექა დავითულიანი
ფრაქცია „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს“ თავმჯდომარე

დარღვევა: 2018 წლის ნოემბერში შევსებულ დეკლარაციაში ბექა დავითულიანს არ უხსენებია, რომ მისი მეუღლე შორენა
კუჭუხიძე შპს „ჯეოთრიფ. ჯეს“ დირექტორი და 50%-იანი წილის მფლობელია.

ლევან დარახველიძე
ფრაქცია „ქართული ოცნება - მრეწველების“ თავმჯდომარის მოადგილე

სამეწარმეო საქმიანობა: 2018 წლის სექტემბერში შევსებული დეკლარაციის მიხედვით, ლევან დარახველიძე ფლობს შპს „აგრო
გრუპ ჯორჯიას“ 24%-ს, შპს „პაპილონის“ 50%-ს, შპს „კაპირას“ 12%-ს და შპს „გოლბის“ 50%-ს. დეკლარაციის მიხედვით,
2017 წელს მას ამ კომპანიიდან შემოსავალი არ მიუღია.
დარღვევა: კანონის მოთხოვნის მიუხედავად, ლევან დარახველიძეს წილები მართვის უფლებით სხვა პირისთვის არ გადაუცია
(გარდა შპს „გოლბისა“).
2019 წლის აპრილის საკანონმდებლო ცვლილებების შემდეგ, წილის მართვაში გადაცემის ვალდებულება აღარ ვრცელდება
საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილეებზე. თუმცა, დეკლარაციის შევსების დროს, ეს ვალდებულება არსებობდა.
ოჯახი: დეკლარაციის თანახმად, ლევან დარახველიძის მეუღლე ეკატერინე წერეთელი ფლობს შპს „ოკრიბას“ 33%-ს, თუმცა
წილის მართვის უფლება სხვა პირისთვის არის გადაცემული. დეკლარაციის მიხედვით, 2017 წელს მას ამ კომპანიიდან
შემოსავალი არ მიუღია.

გიორგი მუსხელიშვილი
ფრაქცია „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს“ თავმჯდომარის მოადგილე

სამეწარმეო საქმიანობა: 2018 წლის აგვისტოში შევსებული დეკლარაციის თანახმად, გიორგი მუსხელიშვილი ფლობს შპს „რეალ
ესთეით ქომფანის“ 67%-ს, შპს „გობეგის“ 25%-ს, შპს „გმ მოტორსის“ 100%-ს და შპს „დაგო 07-ის“ 100%-ს. დეკლარაციის
მიხედვით, 2017 წლის განმავლობაში მას ამ კომპანიებიდან შემოსავალი არ მიუღია. ბოლო ორი წლის განმავლობაში შპს
„დაგო 07-ს“ ორი მცირე სახელმწიფო ტენდერი აქვს მოგებული, საერთო ღირებულებით ₾ 11,965.2.
დარღვევა: კანონის მოთხოვნის მიუხედავად, მას ეს წილები მართვის უფლებით სხვა პირისთვის არ გადაუცია.
2019 წლის აპრილის საკანონმდებლო ცვლილებების შემდეგ, წილის მართვაში გადაცემის ვალდებულება აღარ ვრცელდება
საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილეებზე. თუმცა, დეკლარაციის შევსების დროს, ეს ვალდებულება არსებობდა.

მიხეილ ამაშუკელი
ფრაქცია „ქართული ოცნება – დემოკრატიული საქართველოს“ თავმჯდომარის მოადგილე

სამეწარმეო საქმიანობა: მიხეილ ამაშუკელი ფლობს შპს „EMM-ის“ 40%-ს.
მიხეილ ამაშუკელს ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაცია შევსებული არ აქვს, რადგან 2019 წლის აპრილის შემდეგ ეს
ვალდებულება აღარ ვრცელდება საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილეებზე.

მარინა დათუკიშვილი
ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ თავმჯდომარის მოადგილე

დარღვევა: 2019 წლის იანვარში შევსებულ დეკლარაციაში მარინა დათუკიშვილს არ უხსენებია, რომ მისი მეუღლე სოსო
ბარჯაძე არის კოოპერატივ „რკ ბიოგანვითარებას“ გამგეობის თავმჯდომარე და დირექტორი, შპს „ლეგარის“ დირექტორი და
70%-ის მფლობელი და შპს „ანთეგის“ 50%-ის მფლობელი.

საკრებულოს წევრები, რომლებსაც არ ევალებათ ქონებრივი დეკლარაციის შევსება:
თანამდებობის პირის სტატუსის არმქონე საკრებულოს 23 წევრიდან 12 ჩართულია სამეწარმეო საქმიანობაში. 7 მათგანი
საკრებულოს წევრობის პარალელურად იკავებს მმართველ პოზიციას საკუთარ კომპანიაში. მოქმედი კანონმდებლობით, ეს
შემთხვევები დარღვევა არ არის.
თუმცა, ინტერესთა კონფლიქტის პრევენციისთვის, მიზანშეწონილია, საკრებულოს არათანამდებობის პირმა წევრებმაც სრულად
გაასაჯაროონ ინფორმაცია მათი და მათი ოჯახის წევრების სამეწარმეო საქმიანობის შესახებ. ეს შესაძლებელია მოხდეს
საკრებულოს არათანამდებობის პირი წევრებისთვის ქონებრივი დეკლარაციების გამარტივებული ფორმის შემოღებით, სადაც
ყურადღება მათ ეკონომიკურ ინტერესებზე იქნება გამახვილებული.

თემურ გორგაძე
თბილისის საკრებულოს ყოფილი წევრი

თემურ გორგაძე არის შპს „ბრედჰაუზის“ დირექტორი, შპს „ეკო-პურის“ 100%-ის მფლობელი და დირექტორი.
თემურ გორგაძე 2018 წლის თებერვალში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს
თანამშრომლებმა ქრთამის აღების ფაქტზე დააკავეს.

ილია ჯიშკარიანი
თბილისის საკრებულოს წევრი

ილია ჯიშკარიანი არის შპს „ნავთლუღი ჯგუფის“ 28%-ის, შპს „ოპიზარის“ 77.5%-ის მფლობელი და დირექტორი.
ილია ჯიშკარიანს 2019 წლის ოქტომბერში სექსუალურ და ფიზიკურ ძალადობაში დასდეს ბრალი; ამჟამად მის წინააღმდეგ
გამოძიება მიმდინარეობს.

შალვა ოგბაიძე
თბილისის საკრებულოს წევრი

შალვა ოგბაიძე დაკავებულია სამეწარმეო საქმიანობით და ფლობს წილებს შემდეგ 5 კომპანიაში: შპს „ო-ენდ-ეს“ – 100%; შპს
„ჯი-ტი-ეს“ – 50%; შპს „ემ-ეს-ემ გრუპი“ – 33% (დირექტორი); შპს „ჯი-თი-ეს ლადა ვაზი“ – 25%; შპს „ავტოექსპო“ – 25%.
შალვა ოგბაიძის ბიზნესპარტნიორია გოჩა როსტიაშვილი (შპს „ჯი-თი-ეს ლადა ვაზის“ 25%-ის მფლობელი); 2018 წელს გოჩა
როსტიაშვილის სხვა კომპანიისგან 14-მა საჯარო დაწესებულებამ რუსული წარმოების 136 „ნივა“ შეიძინა.

ფრიდონ ინჯია
თბილისის საკრებულოს წევრი

ფრიდონ ინჯია დაკავებულია სამეწარმეო საქმიანობით და ფლობს წილებს შემდეგ 6 კომპანიაში: შპს „West Wines“ - 100%;
შპს „მეთანი“ - 50%; შპს „სისტემგაზი“ - 50%; შპს „სელკომი“ - 45%; შპს „ბოლნისის ახალი ქსელები“ - 30%; შპს „ოპტიკურბოჭკოვანი ტელეკომუნიკაციის ქსელი-ფოპტნეტი” - 25.03%.

ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი
თბილისის საკრებულოს წევრი

ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი არის შპს „ქართული მემკვიდრეობის“ 100%-ის მფლობელი და დირექტორი.
კომპანია მონაწილეობს სახელმწიფო შესყიდვებში. 2016-2019 წლებში მას 3 ტენდერი აქვს მოგებული საერთო ღირებულებით
₾ 90,000 და 13 პირდაპირი შესყიდვა საერთო ღირებულებით ₾ 8,551.

ალექსანდრე ხუჯაძე
თბილისის საკრებულოს წევრი

ალექსანდრე ხუჯაძე ფლობს შპს „ეი იქს AX“ 100%-ს, შპს „ნაბოს“ 33%-ს და იკავებს ამ კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორის
პოზიციას.
შპს „ნაბოს“ 2011-2012 წლებში 477,796 ლარის ღირებულების სახელმწიფო ტენდერები და 51,205 ლარის პირდაპირი
შესყიდვები აქვს მოგებული.

ვახტანგ შაქარიშვილი
ფრაქცია „ქართული ოცნება – დემოკრატიული საქართველოს“ თავმჯდომარის (ყოფილი) მოადგილე

კვლევის გამოქვეყნების დროისათვის (11.2019) ვახტანგ შაქარიშვილი აღარ არის თანამდებობის პირი. ამ სტატუსით ბოლო
დეკლარაცია მას 2019 წლის თებერვალში აქვს შევსებული.
ვახტანგ შაქარიშვილი თავად არ არის დაკავებული სამეწარმეო საქმიანობით, თუმცა მისი მეუღლე ნია ქირია ფლობს შპს
„mywedding.ge”-ის 33%-ს და შპს „რეკ-დ”-ის 50%-ს. დეკლარაციის მიხედვით, 2018 წელს მას ამ კომპანიებიდან შემოსავალი
არ მიუღია.

ლევან დავითაშვილი
თბილისის საკრებულოს წევრი

ლევან დავითაშვილი ფლობს შპს „ოცნების სახლის“ 100%-ს.

დავით ჭელიძე
თბილისის საკრებულოს წევრი

დავით ჭელიძე არის შპს „დანის“ 100%-ის მფლობელი.

გულია გოცირიძე
თბილისის საკრებულოს წევრი

გულია გოცირიძე ფლობს შპს „კარიბჭის“ 5%-ს.

ქეთევან მამულაშვილი
თბილისის საკრებულოს წევრი

ქეთევან მამულაშვილი ფლობს შპს „კარდეს“ 100%-ს და იკავების ამ კომპანიის დირექტორის პოზიციას.

ლევან არველაძე
თბილისის საკრებულოს წევრი

ლევან არველაძე ფლობს შპს „პუნქტუმის“ 50%-ს და იკავებს შპს „უბიკის“ დირექტორის პოზიციას.

წყარო: თანამდებობის პირთა ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციები - declaration.gov.ge; ბიზნესის რეესტრი - napr.gov.ge

ნოემბერი, 2019

