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1. miznebi da mizezebi

bolo wlebis ganmavlobaSi saxelmwifo aqtiurad afuZnebda rogorc samewarmeo, ise aras-
amewarmeo iuridiul pirebs da, mTel rig SemTxvevebSi, maTze mniSvnelovani sajaro ufleba-
mosilebis delegirebas axdenda. amasTan, araerTi farTomasStabiani proeqti, romlis dafi-
nansebis wyaros saxelmwifo biujeti warmoadgenda, swored saxelmwifos mier dafuZnebuli  
iuridiuli pirebis uSualo monawileobiT xorcieldeboda. xolo, am iuridiuli pirebis 
marTva-gankargvaSi dRemde rCeba mniSvnelovani sajaro qoneba, romelic dadgenili wesiT 
maT gadaecema.

miuxedavad imisa, rom saxelmwifos mier dafuZnebuli samewarmeo Tu arasamewarmeo iurid-
iuli pirebi aqtiurad iyvnen (arian) CarTulni araerT proeqtSi, Tavad am iuridiuli pire-
bis gamWvirvalobis da angariSvaldebulebis standarti Zalian dabalia da, rig SemTxvevaSi, 
saerTod ar arsebobs. samwuxarod, arsebiTi cvlilebebi, rasac sistemuri xasiaTi eqneboda 
da saxelmwifos mier dafuZnebuli samewarmeo Tu arasamewarmeo (arakomerciuli) iuridiu-
li pirebis gamWvirvalobis maRal standarts daadgenda, dRemde ar ganxorcielebula.

sagulisxmoa isic, rom sakiTxis problemurobis Sesaxeb saubari iyo aseve ekonomikuri Tan-
amSromlobisa da ganviTarebis organizaciis (OECD) mesame monitoringis angariSSi.1 mag: OECD-
is angariSis Tanaxmad, gamWvirvalobis naklebobis, araerTi sagamonakliso wesisa da mmarT-
velobiTi organoebis dakompleqtebisas konkursis formis gamouyeneblobis gamo, saxelmwi-
fos wilobrivi monawileobiT Seqmnil sawarmoebSi maRalia korufciis riski.2

zemoT aRniSnuli sakiTxebi, mxolod mciredi CamonaTvalia im mizezebisa, rac  gaxda kvlevis 
winapiroba.

kvlevis  mizans warmoadgens:

•	 sakanonmdeblo bazis analizi (saxelmwifos mier dafuZnebul samewarmeo iuridiul 
pirebTan mimarTebiT);

•	 saxelmwifos mier dafuZnebuli samewarmeo iuridiuli pirebis Sesaxeb informaciis 
moZieba da maTi klasifikacia  sawarmoebSi saxelmwifos wilobrivi monawileobisa da, 
aseve, funqciebis mixedviT; 

•	 saxelmwifos mier dafuZnebuli sawarmoebis mimoxilva statusis (moqmedi, umoqmedo) 
da arsebuli kapitalis mixedviT;

•	 aRniSnuli sawarmoebis gamWvirvalobisa da angariSvaldebulebis standartebis 
Sefaseba (mag. arsebobs Tu ara eTikis standartis damdgeni Sida dokumentebi, Sida 
auditebi, korufciis prevencia, menejerul Tanamdebobebze konkursis wesiT kandi-
datebis SerCeva da sxva);

•	 saxelmwifo qonebis erovnuli saagentos roli da mniSvneloba saxelmwifos mier 
dafuZnebul samewarmeo iuridiul pirebTan mimarTebiT. amave saagentos strategia 
da gamWvirvalobis da angariSvaldebulebis adgili strategiaSi.

kvleva ar moicavs im samewarmeo iuridiul pirebs, romlebic adgilobrivi TviTmmarT-
velobebis mier arian dafuZnebulni, aseve, im sawarmoebs, romlebic, marTalia, saxelmwifos 
mier iqna dafuZnebuli, magram marTvis uflebiT gadacemulia sajaro Tu kerZo pirebisTvis.

2. meTodologia

kvlevaze muSaobis dros saia iyenebda Semdeg meTodebs:

•	 arsebuli samarTlebrivi bazis zogadi analizi;

•	 mTavrobis administraciidan, saministroebidan da saxelmwifo qonebis erovnuli 
saagentodan Sesabamisi sajaro informaciis gamoTxovna.

kvlevaze muSaobis dros detalurad gaanalizda miRebuli informacia. paralelurad, saiam 
daamuSava www.declaration.gov.ge-ze gamoqveynebuli Tanamdebobis pirTa qonebrivi deklara-
ciebis is nawili, romelic saxelmwifos mier dafuZnebuli sawarmoebis xelmZRvanelebis 
(direqtorebis) wliur Semosavals Seexeboda. aseve, ganxorcielda saxelmwifos marTvaSi 
arsebuli im sawarmoebis veb-gverdebis  monitoringi, romelTa kapitali milion lars aRe-
mateboda.

1 http://www.oecd.org/corruption/acn/GEORGIAThirdRoundMonitoringReportENG.pdf; 
2 OECD 3rd Round Monitoring Report, p.102-103;
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3. ZiriTadi mignebebi

kvlevis Sedegebis gaTvaliswinebiT, Semdegi mniSvnelovani mignebebis gamoyofa SeiZleba:

•	 2013 wels saxelmwifos marTvaSi arsebuli 373 sawarmodan mxolod 13% iyo momgebi-
ani.3

•	 ar arsebobs raime specialuri regulacia, romelic saxelmwifos  sakuTrebaSi arse-
buli sawarmoebis gamWvirvalobis Tundac minimalur standarts daadgenda.

•	 2014 wlis ganmavlobaSi4 saxelmwifos sakuTrebaSi arsebuli sul 52 sawarmos dereq-
tors/xelmZRvanels aqvs wardgenili qonebrivi deklaracia, romlis mixedviT, maTi 
Semosavlebi aRniSnul poziciaze jamSi 1,455,305 lars Seadgens. 

•	 saxelmwifo qonebis erovnuli saagentos marTvaSi arsebuli saxelmwifos wilobri-
vi monawileobiT dafuZnebul sawarmoTa aqtivebi jamSi 922,265,390 lars da 244,560 
aSS dolars Seadgens. maT Soris yvelaze didi sawesdebo kapitali Sps „saxelmwifo 
momsaxurebis biuros“ aqvs _ 226,355,957 laris odenobiT. Tumca, miuxedavad kapita-
lis moculobisa, kompanias dRemde veb-gverdic ki ar aqvs. 

•	 saqarTvelos mTavrobam 2013-2014 wlebis ganmavlobaSi 20 dadgenileba miiRo sax-
elmwifo Sesyidvebis specialuri wesis Sesaxeb. am sawarmoTa Sorisaa, magaliTad: ss 
„saqarTvelos eleqtro sistema“, ss „saqarTvelos energetikis ganviTarebis fondi“, 
Sps „TbilaviamSeni“, Sps „saqarTvelos fosta“, Sps „engurhesi“, Sps „saqarTvelos 
latariis kompania“ da sxva.

•	 informaciis is kategoria, romlis Segrovebasac ssip saxelmwifo qonebis erovnuli 
saagento sawarmoebisTvis gagzavnili SabloniT cdilobs, umeteswilad finansuri 
xasiaTisaa. Sablonis saSualebiT monacemTa Segrovebis mizans warmoadgens saxelm-
wifos wilobrivi monawileobiT Seqmnili sawarmoebis, rogorc moqmedi sawarmoebis, 
sicocxlisunarianobis dadgena da, aseve, sawarmoTa Sefaseba maTi Semdgomi reorga-
nizaciis mizniT. Tumca, aRniSnuli Sablonis saSualebiT miRebuli informacia ver 
CaiTvleba korufciis prevenciisa da masTan  brZolis efeqtur meqanizmad.

•	 ar aris gansazRvruli sawarmoebis mxridan wliuri angariSebis wardgenis forma, 
wesi da pirobebi. msgavsi dokumentebis ararseboba uaryofiT gavlenas axdens sawar-
moebTan dakavSirebiT sruli informaciis xelmisawvdomobaze.

•	 saxelmwifos wilobrivi monawileobiT dafuZnebul im sawarmoTagan, romlebic uSu-
alod saxelmwifo qonebis erovnuli saagentos marTvis qveS imyofebian, 14 maTgans 
gaaCnia eTikis maregulirebeli wesebi da, aseve, axorcieleben TviTSefasebis kvle-
vas. xolo 11 sawarmoSi mxolod eTikis maregulirebeli wesebi arsebobs. 

•	 saxelmwifo qonebis erovnuli saagentos marTvaSi arsebul arcerT sawarmoSi am 
dromde mmarTveli rgolis daniSvna konkursis wesiT ar ganxorcielebula. samwux-
arod, msgavsi valdebuleba arc kanoniT aris gansazRvruli. amasTan, konkursis da 
SejibrebiTobis wesebis gamoricxva TavisTavad aCens sawarmoebSi menejerul po-
ziciaze dasaniSn pirTa mimarT gadawyvetilebis erTpirovnulad, piradi simpaTiis 
mixedviT miRebis SesaZleblobas.

•	 saagento ar flobs zust informacias sawarmoebSi dasaqmebul pirTa raodenobis Ses-
axeb, rac sawarmoebis mxridan angariSvaldebulebis  sistemis sisusteze miuTiTebs.

•	 saagentos informaciiT, 2012-2013 wlebSi saxelmwifom adgilobriv TviTmmarT-
velobebs 271 sawarmo gadasca, xolo 27 sawarmo marTvis uflebiT aris gadacemuli 
sxvadasxva pirze (maT Soris, saministroebsa da kerZo kompaniebze).

•	 saxelmwifos wilobrivi monawileobiT Seqmnil sawarmoTa umetesobas ar gaaCnia 
veb-gverdi, ar arsebobs proaqtiulad gamoqveynebuli informacia ganxorcielebu-
li RonisZiebebis, samomavlo gegmebis, wliuri angariSebisa da sxva msgavsi xasiaTis 
sakiTxebis Sesaxeb.

3 პროცენტულობა გამოთვლილია 2013 წელს არსებული სახელმწიფო საწარმოების რაოდენობის მიხედვით (373 საწარმო);
4 მონაცემები გამოქვეყნებულია 2014 წელს და ასახავს გამოქვეყნების წინა წლის შემოსავლებს.
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4. saqarTvelos kanonmdebloba

saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis Tanaxmad, pirebi or kategoriad iyofian: fizikuri pire-
bi da iuridiuli pirebi.5 amave kodeqsis 24-e muxli ayalibebs iuridiuli piris cnebas, rom-
lis Tanaxmadac, iuridiuli piri aris gansazRvruli miznis misaRwevad Seqmnili, sakuTari 
qonebis mqone, organizebuli warmonaqmni, romelic Tavisi qonebiT damoukideblad agebs 
pasuxs da sakuTari saxeliT iZens uflebebsa da movaleobebs, debs garigebebs da SeuZlia 
sasamarTloSi gamovides mosarCeled da mopasuxed.6

iuridiuli piris mravali saxe arsebobs. is SeiZleba iyos korporaciulad organizebuli, 
wevrobaze dafuZnebuli, wevrTa mdgomareobaze damokidebuli an misgan damoukidebeli, 
misdevdes an ar misdevdes mewarmeobas. miuxedavad am gansxvavebebisa, SesaZlebelia, gam-
ovyoT iuridiuli piris ramdenime mniSvnelovani niSani: yoveli iuridiuli piri iqmneba 
gansazRvruli miznis misaRwevad da is, rogorc samarTlebrivi subieqti, swored am mizans 
emsaxureba. amasTan, yvela iuridiuli piri warmoadgens organizaciul warmonaqmns, rac imas 
niSnavs, rom is iqmneba ara erTjeradi moqmedebis Sesasruleblad, aramed xangrZlivi vadiT. 
iuridiuli piris qoneba gancalkevebulia misi damfuZneblebis qonebisagan da a.S.

iuridiuli pirebi, Tavis mxriv, iyofian sajaro samarTlis7 da kerZo samarTlis iuridiul 
pirebad. kerZo samarTlis iuridiuli pirebis Seqmnas safuZvlad udevs damfuZnebelTa nebis 
Tavisufali gamovlena da mxareTa avtonomiuroba. kerZo samarTlis iuridiul pirs ufleba 
aqvs, ganaxorcielos nebismieri saqmianoba, romelic ar aris kanoniT akrZaluli, miuxedavad 
imisa, aris Tu ara es saqmianoba misi sadamfuZneblo dokumentebiT gaTvaliswinebuli. ker-
Zo samarTlis iuridiuli pirebi, Tavis mxriv, or jgufad iyofian: samewarmeo (komerciuli) 
iuridiuli pirebi, romelTa mizans warmoadgens samewarmeo saqmianoba da arasamewarmeo (ar-
akomerciuli pirebi) iuridiuli pirebi, romlebic ZiriTadad ar misdeven samewarmeo saqmi-
anobas. maT idealuri miznis mqone iuridiul pirebsac uwodeben. iuridiuli piri, romlis 
mizania samewarmeo (komerciuli) saqmianoba, unda Seiqmnas „mewarmeTa Sesaxeb“ saqarTvelos 
kanonis Sesabamisad.8 xolo iuridiuli piri, romlis mizania arasamewarmeo saqmianoba, unda 
daregistrirdes saqarTvelos samoqalaqo kodeqsiT dadgenili wesiT.9

samewarmeo iuridiuli piri mogebaze orientirebuli sawarmoa, romlis umTavres mizans 
samewarmeo saqmianobis ganxorcieleba warmoadgens. samewarmeo saqmianobis cnebas „mewarme-
Ta Sesaxeb“ saqarTvelos kanoni Semdegnairad gansazRvravs _ marTlzomieri da araerTjera-
di saqmianoba, romelic xorcieldeba mogebis miRebis mizniT, damoukideblad da organizeb-
ulad.10 amave kanonis Tanaxmad, aseve gansazRvrulia mewarme subieqtTa CamonaTvali, romel-
Tac miekuTvneba: individualuri mewarme, solidaruli pasuxismgeblobis sazogadoeba (sps), 
komandituri sazogadoeba (ks), SezRuduli pasuxismgeblobis sazogadoeba (Sps), saaqcio 
sazogadoeba (ss, korporacia) da kooperativi.

saxelmwifos mewarme subieqtTa dafuZneba saqarTvelos ekonomikisa da mdgradi ganvi-
Tarebis saministros sistemaSi Semavali sajaro samarTlis iuridiuli piris _ saxelmwifo 
qonebis erovnuli saagentos (SemdgomSi saagento) meSveobiT SeuZlia.11 Tumca, saxelmwifo 
uflebamosilia, daafuZnos mxolod ori saxis sawarmo: SezRuduli pasuxismgeblobis sazo-
gadoeba da saaqcio sazogadoeba.12

saxelmwifos, garda konkretuli tipis samewarmeo subieqtebis daarsebisa, aseve SeuZlia, 
flobdes wilebsa da aqciebs, romlebic mewarmeTa da arasamewarmeo (arakomerciuli) iu-
ridiul pirTa reestrSi saxelmwifos saxelze unda iyos registrirebuli. aqciebi da wilebi 
ganekuTvneba aramaterialur qonebriv sikeTes.13 

mewarmeTa Sesaxeb saqarTvelos kanoniT gansazRvruli ufleba-movaleobebis garda, saxel-

5 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი, კარი პირველი.
6 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი, მუხლი 24.
7 გამომდინარე იქიდან, რომ კვლევის მიზანს წარმოადგენს სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული სამეწარმეო და არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირები, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ცნებასა და მარეგულირებელ ნორმებზე აღარ 
შევჩერდებით.
8 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი, მუხლი 24, ნაწილი 5.
9 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი, მუხლი 24, ნაწილი 6.
10 მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონის პირველი მუხლის მეორე პუნქტი.
11 „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ 
საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 17 სექტემბრის #391 დადგენილება, მუხლი 3, პირველი პუნქტი, „ჟ“ ქვეპუნქტი.
12 „სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონი, მუხლი 39, პუნქტი 2.
13 სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონი, მუხლი 39, პირველი პუნქტი. 
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mwifos damatebiT aqvs SesaZlebloba, im sazogadoebaSi, romelSic flobs xmaTa saerTo ra-
odenobis 50%-ze mets, saqarTvelos mTavrobis gadawyvetilebiT, Seqmnas sameTvalyureo 
sabWo.14 aseT SemTxvevaSi, saxelmwifos warmomadgeneli sameTvalyureo sabWoSi SesaZlebe-
lia iyos sajaro mosamsaxure, Tu mas konkretul sawarmosTan ar aqvs interesTa konfliqti. 
sameTvalyureo sabWos wevrebi, romlebic imavdroulad arian sajaro mosamsaxureebi, maT-
Tvis dakisrebul movaleobebs asruleben saTanado anazRaurebis gareSe da maTi saqmianoba 
ar CaiTvleba sajaro samsaxurSi interesTa SeuTavseblobad. xolo saaqcio sazogadoebaSi, 
romelSic saxelmwifo flobs xmaTa saerTo raodenobis 50%-ze mets, sameTvalyureo sabWom 
direqtorebis daniSvna da maTi gamowveva  unda SeuTanxmos saxelmwifos mier am sakiTx-
ze uflebaminiWebul pirs. sameTvalyureo sabWosa da aqcionerebs Soris SeuTanxmeblobis 
SemTxvevaSi, direqtoris daniSvnisa da gamowvevis gadawyvetilebas iRebs saerTo kreba.15

4.1. ssip saxelmwifo qonebis erovnuli saagento

rogorc kvlevaSi aRiniSna, saxelmwifo uflebamosilia, flobdes, sargeblobdes da gankar-
gavdes mis sakuTrebaSi arsebul qonebas misi survilisamebr, sxva pirTa interesebis Selax-
vis gareSe. am uflebebis ganxorcielebas igi ssip saxelmwifo qonebis erovnuli saagentos 
meSveobiT uzrunvelyofs, romelic ssip „sawarmoTa marTvis saagentos“ samarTalmemkv-
idres warmoadgens da am statusiT 2012 wlis 17 seqtembridan funqcionirebs.16 

saagentos _ romelic saqarTvelos ekonomikisa da mdgradi ganviTarebis saministros siste-
maSi Semavali ssip-ia _ mizans warmoadgens: saxelmwifos wilobrivi monawileobiT Seqmnil da 
moqmed sawarmoebSi partnioris (aqcioneris) uflebamosilebis ganxorcieleba. Sesabamisad, 
rogorc partniori, igi iRebs gadawyvetilebebs Semdeg sakiTxebze:17

•	 saxelmwifos wilobrivi monawileobiT moqmedi sawarmos kapitalSi cvlilebis ganx-
orcieleba;

•	 sawarmoebis biznes-gegmebis damtkiceba;

•	 sawarmoebis mier sasesxo valdebulebebis da kreditebis aReba;

•	 sawarmoebis mier filialebis dafuZneba/likvidacia;

•	 Tavisi kompetenciis farglebSi, sawarmoebis wminda mogebis ganawileba;

•	 sawarmoebis reorganizacia, likvidacia, reabilitaciisa da gakotrebis saqmis war-
moebis gaxsna;

•	 sawarmoebis qonebis droebiT sargeblobaSi gadacema, Camowera, gayidva, giraoTi, ip-
oTekiT da saqarTvelos samoqalaqo kodeqsiT gaTvaliswinebuli sxva formebiT dat-
virTva.

saagento mis mmarTvelobaSi arsebul wilebsa da aqciebTan dakavSirebiT kanonmdeblobiT 
dadgenil ufleba-movaleobebs axorcielebs Tavisi struqturuli qvedanayofebis meSveo-
biT, rogoricaa:

•	 analitikuri departamenti.18 departamentis ZiriTad funqcias warmoadgens saagen-
tos marTvaSi arsebuli sawarmoebis finansuri analizi da aRniSnulis safuZvelze 
SemuSavebuli winadadebebis/rekomendaciebis saagentosaTvis wardgena; 

•	 momsaxurebis mxardaWeris departamentis saxelmwifo sawarmoTa marTvis samsax-
uri.19 samsaxuris ZiriTad funqcias warmoadgens samewarmeo da arasamewarmeo iurid-
iuli pirebis dafuZnebasTan, mmarTvelobaSi arsebul sawarmoebSi partnioris ufle-
ba-movaleobebis Sesrulebasa da arsebuli wilebis/aqciebisa Tu qonebis gankargvas-
Tan dakavSirebuli RonisZiebebis ganxorcieleba;

14 მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონი, მუხლი 9, პუნქტი 8.
15 მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონი, მუხლი 55, პუნქტი 7, „ვ1“ ქვეპუნქტი. 
16 „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ 
საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 17 სექტემბრის #391 დადგენილება, მუხლი 3.
17 „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ 
საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 17 სექტემბრის #391 დადგენილება, მუხლი 3, პირველი პუნქტი, „ტ“ ქვეპუნქტი
18  სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 17 
სექტემბრის #391 დადგენილება, მუხლი 12;
19 სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 17 
სექტემბრის #391 დადგენილება, მუხლი 14, პუნქტი 4;
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•	 iuridiuli departamentis sasamarTlosTan urTierTobis samsaxuri.20 samsaxu-
ri axorcielebs warmomadgenlobas saxelmwifos wilobrivi monawileobiT Seqmnil 
sawarmoebTan dakavSirebul samoqalaqo, administraciul da sisxlis samarTlis saq-
meebze, Tu saagento warmoadgens mxares an mesame pirs. amasTan, aRniSnuli sawarmos 
xelmZRvanelobaze uflebamosili piri valdebulia, administraciuli organos wi-
naaRmdeg sarCelis aRZvramde ori kviris vadaSi werilobiT acnobos saagentos. aseve, 
sawarmos xelmZRvaneli valdebulia, sasamarTlos Setyobinebis miRebidan erTi 
kviris vadaSi werilobiT miawodos informacia qonebis saagentos im sasamarTlo da-
vis Sesaxeb, romelSic sawarmo warmoadgens mopasuxe mxares.21

4.2. ssip saxelmwifo qonebis erovnuli saagento, rogorc sawarmoTa qmediTi 
mmarTveli _ saqmianobis praqtikuli aspeqtebi

rogorc saagentosaTvis miniWebuli uflebamosilebebis analizi cxadyofs, is erT-erT um-
Tavres moTamaSes warmoadgens saxelmwifos wilobrivi monawileobiT Seqmnili sawarmoe-
bis gankargvis, marTvisa Tu zedamxedvelobis kuTxiT, gansakuTrebiT ki, im sawarmoebTan 
mimarTebiT, sadac saxelmwifo aqciebisa Tu wilebis 50%-ze mets flobs. Sesabamisad, 
mniSvnelovania, gavecnoT mis mier ganxorcielebul RonisZiebebsa Tu samomavlod dasaxul 
miznebs. es saSualebas mogvcems, SevafasoT arsebuli mdgomareoba, win gadadgmuli nabijebi 
Tu is problemebi, romlebic jer kidev arsebobs. 

saagentos 2013 wlis angariSis Tanaxmad, saxelmwifos wilobrivi monawileobiT Seqmnil 
sawarmoebSi mdgomareobis Seswavlisa da Semdgomi ganviTarebis mizniT, SemuSavda sawarmo-
Ta marTvis 2014-2015 wlebis strategia.22 strategia 4 ZiriTad amocanas aerTianebda:

•	 sawarmoTa aqtivebis aRricxva da monacemTa erTiani bazis Seqmna; 

•	 koordinaciis gaumjobeseba da kontrolis meqanizmebis srulyofa; 

•	 optimizacia-minimizaciis procesis dasruleba;

•	 strategiuli midgomebis gatareba da sawarmoTa kerZo seqtorSi gadatana.23

strategiis ganxorcielebis pirvel etapze ssip saxelmwifo qonebis erovnuli saagentos 
analitikuri departamentis mier ganxorcielda ramdenime RonisZieba: 

•	 SemuSavda informaciis Segrovebis axali Sabloni, romelic 84 moqmed kompanias gae-
gzavna; 

•	 gamoTxovnil iqna sawarmoTa biznes-gegmebi, maTi Semdgomi ganxilvisa da damtkiceb-
is mizniT;

•	 SemuSavda brZaneba, romelic avaldebulebda sawarmoebs, moexdinaT sakuTari aq-
tivebis sruli inventarizacia da gadafaseba, raTa momxdariyo maTi realuri Rire-
bulebis dadgena.24 

saagentos mier SemuSavebuli angariSebis Tanaxmad, saxelmwifos wilobrivi monawileobiT 
Seqmnili sawarmoebidan informaciis moZieba dakavSirebuli iyo iseT problemebTan, ro-
goricaa informaciis droulad miuwodebloba da miwodebuli informaciis Zalian dabali 
xarisxi. arsebuli masalis analizma aCvena araerTi arsebiTi xarvezebi, rogoricaa Zalian 
susti finansuri menejmenti, sawarmoebi, romelTa arsebuli saxiT funqcionireba saxelm-
wifosTvis uperspeqtivoa, araerTi samedicino sferos sawarmo, romelic arsebiTad damok-
idebulia jandacvis saxelmwifo programis dafinansebaze da sxva. aRniSnulis safuZvelze, 
problemebis aRmofxvris kuTxiT Semdgomi saangariSo periodisaTvis daigegma sxvadasxva 
saxis RonisZiebebi.25

20 სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 17 
სექტემბრის #391 დადგენილება, მუხლი 9, პუნქტი 3, „ა“ ქვეპუნქტი.
21 „სახელმწიფოს 50%-ზე მეტი წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი საწარმოების კაპიტალში არსებული ან/და ბალანსზე 
რიცხული ძირითადი საშუალებების განკარგვის წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 
განვითარების მინისტრის 2010 წლის 29 ოქტომბრის #1-1/1732 ბრძანება, მუხლი 2, პუნქტი 3.
22 სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს 2013 წლის ანგარიში  - http://nasp.gov.ge/res/docs/2014040315020211567.pdf  
23 სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს 2014 წლის მე-2 კვარტალის ანგარიში - http://nasp.gov.ge/res/
docs/2014073118490255733.pdf 
24 სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს 2014 წლის პირველი კვარტალის ანგარიში - http://nasp.gov.ge/res/
docs/201405131023527785.pdf 
25 სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს 2014 წლის პირველი კვარტალის ანგარიში - http://nasp.gov.ge/res/
docs/201405131023527785.pdf 
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saagentos 2014 wlis meore kvartlis angariSis Tanaxmad, sawarmoebTan koordinaciis gaum-
jobesebisa da kontrolis meqanizmis srulyofis mizniT, daiwyo monacemTa Segrovebis axali 
formis aqtiuri gamoyeneba da mis safuZvelze awyobili finansuri analizis meTodis amoq-
medeba. monacemTa Segrovebis axali forma gaegzavna 82 kompanias. ganisazRvra kompaniebis 
mier informaciis miwodebis dro da formati. periodulad moxda rekomendaciebis gacema 
monacemTa Segrovebis formis SevsebasTan dakavSirebul sakiTxebze.26  

amave periodSi gansakuTrebuli yuradReba daeTmo 2014 wlis biznes-gegmebis Segrovebasa 
da ganxilvas. arsebuli monacemebis Tanaxmad, mxolod 66-ma kompaniam SeZlo biznes-gegme-
bis miwodeba, romelTa umravlesoba ar akmayofilebda saagentos moTxovnebs. Sesabamisad, 
arsebuli xarvezis aRmofxvris mizniT, saagento agrZelebs aqtiur muSaobas kompaniis mene-
jmentTan.27

saagentos 2014 wlis saerTo angariSis Tanaxmad, optimizacia-minimizaciis procesis far-
glebSi, saxelmwifos daqvemdebarebaSi arsebuli umoqmedo sawarmoebis likvidirebis, ga-
kotrebisa da reorganizaciis Sedegad, 2014 wlis bolos saagentos marTvas daqvemdebarebu-
li sawarmoebis raodenoba 36%-iT Semcirda.28

amave angariSis Tanaxmad, garkveuli modifikacia ganicada organizaciis strategiulma miz-
nebma da igi Semdegnairad Camoyalibda:29

•	 marTvis efeqturi meqanizmebisa da monacemTa erTiani sistemis Seqmna;

•	 qonebis racionaluri gankargvis uzrunvelyofa;

•	 servisul organizaciad transformireba;

•	 sawarmoTa qmediT mmarTvelad Camoyalibeba;

•	 gamWvirvalobisa da xelmisawvdomobis uzrunvelyofa.

kvlevis Sinaarsis gaTvaliswinebiT, gansakuTrebiT mniSvnelovania gamWvirvalobisa da xel-
misawvdomobis uzrunvelyofis mizniT gatarebuli RonisZiebebis ganxilva. saagentos 2014 
wlis angariSis Tanaxmad, aRniSnuli umeteswilad moicavda saagentos veb-gverdis ganvi-
Tarebis mizniT ganxorcielebul aqtivobebs, kerZod, veb-gverdze ganTavsda saagentosTan 
dakavSirebuli nebismieri saxis informacia, aseve _ informacia saxelmwifos sakuTreba-
Si arsebuli da saprivatizaciod warmodgenili obieqtebis, mimdinare da Catarebuli au-
qcionebis Sesaxeb.

saagentos saqmianobis Sesaxeb srulyofili suraTis Seqmnis mizniT, kvlevisTvis 
mniSvnelovani sakiTxebis Sesaxeb saiam ssip saxelmwifo qonebis erovnuli saagentodan 
damatebiT gamoiTxova informacia, romlis Seswavlis Sedegadac cnobili gaxda, rom:30 

•	 am etapze saagento muSaobs grZelvadiani da vrceli strategiuli gegmis SemuSave-
baze, romelic kidev ufro metad iqneba miaxloebuli saagentos mimdinare saWiroe-
bebTan da saSualebas miscems mas, Seafasos ganvlil periodSi miRweuli Sedegebi, 
Seqmnili Seferxebebi da ganaviTaros axali perspeqtivebi.31 amasTan, saias moTxovnis 
miuxedavad, ar iqna mowodebuli saagentos 2013-2014 wlebis angariSebSi warmodge-
nili  strategia;

•	 saagentos 2013 wlis angariSSi aRniSnuli sawarmoTa finansuri riskebis Sefasebis 
meTodologia gulisxmobs Semdegs _ sawarmoTa riskianobis Sesafaseblad saagento 
arCevs kriteriumebs, romlebic ganisazRvreba periodulad da romelTa erToblio-
bidan dgeba riskianobis reitingi. xolo Sefasebisas saagento iyenebs kriteriumebis 
ierarqiuli Sefasebis meTodologias;32

•	 informaciis Segrovebis mizniT sawarmoebSi gagzavnili Sabloni umeteswilad fi-
nansuri xasiaTisaa. Sablonis saSualebiT monacemTa Segrovebis mizans warmoadgens 
saxelmwifos wilobrivi monawileobiT Seqmnili sawarmoebis, rogorc moqmedi sawar-
moebis, sicocxlisunarianobis dadgena da, aseve, sawarmoTa Sefaseba maTi Semdgomi 

26 სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს 2014 წლის მე-2 კვარტალის ანგარიში - http://nasp.gov.ge/res/
docs/2014073118490255733.pdf 
27 სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს 2014 წლის მე-2 კვარტალის ანგარიში - http://nasp.gov.ge/res/
docs/2014073118490255733.pdf 
28 სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს 2014 წლის ანგარიში - http://nasp.gov.ge/res/docs/2015012710061017385.pdf;
29 სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს 2014 წლის ანგარიში -http://nasp.gov.ge/res/docs/2015012710061017385.pdf
30 საიას 2014 წლის 24 ოქტომბრის #გ-04/532-14 განცხადება.
31 სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს 2014 წლის 10 ნოემბერის #14/42875 კორესპონდენცია.
32 სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს 2014 წლის 10 ნოემბერის #14/42875 კორესპონდენცია.
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reorganizaciis mizniT. Sesabamisad, aRniSnuli Sabloni ver CaiTvleba korufciis 
prevenciisa da masTan efeqturad brZolis mizniT Seqmnil meqanizmad;

•	 saxelmwifos wilobrivi monawileobiT dafuZnebul sawarmoTagan mxolod 14 maTgans 
gaaCnia eTikis maregulirebeli wesebi da, aseve, axorcielebs TviTSefasebis kvle-
vas, xolo 11 sawarmoSi arsebobs mxolod eTikis maregulirebeli wesebi;33

•	 saagentos marTvis qveS arsebul sawarmoebSi am dromde mmarTveli rgolis daniSvna 
konkursis wesiT ar ganxorcielebula.34

yovelive zemoaRniSnulis gaTvaliswinebiT, misasalmebelia saagentos mier ganxorciele-
buli araerTi efeqturi RonisZieba sawarmoebis funqcionirebis, marTvisa da kontrolis 
gaumjobesebis kuTxiT. Tumca, sagulisxmoa, rom kvlav arsebobs araerTi problema, romel-
ic damatebiT Zalisxmevas saWiroebs. 

gansakuTrebiT problematuria saxelmwifos wilobrivi monawileobiT dafuZnebuli sawar-
moebis gamWvirvalobisa da angariSvaldebulebis komponenti. marTalia, kanonmdeblobis Ta-
naxmad, sawarmoebi valdebulni arian, wliuri angariSebi warudginon ssip saxelmwifo qoneb-
is erovnul saagentos,35 Tumca, sagulisxmoa, rom ar aris gansazRvruli wliuri angariSebis 
wardgenis forma, wesi da pirobebi, rac TavisTavad negatiur gavlenas axdens procesze da 
zrdis informaciis arasrulyofilad wardgenis SesaZleblobas.

paralelurad, aranakleb SemaSfoTebelia arsebuli praqtika, romlis Tanaxmad, saxelmwi-
fos wilobrivi monawileobiT Seqmnil sawarmoTa umetesobas ar gaaCnia veb-gverdi, ar arse-
bobs proaqtiulad gamoqveynebuli informacia ganxorcielebuli RonisZiebebis, samomavlo 
gegmebis, wliuri angariSebisa da sxva msgavsi xasiaTis sakiTxebis Sesaxeb.

marTalia, saagentos erT-erT  strategiul mimarTulebad gamWvirvalobisa da xelmisawvdo-
mobis uzrunvelyofaa gansazRvruli, Tumca, rogorc zemoT ukve aRvniSneT, amas araferi 
aqvs saerTo Tavad sawarmoTa gamWvirvalobis uzrunvelyofasTan da, umeteswilad, saagen-
tos veb-gverdis srulyofisken aris mimarTuli.

5. saxelmwifos wilobrivi monawileobiT dafuZnebuli iuridiuli pirebi 

am TavSi mocemulia saxelmwifos wilobrivi monawileobiT dafuZnebuli sawarmoebis Sesaxeb 
informacia da  ganxilulia samarTlebrivi sakiTxebi maTi gamWvirvalobis da angariSval-
debulebis kuTxiT.  

5.1. saxelmwifo qonebis erovnuli saagentos marTvis qveS arsebuli saxelmwifo 
sawarmoebi

dRevandeli mdgomareobiT, saxelmwifo qonebis erovnuli saagentos marTvis qveS jamSi 
264 moqmedi sawarmoa (ix. danarTi #1),36 aqedan 146 dargobrivi, xolo 118 socialuri infra-
struqturis sawarmo.37 

33 სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს 2014 წლის 02 დეკემბრის #14/46445 კორესპონდენცია;
34 სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს 2014 წლის 10 ნოემბრის #14/42875 კორესპონდენცია;
35 „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ 
საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 17 სექტემბრის #391 დადგენილება, მუხლი 12, „ა“ ქვეპუნქტი და „სახელმწიფოს 50%-
ზე მეტი წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი საწარმოების კაპიტალში არსებული ან/და ბალანსზე რიცხული ძირითადი 
საშუალებების განკარგვის წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 
2010 წლის 29 ოქტომბრის #1-1/1732 ბრძანება, მუხლი 4, პუნქტი 8.
36 http://nasp.gov.ge/res/docs/201405191721401604.pdf მონიტორინგის ჯგუფმა საჯარო რეესტრში გადაამოწმა აღნიშნული 
საწარმოები და გამოარკვია, რომ 2015 წლის 17 თებერვლისთვის სააგენტოს მიერ გამოქვეყნებულ საწარმოთა ნაწილი 
ლიკვიდირებულია, რეორგანიზებულია, ან იმყოფება ლიკვიდაცია-რეორგანიზაციის რეჟიმში. შესაბამისად, არ არის ასახული 
წინამდებარე თავში. 
2014 წელს დაფუძნდა კიდევ 2 შპს: შპს „ანაკლია“ და შპს „სახელმწიფო კვებითი უზრუნველყოფა“, რომელიც არ არის ასახული 
სააგენტოს მიერ გამოქვეყნებულ სიაში.
37 83 საწარმოს საქმიანობის სფეროში შედის მრეწველობა, ენერგეტიკა,  ვაჭრობა და ა.შ.
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maT Soris, 213 SezRuduli pasuxismgeblobis sazogadoebis saxiT, xolo 51 saaqcio sazoga-
doebis saxiT aris dafuZnebuli. 

aqve aRsaniSnavia, rom 2012-2014 wlebSi privatizebul iqna 7 sawarmo, xolo aqedan miRebul-
ma Semosavlebma 2,244,001 lari Seadgina.38 garda amisa, saagentos informaciiT, adgilobriv 
TviTmmarTvelobebs 2012-2014 wlebSi  267 sawarmo marTvis uflebiT, xolo 4 sawarmo saku-
TrebaSi gadaeca.39

saxelmwifo qonebis erovnul saagentos saxelmwifos marTvaSi arsebul  sawarmoebSi 
dasaqmebul pirTa saerTo raodenobis  Sesaxeb informacia  2015 wlis 1 ianvris monaceme-
biT ar moepoveba.40 Tumca, 2014 wlis 1-li ianvris mdgomareobiT, 51%-ze meti wilis mqone  
67 sawarmos monacemebis Tanaxmad, rac dRes moqmedi saxelmwifo sawarmoebis daaxloebiT 

38 სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს 2014 წლის 24 ნოემბრის #14/45228 წერილი და 2015 წლის 05 მარტის #14/12053 
წერილი.
39  სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს 2014 წლის 24 ნოემბრის #14/45228 და 2015 წლის 05 მარტის #14/12053 წერილი.
40 სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს 2015 წლის 05 მარტის #14/12053 წერილი.
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25%-ia, dasaqmebulTa raodenoba 7475-s Seadgens.41 danarCeni sawarmoebis (daaxloebiT 75%) 
SemTxvevaSi ki ucnobia, Tu ramdeni piria dasaqmebuli. 

zemoT aRniSnuli informacia naTlad miuTiTebs, rom saagento ar flobs zust informacias 
sawarmoebSi dasaqmebul pirTa raodenobis Sesaxeb, rac  sawarmoebis mxridan angariSval-
debulebis sistemis sisusteze metyvelebs.

imis gaTvaliswinebiT, rom  „mewarmeTa Sesaxeb“ saqarTvelos kanonis mixedviT, sawarmo-
Si wilis/aqciis procentuli floba sxvadasxva samarTlebriv Sedegs iwvevs, kvlevaSi war-
modgenilia sawarmoebis raodenoba sawarmoSi saxelmwifo wilis flobis mixedviT.

•	 aqciebis 5%-is mflobel aqcioners ufleba aqvs, moiTxovos sameurneo moqmedebebis 
an mTlianad wliuri balansis Semowmeba, riggareSe krebis Catareba; Sesabamisi mmarT-
velobis organodan moiTxovos sazogadoebis saxeliT dadebuli garigebebis aslebi 
an/da informacia dasadebi garigebebis Sesaxeb.42

•	 im sazogadoebaSi, romelSic saxelmwifo flobs xmaTa saerTo raodenobis 50%-ze 
mets, saqarTvelos mTavrobis gadawyvetilebiT, SeiZleba Seiqmnas sameTvalyureo 
sabWo. aseT SemTxvevaSi, saxelmwifos warmomadgeneli sameTvalyureo sabWoSi Sesa-
Zlebelia iyos sajaro mosamsaxure, Tu mas konkretul sawarmosTan ar aqvs inter-
esTa konfliqti, agreTve, masze dakisrebul movaleobebs unda asrulebdes saTana-
do anazRaurebis gareSe.43

•	 saxelmwifos 50%-ze meti wilobrivi monawileobiT Seqmnilma sawarmom, likvidaci-
is procesis dawyebis SemTxvevaSi, sawarmos qonebis realizaciis Sedegad miRebuli 
Tanxa unda ganaTavsos sawarmos angariSze. aseve, is uflebamosilia, aRniSnuli Tanxa 
gamoiyenos likvidaciis procesSi saWiro xarjebis dasafarad.44

•	 saxelmwifos mimarT davalianebis arseboba ar aCerebs saregistracio warmoebas sax-
elmwifos 50%-ze meti wilobrivi monawileobiT Seqmnili sawarmos reorganizaciis 
SemTxvevaSi.45

•	 sazogadoebaSi, sadac saxelmwifo flobs xmaTa saerTo raodenobis 50%-ze mets, di-
reqtorebis daniSvna da maTi gamowveva sameTvalyureo sabWom unda SeuTanxmos sa-
zogadoebis xmebis 50%-ze metis mflobel aqcioners. SeuTanxmeblobis SemTxvevaSi, 
gadawyvetilebas iRebs saerTo kreba.46

•	 saaqcio sazogadoebis SezRuduli pasuxismgeblobis sazogadoebad gardaqmnis da 
SezRuduli pasuxismgeblobis sazogadoebis saaqcio sazogadoebad gardaqmnis, 
aseve, sawarmoebis Serwymis Sesaxeb gadawyvetilebebis misaRebad, saWiroa damswre 
xmis uflebis mqone partniorTa xmebis 75%.47

41 სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს 2015 წლის 05 მარტის #14/12053 წერილი.
42 „მეწარმეთა შესახებ“ კანონის 53-ე მუხლი.
43„მეწარმეთა შესახებ“ კანონის მე-9 მუხლის მე-8 პუნქტი.
44 „მეწარმეთა შესახებ“ კანონის  მე-14 მუხლის მე-5 პუნქტი.
45 „მეწარმეთა შესახებ“ კანონის მე-144 მუხლის მე-7 პუნქტი.
46 „მეწარმეთა შესახებ“ კანონის 55-ე მუხლის მე-7 პუნქტის „ვ1“ ქვეპუნქტი.
47„მეწარმეთა შესახებ“ კანონის მე-144 მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტები.
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•	 saaqcio sazogadoebis xmebis 95%-ze metis mflobeli aqcioneri uflebamosilia, 
samarTlian fasad gamoisyidos sxva aqciebi.48 

5.1.1. marTvis uflebiT gadacemuli sawarmoebi

rogorc kvlevaSia aRniSnuli, saxelmwifos mier dafuZnebuli sawarmo, SesaZloa, ssip sax-
elmwifo qonebis erovnulma saagentom marTvis uflebiT gadasces sxva subieqts.49 saagentos 
informaciiT da auditis samsaxuris 2015 wlis daskvnis Tanaxmad, saxelmwifos mier marTvis 
uflebiT gadacemulia 27 samewarmeo iuridiuli piri.50 

cxrilSi warmodgenilia sawarmoTa sia, romelTa wilebic marTvis uflebiT aris gadacemu-
li:

 saxelwodeba forma gadacemuli 
wili

saiden. 
kodi

sawarmos mmarTveli 
piri

1 Tbilisis saxelmwifo 
sakoncerto darbazi

Sps 100% 203836625 Sps “interneiSenal 
ivenTi”

2 baTumis sazRvao savaWro 
navsadguri

Sps 100% 245383678 Sps “baTumi oil 
terminal ltd”

3 qarTuli filmi ss 100% 202054196 Sps “qarTuli kinos 
ganviTarebis fondi”

4 seti Sps 100% 435891126 Sps “uilsfort horeka”

5 saqarTvelos latariis 
kompania

Sps 70% 204568208 Sps “saqarTvelos fosta”

6 Rvinis laboratoria Sps 100% 202330398 ssip `soflis meurneobis 
samecniero kvleviTi 
centri~

7 SezRuduli 
SesaZleblobebis mqone 
pirTa socialuri 
reabilitaciis centri

Sps 100% 202059388 saqarTvelos Tavdacvis 
saministro

8 miwis reabilitaciis 
saagento

Sps 100% 404406013 ss `saqarTvelos soflis 
meurneobis korporacia~

9 sportmSenservisi Sps 100% 204878542 saqarTvelos sportisa 
da axalgazrdobis 
saqmeTa saministro

10 saqarTvelos soflis 
meurneobis korporacia

ss 100% 404858285 saqarTvelos soflis 
meurneobis saministro

11 saqarTvelos 
gaerTianebuli 
samelioracio sistemebis 
kompania

Sps 100% 204524568 saqarTvelos soflis 
meurneobis saministro

12 TeTnuldi developmenti Sps 100% 236049904 saqarTvelos regionuli 
ganviTarebisa da 
infrastruqturis 
saministro

13 infrastruqturis 
ganviTarebis kompania

Sps 100% 220341324 saqarTvelos regionuli 
ganviTarebisa da 
infrastruqturis 
saministro

48 „მეწარმეთა შესახებ“ კანონის 534-ე მუხლის 1-ლი პუნქტი.
49 აღნიშნულთან დაკავშირებით საკანონმდებლო ბაზა წინამდებარე კვლევის 4.2 ქვეთავშია განხილული: სახელმწიფოს 
საკუთრებაში არსებული წილებისა და აქციების განკარგვა.
50 სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს 2014 წლის 23 აპრილის #14/14466 კორესპონდენცია.
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14 saqarTvelos 
gaerTianebuli 
wyalmomaragebis kompania

Sps 100% 412670097 saqarTvelos regionuli 
ganviTarebisa da 
infrastruqturis 
saministro

15 saqarTvelos myari 
narCenebis kompania

Sps 100% 404942470 saqarTvelos regionuli 
ganviTarebisa da 
infrastruqturis 
saministro

16 saxelmwifo samSeneblo 
kompania

Sps 100% 205140257 saqarTvelos regionuli 
ganviTarebisa da 
infrastruqturis 
saministro

17 saqarTvelos gazis 
transportirebis kompania

Sps 100% 206103722 saqarTvelos 
energetikis saministro

18 engurhesi Sps 100% 251716371 saqarTvelos 
energetikis saministro

19 gaerTianebuli 
energetikuli sistema 
saqrusenergo

ss 50% 211324468 saqarTvelos 
energetikis saministro

20 saqarTvelos energetikis 
ganviTarebis fondi

ss 100% 404391975 saqarTvelos 
energetikis saministro

21 Telasi ss 25% 202052580 saqarTvelos 
energetikis saministro

22 saqarTvelos navTobisa da 
gazis korporacia

ss 100% 206237491 saqarTvelos 
energetikis saministro

23 saqarTvelos saxelmwifo 
eleqtrosistema

ss 100% 204995176 saqarTvelos 
energetikis saministro

24 eleqtroenergetikuli 
sistemis komerciuli 
operatori

ss 100% 205170036 saqarTvelos 
energetikis saministro

25 saCxeris raionuli 
saavadmyofo-
poliklinikuri 
gaerTianeba

ss 100% 239403463 kavSiri “dostaqari”

26 alfa-komi Sps 100% 203829250  

27 regionuli jandacvis 
centri

Sps 100% 236035517 saqarTvelos Sromis, 
janmrTelobisa da 
socialuri dacvis 
saministro

garda amisa, saagentos informaciiT, adgilobriv TviTmmarTvelobebs 2012-2014 wlebSi 267 
sawarmo _ marTvis uflebiT, xolo 4 sawarmo _ sakuTrebaSi gadaeca.51

5.2. saxelmwifos mier dafuZnebuli sawarmoebis gamWvirvaloba da 
angariSvaldebuleba

saqarTvelos zogadi administraciuli kodeqsis informaciis Tavisuflebis TavSi sajaro 
dawesebulebis terminis ganmartebaSi pirdapir ar aris miTiTebuli  saxelmwifos mier da-
fuZnebuli sawarmo, Tumca, amave kodeqsis Tanaxmad,52 sajaro dawesebulebas warmoadgens 
saxelmwifo an adgilobrivi biujetis saxsrebidan dafinansebuli kerZo samarTlis iurid-
iuli piri aseTi dafinansebis farglebSi. aRniSnuli ganmarteba, cxadia, exeba aseve saxelm-
wifos mier dafuZnebul kerZo samarTlis iuridiul pirebs da informaciis Tavisuflebis 
samarTlebriv reJims maTzec avrcelebs. miuxedavad amisa, saxelmwifo qonebis erovnuli 

51  სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს 2014 წლის 24 ნოემბრის #14/45228 და 2015 წლის 05 მარტის #14/12053 წერილი.
52 ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 27-ე მუხლის „ა“ ქვეპუნქტი.
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saagentos veb-gverdze maT Sesaxeb informacia mxolod 2014 wels gaCnda, rac, Tavis mxriv, 
wingadadgmuli nabijia. Tumca, amasTan aRsaniSnavia, rom saqarTvelos mTavrobis 2013 wlis 
26 agvistos #219 dadgenilebiT  gansazRvruli informaciis proaqtiulad gamoqveynebis ax-
ali normebi ar vrceldeba zemoaRniSnul sawarmoebze, aseve, ar arsebobs raime specialuri 
regulacia, rac am sawarmoebSi gamWvirvalobas uzrunvelyofs.53

garda amisa, sainteresoa angariSvaldebulebis normebis arseboba da maTi praqtikuli re-
alizeba sxvadasxva sakanonmdeblo Tu kanonqvemdebare aqtSi, romlebic aseve moicavs saxel-
mwifos mier dafuZnebul sawarmoebs. qvemoT warmodgenilia informacia im samarTlebrivi 
aqtebis praqtikuli ganxorcielebis Sesaxeb, romlebic saxelmwifo sawarmoebis mxridan 
Riaobis da angariSgebis normebs Seicavs. 

a) Tanamdebobis piris qonebrivi mdgomareobis deklaraciis wardgena

„sajaro samsaxurSi interesTa SeuTavseblobisa da korufciis Sesaxeb“ saqarTvelos kanon-
is me-14 muxli Tanamdebobis piris mier qonebrivi deklaraciis gamoqveynebis valdebulebas 
exeba. amave kanoniT gansazRvrulia, Tu vin aris Tanamdebobis piri.54 2013 wlis noemberSi kan-
onSi gaCnda axali Canaweri, riTac gafarTovda Tanamdebobis pirTa wre da aRniSnul termin-
Si igulisxmeba aseve im sawarmos xelmZRvaneli, romlis aqciaTa an wilis 100%-s flobs sax-
elmwifo an adgilobrivi TviTmmarTvelobis organo, agreTve, am sawarmos Svilobili sawar-
mos xelmZRvaneli. aRniSnuli cvlilebis paralelurad, mTavrobam 2014 wlis 12 Tebervals 
miiRo #139 dadgenileba, romelic mxolod im sawarmoTa xelmZRvanelebs avaldebulebs 
deklaraciis wardgenas, romelTa wina wlis brunva, mogebis yovelwliuri deklaraciis 
mixedviT, 100,000 lars aRemateba.55

sajaro samsaxuris biuros veb-gverdze qonebrivi deklaraciebis velSi56 informaciis 
moZiebis Sedegad gamovlinda, rom 2014 wlis periodSi jamSi 153 deklaracia aqvs wardgenili 
Sps-ebis da ss-ebis direqtorebs/xelmZRvanelebs.57 maTgan, mxolod 52 sawarmoa saxelmwifo 
qonebis erovnuli saagentos marTvaSi, rac imas gulisxmobs, rom saxelmwifo sawarmoTa daax-
loebiT 80%-is wliuri brunva 2013 wels 100,000 laric ki ar yofila. wardgenili deklara-
ciebis mixedviT, saxelmwifo sawarmoebis direqtorebs/xelmZRvanelebs anazRaurebis saxiT 
erTi wlis manZilze 1,455,305 lari aqvT miRebuli (ix. danarTi #2) . 

garda amisa, deklaraciebi wardgenili aqvT iseT saxelmwifo sawarmoebsac, romlebic, 2015 
wlis saxelmwifo auditis samsaxuris efeqtianobis auditis angariSis Tanaxmad, saagentos 
marTvaSia da  ar funqcionirebs.58 aseTi 16 sawarmoa da maTi xelmZRvanelebis jamuri Semosav-
ali 300,000 larze metia. aRniSnuli kidev erTxel miuTiTebs saagentos mxridan sawarmoebis 
Sesaxeb informaciis da angariSvaldebulebis naklebobaze.

diagramaSi mocemulia yvelaze maRali Semosavlis mqone saxelmwifo sawarmoebis xelmZ-
Rvanelebis/direqtorebis Semosavlebi qonebriv deklaraciaSi miTiTebuli monacemebis 
mixedviT.

53 საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 26 აგვისტოს #219 დადგენილება.
54 „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლი.
55 საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 12 თებერვლის #139 დადგენილების 33-ე მუხლი.
56 https://declaration.gov.ge/
57 28 შპს-ს ხელმძღვანელთა დეკლარაციები არ შეიცავს მონაცემებს შემოსავლის შესახებ.
58 http://sao.ge/files/auditi/efeqtianobis-angarishi/2015/sacarmota-martva.pdf
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b) saxelmwifo Sesyidvebi

angariSvaldebulebis da gamWvirvalobis kidev erT mniSvnelovan faqtors saxelmwifo Ses-
yidvebis Riad da kanonSesabamisad ganxorcieleba warmoadgens. „saxelmwifo Sesyidvebis 
Sesaxeb“ saqarTvelos kanonis Tanaxmad,59 saxelmwifo Sesyidva xorcieldeba im sawarmoTa 
saxsrebiT, romelTa 50%-ze mets flobs saxelmwifo, Tumca kanoni dasaSvebad cnobs, rom 
mTavrobis damtkicebis SemTxvevaSi sawarmom, Tavisi specifikidan gamomdinare, Sesyidvis 
specialuri wesebiT ixelmZRvanelos.60 aRniSnuli wesis mizania gansaxorcielebeli momsax-
urebisa da saqonlis Sesyidvebis procedurebis gamartiveba. specialuri wesi Semsyidvel 
organizacias uflebas aZlevs, gamartivebuli SesyidviT, pirdapiri miyidvis safuZvelze, 
erT pirTan molaparakebiT, fasTa gamokiTxviT da tenderiT SeiZinos mTavrobis dadgenile-
baSi miTiTebuli saqoneli an momsaxureba. nebismier zemoT CamoTvlil SemTxvevaSi, Semsy-
idveli Tavad axorcielebs molaparakebebs pretendentebTan, qmnis satendero komisias da 
debs xelSekrulebas mis mier arCeul mimwodebelTan. sxva saxis Sesyidvis SemTxvevaSi, Sesy-
idva xorcieldeba „saxelmwifo Sesyidvebis“ Sesaxeb kanonis Sesabamisad. 

59 „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის 1-ლი პუნქტის „ა.თ“ ქვეპუნქტი.
60 3.1 ა) სახელმწიფო შესყიდვა - სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ საქართველოს კანონით დადგენილ შემთხვევებში, 
ელექტრონული ან სხვა საშუალებების გამოყენებით შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ ნებისმიერი საქონლის, მომსახურებისა 
და სამშენებლო სამუშაოს შესყიდვა შემდეგი სახსრებით:
 ა.თ) იმ საწარმოს სახსრებით, რომლის აქციათა ან წილის 50%-ზე მეტს ფლობს სახელმწიფო ან ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანო, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც აღნიშნული საწარმო თავისი საქმიანობის სპეციფიკასთან 
დაკავშირებული საქონლის ან მომსახურების შესყიდვისას ხელმძღვანელობს საქართველოს მთავრობის მიერ ამ საქონლის ან 
მომსახურების შესყიდვისათვის დადგენილი სპეციალური წესით, რომლის მოქმედების ვადა არ შეიძლება აღემატებოდეს 2 
წელს. საქართველოს მთავრობის მიერ დასადგენ სპეციალურ წესს შეიმუშავებს და საქართველოს მთავრობას დასამტკიცებლად 
წარუდგენს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ან საქართველოს რეგიონული განვითარებისა 
და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, შესაბამისი საწარმოებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების 
წინადადებათა საფუძველზე. საქართველოს მთავრობის მიერ სპეციალური წესის დაუდგენლობის შემთხვევაში, შესყიდვა უნდა 
განხორციელდეს სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონის შესაბამისად.
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mTavrobis administraciis informaciis Tanaxmad, mTavrobam bolo ori wlis ganmavlobaSi 20 
dadgenileba miiRo, romlebic saxelmwifo Sesyidvebis specialur wess Seexeboda:

 sawarmos dasaxeleba TariRi dadgenilebis 
nomeri

vada

1 ss “saqarTvelos rkinigza” da misi 
wilobrivi monawileobiT arsebuli/
dafuZnebuli kompaniebi da aseTi 
kompaniebis wilobrivi monawileobiT 
arsebuli/dafuZnebuli kompaniebi

25.12.14 706 1 weli

2 Sps „saqarTvelos myari narCenebis 
marTvis kompania“

19.09.14 560 1 weli

3 Sps „TbilaviamSeni“ da misi Svilobili 
sawarmoebi 

12.09.14 554 2 weli

4 Sps “saqarTvelos gaerTianebuli 
samelioracio sistemebis kompania”

22.05.14 355 14 Tve

5 ss “saqarTvelos rkinigza” da misi 
wilobrivi monawileobiT arsebuli/
dafuZnebuli kompaniebi da aseTi 
kompaniebis wilobrivi monawileobiT 
arsebuli/ dafuZnebuli kompaniebi

22.05.14 354 8 Tve

6 Sps “saqarTvelos gaerTianebuli 
wyalmomaragebis kompania”

18.03.14 233 9 Tve

7 Sps “EXPRESS” 12.03.14 219 2 weli

8 Sps “engurhesi” da Sps “vardnilhesebis 
kaskadi”

20.02.14 191 2 weli

9 Sps „marabda-karwaxis rkinigza“ 27.12.13 382 2 weli

10 Sps “saqarTvelos fosta” 05.11.13 283 2 weli

11 Sps “saqarTvelos latariis kompania” 05.11.13 282 1 weli 
(cvlileba 

12.03.14 #220)
12 ss “saqarTvelos energetikis 

ganviTarebis fondi”
18.09.13 241 2 weli

13 Sps “TeTnuldi developmenti” 31.05.13 135 2 weli

14 Sps “sastumro anaklia” 17.05.13 122 2 weli

15 Sps “saqarTvelos gazis transportirebis 
kompania”

06.09.13 228 2 weli

16 ss “saqarTvelos saxelmwifo 
eleqtrosistema”

07.03.13 53 2 weli

17 Sps “saxelmwifo samSeneblo kompania” 28.12.12 481 2 weli

18 Sps “demetre 96” 24.12.12 474 2 weli

19 Sps “TbilaviamSeni” 06.09.12 363 2 weli

20 Sps “saqarTvelos myari narCenebis 
marTvis kompania”

06.09.12 362 2 weli
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aRniSnuli cxrilidan Cans, rom kanonis Canaweri vadis SezRudvasTn dakavSirebiT mxolod 
pirobiTia, vinaidan vadis gasvlis Semdeg sawarmoebs isev umtkicdebodaT saxelmwifo Sesy-
idvis specialuri wesi. amaSi arc kanoni zRudavs saxelmwifos. amdenad, erTi da igive sawar-
moebis mimarT mTavrobas ramdenjerme aqvs miRebuli msgavsi gadawyvetilebebi. 

garda amisa, saxelmwifo Sesyidvebis kanoni ar zRudavs saxelmwifos wilobrivi monawileo-
biT dafuZnebul sawarmoebs, monawileoba miiRon saxelmwifo SesyidvebSi, rogorc mimwode-
blebma, rac, garkveulwilad, konkurencias uwevs sxva kerZo sawarmoebs da arakonkurentul 
garemos qmnis Tavisufal bazarze.

kidev erTi sakiTxi, romelic saxelmwifo Sesyidvebis konteqstSi unda ganvixiloT, aris 
SemTxveva, rodesac saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb kanoni uflebas aZlevs Semsyidvels, ga-
martivebuli wesiT ganaxorcielos Sesyidva, Tuki es dadgenili iqneba saqarTvelos mTavro-
bis samarTlebrivi aqtiT.61 aseTi aqti mTavrobam  2013-2014 wlebSi xuTi saxelmwifo sawar-
mos SemTxvevaSi gamosca, romlebmac, am aqtis safuZvelze, 16 Sesyidva ganaxorcieles. es 
sawarmoebia:

1. Sps `aeroportebis gaerTianeba~62 _ 9 Sesyidva; 

2. Sps `gudauris ganviTarebis saagento~63 _ 4;

3. Sps `saqarTvelos teleradiocentri~64 _ 1;

4. ss `universaluri samedicino centri~65 _ 1;

5. Sps `anaklia~66 _ 1.

kanonmdeblobis Tanaxmad, gamartivebuli saxelmwifo Sesyidva xorcieldeba saqarTve-
los mTavrobis samarTlebrivi aqtiT, saxelmwifoebrivi da sazogadoebrivi mniSvnelobis 
RonisZiebis SezRudul vadebSi Seuferxeblad Catarebis mizniT. Tumca, ras warmoadgens 
saxelmwifoebrivi da sazogadoebrivi mniSvneloba, kanonSi ganmartebuli ar aris. Sesabamis-
ad, yovel individualur SemTxvevaSi mTavroba Tavad wyvets, Tu ratom unda mieces konkret-
ul sawarmos gamartivebuli saxelmwifo Sesyidvis ufleba. garda amisa, kanonmdeblobiT ar 
aris dadgenili gamartivebuli Sesyidvis Tanxis farglebi. mTavrobis aqtiT, gamartivebuli 
Sesyidva SesaZloa ganxorcieldes nebismieri odenobis Tanxaze. amdenad, saxelmwifo Sesy-
idvebis gamartivebuli formiT ganxorcieleba mniSvnelovnad amcirebs saxelmwifo Sesyid-
vebis sajaroobas da  konkurentunarianobas. 

5.3. saxelmwifos wilobrivi monawileobiT Seqmnili sawarmoebis qoneba

ssip saxelmwifo qonebis erovnuli saagentos mier mowodebuli informaciis Tanaxmad, 
romelic 2014 wlis 1 agvistos mdgomareobiT arsebul monacemebs Seicavs, saxelmwifos 
wilobrivi monawileobiT dafuZnebul sawarmoTa aqtivebi jamSi 922,265,390  lars da 244,560 
aSS dolars Seadgens.67 aRsaniSnavia, rom kvlevaze muSaobis dros saagentodan informacia 
gamoviTxoveT 2015 welsac. mizani iyo sawarmoebis aqtivebis Sesaxeb informaciis miReba 2015 
wlis ianvris mdgomareobiT, Tumca, saagentom informacia ver mogvawoda misi ararsebobis 
gamo.68 Sesabamisad, diagramaSi mocemulia 10 yvelaze msxvili sawarmos aqtivebis Rirebule-
ba 2014 wlis agvistos mdgomareobiT:

61 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონის მე-101 მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტი.
62 საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 10 დეკემბრის #2236, 2014 წლის 9 ოქტომბრის #1835, 2014 წლის 5 სექტემბრის #1539, 2014 
წლის 26 ივნისის #1146, 2014 წლის 26 მარტის #496, 2014 წლის 20 თებერვლის #300, 2014 წლის 10 თებერვლის #201, 2013 წლის 21 
აგვისტოს #1096 და 2013 წლის 30 მაისის #516 განკარგულებები.
63 საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 26 აგვისტოს #1493, 2014 წლის 26 აგვისტოს #1492, 2014 წლის 16 იანვრის #59 და 2013 
წლის 30 ოქტომბრის #1509 განკარგულებები.
64 საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 აპრილის #689 განკარგულება.
65 საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 24 დეკემბრის #2409 განკარგულება.
66 საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 აგვისტოს #1431 განკარგულება.
67 სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მიერ მოცემულია ინფორმაცია 183 საწარმოსთან დაკავშირებით. მათ შორის 
21 - სააქციო და 162 - შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებაა.
68 სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს 2014 წლის 19 აგვისტოს #14/30969 და 2015 წლის 05 მარტის #14/12053 წერილი.
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diagramaSi mocemulia msxvili sawarmoebis xelmZRvanelebis/direqtorebis wliuri Semosav-
lebi deklaraciebis mixedviT, rac gulisxmobs, rom aRniSnuli sawarmoebis brunva wliurad 
100,000 lars aRemateboda. Tumca, deklaracia wardgenili ar aqvs da, Sesabamisad, diagramaSi 
asaxuli ar aris sami msxvili sawarmo:

1. Sps `saqarTvelos sazRvao sanaosno~ (kapitali _ 79 milion larze meti);

2. Sps `gudauris ganviTarebis saagento~69 (kapitali _ 64 milion larze meti);

3. ss ̀ tuberkulozisa da filtvis daavadebaTa erovnuli centri~ (kapitali _ 23 milion 
larze meti).

sajaro samsaxuris biurom gvacnoba, rom aRniSnuli kompaniebis xelmZRvanelTa Sesaxeb in-
formacia biuros Tanamdebobis pirTa qonebrivi mdgomareobis deklaraciebis monacemTa ba-
zaSi ar moipoveba, Sesabamisad, maT ar aqvT wardgenili deklaracia.70 aRsaniSnavia, rom samive 
sawarmo saxelmwifos 100%-iani wilobrivi monawileobiT aris dafuZnebuli. Tu mxedvelo-
baSi miviRebT aRniSnuli sami kompaniis kapitalis odenobas, naklebad savaraudoa, rom maTi 
wliuri brunva 100,000 larze naklebi yofiliyo. sayuradReboa isic, rom maTi wliuri brun-
vis Sesaxeb informacias ar flobs saxelmwifo qonebis erovnuli saagentoc.71 es magaliTi 
kargad asaxavs saxelmwifo sawarmoebis gamWvirvalobis dabal standarts.

5.4. momgebiani sawarmoebi

Tanamdebobis piris qonebrivi mdgomareobis deklaraciebis mixedviT, 52 saxelmwifo sawar-
mos wliurma brunvam, TiToeul SemTxvevaSi, 100,000 larze mets miaRwia, Tumca, 2013 wels 
saxelmwifo qonebis erovnuli saagentos daqvemdebarebaSi myofi im periodSi moqmedi sawar-
moebidan72 mxolod 13% iyo momgebiani. vinaidan saagento am dromde ar flobs 2014 wlis 
monacemebs sawarmoebis mogebasTan dakavSirebiT,73 qvemoT warmodgenil diagramaSi moce-
mulia 2011-2013 wlebis manZilze saxelmwifo qonebis erovnuli saagentos marTvaSi myofi 
momgebiani sawarmoebis raodenoba.

saagentom mxolod saxelmwifos 51%-ze meti wilobrivi monawileobiT moqmedi 70 sawarmos 
finansuri angariSgebis safuZvelze mogvawoda informacia, romelTa mogeba 2011 wels 152,8 
mln. lars Seadgenda, 2012 wels _ 12,6 mln. lars, xolo 2013 wels _ 30,9 mln. lars. 

saxelmwifo qonebis erovnuli saagentos mier mowodebuli informaciis Tanaxmad, 2011 wlis 
mogebaSi udidesi wili, kerZod 146,7 milioni lari, erT sawarmoze _ Sps `saxelmwifo mom-
saxurebis biuroze~ modis, romelmac aRniSnuli mogeba qonebis gayidvidan miiRo. momdevno 
wlebSi aseTi privatizeba ar ganuxorcielebia, xolo 2013 weli 12 milion larze meti zaral-
iT daasrula.74

69 შპს გუდაურის განვითარების სააგენტოს 2014 წლის 8 ოქტომბერს რეორგანიზაციის შედეგად შეეცვალა საფირმო სახელწოდება 
და დღევანდელი მდგომარეობით შპს მთის კურორტების განვითარების კომპანიის სახელით ფუნქციონირებს.
70 საჯარო სამსახურის ბიუროს 2015 წლის 23 აპრილის #გ3193 წერილი.
71 სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს 2015 წლის 05 მარტის #14/12053 წერილი.
72 373 საწარმო.
73 სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს 2015 წლის 05 მარტის #14/12053 წერილი.
74 სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს 2014 წლის 30 ოქტომბრის #14/41121 წერილი.
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5.5.  sawarmoebis  onlain-gamWvirvaloba

saxelmwifo sawarmoebis gamWvirvalobis erT-erT mniSvnelovan faqtors warmoadgens in-
ternet-sivrceSi maTze informaciis xelmisawvdomoba, rasac Tanamedrove pirobebSi yve-
laze metad veb-gverdebi uzrunvelyofs. im fonze, rodesac saxelmwifo sawarmoebis qoneba 
miliards aRwevs, kidev ufro metad izrdeba maTi angariSvaldebuleba sazogadoebis winaSe.  

am kuTxiT, onlain-monitoringi ganxorcielda yvela sawarmoze, romelTa kapitali 1,000,000 
lars aRemateboda (sul 36 sawarmo). sayuradReboa, rom, magaliTad, Sps `saxelmwifo momsax-
urebis biuros~, romelic 2014 wlis mdgomareobiT yvelaze msxvili kompania iyo da romlis 
kapitali 226,355,957 lars Seadgenda, veb-gverdi ar gaaCnia.

36 sawarmodan, romelTa kapitali erT milions lars aRemateba, mxolod qvemoT warmodge-
nil 14 sawarmos aqvs veb-gverdi, Tumca isini ar Seicavs iseT informacias, romelic sawarmos 
Riaobasa da angariSvaldebulebas uzrunvelyofs. kerZod, ar aris warmodgenili sawarmos 
angariSebi da, xSir SemTxvevaSi, ar aqvT miTiTebuli kompaniis miznebi, xedvebi da misia:

1. Sps `aeroportebis gaerTianeba~
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2. Sps `demetre 96~

3. Sps `marabda-karwaxis rkinigza~
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4. Sps `regionuli jandacvis centri~

5. ss `tuberkulozisa da filtvis daavadebaTa erovnuli centri~
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6. Sps `saqaeronavigacia~

7. Sps `saqarTvelos teleradiocentri~
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8. Sps `saqarTvelos fosta~

9. Sps `akad. b. naneiSvilis saxelobis fsiqikuri janmrTelobis erovnuli centri~
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10. Sps `fsiqikuri janmrTelobis da narkomaniis prevenciis centri~

11. ss `infeqciuri paTologiis, Sidsisa da klinikuri imunologiis samecnie-
ro-praqtikuli centri~
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12. Sps `teqnikuri specialistebis momzadebis centri~

13. Sps `saqavtotransi~
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14. Sps `sazRvao teqservisi~

miuxedavad imisa, rom internet-sivrceSi ramdenime sawarmos veb-gverdi arsebobs, isini 
srulyofilad mainc ver pasuxobs gamWvirvalobis standartebs. am kuTxiT mniSvnelovania 
ramdenime aspeqti, romlebsac saitebis umravlesoba ver akmayofilebs. kerZod:

•	 arcerT sawarmos ar aqvs gamoqveynebuli wliuri angariSebi (auditis, finansuri da 
a.S.);

•	 mxolod ramdenime maTgans aqvs ganTavsebuli informacia kompaniis miznebis, misi-
isa da xedvis, agreTve, saxelmwifo Sesyidvebis (tenderebi, auqcionebi) an kadrebis 
SerCevis Sesaxeb.

saboloo jamSi, vercerTi msxvili sawarmo, romlis kapitali milion lars aRemateba, ver uz-
runvelyofs gamWvirvalobis principebis saTanadod dacvas. 
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daskvna

kvlevaSi asaxuli informaciis Sedegad, ramdenime mniSvnelovani daskvnis gakeTeba SeiZleba: 

•	 ar arsebobs saTanado regulacia, romelic saxelmwifos sakuTrebaSi arsebuli 
sawarmoebis gamWvirvalobis Tundac minimalur standarts daadgens;

•	 saxelmwifo qonebis erovnuli saagentos mier gaweuli saqmianoba, romelic saxelmwi-
fos wilobrivi monawileobiT Seqmnil sawarmoebTan aris dakavSirebuli, ver CaiTv-
leba korufciis prevenciisa da masTan  brZolis efeqtur meqanizmad;

•	 qonebis marTvis erovnuli saagentos marTvis rgolSi Semaval sawarmoebSi dabalia im 
sawarmoTa ricxvi, romelTac gaaCniaT eTikis maregulirebeli wesebi da TviTSefase-
bis dokumentebi;

•	 saagentos marTvaSi arsebul arcerT sawarmoSi am dromde mmarTveli rgolis daniSv-
na konkursis wesiT ar ganxorcielebula da, samwuxarod, msgavsi valdebuleba arc 
kanoniT ar aris gansazRvruli. amasTan, konkursis da SejibrebiTobis wesebis gamor-
icxva TavisTavad zrdis sawarmoebSi menejerul poziciaze dasaniSn pirTa mimarTebiT 
gadawyvetilebis erTpirovnulad, piradi simpaTiiT miRebis SesaZleblobas; 

•	 saxelmwifo qonebis erovnuli saagentos marTvaSi arsebuli sawarmoebis mniSvnelo-
vani nawili wamgebiania; 

•	 problemuria sawarmoebSi dasaqmebul pirTa raodenobis Sesaxeb zusti informaciis 
arseboba, rac aRniSnuli sawarmoebis mxridan angariSvaldebulebis  sistemis sisus-
teze miuTiTebs;

•	 ar aris gansazRvruli sawarmoebis mxridan wliuri angariSebis wardgenis forma, wesi 
da pirobebi. Sesabamisad, msgavsi dokumentebis ararseboba uaryofiT gavlenas axdens 
sawarmoebTan dakavSirebiT sruli informaciis xelmisawvdomobaze;

•	 saxelmwifos wilobrivi monawileobiT Seqmnil sawarmoTa umetesobas ar gaaCnia 
veb-gverdi, ar arsebobs proaqtiulad gamoqveynebuli informacia ganxorcielebu-
li RonisZiebebis, samomavlo gegmebis, wliuri angariSebisa da sxva msgavsi xasiaTis 
sakiTxebis Sesaxeb. 

saWiroa, rom xelisuflebam qmediTi nabijebi gadadgas saxelmwifos wilobrivi monawileo-
biT dafuZnebuli sawarmoebis gamWvirvalobis gasaZliereblad, rac SesaZloa gamoixatos 
sawarmoebSi saTanado eTikis kodeqsebis, korufciis prevenciis da Sida auditis dokumen-
tebis miReba-danergvaSi.

mniSvnelovania, ganisazRvros sawarmoebis mxridan wliuri angariSebis wardgenis forma, 
wesi da pirobebi. amasTan, aucilebelia, rom angariSebSi saTanadod aisaxos sawarmoebis gam-
WvirvalobasTan dakavSirebuli sakiTxebi.

xelisuflebam, saxelmwifos marTvaSi arsebuli sawarmoebis gamWvirvalobis mizniT, unda 
uzrunvelyos saukeTeso saerTaSoriso gamocdilebis analizi da praqtikaSi misi danergva.  
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დანართი 1: 
სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული საწარმოები 2015 წლის 17 თებერვლის 
მდგომარეობით.

# საწარმოს დასახელება ფორმა საიდენ. 
ნომერი წილი საქმიანობის სფერო

1 თბილისის ზონალური ს/კ 
საპროექტო ინსტიტუტი შპს 204861881 100% მშენებლობა

2 საქავტოტრანსი შპს 211345089 100% მგზავრთა მომსახურება

3 მეფუტკრეობის 
მარეგულირებელი საბჭო შპს 204442442 100% ქართული ფუტკრის აღორძინება

4 ორბელის ღვინის ქარხანა შპს 242574610 100% მეღვინეობა
5 საქტრანსგაზმრეწვი სს 204892189 100% მრეწველობა

6
საქართველოს გეოლოგიისა 
და სამთო საქმის ეროვნული 
კომპანია

სს 204988022 96% გეოლოგიური კვლევები

7 კოჯრის კეთილმოწყობა შპს 226572937 47% კომუნალური მომსახურება
8 ელმავალმშენებელი სს 200002068 12% ელმავლების მშენებლობა რემონტი
9 თბილგვირაბმშენი შპს 202886332 100% გვირაბების მშენებლობა

10 საქპრესა სს 203838936 15% კომუნიკაცია
11 ფონიჭალა - 2007 შპს 206290217 100% გეოლოგიური კვლევები
12 საქგაზმშენი სს 208141312 100% მშენებლობა
13 ჭიათურის ავტოსადგური შპს 215592446 49% მომსახურება
14 ნერგი შპს 226517882 100% სოფლის მეურნეობა

15 სამეცნიერო-საწარმოო 
კომპანია ეიტსკი შპს 200004002 100% სამეცნიერო კვლევა

16 საქნავთობპროდუქტი შპს 201990701 100% მომსახურება
17 ავტობაზა შპს 202054150 100% ტრანსპორტი
18 მ.ტ. (მშენტექნიკოსი) შპს 202282859 63% მშენებლობა
19 სპეცგეო 2008 შპს 202451060 100% გეოლოგიური კვლევები
20 ქართული ბაზარი შპს 203822827 100% მომსახურება

21 საქართველოს ტუნგო და 
ეთერზეთი სს 203860330 10% ეთერზეთოვანი ნედლეულის 

წარმოება

22
თბილისი მეყვავილეობის 
საწარმოო სავაჭრო მეურნეობა შპს 204378477 100% ყვავილების მოყვანა რეალიზება
ალექსანდრა

23 გეო-ტეკი შპს 204396563 51% მშენებლობა
24 მარაბდა-კარწახის რკინიგზა შპს 204522436 100% ტრანსპორტი
25 ტრანსტექნიკა შპს 204577001 100% ყველა სახის საქმიანობა
26 მთავარსაქწყალმშენი შპს 205005536 100% მშენებლობა
27 სპეც-კაპ სერვისი შპს 205017621 100% ნავთობ საძიებო ტერმინალი

28 საქართველოს 
ნავთობსადენების კომპანია სს 206034469 100% ნავთობის ტრანსპორტირება

29 წყალმშენი-ლილო შპს 206182708 100% რკინა-ბეტონის კონსტრუქციების 
წარმოება

30 საქგეოსერვისი შპს 206222942 100% მრეწველობა
31 სამთომაშველი შპს 206303917 100% სამაშველო სამიანობა

32
საქართველოს ნავთობისა და 
გაზის სერვისული შპს 206339924 100% მომსახურება
კომპანია

33 ელექტროსამონტაჟო 
მატარებელი N1 შპს 208141544 100% ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები
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34 საქაერონავიგაცია შპს 208144051 100% კომუნიკაცია
35 დუღაბი სს 208156092 49% ხის დამუშავება
36 აგრომონტაჟი სს 211358207 59% სამონტაჟო სამუშაოები
37 გეოინდუსტრია შპს 211359484 100% გეოლოგიური კვლევები
38 ქუთაისის აეროპორტი შპს 212671973 100% ტრანსპორტი
39 გზამშენი №26 შპს 212674970 100% გზის მშენებლობა
40 სსბ პროექტხელსაწყო შპს 212681917 100% პროექტირება
41 იჯიესი შპს 212699686 50% მრეწველობა
42 რიონი ss 212705517 62% მრეწველობა
43 ქუთაისწყალმშენი შპს 212842637 100% სამელიორაციო სამუშაოები

44 ნადარბაზევის მეთესლეობის 
საწარმო შპს 217887473 100% ხორბლის მიღება რეალიზება

45 ხურვალეთის მეთესლეობის 
საწარმო შპს 217887883 100% ხორბლის მიღება რეალიზება

46 ზუგდიდსერვისი შპს 219982053 100% უძრავიქ ონების გაქირავება

47

ზუგდიდის კომუნალური 
მეურნეობის 
მრავალდარგოვანი სს 219982936 75% კომუნალური მომსახურება

გაერთიანება

48 ცეკავშირის ზუგდიდის 
სასურსათო კომბინატი სს 219983908 51% დაფნის მიღება-გადამუშავება

49 ზუგდიდავტოტრანსსერვისი შპს 219995762 100% ტრანსპორტი
50 სათბური შპს 221267536 100% სოფლის მეურნეობა
51 ურავი სს 222934608 75% მრეწველობა

52 ახალგორის საგზაო 
სამმართველო შპს 223234391 100% მომსახურება

53 ახალგორის 
ავტოსატრანსპორტო საწარმო შპს 223236040 100% მომსახურება

54 ბავრა შპს 223351414 100% სასოფლო სამეურნეო 
პროდუქტების წარმოება

55 უნიონი შპს 225379587 20% მეღვინეობა
56 ახალი სამგორი შპს 226526943 100% სოფლის მეურნეობა
57 ბროილერი სს 226529708 10% მეფრინველეობა
58 სათბური შპს 226529959 100% სოფლის მეურნეობა
59 თეკო სს 226574098 90% მეფრინველეობა

60 წინანდალი -საქართველოს 
ღვინის საგანძური შპს 231167634 100% მეღვინეობა

61 მარმარილო სს 234160109 56% მრეწველობა
62 აგროტექსერვისი შპს 234178261 100% მომსახურება
63 ენერგომშენკონსტრუქცია XXI შპს 236044473 100% კომუნალური მომსახურება
64 დევები შპს 236061364 67% მრეწველობა

65 ოზურგეთის 
ნავთობპროდუქტი სს 237058517 72% ენერგეტიკა

66 დასუფთავება შპს 237081901 100% მომსახურება
67 მშენებელი შპს 237097182 100% სამშენებლო სამუშაოების წარმოება
68 საჩხერის საწარმოო კომბინატი სს 239395622 75% სამშენებლო ქვის გადამუშავება
69 საყალიბე ქვიშები შპს 239402179 49% მშენებლობა
70 სენაკის ავტოტრანსი შპს 239862234 100% ტრანსპორტი
71 გეჯეთი 2000 სს 239862261 100% მეჩაიეობა
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72
სენაკის სანაშენე მუშაობისა 
და ხელოვნური დათესვის 
სადგური

შპს 239867177 100% პირუტყვის ხელოვნური 
დათესვლა და სანაშენე მუშაობა

73 რენტა შპს 239868336 100% მომსახურება
74 გეჯეთის თევზი შპს 239885861 100% თევზის მოშენება ჭერა
75 ხორშის ეთერზეთი სს 239897858 100% მრეწველობა
76 წნორის ღვინის ქარხანა შპს 240389502 100% მეღვინეობა
77 ბებნისის სანერგე შპს 240887572 100% სოფლის მეურნეობა
78 ქარელის აგრარული ბაზარი შპს 240899300 50% სოფლის მეურნეობა
79 ჯვარი-94 სს 242728811 43% კომუნალური მომსახურება
80 ჯვარის აგრარული ბაზარი შპს 242729179 100% მომსახურება
81 ჯვარის ნავთობპროდუქტი სს 242729286 56% დარგობრივი
82 ხაშურის მინის ტარა სს 243855734 23% მინის ბოთლების წარმოება
83 ხობის კომუნალური სერვისი შპს 244547200 100% მომსახურება
84 ავიაკომპანია აბავია შპს 249250313 100% ტრანსპორტი
85 კეხვიჰესი შპს 255506027 100% ელექტროენერგიის წარმოება
86 ბისტრო შპს 212676102 25.00% საკვები ობიექტი
87 საზღვაო ტექსერვისი შპს 245431206 100% ტრანსპორტი

88 საქართველოს საზღვაო 
სანაოსნო შპს 245400748 100% ტრანსპორტი

89 საქსპეცტრანსი შპს 205064446 100% ტრანსპორტი
90 ლეჟუბანი შპს 215600437 100% საბიაო მომსახურება

91 ზესტაფონის საგზაო 
სამმართველო შპს 230029288 100% გზების მშენებლობა

92 ამური შპს 233643260 100% სოფლის მეურნეობა
93 კოლხიდმშენი შპს 233643778 100% მშენებლობა

94 შემოქმედის ექსპერიმენტული 
ჩაის საწარმო შპს 237070049 100% ჩაის მიღება რეალიზაცია

95 ცაგერის 16 ს.ს სამმართველო შპს 242572195 100% გზების მოვლა
96 ნავთობპროდუქტი სს 219617859 51% მომსახურება
97 თუშეთგზა შპს 231167741 100% გზების მოვლა
98 ზეინდარი შპს 229654111 100% სოფლის მეურნეობა
99 იუნიორმშენი შპს 236041341 60% მშენებლობა

100 კევრი შპს 242262056 100% სოფლის მეურნეობა
101 ხობის ნავთობპროდუქტი შპს 244548110 51% ენერგეტიკა

102 გარდაბნის 
ავტოსატრანსპორტო საწარმო შპს 226517980 100% ტრანსპორტი

103 ავტოტრანსი Sps 238113313 100% ტრანსპორტი
104 საქენერგოტექრემონტი ss 236038220 46% ენერგეტიკა
105 ნავთობი სს 233642975 100% ენერგეტიკა
106 კომუნა შპს 232577538 100% კომუნალური მომსახურება
107 წისქვილკომბინატი შპს 440388590 100% წარმოება
108 წალკაგაზი შპს 243126443 100% გაზით მომსაზურება
109 ვარდისუბანი შპს 215083610 70% სოფლის მეურნეობა

110 ავტოტრანსრეგულირება 
სამცხე-ჯავახეთი შპს 224070831 100% ტრანსპორტი

111 გუდაურის განვითარების 
სააგენტო შპს 215096367 100% მშენებლობა
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112 სახელმწიფო მომსახურეობის 
ბიურო შპს 404389372 100% მომსახურება

113 საქართველოს აეროპორტების 
გაერთიანება შპს 404389693 100% ტრანსპორტი

114 წყაკლანალი XXI შპს 404870234 100% მომსახურება

115

სანაშენე მუშაობის და 
სასოფლო-სამეურნეო 
ცხოველთა

შპს 223352173 100% ცხოველთა ხელოვნური 
დათესვლის სადგური 

დათესვლის ჯავახეთის 
სადგური

116 კოლერი შპს 200008044 100% -
117 ილეკრო შპს 211352141 20% -
118 ცაგერის ღვინის ქარხანა შპს 242573746 100% მეღვინეობა
119 იმერეთი - 95 შპს 212808443 100% ავტომანქანების გაზით მომარაგება
120 აგრომეურნეობა ჭართალი შპს 229277047 100% ცხვრის მოშენება რეალიზება
121 ავტომოტოსერვისი სს 231167750 2% -
122 ენერგორემმშენი სს 204378191 9% ელექტროენერგიიტ მომარაგება

123 შენობა-ნაგებობების 
მშენებელი სს 208141438 8% მშენებლობა

124 რეაბილიტაცია შპს 206096419 100%

პრობლემატური კომპანიების 
ლიკვიდაცია რეორგანიზაცია 
გაკოტრებისთვის ინფორმაციის 
მოძიება და ამავე კომპანიების 
ხელმძღვანელობა

125 პროგრესი Sps 221274859 50% -
126 აბასთუმანი შპს 219988976 100% მეტუნგეობა, მეჩაიეობა
127 ბორი ოილი შპს 248436287 40% ვაჭრობა
128 ქალაქ ბოლნისის აგრობაზარი შპს 225393197 100% ვაჭრობა

129 თერმული წყლები შპს 404419214 100% მოსახლეობის გოგირდოვანი 
წყლით მომარაგება

130 ტროპიკი შპს 204562794 100% -
131 ნინოწმინდის უბონი შპს 236686528 56%  

132 საქართველოს 
ტელერადიოცენტრი შპს 203829250 100% კომუნიკაცია

133 ხეცერა შპს 219988182 100% სოფლის მეურნეობა

134 თბილავიამშენი შპს 206125496 100%
სამხედრო და სამოქალაქო 
საავიაციო ტექნიკისა და 
შეიარაღების დაპროექტება და სხვა

135 ენერგოქსელპროეტი შპს 204383363 100% მაღალი ძაბვის ანძების მოვლა 
პატრონობა

136 გზაარამადნეული შპს 209442110 100% ქვა ღორღის გადამუშავება
137 აღმშენებელი შპს 202886859 100% მშენებლობა
138 პურის მიმღები სს 224065794 100% მშენებლობა
139 პროგრესი XXI სს 208190152 100% -
140 ადიგენის მეგზევე შპს 222722631 100% -
141 ტექნიკა Sps 240389076 100% -
142 საქწყალმშენი ss 206129134 100% -
143 ალუკენთი შპს 217873665 100% -
144 შანს ოილი Sps 212705045 100% ვაჭრობა

145 უნივერსალური სამედიცინო 
ცენტრი სს 405001466 100% სამედიცინო მომსახურება
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146 შიდა ქართლის პირველადი 
ჯანდაცვის ცენტრი შპს 227721383 100% მემცენარეობა

147 კურორტ წყალტუბოს 
განვითარების კომპანია შპს 243572594 100% მომსახურება

148 საქართველოს სახელმწიფო 
დაზღვევა სს 202887064 100% მომსახურება

149
ვ. სანიკიძის სახელობის 
ომის ვეტერანთა კლინიკური 
ჰოსპიტალი

შპს 202054908 100% სამედიცინო მომსახურება

150

მოზრდილთა და 
ბავშვთა პათოლოგიის 
პათოლოგანატომიური 
სამეცნიერო-პრაქტიკული 
ცენტრი

შპს 202065807 100% სამედიცინო მომსახურება

151
ტუბერკულიოზისა და 
ფილტვის დაავადებათა 
ეროვნული ცენტრი

სს 202172139 100% სამედიცინო მომსახურება

152

ნ.მახვილაძის სახელობის 
შრომის მედიცინის და 
ეკოლოგიის სამეცნიერო 
კვლევითი ინსტიტუტი

სს 202887126 100% სამედიცინო მომსახურება

153
აკადემიკოს ე. ფიფიას 
სახელობის სახალხო 
კლინიკური საავადმყოფო”

შპს 202353755 100% სამედიცინო მომსახურება

154 საქკოოპსერვისი შპს 203850092 100% ტურისტული მომსახურება
155 მინა სს 236034830 0% მიწის წარმოება

156

თბილისის ბალნეოლოგიური 
კურორტი” “Tbilisi- SPA” 
ჯანმრთელობის და 
სამედიცინო რეაბილიტაციის 
ეროვნული სამეცნიერო-
პრაქტიკული ცენტრი

შპს 204380035 100% სამედიცინო მომსახურება

157
ბალნეოლოგიური 
სანატორიუმ-
პროფილაქტორიუმი ნიჩაფა

შპს 230067030 100% სამედიცინო მომსახურება

158
საქართველოს მაღალი 
ტექნოლოგიების ეროვნული 
ცენტრი

შპს 204862372 100% სამეცნიერო კვლევა

159
თბილისის ბავშვთა 
ინფექციური კლინიკური 
საავადმყოფო

შპს 204871594 100% სამედიცინო მომსახურება

160
საქართველოს ტელევიზიისა 
და რადიომაუწყებლობის 
ინსტიტუტი

შპს 204873057 100% საგანმანათლებლო საქმიანობა

161 საქართველოს სატრასტო-
საინვესტიციო კორპორაცია შპს 204878891 100% მომსახურება

162

აკადემიკოს ნიკოლოზ 
ყიფშიძის სახელობის 
ცენტრალური 
საუნივერსიტეტო კლინიკა

შპს 205165453 100% სამედიცინო მომსახურება

163
 კლინიკური პათოლოგიის 
სამეცნიერო-პრაქტიკული 
ცენტრი

შპს 206051449 100% სამედიცინო მომსახურება

164 ტექნიკური სპეციალისტების 
მომზადების ცენტრი შპს 206107540 100% საგანმანათლებლო საქმიანობა
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165 საქმედტექნიკა შპს 208144890 100% სამედიცინო მომსახურება

166
ვერცხლის შემცველი 
ნარჩენების გადამამუშავებელი 
საწარმო ვერცხლი

შპს 208146157 100% სამედიცინო მომსახურება

167  ქალაქ თბილისის ფსიქიკური 
ჯანმრთელობის ცენტრი შპს 209446900 100% სამედიცინო მომსახურება

168

დეზინფექციის დეზინსექციის 
დერატიზაციისა და 
სტერილიზაციის 
სპეციალიზირებული 
ეპიდზედამხედველობის სამს

შპს 211327410 100% სამედიცინო მომსახურება

169 სამედიცინო რეაბილიტაციის 
ამბულატორიული ცენტრი შპს 211331389 100% სამედიცინო მომსახურება

170

ინფექციური პათოლოგიის 
შიდსისა და კლინიკური 
იმუნოლოგიის სამეცნიერო-
პრაქტიკული ცენტრი

ss 212153756 100% სამედიცინო მომსახურება

171 გამომცემლობა “ნაკადული” შპს 212273467 100% გამომცემლობა

172 ქუთაისის N2 ქალთა 
კონსულტაცია შპს 212674765 100% სამედიცინო მომსახურება

173 ქუთაისის რეგიონალური 
სისხლის ბანკი შპს 212677566 100% სამედიცინო მომსახურება

174 სასტუმრო თბილისი შპს 212678075 100% სასტუმრო მომსახურება

175 ქუთაისის მოზარდთა N5 
პოლიკლინიკა შპს 212686477 100% სამედიცინო მომსახურება

176 ქუთაისის ფსიქიკური 
ჯამრთელობის ცენტრი შპს 212693762 100% სამედიცინო მომსახურება

177

ქუთაისის დ ნაზარიშვილის 
სახ საოჯახო მედიცინის 
და საოჯახო მედიცინის 
რეგიონალური სასწავლო 
ცენტრი

შპს 212693780 100% სამედიცინო მომსახურება

178 ქუთაისის სამხარეო 
ნარკოლოგიური ცენტრი შპს 212697429 100% სამედიცინო მომსახურება

179
შშმ და სხვა სოციალურად 
დაუცველ პირთა სასწავლო 
საწარმო

შპს 212704304 100% სამედიცინო მომსახურება

180 ქურთის საავადმყოფო” შპს 217881175 100% სამედიცინო მომსახურება
181 სტომადენტი შპს 219619679 100% სამედიცინო მომსახურება

182
ტყიბულის რაიონული 
მრავალპროფილიანი 
საავადმყოფო

შპს 219619697 100% სამედიცინო მომსახურება

183 სასტუმრო ტყიბული შპს 219625966 100% სასტუმრო მომსახურება
184 ზუგდიდის ფარმაცია შპს 219984596 100% სამედიცინო მომსახურება

185
ზუგდიდის 
პროფილაქტიკური 
დეზინფექციის განყოფილება

შპს 219984952 100% სამედიცინო მომსახურება

186 ზუგდიდის კულტურისა და 
ხელოვნების სახლი შპს 220377839 100% კულტურულ საგანმანათლებლო 

საქმიანობა
187 სანატორიუმი მეტალურგი შპს 221268553 99% სასტუმრო მომსახურება

188
აბასთუმნის 
ტუბსაწინააღმდეგო 
საავადმყოფო”

შპს 222717246 100% სამედიცინო მომსახურება
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189 ახალგორის რაიონული 
პოლიკლინიკა შპს 223234426 100% სამედიცინო მომსახურება

190 ახალგორის რაიონული 
საავადმყოფო შპს 223234435 100% სამედიცინო მომსახურება

191
ახალგორის სასწრაფო 
სამედიცინო დახმარების 
სამსახური 03”

შპს 223237192 100% სამედიცინო მომსახურება

192 ახალციხის რაიონული 
საავადმყოფო ss 224066891 100% სამედიცინო მომსახურება

193 პანსიონატი პლატო ss 226109449 99% საკურორტო მომსახურეობა
194 მთის ხეობა ss 226109804 99% საკურორტო მომსახურეობა

195 საფეხბურთო კლუბი 
ბორჯომი შპს 226148763 100% სპორტული კლუბი

196 სერვისი - 8 შპს 226164717 100% ტურისტული მომსახურება
197 კურორტი ახტალა ss 227720883 100% საკურორტო მომსახურეობა

198 ზესტაფონის რაიონის 
ცენტრალური პოლიკლინიკა შპს 230030150 100% სამედიცინო მომსახურება

199 ზესტაფონის რკინიგზის 
საკვანძო საავადმყოფო შპს 230039142 100% სამედიცინო მომსახურება

200 მანგლისის საავადმყოფო 
პოლიკლინიკა შპს 230805117 100% სამედიცინო მომსახურება

201 მკურნალი შპს 231169491 100% სამედიცინო მომსახურება

202 თელავის სამხარეო 
ნარკოლოგიური ცენტრი შპს 231171148 100% სამედიცინო მომსახურება

203
თელავის 
ფსიქონევროლოგიური 
დისპანსერი

შპს 231171157 100% სამედიცინო მომსახურება

204
პროფესორ შოთაძის 
სახელობის ჩხარის საუბნო 
საავადმყოფო”

შპს 231961213 100% სამედიცინო მომსახურება

205 ნევრონი შპს 233642662 100% სამედიცინო მომსახურება
206 გურიის სამედიცინო ცენტრი შპს 233646757 100% სამედიცინო მომსახურება

207
მცხეთის სამხარეო 
მრავალპროფილიანი 
საავადმყოფო

შპს 236035438 100% სამედიცინო მომსახურება

208 მკურნალი შპს 236035483 100% სამედიცინო მომსახურება

209 რეგიონული ჯანდაცვის 
ცენტრი შპს 236035517 100% სამედიცინო მომსახურება

210

ნინოწმინდის საავადმყოფო-
პოლიკლინიკური და 
სასწრაფო სამედიცინო 
დახმარების სამსახური-03-ის 
გაერთიანeba

შპს 236690103 100% სამედიცინო მომსახურება

211 ოზურგეთის რეგიონალური 
სტომატოლოგიური ცენტრი შპს 237081616 100% სამედიცინო მომსახურება

212 სამტრედია 2002 სს 238725947 100% სასტუმრო მომსახურება
213 მომავალი შპს 238750106 100% სამედიცინო მომსახურება
214 კურორტი მენჯი სს 239860021 100% საკურორტო მომსახურეობა

215
სენაკის საავადმყოფო-
პილიკლინიკური 
გაერთიანება

შპს 239865071 100% სამედიცინო მომსახურება

216 სენაკის ბავშვთა საავადმყოფო შპს 239866542 100% სამედიცინო მომსახურება

217
ამბოლატორიული 
პოლიკლინიკური 
გაერთიანება

შპს 239866551 100% სამედიცინო მომსახურება
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218 სენაკის სამშობიარო სახლი შპს 239866560 100% სამედიცინო მომსახურება

219 სარაიონთაშორისო 
ფსიქონერვიული დისპანსერი შპს 239866579 100% სამედიცინო მომსახურება

220 სენაკის რაიონული 
საავადმყოფო სს 239866588 100% სამედიცინო მომსახურება

221 ჯანმრთელობა შპს 240392918 100% სამედიცინო მომსახურება

222 ბედიანის ფსიქიატრიული 
საავადმყოფო შპს 243123455 100% სამედიცინო მომსახურება

223
ალ. ქაჯაიას სახელობის 
სურამის ფსიქიატრიული 
საავადმყოფო

შპს 243858544 100% სამედიცინო მომსახურება

224 სანატორიუმი სურამი სს 243863333 99% საკურორტო მომსახურეობა

225 გ. ჯომართიძის სახელობის 
ხაშურის სტადიონი შპს 243892178 100% სპორტული საქმიანობა

226

აკად. ბ.ნანეიშვილის 
სახელობის ფსიქიკური 
ჯანმრთელობის ეროვნული 
ცენტრი

შპს 244969370 100% სამედიცინო მომსახურება

227
ვახტანგ ბოჭორიშვილის 
სახელობის სეფსისის 
საწინაღმდეგო ცენტრი

შპს 212153747 100% სამედიცინო მომსახურება

228

ო. ჩხობაძის სახ. ინვალიდთა 
და ხანდაზმულთა 
სამკურნალო რეაბილიტაციის 
კლინიკური ცენტრიklinikuri 
centri”

შპს 212672080 100% სამედიცინო მომსახურება

229
ძოწენიძის სახ. იმერეთის 
სამხარეო კლინიკური 
საავადმყოფო

სს 212693539 100% სამედიცინო მომსახურება

230

დასავლეთ საქართველოს 
ტუბერკულიოზისა და 
ფილტვის დაავადებათა 
ცენტრი

შპს 212691354 100% სამედიცინო მომსახურება

231 საგარეჯოს რაიონული 
საავადმყოფო სს 238143200 100% სამედიცინო მომსახურება

232 ზაზა ფანასკერტელი სს 240886145 100% სამედიცინო მომსახურება

233 გარდაბნის რაიონული 
საავადმყოფო შპს 226523615 100% სამედიცინო მომსახურება

234 ქუთაისის პრესის სახლი შპს 212677673 100% გამომცემლობა
235 რეგიონული ჰოსპიტალი შპს 404381165 100% სამედიცინო მომსახურება

236 თერჯოლის რაიონული 
პოლიკლინიკა შპს 231954613 100% სამედიცინო მომსახურება

237 გალის ჯანდაცვის სისტემის 
რეაბილიტაცია შპს 244561942 100% სამედიცინო მომსახურება

238 საქართველოს ფოსტა შპს 203836233 100% საფოსტო მომსახურება

239 წყალტუბმინწყლები სს 221269918 100% მინერალური წყლით 
უზრუნველყოფა

240 ბორჯომის სამკურნალო 
საწარმოო გაერთიანება შპს 226118493 100% სამედიცინო მომსახურება

241 წამლის ხარისხის კონტროლის 
ცენტრი - ქუთაისი 2010 შპს 412671817 100% სამედიცინო მომსახურება

242 ბოლნისი - 2000 შპს 225377641 70% სოფლის მეურნეობა

243 რუსთავის ფსიქიკური 
ჯანმრთელობის ცენტრი შპს 216296880 100% მომსახურეობა
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244
ახალციხის ქალთა 
კონულტაცია და კანისა და 
ვენსნეულებათა დისპანსერი

შპს 424065424 100% სამედიცინო მომსახურება

245
თბილისის #1 
სტომატოლოგიური 
პოლიკლინიკა

შპს 204379074 100% სამედიცინო მომსახურება

246 ქართული კინოს 
განვითარების ცენტრი შპს 400051199 100% კინოს განვითარება

247
ფსიქიკური ჯანმრთელობის 
და ნარკომანიის პრევენციის 
ცენტრი

შპს 404945164 100% მომსახურება

248
თბილსის სპორტული 
მედიცინისა და 
რეაბილიტაციის ცენტრი

შპს 204869044 100% სამედიცინო მომსახურება

249 თბილისის №5 
ტუბდისპანსერი შპს 208172591 100% მომსახურეობა

250 თბილისის №3 
ტუბდისპანსერი შპს 206051074 100% მომსახურეობა

251
თბილისის №2 
ტუბსაწინააღმდეგო 
დისპანსერი

შპს 202050895 100% მომსახურეობა

252 ჰერპეს ცენტრი შპს 211379943 100% მომსახურეობა

253
ქ. თბილისის 
კარდიოლოგიური 
საავადმყოფო

შპს 202887279 100% სამედიცინო მომსახურება

254 ჩუღურეთი შპს 202886154 100% მომსახურეობა

255 სამედიცინო ამბულატორია 
ფონიჭალა შპს 206344062 100% სამედიცინო მომსახურება

256 ტყვიავის საავადმყოფო შპს 217879696 100% სამედიცინო მომსახურება
257 შევარდენი შპს 229280122 10% -

258
სამეგრელო-ზემო სვანეთის 
ტელერადიოკომპანია 
სამეგრელო

შპს 219994139 64% ტელერადიოკომპანია

259 აგროინვესტი სს 201947572 100% -

260
ქვემო ქართლის 
რეგიონალური სისხლის 
გადასხმის სადგური

შპს 216296318 100% სამედიცინო მომსახურება

261 დემეტრე 96 შპს 205221614 100% სამკერვალო
262 შპს ანალიზხელსაწყო შპს 206108068 100%  

263 ანაკლია შპს 404396293 100% სამთავრობო დაწესებულებების 
მომსახურება

264 სახელმწიფო კვებითი 
უზრუნველყოფა შპს 404482537 100%  



39

დანართი 2: 
2014 წელს გამოქვეყნებული თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაცია

# ხელმძღვანელი/
დირექტორი

დასახელება შემოსავალი თანამდებობა გამოქვეყნების 
თარიღი

1 გოჩა მეზვრიშვილი შპს-საქაერონავიგაცია 89733 გენერალური 
დირექტორი

03-10-14

2 გოჩა ბაკურაძე შპს-აკად. ბ. ნანეიშვილის 
სახელობის ფსიქიკური 
ჯანმრთელობის 
ეროვნული ცენტრი

76333 გენერალური 
დირექტორი

14/03/2014

3 ქეთევან ალექსიძე შპს-საქართველოს 
აეროპორტების 
გაერთიანება

72000 დირექტორი 14/03/2014

4 ავთანდილ იმედაძე შპს-აკადემიკოს 
ნიკოლოზ ყიფშიძის 
სახელობის ცენტრალური 
საუნივერსიტეტო 
კლინიკა,

68937  ხელმძღვანელი 14/03/2014

5 ლევან ჩიკვაიძე შპს-საქართველოს 
ლატარიის კომპანია

66574 ხელმძღვანელი 13/03/2014

შპს-საქართველოს ფოსტა 35967 ხელმძღვანელი 13/03/2014

შპს-ექსპრესი 30500 ხელმძღვანელი 13/03/2014

6 ზვიად გონაძე შპს-სახელმწიფო 
მომსახურების ბიურო

66227 ხელმძღვანელი 14/03/2014

7 თამარ 
ვარდანაშვილი

შპს-დემეტრე 96 60000 დირექტორი 25/02/2014

8 გიორგი დიდავა შპს-მოზრდილთა და 
ბავშვთა პათოლოგიის 
პათოლოგანატომიური 
სამეცნიერო-პრაქტიკული 
ცენტრი

58636 დირექტორი 03-12-14

9 ირაკლი გამყრელიძე შპს-ფსიქიკური 
ჯანმრთელობის და 
ნარკომანიის პრევენციის 
ცენტრი

56929 გენერალური 
დირექტორი

13/03/2014

10 ნანა ლობჟანიძე შპს-ქუთაისის 
რეგიონალური სისხლის 
ბანკი

48617 ხელმძღვანელი 03-11-14

11 მერაბ კვიცარიძე შპს-ქუთაისის დ. 
ნაზარიშვილის 
სახელობის 
საოჯახო მედიცინის 
რეგიონალური სასწავლო 
ცენტრი

46838 ხელმძღვანელი 13/03/2014

12 ნიკოლოზ 
სააკაშვილი

შპს-თბილისის 
ბანლეოლოგიური 
კურორტი თბილისი 
სპა ჯანმრთელობის 
და სამედიცინო 
რეაბილიტაციის 
ეროვნული სამეცნიერო 
პრაქტიკული ცენტრი,

45000 გენერალური 
დირექტორი 

03-10-14

13 გიორგი დეკანოსიძე შპს-საქართველოს 
ტელერადიოცენტრი

43400  27/02/2014

14 თეიმურაზ 
იობაშვილი

შპს-მშენებლობის 
პროექტების ექსპერტიზა

38900 დირექტორი 03-05-14
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15 შოთა კვარაცხელია შპს-თბილავიამშენი 36000 დირექტორი 03-12-14

16 პაატა ქვლივიძე შპს-თბილგვირაბმშენი 32950 ხელმძღვანელი 03-11-14

17 ავთანდილ ვანაძე შპს-ბედიანის 
ფსიქიატრიული 
საავადმყოფო

32500 დირექტორი 03-12-14

18 თეიმურაზ 
აბზიანიძე

შპს-საქართველოს 
მაღალი ტექნოლოგიების 
ეროვნული დისპანსერი

32363 ხელმძღვანელი 14/03/2014

19 ოლეგ ბიჭიაშვილი სს-საქართველოს 
რკინიგზა

32000 გენერალური 
დირექტორის 
მოვალეობის 

შემსრულებელი

17/03/2014

20 ბიძინა 
მგალობლიშვილი

შპს-ქალაქ თბილისის 
ფსიქიკური 
ჯანმრთელობის ცენტრი

30000 დირექტორი 13/03/2014

21 ივანე მაღლაკელიძე შპს-ო. ჩხობაძის 
სახელობის ინვალიდთა 
და ხანდაზმულთა 
სამკურნალო-
სარეაბილიტაციო 
კლინიკური ცენტრი

30000 დირექტორი 03-12-14

22 ზურაბ ადამია შპს-საქავტოტრანსი 24500 დირექტორი 03-11-14

23 თამაზ ქააძე შპს-აბასთუმნის 
ტუბსაწინააღმდეგო 
საავადმყოფო

24000 ხელმძღვანელი 03-11-14

24 ლაშა კილაძე შპს-ქუთაისის ფსიქიკური 
ჯანმრთელობის ცენტრი

24000 ხელმძღვანელი 25/02/2014

25 სოლომონ ჩხაიძე შპს-საზღვაო ტექსერვისი 19680 ხელმძღვანელი 03-05-14

26 თენგიზ ვადაჭკორია შპს-სამთომაშველი 18840 დირექტორი 13/03/2014

27 დავით პატარიძე შპს-რადიოლოგიური 
კლინიკა

18000 დირექტორი 03-11-14

28 ნინო მიქაბერიძე შპს-სერვისი-8 17375 დირექტორი 17/9/2014

29 ვახტანგ 
ამირანაშვილი 

შპს-ალ. ქაჯაიას 
სახელობის სურამის 
ფსიქიატრიული 
საავადმყოფო,

16800 გენერალური 
დირექტორი

03-06-14

30 დავით 
მინდიაშვილი

შპს-საქსპეცტრანსი 15000 დირექტორი 13/03/2014

31 ხათუნა კაკიაშვილი შპს-რუსთავის ფსიქიკური 
ჯანმრთელობის ცენტრი

13803 ხელმძღვანელი 03-12-14

32 ომარ ქუტიძე შპს-ვახტანგ 
ბოჭორიშვილის 
სახელობის სეფსისის 
საწინააღმდეგო ცენტრი

13200 ხელმძღვანელი 03-09-14

33 დავით მჟავანაძე შპს-წყალმშენი-ლილო 12915 დირექტორი 14/03/2014

34 გიორგი მაცაბერიძე შპს-ვ.სანიკიძის 
სახელობის ომის 
ვეტერანთა კლინიკური 
ჰოსპიტალი

11419 ხელმძღვანელი 14/03/2014

35 ეკატერინე 
ნონიაშვილი 

შპს-დეზინფექციის 
დერატიზაციისა და 
სტერილიზაციის 
სპეციალიზირებული 
ეპიდზედამხედველობის 
ცენტრი,

11030 დირექტორი 13/03/2014
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36 ლევან ღაღანიძე შპს-ავტობაზა 10800 დირექტორი 03-12-14

37 კარენ ზალალიანი შპს-ნინოწმინდის 
საავადმყოფო-
პოლიკლინიკური და 
სასწრაფო სამედიცინო 
დახმარების სამსახური 
03-ის გაერთიანება,

9225 ხელმძღვანელი 25/02/2014

38 ლუარა დგებუაძე შპს-სენაკის ბავშვთა 
საავადმყოფო

9139 დირექტორი 03-05-14

39 თეიმურაზ 
ჯორბენაძე 

შპს-კლინიკური 
პათოლოგიის 
სამეცნიერო-პრაქტიკული 
ცენტრი

9000 დირექტორი 14/03/2014

40 მზია თოდუა შპს-ზუგდიდის ფარმაცია 8600 ხელმძღვანელი 03-10-14

41 დავით ასათიანი შპს-გამომცემლობა 
ნაკადული

8400 დირექტორი 03-12-14

42 ირინე გეგეჭკორი შპს-თელავის 
ფსიქონევროლოგიური 
დისპანსერი, 

7980 დირექტორი 14/03/2014

43 ვახტანგ 
მაგრაქველიძე

შპს-ქუთაისწყალმშენი 7200 დირექტორი 14/03/2014

44 დემნა დადიანი შპს-თერმული წყლები 6195 დირექტორი 03-01-14

45 თამაზ მანდარია შპს-ტექნიკური 
სპეციალისტების 
მომზადების ცენტრი

6000 გენერალური 
დირექტორი

03-04-14

46 ზეინაბ სანდოძე შპს-თბილისის #2 
ტუბსაწინააღმდეგო 
დისპანსერი,

1000 ხელმძღვანელი 03-11-14

47 ლია გაბუნია შპს-სენაკის სამშობიარო 
სახლი

800 ხელმძღვანელი 13/03/2014

48 ომარ ლეკიშვილი შპს-თუშეთგზა   03-12-14

49 თენგიზ წულუკიძე შპს-თბილისის ბავშვთა 
ინფექციური კლინიკური 
საავადმყოფო,

  03-11-14

50 თამარ ჯანელიძე შპს-დასავლეთ 
საქართველოს 
ტუბერკულოზისა და 
ფილტვის დაავადების 
ცენტრი

  03-11-14

51 ვალერიან ბექაური შპს-წალკაგაზი,   03-07-14

52 ამირან ფანცულაია შპს-
ენერგომშენკონსტრუქცია 
XXI,

  03-06-14
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