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გვერდი 1

თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაცია
სახელი, გვარი:

ზაზა თავაძე

#119065

თანამდებობის პირის დეკლარაცია შევსებულია: 31.05.2019

სამსახური, დაკავებული (ყოფილი) თანამდებობა:

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო, თავმჯდომარე
დაბადების ადგილი, დაბადების თარიღი: საქართველო,

ზესტაფონი 09.02.1975

თქვენი ოჯახის წევრების (მეუღლე, არასრულწლოვანი შვილი, (გერი), თქვენთან მუდმივად მცხოვრები პირი) მონაცემები
სახელი

გვარი

დაბადების ადგილი

დაბადების რიცხვი, თვე, წელი

ნათესაური ან სხვაგვარი კავშირი

თეა

ძოწენიძე

საქართველო, ქუთაისი

29.09.1984

მეუღლე

გიორგი

თავაძე

საქართველო, თბილისი

09.05.2009

შვილი

იოანე

თავაძე

საქართველო, თბილისი

12.12.2010

შვილი

ნოდარ

თავაძე

საქართველო, თბილისი

16.03.2013

შვილი
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გვერდი 2

თქვენი, თქვენი ოჯახის წევრის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება
ქონების მესაკუთრის
სახელი, გვარი (თუ
ნივთი საერთო
საკუთრებაში
იმყოფება, მიუთითეთ
მფლობელის
პროცენტული წილი)

ქონების სახეობა

შეძენის თარიღი

შეძენის ფორმა

გადახდილი
საფასურის ოდენობა

ქონების
ადგილმდებარეობა,
საერთო ფართობი

ზაზა თავაძე 100%

მიწის ნაკვეთი

2018

ნასყიდობა

285921GEL

საქართველო,
თბილისი, ძოწის ქუჩა
N35, 846 კვ.მ

2017

საკუთრება
დარეგისტრირდა
სახელმწიფო
პროექტის
ფარგლებში

0GEL

საქართველო,
ზესტაფონი, სოფელი
ზედა საქარა, 2200
კვ.მ

2017

საკუთრება
დარეგისტრირდა
სახელმწიფო
პროექტის
ფარგლებში

0GEL

საქართველო,
ზესტაფონი, სოფელი
ზედა საქარა, 1800
კვ.მ

2017

საკუთრება
დარეგისტრირდა
სახელმწიფო
პროექტის
ფარგლებში

0GEL

საქართველო,
ზესტაფონი, სოფელი
ზედა საქარა, 700 კვ.მ

0GEL

საქართველო,
ზესტაფონი, სოფელი
ზედა საქარა, 300 კვ.მ

ზაზა თავაძე 100%

ზაზა თავაძე 100%

ზაზა თავაძე 100%

მიწის ნაკვეთი

მიწის ნაკვეთი

მიწის ნაკვეთი

ზაზა თავაძე 100%

მიწის ნაკვეთი

2017

საკურება
დარეგისტრირდა
სახელმწიფო
პროექტის
ფარგლებში

თეა ძოწენიძე 100%

ხის კოტეჯი

2018

აშენება

40000GEL

საქართველო,
ჩოხატაური, სოფელი
ბახმარო, 146,22 კვ.მ

თეა ძოწენიძე 100%

სარდაფი

2009

საკუთრება
დასასტურებულია
ბინათმესაკუთრეთა

0GEL

საქართველო,
თბილისი, ა. ყაზბეგის
გამზირი, N4ა, 15,4

თუ ნივთი საერთო
საკუთრებაში
იმყოფება, მიუთითეთ
თანამესაკუთრეები
(თუ თანამესაკუთრე
თქვენი ოჯახის წევრია
მიუთითეთ მისი
პროცენტული წილი)
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გვერდი 3

თქვენი, თქვენი ოჯახის წევრის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება
ქონების მესაკუთრის
სახელი, გვარი (თუ
ნივთი საერთო
საკუთრებაში
იმყოფება, მიუთითეთ
მფლობელის
პროცენტული წილი)

ქონების სახეობა

შეძენის თარიღი

შეძენის ფორმა

გადახდილი
საფასურის ოდენობა

ამხანაგობის კრების
ოქმით

თეა ძოწენიძე 100%

სარდაფი

2009

საკუთრების უფლება
დადასტურებულია
ბინათმესაკუთრეთა
ამხანაგობის კრების
ოქმით

თეა ძოწენიძე 100%

მიწის ნაკვეთი

2017

ნასყიდობა

ქონების
ადგილმდებარეობა,
საერთო ფართობი

კვ.მ

0GEL

საქართველო,
თბილისი, ა. ყაზბეგის
გამზირი N4ა, 20,6 კვ.მ

5000USD

საქართველო,
ჩოხატაური, სოფელი
ბახმარო, 100 კვ.მ

თუ ნივთი საერთო
საკუთრებაში
იმყოფება, მიუთითეთ
თანამესაკუთრეები
(თუ თანამესაკუთრე
თქვენი ოჯახის წევრია
მიუთითეთ მისი
პროცენტული წილი)
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გვერდი 4

თქვენი, თქვენი ოჯახის წევრის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონება (ფასიანი ქაღალდების, საბანკო ანგარიშების ან/და
შენატანის, ნაღდი ფულადი თანხის გარდა), რომელთაგან თითოეულის ღირებულება აღემატება 10 000 ლარს
ქონების მესაკუთრის
სახელი, გვარი (თუ
ნივთი საერთო
საკუთრებაში
იმყოფება, მიუთითეთ
მფლობელის
პროცენტული წილი)

ქონების სახეობა

ქონების დეტალები

შეძენის თარიღი

შეძენის ფორმა

გადახდილი საფასურის
ოდენობა

ზაზა თავაძე 100%

იარაღი

სანადირო თოფი-James
Purdey and sons

2012

გაცვლა

0 GEL

ზაზა თავაძე 100%

იარაღი

კარაბინი-Sig Sauer 716
Patrol

2014

ნასყიდობა

5600 GEL

თეა ძოწენიძე 100%

მსუბუქი ავტომანქანა

ტოიოტა კოროლა,
გამოშვების წელი:2013

2016

ნასყიდობა

11000 USD

თუ ნივთი საერთო
საკუთრებაში
იმყოფება, მიუთითეთ
თანამესაკუთრეები (თუ
თანამესაკუთრე თქვენი
ოჯახის წევრია
მიუთითეთ მისი
პროცენტული წილი)
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გვერდი 5

თქვენი, თქვენი ოჯახის წევრის საკუთრებაში არსებული ფასიანი ქაღალდები
მესაკუთრის
ვინაობა (სახელი,
გვარი)

ფასიანი
ქაღალდის
ემიტენტი

ფასიანი
ქაღალდის
სახეობა

ფასიანი
ქაღალდის
გადახდილი
საფასური

შეძენის ფორმა

შეძენის თარიღი

ფასიანი
ქაღალდის
ნომინალი

ფასიანი
ქაღალდების
რაოდენობა
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გვერდი 6

საქართველოს ან სხვა ქვეყნის საბანკო ან/და სხვა საკრედიტო დაწესებულებებში არსებული ანგარიში ან/და შენატანი,
რომლის განკარგვის უფლება გაქვთ თქვენ, თქვენი ოჯახის წევრს
ანგარიშის ან/და შენატანის განმკარგავი
პირის ვინაობა (სახელი, გვარი)

საბანკო ან/და სხვა საკრედიტო
დაწესებულების სახელწოდება

ანგარიშის ან/და შენატანის სახეობა

ანგარიშზე ან/და შენატანზე არსებული
ნაშთი

ზაზა თავაძე

,,საქართველოს ბანკი

სახელფასო

4375,89 GEL (+)

ზაზა თავაძე

"თი–ბი–სი ბანკი"

მიმდინარე

415,59 GEL (+)

ზაზა თავაძე

"თი–ბი–სი ბანკი"

მიმდინარე

0 USD (+)

ზაზა თავაძე

"თი–ბი–სი ბანკი"

მიმდინარე

0 EUR (+)

ზაზა თავაძე

"საქართველოს ბანკი"

მიმდინარე

0,26 USD (+)

ზაზა თავაძე

"საქართველოს ბანკი"

მიმდინარე

0 EUR (+)

იოანე თავაძე

"საქართველოს ბანკი"

ანაბარი

16,5 GEL (+)

გიორგი თავაძე

"საქართველოს ბანკი"

ანაბარი

17,52 GEL (+)

ზაზა თავაძე

"საქართველოს ბანკი"

დეპოზიტი

0,15 GEL (+)

ზაზა თავაძე

"საქართველოს ბანკი"

ანაბარი

0,28 USD (+)

ზაზა თავაძე

"საქართველოს ბანკი"

ანაბარი

0,24 GBP (+)

ზაზა თავაძე

"საქართველოს ბანკი"

საკრედიტო

37 GEL (-)

ზაზა თავაძე

"საქართველოს ბანკი"

Offset

0,37 USD (+)

ზაზა თავაძე

"საქართველოს ბანკი"

Offset

0 GEL (+)

ზაზა თავაძე

"საქართველოს ბანკი"

Offset

0 EUR (+)

ზაზა თავაძე

"საქართველოს ბანკი"

Offset

0 GBP (+)

თეა ძოწენიძე

"პროკრედიტ ბანკი"

მიმდინარე

1995,73 GEL (+)

თეა ძოწენიძე

"პროკრედიტ ბანკი"

მიმდინარე

248,27 USD (+)

თეა ძოწენიძე

"პროკრედიტ ბანკი"

ანაბარი

480 GEL (+)
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გვერდი 7

საქართველოს ან სხვა ქვეყნის საბანკო ან/და სხვა საკრედიტო დაწესებულებებში არსებული ანგარიში ან/და შენატანი,
რომლის განკარგვის უფლება გაქვთ თქვენ, თქვენი ოჯახის წევრს
ანგარიშის ან/და შენატანის განმკარგავი
პირის ვინაობა (სახელი, გვარი)

საბანკო ან/და სხვა საკრედიტო
დაწესებულების სახელწოდება

ანგარიშის ან/და შენატანის სახეობა

ანგარიშზე ან/და შენატანზე არსებული
ნაშთი

თეა ძოწენიძე

"პროკრედიტ ბანკი"

ანაბარი

130722,46 USD (+)

თეა ძოწენიძე

"პროკრედიტ ბანკი"

ანაბარი

0 EUR (+)

თეა ძოწენიძე

"პროკრედიტ ბანკი"

მიმდინარე

221,99 EUR (+)

თეა ძოწენიძე

"საქართველოს ბანკი"

მიმდინარე

0,58 GEL (+)

თეა ძოწენიძე

"საქართველოს ბანკი"

მიმდინარე

147600 USD (+)
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გვერდი 8

თქვენი, თქვენი ოჯახის წევრის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა, რომლის ოდენობა აღემატება 10 000 ლარს
ფულადი თანხის მესაკუთრის ვინაობა (სახელი, გვარი)

ფულადი თანხის ოდენობა შესაბამის ვალუტაში

ფულადი თანხის წყარო

თეა ძოწენიძე

38000 USD

გამოტანილია ანაბრიდან
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გვერდი 9

საქართველოში ან სხვა ქვეყანაში თქვენი, თქვენი ოჯახის წევრის მონაწილეობა სამეწარმეო საქმიანობაში

სამეწარმეო
საქმიანობაში
მონაწილე პირის
ვინაობა (სახელი,
გვარი)

საწარმოს სრული
საფირმო
სახელწოდება,
იურიდიული
მისამართი

საწარმოს
საქმიანობაში
მონაწილეობის
ფორმა და
მონაწილების დროის
მონაკვეთი,
მარეგისტრირებელი
ორგანო და
რეგისტრაციის
თარიღი.

საკუთარი წილის
ოდენობა (%)

პარტნიორის ვინაობა
(სახელი,
გვარი/იურიდიული
პირი)

საწარმოს
საქმიანობით წინა
წლის პირველი
იანვრიდან 31
დეკემბრის ჩათვლით
მიღებული
შემოსავალი (ხელზე
აღებული თანხა)

23.01.2020 02:00
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გვერდი 10

საქართველოში ან სხვა ქვეყანაში თქვენი, თქვენი ოჯახის წევრის მონაწილეობა სამეწარმეო საქმიანობაში (დაკავშირებული
საწარმოები)
ძირითადი საწარმო საფირმო
სახელწოდება და
სამართლებრივი ფორმა

არაძირითადი საწარმოს
დასახელება და
სამართლებრივი ფორმა

არაძირითადი საწარმოს
საქმიანობის სახეობა

ძირითადი საწარმოს წილის
ოდენობა (%)

არაძირითადი საწარმოს
პარტნიორები

23.01.2020 02:00

declaration.gov.ge

გვერდი 11

საქართველოში ან სხვა ქვეყანაში, თქვენი, თქვენი ოჯახის წევრის მიერ შესრულებული ნებისმიერი ანაზღაურებადი სამუშაო,
სამეწარმეო საქმიანობაში მონაწილეობის გარდა

სამუშაოს შემსრულებელი
პირის ვინაობა (სახელი,
გვარი)

სამსახური, რომელშიც
პირს უკავია თანამდებობა
ან ასრულებს სამუშაოს,
ასევე რომელშიც წინა
წლის პირველი
იანვრიდან 31 დეკემბრის
ჩათვლით ეკავა
თანამდებობა ან
ასრულებდა სამუშაოს

თანამდებობის
დასახელება ან სამუშაოს
შინაარსი

საწყისი თარიღი

საბოლოო თარიღი

სამუშაოს შესრულებით
წინა წლის პირველი
იანვრიდან 31 დეკემბრის
ჩათვლით მიღებული
შემოსავალი (ხელზე
აღებული თანხა)

ზაზა თავაძე

საქართველოს
საკონსტიტუციო
სასამართლო

თავმჯდომარე

01.01.2018

31.12.2018

114483,68 GEL

თეა ძოწენიძე

საქართველოს
განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტროს
ზოგადი განათლების
დეპარტამენტი

სპეციალისტი

01.01.2018

31.12.2018

10925,27 GEL

ზაზა თავაძე

გრიგოლო რობაქიძის
სახელობის უნივერსიტეტი

მოწვეული ლექტორი

01.01.2018

31.12.2018

3200 GEL

23.01.2020 02:00
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გვერდი 12

საქართველოში ან სხვა ქვეყანაში თქვენი, თქვენი ოჯახის წევრის მიერ წინა წლის პირველი იანვრიდან 31 დეკემბრის
ჩათვლით დადებული ან/და მოქმედი ხელშეკრულება (გარდა მიღებული საჩუქრისა), რომლის საგნის ღირებულება
აღემატება 10 000 ლარს (მათ შორის წილის მინდობის ხელშეკრულება ღირებულების მიუხედავად)
ხელშეკრულებაში მონაწილე პირის
ვინაობა (სახელი, გვარი)

ხელშეკრულების სახეობა, საგანი და
ღირებულება

ხელშეკრულების დადების თარიღი,
ძალაში შესვლის თარიღი, მისი
მოქმედების ვადა, ორგანო, რომელმაც
მოახდინა ხელშეკრულების სახელმწიფო
რეგისტრაცია ან დამოწმება

ზაზა თავაძე

სესხი, საკრედიტო (American Express ),
16000, GEL

31.07.2017,
31.07.2017-31.07.2021,
საქართველოს ბანკი

0 GEL (გასავალი)

ზაზა თავაძე

სესხი, იპოთეკური სესხი, 120000, GEL

19.10.2017,
19.10.2017-01.11.2027,
საქართველოს ბანკი

12255,08 GEL (გასავალი)

სესხი, იპოთეკური სესხი, 60000, GEL

23.03.2018,
23.03.2018-01.04.2025,
საქართველოს ბანკი (სესხი დაიფარა
7.12.2018 დეკემბერ აღებული სესხით

62072,58 GEL (გასავალი)

ზაზა თავაძე

სესხი, იპოთკური სესხი, 20000, GEL

27.04.2018,
27.04.2018-01.05.2025,
საქართველოს ბანკი (სესხი დაიფარა
7.12.2018 დეკემბერ აღებული სესხით

20703,24 GEL (გასავალი)

თეა ძოწენიძე

ანაბარი, საანაბრო მომსახურება, 240000,
USD

10.05.2017,
10.05.2017-უვადო,
პროკრედიტ ბანკი

3926,45 USD (შემოსავალი)

თეა ძოწენიძე

ანაბარი, საანაბრო მომსახურება, 160342,
USD

22.05.2017,
22.05.2017-23.05.2018,
პროკრედიტ ბანკი

4008,55 USD (შემოსავალი)

ზაზა თავაძე

სესხი, იპოთეკური სესხი, 137000, GEL

07.12.2018,
07.12.2018-01.12.2028,
საქართველოს ბანკი

0 GEL (გასავალი)

თეა ძოწენიძე

იჯარა, ფართის იჯარა, 7200, GEL

04.03.2019,
04.03.2019-29.02.2020,
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

0 GEL (გასავალი)

თეა ძოწენიძე

ნასყიდობა, საცხოვრებელი ბინის და

15.04.2019,

0 USD (შემოსავალი)

ზაზა თავაძე

წინა წლის პირველი იანვრიდან 31
დეკემბრის ჩათვლით ხელშეკრულებით
მიღებული მატერიალური შედეგი

23.01.2020 02:00
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გვერდი 13

საქართველოში ან სხვა ქვეყანაში თქვენი, თქვენი ოჯახის წევრის მიერ წინა წლის პირველი იანვრიდან 31 დეკემბრის
ჩათვლით დადებული ან/და მოქმედი ხელშეკრულება (გარდა მიღებული საჩუქრისა), რომლის საგნის ღირებულება
აღემატება 10 000 ლარს (მათ შორის წილის მინდობის ხელშეკრულება ღირებულების მიუხედავად)
ხელშეკრულების სახეობა, საგანი და
ღირებულება

ხელშეკრულების დადების თარიღი,
ძალაში შესვლის თარიღი, მისი
მოქმედების ვადა, ორგანო, რომელმაც
მოახდინა ხელშეკრულების სახელმწიფო
რეგისტრაცია ან დამოწმება

ავტოფარეხის გაყიდვა, 155000, USD

15.04.2019-15.04.2019,
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

ზაზა თავაძე

ნასყიდობა, მიწის ნაკვეთის ყიდვა, 285921,
GEL

17.10.2018,
20.10.2018-20.10.2018,
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

285921 GEL (გასავალი)

თეა ძოწენიძე

ნასყიდობა, ბინისა ნასყიდობა, 150000,
USD

03.05.2019,
03.05.2019-03.05.2019,
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

0 USD (გასავალი)

ხელშეკრულებაში მონაწილე პირის
ვინაობა (სახელი, გვარი)

წინა წლის პირველი იანვრიდან 31
დეკემბრის ჩათვლით ხელშეკრულებით
მიღებული მატერიალური შედეგი

23.01.2020 02:00

declaration.gov.ge

გვერდი 14

თქვენი, თქვენი ოჯახის წევრის მიერ წინა წლის პირველი იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით მიღებული საჩუქარი, რომლის
ღირებულება აღემატება 500 ლარს
საჩუქრის მიმღები

საჩუქრის სახეობა და საბაზრო ღირებულება

გამცემის მიმღებთან კავშირი

23.01.2020 02:00
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გვერდი 15

წინა წლის პირველი იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით თქვენი ან თქვენი ოჯახის წევრის ნებისმიერი შემოსავალი,
რომლის ოდენობა თითოეულ შემთხვევაში აღემატება 3 000 ლარს ან გასავალი, რომლის ოდენობა თითოეულ
შემთხვევაში აღემატება 5 000 ლარს და არ არის მითითებული დეკლარაციის სხვა ფურცლებზე.
შემოსავლის/გასავლის მიმღები/გამცემი პირის ვინაობა
(სახელი გვარი)

შემოსავლის ან/და გასავლის სახეობა

შემოსავლის ან/და გასავლის ოდენობა (ღირებულება)

ზაზა თავაძე

შვილების: იოანე და გიორგი თავაძეების სწავლის
გადასახადი

გასავალი, 5250 GEL

ზაზა თავაძე

საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხარჯი

გასავალი, 80000 GEL

ზაზა თავაძე

შვილის, ნოდარი თავაძის ბაღის გადასახადი

გასავალი, 4500 GEL

