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გვერდი 1

თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაცია
სახელი, გვარი:

გიორგი ხოჯევანიშვილი

#121790

თანამდებობის პირის დეკლარაცია შევსებულია: 30.10.2019

სამსახური, დაკავებული (ყოფილი) თანამდებობა:

საქართველოს ადმინისტრაციულ–ტერიტორიულ ერთეულებში (გორის, კასპის, ქარელის, ხაშურის მუნიციპალიტეტები) სახელმწიფო
რწმუნებულის ადმინისტრაცია, სახელმწიფო რწმუნებული
დაბადების ადგილი, დაბადების თარიღი: საქართველო,

გორი 23.04.1985

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

გვარი

დაბადების ადგილი

დაბადების რიცხვი, თვე, წელი

ნათესაური ან სხვაგვარი კავშირი

ნათია

ჯავახი

საქართველო, თბილისი

04.03.1987

მეუღლე

ანასტასია

ხოჯევანიშვილი

საქართველო, თბილისი

27.04.2011

შვილი

ბარბარე

ხოჯევანიშვილი

საქართველო, თბილისი

11.06.2014

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)

გიორგი
ხოჯევანიშვილი 100%

გიორგი
ხოჯევანიშვილი 100%

ქონების სახეობა

მიწის ნაკვეთი

მიწის ნაკვეთი

შეძენის თარიღი

2015

2015

შეძენის ფორმა

ნასყიდობა

ნასყიდობა

გადახდილი
საფასურის ოდენობა

ქონების
ადგილმდებარეობა,
საერთო ფართობი

14000GEL

საქართველო, გორის
რაიონი, სოფელი
კარალეთი (საჯარო
რეესტრში უფლების
რეგისტრაცია
განხორციელდა 2016
წელს), 7001 კვ.მ

20000GEL

საქართველო, გორის
რაიონი, სოფელი
კარალეთი (საჯარო
რეესტრში უფლების
რეგისტრაცია
განხორციელდა 2016
წელს), 10002 კვ.მ

გიორგი
ხოჯევანიშვილი 100%

მიწის ნაკვეთი

2017

ჩუქება

0GEL

საქართველო, გორის
რაიონი, სოფელი
კარალეთი (ვაშლის
ბაღი), 30309 კვ.მ

ნათია ჯავახი 100%

სასტუმროს ტიპის
საცხოვრებელი
სახლი (მშენებარე)

2013

ნასყიდობა

46120USD

საქართველო, დაბა
ბაკურიანი, დიდველი,
47,4 კვ.მ

გიორგი
ხოჯევანიშვილი 100%

მიწის ნაკვეთი

2017

ჩუქება

0GEL

საქართველო, გორის
რაიონი, სოფელი
კარალეთი (ვაშლის
ბაღი), 34990 კვ.მ

გიორგი
ხოჯევანიშვილი 50%

მიწის ნაკვეთი

2016

ნასყიდობა

5400GEL

საქართველო,
ყვარელი, სოფელი
საბუე, 5361 კვ.მ

გიორგი

მიწის ნაკვეთი

2015

ნასყიდობა

60000USD

საქართველო,

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

ივანე ჭიტაშვილი
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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

ქონების
ადგილმდებარეობა,
საერთო ფართობი

ხოჯევანიშვილი 100%

გარდაბანი, ბაგების
სატყეო უბანი, 750 კვ.მ

გიორგი
ხოჯევანიშვილი 100%

0GEL

საქართველო,
თბილისი, დელისის
მე-3 ქუჩა, I ჩიხი N8, 18
კვ.მ

ავტოფარეხი

2012

ჩუქება

გიორგი
ხოჯევანიშვილი 100%

ბინა

2012

ჩუქება

0GEL

საქართველო,
თბილისი, დელისის
მე-3 ქუჩა, I ჩიხი N8,
ბინა 4 , 104,2 კვ.მ

გიორგი
ხოჯევანიშვილი 100%

მიწის ნაკვეთი

2012

ჩუქება

0GEL

საქართველო,
თბილისი, წავკისი,
1000 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

გიორგი
ხოჯევანიშვილი 100%

ფერწერული ტილო

გუდიაშვილის ნახატი

2011

ჩუქება

0 GEL

გიორგი
ხოჯევანიშვილი 100%

მსუბუქი ავტომანქანა

Toyota Camry (2013 წ),
რუხი სედანი

2014

ნასყიდობა

8000 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

ნათია ჯავახი

"თი–ბი–სი ბანკი"

სახელფასო

122,44 GEL (+)

გიორგი ხოჯევანიშვილი

"თი–ბი–სი ბანკი"

სახელფასო

1598,84 GEL (+)

გიორგი ხოჯევანიშვილი

"თი–ბი–სი ბანკი"

მიმდინარე

0 USD (+)

გიორგი ხოჯევანიშვილი

"თი–ბი–სი ბანკი"

მიმდინარე

0 EUR (+)

27.11.2020 03:43

declaration.gov.ge

გვერდი 7

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

გიორგი ხოჯევანიშვილი

72000 GEL

დანაზოგი
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საქართველოში ან სხვა ქვეყანაში თქვენი, თქვენი ოჯახის წევრის მონაწილეობა სამეწარმეო საქმიანობაში
სამეწარმეო
საქმიანობაშ
ი 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
(%)

გიორგი
ხოჯევანიშვი
ლი

შპს გაზლენდი
საქართველო გორი
შინდისის გზატკეცილი, 1 კმ

პარტნიორი,
სსიპ საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო,
08.12.2010, 08.12.2010 უვადო

100%

120000 GEL

გიორგი
ხოჯევანიშვი
ლი

შპს ჯეო ფრუტ ფროდაქშენი
საქართველო გორი
კოსტავას ქ.#10

პარტნიორი,
სსიპ საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო,
11.11.2014, 11.11.2014 უვადო

100%

0 GEL

გიორგი
ხოჯევანიშვი
ლი

შპს ფრუტ ექსპორტ კომპანი
საქართველო თბილისი,
ვაკე–საბურთალოს რაიონი
საირმის ქ. #9, ბ.8

პარტნიორი,
სსიპ საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო,
17.09.2014, 17.09.2014 უვადო

100%

0 GEL

გიორგი
ხოჯევანიშვი
ლი

შპს ჯი ენ კა გრუპი
საქართველო თბილისი,
ვაკის რაიონი თ. აბულაძის
ქ. #32, ბ#14

პარტნიორი,
სსიპ საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო,
07.04.2014, 07.04.2014 უვადო

75%

1) ეთერ საბანაძე

0 GEL

გიორგი
ხოჯევანიშვი
ლი

შპს დეკერს ჯორჯია
საქართველო თბილისი,
ვაკე–საბურთალოს რაიონი
ცაგარელის ქუჩა #57

პარტნიორი,
სსიპ საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო,
13.03.2017, 13.03.2017 უვადო

20%

1) შპს დეკერ მშენებლობა
და ინჟინერია ისრაელი
2) არმაზ თავაძე
3) ირაკლი ცანკაშვილი

0 GEL

ნათია ჯავახი

შპს ნორბი საქართველო
თბილისი,გლდანი–ნაძალა
დევის რაიონი ერწოს ქუჩა
#11

პარტნიორი,
სსიპ საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო,
29.07.2010, 29.07.2010 უვადო

10%

1) ნადეჟდა გომელაური
2) ნინო ყოლბაია
3) გიორგი გაბუნია
4) გიორგი ბურჭულაძე

36000 GEL

პარტნიორის ვინაობა
(სახელი, გვარი/იურიდიული
პირი)

საწარმოს საქმიანობით წინა
წლის პირველი იანვრიდან
31 დეკემბრის ჩათვლით
მიღებული შემოსავალი
(ხელზე აღებული თანხა)
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გვერდი 9

საქართველოში ან სხვა ქვეყანაში თქვენი, თქვენი ოჯახის წევრის მონაწილეობა სამეწარმეო საქმიანობაში
სამეწარმეო
საქმიანობაშ
ი 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
(%)

გიორგი
ხოჯევანიშვი
ლი

შპს თრასთი საქართველო
თბილისი ,
ვაკე–საბურთალოს რაიონი,
აბულაძის ქ, #32, ბ.14

პარტნიორი,
სსიპ საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო,
17.08.2015, 17.08.2015 09.08.2018

100%

66222,46 GEL

გიორგი
ხოჯევანიშვი
ლი

შპს თრასთი საქართველო
თბილისი
ვაკე–საბურთალოს რაიონი,
აბულაძის ქ. #32, ბ.14

დირექტორი,
სსიპ საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო,
17.08.2015, 17.08.2015 09.08.2018

0%

500 GEL

გიორგი
ხოჯევანიშვი
ლი

შპს ჯეო ფრუტი
საქართველო გორი
მ.კოსტავას ქ. #10

დირექტორი,
სსიპ საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო,
24.07.2013, 24.07.2013 23.08.2018

0%

1120 GEL

ნათია ჯავახი

შპს Master promotion
საქართველო თბილისი
გლდანი–ნაძალადევის
რაიონი, ც. დადიანის ქ. #77

დირექტორი,
სსიპ საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო,
12.10.2011, 12.10.2011 უვადო

0%

0 GEL

გიორგი
ხოჯევანიშვი
ლი

შპს შპს ვესტ ლოჯისტიკს
საქართველო თბილისი
ძველი თბილისიის
რაიონი,კოსტავა #47/57

პარტნიორი,
სსიპ საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო,
17.12.2013, 17.12.2013 27.08.2018

გიორგი
ხოჯევანიშვი
ლი

შპს შპს ფრაგოლინა
საქართველო თბილისი
ძველი თბილისი, ი.და
ნ.ნაკაშიძეების შეს#6

პარტნიორი,
სსიპ საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო,
21.11.2014, 21.11.2014 09.08.2018

პარტნიორის ვინაობა
(სახელი, გვარი/იურიდიული
პირი)

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

15%

1) ვასილი გეფერიძე
2) ალექსანდრე
გვარიშვილი
3) მარატ ტუხვატულინი
4) მინდია საბანაძე

0 GEL

50%

1) ზურაბ ბოხუა–ხუციშვილი

0 GEL
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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
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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)

გიორგი ხოჯევანიშვილი

შპს მაგთიკომი

კონტრაქტების
განყოფილების უფროსი

01.01.2018

08.08.2018

60923,26 GEL

გიორგი ხოჯევანიშვილი

შპს გორის დილა

ინვესტორის
წარმომადგენელი
საქართველოში

01.01.2018

08.08.2018

24600 GEL

ნათია ჯავახი

დემოკრატიული
განვითარების
საერთაშორისო ცენტრი

გამგეობის წევრი,
დირექტორი

01.01.2018

31.12.2018

0 GEL

ნათია ჯავახი

სსიპ საგანმანათლებლო
და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის
განვითარების სააგენტო

საზოგადოებასთან
ურთიერთობის წამყვანი
სპეციალისტი

01.01.2018

31.12.2018

12240 GEL

გიორგი ხოჯევანიშვილი

ადმინისტრაციულტერიტორიულ
ერთეულებში (გორის,
კასპის, ქარელისა და
ხაშურის
მუნიციპალიტეტებში)
სახელმწიფო
რწმუნებულისგუბერნატორის
ადმინისტრაცია

რწმუნებულიგუბერნატორი

08.08.2018

31.12.2018

20810,9 GEL
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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

გიორგი ხოჯევანიშვილი

მინდობილობა, სამეწარმეო კომპანიებში
წილების მართვის უფლებით გადაცემა, 0,
GEL

29.08.2018,
29.08.2018-მოთხოვნამდე,
ნოტარიუსი გიორგი ჭიტაშვილი

წინა წლის პირველი იანვრიდან 31
დეკემბრის ჩათვლით ხელშეკრულებით
მიღებული მატერიალური შედეგი

0 GEL (შემოსავალი)
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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
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გვერდი 14

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)

გიორგი ხოჯევანიშვილი

ბავშვების სწავლის გადასახდი

გასავალი, 6000 GEL

გიორგი ხოჯევანიშვილი

ჩუქება, ძმას - ალექსანდრე ხოჯევანიშვილი

გასავალი, 80000 GEL

გიორგი ხოჯევანიშვილი

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის რეალიზაციით
მიღებული შემოსავალი

შემოსავალი, 5000 GEL

