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გვერდი 1

თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაცია
სახელი, გვარი:

ირაკლი ხახუბია

#122634

თანამდებობის პირის დეკლარაცია შევსებულია: 31.12.2019

სამსახური, დაკავებული (ყოფილი) თანამდებობა:

საქართველოს პარლამენტი, წევრი
დაბადების ადგილი, დაბადების თარიღი: საქართველო,

თბილისი 15.05.1971

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

გვარი

დაბადების ადგილი

დაბადების რიცხვი, თვე, წელი

ნათესაური ან სხვაგვარი კავშირი

მაკა

ხახუბია

საქართველო, აბაშა

10.08.1974

მეუღლე
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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)

ირაკლი ხახუბია 100%

ირაკლი ხახუბია 100%

ირაკლი ხახუბია 100%

ქონების სახეობა

მიწის ნაკვეთი

ავტოფარეხი

ავტოფარეხი

შეძენის თარიღი

2019

2018

2018

2018

შეძენის ფორმა

ნასყიდობა

ნასყიდობა

ნასყიდობა

ნასყიდობა

გადახდილი
საფასურის ოდენობა

ქონების
ადგილმდებარეობა,
საერთო ფართობი

88000GEL

საქართველო,
თბილისი,
უნივერსიტეტის ქუჩა,
54,7 კვ.მ

1GEL

საქართველო,
თბილისი,
ფალიაშვილის ქუჩა
108, 18 კვ.მ

1GEL

საქართველო,
თბილისი,
ფალიაშვილის ქუჩა
108, 18 კვ.მ

1GEL

საქართველო,
თბილისი,
ფალიაშვილის ქუჩა
108, 133 კვ.მ

ირაკლი ხახუბია 100%

ბინა

ირაკლი ხახუბია 100%

საცხოვრებელი
სახლი

2018

ნასყიდობა

1GEL

საქართველო,
თბილისი, ირაკლი
უჩანეიშველის ქუჩა 61,
515 კვ.მ

ირაკლი ხახუბია 100%

აგარაკი

2019

მემკვიდრეობა

0GEL

საქართველო,
კურორტი ბახმარო,
გურიის ქუჩა, 100 კვ.მ

ირაკლი ხახუბია 100%

საცხოვრებელი
სახლი

2019

მემკვიდრეობა

0GEL

საქართველო, ფოთი,
ს. დანელიას ქუჩა
N24, 581 კვ.მ

ირაკლი ხახუბია 100%

მიწის ნაკვეთი

2019

მემკვიდრეობა

0GEL

საქართველო, ფოთი,
მდ. რიონის ნაბადის

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

ქონების
ადგილმდებარეობა,
საერთო ფართობი

კალაპოტის მარცხენა
სანაპიროს გასწვრივ,
601 კვ.მ

ირაკლი ხახუბია 100%

მაკა ხახუბია 100%

მიწის ნაკვეთი

ბინა (მშენებარე)

2017

2019

ნასყიდობა

ჩუქება

38000GEL

საქართველო, ქ.
თბილისი,
უნივერსიტეტის ქ.,
25,8 კვ.მ

150000GEL

საქართველო, ქ.
თბილისი, ალ.
ჭავჭაავაძის გამზ.
37/ლ, 74,5 კვ.მ

ირაკლი ხახუბია 100%

მშენებარე

2012

ნასყიდობა

0GEL

საქართველო, ქ.
თბილისი, გრიგოლ
მუხაძის ქ. 2/10, 280
კვ.მ

ირაკლი ხახუბია 100%

მშენებარე

2015

ნასყიდობა

0GEL

საქართველო, ქ.
ბათუმი, ხიმშიაშვილის
ქუჩა, 58 კვ.მ

ირაკლი ხახუბია 100%

ბინა

2015

ნასყიდობა

0GEL

საქართველო, დაბა
ბაკურიანი, ბაკურიანი,
42 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

მაკა ხახუბია 100%

მსუბუქი ავტომანქანა

LAND ROVER სახ.
ნომერი BB333BB 2015
წლის გამოშვება

2018

ნასყიდობა

80000 GEL

ირაკლი ხახუბია 100%

მაჯის საათი

მაჯის საათი Breguet

2012

ნასყიდობა

0 GEL

ირაკლი ხახუბია 100%

მსუბუქი ავტომანქანა

MERCEDES BENZ ს/ნ
JJ111JJ 2017 წლის
გამოშვება

2018

ნასყიდობა

200000 GEL

ირაკლი ხახუბია 100%

მსუბუქი ავტომანქანა

BENTLY
CONTINENTAL G7

2019

ნასყიდობა

155000 GEL

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

ირაკლი ხახუბია

საქართველოს ბანკი

მიმდინარე

1000 USD (+)

ირაკლი ხახუბია

თი–ბი–სი ბანკი

მიმდინარე

2321,17 USD (+)

ირაკლი ხახუბია

თი–ბი–სი ბანკი

მიმდინარე

362,75 GEL (+)

ირაკლი ხახუბია

"თი–ბი–სი ბანკი"

მიმდინარე

1758 USD (+)

ირაკლი ხახუბია

"საქართველოს ბანკი"

მიმდინარე

1000 USD (+)

ირაკლი ხახუბია

"საქართველოს ბანკი"

მიმდინარე

34,66 USD (+)

ირაკლი ხახუბია

"საქართველოს ბანკი"

მიმდინარე

1033,78 USD (+)

ირაკლი ხახუბია

"საქართველოს ბანკი"

მიმდინარე

2114,44 GEL (+)
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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

ირაკლი ხახუბია

38700 USD

დანაზოგი

ირაკლი ხახუბია

8200 GEL

დანაზოგი

მაკა ხახუბია

6500 GEL

დანაზოგი
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გვერდი 8

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
(%)

პარტნიორის ვინაობა
(სახელი, გვარი/იურიდიული
პირი)

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

2574803 GEL

ირაკლი
ხახუბია

შპს აისბერგი2 საქართველო
ქ. ფოთი კრატასიუკის 19

პარტნიორი,
ქ. ფოთის საოლქო
სასამართლო, 14.06.2005,
29.03.2010 - უვადო

25%

1) კახაბერ ლატარია
2) თემგიზ სარიშვილი
3) 5770028731, შეზღუდული
პასუხისმგებლობის
საზოგადოება ქოფთურ
ბალიქჩილიქ გიდა სანაი
ნაქლიათ ვე თიჯარეთ
ლიმითედ თურქეთი

ირაკლი
ხახუბია

შპს შპს ჯეონათსი
საქართველო ქ. ფოთი
ლარნაკას ქუჩის მიმდებარე
ტერიტორია

პარტნიორი,
სსიპ საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო,
06.04.2012, 06.04.2012 უვადო

25%

1) კახაბერ ლატარია
2) თენგიზ სარიშვილი

0 GEL

მაკა ხახუბია

შპს შპს ჩელა საქართველო
ქ. ფოთი მერაბ კოსტავს 123

პარტნიორი,
სსიპ საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო,
30.12.2016, 30.12.2016 უვადო

25%

1) კახაბერ ლატარია
2) თამაზი ასათიანი

0 GEL

ირაკლი
ხახუბია

შპს შპს Gcm service
საქართველო ქ. თბილისი
თამარ მეფის გამზირი 32

პარტნიორი,
საჯარო რეესტრი,
24.11.2010, 24.11.2010 უვადო

18%

1) თემური ხევსურიანი
2) კახაბერ ლატარია
3) მამუკა ადამია
4) ვალერი გურგენაძე

0 GEL

ირაკლი
ხახუბია

შპს აისბერგ ტრეიდინგი
საქართველო ქ. თბილისი
ჩიტაძის 11/22

პარტნიორი,
საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო,
01.03.2016, 01.03.2016 უვადო

16,7%

1) კახაბერ ლატარია
2) თენგიზ სარიშვილი
3) რაულ ხავიერ ნელსონი
4) ბლაი ლორენტ მარტი
5) რანდალ სტივენ ნელსონი

0 GEL

ირაკლი
ხახუბია

შპს ჯეო კაპიტალ მენეჯმენტი
საქართველო ქ. თბილისი
აღმაშენებლის გამზირი 195

პარტნიორი,
საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო,
02.03.2011, 02.03.2011 -

18%

1) კარაბერ ლატარია
2) მამუკა ადამია
3) გია ადამია
4) ვალერი გურგენაძე

0 GEL
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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
(%)

პარტნიორის ვინაობა
(სახელი, გვარი/იურიდიული
პირი)

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

უვადო

მაკა ხახუბია

შპს შპს პონტე ვეკიო
საქართველო ქ. ფოთი
ფარნავაზ მეფის ქუჩა 5

პარტნიორი,
საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო,
28.11.2014, 01.12.2014 უვადო

25%

1) რამაზი გუჯაბიძე
2) ნანა ძაძუა
3) კახაბერი ლატარია

0 GEL

მაკა ხახუბია

შპს კვიპაროსი
საქართველო ქ. ფოთი მ.
კოსტავას ქუჩა N123

პარტნიორი,
სსიპ საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო,
14.03.2011, 01.01.2019 უვადო

15%

1) დავითი ქაქუჩაია
2) მარინა ესებუა
3) დავით ესებუა

0 GEL

მაკა ხახუბია

შპს კვიპაროსი
საქართველო ქ. ფოთი მ.
კოსტავას ქუჩა N123

დირექტორი,
სსიპ საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო,
14.03.2011, 01.01.2019 უვადო

0%

ირაკლი
ხახუბია

შპს თავისუფალი ვაჭრობის
კომპლექსი დიღომი-93
საქართველო თბილისი
დიდუბის რ-ნი
ბელიაშვილის ქ.100

პარტნიორი,
დიდუბის სასამართლო,
05.12.1996, 23.07.2019 მემკვიდრეობით მიღებული
წილის რეალიზაცია
25.07.2019 წ

7,8%

0 GEL

1) ამირან ანჯაფარიძე
2) მარინე კალანდაძე
3) თამაზი მიქაძე
4) მიხეილი ჩაჩუა
5) იზოლდა გოგიბერიძე
6) ნინო სანაძე
7) ეკატერინე სანაძე

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 (%)

შპს აისბერგი2

შპს გეოფიშ კომპანი

თევზჭერა

60%

არაძირითადი საწარმოს
პარტნიორები

27.11.2020 04:00
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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)

ირაკლი ხახუბია

საქართველოს
პარლამენტი

წევრი

01.01.2018

31.12.2018

57715 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

ირაკლი ხახუბია

წილის მინდობა, შპს „ჯეონათსი"-ს 25%
წილის მინდობის ხელშეკულება, 0, GEL

02.12.2016,
02.12.2016-02.12.2021,
ნოტარიუსი ბელა მაკალთია

0 GEL (შემოსავალი)

ირაკლი ხახუბია

წილის მინდობა, შპს „აისბერგი2"-ს 25%
წილის მინდობის ხელშეკულება, 0, GEL

02.12.2016,
02.12.2016-02.12.2021,
ნოტარიუსი ბელა მაკალათია

0 GEL (შემოსავალი)

ირაკლი ხახუბია

სესხი, სესხი, 200000, USD

10.11.2017,
05.04.2018-31.12.2019,
სს თიბისი ბანკი

120000 USD (შემოსავალი)

ირაკლი ხახუბია

სესხი, სესხი, 150000, USD

09.07.2018,
09.07.2018-31.12.2019,
სს თიბისი ბანკი

150000 USD (შემოსავალი)

ირაკლი ხახუბია

სესხი, სესხი, 425000, USD

24.05.2018,
24.05.2018-31.12.2019,
სს თიბისი ბანკი

425000 USD (შემოსავალი)

წინა წლის პირველი იანვრიდან 31
დეკემბრის ჩათვლით ხელშეკრულებით
მიღებული მატერიალური შედეგი
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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

27.11.2020 04:00
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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)

ირაკლი ხახუბია

ფიზიკური პირის ქონების გადასახადი

გასავალი, 10468 GEL

ირაკლი ხახუბია

მშენებარე ბინის მიმდინარე გადასახადი

გასავალი, 120000 USD

ირაკლი ხახუბია

სასესხო დავალიანების დაფარვა

გასავალი, 64353,31 USD

ირაკლი ხახუბია

მშენებარე ბინის მომდინარე გადასახდი

გასავალი, 65151,44 GEL

ირაკლი ხახუბია

ავეჯი

გასავალი, 15060 GEL

ირაკლი ხახუბია

შემოწირულობა

გასავალი, 60000 GEL

