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გვერდი 1

თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაცია
სახელი, გვარი:

კახა კალაძე

#123014

თანამდებობის პირის დეკლარაცია შევსებულია: 31.01.2020

სამსახური, დაკავებული (ყოფილი) თანამდებობა:

ქ. თბილისის მერია, მერი
დაბადების ადგილი, დაბადების თარიღი: საქართველო,

სამტრედია 27.02.1978

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

გვარი

დაბადების ადგილი

დაბადების რიცხვი, თვე, წელი

ნათესაური ან სხვაგვარი კავშირი

ანა

არეშიძე

საქართველო, თბილისი

01.07.1989

მეუღლე

ლევან

კალაძე

იტალია, მილანი

14.07.2009

შვილი

კახაბერ

კალაძე

იტალია, მილანი

04.05.2012

შვილი

ვაჩე

კალაძე

იტალია, მილანი

09.01.2014

შვილი

ნიკოლას

კალაძე

საფრანგეთი, პარიზი

04.09.2018

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)

კახა კალაძე 100%

კახა კალაძე 26,12%

კახა კალაძე 100%

კახა კალაძე 100%

კახა კალაძე 100%

კახა კალაძე 100%

კახა კალაძე 100%

ქონების სახეობა

საცხოვრებელი
სახლი (მშენებარე)

მიწის ნაკვეთი

ავტოსადგომი

ავტოსადგომი

ავტოსადგომი

ბინა

ბინა

შეძენის თარიღი

2013

2012

2018

2018

2018

2018

2018

შეძენის ფორმა

სახლის მშენებლობა

ჩუქება

ნასყიდობა

ნასყიდობა

ნასყიდობა

ნასყიდობა

ნასყიდობა

გადახდილი
საფასურის ოდენობა

ქონების
ადგილმდებარეობა,
საერთო ფართობი

500000GEL

საქართველო,
თბილისი, დაბა
წყნეთი, ვ.გორგასლის
(კიროვის) ქუჩა N7,
650 კვ.მ

0GEL

საქართველო,
თბილისი, ბურძგლას
ქუჩა N80-ის
მიმდებარედ, 101 კვ.მ

80183,4GEL

საქართველო,
თბილისი, მარო
მაყაშვილის ქუჩის
ჩიხი N3, 12,5 კვ.მ

80183,4GEL

საქართველო,
თბილისი, მარო
მაყაშვილის ქუჩის
ჩიხი N3, 12,5 კვ.მ

80183,4GEL

საქართველო,
თბილისი, მარო
მაყაშვილის ქუჩის
ჩიხი N3, 12,5 კვ.მ

928414,75GEL

საქართველო,
თბილისი, მარო
მაყაშვილის ქუჩის
ჩიხი N3, 258,54 კვ.მ

774875,05GEL

საქართველო,
თბილისი, მარო
მაყაშვილის ქუჩის
ჩიხი N3, 203,04 კვ.მ

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

მედიკო შენგელია
იური წოწორია
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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)

კახა კალაძე 100%

კახა კალაძე 100%

კახა კალაძე 100%

კახა კალაძე 100%

ქონების სახეობა

ავტოფარეხი

ავტოფარეხი

ბინა

ბინა

კახა კალაძე 100%

ბინა

კახა კალაძე 100%

საცხოვრებელი
სახლი

კახა კალაძე 100%

აგარაკი

შეძენის თარიღი

2017

2017

2017

2017

2006

2012

2012

შეძენის ფორმა

ნასყიდობა

ნასყიდობა

ნასყიდობა

ნასყიდობა

ნასყიდობა

ჩუქება

ჩუქება

გადახდილი
საფასურის ოდენობა

ქონების
ადგილმდებარეობა,
საერთო ფართობი

7000USD

საქართველო,
თბილისი, ი.
ჭავჭავაძის გამზირი
N37, 19,5 კვ.მ

7000USD

საქართველო,
თბილისი, ი.
ჭავჭავაძის გამზირი
N37, 18,3 კვ.მ

51040USD

საქართველო,
თბილისი, ი.
ჭავჭავაძის გამზირი
N37, 63,8 კვ.მ

108960USD

საქართველო,
თბილისი, ი.
ჭავჭავაძის გამზირი
N37, 136,2 კვ.მ

71280GEL

საქართველო,
თბილისი, ჭავჭავაძის
გამზირი N 23-23ა,
367,6 კვ.მ

0GEL

საქართველო,
სამტრედია,
რესპუბლიკის ქ. N
207, 410 კვ.მ

0GEL

საქართველო, ქ.
თბილისი, დაბა
წყნეთი,
გურამიშვილის ქ. N 8,
697,6 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 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

კახა კალაძე 100%

აგარაკი

2012

ჩუქება

0GEL

საქართველო, ქ.
თბილისი, დაბა
წყნეთი,
გურამიშვილის ქუჩა N
10, 735,2 კვ.მ

კახა კალაძე 100%

ბინა

2012

ჩუქება

0GEL

საქართველო, ქ.
თბილისი, ბურძგლას
ქ. N 76-78-80, 396 კვ.მ

0GEL

საქართველო,
სამტრედია,
რესპუბლიკის ქ. N
207, 2380 კვ.მ

0GEL

საქართველო, ქ.
თბილისი, დაბა
წყნეთი,
გურამიშვილის ქ. N 8,
1060 კვ.მ

0GEL

საქართველო, ქ.
თბილისი, დაბა
წყნეთი,
გურამიშვილის ქ. N
10, 1058 კვ.მ

კახა კალაძე 100%

კახა კალაძე 100%

კახა კალაძე 100%

მიწის ნაკვეთი

მიწის ნაკვეთი

მიწის ნაკვეთი

2012

2012

2012

ჩუქება

ჩუქება

ჩუქება

კახა კალაძე 100%

მიწის ნაკვეთი

2012

ნასყიდობა

298000USD

საქართველო, ქ.
თბილისი, დაბა
წყნეთი, ვ.
გორგასლის ქ. N 7,
1139 კვ.მ

კახა კალაძე 100%

ავტოფარეხი

2012

ჩუქება

0GEL

საქართველო, ქ.
თბილისი, ბურძგლას

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 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

ქ. N 80-ის
მიმდებარედ, 35 კვ.მ

კახა კალაძე 100%

ბინა

1997

ნასყიდობა

150000USD

უკრაინა, კიევი,
გამარჯვების გამზირი
39, 220 კვ.მ

კახა კალაძე 100%

ბინა

2005

ნასყიდობა

700000USD

უკრაინა, კიევი,
შევჩენკოს გამზირი
11, 250 კვ.მ

კახა კალაძე 100%

არასაცხოვრებელი
ფართი

60000USD

საქათველო, ქ.
სამტრედია,
რუსთაველის ქ. N 23,
93,9 კვ.მ

კახა კალაძე 100%

არასაცხოვრებელი
ფართი

55000USD

საქართველო, ქ.
სამტრედია,
რუსთაველის ქ. N 23,
76,2 კვ.მ

2013

2013

ნასყიდობა

ნასყიდობა

თუ ნივთი საერთო
საკუთრებაში
იმყოფება, მიუთითეთ
თანამესაკუთრეები
(თუ თანამესაკუთრე
თქვენი ოჯახის წევრია
მიუთითეთ მისი
პროცენტული წილი)
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გვერდი 6

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

კახა კალაძე 100%

ფერწერული ტილო

ლადო გუდიაშვილის
ნამუშევარი

2000

ნასყიდობა

20000 USD

კახა კალაძე 100%

ფერწერული ტილო

ლადო გუდიაშვილის
ნამუშევარი

2005

ნასყიდობა

50000 USD

კახა კალაძე 100%

ფერწერული ტილო

ლადო გუდიაშვილის
ნამუშევარი

2007

ნასყიდობა

120000 USD

კახა კალაძე 100%

ფერწერული ტილო

ელენე ახვლედიანის
ნამუშევარი

2006

ნასყიდობა

15000 USD

კახა კალაძე 100%

ფერწერული ტილო

ელენე ახვლედიანის
ნამუშევარი

2008

ნასყიდობა

40000 USD

კახა კალაძე 100%

ფერწერული ტილო

ელენე ახვლედიანის
ნამუშევარი

2009

ჩუქება

0 GEL

კახა კალაძე 100%

მსუბუქი ავტომანქანა

FIAT 500 ABARTH.
გამოშვების წელი: 2015.
სახელმწიფო ნომერი: 1

2016

ნასყიდობა

50000 EUR

კახა კალაძე 100%

მსუბუქი ავტომანქანა

BRABUS ULTIMATE
125. გამოშვების წელი:
2017. სახელმწიფო
ნომერი: OO-004-YY

2018

ნასყიდობა

47000 EUR

კახა კალაძე 100%

მოტოსატრანსპორტო
საშუალება

HARLEY-DAVIDSON
VR1. გამოშვების წელი:
2011. სახელმწიფო
ნომერი: CC3777

2016

ნასყიდობა

20000 EUR

კახა კალაძე 100%

მოტოსატრანსპორტო

HARLEY-DAVIDSON.

2008

ნასყიდობა

28000 EUR

თუ ნივთი საერთო
საკუთრებაში
იმყოფება, მიუთითეთ
თანამესაკუთრეები (თუ
თანამესაკუთრე თქვენი
ოჯახის წევრია
მიუთითეთ მისი
პროცენტული წილი)
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გვერდი 7

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)

კახა კალაძე 100%

კახა კალაძე 100%

შეძენის თარიღი

შეძენის ფორმა

გადახდილი საფასურის
ოდენობა

HARLEY-DAVIDSON.
გამოშვების წელი: 2007.
სახელმწიფო ნომერი:
AB0343

2008

ნასყიდობა

25000 EUR

TOYOTA CAMRY.
გამოშვების წელი: 2018.
სახელმწიფო ნომერი:
LL-404-CC

2018

ნასყიდობა

66116,82 GEL

ქონების სახეობა

ქონების დეტალები

საშუალება

გამოშვების წელი: 2007.
სახელმწიფო ნომერი:
AB0353

მოტოსატრანსპორტო
საშუალება

მსუბუქი ავტომანქანა

თუ ნივთი საერთო
საკუთრებაში
იმყოფება, მიუთითეთ
თანამესაკუთრეები (თუ
თანამესაკუთრე თქვენი
ოჯახის წევრია
მიუთითეთ მისი
პროცენტული წილი)
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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 9

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

კახა კალაძე

ინტეზა სან პაოლო

მიმდინარე

4400000 USD (+)

კახა კალაძე

jiulius baer

მიმდინარე

3700000 EUR (+)

ანა არეშიძე

"თი–ბი–სი ბანკი"

მიმდინარე

0 GEL (+)

ანა არეშიძე

"თი–ბი–სი ბანკი"

მიმდინარე

0 USD (+)

ანა არეშიძე

"თი–ბი–სი ბანკი"

საბარათე ანგარიში

23501,82 GEL (+)

ანა არეშიძე

"თი–ბი–სი ბანკი"

საბარათე ანგარიში

330,81 USD (+)

ანა არეშიძე

"თი–ბი–სი ბანკი"

საბარათე ანგარიში

92,5 EUR (+)

ანა არეშიძე

"თი–ბი–სი ბანკი"

მოთხოვნამდე ანაბარი

0 GEL (+)

ანა არეშიძე

"თი–ბი–სი ბანკი"

მოთხოვნამდე ანაბარი

0 USD (+)

ანა არეშიძე

"თი–ბი–სი ბანკი"

საბარათე ანგარიში

1481 GEL (+)

ანა არეშიძე

"თი–ბი–სი ბანკი"

საბარათე ანგარიში

0 USD (+)

ანა არეშიძე

"თი–ბი–სი ბანკი"

საბარათე ანგარიში

0 EUR (+)

კახა კალაძე

"ბანკი ქართუ"

მიმდინარე

9,16 EUR (+)

კახა კალაძე

"ბანკი ქართუ"

მიმდინარე

586,81 USD (+)

კახა კალაძე

"ბანკი ქართუ"

მიმდინარე

0 GEL (+)

კახა კალაძე

"ბანკი ქართუ"

საბარათე ანგარიში

5817,13 USD (+)

კახა კალაძე

"ბანკი ქართუ"

საბარათე ანგარიში

0 GEL (+)

კახა კალაძე

"ბანკი ქართუ"

საბარათე ანგარიში

4993 EUR (+)

კახა კალაძე

"საქართველოს ბანკი"

მიმდინარე

0 GEL (+)
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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

კახა კალაძე

"საქართველოს ბანკი"

საბარათე ანგარიში

0 GEL (+)

კახა კალაძე

"საქართველოს ბანკი"

საბარათე ანგარიში

0 USD (+)

კახა კალაძე

"საქართველოს ბანკი"

საბარათე ანგარიში

0 EUR (+)

კახა კალაძე

"საქართველოს ბანკი"

საბარათე ანგარიში

0 GBP (+)

კახა კალაძე

"საქართველოს ბანკი"

საბარათე ანგარიში

49433,93 USD (+)

კახა კალაძე

"საქართველოს ბანკი"

საბარათე ანგარიში

0 GEL (+)

კახა კალაძე

"საქართველოს ბანკი"

საბარათე ანგარიში

0 EUR (+)

კახა კალაძე

"საქართველოს ბანკი"

საბარათე ანგარიში

0 GBP (+)

კახა კალაძე

"საქართველოს ბანკი"

მიმდინარე

0 USD (+)

ანა არეშიძე

"საქართველოს ბანკი"

საბარათე ანგარიში

0 GEL (+)

ანა არეშიძე

"საქართველოს ბანკი"

საბარათე ანგარიში

0 USD (+)

ანა არეშიძე

"საქართველოს ბანკი"

საბარათე ანგარიში

0 EUR (+)

ანა არეშიძე

"საქართველოს ბანკი"

საბარათე ანგარიში

0 GBP (+)

ანა არეშიძე

"საქართველოს ბანკი"

დეპოზიტი

5001,39 EUR (+)

ანა არეშიძე

"საქართველოს ბანკი"

მოთხოვნამდე ანაბარი

364,03 EUR (+)

ანა არეშიძე

"საქართველოს ბანკი"

მიმდინარე

32,51 EUR (+)

ანა არეშიძე

"საქართველოს ბანკი"

მიმდინარე

0 EUR (+)

კახა კალაძე

"თი–ბი–სი ბანკი"

მიმდინარე

0 GEL (+)

კახა კალაძე

"თი–ბი–სი ბანკი"

მიმდინარე

0 USD (+)
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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

კახა კალაძე

"თი–ბი–სი ბანკი"

მიმდინარე

0 EUR (+)

კახა კალაძე

"თი–ბი–სი ბანკი"

საბარათე ანგარიში

0 GEL (+)

კახა კალაძე

"თი–ბი–სი ბანკი"

საბარათე ანგარიში

0,09 USD (+)

კახა კალაძე

"თი–ბი–სი ბანკი"

საბარათე ანგარიში

1,42 EUR (-)

ანა არეშიძე

"თი–ბი–სი ბანკი"

მიმდინარე

0 GEL (+)

ანა არეშიძე

"თი–ბი–სი ბანკი"

მიმდინარე

0 GBP (+)

ანა არეშიძე

"თი–ბი–სი ბანკი"

მიმდინარე

0 USD (+)

ანა არეშიძე

"თი–ბი–სი ბანკი"

მიმდინარე

0 EUR (+)

ანა არეშიძე

"საქართველოს ბანკი"

საბარათე ანგარიში

39,92 GEL (+)

კახა კალაძე

"ვი–თი–ბი ბანკი"

მიმდინარე

22,25 GEL (+)

კახა კალაძე

"ვი–თი–ბი ბანკი"

მიმდინარე

0 USD (+)

კახა კალაძე

"ვი–თი–ბი ბანკი"

მიმდინარე

0 EUR (+)

ანა არეშიძე

"ვი–თი–ბი ბანკი"

საბარათე ანგარიში

0 GEL (+)

ანა არეშიძე

"ვი–თი–ბი ბანკი"

საბარათე ანგარიში

0 USD (+)

ანა არეშიძე

"ვი–თი–ბი ბანკი"

საბარათე ანგარიში

148436,85 EUR (+)

ანა არეშიძე

"ვი–თი–ბი ბანკი"

მიმდინარე

1,06 GEL (+)

ანა არეშიძე

"ვი–თი–ბი ბანკი"

მიმდინარე

0 USD (+)

ანა არეშიძე

"ვი–თი–ბი ბანკი"

მიმდინარე

0 EUR (+)
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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

კახა კალაძე

9000 USD

დანაზოგი

ანა არეშიძე

8000 GEL

დანაზოგი

კახა კალაძე

11000 EUR

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
(%)

კახა კალაძე

შპს kala capital limited
კვიპროსი ლიმასოლი
ნიკოლაუ პენტადრომის
ცენტრი 1002 3025

პარტნიორი,
ვაჭრობის,მრეწველობის და
ტურიზმის სამინისტროს
კომპანიების რეგისტრაციისა
და ოფიციალური
ლიკვიდაციის
დეპარტამენტი, 14.07.2007,
14.07.2007 - უვადო

100%

0 GEL

ანა არეშიძე

შპს შპს ანოუკი
საქართველო თბილისი
მ.ჭიაურელის ქ., N 11, ბ. 11

პარტნიორი,
საჯარო რეესტრი,
10.10.2013, 10.10.2013 უვადო

100%

0 GEL

შპს ООО «ЮКА» უკრაინა г.
Киев проспект 40-летия
Октября, 89

პარტნიორი,
ქალაქ კიევის
გოლოსეევსკის რაიონის
საგადასახადო ინსპექცია,
09.04.2004, 09.04.2004 დღემდე

33%

1) იულიან გაბოვიჩ

65000 USD

კახა კალაძე

შპს შპს ,,ნესტ გრუპ“ უკრაინა
კიევი ვიბორზკაია 99

პარტნიორი,
ქალაქ კიევის სოლომენსკის
რაიონის საგადასახადო
ინსპექცია, 01.06.2005,
01.06.2005 - დღემდე

50%

1) მარინა გაბოვიჩ

50000 EUR

კახა კალაძე

შპს კალა კაპიტალი
საქართველო თბილისი
ბარათაშვილის ქ. N6

პარტნიორი,
თბილისის საგადასახადო
ინსპექცია, 20.09.2007,
20.09.2007 - უვადო

100%

0 GEL

კახა კალაძე

შპს კოლხეთი საქართველო
ქობულეთი აღმაშენებლის
285

პარტნიორი,
რაი. სასამართლო,
09.10.1998, 09.10.1998 უვადო

100%

0 GEL

კახა კალაძე

პარტნიორის ვინაობა
(სახელი, გვარი/იურიდიული
პირი)

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

შპს კალა კაპიტალი

ჰოლდინგური კომპანია

100%

არაძირითადი საწარმოს
პარტნიორები

22.01.2021 08:36
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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)

კახა კალაძე

ქ. თბილისის მერია

ქალაქ თბილისის მერი

01.01.2019

31.12.2019

29917,44 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)
ხელშეკრულების სახეობა, საგანი და
ღირებულება

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

წინა წლის პირველი იანვრიდან 31
დეკემბრის ჩათვლით ხელშეკრულებით
მიღებული მატერიალური შედეგი

სესხი, სესხის გაცემა, 301000, GEL

15.12.2011,
15.12.2011-ვალდებულების
შესრულებამდე,
შპს კოლხეთი

0 GEL (შემოსავალი)

სესხი, სესხის გაცემა, 100000, GEL

20.12.2011,
20.12.2011-ვალდებულების
შესრულებამდე,
შპს კოლხეთი

0 GEL (შემოსავალი)

სესხი, სესხის გაცემა, 516297, USD

08.01.2008,
08.01.2008-ვალდებულების
შესრულებამდე,
შპს კალა კაპიტალი

0 USD (შემოსავალი)

სესხი, სესხის გაცემა, 2000000, USD

29.01.2008,
29.01.2008-ვალდებულების
შესრულებამდე,
შპს კალა კაპიტალი

0 GEL (შემოსავალი)

სესხი, სესხის გაცემა, 301000, GEL

15.12.2011,
15.12.2011-ვალდებულების
შესრულებამდე,
შპს კალა კაპიტალი

0 GEL (შემოსავალი)

კახა კალაძე

სესხი, სესხის გაცემა, 100000, GEL

20.12.2011,
20.12.2011-ვალდებულების
შესრულებამდე,
შპს კალა კაპიტალი

0 GEL (შემოსავალი)

კახა კალაძე

დავალების ხელშეკრულება (საწარმოში
წილის მართვა, უძრავი და მოძრავი
ქონების შეძენა, მართვა და განკარგვა),
მარწმუნებლის სრულუფლებიანი და
შეუზღუდავი წარმომადგენლობა, 0, GEL

09.10.2006,
09.10.2006-უვადო,
ნოტარიუსი ციური ბერიძე

0 GEL (შემოსავალი)

ხელშეკრულებაში მონაწილე პირის
ვინაობა (სახელი, გვარი)

კახა კალაძე

კახა კალაძე

კახა კალაძე

კახა კალაძე

კახა კალაძე
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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

კახა კალაძე

სესხი, სესხის აღება, 1767000, USD

29.05.2012,
29.05.2012-29.05.2022,
სს ბანკი ქართუ

282651,71 USD (გასავალი)

კახა კალაძე

სესხი, სესხის აღება, 110000, USD

04.06.2012,
04.06.2012-29.05.2022,
სს ბანკი ქართუ

17590,81 USD (გასავალი)

კახა კალაძე

თავდებობის ხელშეკრულება, შპს
,,კოლხეთის‘‘ ვალდებულების
უზრუნველაყოფად, 462000, USD

29.05.2012,
29.05.2012-29.05.2022,
სს ბანკი ქართუ

73899,71 USD (გასავალი)

ანა არეშიძე

სესხი, სესხის აღება, 410000, USD

31.10.2014,
31.10.2014-დაიფარა ვადაზე ადრე
06.08.2019,
სს თიბისი ბანკი

293696,65 USD (გასავალი)

კახა კალაძე

სესხი, სესხის აღება, 1150000, USD

15.12.2015,
15.12.2015-15.12.2025,
სს საქართველოს ბანკი

162601,8 USD (გასავალი)

კახა კალაძე

საკრედიტო ბარათით მომსახურება,
საკრედიტო ლიმიტი, 90000, EUR

20.11.2017,
20.11.2017-31.05.2020,
American Express Services Europe Limited

4000 EUR (გასავალი)

კახა კალაძე

საკრედიტო ბარათით მომსახურება,
საკრედიტო ლიმიტი, 90000, EUR

20.11.2017,
20.11.2017-30.09.2020,
American Express Services Europe Limited

4000 EUR (გასავალი)

კახა კალაძე

სესხი, სესხის აღება, 1100000, GEL

05.05.2017,
05.05.2017-დაიფარა ვადაძე ადრე
12.11.2019,
სს თიბისი ბანკი

1080120,26 GEL (გასავალი)

კახა კალაძე

სესხი, სესხის აღება, 150000, EUR

05.05.2017,

141033,02 EUR (გასავალი)

წინა წლის პირველი იანვრიდან 31
დეკემბრის ჩათვლით ხელშეკრულებით
მიღებული მატერიალური შედეგი
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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

წინა წლის პირველი იანვრიდან 31
დეკემბრის ჩათვლით ხელშეკრულებით
მიღებული მატერიალური შედეგი

05.05.2017-დაიფარა ვადაზე ადრე
12.11.2019,
სს თიბისი ბანკი

ანა არეშიძე

ნასყიდობა, შენობა-ნაგებობა (376,9 კვ.მ),
მიწის ნაკვეთი (417 კვ.მ). მისამართი: ქ.
თბილისი, ლისი ტბის მიმდებარედ,
სოფელ ლისისკენ მიმავალი გზის
მარჯვენა მხარეს, 390000, USD

17.10.2017,
17.10.2017-ხელშეკრულება ძალაშია
ვალდებულების სრულად შესრულებამდე,
შპს ლისი ფო

0 USD (გასავალი)

კახა კალაძე

სესხი, სესხის აღება, 640000, USD

27.03.2018,
27.03.2018-25.03.2033,
სს საქართველოს ბანკი

61518,89 USD (გასავალი)

კახა კალაძე

იჯარა, ბინა (უკრაინა, კიევი, გამარჯვების
გამზირი 39. 220 კვ.მ), 7000, USD

01.02.2018,
01.02.2019-03.02.2020,
კონტრაქტი ფიზიკურ პირთან

84000 USD (შემოსავალი)

კახა კალაძე

იჯარა, ბინა (უკრაინა, კიევი, შევჩენკოს
გამზირი 11. 250 კვ.მ), 13000, USD

15.03.2018,
15.03.2018-15.03.2020,
კონტრაქტი ფიზიკურ პირთან

156000 USD (შემოსავალი)

კახა კალაძე

ნასყიდობა, მიწის ნაკვეთების რეალიზაცია
(3,031 და 2,000 კვ.მ - დაბა ბაკურიანი,
"ცეკავშირის მიმდებარედ")., 500000, USD

12.07.2019,
12.07.2019-31.12.2019,
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

500000 USD (შემოსავალი)

კახა კალაძე

ნასყიდობა, FIAT 500 ABARTH.
გამოშვების წელი: 2017, 20000, USD

04.07.2019,
04.07.2019-04.07.2019,
შსს მომსახურების სააგენტო

20000 USD (შემოსავალი)

ანა არეშიძე

ნასყიდობა, TOYOTA LAND CRUISER 200.
გამოშვების წელი: 2017, 121445,43, GEL

02.08.2019,
02.08.2019-02.08.2019,
შსს მომსახურების სააგენტო

121445,43 GEL (შემოსავალი)

კახა კალაძე

ნასყიდობა, TOYOTA LAND CRUISER 200.

01.06.2019,

58000 USD (შემოსავალი)
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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)
ხელშეკრულების სახეობა, საგანი და
ღირებულება

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

გამოშვების წელი: 2018, 58000, USD

01.06.2019-01.06.2019,
შსს მომსახურების სააგენტო

ანა არეშიძე

ნასყიდობა, RANGE ROVER SPORT SVR.
გამოშვების წელი: 2018, 100000, EUR

30.12.2019,
30.12.2019-30.12.2019,
შსს მომსახურების სააგენტო

100000 EUR (შემოსავალი)

ანა არეშიძე

ნასყიდობა, RANGE ROVER SPORT SVR.
გამოშვების წელი: 2018, 351456,8, GEL

07.03.2019,
07.03.2019-07.03.2019,
შსს მომსახურების სააგენტო

351456,8 GEL (გასავალი)

კახა კალაძე

ნასყიდობა, შპს კოლხეთის 100% წილი,
10000000, USD

02.12.2019,
04.12.2019-02.12.2024,
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

0 USD (შემოსავალი)

კახა კალაძე

მინდობილობა, კომპანიაში წილის შეძენა
და მართვა, 0, GEL

04.10.2019,
04.10.2019-31.12.2021,
ნოტარიუსი დავით ოყროშიძე

0 GEL (გასავალი)

კახა კალაძე

სესხი, სესხის აღება, 410000, EUR

12.11.2019,
12.11.2019-12.11.2029,
სს ვითიბი ბანკი

347000 EUR (შემოსავალი)

ანა არეშიძე

სესხი, სესხის აღება, 650000, EUR

06.08.2019,
06.08.2019-10.08.2034,
სს ვითიბი ბანკი

650000 EUR (შემოსავალი)

კახა კალაძე

ნასყიდობა, MINI CLUBMAN JOHN
COOPER WORK. გამოშვების წელი: 2017,
30000, USD

20.12.2019,
20.12.2019-20.12.2019,
შსს მომსახურების სააგენტო

30000 USD (შემოსავალი)

ანა არეშიძე

ნასყიდობა, ბინის შეძენა (ავანსი), 50000,
USD

06.02.2019,
06.02.2019-ხელშეკრულება ძალაშია
ვალდებულებების სრულად
შესრულებამდე,

50000 USD (გასავალი)

ხელშეკრულებაში მონაწილე პირის
ვინაობა (სახელი, გვარი)

წინა წლის პირველი იანვრიდან 31
დეკემბრის ჩათვლით ხელშეკრულებით
მიღებული მატერიალური შედეგი
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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

წინა წლის პირველი იანვრიდან 31
დეკემბრის ჩათვლით ხელშეკრულებით
მიღებული მატერიალური შედეგი

შპს ,,რედ-კო'

ანა არეშიძე

საკრედიტო ბარათით მომსახურება,
საკრედიტო ლიმიტი, 10000, GEL

20.02.2019,
20.02.2019-28.02.2023,
სს საქართველოს ბანკი

0 GEL (გასავალი)

კახა კალაძე

სესხი, სესხის აღება, 410000, EUR

12.11.2019,
12.11.2019-12.11.2029,
სს ვითიბი ბანკი

3794,06 EUR (გასავალი)

ანა არეშიძე

სესხი, სესხის აღება, 650000, EUR

06.08.2019,
06.08.2019-06.08.2029,
სს ვითიბი ბანკი

17565,02 EUR (გასავალი)

ანა არეშიძე

სესხი, სესხის გაცემა, 7700, EUR

29.11.2019,
29.11.2019-29.11.2024,
შპს ფაბრიკა კრაფტ

7700 EUR (გასავალი)

ანა არეშიძე

სესხი, სესხის გაცემა, 70000, GEL

03.12.2019,
03.12.2019-03.12.2024,
შპს ფაბრიკა კრაფტ

62442 GEL (გასავალი)

კახა კალაძე

ნასყიდობა, მიწის რეალიზაცია (უკრაინა),
200000, USD

20.09.2019,
20.09.2019-20.03.2020,
ნოტარიუსი

500000 USD (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

22.01.2021 08:36
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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)

კახა კალაძე

ქველმოქმედება

გასავალი, 270000 GEL

კახა კალაძე

პარტიის შემოწირულობა

გასავალი, 50000 GEL

კახა კალაძე

კომუნალური გადასახადი

გასავალი, 42502 GEL

ანა არეშიძე

დამფუძნებლის შენატანი

გასავალი, 100000 EUR

კახა კალაძე

ქონების დაზღვევა

გასავალი, 2651 EUR

კახა კალაძე

ქონების დაზღვევა

გასავალი, 6312,51 GEL

კახა კალაძე

კომპანიის მართვის საკომისიო

გასავალი, 19696,41 EUR

კახა კალაძე

გადახდილი გადასახადები

გასავალი, 57285 GEL

კახა კალაძე

საოჯახო და პირადი ხარჯი

გასავალი, 286906,95 GEL

კახა კალაძე

საოჯახო და პირადი ხარჯი

გასავალი, 30336 USD

კახა კალაძე

საოჯახო და პირადი ხარჯი

გასავალი, 428480,52 EUR

ანა არეშიძე

საოჯახო და პირადი ხარჯი

გასავალი, 2700 EUR

კახა კალაძე

დაცვის პოლიციის მომსახურება

გასავალი, 17685,17 GEL

ანა არეშიძე

საოჯახო და პირადი ხარჯი

გასავალი, 81121,52 GEL

