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გვერდი 1

თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაცია
სახელი, გვარი:

თამარ ზამბახიძე

#126207

თანამდებობის პირის დეკლარაცია შევსებულია: 30.06.2020

სამსახური, დაკავებული (ყოფილი) თანამდებობა:

საქართველოს უზენაესი სასამართლო, მოსამართლე
დაბადების ადგილი, დაბადების თარიღი: საქართველო,

თბილისი 26.01.1975

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

გვარი

დაბადების ადგილი

დაბადების რიცხვი, თვე, წელი

ნათესაური ან სხვაგვარი კავშირი

მანანა

ხაჭაპურიძე

საქართველო, თბილისი

30.04.1950

დედა

ვარლამი

კალანდაძე

საქართველო, თბილისი

05.12.1970

მეუღლე

ლუკა

კალანდაძე

საქართველო, თბილისი

02.08.2015

შვილი

ბონდო

კალანდაძე

საქართველო, თბილისი

28.04.1942

მამამთილი
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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)

ბონდო კალანდაძე
100%

ბონდო კალანდაძე
100%

ქონების სახეობა

დამხმარე სათავსო

ავტოფარეხი

ბონდო კალანდაძე
100%

ბინა

ბონდო კალანდაძე
100%

საცხოვრებელი
სახლი

შეძენის თარიღი

შეძენის ფორმა

გადახდილი
საფასურის ოდენობა

ქონების
ადგილმდებარეობა,
საერთო ფართობი

2016

მფლობელობა
მოიპოვა 2005წ. ბინის
შეძენის დროს.
ბინათმესაკუთრეთა
ამხანაგობის
07.09.2016 წ. კრების
ოქმით გადაეცა
ინდივიდუალურ
საკუთრებაში (საჯარო
რეესტრში
რეგისტრირებული არ
არის).

0USD

საქართველო,
თბილისი, ქუჩა რეზო
ჩხეიძე 5., 5,69 კვ.მ

2016

მფლობელობა
მოიპოვა 2005წ. ბინის
შეძენის დროს.
ბინათმესაკუთრეთა
ამხანაგობის
07.09.2016 წ. კრების
ოქმით გადაეცა
ინდივიდუალურ
საკუთრებაში (საჯარო
რეესტრში
რეგისტრირებული არ
არის).

0USD

საქართველო,
თბილისი, ქუჩა რეზო
ჩხეიძე 5, 30,74 კვ.მ

2005

ნასყიდობა

100000USD

საქართველო,
თბილისი, ქუჩა რეზო
ჩხეიძე 5, ბინა 12, 172
კვ.მ

1996

ნასყიდობა
(მითითებულია
ტექნიკური აღრიცხვის
არქივის მონაცემები).

3000GEL

საქართველო,
მცხეთა, სოფელი
საგურამო, 128 კვ.მ

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)

ბონდო კალანდაძე
100%

ქონების სახეობა

მიწის ნაკვეთი

შეძენის თარიღი

შეძენის ფორმა

გადახდილი
საფასურის ოდენობა

ქონების
ადგილმდებარეობა,
საერთო ფართობი

1998

ნასყიდობა
(მითითებულია
ტექნიკური აღრიცხვის
არქივის მონაცემები).

2000GEL

საქართველო,
მცხეთა, სოფელი
საგურამო, 900 კვ.მ

59800USD

საქართველო,
მცხეთა, სოფელი
საგურამო, 243,4 კვ.მ

35000USD

საქართველო,
მცხეთა, სოფელი
საგურამო, 1300 კვ.მ

თამარ ზამბახიძე
100%

აგარაკი (შენობანაგებობა აუზით).

2018

მშენებლობა
(ექსპლუატაციაში
მიღებულია
19.06.2020.
მშენებლობა
დაფინანსებულია
23.10.2017წ. და
11.04.2018წ.
იპოთეკური
კრედიტებით და
05.12.2018წ.
კრედიტით)

თამარ ზამბახიძე
100%

მიწის ნაკვეთი

2017

ნასყიდობა

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

თამარ ზამბახიძე 100%

მსუბუქი ავტომანქანა

NISSAN JUKE 2014
AA630AB

2014

ნასყიდობა

19900 USD

ბონდო კალანდაძე
100%

მსუბუქი ავტომანქანა

KIA RIO 2017 BO984OO

2017

ნასყიდობა

34000 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

თამარ ზამბახიძე

"თი–ბი–სი ბანკი"

საბარათე (სახელფასო), რომელზეც
დაშვებულია ოვერდრაფტი.

1643,74 GEL (+)

თამარ ზამბახიძე

"თი–ბი–სი ბანკი"

საბარათე

0 USD (+)

თამარ ზამბახიძე

"თი–ბი–სი ბანკი"

საბარათე

0 EUR (+)

თამარ ზამბახიძე

"თი–ბი–სი ბანკი"

შემნახველი

199,34 GEL (+)

თამარ ზამბახიძე

"თი–ბი–სი ბანკი"

მიმდინარე

1 USD (+)

თამარ ზამბახიძე

"თი–ბი–სი ბანკი"

შემნახველი

0 USD (+)

ვარლამი კალანდაძე

"თი–ბი–სი ბანკი"

საბარათე

164,19 GEL (+)

ვარლამი კალანდაძე

"თი–ბი–სი ბანკი"

საბარათე

0 EUR (+)

ვარლამი კალანდაძე

"თი–ბი–სი ბანკი"

საბარათე

0 USD (+)

ვარლამი კალანდაძე

"თი–ბი–სი ბანკი"

შემნახველი

0 EUR (+)

მანანა ხაჭაპურიძე

"ლიბერთი ბანკი"

საპენსიო

189,67 GEL (+)

თამარ ზამბახიძე

"საქართველოს ბანკი"

სახელფასო

216,83 GEL (+)

ვარლამი კალანდაძე

"საქართველოს ბანკი"

მომსახურე

0,03 GEL (+)

ვარლამი კალანდაძე

"საქართველოს ბანკი"

მომსახურე

0 GEL (+)

ვარლამი კალანდაძე

"ლიბერთი ბანკი"

უნივერსალური ანგარიში

0 GEL (+)

ვარლამი კალანდაძე

"ლიბერთი ბანკი"

PAY ანგარიში

0 GEL (+)

ვარლამი კალანდაძე

"ლიბერთი ბანკი"

PAY ანგარიში

0 GEL (+)

ბონდო კალანდაძე

"ლიბერთი ბანკი"

საპენსიო

26 GEL (+)

ბონდო კალანდაძე

"თი–ბი–სი ბანკი"

ვადაგასული ანაბრის ანგარიში

0,45 USD (+)
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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

ბონდო კალანდაძე

"თი–ბი–სი ბანკი"

საბარათე

0 GEL (+)

ბონდო კალანდაძე

"თი–ბი–სი ბანკი"

საბარათე

0 GEL (+)

ბონდო კალანდაძე

"თი–ბი–სი ბანკი"

საბარათე

0 EUR (+)

ბონდო კალანდაძე

"თი–ბი–სი ბანკი"

საბარათე

0 USD (+)

ბონდო კალანდაძე

"თი–ბი–სი ბანკი"

შემნახველი. ჩემი სეიფი

0,62 USD (+)

ბონდო კალანდაძე

"თი–ბი–სი ბანკი"

საბარათე. ვიზა კლასიკი

1710,24 GEL (+)

ბონდო კალანდაძე

"თი–ბი–სი ბანკი"

საბარათე. ვიზა კლასიკი

0 USD (+)

ბონდო კალანდაძე

"თი–ბი–სი ბანკი"

საბარათე. ვიზა კლასიკი

0 EUR (+)

ბონდო კალანდაძე

"თი–ბი–სი ბანკი"

სტატუს ქარდ ვიზა გოლდ

0 EUR (+)

ბონდო კალანდაძე

"თი–ბი–სი ბანკი"

სტატუს ქარდ ვიზა გოლდ

607,84 USD (+)

ბონდო კალანდაძე

"თი–ბი–სი ბანკი"

სტატუს ქარდ ვიზა გოლდ

121,56 GEL (+)
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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

05.08.2020 12:55
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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.

ვარლამი
კალანდაძე

შპს გეოალკო საქართველო
თბილისი ისანი-სამგორის
რაიონში ბაღდადის ქ. #12

ვარლამი
კალანდაძე

შპს ბრაუდა საქართველო
თბილისი ძველი თბილისის
რაიონში ლარსის შეს.#5,
ბ.12

საკუთარი წილის ოდენობა
(%)

პარტნიორის ვინაობა
(სახელი, გვარი/იურიდიული
პირი)

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

პარტნიორი და
დირექტორი,
საჯარო რეესტრი,
16.08.2013, 16.08.2013 უვადო

25%

1) ლევან კასრაძე
2) ლაშა სულაძე
3) ავთანდილ ჯანელიძე

0 GEL

პარტნიორი და
დირექტორი,
საჯარო რეესტრი,
29.06.2015, 29.06.2015 უვადო

50%

1) ლევან კასრაძე

0 GEL

10%

1) გივი მარგველაშვილი
2) ეთერ ქარდავა
3) დავით თევზაძე
4) ავთანდილ კიკნაძე
5) მერაბ მიქაშავიძე
6) აბესალომ ქარდავა
7) გურამ ვასაძე
8) ნიკოლოზ ნათბილაძე
9) დავით აბზიანიძე

0 GEL

0 GEL

0 GEL

შპს "გეოალკო"
საქართველო კასპი
სოფელი ოკამი

პარტნიორი და დირეტორი,
კასპის რაიონული
სასამართლო, 16.03.2000,
16.03.2000 - ეკონომიკურ
საქმიანობას არ ეწევა

ვარლამი
კალანდაძე

შპს "ყაზბეგი +"
საქართველო თბილისი
უზნაძის ქუჩა 68

პარტნიორი და
დირექტორი,
ქ. თბილისის საგადასახადო
ინსპექცია, 12.04.2006,
12.04.2006 - ეკონომიკურ
საქმიანობას არ ეწევა

17%

1) ირაკლი თოფაძე
2) ნიკოლოზ სვანიძე
3) პაატა ქვლივიძე
4) ნიკოლოზ ბახტაძე
5) გიორგი კამკამიძე

ვარლამი
კალანდაძე

შპს "ბობულუ" საქართველო
თბილისი მთაწმინდის
რაიონი, რეზო ჩხეიძის ქ. 5,
ბ.12

დირექტორი,
სსიპ საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო,
29.11.2017, 29.11.2017 უვადო

0%

1) ბონდო კალანდაძე

ბონდო
კალანდაძე

შპს "ბობულუ" საქართველო
თბილისი რეზო ჩხეიძის ქუჩა

პარტნიორი,
საჯარო რეესტრის

100%

ვარლამი
კალანდაძე

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.

N 5, ბინა 12.

ეროვნული სააგენტო,
29.11.2017, 29.11.2017 უვადო

საკუთარი წილის ოდენობა
(%)

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 (%)

არაძირითადი საწარმოს
პარტნიორები

05.08.2020 12:55
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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)

თამარ ზამბახიძე

თბილისის სააპელაციო
სასამართლო

მოსამართლე

01.01.2019

11.12.2019

66827,16 GEL

თამარ ზამბახიძე

თბილისის სახელმწიფო
უნივეტსიტეტი

ასოცირებული
პროფესორი

01.01.2019

31.12.2019

12225,72 GEL

თამარ ზამბახიძე

იუსტიციის უმაღლესი
სკოლა

მასწავლებელი

01.01.2019

31.12.2019

5668,2 GEL

თამარ ზამბახიძე

საქართველოს იუსტიციის
უმაღლესი საბჭო

ხელშეკრულება

10.12.2019

31.12.2019

5562,24 GEL

თამარ ზამბახიძე

საქართველოს უზენაესი
სასამართლო

მოსამართლე

12.12.2019

31.12.2019

4886,12 GEL

ბონდო კალანდაძე

შპს "ქართველი"

კონსულტანტი

01.01.2019

31.12.2019

4975,6 GEL

ბონდო კალანდაძე

შპს "აითი ნოლიჯი"

ხელშეკრულება

01.01.2019

31.12.2019

1075 GEL

ბონდო კალანდაძე

რკ "ავე ჯორჯია"

ლექტორი

01.01.2019

31.12.2019

100 GEL

ბონდო კალანდაძე

შპს "პეტიტი"

წიგნის ჰონორარი

01.01.2019

31.12.2019

2400 GEL

ბონდო კალანდაძე

შპს "ქართული ღვინის
გილდია"

დეგუსტატორი

01.01.2019

31.12.2019

100 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

თამარ ზამბახიძე

იპოთეკური კრედიტი. დაიფარა ვადამდე
თბილისში, დავით ყიფიანის (ყოფილი
დიდუბის) ქუჩა #4, I კორპუსში მდებარე
კუთვნილი ბინა #54-ის რეალიზაციიდან
ამონაგები თანხის ნაწილით., ფულადი
თანხა , 43500, USD

23.10.2017,
23.10.2017-23.08.2019,
სს "თიბისი ბანკი"

43919,07 USD (გასავალი)

თამარ ზამბახიძე

იპოთეკური კრედიტი, ფულადი თანხა,
50000, USD

11.04.2018,
11.04.2018-01.07.2033,
სს "თიბისი ბანკი"

6789,69 USD (გასავალი)

ვარლამი კალანდაძე

თავდებობა, ფულადი თანხა, 12423,73,
GEL

07.03.2017,
07.03.2017-ვალდებულება შეწყვეტილია,
შემოსავლების სამსახური

2052,5 GEL (გასავალი)

თამარ ზამბახიძე

ნასყიდობა, თბილისში, დავით ყიფიანის
(ყოფილი დიდუბის) ქუჩა #4, I კორპუსში
მდებარე ბინა #54-ის ნასყიდობის
ხელშეკრულება., 85000, USD

23.08.2019,
23.08.2019-23.08.2019,
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

85000 USD (შემოსავალი)

ვარლამი კალანდაძე

ნასყიდობა, გასხვისდა ვარლამი
კალანდაძის და ირინე ჟვანიას
თანასაკუთრებაში არსებული უძრავი
ნივთი მდებარე: საქართველო, თბილისი,
ბათუმის ქუჩა, I შესახვევი, #4., 5000, USD

25.11.2019,
25.11.2019-25.11.2019,
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

2500 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

05.08.2020 12:55
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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)

ვარლამი კალანდაძე

სესხის დაფარვა

გასავალი, 6380 GEL

ვარლამი კალანდაძე

აუზის ტექნიკური აღჭურვილობის ნასყიდობა

გასავალი, 1730,39 EUR

თამარ ზამბახიძე

აგარაკის რემონტი (მასალის და შესრულებული სამუშაოს
ღირებულება). ანაზღაურებულია კუთვნილი
საცხოვრებელი ბინის, მდებარე თბილისი, დავით ყიფიანის
ქუჩა #4, I კორპუსი, ბინა #54-ის რეალიზაციიდან ამონაგები
თანხის კრედიტის დაფარვის შემდეგ დარჩენილი
ნაწილით.

გასავალი, 41000 USD

ვარლამი კალანდაძე

აუზისათვის გაწეული ხარჯი

გასავალი, 1695 EUR

