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გვერდი 1

თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაცია
სახელი, გვარი:

კახაბერ ოქრიაშვილი

#126235

თანამდებობის პირის დეკლარაცია შევსებულია: 30.06.2020

სამსახური, დაკავებული (ყოფილი) თანამდებობა:

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

თბილისი 21.03.1966

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

გვარი

დაბადების ადგილი

დაბადების რიცხვი, თვე, წელი

ნათესაური ან სხვაგვარი კავშირი

ლინა

თოფურია

საქართველო, სოხუმი

16.08.1967

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)

კახაბერ ოქრიაშვილი
100%

კახაბერ ოქრიაშვილი
100%

ქონების სახეობა

საცხოვრებელი
სახლი

მიწის ნაკვეთი

კახაბერ ოქრიაშვილი
100%

მიწის ნაკვეთი

კახაბერ ოქრიაშვილი
100%

ნაგებობა
#1,#2,#3,#4,#5

შეძენის თარიღი

2007

2012

შეძენის ფორმა

აშენება,
განთავსებულია
81.02.00.724 მიწის
ნაკვეთზე

ნასყიდობა

2012

ნასყიდობა

2014

მიწას თან ახლდა
ნაგებობა ს.კ
82.13.43.613

გადახდილი
საფასურის ოდენობა

ქონების
ადგილმდებარეობა,
საერთო ფართობი

700000USD

საქართველო,
გარდაბანი, ქალაქი
თბილისი, სოფელი
წავკისი, მეფე
ერეკლე II-ის ქუჩა, N
4 ს.კ 81.02.00.724,
677,2 კვ.მ

3000GEL

საქართველო,
დმანისი,
საქართველო,
დმანისი, ნანა
დედოფლის ქ. 2;
ამხანაგობის
საკუთრებაში
არსებული მიწის
ნაკვეთიდან წილი;
82.01.42.100.01.002, 25
კვ.მ

3000GEL

საქართველო,
დმანისი, ნანა
დედოფლის ქ. 2;
ამხანაგობის
საკუთრებაში
არსებული მიწის
ნაკვეთიდან წილი;
82.01.42.100.01.007, 25
კვ.მ

50000USD

საქართველო,
დმანისი, სოფ.
განთიადი ს.კ
82.13.43.613, 250 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)

კახაბერ ოქრიაშვილი
100%

კახაბერ ოქრიაშვილი
100%

კახაბერ ოქრიაშვილი
100%

კახაბერ ოქრიაშვილი
100%

კახაბერ ოქრიაშვილი
100%

კახაბერ ოქრიაშვილი
100%

ქონების სახეობა

მიწის ნაკვეთი

მიწის ნაკვეთი

მიწის ნაკვეთი

მიწის ნაკვეთი

ბინა

ბინა

შეძენის თარიღი

2005

2017

2017

2014

2012

2012

შეძენის ფორმა

ნასყიდობა

ნასყიდობა

ნასყიდობა

ნასყიდობა

ნასყიდობა

ნასყიდობა

გადახდილი
საფასურის ოდენობა

ქონების
ადგილმდებარეობა,
საერთო ფართობი

23000GEL

საქართველო,
გარდაბანი, ქალაქი
თბილისი , სოფელი
წავკისი ს.კ
81.02.12.718, 1250 კვ.მ

122000USD

საქართველო,
თბილისი, გარდაბანი,
ქალაქი თბილისი,
სოფელი წავკისი,
მეფე ერეკლე II-ის
ქუჩა, N 3 ს/კ
81.02.99.257, 1609 კვ.მ

30000USD

საქართველო,
თბილისი, გარდაბანი,
ქალაქი თბილისი,
სოფელი წავკისი ს.კ
81.02.12.737, 1000 კვ.მ

50000USD

საქართველო,
დმანისი, სოფ.
განთიადი ს/კ
82.13.43.613, 4499 კვ.მ

3000GEL

საქართველო,
დმანისი, ნანა
დედოფლის ქ. 2 ს.კ
82.01.42.100.01.007, 32
კვ.მ

3000GEL

საქართველო,
დმანისი, ნანა
დედოფლის ქ. 2 ს.კ
82.01.42.100.01.002,

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

31,4 კვ.მ

კახაბერ ოქრიაშვილი
100%

კახაბერ ოქრიაშვილი
100%

მიწის ნაკვეთი

მიწის ნაკვეთი

2005

2007

ნასყიდობა

ნასყიდობა

58000GEL

საქართველო,
თბილისი, გარდაბანი,
ქალაქი თბილისი,
სოფელი წავკისი,
დავით აღმაშენებლის
ქუჩა, N 35 ს/კ
81.02.12.442, 3091 კვ.მ

40000GEL

საქართველო,
თბილისი, გარდაბანი,
ქალაქი თბილისი,
სოფელი წავკისი,
მეფე ერეკლე II-ის
ქუჩა, N 4 ს/კ
81.02.00.724, 6363 კვ.მ

102400USD

საქართველო,
თბილისი, გარდაბანი,
ქალაქი თბილისი,
სოფელი წავკისი,
მეფე ერეკლე II-ის
ქუჩა, N 5 ს/კ
81.02.12.441, 12357
კვ.მ

კახაბერ ოქრიაშვილი
100%

მიწის ნაკვეთი

ლინა თოფურია 100%

არასაცხოვრებელი
ფართი

1999

ნასყიდობა

16163USD

საქართველო,
თბილისი, დიდუბე, დ.
აღმაშენებლის გამზ
97, 276 კვ.მ

ლინა თოფურია 100%

ბინა

2007

ნასყიდობა

200000USD

საქართველო,
თბილისი, მთაწმინდა,
სიმონ ჯანაშიას ქ. 16-

2002

ნასყიდობა

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

18-20, 94,23 კვ.მ

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

კახაბერ ოქრიაშვილი
100%

იარაღი

SAUER 202 ნომერი
40127

2005

ნასყიდობა

4500 EUR

კახაბერ ოქრიაშვილი
100%

მსუბუქი ავტომანქანა

TOYOTA LAND
CRUISER LC 200

2016

ნასყიდობა

64000 USD

კახაბერ ოქრიაშვილი
100%

მსუბუქი ავტომანქანა

TOYOTA HILUX

2016

ნასყიდობა

39500 USD

კახაბერ ოქრიაშვილი
100%

მსუბუქი ავტომანქანა

BMW X5 XDRIV E50I

2014

ნასყიდობა

87000 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 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

კახაბერ
ოქრიაშვილი

სს ელექტრონიკა
94

აქცია

21624 USD

ნასყიდობა

1996

1 USD

21624

კახაბერ
ოქრიაშვილი

სს პსპ დაზღვევა

აქცია

9000000 GEL

ნასყიდობა

2015

1 GEL

9000000

კახაბერ
ოქრიაშვილი

სს პსპ დაზღვევა

აქცია

1250000 GEL

ნასყიდობა

2016

1 GEL

1250000

კახაბერ
ოქრიაშვილი

სს პსპ დაზღვევა

აქცია

550000 GEL

ნასყიდობა

2016

1 GEL

550000

კახაბერ
ოქრიაშვილი

სს პსპ დაზღვევა

აქცია

3200000 GEL

ნასყიდობა

2016

1 GEL

3200000

კახაბერ
ოქრიაშვილი

სს პსპ დაზღვევა

აქცია

1300000 GEL

ნასყიდობა

2017

1 GEL

1300000

კახაბერ
ოქრიაშვილი

სს პსპ დაზღვევა

აქცია

600000 GEL

ნასყიდობა

2017

1 GEL

600000

კახაბერ
ოქრიაშვილი

სს პსპ დაზღვევა

აქცია

950000 GEL

ნასყიდობა

2017

1 GEL

950000

კახაბერ
ოქრიაშვილი

სს პსპ დაზღვევა

აქცია

1400000 GEL

ნასყიდობა

2017

1 GEL

1400000

კახაბერ
ოქრიაშვილი

სს პსპ დაზღვევა

აქცია

4200000 GEL

ნასყიდობა

2017

1 GEL

4200000
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გვერდი 8

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

კახაბერ ოქრიაშვილი

"ბანკი ქართუ"

მიმდინარე

3103,47 USD (+)

კახაბერ ოქრიაშვილი

"ბანკი ქართუ"

მიმდინარე

1569,99 EUR (+)

კახაბერ ოქრიაშვილი

"ბანკი ქართუ"

Viza

209,38 USD (+)

ლინა თოფურია

"ბანკი ქართუ"

მიმდინარე

144,6 USD (+)

ლინა თოფურია

"ბანკი ქართუ"

მიმდინარე

24,26 GEL (+)

კახაბერ ოქრიაშვილი

"თი–ბი–სი ბანკი"

საკრედიტო

3563,84 USD (+)

კახაბერ ოქრიაშვილი

"ბანკი ქართუ"

მიმდინარე

23426,05 GEL (+)

კახაბერ ოქრიაშვილი

"საქართველოს ბანკი"

American Express

1686,97 GEL (+)

კახაბერ ოქრიაშვილი

"საქართველოს ბანკი"

ვიზა Solo Card platinum

11821,01 GEL (+)

კახაბერ ოქრიაშვილი

"საქართველოს ბანკი"

ვიზა Solo Card platinum

13,65 USD (+)

კახაბერ ოქრიაშვილი

"ბანკი ქართუ"

მიმდინარე

250,29 EUR (+)

ლინა თოფურია

"ბანკი ქართუ"

დეპოზიტი

6843,18 GEL (+)

ლინა თოფურია

"ბანკი ქართუ"

დეპოზიტი

0 USD (+)

კახაბერ ოქრიაშვილი

"თი–ბი–სი ბანკი"

მიმდინარე

0 GEL (+)

კახაბერ ოქრიაშვილი

"თი–ბი–სი ბანკი"

მიმდინარე

0 EUR (+)

კახაბერ ოქრიაშვილი

"თი–ბი–სი ბანკი"

მიმდინარე

0 USD (+)

ლინა თოფურია

"ვი–თი–ბი ბანკი"

მიმდინარე

190,88 GEL (+)

ლინა თოფურია

"ვი–თი–ბი ბანკი"

მიმდინარე

4,7 USD (+)

ლინა თოფურია

"ვი–თი–ბი ბანკი"

მიმდინარე

0 EUR (+)
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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

ლინა თოფურია

"ვი–თი–ბი ბანკი"

მიმდინარე

0 GBP (+)

ლინა თოფურია

"ვი–თი–ბი ბანკი"

მიმდინარე

0 RUB (+)

ლინა თოფურია

"ბანკი ქართუ"

დეპოზიტი

0 USD (+)

ლინა თოფურია

"ბანკი ქართუ"

დეპოზიტი

1,36 GEL (+)

ლინა თოფურია

"ბანკი ქართუ"

დეპოზიტი

0 USD (+)

ლინა თოფურია

"ბანკი ქართუ"

დეპოზიტი

0,63 GEL (+)

ლინა თოფურია

"ბანკი ქართუ"

დეპოზიტი

0,02 GEL (+)

ლინა თოფურია

"ბანკი ქართუ"

დეპოზიტი

0,12 GEL (+)

ლინა თოფურია

"ბანკი ქართუ"

დეპოზიტი

0,27 GEL (+)

ლინა თოფურია

"ვი–თი–ბი ბანკი"

მიმდინარე

0 GBP (+)

ლინა თოფურია

"ვი–თი–ბი ბანკი"

მიმდინარე

0 EUR (+)

ლინა თოფურია

"ვი–თი–ბი ბანკი"

მიმდინარე

0 USD (+)

ლინა თოფურია

"ვი–თი–ბი ბანკი"

მიმდინარე

5069,13 GEL (+)

კახაბერ ოქრიაშვილი

"თი–ბი–სი ბანკი"

მიმდინარე

0 GEL (+)

კახაბერ ოქრიაშვილი

"ბანკი ქართუ"

საკრედიტო

16027,4 EUR (-)

კახაბერ ოქრიაშვილი

"ბანკი ქართუ"

საკრედიტო

62506,85 EUR (-)

კახაბერ ოქრიაშვილი

"ბანკი ქართუ"

საკრედიტო

500000 EUR (+)

კახაბერ ოქრიაშვილი

"ბანკი ქართუ"

საკრედიტო

1950000 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

კახაბერ ოქრიაშვილი

2000000 USD

დივიდენდი

22.01.2021 06:10
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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
(%)

კახაბერ
ოქრიაშვილ
ი

შპს ალფა ს/ნ 202201134
საქართველო დიდუბეჩუღურეთი ჩაჩავას ქ, №8

პარტნიორი,
ქ. თბილისის დიდუბის
სასამართლო , 25.09.2002,
17.06.2008 - უვადო

100%

409248 GEL

კახაბერ
ოქრიაშვილ
ი

შპს მანდარინი ს/ნ 202362923
საქართველო დიდუბის
რაიონი დ. აღმაშენებლის
გამზირი N148

პარტნიორი,
თბილისის საგადასახადო
ინსპექცია, 26.12.2006,
26.12.2006 - უვადო

100%

0 GEL

კახაბერ
ოქრიაშვილ
ი

სს პსპ დაზღვევა ს/ნ
204545572 საქართველო
დიდუბის რაიონი დ.
აღმაშენებლის გამზ, №148

აქციონერი,
თბილისის საგადასახადო
ინსპექცია, 24.12.2007,
24.12.2007 - უვადო

-

0 GEL

კახაბერ
ოქრიაშვილ
ი

შპს ჯისითი ინჟინერინგი ს/ნ
205237171 საქართველო
ძველი თბილისის რაიონი
გორგასლის ქ, №93

პარტნიორი,
თბილისის საგადასახადო
ინსპექცია, 16.01.2008,
30.10.2008 - უვადო

37,5%

კახაბერ
ოქრიაშვილ
ი

შპს პატრია მედიკა ს/ნ
206326607 საქართველო
ისანი-სამგორის რაიონი
გორგასალის ქ, №93

პარტნიორი,
თბილისის საგადასახადო
ინსპექცია, 01.04.2008,
04.08.2008 - უვადო

100%

კახაბერ
ოქრიაშვილ
ი

შპს მარგვეთი ს/ნ 212678128
საქართველო ქ. ქუთაისი
გრიშაშვილის ქ. №2

პარტნიორი,
ქუთაისის საქალაქო
სასამართლო, 25.07.1996,
21.02.2003 - უვადო

15%

კახაბერ
ოქრიაშვილ
ი

შპს სანიმედი ს/ნ 200239269
საქართველო გლდანი
ნაძალადევის რაიონი
თემქის დას. III მ-ნი, 2კვ,
კორ.№34, ბ.№3

პარტნიორი,
თბილისის საგადასახადო
ინსპექცია, 10.08.2007,
27.08.2008 - უვადო

100%

პარტნიორის ვინაობა
(სახელი, გვარი/იურიდიული
პირი)

1) ემილ ვაშიჩეკი
2) ნიკა ოქრიაშვილი

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

0 GEL

0 GEL

1) ბოლო მონაცემები
უცნობია

0 GEL

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.

კახაბერ
ოქრიაშვილ
ი

შპს PSP ს/ნ 200007483
საქართველო დმანისი
ცურტაველის ქ, 54

კახაბერ
ოქრიაშვილ
ი

საკუთარი წილის ოდენობა
(%)

პარტნიორის ვინაობა
(სახელი, გვარი/იურიდიული
პირი)

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

პარტნიორი,
ნაძალადევის რაიონული
სასამართლო , 03.05.1995,
03.05.1995 - უვადო

59%

1) თეიმურაზ მამაცაშვილი
2) გოჩა გოგილაშვილი

0 GEL

შპს აქსა მედიქალ ს/ნ
404480557 საქართველო
ძველი თბილისის რაიონი
დ. აღმაშენებლის გამზირი,
N 150

პარტნიორი,
სსიპ საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო,
21.10.2014, 21.10.2014 უვადო

100%

კახაბერ
ოქრიაშვილ
ი

შპს პსპ ფარმა ს/ნ 202203123
საქართველო დმანისი
დმანისი, იაკობ
ცურტაველის ქ., №54

პარტნიორი,
დიდუბე-ჩუღურეთის
სასამართლო , 15.11.2002,
15.11.2002 - უვადო

95%

კახაბერ
ოქრიაშვილ
ი

სს ელექტრონიკა 94 ს/ნ
211752183 საქართველო
საბურთალოს რაიონი
გამსახურდიას გამზ, N 14

აქციონერი,
საბურთალოს რ-ნის
სასამართლო, 23.02.1996,
23.02.1996 - უვადო

-

კახაბერ
ოქრიაშვილ
ი

შპს ჯეომედ Geomed ს/ნ
404385884 საქართველო
ძველი თბილისის რაიონი
მ.წინამძღვრიშვილის ქუჩა,
N45

პარტნიორი,
სსიპ საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო,
13.08.2010, 11.02.2011 უვადო

25%

ლინა
თოფურია

შპს ლინატი ს/ნ 404461809
საქართველო ძველი
თბილისის რაიონი ჯანაშიას
ქ., N 16-18-20, ბინა11

პარტნიორი - დირექტორი,
სსიპ საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო,
06.12.2013, 06.12.2013 უვადო

100%

0 GEL

ლინა
თოფურია

წარმომადგენლობა
დახურული სააქციო
საზოგადოება ეგის

დირექტორი,
ვაკე საბურთალოს
სასამართლო, 26.10.1999,

0%

72131 GEL

0 GEL

1) თენგიზ ჯამელაშვილი

2527000 GEL

64898,43 GEL

1) ლევან სამარგულიანი
2) მამუკა ლოლაძე
3) დავით შუბითიძე

23750 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.

ფარმაცეუტიკალს
წარმომადგენლობა
საქართველოში ს/ნ
211391135 საქართველო
ძველი თბილისის რაიონი
დავით აღმაშენებლის გამზ,
№154, სართული 10

26.10.1999 - უვადო

ლინა
თოფურია

შპს ჯი-ემ-პი ს/ნ 211385268
საქართველო ისანისამგორი სოფ. ფონიჭალა,
№65

პარტნიორი,
საბურთალოს რაიონის
სასამართლო, 02.04.1999,
02.04.1999 - უვადო

100%

6956200 GEL

კახაბერ
ოქრიაშვილ
ი

შპს სპორტს საიენს ჯორჯია
ს/ნ 400140682 საქართველო
გლდანი-ნაძალადევი ე.
მანჯგალაძის ქ, N16

პარტნიორი,
სსიპ საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო,
10.03.2015, 17.02.2017 უვადო

100%

0 GEL

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 (%)

სს პსპ დაზღვევა ს/ნ 204545572

შპს ნიუ კლინიკა ს/ნ 404415753

სამედიცინო მომსახურეობა

100%

სს პსპ დაზღვევა ს/ნ 204545572

ა(ა)იპ სავალდებულო
დაზღვევის ცენტრი (წევრობაზე
დაფუძნებული) ს/ნ 405250473

მენეჯმენტი

0%

არაძირითადი საწარმოს
პარტნიორები

1) სს დაზღვევის საერთაშორისო
კომპანია ირაო "თბილისი, მ.
კოსტავას ქუჩიდან, ვახუშტის
ხიდზე გადამავალ გზასა და
მტკვრის მარჯვენა სანაპიროს
შორის, (ნაკვეთი N12-13),
ბოჭორიშვილის ქ., N 88/15, (მე-5
სართული)"
2) სს არდი დაზღვევა თბილისი,
ვაჟა-ფშაველას გამზ., №3
3) სს სადაზღვევო კომპანია
ალფა თბილისი, ალ.ყაზბეგის
გამზ., № 16
4) სს სადაზღვევო კომპანია აი სი
ჯგუფი თბილისი, ილო
მოსაშვილის ქ., №24
5) სს სადაზღვევო კომპანია
უნისონი თბილისი, გამრეკელის
ქ. N 19, სართული 1
6) სს საერთაშორისო
სადაზღვევო კომპანია კამარა
თბილისი, ა. კალანდაძის ქ. № 4
7) სს თიბისი დაზღვევა თბილისი,
ალ.ყაზბეგის გამზ. 24 ბ. III
სართული
8) სს სადაზღვევო კომპანია
ალდაგი თბილისი, პუშკინის ქ.
N3
9) სს რისკების მართვისა და
სადაზღვევო კომპანია გლობალ
ბენეფიტს ჯორჯია თბილისი,
კოტე მესხის მე–2 აღმართი N9
10) სს საქართველოს
სადაზღვევო ჯგუფი თბილისი,
მარიჯანის ქ. N 4
11) სს ჰუალინგ დაზღვევა
თბილისი, ქეთევან წამებულის
გამზირი
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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
12) სს სადაზღვევო კომპანია
იმედი ელ საქართველო,
თბილისი, ვაკე-საბურთალოს
რაიონი, ანნა პოლიტკოვსკაიას
ქ., №9
13) სს სადაზღვევო კომპანია
ქართუ საქართველო, ძველი
თბილისის (ყოფ. მთაწმ)
რაიონში, ყაზბეგის ქ. №3-5
14) სს სტანდარტ დაზღვევა
საქართველო თბილისი, კოტე
მესხის მე–2 აღმართი N9
15) სს სადაზღვევო კომპანია ტაო
საქართველო, ქ. თბილისი,
ძველი თბილისის რაიონი,
პუშკინის ქ., №3

შპს პატრია მედიკა ს/ნ 206326607

შპს აკადემიკოს ზ. ცხაკაიას
სახელობის დასავლეთ
საქართველოს ინტერვენციული
მედიცინის ეროვნული ცენტრი
ს/ნ 212841424

სამედიცინო მომსახურება

33,3%

შპს პატრია მედიკა ს/ნ 206326607

სს ქუთაისის სამხარეო დედათა
და ბავშვთა სამკურნალო
დიაგნოსტიკური ცენტრი ს/ნ
212674738

სამედიცინო მომსახურეობა

-

შპს პატრია მედიკა ს/ნ 206326607

შპს წყალტუბოს რაიონული
საავადმყოფო ს/ნ 221269963

შპს პატრია მედიკა ს/ნ 206326607

შპს წყალტუბოს სამშობიარო
სახლი ს/ნ 221270041

სამედიცინო მომსახურეობა

სამედიცინო მომსახურეობა

1) სს საზოგადოება სამედიცინო
კორპორაცია ევექსი
საქართველო, თბილისი,
საბურთალოს რაიონი, ვაჟაფშაველას გამზ., №40

33,3%

1) სს სამედიცინო კორპორაცია
ევექსი საქართველო, თბილისი,
საბურთალოს რაიონი, ვაჟაფშაველას გამზ., №40

33,3%

1) შპს მედიმექსი საქართველო,
თბილისი, ვაკე-საბურთალოს
რაიონი, დოლიძის ქ, №11
2) შპს ბლოკ-ინვესტი
საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკესაბურთალოს რაიონი,
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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
მიცკევიჩის ქ., №29ა
3) შპს ბლოკ-ჯორჯია
საქართველო, თბილისი, ვაკესაბურთალოს რაიონი,
დოლიძის ქ, №11

შპს პსპ ფარმა ს/ნ 202203123

სს ქართული ლუდის კომპანია
ს/ნ 404900737

ლუდის წარმოება

-

შპს პსპ ფარმა ს/ნ 202203123

შპს ნიუ ჰოსპიტალს ს/ნ
205210467

სამედიცინო მომსახურეობა

100%

შპს პსპ ფარმა ს/ნ 202203123

შპს მედკაპიტალი ს/ნ 205218030

სამედიცინო მომსახურეობა

50%

1) შპს ავერსი-ფარმა
საქართველო, თბილისი,
დიდუბის რაიონი, დავით
აღმაშენებლის გამზირი, N148
1) ა(ა)იპ ფარმაცევტული
კომპანიების წარმომადგენელთა
ასოციაცია საქართველოში
საქართველო, ქ. თბილისის,
ვაკის რაიონი, წყნეთის ქუჩა №4ა,
ბინა 11
2) სახელმწიფო, საქართველოს
შრომისა, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტროს სახით წერეთლის
გამზირი 144

შპს ჯი-ემ-პი ს/ნ 211385268

ა(ა)იპ პარტნიორობა
ხელმისაწვდომი ჯანდაცვისათვის
ს/ნ 404557975

სხვადასხვა სოციალური
პროექტების შემუშავება,
ფარმაცევტულ პროდუქტებზე
ხელმისაწვდომობის გაზრდის
მიზნით

0%

შპს ჯი-ემ-პი ს/ნ 211385268

სს Fargona dari-darmon

მედიკამენტების რეალიზაცია

-

შპს პსპ ფარმა ს/ნ 202203123

ააიპ ქართულ-უკრაინული
საქმიანი კლუბი

საქართველოსა და უკრაინას
შორის ეკონომიკურ
ურთიერთობათა განვითარება

0%

1) სპს მგალობლიშვილი,
ყიფიანი, ძიძიგური თბილისი,
ძველი თბილისი, თავისუფების 4
2) სს ბიჯი კაპიტალი თბილისი,
ვაკ-საბურთალოს რ-ნი,
ჭავჭავაძის გამზ. N74ა
3) სამოქალაქო ორგანიზაცია
პოლიტიკის, ეკონნომიკის,
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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
სიახლეების, ტექნოლოგიის და
ანალიზის ცენტრი ქ. კიევი,
ბასეინის ქ. სახლი 5ბ, ბინა 26
4) შპს ბიდიო ქ. თბილისი,
ყაზბეგის გამზ. 42
5) შპს სკაი თრევე თბილისი,
ძველი თბილისი, ბამბის რიგ N7
6) შპს თ და კ რესტორნები
თბილისი,ძველი თბილისი,
მაჩაბლის ქ. N6
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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)

კახაბერ ოქრიაშვილი

საქართველოს
პარლამენტის წევრი

ფრაქციის თავმჯდომარე

01.01.2019

31.12.2019

47699 GEL

ლინა თოფურია

სს ეგისი
ფარმაცეუტიკალსის
წარმომადგენლობა
საქართველოში

დირექტორი

01.01.2019

31.12.2019

72131 GEL

კახაბერ ოქრიაშვილი

საქართველოს ბიზნეს
ასოციაცია

სამეთვალყურეო საბჭოს
წევერი

28.06.2019

31.12.2019

0 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

კახაბერ ოქრიაშვილი

სესხი, ბანკის სესხი, 899134,26, USD

18.08.2016,
18.08.2016-13.08.2019,
თიბისი ბანკი

0 USD (შემოსავალი)

კახაბერ ოქრიაშვილი

სესხი, ბანკის სესხი, 400000, USD

26.12.2016,
26.12.2016-13,08,2019,
თიბისი ბანკი

0 USD (შემოსავალი)

ლინა თოფურია

იჯარა, კომერციული ფართი, 85119, GEL

06.06.2012,
06.06.2012-01.04.2022,
ნოტარიუსი მ. გოგოლაძე

68095 GEL (შემოსავალი)

კახაბერ ოქრიაშვილი

მინდობილობა, ყველა უძრავ მოძრავი
ქონების და იურდიული პირების მართვის
და განკარგვის მინდობილობა, 0, GEL

26.12.2011,
26.12.2011-უვადო,
ნოტარიუსი მარიკა გოგოლაძე

0 GEL (შემოსავალი)

კახაბერ ოქრიაშვილი

მომსახურების ხელშეკრულება ,
იურიდიული მომსახურება, 5000, GEL

29.05.2018,
29.05.2018-უვადო,
არა

0 GEL (გასავალი)

კახაბერ ოქრიაშვილი

პარტნიორის გადაწყვეტილება კაპიტალის
გაზრდაზე, შპს სპორტს საიენს ჯორჯიას
კაპიტალის გაზრდა, 730000, GEL

24.11.2019,
24.11.2019-24.11.2019,
შპს სპორტს საიენს ჯორჯია

730000 GEL (გასავალი)

კახაბერ ოქრიაშვილი

სესხი, შპს სპორტს საიენს ჯორჯიას
კაპიტალის გაზრდა, 1108798, GEL

27.11.2019,
27.11.2019-27.11.2027,
ფიზიკური პირი

1108798 GEL (გასავალი)

კახაბერ ოქრიაშვილი

სესხი, ფიზიკური პირის სესხი, 2450000,
EUR

19.11.2019,
19.11.2019-ხელშეკრულების პირობეის
ბოლომდე შესრულებამდე,
ფიზიკური პირი

2450000 EUR (გასავალი)

კახაბერ ოქრიაშვილი

მომსახურება, კვლევის ჩატარების
მომსახურება, 37676, GEL

01.04.2019,
01.04.2019-30.06.2019,

37676 GEL (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

ფიზიკური პირი

კახაბერ ოქრიაშვილი

მომსახურება, კვლევის ჩატარების
მომსახურება, 18838, GEL

01.04.2019,
01.04.2019-30.06.2019,
ფიზიკური პირი

18838 GEL (გასავალი)

კახაბერ ოქრიაშვილი

მომსახურება, კვლევის ჩატარების
მომსახურება, 28257, GEL

25.11.2019,
25.11.2019-17.12.2019,
ფიზიკური პირი

28257 GEL (გასავალი)
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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 06:10
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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)

კახაბერ ოქრიაშვილი

სასტუროს მომსახურება

გასავალი, 26517 GEL

კახაბერ ოქრიაშვილი

სხვადასხვა

გასავალი, 19344 GEL

კახაბერ ოქრიაშვილი

ქონების გადასახადი

გასავალი, 46381 GEL

კახაბერ ოქრიაშვილი

ბანკის კრედიტის პროცენტი

გასავალი, 77948 GEL

კახაბერ ოქრიაშვილი

ქველმოქმედება

გასავალი, 950000 GEL

კახაბერ ოქრიაშვილი

მშობლების დახმარება

გასავალი, 100000 GEL

კახაბერ ოქრიაშვილი

შვილის დახმარება

გასავალი, 300000 GEL

ლინა თოფურია

სასტუმრო

გასავალი, 9633 GEL

ლინა თოფურია

სხვადასხვა

გასავალი, 10127 GEL

კახაბერ ოქრიაშვილი

ბანკის კრედიტის პროცენტი

გასავალი, 13463,11 EUR

