01.03.2021 12:21

declaration.gov.ge

გვერდი 1

თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაცია
სახელი, გვარი:

გოჩა ენუქიძე

#126445

თანამდებობის პირის დეკლარაცია შევსებულია: 29.06.2020

სამსახური, დაკავებული (ყოფილი) თანამდებობა:

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

თბილისი 08.04.1962

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

გვარი

დაბადების ადგილი

დაბადების რიცხვი, თვე, წელი

ნათესაური ან სხვაგვარი კავშირი

თინათინ

ენუქიძე

საქართველო, თბილისი

04.05.1997

შვილი

გიორგი

ენუქიძე

საქართველო, თბილისი

08.01.1999

შვილი

დეა

მელაძე

საქართველო, თბილისი

12.12.1971

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)

ქონების სახეობა

შეძენის თარიღი

შეძენის ფორმა

გადახდილი
საფასურის ოდენობა

ქონების
ადგილმდებარეობა,
საერთო ფართობი

გიორგი ენუქიძე 100%

ბინა

2020

ნასყიდობა

70345,91GEL

საქართველო,
ბორჯომის
მუნიციპალიტეტი,
დაბა ბაკურიანი,
დიდველის ქუჩა #26გ,
ბინა 54, 46,3 კვ.მ

დეა მელაძე 100%

დამხმარე
შენობა/აღიარებულ
იქნა შენობად 2020
წელს

2000

აშენებულია
გ.ენუქიძის მიერ

10000GEL

საქართველო,
მცხეთა, საგურამო, 80
კვ.მ

0GEL

საქართველო,
ქალაქი
ამბროლაური,
ბრატისლავა რაჭის
ქ.#36, 346,78 კვ.მ

125000GEL

საქართველო,
ქალაქი
ამბროლაური,
ბრატისლავა რაჭის
ქ.#36, 2398 კვ.მ

0GEL

საქართველო,
თბილისი, ქუჩა
სააკაძე , N 117 , 136
კვ.მ

გოჩა ენუქიძე 100%

საცხოვრებელი
სახლი

გოჩა ენუქიძე 100%

მიწის ნაკვეთი

გოჩა ენუქიძე 100%

საცხოვრებელი
სახლი

2018

შეძენილია მიწის
ნაკვეთთან ერთად

2018

ნასყიდობა

2018

მემკვიდრეობით
მიღებული ქონება

0GEL

საქართველო,
თბილისი, ქუჩა
სააკაძე , N 117 , 169
კვ.მ

0GEL

საქართველო,

გოჩა ენუქიძე 100%

მიწის ნაკვეთი

2018

მემკვიდრეობით
მისაღები ქონება

გოჩა ენუქიძე 100%

საცხოვრებელი

2018

მემკვიდრეობით

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)

გოჩა ენუქიძე 100%

გოჩა ენუქიძე 100%

დეა მელაძე 100%

გოჩა ენუქიძე 100%

გოჩა ენუქიძე 100%

ქონების სახეობა

შეძენის თარიღი

შეძენის ფორმა

გადახდილი
საფასურის ოდენობა

ქონების
ადგილმდებარეობა,
საერთო ფართობი

სახლი

მიღებული ქონება

თბილისი, , დიღმის
სასწავლო საცდელი
მეურნეობა, 643 კვ.მ

მიწის ნაკვეთი

მემკვიდრეობით
მიღებული ქონება

0GEL

საქართველო,
თბილისი, დიღმის
სასწავლო საცდელი
მეურნეობა, 1000 კვ.მ

160000GEL

საქართველო,
თბილისი, ილია
ჭავჭავაძის გამზირი
#37ლ, ბინა 175, 65,8
კვ.მ

0GEL

საქართველო, დაბა
ბაკურიანი, 25
მეტრიანების
მიდებარედ, 118,8 კვ.მ

27600GEL

საქართველო,
თბილისი, ლევან
მიქელაძის ქუჩა, N 1,
ბინა 15 (ყოფ.
აბულაძის
ქ.ყოფ.ყიფშიძის
ქ.13/15), 345 კვ.მ

0GEL

საქართველო,
თბილისი, ლევან
მიქელაძის ქუჩა, N 1,
ბინა 15(ყოფ.
აბულაძის ქ.,
ყოფ.ყიფშიძის13/15),
20 კვ.მ

ბინა

აგარაკი

ბინა

არასაცხოვრებელი
ფართი

2018

2016

ნასყიდობა

2015

შეძენილია ნაკვეთთან
ერთად

2002

2002

ნასყიდობა

ნასყიდობა
(შეძენილია ბინასთან
ერთად)

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)

გოჩა ენუქიძე 100%

დეა მელაძე 100%

დეა მელაძე 100%

დეა მელაძე 100%

დეა მელაძე 100%

ქონების სახეობა

მიწის ნაკვეთი

მიწის ნაკვეთი

მიწის ნაკვეთი

მიწის ნაკვეთი

მიწის ნაკვეთი

შეძენის თარიღი

2007

შეძენის ფორმა

ნასყიდობა

2016

ჩუქება

2000

ნასყიდობა/მიწის
ნაკვეთზე სპორადულ
უფლებათა
ცვლილება

გადახდილი
საფასურის ოდენობა

ქონების
ადგილმდებარეობა,
საერთო ფართობი

10485,4GEL

საქართველო,
ამბროლაური,
კოსტავას ქუჩა #8,
1018 კვ.მ

0GEL

საქართველო,
მცხეთა,საგურამო.,
სოფელი საგურამო,
2385 კვ.მ

6000GEL

საქართველო,
მცხეთა,საგურამო.,
სოფელი საგურამო,
3491 კვ.მ

23563GEL

საქართველო,
მცხეთა,საგურამო,
სოფელი საგურამო,
1300 კვ.მ

0GEL

საქართველო,
მცხეთა,საგურამო,
სოფელი საგურამო,
534 კვ.მ

2006

ნასყიდობა

2009

საკუთრებაში
გადაცემა/მიწის
ნაკვეთზე საკუთრების
უფლების აღიარება

18600GEL

საქართველო,
ქალაქი თბილისი,
დაბა წყნეთი, ქუჩა
თამარ მეფე, კორპუსი
#2, ბინა #7, 69,83 კვ.მ

987500GEL

საქართველო,
მცხეთა, საგურამო,
750 კვ.მ

გოჩა ენუქიძე 100%

ბინა

2009

გადაცემა/ერთბლივი
შენატანის
საფუძველზე
მშენებლობა

დეა მელაძე 100%

აგარაკი

2000

აშენებულია
გ.ენუქიძის მიერ

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

01.03.2021 12:21

declaration.gov.ge

გვერდი 5

თქვენი, თქვენი ოჯახის წევრის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება
ქონების მესაკუთრის
სახელი, გვარი (თუ
ნივთი საერთო
საკუთრებაში
იმყოფება, მიუთითეთ
მფლობელის
პროცენტული წილი)

გოჩა ენუქიძე 100%

გოჩა ენუქიძე 100%

დეა მელაძე 100%

გოჩა ენუქიძე 100%

ქონების სახეობა

ავტოფარეხი

ავტოფარეხი

მიწის ნაკვეთი

ბინა

შეძენის თარიღი

2014

2014

2015

2016

შეძენის ფორმა

ნასყიდობა

ნასყიდობა

ნასყიდობა

ნასყიდობა

გადახდილი
საფასურის ოდენობა

ქონების
ადგილმდებარეობა,
საერთო ფართობი

35084GEL

საქართველო,
თბილისი,
საქართველო,
თბილისი ,ილია
ჭავჭავაძის გამზირი
#37ლ, #160, 43 კვ.მ

17542GEL

საქართველო,
თბილისი,
საქართველო,
თბილისი ,ილია
ჭავჭავაძის გამზირი
#37ლ,#159, 22,6 კვ.მ

25000GEL

საქართველო,
თბილისი, დაბა
ბაკურიანი, 25
მეტრიანების
მიმდებარედ, 250 კვ.მ

494574,01GEL

საქართველო,
თბილისი, ილია
ჭავჭავაძის გამზირი
#37ლ, ბინა 176
(გაერთიანებულია
ერთ ბინად ბინა #176,
ბინა #177 (შეძენილი
2014წ.), ბინა #178
(შეძენილი 2014წ.),
293,9 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)

დეა მელაძე 100%

ქონების სახეობა

ქონების დეტალები

შეძენის თარიღი

შეძენის ფორმა

გადახდილი საფასურის
ოდენობა

მსუბუქი ავტომანქანა

Toyota LandCriuser
LC150 სახელმწიფო
ნომერი:AH535HA
გამოშვების წელი:2014

2016

ნასყიდობა

55000 GEL

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

გოჩა ენუქიძე

სს ლიბერთი ბანკი

აქცია

4550 GEL

ნასყიდობა

2009

0,01 GEL

70000

გოჩა ენუქიძე

სს ლიბერთი ბანკი

აქცია

15450 GEL

ნასყიდობა

2009

0,01 GEL

220714

გოჩა ენუქიძე

სს ლიბერთი ბანკი

აქცია

4166 GEL

ნასყიდობა

2010

0,01 GEL

227694

გოჩა ენუქიძე

სს ლიბერთი ბანკი

აქცია

17072 GEL

ნასყიდობა

2011

0,01 GEL

682870

გოჩა ენუქიძე

Bank of Georgia
Group PLC

აქცია

26695,35 GBP

ნასყიდობა

2018

13,35 GBP

2000

გოჩა ენუქიძე

Bank of Georgia
Group PLC

აქცია

13100,12 GBP

ნასყიდობა

2018

13,1 GBP

1000

გოჩა ენუქიძე

Bank of Georgia
Group PLC

აქცია

15326 GBP

ნასყიდობა

2019

15,33 GBP

1000

გოჩა ენუქიძე

Bank of Georgia
Group PLC

აქცია

7576,17 GBP

ნასყიდობა

2019

15,15 GBP

500

გოჩა ენუქიძე

TBC Bank Group
PLC

აქცია

14083,66 GBP

ნასყიდობა

2018

14,08 GBP

1000

გოჩა ენუქიძე

TBC Bank Group
PLC

აქცია

14248,2 GBP

ნასყიდობა

2018

14,24 GBP

1000

გოჩა ენუქიძე

TBC Bank Group
PLC

აქცია

14300 GBP

ნასყიდობა

2018

14,3 GBP

1000

გოჩა ენუქიძე

TBC Bank Group
PLC

აქცია

3626 GBP

ნასყიდობა

2019

14,5 GBP

250

გოჩა ენუქიძე

TBC Bank Group
PLC

აქცია

2196 GBP

ნასყიდობა

2019

14,64 GBP

150

გოჩა ენუქიძე

Georgia Capital
PLC

აქცია

10210 GBP

ნასყიდობა

2018

10,21 GBP

1000
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გვერდი 8

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

გოჩა ენუქიძე

Georgia Capital
PLC

აქცია

10346,43 GBP

ნასყიდობა

2018

10,35 GBP

1000

გოჩა ენუქიძე

Georgia Capital
PLC

აქცია

10255,03 GBP

ნასყიდობა

2018

10,255 GBP

1000

გოჩა ენუქიძე

Bank of Georgia
Group PLC

აქცია

2399,1 GBP

ნასყიდობა

2019

14,87 GBP

160

გოჩა ენუქიძე

Bank of Georgia
Group PLC

აქცია

744,67 GBP

ნასყიდობა

2019

14,66 GBP

90

გოჩა ენუქიძე

TBC Bank Group
PLC

აქცია

1593,53 GBP

ნასყიდობა

2019

15,77 GBP

100

გოჩა ენუქიძე

Bank of Georgia
Group PLC

აქცია

4055,64 GBP

ნასყიდობა

2019

16,11 GBP

250

გოჩა ენუქიძე

Georgian Capital
PLC

აქცია

524,57 GBP

ნასყიდობა

2019

10,28 GBP

50

გოჩა ენუქიძე

Bank of Georgia
Group PLC

აქცია

811,91 GBP

ნასყიდობა

2019

15,99 GBP

50

გოჩა ენუქიძე

TBC Bank Group
PLC

აქცია

1571,78 GBP

ნასყიდობა

2019

15,56 GBP

100

გოჩა ენუქიძე

Bank of Georgia
Group PLC

აქცია

4033,03 GBP

ნასყიდობა

2019

16,02 GBP

250
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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

გოჩა ენუქიძე

"საქართველოს ბანკი"

ინფინიტ ბარათი

1479,59 GEL (+)

გოჩა ენუქიძე

"საქართველოს ბანკი"

ინფინიტ ბარათი

0 EUR (+)

გოჩა ენუქიძე

"საქართველოს ბანკი"

ინფინიტ ბარათ

0,96 USD (+)

დეა მელაძე

"საქართველოს ბანკი"

ინფინიტ ბარათი

222,79 GEL (+)

დეა მელაძე

"საქართველოს ბანკი"

მიმდინარე

78,8 EUR (+)

დეა მელაძე

"საქართველოს ბანკი"

ანაბარი

360,35 GEL (+)

თინათინ ენუქიძე

"საქართველოს ბანკი"

ინფინიტ ბარათი

2497,36 GEL (+)

გიორგი ენუქიძე

"საქართველოს ბანკი"

ინფინიტ ბარათი

0,04 USD (+)

გოჩა ენუქიძე

"თი–ბი–სი ბანკი"

ბარათი

159,11 USD (+)

გოჩა ენუქიძე

"თი–ბი–სი ბანკი"

ბარათი

5430,22 GEL (+)

გოჩა ენუქიძე

"თი–ბი–სი ბანკი"

ბარათი

5890,62 EUR (+)

გოჩა ენუქიძე

"თი–ბი–სი ბანკი"

ბარათი ერთგული პლატინუმ საკრედიტო
ბარათი

14753,44 GEL (+)

გიორგი ენუქიძე

"საქართველოს ბანკი"

ინფინიტ ბარათი

91,3 GEL (+)

დეა მელაძე

"საქართველოს ბანკი"

ანაბარი

616,84 GEL (+)

გოჩა ენუქიძე

"თი–ბი–სი ბანკი"

ჩემი ანაბარი

30000 USD (+)

გოჩა ენუქიძე

"თი–ბი–სი ბანკი"

ჩემი ანაბარი

30000 USD (+)

გოჩა ენუქიძე

"თი–ბი–სი ბანკი"

ბარათი Status Card Platinum

45028,67 USD (+)

გოჩა ენუქიძე

"თი–ბი–სი ბანკი"

ჩემი ანაბარი

30000 USD (+)

გოჩა ენუქიძე

"თი–ბი–სი ბანკი"

ჩემი ანაბარი

30000 USD (+)
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გვერდი 10

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

გოჩა ენუქიძე

"თი–ბი–სი ბანკი"

ბარათი

0 EUR (+)

გოჩა ენუქიძე

გალტ ენდ თაგართი

საბროკერო ანგარიში

21,06 GBP (-)

გოჩა ენუქიძე

გალტ ენდ თაგართი

საბროკერო ანგარიში

0 USD (+)

დეა მელაძე

"საქართველოს ბანკი"

ტექნიკური ანგარიში

51 GEL (+)

თინათინ ენუქიძე

"საქართველოს ბანკი"

ინფინიტ ბარათი

0,04 USD (+)

თინათინ ენუქიძე

"საქართველოს ბანკი"

WHITE PLUS INST

1000 GEL (+)

თინათინ ენუქიძე

"საქართველოს ბანკი"

ტექნიკური ანგარიში

140 GEL (+)

თინათინ ენუქიძე

"საქართველოს ბანკი"

ანაბარი

12599,09 GEL (+)

გოჩა ენუქიძე

"თი–ბი–სი ბანკი"

ჩემი ანაბარი

30000 USD (+)
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გვერდი 11

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
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გვერდი 12

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.

გოჩა ენუქიძე

შპს აკადემიკოს ეგნატე
ფიფიას სახელობის
თბილისის სამედიცინო
ინსტიტუტი / არ ეწევა
ეკონომიკურ საქმიანობას
საქართველო თბილისი
ვაჟა ფშაველას გამზირი 6ა

საკუთარი წილის ოდენობა
(%)

პარტნიორის ვინაობა
(სახელი, გვარი/იურიდიული
პირი)

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

პარტნიორი,
საბურთალოს რაიონის
სასამართლო, 24.05.1996,
24.05.1996 - უვადო

20%

1) მაიზერ ლიპარტელიანი
2) ბესიკი სურგულაძე
3) ლევან კობალაძე
4) კონსტანტიტე თევდორაძე

0 GEL

გოჩა ენუქიძე

შპს იბერკომპანი
საქართველო თბილისი ,
ვაკის რაიონი, ილია
ჭავჭავაძის გამზირი N37ლ,
სართული 3, ბლოკი B

პარტნიორი,
თერჯოლის სასამართლო,
06.04.2000, 06.04.2000 უვადო

100%

დეა მელაძე

შპს გამა/არ ეწევა
ეკონომიკურ საქმიანობას
საქართველო თბილისი
ვაჟა ფშაველას გამზირი 94,
კორპუსი 1ა, ბინა 20

პარტნიორი,
ქალაქ თბილისის
საგადასახადო ინსპექცია,
06.10.2005, 06.10.2005 უვადო

25%

1) თეიმურაზ ჭედია
2) ქეთევან კობალაძე
3) ლევან შანიძე

0 GEL

გოჩა ენუქიძე

შპს ალიანს მოტორსთბილისი/არ ეწევა
ეკონომიკურ საქმიანობას
საქართველო მცხეთა
დიღომი, მარშალ
გელოვანის გამზირი,
"თეთრი დუქნის
ტერიტორია"

პარტნიორი,
მცხეთის რაიონული
სასამართლო, 22.04.2005,
22.04.2005 - უვადო

25%

1) ტარიელ ხეჩიკაშვილი
2) მიხეილ ალხანიშვილი
3) ალიმ სალახოვი
4) ფარაჯ რასულ-ზადე
5) რიფატ სულფან-ზადე

0 GEL

თინათინ
ენუქიძე

შპს ევრო ტესტი
საქართველო თბილისი
საბურთალოს რაიონი, ალ.
ყაზბეგის გამზირი , N 12ა ,
(ნაკვეთი N15/2)

პარტნიორი,
საჯარო რეესტრი,
11.12.2017, 11.12.2017 უვადო

25%

1) გიორგი ხახუბია
2) კახაბერი ლატარია
3) თენგიზი ჩიქობავა

0 GEL

თინათინ

შპს ჯგუფი ბაფ

პარტნიორი,

10%

1) ვლადიმერ პატარიძე

0 GEL

0 GEL
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გვერდი 13

საქართველოში ან სხვა ქვეყანაში თქვენი, თქვენი ოჯახის წევრის მონაწილეობა სამეწარმეო საქმიანობაში
სამეწარმეო
საქმიანობაშ
ი მონაწილე
პირის
ვინაობა
(სახელი,
გვარი)

საწარმოს საქმიანობაში
მონაწილეობის ფორმა და
მონაწილების დროის
მონაკვეთი,
მარეგისტრირებელი
ორგანო და რეგისტრაციის
თარიღი.

საწარმოს სრული საფირმო
სახელწოდება, იურიდიული
მისამართი

ენუქიძე

საქართველო თბილისი
გლდანი-ნაძალადევის
რაიონი, ომარ
ხიზანიშვილის ქ, N 264,
(თბილისის ტექნოლოგიური
პარკის თავისუფალი
ინდუსტრიული ზონა)

საჯარო რეესტრი,
01.06.2000, 13.06.2018 უვადო

გოჩა ენუქიძე

შპს კასლეთი 1
საქართველო თბილისი ,
ვაკე-საბურთალოს რაიონი,
თ.აბულაძის ქ., N30, ბინა 27,
სართული X

პარტნიორი,
საჯარო რეესტრი,
18.11.2013, 22.09.2017 უვადო

საკუთარი წილის ოდენობა
(%)

პარტნიორის ვინაობა
(სახელი, გვარი/იურიდიული
პირი)

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

2) გიორგი ხმალაძე
3) ზაზა ვაშაკიძე
4) ნიკოლოზ ხმალაძე
5) კახა ქურასბედიანი
6) გოჩა ხაბულიანი
7) ნაზი ლიპარტელიანი
8) კოკა კოკოლაშვილი
9) გიორგი ადეიშვილი
10) ნიკოლოზ პატარიძე

45%

1) ზაზა ჩარკვიანი
2) ლევან დიასამიძე
3) თინათინ ენუქიძე

0 GEL

1) შპს გოლდენ პალასი
საქართველო, ქ. თბილისი,
საბურთალოს რაიონი,
გამრეკელის ქ., №19
2) შპს არქი ინვესთმენთს
ვაკის საქართველო, ვაკის
რაიონი, ყიფშიძის ქ.,
შესახვევი N 15

0 GEL

გოჩა ენუქიძე

შპს არქი თაუერი
საქართველო თბილისი
ვაკე-საბურთალოს
რაიონში, ყიფშიძის ქ., N 15,
სართული 3

პარტნიორი,
საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო,
19.04.2013, 18.10.2018 უვადო

25%

თინათინ
ენუქიძე

შპს იბერვაინი საქართველო
თბილისი ილია ჭავჭავაძის
გამზირი N37ლ, სართული 3,
ბლოკი B

დირექტორი,
საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო,
07.04.2016, 26.09.2018 უვადო

0%

0 GEL

თინათინ
ენუქიძე

შპს ვიემ მაშინერი
საქართველო თბილისი
ლევან მიქელაძის ქ., №1,
საოფისე ფართი 2

დირექტორი,
საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო,
12.11.2018, 12.11.2018 უვადო

0%

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
(%)

თინათინ
ენუქიძე

შპს იბერჰესი საქართველო
,თბილისი, ვაკესაბურთალოს რაიონი ალ.
ყაზბეგის გამზ., №12ა,
(ნაკვეთი №15/2), VII
სართული

დირექტორი,
საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო,
29.03.2016, 29.03.2016 უვადო

0%

თინათინ
ენუქიძე

შპს კასლეთი 1
საქართველო თბილისი,
ვაკის რაიონი, თ. აბულაძის
ქ., N30, ბინა 27, სართული X

დირექტორი 25.072020-დან,
პარტნიორი 11.02.2020-დან,
სსიპ საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო,
18.11.2013, 25.07.2020 უვადო

5%

თინათინ
ენუქიძე

შპს ნაბერაული ვაინს
საქართველო,
ამბროლაურის რაიონი,
სოფ. სადმელი

დირექტორი,
სსიპ საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო,
09.03.2018, 25.07.2019 უვადო

0%

გოჩა ენუქიძე

შპს იორი / არ ეწევა
ეკონომიკურ საქმიანობას
საქართველო ქ. თბილისი,
ნაძალადევის რაიონი
დ.გურამიშვილის გამზ., №15

პარტნიორი,
ნაძალადევის სასამართლო
, 19.08.1996, 19.08.1996 უვადო

30%

პარტნიორის ვინაობა
(სახელი, გვარი/იურიდიული
პირი)

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

0 GEL

1) ლევან დიასამიძე
2) გოჩა ენუქიძე
3) ზაზა ჩარკვიანი

0 GEL

0 GEL

1) ჯიმშერ მჭედლიძე
2) ვასილ ქრისტესიაშვილი
3) ვლადიმერ ჩალიგავა
4) დავით გამილაღდიშვილი

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 იბერკომპანი

შპს იბერვაინი

მეღვინეობა, მევენახეობა

100%

შპს იბერკომპანი

შპს იბერჰესი

ჰესების მშენებლობა, ოპერირება

100%

შპს იბერკომპანი

შპს იბერკომპანი

შპს იბერკომპანი

შპს იბერკომპანი

შპს დელტა გაზი

ავტოსაგასამართი სადგურების
ოპერირება

შპს ფოთპეტროლი

ავტოგასამართი სადგურების
ოპერირება

შპს შატრო ველი

შპს ომეგა გაზი

მეღვინეობა, მევენახეობა

ავტოგასამართი სადგურების
ოპერირება

არაძირითადი საწარმოს
პარტნიორები

10%

1) გიორგი ხმალაძე
2) ზაზა ვაშაკიძე
3) ზაურ გიორგაძე
4) ნიკოლოზ ხმალაძე
5) კახა ქურასბედიანი
6) გოჩა ხაბულიანი
7) მერი ჯაფარიძე
8) ნაზი ლიპარტელიანი
9) შოთა გოგიტიძე

40%

1) ნაზი ლიპარტელიანი
2) ნიკოლოზ ხვედელიძე
3) კახა ქურასბედიანი
4) ლალი ჯეჯელავა

20%

1) გიორგი მშვიდობაძე
2) დავით ჩიქოვანი
3) ვლადიმერ ძნელაძე
4) როსტომ კობახიძე

35%

1) გიორგი ხმალაძე
2) ნიკოლოზ ხმალაძე
3) ზაზა ვაშაკიძე
4) მერი ჯაფარიძე
5) კახა ქურასბედიანი
6) გოჩა ხაბულიანი
7) ნაზი ლიპარტელიანი
8) შოთა გოგიტიძე
1) მამუკა კობერიძე
2) ნინო ოვაშელი
3) იოსებ დათაშვილი
4) ლია ბასიშვილი
5) ჯანგირი მაისურაძე

შპს იბერკომპანი

შპს იბერია სამაჩაბლო

ავტოგასამართი სადგურების
ოპერირება

50%

შპს იბერკომპანი

სს ამბროლაურგაზი

გაზმომარაგება

-
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საქართველოში ან სხვა ქვეყანაში თქვენი, თქვენი ოჯახის წევრის მონაწილეობა სამეწარმეო საქმიანობაში (დაკავშირებული
საწარმოები)
ძირითადი საწარმო საფირმო
სახელწოდება და
სამართლებრივი ფორმა

შპს იბერკომპანი

არაძირითადი საწარმოს
დასახელება და
სამართლებრივი ფორმა

შპს კერა დეველოპმენტი

არაძირითადი საწარმოს
საქმიანობის სახეობა

მშენებლობა, დეველოპმენტი

ძირითადი საწარმოს წილის
ოდენობა (%)

არაძირითადი საწარმოს
პარტნიორები

50%

1) შპს არქი საქართველო, ქ.
თბილისის, ვაკე-საბურთალოს
რაიონში, ყიფშიძის ქ., N 15,
სართული 3

შპს აკადემიკოს ეგნატე ფიფიას
სახელობის თბილისის
სამედიცინო ინსტიტუტი / არ
ეწევა ეკონომიკურ საქმიანობას

შპს სამედიცინო ფირმა დოიჩე
ფახკლინიკ ფურ ონკოლოგიე

სამედიცინო მომსახურება

3%

1) კლარა გელაშვილი
2) შპს ტრიონი საქართველო,
თბილისი, ჭავჭავაძის გამზირი 75,
კორპუსი 5, ბინა 18
3) შეზღუდული
პასუხისმგებლობის
საზოგადოება MEGA Ltd,
ირლანდია, , 163100, უცნობია

შპს იბერკომპანი

შპს საწვავის ტრანსკავკასიური
კომპანია

საწვავით საცალო და საბითუმო
ვაჭრობა

50%

1) თემურ კოხოძე
2) გიორგი მშვილდაძე
3) მალხაზი ჯიმშიაშვილი

შპს იბერკომპანი

შპს ჰოუმმარტი

უძრავი ქონების გაქირავება

100%

შპს იბერკომპანი

შპს ოპტიმა

საწვავით საცალო და საბითუმო
ვაჭრობა

100%

შპს იბერკომპანი

შპს რივერსაიდ დიღომი

მშენებლობა

50%

1) შპს თბილისის საინვესტიციო
ჯგუფი საქართველო, ქალაქი
თბილისი, ვაკის რაიონი, ქუჩა ი.
აბაშიძე N 71, (ყოფ.ბარნოვის
ქუჩა N167), სხვენი
1) შპს არქი ინვესთმენთს
საქართველო, თბილისი, ვაკესაბურთალოს რაიონი, ყიფშიძის
ქ., შესახვევი N 15

შპს იბერკომპანი

შპს არქი რივერსაიდი

მშენებლობა

50%

შპს იბერვაინი

შპს ნაბერაული ვაინს

მეღვინეობა

100%

შპს იბერკომპანი

შპს ვიემ მაშინერი

მშენებლობა

50%

1) შპს თბილისის საინვესტიციო
ჯგუფი საქართველო, ქალაქი
თბილისი, ვაკის რაიონი, ქუჩა ი.

01.03.2021 12:21

declaration.gov.ge

გვერდი 17

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
აბაშიძე N 71, (ყოფ.ბარნოვის
ქუჩა N167), სხვენი

შპს იბერკომპანი

შპს იბერკომპანი

შპს გალაქსი ინვესტი

შპს საბურთალოს ბაზარი 2012

უძრავი ქონების გაქირავება

უძრავი ქონების გაქირავება

100%

60%

1) შპს გ.ნ.გ. საქართველო, ქ.
თბილისი, მთაწმინდის რაიონი,
ამაღლების ქ. (ყოფ.
დავითაშვილი), N 36-34/2
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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)

გოჩა ენუქიძე

საქართველოს
პარლამენტი

პარლამენტის წევრი

01.01.2019

31.12.2019

53882,67 GEL

თინათინ ენუქიძე

შპს იბერკომპანი

დირექტორი

01.01.2019

16.08.2019

49266,88 GEL

გიორგი ენუქიძე

შპს იბერვაინი

შეფი

20.08.2019

09.12.2019

6100 GEL

თინათინ ენუქიძე

შპს იბერკომპანი

დირექტორის მოადგილე

16.08.2019

31.12.2019

35005 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

გოჩა ენუქიძე

მინდობილობა, წილის მართვის
მინდობილობა გაცემული ბექა
კიკალეიშვილზე შპს"იბერკომპანი
პეტროლიუმი" , 0, GEL

27.03.2013,
27.03.2013-21.01.2020,
ნოტარიუსი ნუნუ გინტური

0 GEL (შემოსავალი)

გოჩა ენუქიძე

მინდობილობა, ნებისმიერი წილის შეძენის
და გასხვისების მინდობილობა გაცემული
ბექა კიკალეიშვილზე, 0, GEL

27.03.2013,
27.03.2013-21.01.2020,
ნოტარიუსი ნუნუ გინტური

0 GEL (შემოსავალი)

გოჩა ენუქიძე

მინდობილობა, წილის მართვის
მინდობილობა გაცემული ბექა
კიკალეიშვილზე შპს "აკადემიკოს ეგნატე
ფიფიას სახელობის თბილისის
სამედიცინო ინსტიტუტი", 0, GEL

24.05.2013,
24.05.2013-21.01.2020,
ნოტარიუსი ნუნუ გინტური

0 GEL (შემოსავალი)

გოჩა ენუქიძე

მინდობილობა, ნებისმიერი უძრავი
ქონების შეძენის შესახებ მინდობილობა
გაცემული ბექა კიკალეიშვილზე , 0, GEL

24.09.2013,
24.09.2013-21.01.2020,
ნოტარიუსი ნუნუ გინტური

0 GEL (შემოსავალი)

გოჩა ენუქიძე

მინდობილობა, ნებისმიერ კოპანიაში
წილის, აქციის შეძენის შესახებ
მინდობილობა გაცემული ბექა
კიკალეიშვილზე , 0, GEL

27.03.2013,
27.03.2013-21.01.2020,
ნოტარიუსი ნუნუ გინტური

0 GEL (შემოსავალი)

გოჩა ენუქიძე

მინდობილობა, წილის მართვის
მინდობილობა გაცემული ბექა
კიკალეიშვილზე შპს "გალაქტიონი 3" -ის
კაპიტალში წილის მართვის შესახებ, 0,
GEL

11.02.2014,
11.02.2014-21.01.2020,
ნოტარიუსი ნუნუ გინტური

0 GEL (შემოსავალი)

გოჩა ენუქიძე

მინდობილობა, წილის მართვის
მინდობილობა გაცემული მიხეილ
ალხანიშვილზე შპს "გალაქტიონი 3", 0,
GEL

22.07.2013,
22.07.2013-21.01.2020,
ნოტარიუსი ნუნუ გინტური

0 GEL (შემოსავალი)

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

გოჩა ენუქიძე

მინდობილობა, ნებისმიერი ქონების
მართვის/განკარგვის შესახებ
მინდობილობა გაცემული ბექა
კიკალეიშვილზე , 0, GEL

05.02.2016,
05.02.2016-21.01.2020,
ნოტარიუსი ნინო უბერი

0 GEL (შემოსავალი)

გოჩა ენუქიძე

მინდობილობა, ნებისმიმერი ქონების
განკარგვის და მართვის მინდობილობა
გაცემული ბექა კიკალეიშვილზე, 0, GEL

05.02.2016,
05.02.2016-21.01.2020,
ნოტარიუსი ნინო უბერი

0 GEL (შემოსავალი)

გოჩა ენუქიძე

სესხი, საბანკო კრედიტის
ხელშეკრულება/სრულად დაფარულია,
300000, EUR

14.07.2017,
14.07.2017-26.09.2019,
დაურეგისტრირებელი/სს თი ბი სი ბანკი

144783,1 EUR (გასავალი)

გოჩა ენუქიძე

იპოთეკა/შეწყვეტა არ დაფიქსირებულა
რეესტრში, საბანკო კრედიტის
უზრუნველსაყოფად უძრავი ქონების
დატვირთვა:ქ.თბილისი, ჭავჭავაძის 37ლ,
ბინა#176,#178,#177;, 300000, EUR

14.07.2016,
14.07.2016-26.09.2019,
საჯარო რეესტრი

0 EUR (გასავალი)

გოჩა ენუქიძე

მინდობილობა, ნებისმიერი უძრავმოძრავი ქონების მართვის და განკარგვის
უფლების მინდობილობა ბექა
კიკალეიშვილზე , 0, GEL

05.02.2016,
05.02.2016-21.01.2020,
ნოტარიუსი ნინო უბერი

0 GEL (შემოსავალი)

დეა მელაძე

მინდობილობა, ნებისმიმერი უძრავი
ქონების განკარგვის და მართვის
მინდობილობა გაცემული ბექა
კიკალეიშვილზე, 0, GEL

04.04.2017,
04.04.2017-21.01.2020,
ნოტარიუსი ნინო უბერი

0 GEL (შემოსავალი)

გოჩა ენუქიძე

მინდობილობა, ნებისმიერი სამეწარმეო
და არასამეწარმეო იურიდიული პირის
წილის მართვის და განკარგვის
მინდობილობა გაცემული ბექა
კიკალეიშვილზე , 0, GEL

19.10.2017,
19.10.2017-21.01.2020,
ნოტარიუსი ნინო უბერი

0 GEL (შემოსავალი)

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

გოჩა ენუქიძე

მინდობილობა, უძრავი/მოძრავი ქონების
შეძენა მინდობილობა გაცემული ბექა
კიკალეიშვილზე, 0, GEL

10.11.2014,
10.11.2014-21.01.2020,
ნოტარიუსი ნუნუ კაკოჩაშვილი

0 GEL (შემოსავალი)

თინათინ ენუქიძე

მინდობილობა, წილის მართვის
მინდობილობა გაცემული ბექა
კიკალეიშვილზე შპს"ევროტესტი'', 0, GEL

13.12.2017,
13.12.2017-უვადო,
ნოტარიუსი ნინო უბერი

0 GEL (შემოსავალი)

თინათინ ენუქიძე

მინდობილობა, შპს ჯგუფი ბაფ-ში წილის
შეძენის უფლებამოსილების მინიჭება
გაცემული ბექა კიკალეიშვილზე, 0, GEL

02.04.2018,
02.04.2018-უვადო,
ნოტარიუსი ციური ბერიძე

0 GEL (შემოსავალი)

თინათინ ენუქიძე

მინდობილობა, წილის მართვის
მინდობილობა გაცემული ბექა
კიკალეიშვილზე ნებისმიერ შეზღუდული
პასუხისმგებლობის საზოგადოებაში, 0,
GEL

02.04.2018,
02.04.2018-უვადო,
ნოტარიუსი ციური ბერიძე

0 GEL (შემოსავალი)

გოჩა ენუქიძე

მინდობილობა, წილის მართვის
მინდობილობა გაცემული ბექა
კიკალეიშვილზე შპს"კასლეთი 1', 0, GEL

06.09.2017,
06.09.2017-21.01.2020,
ნოტარიუსი ნინო უბერი

0 GEL (შემოსავალი)

გოჩა ენუქიძე

მინდობილობა, წილის მართვის და
განკარგვის მინდობილობა გაცემული ბექა
კიკალეიშვილზე შპს"ალიანს მოტორსთბილისი'' , 0, GEL

15.02.2018,
15.02.2019-21.01.2020,
ნოტარიუსი ნინო უბერი

0 GEL (შემოსავალი)

თინათინ ენუქიძე

მინდობილობა, წილის შეძენის
მინდობილობა გაცემული ბექა
კიკალეიშვილზე შპს"ჯგუფი ბაფ'', 0, GEL

02.04.2018,
02.04.2018-უვადო,
ნოტარიუსი ციური ბერიძე

0 GEL (შემოსავალი)

გოჩა ენუქიძე

მინდობილობა, გაცემული თინათინ
ენუქიძეზე, ბორჯომი, დაბა ბაკურიანის
ქონების გასხვისება, 0, GEL

30.10.2019,
30.10.2019-30.11.2019,
ნოტარიუსი ია ყიფიანი

0 GEL (შემოსავალი)

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

გოჩა ენუქიძე

მინდობილობა, წილის მართვის და
განკარგვის მინდობილობა გაცემული
ლევან დიასამიძე შპს გალაქსი ინვესტი
წილის მართვა და განკარგვა , 0, GEL

26.12.2019,
26.12.2019-26.01.2020,
ია ყიფიანი

0 GEL (შემოსავალი)

გოჩა ენუქიძე

მინდობილობა, წილის მართვის და
განკარგვის მინდობილობა გაცემული
ლევან დიასამიძე შპს კასლეთი 1 წილის
მართვა და განკარგვა , 0, GEL

11.02.2020,
11.02.2020-11.02.2021,
ნოტარიუსი ია ყიფიანი

0 GEL (შემოსავალი)

გოჩა ენუქიძე

მინდობილობა, წილის მართვის
მინდობილობა გაცემული ლევან
დიასამიძე შპს იბერკომპანი წილის მართვა
და განკარგვა , 0, GEL

13.08.2019,
13.08.2019-13.08.2020,
ნოტარიუსი ციური ბერიძე

0 GEL (შემოსავალი)

გოჩა ენუქიძე

მინდობილობა, წილის მართვის და
განკარგვის მინდობილობა გაცემული
ლევან დიასამიძე შპს იორი წილის მართვა
და განკარგვა , 0, GEL

30.10.2019,
30.10.2019-უვადო,
ნოტარიუსი ია ყიფიანი

0 GEL (შემოსავალი)

გოჩა ენუქიძე

მინდობილობა, წილის მართვის და
განკარგვის მინდობილობა გაცემული
ლევან დიასამიძე ყველა კომპანიაში
წილის მართვა და განკარგვა , 0, GEL

18.12.2019,
18.12.2019-უვადო,
ნოტარიუსი ია ყიფიანი

0 GEL (შემოსავალი)

გოჩა ენუქიძე

ნასყიდობა, ბაკურიანი, დიდველი უძრავი
ქონების გასხვისება, 110000, USD

06.11.2019,
06.11.2019-06.11.2019,
საჯარო რეესტრი

110000 USD (შემოსავალი)

თინათინ ენუქიძე

ნასყიდობა, შპს კასლეთი 1 წილის
ნასყიდობა, 10000, USD

10.02.2020,
10.02.2020-10.02.2020,
სამეწარმეო რეესტრი

10000 USD (გასავალი)

თინათინ ენუქიძე

ნასყიდობა, შპს კასლეთი 1 წილის
ნასყიდობა, 2500, USD

10.02.2020,
10.02.2020-10.02.2020,

2500 USD (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

სამეწარმეო რეესტრი

გოჩა ენუქიძე

მინდობილობა, ავტომანქანის განკარგვის
მინდობილობა, 0, GEL

13.08.2019,
13.08.2019-13.08.2019,
ნოტარიუსი ციური ბერიძე

0 GEL (შემოსავალი)

გიორგი ენუქიძე

ნასყიდობა, უძრავი ქონების ნასყიდობის
ხელშეკრულება/ბაკურიანი, 70345,91, GEL

12.06.2020,
12.06.2020-უვადო,
საჯარო რეესტრი

70345,91 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

01.03.2021 12:21
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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)

გოჩა ენუქიძე

ოჯახის დასვენების და სამოგზაურო ხარჯი

გასავალი, 30000 GEL

გოჩა ენუქიძე

პირადი მოხმარების საგნები, ავეჯი, ინვენტარი

გასავალი, 80000 GEL

გოჩა ენუქიძე

მკურნალობის ხარჯები

გასავალი, 10000 GEL

გოჩა ენუქიძე

ავტომანქანის გასხვისება

შემოსავალი, 120000 GEL

გოჩა ენუქიძე

კაპიტალის შემცირება შპს იბერკომპანი (წილის
მმართველის გადაწყვეტილება)

შემოსავალი, 1204137,42 GEL

გოჩა ენუქიძე

კაპიტალის გაზრდა შპს იბერკომპანი (წილის მმართველის
გადაწყვეტილება)

გასავალი, 1291952 GEL

გოჩა ენუქიძე

შპს იბერკომპანის კაპიტალში შპს გალაქსი ინვესტის
კაპიტალში გ.ენუქიძის 50% წილის (არაფულადი შენატანი)
შეტანა (წილის მმართველის გადაწყვეტილება)

გასავალი, 700000 GEL

გოჩა ენუქიძე

ქონების და მიწის გადასახადი

გასავალი, 25053,56 GEL

გოჩა ენუქიძე

კაპიტალის გაზრდა შპს გალაქსი ინვესტი (წილის
მმართველის გადაწყვეტილება)

გასავალი, 73000 GEL

გოჩა ენუქიძე

კაპიტალის გაზრდა შპს კალსეთი 1 (წილის მმართველის
გადაწყვეტილება)

გასავალი, 13233,3 GEL

გოჩა ენუქიძე

დივიდენდი აქციებიდან Bank of Georgia Group PLC

შემოსავალი, 3247,3 GBP

გოჩა ენუქიძე

დივიდენდი აქციებიდან TBC Bank Group PLC

შემოსავალი, 1930,86 GBP

გოჩა ენუქიძე

Georgia Healthcare Group PLC 5000 აქციების გაყიდვა

შემოსავალი, 10488,5 GBP

