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გვერდი 1

თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაცია
სახელი, გვარი:

ივლიანე წულაია

#129184

თანამდებობის პირის დეკლარაცია შევსებულია: 31.12.2020

სამსახური, დაკავებული (ყოფილი) თანამდებობა:

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

სამტრედია 11.07.1982

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

გვარი

დაბადების ადგილი

დაბადების რიცხვი, თვე, წელი

ნათესაური ან სხვაგვარი კავშირი

ქეთევან

გოცაძე

საქართველო, თბილისი

21.04.1984

მეუღლე

ოთარ

წულაია

საქართველო, თბილისი

07.05.2007

შვილი

დავით

წულაია

საქართველო, თბილისი

14.04.2011

შვილი

სოფია

წულაია

საქართველო, თბილისი

07.03.2016

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)

ივლიანე წულაია
100%

ივლიანე წულაია
100%

ივლიანე წულაია
100%

ივლიანე წულაია
16,66%

ქონების სახეობა

ბინა

ბინა

ბინა

მიწის ნაკვეთი

ქეთევან გოცაძე 100%

მიწის ნაკვეთი

ქეთევან გოცაძე 100%

საცხოვრებელი
სახლი

შეძენის თარიღი

2018

2018

2018

2007

2012

2012

შეძენის ფორმა

ნასყიდობა

ნასყიდობა

ნასყიდობა

ნასყიდობა

ნასყიდობა

ნასყიდობა

გადახდილი
საფასურის ოდენობა

ქონების
ადგილმდებარეობა,
საერთო ფართობი

51765USD

საქართველო,
თბილისი,
ილ.ჭავჭავაძის
გამზირი, N37ლ, ბინა
N193, 60,9 კვ.მ

106505USD

საქართველო,
თბილისი,
ილ.ჭავჭავაძის
გამზირი, N37ლ, ბინა
N190, 125,3 კვ.მ

52275USD

საქართველო,
თბილისი,
ილ.ჭავჭავაძის
გამზირი, N37ლ, ბინა
N185, 61,5 კვ.მ

10000USD

საქართველო,
წავკისი, წავკისის
ველის მიმდებარედ,
1050,16 კვ.მ

120000USD

საქართველო,
თბილისი, გრიგოლ
ფერაძის ქუჩა #28ბ,
1746 კვ.მ

500000GEL

საქართველო,
თბილისი, გრიგოლ
ფერაძის ქუჩა #28ბ,
1151,47 კვ.მ

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

ნიკოლოზ
ჩხეტიანი
შპს "ინტერფინ
XXI"

18.01.2021 08:38

declaration.gov.ge

გვერდი 3

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

ივლიანე წულაია 100%

მაჯის საათი

ROLEX

2014

ჩუქება

0 GEL

ივლიანე წულაია 100%

მაჯის საათი

HUBLOT

2014

ჩუქება

0 GEL

ივლიანე წულაია 100%

მოტოსატრანსპორტო
საშუალება

HARLEY-DAVIDSON
SPORTSTER XL 1200X
გამოშვების წელი 2015

2019

ნასყიდობა

20000 USD

ივლიანე წულაია 100%

მსუბუქი ავტომანქანა

ტოიოტა კოროლა
გამოშვების წელი 2019

2019

ნასყიდობა

16500 USD

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 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 5

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

ივლიანე წულაია

"თი–ბი–სი ბანკი"

მიმდინარე

0 GEL (+)

ივლიანე წულაია

"პროკრედიტ ბანკი"

მიმდინარე

1680,33 GEL (+)

ქეთევან გოცაძე

თი–ბი–სი ბანკი

სახელფასო

6090,11 GEL (+)

ივლიანე წულაია

საქართველოს ბანკი

მიმდინარე

0 GEL (+)

ივლიანე წულაია

საქართველოს ბანკი

მიმდინარე

0 GBP (+)

ივლიანე წულაია

საქართველოს ბანკი

საკრედიტო

1261,73 EUR (+)

ივლიანე წულაია

"პროკრედიტ ბანკი"

დეპოზიტი

0 GEL (+)

ივლიანე წულაია

"პროკრედიტ ბანკი"

დეპოზიტი

0 USD (+)

ივლიანე წულაია

"პროკრედიტ ბანკი"

მიმდინარე

0 USD (+)

ივლიანე წულაია

"პროკრედიტ ბანკი"

მიმდინარე

0 EUR (+)

ივლიანე წულაია

"თი–ბი–სი ბანკი"

საბარათე ანგარიში სადებეტო

0 GEL (+)

ივლიანე წულაია

"თი–ბი–სი ბანკი"

საბარათე ანგარიში სადებეტო

0 GEL (+)

ივლიანე წულაია

"თი–ბი–სი ბანკი"

საბარათე ანგარიში სადებეტო

0 USD (+)

ივლიანე წულაია

"თი–ბი–სი ბანკი"

საბარათე სადებეტო

0,2 EUR (+)

ივლიანე წულაია

"თი–ბი–სი ბანკი"

საბარათე ანგარიში სადებეტო

0 GEL (+)

ივლიანე წულაია

"თი–ბი–სი ბანკი"

საბარათე ანგარიში სადებეტო

0 EUR (+)

ივლიანე წულაია

"თი–ბი–სი ბანკი"

საბარათე ანგარიში სადებეტო

0 USD (+)

ივლიანე წულაია

"თი–ბი–სი ბანკი"

დეპოზიტი

0 USD (+)

ივლიანე წულაია

"თი–ბი–სი ბანკი"

დეპოზიტი

0 USD (+)
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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

ივლიანე წულაია

"თი–ბი–სი ბანკი"

მიმდინარე

24,03 GBP (+)

ივლიანე წულაია

"თი–ბი–სი ბანკი"

მიმდინარე

0 USD (+)

ქეთევან გოცაძე

"თი–ბი–სი ბანკი"

საბარათე ანგარიში

546,46 USD (+)

ქეთევან გოცაძე

"თი–ბი–სი ბანკი"

საბარათე ანგარიში

108,88 EUR (+)

ქეთევან გოცაძე

"თი–ბი–სი ბანკი"

დეპოზიტი

0 USD (+)

ქეთევან გოცაძე

"თი–ბი–სი ბანკი"

მიმდინარე

1005,59 GBP (+)

ქეთევან გოცაძე

"თი–ბი–სი ბანკი"

მიმდინარე

0 CHF (+)

ქეთევან გოცაძე

"თი–ბი–სი ბანკი"

დეპოზიტი

0 USD (+)

ქეთევან გოცაძე

"თი–ბი–სი ბანკი"

საბარათე ანგარიში

0 USD (+)

ქეთევან გოცაძე

"თი–ბი–სი ბანკი"

საბარათე ანგარიში

0 EUR (+)

ივლიანე წულაია

"საქართველოს ბანკი"

ანაბარი

0 GEL (+)

ივლიანე წულაია

"საქართველოს ბანკი"

ანაბარი

28466,78 USD (+)

ქეთევან გოცაძე

"თი–ბი–სი ბანკი"

საბარათე ანგარიში სადებეტო

11,9 EUR (+)

ქეთევან გოცაძე

"თი–ბი–სი ბანკი"

საბარათე ანგარიში სადებეტო

0 GEL (+)

ქეთევან გოცაძე

"თი–ბი–სი ბანკი"

საბარათე ანგარიში სადებეტო

2,64 USD (+)

ქეთევან გოცაძე

"თი–ბი–სი ბანკი"

საბარათე ანგარიში სადებეტო

1,44 GEL (+)

ივლიანე წულაია

"თი–ბი–სი ბანკი"

საბარათე ანგარიში სადებეტო

0 GEL (+)

ივლიანე წულაია

"თი–ბი–სი ბანკი"

საბარათე ანგარიში სადებეტო

0 USD (+)

ივლიანე წულაია

"თი–ბი–სი ბანკი"

საბარათე ანგარიში სადებეტო

153909,25 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

ივლიანე წულაია

"თი–ბი–სი ბანკი"

საბარათე ანგარიში სადებეტო

0 EUR (+)

ივლიანე წულაია

"საქართველოს ბანკი"

ანაბარი

0,93 GBP (+)

ივლიანე წულაია

"საქართველოს ბანკი"

საბარათე ანგარიში სადებეტო

0 GEL (+)

ივლიანე წულაია

"საქართველოს ბანკი"

საბარათე ანგარიში სადებეტო

11806,11 USD (+)

ივლიანე წულაია

"საქართველოს ბანკი"

საბარათე ანგარიში სადებეტო

556,8 GBP (+)

ქეთევან გოცაძე

"თი–ბი–სი ბანკი"

საბარათე ანგარიში სადებეტო

0,47 GEL (+)

ქეთევან გოცაძე

"თი–ბი–სი ბანკი"

საბარათე ანგარიში სადებეტო

0 USD (+)

ქეთევან გოცაძე

"თი–ბი–სი ბანკი"

საბარათე ანგარიშ სადებეტო

0 EUR (+)

ივლიანე წულაია

"საქართველოს ბანკი"

საბარათე ანგარიში სადებეტო

21297,41 EUR (+)

ივლიანე წულაია

"საქართველოს ბანკი"

მიმდინარე

0 USD (+)

ივლიანე წულაია

"თი–ბი–სი ბანკი"

საბარათე ანგარიში სადებეტო

0 GEL (+)

ივლიანე წულაია

"თი–ბი–სი ბანკი"

საბარათე ანგარიში სადებეტო

0 USD (+)

ივლიანე წულაია

"თი–ბი–სი ბანკი"

საბარათე ანგარიში სადებეტო

0 EUR (+)
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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

ივლიანე წულაია

20000 GEL

დანაზოგი

ქეთევან გოცაძე

10000 GEL

დანაზოგი

18.01.2021 08:38
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გვერდი 9

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.

ივლიანე
წულაია

შპს არქი ჰოთელს
საქართველო ქ.თბილისი
ყიფშიძის შესახვევი, №15,
სართული 3

პარტნიორი,
სსიპ საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო ,
23.12.2014, 23.12.2014 02.08.2019

ივლიანე
წულაია

შპს დიდი დიღომი 5
საქართველო ქ.თბილისი
ყიფშიძის შესახვევი № 15,
სართული 3

საკუთარი წილის ოდენობა
(%)

პარტნიორის ვინაობა
(სახელი, გვარი/იურიდიული
პირი)

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

33%

1) შპს "არქი ინვესთმენთს"
ქ.თბილისი, ყიფშიძის შეს.
N15
2) შპს "გოლდენ პალასი"
ქ.თბილისი, გამრეკელის ქ.
N19

0 GEL

პარტნიორი,
სსიპ საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო ,
13.01.2015, 13.01.2015 02.08.2019

33,3%

1) არქი ინვესთმენთს
ქ.თბილისი, ყიფშიძის შეს.
N15
2) შპს გოლდენ პალასი
ქ.თბილისი, გამრეკელის ქ.
N19

0 GEL

ივლიანე
წულაია

შპს დიღომი პალასი 6
საქართველო ქ.თბილისი
ყიფშიძის შესახვევი, №15,
სართული 3

პარტნიორი,
სსიპ საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო ,
04.02.2015, 04.02.2015 02.08.2019

33,3%

1) შპს არქი ინვესთმენთს
ქ.თბილისი, ყიფშიძის შეს.
N15

0 GEL

ივლიანე
წულაია

შპს იტონგ კაპიტალი
საქართველო ქ.თბილისი
ყიფშიძის შეს. N15, მე-3
სართული

პარტნიორი,
სსიპ საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო ,
06.03.2015, 06.03.2015 უვადო

25%

1) ირაკლი ქაფიანიძე
2) მენი (მენაჰემ) ბენიშ
3) დავიდ ბეჩორი
4) ამირ იოელი
5) ეიალ ელბოიმ

0 GEL

8,35%

1) შპს "არქი ნუცუბიძე"
(ახლანდელი შპს "ალაბამა
ჯორჯია ინვესთმენთს")
ქ.თბილისი, ყიფშიძის
შესახვევი N15, მე-3
სართული
2) შპს "ლუგო ტრეიდი"
ბათუმი, კ. გამსახურდიას,ქ.
N23
3) შპს არქი ინვესთმენთს

0 GEL

ივლიანე
წულაია

შპს არქი საბურთალო
საქართველო ქ.თბილისი
ყიფშიძის შესახვ., №15

პარტნიორი,
სსიპ საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო ,
18.11.2016, 18.11.2016 02.08.2019
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გვერდი 10

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

საწარმოს სრული საფირმო
სახელწოდება, იურიდიული
მისამართი

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

საკუთარი წილის ოდენობა
(%)

პარტნიორის ვინაობა
(სახელი, გვარი/იურიდიული
პირი)

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

ქ.თბილისი, ყიფშიძის შეს.
N15

ივლიანე
წულაია

შპს არქი ინვესთმენთს
საქართველო ქ.თბილისი
ყიფშიძის ქ., შესახვევი N 15

პარტნიორი,
სსიპ საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო ,
29.11.2016, 29.11.2016 უვადო

ივლიანე
წულაია

შპს ბაკურიანი რიზორთ
საქართველო ქ.თბილისი
ყიფშიძის შეს. N15
დამატებით შეძენილ 3%
წილზე, წილის მინდობა
მომზადდა 2019წელს

პარტნიორი,
სსიპ საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო ,
01.05.2015, 01.05.2015 უვადო

ივლიანე
წულაია

შპს პრაიმ დიღომი
საქართველო ქ.თბილისი
შესახვევი ყიფშიძე, N 15,
სართული 3

პარტნიორი,
სსიპ საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო ,
01.06.2015, 01.06.2015 უვადო

ივლიანე
წულაია

შპს პრაიმ არქი
საქართველო ქ.თბილისი
ყიფშიძის შესახვევი, №15,
სართული №3

პარტნიორი,
სსიპ საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო ,
28.11.2014, 10.06.2015 02.08.2019

ივლიანე
წულაია

შპს გორგასალი რეზიდენს
საქართველო ქ.თბილისი
ლვოვის ქ., №9

პარტნიორი,
სსიპ საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო ,
16.10.2015, 16.10.2015 -

33,34%

1) მენი (მენაჰემ) ბენიშ
2) შპს ზფ კაპიტალი
ქ.თბილისი, დიდუბის
რაიონი, დიღმის მასივი, VI
კვარტალი, კორპუსი 23,
ბინა 74
3) შპს ოუდიეს კაპიტალი
ქ.თბილისი, ყიფშიძის შეს.
N15

0 GEL

50%

1) მენი (მენაჰემ) ბენიშ
2) შპს "არქი ნუცუბიძე"
(ახლანდელი შპს "ალაბამა
ჯორჯია ინვესთმენთს")
ქ.თბილისი, ყიფშიძის
შესახვევი N15

0 GEL

10%

1) ირაკლი ქაფიანიძე
2) გია ხახანაშვილი
3) შპს "გოლდენ პალასი"
ქ.თბილისი, გამრეკელის ქ.
N19

0 GEL

20%

1) თენგიზ წულაია
2) შპს "არქი ინვესთმენთს"
ქ.თბილისი, ყიფშიძის
შესახვევი N15

0 GEL

30%

1) დიმიტრი ადამია
2) შპს ვარკეთილი
დიველოფმენთ ქ.თბილისი,
შესახვევი ყიფშიძე , N 15,

0 GEL
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გვერდი 11

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
(%)

18.03.2019

პარტნიორის ვინაობა
(სახელი, გვარი/იურიდიული
პირი)

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

სართული 3

ივლიანე
წულაია

შპს ნეიშენალ პარკი
საქართველო ქ. თბილისი
გამრეკელის ქ., №19/43

პარტნიორი,
თბილისის საგადასახადო
ინსპექცია , 31.08.2008,
31.08.2008 - უვადო

32,5%

1) ამერიკან კოლონი
ქ.თბილისი,თამარაშვილის
ქ. N13, ბ 54

0 GEL

ივლიანე
წულაია

შპს თბილისი ვიუ
საქართველო ქ.თბილისი
გამრეკელის ქ. 19/4

პარტნიორი,
თბილისის საგადასახადო
ინსპექცია , 31.08.2008,
31.08.2008 - უვადო

32,5%

1) ამერიკან კოლონი
ქ.თბილისი,
თამარაშვილი13, ბ 54

0 GEL

ივლიანე
წულაია

შპს გრინქარდ.ჯი
საქართველო ქ.თბილისი
ყიფშიძის შესახვევი, N15

პარტნიორი,
თბილისის საგადასახადო
ინსპექცია , 09.01.2009,
09.01.2009 - უვადო

100%

ივლიანე
წულაია

შპს ვიუ პოინტ
საქართველო ქ.თბილისი
თამარაშვილის ქ.,№13, ბ.54

პარტნიორი,
ორგანო: თბილისის
საგადასახადო ინსპექცია ,
17.08.2007, 17.08.2007 უვადო

32,5%

1) ზეევ ოფირი
2) მენაჰემ ბენიშ

0 GEL

ივლიანე
წულაია

შპს კვარიათი სანსეტ
საქართველო ქ.ბათუმი
დასახლება კვარიათი

პარტნიორი,
ბათუმის საგადასახადო
ინსპექცია , 05.08.2009,
05.08.2009 - უვადო

40%

1) მენაჰემ ბენიშ

0 GEL

ივლიანე
წულაია

შპს იეიდი პარკს
საქართველო ქ.თბილისი
გამრეკელის ქ. №19 ოფისი
43

პარტნიორი,
საჯარო რეესტრი ,
16.03.2010, 16.03.2010 უვადო

25%

1) გიორგი ჩიქოვანი
2) ამირ იოელი
3) ეიალ ელბოიმ

0 GEL

ივლიანე
წულაია

შპს რაზიმ საქართველო
ქ.თბილისი დ.გამრეკელის
ქ., N 19, ოფისი 43-ის 1/4

პარტნიორი,
სსიპ საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო ,

10%

1) ასაფ რაზ

0 GEL

0 GEL

18.01.2021 08:38

declaration.gov.ge

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.

საკუთარი წილის ოდენობა
(%)

პარტნიორის ვინაობა
(სახელი, გვარი/იურიდიული
პირი)

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

59%

1) შპს "არქი ინვესთმენთს
ქ.თბილისი, ყიფშიძის
შესახვევი N15
2) შპს ლუგო ტრეიდი
ბათუმი, კ. გამსახურდიას,ქ.
N23

0 GEL

1) შპს არქი ინვესთმენთს
ქ.თბილისი, ყიფშიძის შეს.
N15
2) გოჩა ენუქიძე
3) შპს "გოლდენ პალასი"
ქ.თბილისი, გამრეკელის ქ.
N19

0 GEL

18.05.2010, 18.05.2010 უვადო

შპს არქი დეველოპმენტი
საქათველო ქ.თბილისი
გამრეკელის ქ., №19, ოფისი
N 43

პარტნიორი,
სსიპ საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო,
27.02.2013, 27.02.2013 02.08.2019

ივლიანე
წულაია

შპს არქი თაუერ
საქართველო ქ.თბილისი
ყიფშიძის ქ., N 15, სართული
3

პარტნიორი,
სსიპ საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო ,
19.04.2013, 19.04.2013 02.08.2019

22,5%

ივლიანე
წულაია

შპს სანსეტ ლაუნჯ
საქართველო ქ.ბათუმი
კვარიათი, სართული1,
ნიშნული 0.00

პარტნიორი,
სსიპ საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო ,
10.07.2013, 10.07.2013 უვადო

100%

ივლიანე
წულაია

შპს სილვერ 39
საქართველო ქ.თბილისი
ყიფშიძის შესახვევი, №15,
სართული 3

პარტნიორი,
სსიპ საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო ,
14.08.2013, 14.08.2013 10.10.2019

50%

1) ირაკლი ქაფიანიძე
2) შპს ატლასი ქ.თბილისი,
ყიფშიძის შეს. N15

0 GEL

ივლიანე
წულაია

შპს ტექნიკა საქართველო
ქ.თბილისი ყიფშიძის
შესახვევი, №15, სართული 3

პარტნიორი,
სსიპ საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო ,
26.08.2013, 26.08.2013 უვადო

50%

1) თენგიზ წულაია

0 GEL

ივლიანე
წულაია

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 სრული საფირმო
სახელწოდება, იურიდიული
მისამართი

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

ივლიანე
წულაია

შპს დეპო საქართველო
ქ.თბილისი ყიფშიძის
შესახვევი, №15, სართული 3

საკუთარი წილის ოდენობა
(%)

პარტნიორის ვინაობა
(სახელი, გვარი/იურიდიული
პირი)

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

პარტნიორი,
სსიპ საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო ,
26.08.2013, 26.08.2013 08.11.2019

50%

1) ირაკლი ქაფიანიძე

0 GEL

ივლიანე
წულაია

შპს ლესელიძე +
საქართველო ქ.თბილისი
ყიფშიძის შეს., №15,
სართული 3

პარტნიორი,
სსიპ საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო ,
17.02.2014, 17.02.2014 უვადო

50%

1) ირაკლი ქაფიანიძე

0 GEL

ივლიანე
წულაია

შპს ნოვო ტექ საქართველო
ქ.თბილისი ყიფშიძის შეს.,
№15, სართული 3

პარტნიორი,
სსიპ საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო ,
03.07.2014, 03.07.2014 უვადო

32,5%

1) თენგიზ წულაია

0 GEL

ივლიანე
წულაია

შპს სანსეტ ჰოლ
საქართველო ქ.ბათუმი
დასახლება კვარიათი,
სართ.2, ბ. №5

პარტნიორი,
სსიპ საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო ,
31.07.2014, 31.07.2014 უვადო

100%

ივლიანე
წულაია

შპს არქი ენერჯი
საქართველო ქ.თბილისი
ყიფშიძის შეს., №15,
სართული 3

პარტნიორი,
სსიპ საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო ,
27.08.2014, 27.08.2014 უვადო

30%

1) თეგიზ წულაია
2) მენი (მენაჰემ) ბენიშ

0 GEL

ივლიანე
წულაია

შპს სი ენდ სან საქართველო
თბილისი გამრეკელის ქ.
#19/43

პარტნიორი,
ქ. თბილისის საგადასახადო
ინსპექცია, 31.01.2008,
31.01.2008 - უვადო

32,5%

1) შპს "ამერიკან კოლონი"
ქ.თბილისი,
თამარაშვილი13, ბ 54

0 GEL

ივლიანე

შპს ლეიქ ვიუ საქართველო

პარტნიორი,

32,5%

1) შპს "ამერიკან კოლონი"

0 GEL

0 GEL
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გვერდი 14

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.

წულაია

თბილისი გამრეკელის ქ.
#19/43

ქ. თბილისის საგადასახადო
ინსპექცია, 31.01.2008,
31.01.2008 - უვადო

ქ.თბილისი,
თამარაშვილი13, ბ 54

ივლიანე
წულაია

შპს ოულდ სითი
ჰოსფითალითი
საქართველო თბილისი
ყიფშიძის შესახვევი N15
8.33% წილზე წილის
მინდობა მომზადდა
2019წელს

პარტნიორი,
საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო,
10.03.2017, 10.03.2017 უვადო

33,33%

1) მენი (მენაჰემ) ბენიშ
2) შპს "ალაბამა ჯორჯია
ინვესთმენთს" ქ.თბილისი,
ყიფშიძის შესახვევი N15

0 GEL

ივლიანე
წულაია

შპს სიონი ლეიქ რესორთ &
სპა საქართველო თბილისი
ილია ჭავჭავაძის გამზ.,
N37ლ, ბ. N195, ბლოკი B
წილის მინდობა მომზადდა
2019 წელს

პარტნიორი,
სსიპ საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო,
03.01.2019, 03.01.2019 უვადო

50%

1) ზაზა ფაჩულია

0 GEL

ივლიანე
წულაია

შპს ოუდიეს კაპიტალ
საქართველო თბილისი
ყიფშიძის შეს. N15 წილის
მინდობა მომზადდა 2019
წელს

პარტნიორი,
სსიპ საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო,
04.09.2019, 04.09.2019 უვადო

100%

0 GEL

ივლიანე
წულაია

შპს ვიენბი კაპიტალ
საქართველო თბილისი
ყიფშიძის შეს. N15 წილის
მინდობა მომზადდა 2019
წელს

პარტნიორი,
სსიპ საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო,
04.09.2019, 04.09.2019 უვადო

100%

0 GEL

ივლიანე
წულაია

შპს ეიჩ პი ემ საქართველო
თბილისი ყიფშიძის შეს. N15.
წილის მინდობა მომზადდა
2019 წელს

პარტნიორი,
სსიპ საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო,
19.11.2019, 19.11.2019 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
სამეწარმეო
საქმიანობაშ
ი მონაწილე
პირის
ვინაობა
(სახელი,
გვარი)

ივლიანე
წულაია

საწარმოს სრული საფირმო
სახელწოდება, იურიდიული
მისამართი

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

საკუთარი წილის ოდენობა
(%)

შპს ისანი ჰოთელსი
საქართველო თბილისი
ყიფშიძის შესახვევი N15,
სართული 3

პარტნიორი,
საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო,
03.12.2020, 03.12.2020 უვადო

100%

პარტნიორის ვინაობა
(სახელი, გვარი/იურიდიული
პირი)

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

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

შპს ოუდიეს კაპიტალ

შპს ოუდიეს კაპიტალ

არაძირითადი საწარმოს
დასახელება და
სამართლებრივი ფორმა

შპს ქობულეთი კაპიტალი

შპს არქი ინვესთმენთს

არაძირითადი საწარმოს
საქმიანობის სახეობა

ნებისმიერი საქმიანობა

ნებისმიერი საქმიანობა

ძირითადი საწარმოს წილის
ოდენობა (%)

არაძირითადი საწარმოს
პარტნიორები

30%

1) თენგიზ წულაია
2) დიმიტრი ადამია
3) შპს ემ ბი კაპიტალი
ქ.თბილისი, ყიფშიძის შესახვევი,
N15
4) შპს ვიენბი კაპიტალი
ქ.თბილისი, ყიფშიძის შეს. N15

10,16%

1) ივლიანე წულაია
2) მენი (მენაჰემ) ბენიში
3) შპს ზფ კაპიტალი ქ.თბილისი,
დიღმის მასივი, მე-6 კვარტალი,
კორპუსი 23, ბ 74
1) თენგიზ წულაია
2) დიმიტრი ადამია
3) შპს უდიეს კაპიტალ
ქ.თბილისი, ყიფშიძის შეს. N15
4) შპს ემ ბი კაპიტალ ქ.თბილისი,
ყიფშიძის შეს. N15

შპს ვიენბი კაპიტალ

შპს ქობულეთი კაპიტალი

ნებისმიერი საქმიანობა

30%

შპს ვიენბი კაპიტალ

შპს ალაბამა ჯორჯია
ინვესთმენთს

სამშენებლო საქმიანობა

100%

შპს არქი ინვესთმენთს

შპს არქი გლდანი

ნებისმიერი საქმიანობა

50%

1) შპს ვექტორ ჯგუფი
საქართველო, თბილისი, ვაკესაბურთალოს რაიონი, რ.
ჩხიკვაძის ქ., № 8, ბ. 11ა

შპს არქი ინვესთმენთს

შპს არქი დეველოპმენტი

მრავალბინიანი საცხოვრებელი
სახლის მშენებლობა და
რეალიზაცია

80%

1) შპს ლუგო ტრეიდი ბათუმი,
გამსახურდიას ქ. N23

შპს არქი ინვესთმენთს

შპს არქი პრომოუშენ

ნებისმიერი საქმიანობა

100%

შპს არქი რივერსაიდი

მრავალსართულიანი კორპუსის
მშენებლობა და ფუნქციონირება

შპს არქი ინვესთმენთს

50%

1) შპს იბერკომპანი
საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკის
რაიონი, ილია ჭავჭავაძის
გამზირი N37ლ, სართული 3,
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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
ბლოკი B

50%

1) შპს დუმორი თბილისი, შალვა
ნუცუბიძის ფერდობი,
მიკრო/რაიონი III, კვარტალი I,
კორპუსი 7, ბინა 31
1) ერან ლასსერ
2) თამარ ენუქიძე

შპს არქი ინვესთმენთს

შპს არქი უნივერსალი

უძ.ქონების შეძენა/გასხვისება,
მშენებლობა და რეალიზაცია,
დეველოპმენტი

შპს არქი ინვესთმენთს

შპს ტექჰაბ აკადემი

ნებისმიერი საქმიანობა

40%

შპს არქი ინვესთმენთს

შპს სერვისი

ნებისმიერი საქმიანობა

100%

შპს არქი ინვესთმენთს

შპს არქი გლდანი 3

ნებისმიერი საქმიანობა

50%

1) შპს გ ლ დეველოპმენი
საქართველო, თბილისი,
გლდანი-ნაძალადევის რაიონი,
ხიზაბავრის ქ., №24/ხევძმარის ქ.,
№4

შპს არქი ინვესთმენთს

შპს ისთეით დეველოპმენტი

ნებისმიერი საქმიანობა

40%

1) შპს ეს.სი რეალ ისთეით ენდ
დეველოპმენტ საქართველო, ქ.
თბილისი, მთაწმინდის რაიონი,
გერგეთის ქ., N 3

შპს არქი ინვესთმენთს

შპს პრაიმ არქი

ნებისმიერი საქმიანობა

80%

1) თენგიზ წულაია

შპს არქი ინვესთმენთს

შპს დპალასი

უძ.ქონების შეძენა/გასხვისება,
მშენებლობა და რეალიაზიაცია,
დეველოპმენტი

76%

1) შპს გოლდენ პალასი
საქართველო, ქ. თბილისი,
საბურთალოს რაიონი,
გამრეკელის ქ., №19

შპს არქი ინვესთმენთს

შპს არქი ჰოთელს

სასტუმროების მშენებლობა და
ფუნქციონირება

66%

1) შპს გოლდენ პალასი
ქ.თბილისი, გამრეკელის ქ. N19

შპს არქი ინვესთმენთს

შპს არქი თაუერ

უძ.ქონების შეძენა/გასხვისება,
მშენებლობა და რეალიზაცია,
დეველოპმენტი

45%

1) გოჩა ენუქიძე
2) შპს გოლდენ პალასი
ქ.თბილისი, გამრეკელის ქ. N19

შპს არქი ინვესთმენთს

შპს დიღომი პალასი 6

მრავალსართულიანი კორპუსის

100%
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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

1) შპს გოლდენ პალასი
ქ.თბილისი, გამრეკელის ქ. N19

მშენებლობა და ფუნქციონირება
შპს არქი ინვესთმენთს

შპს დიდი დიღომი 5

მრავალსართულიანი კორპუსის
მშენებლობა და ფუნქციონირება

66,6%

შპს არქი ინვესთმენთს

შპს სანსეტ თბილისი

ნებისმიერი საქმიანობა

100%

შპს არქი ინვესთმენთს

შპს არქი საბურთალო

ნებისმიერი საქმიანობა

25%

შპს არქი ინვესთმენთს

შპს გოლდენ პალასი

ნებისმიერი საქმიანობა

100%

შპს არქი ინვესთმენთს

შპს ვიაკონ

ნებისმიერი საქმიანობა

100%

შპს არქი ინვესთმენთს

შპს არქი ლისი

ნებისმიერი საქმიანობა

50%

შპს არქი ინვესთმენთს

შპს არქი

მშენებლობა, კომერციული
საქმიანობა

100%

შპს ვიენბი კაპიტალ

შპს ვიენბი კაპიტალ

შპს ბათუმი კაპიტალი

შპს ბაკურიანი კოხტა

ნებისმიერი საქმიანობა

ნებისმიერი საქმიანობა

1) შპს ლუგო ტრეიდი ქ.ბათუმი,
გამსახურდიას გამზ. N23
2) შპს ალაბამა ჯორჯია
ინვესთმენთს ქ.თბილისი,
ყიფშიძის შეს. N15

1) შპს ვექტორ ჯგუფი
საქართველო, თბილისი, ვაკესაბურთალოს რაიონი, რ.
ჩხიკვაძის ქ., № 8, ბ. 11ა

26%

1) შპს "ოუდიეს კაპიტალი"
საქართველო, თბილისი, ვაკის
რაიონი, ყიფშიძის შესახვევი, N
15, სართული 3
2) ემ ბი კაპიტალი საქართველო,
თბილისი, ვაკის რაიონი,
ყიფშიძის შესახვევი, N 15
3) დიმიტრი ადამია
4) თენგიზ წულაია

40%

1) სერგო გიორგაია
2) შპს ოუდიექს კაპიტალი
საქართველო, თბილისი, ვაკის
რაიონი, ყიფშიძის შესახვევი,
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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
№15, სართული №3

შპს ვიენბი კაპიტალ

შპს ოუდიეს კაპიტალ

შპს ოუდიეს კაპიტალ

შპს არქი გურამიშვილი

შპს არქი გურამიშვილი

შპს ბაკურიანი კოხტა

ნებისმიერი საქმიანობა

ნებისმიერი საქმიანობა

ნებისმიერი საქმიანობა

25%

1) შპს "ოუდიეს კაპიტალი"
საქართველო, თბილისი, ვაკის
რაიონი, ყიფშიძოს შეს., N 15,
სართული N 3
2) დიმიტრი ადამია
3) თენგიზ წულაია

45%

1) თენგიზ წულაია
2) დიმიტრი ადამია
3) შპს "ვიენბი კაპიტალი"
საქართველო, თბილისი, ვაკის
რაიონი, ყიფშიძოს შეს., N 15,
სართული N 3

40%

1) შპს "ვიენბი კაპიტალი"
საქართველო, თბილისი, ვაკის
რაიონი, ყიფშიძოს შეს., N 15,
სართული N 3
2) სერგო გიორგაია
1) დიმიტრი ადამია
2) თენგიზ წულაია
3) შპს "ემ ბი კაპიტალი"
საქართველო, თბილისი, ვაკის
რაიონი, ყიფშიძოს შეს., N 15,
სართული N 3
4) შპს "ვიენბი კაპიტალი"
საქართველო, თბილისი, ვაკის
რაიონი, ყიფშიძოს შეს., N 15,
სართული N 3

შპს ოუდიეს კაპიტალ

შპს ბათუმი კაპიტალი

ნებისმიერი საქმიანობა

39%

შპს არქი ინვესთმენთს

შპს არქი რენოვო

ნებისმიერი საქმიანობა

100%

შპს არქი ინვესთმენთს

შპს არქი რენთი

ნებისმიერი საქმიანობა

100%
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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)

ქეთევან გოცაძე

შპს დიღომი პალასი 6

PR მენეჯერი

01.01.2019

31.12.2019

293367,3 GEL

ივლიანე წულაია

საქართველოს
პარლამენტი

პარლამენტის წევრი

01.01.2019

31.12.2019

50401,73 GEL

18.01.2021 08:38
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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

ივლიანე წულაია

სესხი, საკრედიტო ბარათი, 8500, EUR

23.12.2013,
23.12.2013-31.01.2022,
ს/ს საქართველოს ბანკი

236,98 EUR (გასავალი)

ივლიანე წულაია

სესხი, სესხის გაცემა, შპს დეპო.
საკრედიტო ხაზი 300000 $, სესხის გაცემა
არ მომხდარა, ღირებულება ნულია,
შემოსავალი სესხის ძირის დაბრუნებაა
აღნიშნული, 0, GEL

15.09.2013,
15.09.2013-01.01.2100,
ორ პირს შორის წერილობითი შეთანხმება
განუსაზღვრელი ვადით

239155 GEL (შემოსავალი)

ივლიანე წულაია

სესხი, სესხის გაცემა, შპს დიღომი პალასი
6 საკრედიტო ხაზი 300000$, , 0, USD

09.02.2015,
09.02.2015-01.01.2100,
ორ პირს შორის წერილობითი შეთანხმება
განუსაზღვრელი ვადით

0 USD (შემოსავალი)

ივლიანე წულაია

სესხი, სესხის გაცემა, შპს გოლდენ პალასი
საკრედიტო ხაზი 2000000 $, 0, USD

23.05.2008,
23.05.2008-01.01.2100,
ორ პირს შორის წერილობითი შეთანხმება
განუსაზღვრელი ვადით

0 USD (შემოსავალი)

ივლიანე წულაია

სესხი, სესხის გაცემა, შპს კვარიათი სანსეტ
საკრედიტო ხაზი 1500000 $, 0, USD

11.09.2009,
11.09.2009-01.01.2100,
ორ პირს შორის წერილობითი შეთანხმება
განუსაზღვრელი ვადით

0 USD (შემოსავალი)

ივლიანე წულაია

სესხი, სესხის გაცემა, შპს ვიაკონ
საკრედიტო ხაზი 800000$, 0, USD

08.11.2007,
08.11.2007-01.01.2100,
ორ პირს შორის წერილობითი შეთანხმება
განუსაზღვრელი ვადით

0 USD (შემოსავალი)

ივლიანე წულაია

სესხი, სესხის გაცემა, იბა
წინამძღვრიშვილი 2008 საკრედიტო ხაზი
800000$. , 0, USD

30.10.2012,
30.10.2012-28.07.2017,
ორ პირს შორის წერილობითი შეთანხმება
განუსაზღვრელი ვადით

0 USD (შემოსავალი)

წინა წლის პირველი იანვრიდან 31
დეკემბრის ჩათვლით ხელშეკრულებით
მიღებული მატერიალური შედეგი

18.01.2021 08:38
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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

ივლიანე წულაია

სესხი, სესხის გაცემა, შპს კერა
დეველოპმენტი საკრედიტო ხაზი 1200000
$ , 0, USD

23.07.2013,
23.07.2013-31.12.2017,
ორ პირს შორის წერილობითი შეთანხმება
განუსაზღვრელი ვადით

0 USD (შემოსავალი)

ივლიანე წულაია

სესხი, სესხის გაცემა , შპს ნოვო ტექ
საკრედიტო ხაზი 200000 $, 0, USD

15.07.2014,
15.07.2014-01.01.2100,
ორ პირს შორის წერილობითი შეთანხმება
განუსაზღვრელი ვადით

0 USD (შემოსავალი)

ივლიანე წულაია

სესხი, სესხის გაცემა, შპს იტონგ კავკასუს
საკრედიტო ხაზი 150000 $, , 0, EUR

31.07.2014,
31.07.2014-01.01.2100,
ორ პირს შორის წერილობითი შეთანხმება
განუსაზღვრელი ვადით

0 EUR (შემოსავალი)

ივლიანე წულაია

წილის მინდობის ხელშეკრულება, შპს სი
ენდ სან-ში წილის მმართველის დანიშვნა,
0, GEL

13.12.2016,
14.12.2016-უვადო,
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

0 GEL (შემოსავალი)

ივლიანე წულაია

წილის მინდობის ხელშეკრულება, შპს
ლეიქ ვიუ-ში წილის მმართველის
დანიშვნა, 0, GEL

13.12.2016,
14.12.2016-უვადო,
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

0 GEL (შემოსავალი)

ივლიანე წულაია

სესხი, სესხის გაცემა, შპს სილვერ 39
საკედიტო ხაზი 350000 $, ღირებულება
ნულია-დაბრუნებულია, შემოსავალი
სესხის დაბრუნების სახითაა აღნიშნული, 0,
USD

30.08.2013,
30.08.2013-01.01.2100,
ორ პირს შორის წერილობითი შეთანხმება
განუსაზღვრელი ვადით

255197,6 USD (შემოსავალი)

ივლიანე წულაია

წილის მინდობის ხელშეკრულება, შპს
ნეიშენალ პარკ-ში წილის მმართველის
დანიშვნა, 0, GEL

13.12.2016,
14.12.2016-უვადო,
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

0 GEL (შემოსავალი)

ივლიანე წულაია

წილის მინდობის ხელშეკრულება, შპს
თბილისი ვიუ-ში წილის მმართველის

13.12.2016,
14.12.2016-უვადო,

0 GEL (შემოსავალი)

წინა წლის პირველი იანვრიდან 31
დეკემბრის ჩათვლით ხელშეკრულებით
მიღებული მატერიალური შედეგი

18.01.2021 08:38
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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

დანიშვნა, 0, GEL

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

ივლიანე წულაია

წილის მინდობის ხელშეკრულება, შპს
გრინქარდ.ჯი-ში წილის მმართველის
დანიშვნა, 0, GEL

13.12.2016,
14.12.2016-უვადო,
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

0 GEL (შემოსავალი)

ივლიანე წულაია

წილის მინდობის ხელშეკრულება, შპს ვიუ
პოინტ-ში წილის მმართველის დანიშვნა,
0, GEL

13.12.2016,
14.12.2016-უვადო,
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

0 GEL (შემოსავალი)

ივლიანე წულაია

წილის მინდობის ხელშეკრულება, შპს
კვარიათი სანსეტ-ში წილის მმართველის
დანიშვნა, 0, GEL

13.12.2016,
14.12.2016-უვადო,
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

0 GEL (შემოსავალი)

ივლიანე წულაია

წილის მინდობის ხელშეკრულება, შპს
იეიდი პარკს-ში წილის მმართველის
დანიშვნა, 0, GEL

13.12.2016,
14.12.2016-უვადო,
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

0 GEL (შემოსავალი)

ივლიანე წულაია

წილის მინდობის ხელშეკრულება, შპს
რაზიმ-ში წილის მმართველის დანიშვნა, 0,
GEL

13.12.2016,
14.12.2016-უვადო,
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

0 GEL (შემოსავალი)

ივლიანე წულაია

წილის მინდობის ხელშეკრულება, შპს
არქი დეველოპმენტში წილის
მმართველის დანიშვნა, 0, GEL

13.12.2016,
14.12.2016-02.08.2019,
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

0 GEL (შემოსავალი)

ივლიანე წულაია

სესხის ხელშეკრულება, თიბისი ბანკის
მიერ იპოთეკით უზრუნველყოფილი
სესხის გაცემა, 433300, USD

31.12.2014,
31.12.2014-15.09.2024,
სსიპ საქართველოს იუსტიციის
სამინისტროს საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო

57258,37 USD (გასავალი)

ივლიანე წულაია

წილის მინდობის ხელშეკრულება, შპს
არქი თაუერ-ში წილის მმართველის
დანიშვნა, 0, GEL

13.12.2016,
14.12.2016-02.08.2019,
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

0 GEL (შემოსავალი)

ხელშეკრულებაში მონაწილე პირის
ვინაობა (სახელი, გვარი)

წინა წლის პირველი იანვრიდან 31
დეკემბრის ჩათვლით ხელშეკრულებით
მიღებული მატერიალური შედეგი

18.01.2021 08:38
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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

ივლიანე წულაია

წილის მინდობის ხელშეკრულება, შპს
სანსეტ ლაუნჯ-ში წილის მმართველის
დანიშვნა, 0, GEL

13.12.2016,
14.12.2016-უვადო,
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

0 GEL (შემოსავალი)

ივლიანე წულაია

წილის მინდობის ხელშეკრულება, შპს
სილვერ 39-ში წილის მმართველის
დანიშვნა, 0, GEL

28.12.2018,
31.12.2018-10.10.2019,
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

0 GEL (შემოსავალი)

ივლიანე წულაია

წილის მინდობის ხელშეკრულება, შპს
ტექნიკა-ში წილის მმართველის დანიშვნა,
0, GEL

13.12.2016,
14.12.2016-უვადო,
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

0 GEL (შემოსავალი)

ივლიანე წულაია

წილის მინდობის ხელშეკრულება, შპს
დეპო-ში წილის მმართველის დანიშვნა, 0,
GEL

13.12.2016,
14.12.2016-08.11.2019,
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

0 GEL (შემოსავალი)

ივლიანე წულაია

წილის მინდობის ხელშეკრულება, შპს
ლესელიძე +-ში წილის მმართველის
დანიშვნა, 0, GEL

13.12.2016,
14.12.2016-უვადო,
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

0 GEL (შემოსავალი)

ივლიანე წულაია

წილის მინდობის ხელშეკრულება, შპს
ნოვო ტექ-ში წილის მმართველის
დანიშვნა, 0, GEL

13.12.2016,
14.12.2016-უვადო,
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

0 GEL (შემოსავალი)

ივლიანე წულაია

წილის მინდობის ხელშეკრულება, შპს
სანსეტ ჰოლ-ში წილის მმართველის
დანიშვნა, 0, GEL

13.12.2016,
14.12.2016-უვადო,
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

0 GEL (შემოსავალი)

ივლიანე წულაია

წილის მინდობის ხელშეკრულება, შპს
არქი ენერჯი-ში წილის მმართველის
დანიშვნა, 0, GEL

13.12.2016,
14.12.2016-უვადო,
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

0 GEL (შემოსავალი)

ივლიანე წულაია

წილის მინდობის ხელშეკრულება, შპს
არქი ჰოთელს-ში წილის მმართველის
დანიშვნა, 0, GEL

13.12.2016,
14.12.2016-02.08.2019,
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

0 GEL (შემოსავალი)

წინა წლის პირველი იანვრიდან 31
დეკემბრის ჩათვლით ხელშეკრულებით
მიღებული მატერიალური შედეგი

18.01.2021 08:38
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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

ივლიანე წულაია

წილის მინდობის ხელშეკრულება, შპს
დიდი დიღომი 5-ში წილის მმართველის
დანიშვნა, 0, GEL

13.12.2016,
14.12.2016-02.08.2019,
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

0 GEL (შემოსავალი)

ივლიანე წულაია

წილის მინდობის ხელშეკრულება, შპს
დიღომი პალასი 6-ში წილის მმართველის
დანიშვნა, 0, GEL

13.12.2016,
14.12.2016-02.08.2019,
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

0 GEL (შემოსავალი)

ივლიანე წულაია

წილის მინდობის ხელშეკრულება, შპს
იტონგ კაპიტალში წილის მმართველის
დანიშვნა, 0, GEL

13.12.2016,
14.12.2016-უვადო,
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

0 GEL (შემოსავალი)

ივლიანე წულაია

წილის მინდობის ხელშეკრულება, შპს
არქი საბურთალო-ში წილის მმართველის
დანიშვნა, 0, GEL

13.12.2016,
14.12.2016-02.08.2019,
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

0 GEL (შემოსავალი)

ივლიანე წულაია

წილის მინდობის ხელშეკრულება, შპს
არქი ინვესთმენთს-ში წილის მმართველის
დანიშვნა, 0, GEL

13.12.2016,
14.12.2016-უვადო,
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

0 GEL (შემოსავალი)

ივლიანე წულაია

წილის მინდობის ხელშეკრულება, 2019
წელს მომზზადა წილის მინდობის
ხელშეკრულება დამატებით შეძენილ 3%
წილზე, შპს ბაკურიანი რიზორთ-ში წილის
მმართველის დანიშვნა, 0, GEL

13.12.2016,
14.12.2016-უვადო,
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

0 GEL (შემოსავალი)

ივლიანე წულაია

წილის მინდობის ხელშეკრულება, შპს
პრაიმ დიღომში წილის მმართველის
დანიშვნა, 0, GEL

13.12.2016,
14.12.2016-უვადო,
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

0 GEL (შემოსავალი)

ივლიანე წულაია

წილის მინდობის ხელშეკრულება, შპს
პრაიმ არქიში წილის მმართველის
დანიშვნა, 0, GEL

13.12.2016,
14.12.2016-02.08.2019,
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

0 GEL (შემოსავალი)

ივლიანე წულაია

წილის მინდობის ხელშეკრულება, შპს

13.12.2016,

0 GEL (შემოსავალი)

წინა წლის პირველი იანვრიდან 31
დეკემბრის ჩათვლით ხელშეკრულებით
მიღებული მატერიალური შედეგი

18.01.2021 08:38
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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

გორგასალი რეზიდენს-ში წილის
მმართველის დანიშვნა, 0, GEL

14.12.2016-18.03.2019,
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

ივლიანე წულაია

სესხი, საკრედიტო ბარათი( გაუქმება),
15000, GEL

13.12.2014,
13.12.2014-13.01.2019,
ს/ს თი ბი სი ბანკი

18228,21 GEL (გასავალი)

ივლიანე წულაია

წილის მინდობის ხელშეკრულება, 2019
წელს მომზადდა წილის მინდობის
ხელშეკრულება, დამატებით შეძენილ
8.33% წილზე, შპს "ოულდ სითი
ჰოსფითალითი"-ში წილის მმართველის
დანიშვნა, 0, GEL

27.03.2017,
28.03.2017-უვადო,
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

0 GEL (შემოსავალი)

ივლიანე წულაია

სესხი, თიბისი ბანკის მიერ იპოთეკით
უზრუნველყოფილი სესხის გაცემა, 370000,
USD

31.01.2017,
31.01.2017-10.02.2027,
სსიპ საქართველოს იუსტიციის
სამინისტროს საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო

40329,85 USD (გასავალი)

ივლიანე წულაია

სესხი, სესხის გაცემა, შპს ალაბამა ჯორჯია
ინვესთმენთს. საკრედიტო ხაზი 320000 აშშ
დოლარის ექვ. ლარში, 320000, USD

31.01.2017,
31.01.2017-განუსაზღვრელი ვადით,
01.01.2100

0 GEL (შემოსავალი)

ივლიანე წულაია

წილის მინდობის ხელშეკრულება, შპს
სიონი ლეიქ რესორთ & სპა-ში წილის
მმართველის დანიშვნა , 0, GEL

04.02.2019,
15.02.2019-უვადო,
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

0 GEL (შემოსავალი)

ივლიანე წულაია

წილის მინდობის ხელშეკრულება, შპს
ოუდიეს კაპიტალში წილის მმართველის
დანიშვნა , 0, GEL

04.09.2019,
06.09.2019-უვადო,
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

0 GEL (შემოსავალი)

ივლიანე წულაია

წილის მინდობის ხელშეკრულება, შპს
ვიენბი კაპიტალში წილის მმართველის
დანიშვნა , 0, GEL

04.09.2019,
09.09.2019-უვადო,
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

0 GEL (შემოსავალი)

ხელშეკრულებაში მონაწილე პირის
ვინაობა (სახელი, გვარი)

წინა წლის პირველი იანვრიდან 31
დეკემბრის ჩათვლით ხელშეკრულებით
მიღებული მატერიალური შედეგი

18.01.2021 08:38
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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

ივლიანე წულაია

წილის მინდობის ხელშეკრულება, შპს ეიჩ
პი ემ-ში წილის მმართველის დანიშვნა , 0,
GEL

15.11.2019,
19.11.2019-უვადო,
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

0 GEL (შემოსავალი)

ივლიანე წულაია

ნასყიდობა, არასაცხოვრებელი ფართი 1/4
ნაწილი, 52000, GEL

12.12.2020,
13.12.2020-13.12.2020,
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

52000 GEL (შემოსავალი)

ივლიანე წულაია

ნასყიდობა, შპს გორგასალი რეზიდენსში
წილის ნასყიდობა, 300000, GEL

15.03.2019,
15.03.2019-18.03.2019,
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

300000 GEL (შემოსავალი)

ივლიანე წულაია

ნასყიდობა, მოტოსატრანსპორტო
საშუალება HARLEY-DAVIDSON
SPORTSTER XL 1200X გამოშვების წელი
2015, 20000, USD

20.08.2019,
20.08.2019-20.08.2019,
შსს მომსახურების სააგენტო

20000 USD (გასავალი)

ივლიანე წულაია

ნასყიდობა, მსუბუქი ავტომანქანა ტოიოტა
კოროლა გამოშვების წელი 2019, 16500,
USD

26.02.2019,
26.02.2019-26.02.2019,
შსს მომსახურების სააგენტო

16500 USD (გასავალი)

ქეთევან გოცაძე

სესხი, ს/ს ლიბერთი ბანკი
არაუზრუნველყოფილი
სუბორდინირებული სესხი, 1000000, GEL

01.11.2019,
01.11.2019-04.04.2025,
ლიბერთი ბანკი

11250 GEL (შემოსავალი)

წინა წლის პირველი იანვრიდან 31
დეკემბრის ჩათვლით ხელშეკრულებით
მიღებული მატერიალური შედეგი

18.01.2021 08:38

declaration.gov.ge

გვერდი 28

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

18.01.2021 08:38

declaration.gov.ge

გვერდი 29

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)

ივლიანე წულაია

ქველმოქმედება ხელმოკლე ოჯახებზე დახმარება

გასავალი, 400000 GEL

ივლიანე წულაია

მოგზაურობა

გასავალი, 3000 USD

ქეთევან გოცაძე

მოგზაურობა

გასავალი, 2000 USD

ოთარ წულაია

სწავლის საფასური

გასავალი, 4410 USD

დავით წულაია

სწავლის საფასური

გასავალი, 4410 USD

ქეთევან გოცაძე

სწავლის საფასური

გასავალი, 1666 GBP

ივლიანე წულაია

საყოფაცხოვრებო ხარჯი

გასავალი, 30000 GEL

სოფია წულაია

სწავლის საფასური

გასავალი, 8600 USD

