# 1

საჯარო სამსახურის ბიურო
თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაცია
სახელი, გვარი:

გოჩა ფარულავა

#320

თანამდებობის პირის დეკლარაცია შევსებულია: 22/04/2010

სამსახური, დაკავებული (ყოფილი) თანამდებობა:

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო,

საქართველოს მთავარი პროკურატურა – შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებრივი უსაფრთხოების
სამსახურებში, საგარეო დაზვერვის სპეციალურ სამსახურში, თავდაცვისა და იუსტიციის სამინისტროებში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის დეპარტამენტის
უფროსი
სამსახურის მისამართი, ტელეფონი:

საქრთველო, ქ თბილისი, გორგასალი 24, 405940

დაბადების ადგილი, დაბადების თარიღი:

საქრთველო, მარტვილი, 28/01/1964

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

გვარი

დაბადების ადგილი

დაბადების რიცხვი, თვე, წელი

ნათესაური ან სხვაგვარი
კავშირი

ანა

ვაჩეიშვილი

საქრთველო, ოზურგეთი

04/01/1970

მეუღლე

ვაჟა

ფარულავა

სააქრთველო, რუსთავი

08/11/1993

შვილი

ნინო

ფარულავა

საქრთველო, თბილისი.

02/05/1998

შვილი

ლეილა

კეჭაყმაძე

საქრთველო, ოზურგეთი

25/05/1932

სიდედრი
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# 2

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

ქონების სახეობა

ქონების ადგილმდებარეობა, საერთო
ფართობი

გოჩა ფარულავა

ბინა

საქრთველო, რუსთავი, კლდიაშვილის
12, ფართობი - 46.00 კვ.მ

გოჩა ფარულავა

მიწის ნაკვეთი

საქრთველო, გარდაბანი, სოფელი
თელეთი, ფართობი - 1500.00 კვ.მ

გოჩა ფარულავა

მიწის ნაკვეთი

საქრთველო, მარტვილი, ბაძაღუას ქუჩა,
ფართობი - 600.00 კვ.მ

ანა ვაჩეიშვილი

მიწის ნაკვეთი

საქრთველო, თბილისი., წყნეთი ნუშის
ბაღები, ნაკვეთი #138, ფართობი 600.00 კვ.მ

www.declaration.gov.ge

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

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

# 4

თქვენი, თქვენი ოჯახის წევრის საკუთრებაში არსებული ფასიანი ქაღალდები
მესაკუთრის ვინაობა (სახელი,
გვარი)

ფასიანი ქაღალდის ემიტენტი

ფასიანი ქაღალდის სახეობა
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ფასიანი ქაღალდის ნომინალი

ფასიანი ქაღალდების
რაოდენობა

# 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 (კრედიტი ან დებეტი)

გოჩა ფარულავა

კორ სტანდარტ ბანკი

სახელფასო

5200.00 GEL

გოჩა ფარულავა

რესპუბლიკა ბანკი

სახელფასო

80.00 GEL

ანა ვაჩეიშვილი

ბაზის ბანკი

სახელფასო

1250.00 GEL

ანა ვაჩეიშვილი

ბაზის ბანკი

საკრედიტო

3000.00 GEL

ანა ვაჩეიშვილი

ბაზის ბანკი

საკრედიტო

1500.00 GEL

ლეილა კეჭაყმაძე

,,სახალხო ბანკი''

საპენსიო

0.00 GEL
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# 6

თქვენი, თქვენი ოჯახის წევრის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა, რომლის ოდენობა აღემატება 4 000 ლარს
ფულადი თანხის მესაკუთრის ვინაობა (სახელი, გვარი)

ფულადი თანხის ოდენობა შესაბამის ვალუტაში

გოჩა ფარულავა

5500.00 GEL

ანა ვაჩეიშვილი

9000.00 GEL
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# 7

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

საწარმოს სრული
საფირმო სახელწოდება
და იურიდიული
მისამართი

საწარმოს საქმიანობაში
მონაწილეობის ფორმა

საწარმოს
მარეგისტრირებელი
ორგანო და
რეგისტრაციის თარიღი

სამეწარმეო
საქმიანობაში
მონაწილეობის დროის
მონაკვეთი

საწარმოს საქმიანობით
წინა წლის პირველი
იანვრიდან 31
დეკემბრის ჩათვლით
მიღებული შემოსავალი

ანა ვაჩეიშვილი

Zveli armazi,
საქრთველო, მცხეთა,
თაყაიშვილის ქ. #7

პარტნიორი

საქართველოს ფინანსთა
სამინისტროს
შემოსავლების სამსახურის
გორის რეგიონალური
ცენტრი, 01/04/2008

01/04/2008 - _

585.00 GEL
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# 8

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

სამუშაოს შესრულებით წინა წლის
პირველი იანვრიდან 31 დეკემბრის
ჩათვლით მიღებული შემოსავალი

გოჩა ფარულავა

მთავარი პროკურატურა

მთავარი პროკურატურის შსს
საზოგადოებრივი უსაფრთხოების
სამსახურებში საგარეო დაზვერვის
სპეციალურ სამსახურში, თავდაცვისა და
სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და
იურიდიული დახმარების საკითხთა
სამინისტროში გამოძიების საპროცესო
ხელმძღვანელობის დეპარტამენტის
უფროსი

88163.00 GEL

ანა ვაჩეიშვილი

შ.პ.ს. ~ავერსი-ფარმა~

სამედიცინო წარმომადგენელი

41136.00 GEL

ლეილა კეჭაყმაძე

უმუშევარი

პენსიონერი

960.00 GEL

ანა ვაჩეიშვილი

შ.პ.ს. ~ნიუფარმაპრომი~

დირექტორი

2950.00 GEL
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# 9

საქართველოში ან სხვა ქვეყანაში თქვენი, თქვენი ოჯახის წევრის მიერ წინა წლის პირველი იანვრიდან დღემდე
დადებული ან/და მოქმედი ხელშეკრულება, რომლის საგნის ღირებულება აღემატება 3000 ლარს (მათ შორის წილის
მინდობის ხელშეკრულება ღირებულების მიუხედავად)
ხელშეკრულებაში მონაწილე პირის
ვინაობა (სახელი, გვარი)

ხელშეკრულების სახეობა, საგანი და
ღირებულება

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

წინა წლის პირველი იანვრიდან 31
დეკემბრის ჩათვლით ხელშეკრულებით
მიღებული მატერიალური შედეგი

ანა ვაჩეიშვილი

ქონების გადაცემა, ან ვაჩეიშვილის მიერ
მის საკუთრებაში არსებული 573 კვ.მიწის
ნაკვეთის მასზე განთავსებული შენობანაგებობით შ.პ.ს. ძველი არმაზისთვის
გადაცემა, 76000.00 GEL

20/06/2009, 20/06/2009 - _, ნოტარიუსით.კობერიძე

0.00 GEL (შემოსავალი)

ანა ვაჩეიშვილი

გასხვისება, ავტომანქანა, 9000.00 GEL

16/02/2010, 16/02/2010 - _,
სსიპ-~საქართველოს შს სამინისტროს
მომსახურების სააგენტო

9000.00 GEL (შემოსავალი)

გოჩა ფარულავა

მშენებლობა, სარეაკრაციო -კომერციული
ფართის მშენებლობა, 25000.00 GEL

24/02/2005, 24/02/2005 - 30/06/2010 ,
ნოტარიუსი-ო.ზოიძე

0.00 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
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გამცემის მიმღებთან კავშირი

# 11

წინა წლის პირველი იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით თქვენი ან თქვენი ოჯახის წევრის ნებისმიერი შემოსავალი ან/და
გასავალი, რომლის ოდენობა (ღირებულება) თითოეულ შემთხვევაში აღემატება 1500 ლარს და არ არის მითითებული ამ
დეკლარაციის სხვა ფურცლებზე
შემოსავლის/გასავლის მიმღები/გამცემი პირის
ვინაობა (სახელი გვარი)

შემოსავლის ან/და გასავლის სახეობა

შემოსავლის ან/და გასავლის ოდენობა
(ღირებულება)

გოჩა ფარულავა

ტურიზმი

გასავალი, 6500.00 GEL

www.declaration.gov.ge
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