გვერდი 1

თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაცია
სახელი, გვარი:

ნინო წილოსანი

#32246

თანამდებობის პირის დეკლარაცია შევსებულია: 06.01.2017

სამსახური, დაკავებული (ყოფილი) თანამდებობა:

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

თბილისი 19.02.1982

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

გვარი

დაბადების ადგილი

დაბადების რიცხვი, თვე, წელი

ნათესაური ან სხვაგვარი კავშირი

ვლადიმერ

აბულაძე

საქართველო, თბილისი

02.03.1976

მეუღლე

თემურ

აბულაძე

საქართველო, თბილისი

26.11.2002

შვილი

ნიკოლოზ

აბულაძე

საქართველო, თბილისი

19.04.2006

შვილი

მარიამ

აბულაძე

საქართველო, თბილისი

28.08.2011

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

ნინო წილოსანი
100,00%

ქონების სახეობა

ბინა

ნინო წილოსანი
100,00%

ბინა

ნინო წილოსანი
33,00%

არასაცხოვრებელი
ფართი

ნინო წილოსანი
27,63%

არასაცხოვრებელი
ფართი

შეძენის თარიღი

შეძენის ფორმა

გადახდილი
საფასურის ოდენობა

ქონების
ადგილმდებარეობა,
საერთო ფართობი

0,00GEL

საქართველო,
თბილისი,
მოსაშვილის N26,
124,70 კვ.მ

0,00GEL

საქართველო,
თბილისი, მ.
თამარაშვილის 4ა,
224,70 კვ.მ

0,00GEL

საქართველო,
თბილისი, ქვიშხეთის
N1, 60,91 კვ.მ

0,00GEL

საქართველო,
თბილისი, ც.დადიანის
ქუჩა N144, 82,90 კვ.მ

ნინო წილოსანი
100,00%

მიწის ნაკვეთი

0,00GEL

საქართველო,
თბილისი,
თამარაშვილის ქუჩა
N4ა, 15,07 კვ.მ

ნინო წილოსანი
100,00%

მიწის ნაკვეთი

0,00GEL

საქართველო,
ოზურგეთი, დაბა
ურეკი, 440,00 კვ.მ

ნინო წილოსანი
100,00%

ბინა

0,00GEL

საქართველო,
თბილისი, ჭავჭავაძის
გამზირი N37 ბინა
N39, 131,60 კვ.მ

ნინო წილოსანი

ბინა

0,00GEL

საქართველო,

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

ლელა
მეტრეველი
პლატონ რატიანი
ლელა
მეტრეველი
პლატონ რატიანი
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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

100,00%

მცხეთა, გმირის ქუჩა
N3ა, ბინა N12, 94,55
კვ.მ

ნინო წილოსანი
100,00%

0,00GEL

საქართველო,
თბილისი, დაბა
წყნეთი, თამარ მეფის
ქუჩა, სადარბაზო 1,
სართული 1, ბინა N1,
კორპუსი N1, 60,00
კვ.მ

0,00GEL

საქართველო,
მცხეთა, სოფელი
საგურამო,
ი.ჭავჭავაძის მუზეუმის
მიმდებარედ, 1175,00
კვ.მ

0,00GEL

საქართველო,
ქ.თბილისი,
ბალანჩივაძის ქუჩა,
კორპუსი 40, 72,40 კვ.მ

0,00GEL

საქართველო,
თბილისი,
რუსთაველის გამზ. 40,
59,00 კვ.მ

ნინო წილოსანი
100,00%

ნინო წილოსანი
100,00%

ნინო წილოსანი
100,00%

ბინა

მიწის ნაკვეთი

ბინა

ბინა

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

ნინო წილოსანი
100,00%

მსუბუქი ავტომანქანა

ბმვ X 5 სახ.ნომრით:
VMK 333

შეძენის თარიღი

შეძენის ფორმა

გადახდილი საფასურის
ოდენობა

0,00 GEL

თუ ნივთი საერთო
საკუთრებაში
იმყოფება, მიუთითეთ
თანამესაკუთრეები (თუ
თანამესაკუთრე თქვენი
ოჯახის წევრია
მიუთითეთ მისი
პროცენტული წილი)
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თქვენი, თქვენი ოჯახის წევრის საკუთრებაში არსებული ფასიანი ქაღალდები
მესაკუთრის ვინაობა
(სახელი, გვარი)
ვლადიმერ აბულაძე

ფასიანი ქაღალდის
ემიტენტი

ფასიანი ქაღალდის
სახეობა

ფასიანი ქაღალდის
გადახდილი საფასური

ფასიანი ქაღალდის
ნომინალი

ფასიანი ქაღალდების
რაოდენობა

აქცია

1,46 USD

1,46 USD

1242
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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

ნინო წილოსანი

თი–ბი–სი ბანკი

მიმდინარე

1418,69 GEL (+)

ნინო წილოსანი

საქართველოს ბანკი

მიმდინარე

3347,90 GEL (+)
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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

ნინო წილოსანი

17000,00 GEL

ფულადი თანხის წყარო
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საქართველოში ან სხვა ქვეყანაში თქვენი, თქვენი ოჯახის წევრის მონაწილეობა სამეწარმეო საქმიანობაში

საწარმოს სრული
საფირმო
სახელწოდება,
იურიდიული
მისამართი

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

საკუთარი წილის
ოდენობა (%)

საწარმოს კაპიტალის
ოდენობა

ნინო წილოსანი

შპს მკურნალი 2002
საქართველო
თბილისი ც.დადიანის
87

პარტნიორი,
გლდანინაძალადევის
რაიონის
სასამართლო,
08.04.2004, 08.04.2004
- დღემდე

0,00%

0,00 GEL

36000,00 GEL

ნინო წილოსანი

შპს ქონსელერ
პრივატი
საქართველო
თბილისი ც. დადიანის
ქუჩა N32

პარტნიორი,
საჯარო რეესტრი,
23.02.2011, 23.02.2011
- დღემდე

0,00%

0,00 GEL

5789,00 GEL

ნინო წილოსანი

შპს აიპროფიტი
საქართველო
თბილისი ც.დადიანის
ქუჩა N26

პარტნიორი,
საჯარო რეესტრი,
16.11.2012, 06.03.2013
- დღემდე

0,00%

0,00 GEL

100848,00 GEL

ნინო წილოსანი

შპს ტრიდე ჯგუფი
საქართველო
თბილისი ც.დადიანის
ქუჩა N26

პარტნიორი,
საჯარო რეესტრი,
10.04.2013, 10.04.2013
- დღემდე

0,00%

0,00 GEL

0,00 GEL

ნინო წილოსანი

შპს ჯი თრეველი
საქართველო
თბილისი ც.დადიანის
ქუჩა N26

პარტნიორი,
საჯარო რეესტრი,
26.07.2013, 26.07.2013
- დღემდე

0,00%

0,00 GEL

0,00 GEL

ნინო წილოსანი

შპს ენ-დუო-კონცეპტ
საქართველო
თბილისი ც.დადიანის
ქუჩა N26

პარტნიორი,
საჯარო რეესტრი,
23.09.2013, 23.09.2013
- დღემდე

0,00%

0,00 GEL

0,00 GEL

სამეწარმეო
საქმიანობაში
მონაწილე პირის
ვინაობა (სახელი,
გვარი)

პარტნიორის ვინაობა
(სახელი,
გვარი/იურიდიული
პირი)

საწარმოს
საქმიანობით წინა
წლის პირველი
იანვრიდან 31
დეკემბრის ჩათვლით
მიღებული
შემოსავალი
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საქართველოში ან სხვა ქვეყანაში თქვენი, თქვენი ოჯახის წევრის მონაწილეობა სამეწარმეო საქმიანობაში

სამეწარმეო
საქმიანობაში
მონაწილე პირის
ვინაობა (სახელი,
გვარი)

საწარმოს სრული
საფირმო
სახელწოდება,
იურიდიული
მისამართი

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

ნინო წილოსანი

შპს აითრეველი
საქართველო
თბილისი
გურამიშვილის
გამზირი N12

პარტნიორი,
საჯარო რეესტრი,
02.10.2013, 02.10.2013
- დღემდე

0,00%

0,00 GEL

0,00 GEL

ნინო წილოსანი

შპს ლეგიონი
საქართველო
თბილისი ც.დადიანის
ქუჩა N32

პარტნიორი,
საჯარო რეესტრი,
03.12.2013, 03.12.2013
- დღემდე

0,00%

0,00 GEL

0,00 GEL

ნინო წილოსანი

შპს ბინ თრეიდინგ
საქართველო
თბილისი ც.დადიანის
N32

პარტნიორი,
საჯარო რეესტრი,
13.08.2014, 13.08.2014
- დღემდე

0,00%

0,00 GEL

0,00 GEL

ნინო წილოსანი

შპს რეტრო 77
საქართველო
თბილისი
თამარაშვილის ქუჩა
N4 ა, ბ.31

პარტნიორი,
საჯარო რეესტრი,
03.02.2015, 03.02.2015
- დღემდე

0,00%

0,00 GEL

0,00 GEL

ნინო წილოსანი

შპს აგროპროდუქტი
საქართველო
თბილისი ც.დადიანის
N26

პარტნიორი,
საჯარო რეესტრი,
24.07.2015, 24.07.2015
- ვადიანი

0,00%

0,00 GEL

0,00 GEL

ნინო წილოსანი

S.R.O Almitrans
ჩეხეთი U Zvonařky
2536/1d

პარტნიორი,
ადგლობრივი
მარეგისტრირებელი,
12.04.2010, 12.04.2010
- დღემდე

0,00%

0,00 GEL

0,00 GEL

საკუთარი წილის
ოდენობა (%)

საწარმოს კაპიტალის
ოდენობა

პარტნიორის ვინაობა
(სახელი,
გვარი/იურიდიული
პირი)

საწარმოს
საქმიანობით წინა
წლის პირველი
იანვრიდან 31
დეკემბრის ჩათვლით
მიღებული
შემოსავალი

გვერდი 10

საქართველოში ან სხვა ქვეყანაში თქვენი, თქვენი ოჯახის წევრის მონაწილეობა სამეწარმეო საქმიანობაში

სამეწარმეო
საქმიანობაში
მონაწილე პირის
ვინაობა (სახელი,
გვარი)

საწარმოს სრული
საფირმო
სახელწოდება,
იურიდიული
მისამართი

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

ნინო წილოსანი

U.S TRADING
COMPANY აშშ 1
Tameron place,
Rosedale, MD 21237

პარტნიორი,
ადგილობრივი
მარეგისტრირებელი,
02.12.2007, 02.12.2007
- დღემდე

0,00%

0,00 GEL

0,00 GEL

ვლადიმერ აბულაძე

სს რუსთავის
მეტალურგიული
კომბინატი
საქართველო
რუსთავი მშენებელთა
66

ფინანსური
დირექტორი,
რუსთავის
სასამართლო,
30.08.1996, 30.08.1999
- დღემდე

0,00%

0,00 GEL

0,00 GEL

ვლადიმერ აბულაძე

შპს ნათ ექსპორტი
საქართველო
თბილისი ც.დადიანის
N32

დირექტორი,
გლდანინაძალადევის
რაიონის
სასამართლო,
26.07.2002, 26.07.2005
- დღემდე

0,00%

0,00 GEL

0,00 GEL

ვლადიმერ აბულაძე

შპს შულავერის
არამადნეული
მასალების ქარხანა 10
საქართველო
თბილისი ც.დადიანის
N32

დირექტორი,
პარტნიორი,
საჯარო რეესტრი,
25.05.2010, 25.05.2010
- დღემდე

0,00%

0,00 GEL

0,00 GEL

ვლადიმერ აბულაძე

შპს ვაგონტესტი
საქართველო
რუსთავი
მაზნიაშვილის ქ. N2

პარტნიორი,
თბილისის
რეგიონალური
ინსპექცია, 24.11.2009,
24.11.2009 - ვადიანი

0,00%

0,00 GEL

0,00 GEL

საკუთარი წილის
ოდენობა (%)

საწარმოს კაპიტალის
ოდენობა

პარტნიორის ვინაობა
(სახელი,
გვარი/იურიდიული
პირი)

საწარმოს
საქმიანობით წინა
წლის პირველი
იანვრიდან 31
დეკემბრის ჩათვლით
მიღებული
შემოსავალი

გვერდი 11

საქართველოში ან სხვა ქვეყანაში თქვენი, თქვენი ოჯახის წევრის მონაწილეობა სამეწარმეო საქმიანობაში

სამეწარმეო
საქმიანობაში
მონაწილე პირის
ვინაობა (სახელი,
გვარი)

საწარმოს სრული
საფირმო
სახელწოდება,
იურიდიული
მისამართი

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

ვლადიმერ აბულაძე

შპს ბილდინკო
საქართველო
თბილისი ც.დადიანის
N32

პარტნიორი,
თბილისის
რეგიონალური
ცენტრი, 24.11.2009,
24.11.2009 - ვადიანი

0,00%

0,00 GEL

0,00 GEL

ვლადიმერ აბულაძე

შპს ვაგონმშენებელი
კომპანია
საქართველო
რუსთავი
მაზნიაშვილის ქუჩა N2

სამეთვალყურეო
საბჭოს წევრი,
რუსთავის
სასამართლო,
21.03.2005, 21.03.2005
- დღემდე

0,00%

0,00 GEL

0,00 GEL

ვლადიმერ აბულაძე

U.S TRADING
COMPANY აშშ 1
Tameron place,
Rosedale, MD 21237

პარტნიორი,
ადგილობრივი
მარეგისტრირებელი,
02.12.2007, 02.12.2007
- დღემდე

0,00%

0,00 GEL

0,00 GEL

ვლადიმერ აბულაძე

S.R.O Almitrans
ჩეხეთი U Zvonařky
2536/1d

პარტნიორი,
ადგილობრივი
მარეგისტრირებელი,
12.04.2010, 12.04.2010
- დღემდე

0,00%

0,00 GEL

0,00 GEL

საკუთარი წილის
ოდენობა (%)

საწარმოს კაპიტალის
ოდენობა

პარტნიორის ვინაობა
(სახელი,
გვარი/იურიდიული
პირი)

საწარმოს
საქმიანობით წინა
წლის პირველი
იანვრიდან 31
დეკემბრის ჩათვლით
მიღებული
შემოსავალი

გვერდი 12

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

გვერდი 13

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

ნინო წილოსანი

ვაგონმშენებელი კომპანია

ფინანსური სამსახურის
უფროსი

22297,72 GEL

ნინო წილოსანი

მკურნალი 2002

ფინანსური კონსულტანტი

33000,00 GEL

ვლადიმერ აბულაძე

ვაგონმშენებელი კომპანია

სამეთვალყურეო საბჭოს
წევრი

6112,50 GEL

ნინო წილოსანი

ელექტროვაგონშემკეტებე
ლი ქარხანა

სამეთვალყურეო საბჭოს
წევრი

8900,00 GEL

ნინო წილოსანი

საქართველოს
პარლამენტი

პარლამენტის წევრი

3699,00 GEL

საწყისი თარიღი

საბოლოო თარიღი

სამუშაოს შესრულებით
წინა წლის პირველი
იანვრიდან 31 დეკემბრის
ჩათვლით მიღებული
შემოსავალი

გვერდი 14

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

ნინო წილოსანი

იჯარა, ფართის იჯარით გაცემა, 0,00, USD

15.03.2016,
01.05.2016-31.12.2016,
არ არის რეგისტრირებული

1500,00 USD (შემოსავალი)

ნინო წილოსანი

ნასყიდობა, ფართის ნასყიდობა, 0,00, USD

15.03.2016,
15.03.2016-უვადო,
იუსტიციის სახლი

0,00 GEL (შემოსავალი)

ნინო წილოსანი

იჯარა, ფართის იჯარის აღება, 0,00, USD

03.12.2015,
03.12.2015-02.12.2015,
საჯარო რეესტრი

34703,00 GEL (შემოსავალი)

ნინო წილოსანი

იჯარა, ფართის იჯარის გაცემა, 0,00, GEL

06.12.2015,
06.12.2015-6.12.2018,
საჯარო რეესტრი

3110,00 GEL (შემოსავალი)

ნინო წილოსანი

სესხი, იპოთეკური სესხი, 0,00, USD

05.05.2016,
05.05.2016-01.05.2016,
საჯარო რეესტრი

18662,00 USD (გასავალი)

წინა წლის პირველი იანვრიდან 31
დეკემბრის ჩათვლით ხელშეკრულებით
მიღებული მატერიალური შედეგი

გვერდი 15

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

გვერდი 16

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)

ნინო წილოსანი

ქველმოქმედება

გასავალი, 14326,00 GEL

ნინო წილოსანი

სწავლის გადასახადი

გასავალი, 22000,00 GEL

ნინო წილოსანი

სწავლის გადასახადი

გასავალი, 10000,00 USD

