# 1

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

კობა ნაყოფია

#7078

თანამდებობის პირის დეკლარაცია შევსებულია: 24/05/2012

სამსახური, დაკავებული (ყოფილი) თანამდებობა:

საქართველოს პარლამენტი,
სამსახურის მისამართი, ტელეფონი:

წევრი

საქართველო, თბილისი, რუსთაველის გამზირი #8,

დაბადების ადგილი, დაბადების თარიღი:

საქართველო, გალი, 22/02/1969

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

გვარი

დაბადების ადგილი

დაბადების რიცხვი, თვე, წელი

ნათესაური ან სხვაგვარი
კავშირი

ელგა

სოფია

საქართველო, გალი

28/01/1969

მეუღლე

ნიკოლოზი

ნაყოფია

საქართველო, გალი

10/06/1989

შვილი

ნატალია

ნაყოფია

რუსეთი, მოსკოვი

08/09/1996

შვილი

ლიანა

ქარდავა

საქართველო, გალი

15/08/1939

დედა

ნიკოლოზი

ნაყოფია

ავსტრია, ვენა

22/02/2010

შვილიშვილი
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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

კობა ნაყოფია

ბინა

რუსეთი, მოსკოვი, კაშერსკოე შოსე #55,
ბინა #7, ფართობი - 55.00 კვ.მ

კობა ნაყოფია

საცხოვრებელი სახლი

საქართველო, გალი, ქვაჩახიას ქ. #8,
ფართობი - 360.00 კვ.მ

კობა ნაყოფია

მიწის ნაკვეთი

საქართველო, გალი, ქვაჩახიას ქ. #8,
ფართობი - 1200.00 კვ.მ

კობა ნაყოფია

მიწის ნაკვეთი

საქართველო, თბილისი, დიღმის
სასწავლო საცდელი მეურნეობა,
ფართობი - 11301.00 კვ.მ

კობა ნაყოფია

ბინა

საქართველო, თბილისი, ი. ჭავჭავაძის
გამზ. I ჩიხი, #33, ფართობი - 198.00 კვ.მ

ელგა სოფია

ბინა

რუსეთი, მოსკოვი, მალაია ორდინკა
#5/6, ფართობი - 167.00 კვ.მ

ელგა სოფია

ბინა

საქართველო, თბილისი, ამბროლაურის
ქ. #7, ბინა #8, ფართობი - 31.00 კვ.მ

ელგა სოფია

ბინა

საქართველო, თბილისი, ამბროლაურის
ქ. #7, ბინა #9, ფართობი - 83.00 კვ.მ

კობა ნაყოფია 50%

აგარაკი

ესპანეთი, კანარის კუნძულები, ჩაიოფა,
ვილა 11 ბ , ფართობი - 300.00 კვ.მ

ელგა სოფია

ბინა

საქართველო, თბილისი, ი. ჭავჭავაძის
გამზ. #80, სადარბაზო 2, სართული 2,
ბინა #17, ფართობი - 231.60 კვ.მ

ელგა სოფია

ბინა

საქართველო, თბილისი, ი. ჭავჭავაძის
გამზ. #80, სადარბაზო 2, სართული 3,
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თუ ნივთი საერთო საკუთრებაში
იმყოფება, მიუთითეთ
თანამესაკუთრეები (თუ
თანამესაკუთრე თქვენი ოჯახის წევრია
მიუთითეთ მისი პროცენტული წილი)

ელგა სოფია - 50%

# 3

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

ბინა #19, ფართობი - 173.60 კვ.მ
ნიკოლოზი ნაყოფია

ბინა

საქართველო, თბილისი, ი. ჭავჭავაძის
გამზ. #80, (ნაკვეთი 1/34) ბინა #4,
ფართობი - 204.80 კვ.მ

კობა ნაყოფია

მშენებარე საცხოვრებელი სახლი

საქართველო, თბილისი, დიღმის
სასწავლო საცდელი მეურნეობა,
ფართობი - 1670.00 კვ.მ

ელგა სოფია

ავტოფარეხი

საქართველო, თბილისი, ი.ჭავჭავაძის
ბამზ. #80, ავტოსადგომი #21, ფართობი
- 14.00 კვ.მ

ელგა სოფია

ავტოფარეხი

საქართველო, თბილისი, ი.ჭავჭავაძის
გამზ. #80, ავტოსადგომი #18, ფართობი
- 14.00 კვ.მ

ნიკოლოზი ნაყოფია

ავტოფარეხი

საქართველო, თბილისი, ი. ჭავჭავაძის
გამზ. #80, (ნაკვეთი 1/34), ავტოსადგომი
#7/4, ფართობი - 14.00 კვ.მ
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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 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

კობა ნაყოფია

მსუბუქი ავტომანქანა

Mercedes Benz GL 500, 2010, #ELG007

ნიკოლოზი ნაყოფია

მსუბუქი ავტომანქანა

Mercedes Benz C 6.3 AMG, 2008, #007

ნიკოლოზი ნაყოფია

მსუბუქი ავტომანქანა

Mercedes Benz G55 AMG, 2009,
#NXN777

ნიკოლოზი ნაყოფია

მსუბუქი ავტომანქანა

Mercedes Benz C 350, 2008, rus 030
199

კობა ნაყოფია

ფერწერული ტილო

Lado GudiaSvili

კობა ნაყოფია

ფერწერული ტილო

Lado GudiaSvili

ელგა სოფია

მსუბუქი ავტომანქანა

Mercedec benz S63AMG, 2008,
#S63AMG

ელგა სოფია

მსუბუქი ავტომანქანა

Mercedes Benz SLK 350, 2011, #E

კობა ნაყოფია

მსუბუქი ავტომანქანა

ROLLS-ROYCE GHOST, 2011, #BATUMI
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თუ ნივთი საერთო საკუთრებაში
იმყოფება, მიუთითეთ
თანამესაკუთრეები (თუ
თანამესაკუთრე თქვენი ოჯახის წევრია
მიუთითეთ მისი პროცენტული წილი)

# 5

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

# 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 (კრედიტი ან დებეტი)

კობა ნაყოფია

HSBC BANK

მიმდინარე

5000.00 USD კრედიტი(+)

კობა ნაყოფია

სითი ბანკი

მიმდინარე

10000.00 USD კრედიტი(+)

კობა ნაყოფია

როს ბანკი

მიმდინარე

200000.00 RUB კრედიტი(+)

ელგა სოფია

სითი ბანკი

მიმდინარე

10000.00 USD კრედიტი(+)

კობა ნაყოფია

,,საქართველოს ბანკი''

საბარათე

0.00 GEL

კობა ნაყოფია

,,საქართველოს ბანკი''

მიმდინარე

58.51 USD კრედიტი(+)

ნიკოლოზი ნაყოფია

,,საქართველოს ბანკი''

საბარათე

0.00 GEL

ელგა სოფია

,,საქართველოს ბანკი''

მიმდინარე

0.00 GEL

კობა ნაყოფია

,,თი–ბი–სი ბანკი''

საკრედიტო

0.00 USD

კობა ნაყოფია

,,საქართველოს ბანკი''

მიმდინარე

0.00 GEL

კობა ნაყოფია

,,საქართველოს ბანკი''

საბარათე

3649.50 USD დებეტი(-)

კობა ნაყოფია

,,საქართველოს ბანკი''

მიმდინარე

3.10 EUR კრედიტი(+)

კობა ნაყოფია

,,საქართველოს ბანკი''

საბარათე

0.00 EUR

კობა ნაყოფია

,,საქართველოს ბანკი''

საბარათე

0.00 GBP

კობა ნაყოფია

,,საქართველოს ბანკი''

საკრედიტო

1.48 EUR კრედიტი(+)

კობა ნაყოფია

,,საქართველოს ბანკი''

მიმდინარე

0.00 GBP

ნიკოლოზი ნაყოფია

,,საქართველოს ბანკი''

საბარათე

782.00 USD კრედიტი(+)
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# 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 (კრედიტი ან დებეტი)

ნიკოლოზი ნაყოფია

,,საქართველოს ბანკი''

საბარათე

1978.80 EUR კრედიტი(+)

ნიკოლოზი ნაყოფია

,,საქართველოს ბანკი''

საბარათე

0.00 GBP

ნიკოლოზი ნაყოფია

,,საქართველოს ბანკი''

მიმდინარე

35.86 EUR კრედიტი(+)

ნიკოლოზი ნაყოფია

,,საქართველოს ბანკი''

მიმდინარე

0.00 GEL
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# 8

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

კობა ნაყოფია

30000.00 GEL
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# 9

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

ნიკოლოზი ნაყოფია

Bioneli limited LTD,
ბრიტანეთი, ვირჯინიის
კუნძულები, ტორტოლა,
როუდ თაუნ, საფოსტო
ყუთი #3321

პარტნიორი
(მინდობილობით)

ბრიტანეთის ვირჯინიის
კუნძულების საწარმოთა
მარეგისტრირებელი,
01/05/2008

01/05/2008 - უვადო

0.00 GEL

ნიკოლოზი ნაყოფია

Georgia International
Films LLC, ამერიკის
შეერთებული შტატები,
ლოსანჯელესი, California,
444 South Flower Street

პარტნიორი

კალიფორნიის შტატის
მდივანი, 01/01/2009

01/01/2009 - უვადო

0.00 GEL

ნიკოლოზი ნაყოფია

შპს მუვინგ პიქჩერსი,
საქართველო, თბილისი,
ინგოროყვას ქ. #21

პარტნიორი

თბილისის რეგიონალური
ცენტრი, 20/11/2008

20/11/2008 - უვადო

0.00 GEL

ნიკოლოზი ნაყოფია

შპს გოლდინვესტი,
საქართველო, თბილისი,
ყაზბეგის ქ. 3/5

პარტნიორი
მინდობილობით

თბილისის რეგიონალური
ცენტრი (საგადასახადო
ინსპექცია)), 11/05/2006

11/05/2006 - უვადო

0.00 GEL

ნიკოლოზი ნაყოფია

DREAM VISION CAPITAL
INC, ბრიტანეთის
ვირჯინიის კუნძულები,
ტორტოლა,, როუდ თაუნი,
საფოსტო ყუთი 3085, მილმოლი

პარტნიორი

აი ელ ეს ფიდუციარი
ლიმიტედ (ბი. ვი. აი),
20/07/2011

20/07/2011 - უვადო

0.00 GEL
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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

სამუშაოს შესრულებით წინა წლის
პირველი იანვრიდან 31 დეკემბრის
ჩათვლით მიღებული შემოსავალი

კობა ნაყოფია

საქართველოს პარლამენტი

წევრი

49206.88 GEL

ნიკოლოზი ნაყოფია

შპს კვარციტი

გენერალური დირექტორის კონსულტანტი
საერთაშორისო საკითხებში

5045114.50 GEL
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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

კობა ნაყოფია

სესხი, იპოთეკური სესხი, 481000.00 USD

11/04/2008, 11/04/2008 - 17/04/2018 ,
ს.ს. საქართველოს ბანკი, ნოტარიუსი, პ.
შენგელია

87990.96 USD (გასავალი)

კობა ნაყოფია

სესხი, ავტო სესხი, 57404.00 EUR

25/10/2011, 25/10/2011 - 17/10/2016 ,
ს.ს. საქართველოს ბანკი, ნოტარიუსი, ნ.
ბაკურაძე

2733.80 EUR (გასავალი)

კობა ნაყოფია

სესხი, იპოთეკური სესხი, 247000.00 USD

25/04/2007, 25/04/2007 - 17/04/2014 ,
ს.ს. საქართველოს ბანკი, ნოტარიუსი, პ.
შენგელია

57269.41 USD (გასავალი)

კობა ნაყოფია

სესხი, იპოთეკური სესხი, 453000.00 USD

08/05/2008, 08/05/2008 - 07/05/2018 ,
ს.ს. საქართველოს ბანკი, ნოტარიუსი, პ.
შენგელია

82856.63 USD (გასავალი)

კობა ნაყოფია

სესხი, იპოთეკური სესხი, 90000.00 USD

17/07/2008, 17/07/2008 - 17/07/2018 ,
ს.ს. საქართველოს ბანკი, ნოტარიუსი, ნ.
ბაკურაძე

16143.12 USD (გასავალი)

კობა ნაყოფია

სესხი, ავტო სესხი, 104937.00 USD

19/10/2006, 19/10/2006 - 19/10/2011 ,
ს.ს. საქართველოს ბანკი, ნოტარიუსი, პ.
შენგელია

23883.11 USD (გასავალი)

კობა ნაყოფია

სესხი, ოვერდრაფტი, 25000.00 USD

25/11/2011, 25/11/2011 - 30/11/2012 ,
ს.ს. საქართველოს ბანკი

4306.64 USD (გასავალი)

კობა ნაყოფია

სესხი, სამომხმარებლო, 100000.00 USD

11/10/2011, 11/10/2011 - 15/04/2012 ,
ს.ს. თიბისი ბანკი

3156.17 USD (გასავალი)

კობა ნაყოფია

სესხი, იპოთეკური სესხი, 150000.00 USD

15/06/2007, 15/06/2007 - 15/06/2017 ,

28155.44 USD (გასავალი)
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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

ს.ს. თიბისი ბანკი
ნიკოლოზი ნაყოფია

სესხი, ავტო სესხი, 60960.00 EUR

08/07/2011, 08/07/2011 - 08/07/2016 ,
ს.ს. საქართველოს ბანკი, ნოტარიუსი, ნ.
ბაკურაძე

14179.42 EUR (გასავალი)

კობა ნაყოფია

სესხი, საკრედიტო ხელშეკრულება,
1110000.00 USD

28/12/2011, 28/12/2011 - 30/04/2012 ,
ს.ს. საქართველოს ბანკი, ნოტარიუსი პ.
შენგელია

0.00 USD (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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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
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შემოსავლის ან/და გასავლის ოდენობა
(ღირებულება)

