# 1

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

ზაზა გოგოტიშვილი

#1121

თანამდებობის პირის დეკლარაცია შევსებულია: 05/01/2011

სამსახური, დაკავებული (ყოფილი) თანამდებობა:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო,
სამსახურის მისამართი, ტელეფონი:

წევრი

საქართველო, ბათუმი, გამსახურდიას ქ#8, 970023

დაბადების ადგილი, დაბადების თარიღი:

საქართველო, ოზურგეთი, 04/02/1964

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

გვარი

დაბადების ადგილი

დაბადების რიცხვი, თვე, წელი

ნათესაური ან სხვაგვარი
კავშირი

ვახტანგი

გოგოტიშვილი

საქართველო, ოზურგეთი

01/01/1936

მამა

ციური

ჯაბუა

საქართველო, ჩოხატაური

16/03/1942

დედა

ნანა

აროშიძე

საქართველო, ქალაქი ბათუმი

18/01/1962

მეუღლე

ანა

გოგოტიშვილი

რუსეთი, სანქტ -პეტერბურგი

18/05/2002

შვილი

ლუკა

გოგოტიშვილი

საქართველო, ქალაქი თბილისი

21/05/2006

შვილი
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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

ვახტანგი გოგოტიშვილი

საცხოვრებელი სახლი

საქართველო, ბათუმი, მელიქიშვილის
ქმე-2-ე შესახვევი #5, ფართობი - 344.70
კვ.მ

ვახტანგი გოგოტიშვილი

მიწის ნაკვეთი

საქართველო, ქ.ბათუმი , მელიქიშვილის
ქ მე-2-ე შესახვევი #5, ფართობი 536.00 კვ.მ

ციური ჯაბუა

საცხოვრებელი სახლი

საქართველო, ოზურგეთი, სოფელი
ნატანები, ფართობი - 340.40 კვ.მ

ციური ჯაბუა

მიწის ნაკვეთი

საქართველო, ოზურგეთი, სოფელი
ნატანები, ფართობი - 12022.84 კვ.მ

ნანა აროშიძე

მიწის ნაკვეთი

საქართველო, ოზურგეთი , სოფელი
შეკვეთილი, ფართობი - 780.00 კვ.მ

ვახტანგი გოგოტიშვილი

ავტოფარეხი

საქართველო, ბათუმი, მელიქიშვილის
მე-2 შესახვევი ,#5, ფართობი - 31.50
კვ.მ

ნანა აროშიძე

ბინა

საქართველო, ბათუმი, 26 მაისის ქ#29,
ფართობი - 113.24 კვ.მ
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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

ნანა აროშიძე

ავეჯი

როიალი "ბლოტნერი"

ნანა აროშიძე

ავეჯი

საძინებელი კომპლექტი

ზაზა გოგოტიშვილი

ბიბლიოთეკა

წიგნები
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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)

ზაზა გოგოტიშვილი

,,თი–ბი–სი ბანკი''

მიმდინარე

953.64 GEL კრედიტი(+)

ზაზა გოგოტიშვილი

,,თი–ბი–სი ბანკი''

მიმდინარე

104.14 USD კრედიტი(+)

ნანა აროშიძე

,,საქართველოს ბანკი''

მიმდინარე

482.17 GEL კრედიტი(+)

ნანა აროშიძე

,,საქართველოს ბანკი''

მიმდინარე

5408.87 GEL კრედიტი(+)

ვახტანგი გოგოტიშვილი

,,სახალხო ბანკი''

საპენსიო

85.00 GEL კრედიტი(+)

ციური ჯაბუა

,,სახალხო ბანკი''

საპენსიო

85.00 GEL

ანა გოგოტიშვილი

,,სახალხო ბანკი''

საბავშვო დეპოზიტი

2283.00 GEL

ანა გოგოტიშვილი

,,საქართველოს ბანკი''

ანაბარი

15000.00 USD კრედიტი(+)

ზაზა გოგოტიშვილი

,,საქართველოს ბანკი''

მიმდინარე

4.95 USD კრედიტი(+)

ლუკა გოგოტიშვილი

,,საქართველოს ბანკი''

ანაბარი

15000.00 USD კრედიტი(+)

ზაზა გოგოტიშვილი

„ბაზის ბანკი“

სახელფასო

2800.00 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

ზაზა გოგოტიშვილი

5500.00 GEL

ვახტანგი გოგოტიშვილი

3000.00 GEL

ციური ჯაბუა

2500.00 GEL

ნანა აროშიძე

35000.00 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

ნანა აროშიძე

შპს" ანაგი", საქართველო,
ბათუმი, ვ.ფშაველას
ქ#42/5

პარტნიორი 100% -იანი
წილი

მცხეთის რაიონის
სასამართლო, 12/11/2003

25/10/2007 - დღემდე
მოქმედი

72027.00 GEL

ნანა აროშიძე

შპს "რედლაინი",
საქართველო, მცხეთის
რაიონი , დიდი დიღომი

პარტნიორი 100% -იანი
წილი

მცხეთის რაიონის
სასამართლო, 12/11/2003

25/10/2007 - დღემდე
მოქმედი

0.00 GEL

ნანა აროშიძე

შპს "ლანგი",
საქართველო, ქ. ფოთი,
გამსახურდიასქ

პარტნიორი 50% წილი

ფოტის საქალაქო
სასამართლო, 20/08/1998

26/12/2007 - (ფირმას
დროებით შეჩერებული
აქვს სამეწარმეო
საქმიანობა)

0.00 GEL

ნანა აროშიძე

შპს "მიხეილი",
საქართველო, ბათუმი,
ზუბალაშვილის ქ#26

პარტნიორი 50 % -იანი
წილის მფლობელი

ქ.ბათუმის საქალაქო
სასამართლო, 25/05/1998

26/10/2007 - დღემდე
მოქმედი

0.00 GEL

ზაზა გოგოტიშვილი

შპს "ზემელი 2003",
საქართველო, თბილისი,
ვაკე საბურლოს რაიონი

პარტნიორი50% წილით
წილის მართვა
გადაცემულიაქვს ირაკლი
კვერღელიძეს რის
შესახებაც არსებობს
შესაბამისი დოკუმენტი

ვაკე საბურალოს
რაიონული სასამართლო,
04/12/2003

04/12/2003 - (ფირმას
დროებით შეჩერებული
აქვს სამეწარმეო
საქმიანობა)

0.00 GEL

ზაზა გოგოტიშვილი

შპს "გრანდი -1",
საქართველო, თბილისი,
ვაკე საბურთალოს რაიონი

პარტნიორი 100% წილი
სამართავად გადაცემული
აქვს ირაკლი
კვერღელიძეს რის
შესახებაც არსებობს
შესაბამისი დოკუმენტი

ვაკე საბურთლოს
რაიონული სასამართლო,
03/09/1999

03/09/1999 - (ფირმას
დროებით შეჩერებული
აქვს სამეწარმეო
საქმიანობა)

0.00 GEL

ზაზა გოგოტიშვილი

შპს "გრანდი -2",
საქართველო, თბილისი,
ვაკე საბურთლოს რაიონი

პარტნიორი 100% წილი
სამართავად გადაცემული
აქვს ირაკლი

ვაკე საბურთალოს
რაიონული სასამართლო,
29/09/2004

29/09/2004 - (ფირმას
დროებით შეჩერებული
აქვს სამეწარმეო

0.00 GEL

www.declaration.gov.ge

# 8

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

კვერღელიძეს რის
შესახებაც არსებობს
შესაბამისი დოკუმენტი

სამეწარმეო
საქმიანობაში
მონაწილეობის დროის
მონაკვეთი

საწარმოს საქმიანობით
წინა წლის პირველი
იანვრიდან 31
დეკემბრის ჩათვლით
მიღებული შემოსავალი

საქმიანობა)

ნანა აროშიძე

შპს " თერგი XXII",
საქართველო, ბათუმი,
მელიქიშვილის ქ

პარტნიორი 100 % წილი

ქ.ბათუმის საგადასახადო
ინსპექცია, 11/10/2009

11/10/2009 - დღემდე

0.00 GEL

ნანა აროშიძე

შპს "ანდი", საქართველო,
თბილისი, იოსებიძის
ქ#51ა

პარტნიორი 100% წილი

ქ.თბილისის
საგადასახადო ინსპექცია,
25/03/2009

25/03/2009 - (ფირმას
დროებით შეჩერებული
აქვს სამეწრმეო
საქმიანობა 2009 წლის 01
,06 - დან)

0.00 GEL

ნანა აროშიძე

შპს "სითი პარკი ბათუმი",
საქართველო, ბათუმი,
ზ.გორგასალის ქ#88
ბენზინგასამართ სადგურს
და ტალანტს შორის

პარტნიორი 30% წილის
მფლობელი

საჯარო რეესტრი,
12/04/2010

31/12/2010 - დღეის
ჩათვლით მოქმედი

0.00 GEL

ზაზა გოგოტიშვილი

შპს " სამშენებლო
მასალები", საქართველო,
ბათუმი, ლერმონტოვის
ქ#112 ა

პარტნიორი 20% -იანი
წილის მფლობელი

ბათუმის რაიონული
სასამართლო, 22/02/1996

22/02/1996 - დღემდე
მოქმედი.

0.00 GEL

ნანა აროშიძე

შპს " ანაგი ქობულეთი",
საქართველო, ბათუმი, დ.
თავდადებულის ქ#24

100% წილის მფლობელი

ბათუმის საგადასახადო
ინსპექცია, 14/06/2007

14/06/2007 - დღემდე
მოქმედი

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

ზაზა გოგოტიშვილი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საბჭო

წევრი

33600.00 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

ნანა აროშიძე

სესხი, შპს "ანაგი ბათუმი" - სთვის
პროცენტიანი ( წლიური 18%) სესხის
მიცემა., 15000.00 GEL

09/12/2009, 09/12/2009 - 21/12/2009 ,
ზეპირი ხელშეკრულება

0.00 GEL (შემოსავალი)

ნანა აროშიძე

სესხი, შპს "ანაგი ბათუმი" - სთვის
პროცენტიანი ( წლიური 18%) სესხის
მიცემა, 27000.00 GEL

16/11/2009, 16/11/2009 - 21/12/2009 ,
ზეპირი ხელშეკრულება

0.00 GEL (შემოსავალი)

ნანა აროშიძე

სესხი, შპს "ანაგი ბათუმი" - სთვის
პროცენტიანი ( წლიური 18%) სესხის
მიცემა, 40000.00 GEL

17/12/2009, 17/12/2009 - 11/01/2010 ,
ზეპირი ხელშეკრულება

0.00 GEL (შემოსავალი)

ნანა აროშიძე

სესხი, შპს "ანაგი ბათუმი" - სთვის
პროცენტიანი ( წლიური 18%) სესხის
მიცემა, 42120.00 GEL

21/12/2009, 21/12/2009 - 21/12/2011 ,
ზეპირი ხელშეკრულება

0.00 GEL (შემოსავალი)

ნანა აროშიძე

სესხი, შპს "ანაგი ბათუმი" - სთვის
პროცენტიანი ( წლიური 18%) სესხის
მიცემა, 152000.00 GEL

12/06/2009, 12/06/2009 - 12/06/2011 ,
ზეპიი ხელშეკრულება

0.00 GEL (შემოსავალი)

ნანა აროშიძე

სესხი, შპს "ანაგი ბათუმი" - სთვის
პროცენტიანი ( წლიური 18%) სესხის
მიცემა, 60000.00 GEL

01/09/2009, 01/09/2009 - 01/09/2011 ,
ზეპირი ხელშეკრულება

0.00 GEL (შემოსავალი)

ნანა აროშიძე

სესხი, შპს "რედლაინი" - სთვის
პროცენტიანი ( წლიური 23%) სესხის
მიცემა, 120000.00 GEL

10/09/2008, 10/09/2008 - 10/09/2011 ,
ზეპირი ხელშეკრულება

0.00 GEL (შემოსავალი)

ნანა აროშიძე

სესხი, შპს "რედლაინი" - სთვის
პროცენტიანი ( წლიური 23%) სესხის
მიცემა, 35500.00 GEL

01/02/2009, 01/02/2009 - 01/01/2011 ,
ზეპირი ხელშეკრულება

0.00 GEL (შემოსავალი)
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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

ნანა აროშიძე

სესხი, შპს "რედლაინი" - სთვის
პროცენტიანი ( წლიური 23%) სესხის
მიცემა, 40000.00 GEL

07/04/2009, 07/04/2009 - 08/03/2011 ,
ზეპირი ხელშეკრულება

0.00 GEL (შემოსავალი)

ნანა აროშიძე

სესხი, შპს "რედლაინი" - სთვის
პროცენტიანი ( წლიური 22%) სესხის
მიცემა, 105000.00 GEL

15/07/2009, 15/07/2009 - 16/06/2011 ,
ზეპირი ხელშეკრულება

0.00 GEL (შემოსავალი)

ნანა აროშიძე

სესხი, შპს "ანაგი" - სთვის მოკლევადიანი
სესხის მიცემა, 165000.00 GEL

20/01/2009, 20/01/2009 - 04/09/2009 ,
ზეპირი ხელშეკრულება

0.00 GEL (შემოსავალი)

ნანა აროშიძე

ნასყიდობა, შპს "არსი" უძრავი ქონების
ნასყიდობის წინარე ხელშეკრულება,
505274.00 USD

31/12/2007, 31/12/2007 - მშენებლობის
დასრულება.(ექსპლუატაციაში შეყვანა),
ნოტარიუსი მასხულია

505274.00 USD (გასავალი)

ნანა აროშიძე

ნასყიდობა, უძრავი ქონების ნასყიდობის
წინარე ხელშეკრულება შპს "მშენებელი
3", 97000.00 EUR

22/04/2008, 22/04/2008 - მშენებლობის
დასრულება (ექსპლუატაციაში შეყვანა) ,
ნოტარიუსი ქეთევან ძლიერიშვილი

97000.00 EUR (გასავალი)

ნანა აროშიძე

ნარდობა, სარემონტო სამუშაოების
ჩატერება შპს "კიდ არქიტექტურა",
58762.00 GEL

27/07/2009, 27/07/2009 - 27/07/2009 ,
ზეპირი ხელშეკრულება

58762.00 GEL (გასავალი)

ნანა აროშიძე

სესხი, სესხი 20%(მსესხებელი შპს "ანდი
2009", 104997.50 GEL

30/04/2009, 30/04/2009 - 16/07/2009 ,
ზეპირი ხელშეკრულება

3803.31 GEL (შემოსავალი)

ნანა აროშიძე

სესხი, სესხი 18%(მსესხებელი შპს
"სახლი ბულვარში", 200000.00 GEL

30/12/2009, 06/01/2010 - 30/07/2010 ,
ზეპირი ხელშეკრულება

0.00 GEL (შემოსავალი)

ნანა აროშიძე

ნასყიდობა, უძრავი ქონების ნასყიდობის
ხელშეკრულება. შპს "ეი ეს სტუდიოდან"
118.50მ.კვ ფართი (მშენებარე),
99071.93 GEL

21/07/2009, 21/07/2009 - მშენებლობის
დასრულება, ქ.თბილისის საჯარო
რეესტრი

99071.93 GEL (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

ნანა აროშიძე

ნასყიდობა, სავაჭრო ცენტრ ქარვასლა
-დან ფართის ნასყიდობის
ხელშეკრულება, 199022.00 GEL

07/01/2010, 07/01/2010 ექსპლუატაციაში შეყვანა, ზეპირი

199022.00 GEL (გასავალი)

ნანა აროშიძე

ნასყიდობა, ფართის საკუთრების
მოთხოვნის უფლების დათმობა
ქარვასლასთან შპს "ანაგი"ს
სასარგებლოდ, 199022.00 GEL

07/09/2010, 07/09/2010 - 07/09/2011,
საჯარო რეესტრი

0.00 GEL (შემოსავალი)

ნანა აროშიძე

ნასყიდობა, არსებული მოთხოვნის უფლე
ბის დათმობა ამხანაგობა მეზობელსა და
შპს "ანაგ''- ს შორის (ქ.ბათუმში
თაყაიშვილის ქ # 8 - ში მდებარე
Mშენებარე 133.93 კვ.მ ფართზე) ნანა
აროშიძის სასარგებლოდ, 111171.00
GEL

28/04/2010, 28/04/2010 - მშენებლობის
დასრულება ექსპლუატაჩიაში გაშვება,
ზეპირი ხელშეკრულება

0.00 GEL (შემოსავალი)

ნანა აროშიძე

ნასყიდობა, ამხანაგობა რუსთაველი -დან
ფართის ნასყიდობის შესახებ, 141770.00
USD

07/07/2010, 07/07/2010 - მშენებლობის
დასრულება, ზეპირი

0.00 GEL (შემოსავალი)

ნანა აროშიძე

ნასყიდობა, შპს " ანაგი ბათუმი " - დან
საცხოვრებელი ფართის 709 მ/კვ .
ნასყიდობის წინარე ხელსეკრულება,
815000.00 USD

28/11/2010, 28/11/2010 - მშენებლობის
დასრულება (ექსპლუატაციაში მიღება),
ზეპირი ხელშეკრულება

4650000.00 GEL (გასავალი)

ნანა აროშიძე

ნასყიდობა, შპს " ანაგი ბათუმი " - დან
არასაცხოვრებელი ფართის 455 მ/კვ .
ნასყიდობის წინარე ხელსეკრულება,
227500.00 USD

28/11/2010, 28/11/2010 - მშენებლობის
დასრულება, (ექსპლუატაციაში შეყვანა),
ზეპირი ხელშეკრულება

0.00 GEL (შემოსავალი)
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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

# 14

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)

ნანა აროშიძე

სამზარეულოს ავეჯი

გასავალი, 3500.00 GEL

ნანა აროშიძე

ტელევიზორი "სონი"

გასავალი, 2000.00 GEL
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