
თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაცია

სახელი, გვარი: ანტონ ობოლაშვილი #131479

თანამდებობის პირის დეკლარაცია შევსებულია: 09.02.2021

სამსახური, დაკავებული (ყოფილი) თანამდებობა:
საქართველოს პარლამენტი, წევრი

დაბადების ადგილი, დაბადების თარიღი: საქართველო, ადიგენი 01.03.1974

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

სახელი გვარი დაბადების ადგილი დაბადების რიცხვი, თვე, წელი ნათესაური ან სხვაგვარი კავშირი

ლია ობოლაშვილი საქართველო, ადიგენი 31.03.1976 მეუღლე
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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

თუ ნივთი საერთო
საკუთრებაში

იმყოფება, მიუთითეთ
თანამესაკუთრეები
(თუ თანამესაკუთრე

თქვენი ოჯახის წევრია
მიუთითეთ მისი

პროცენტული წილი)

ლია ობოლაშვილი
100%

შენობა #2, შეძენილია
შენობა #1-თან და
მიწისნაკვეთთან

ერთად

2007 ნასყიდობა 0GEL
საქართველო,

ქ.მცხეთა, წმ.ნინოს
ჩიხი 8, 34 კვ.მ

ლია ობოლაშვილი
100% მიწის ნაკვეთი 2007

შეძენილია #1და #2
შენობა-ნაგებობასთან

ერთად
0GEL

საქართველო, ქ.
მცხეთა, წმ.ნინოს ჩიხი

8, 614 კვ.მ

ლია ობოლაშვილი
100%

არასაცხოვრებელი
ფართი 2011 ნასყიდობა 49700GEL

საქართველო, ქ.
თბილისი, ,

ალ.ყაზბეგის გამზ.11,
60,65 კვ.მ

ლია ობოლაშვილი
100% ბინა 2020 ნასყიდობა 366658GEL

საქართველო,
ბორჯომის რ-ონი,

დაბა ბაკურიანი
„კოხტა ძირი“, 78,4

კვ.მ

ლია ობოლაშვილი
100% ბინა 2012 ნასყიდობა 75242GEL

საქართველო,
ბორჯომის რ-ონი,

დაბა ბაკურიანი
„დიდველი“, 53,49 კვ.მ

ლია ობოლაშვილი
100% ბინა 2003 ნასყიდობა 7500GEL

საქართველო, ქ.
თბილისი, , თამარ
მეფის გამზ.7/13,

100,34 კვ.მ

ლია ობოლაშვილი
100% ავტოფარეხი 2012 ნასყიდობა 10000GEL

საქართველო, ქ.
თბილისი, ,

ი.ჭავჭავაძის გამზ.80,
14 კვ.მ
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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

თუ ნივთი საერთო
საკუთრებაში

იმყოფება, მიუთითეთ
თანამესაკუთრეები
(თუ თანამესაკუთრე

თქვენი ოჯახის წევრია
მიუთითეთ მისი

პროცენტული წილი)

ლია ობოლაშვილი
100% ავტოფარეხი 2012 ნასყიდობა 10000GEL

საქართველო, ქ.
თბილისი, ,

ი.ჭავჭავაძის გამზ.80,
14 კვ.მ

ლია ობოლაშვილი
100% ბინა 2012 ნასყიდობა 429777GEL

საქართველო, ქ.
თბილისი, ,

ი.ჭავჭავაძის გამზ.80,
196,4 კვ.მ

ლია ობოლაშვილი
100% შენობა #1 2007 ნასყიდობა 100000GEL

საქართველო,
ქ.მცხეთა, წმ.ნინოს

ჩიხი 8, 448 კვ.მ

ლია ობოლაშვილი
100% მიწის ნაკვეთი 2006 ნასყიდობა 2000USD

საქართველო,
თბილისი,ტაბახმელა,

სოფ. წავკისი, 1200
კვ.მ

ანტონ ობოლაშვილი
50% ბინა 2014 ნასყიდობა 1165025EUR საფრანგეთი, პარიზი,

პარიზი, 130 კვ.მ

ლია

ობოლაშვილი

50%

ანტონ ობოლაშვილი
100% მანსარდა 2007 ნასყიდობა 43393GEL

საქართველო, ქ.
თბილისი, , ლ.

მიქელაძის ქუჩა 17,
სართ.11, 117,58 კვ.მ

ანტონ ობოლაშვილი
100% ბინა 2007 ნასყიდობა 53583GEL

საქართველო, ქ.
თბილისი, , ლ.

მიქელაძის ქუჩა 17,
ბ25, 138,17 კვ.მ

ანტონ ობოლაშვილი მიწის ნაკვეთი 2006 ნასყიდობა 2000USD საქართველო,
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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

თუ ნივთი საერთო
საკუთრებაში

იმყოფება, მიუთითეთ
თანამესაკუთრეები
(თუ თანამესაკუთრე

თქვენი ოჯახის წევრია
მიუთითეთ მისი

პროცენტული წილი)

100%
თბილისი,ტაბახმელა,

სოფ. წავკისი, 1200
კვ.მ

ანტონ ობოლაშვილი
33,3% მიწის ნაკვეთი 1998 მიღება-ჩაბარების

აქტი 0GEL
საქართველო,

ადიგენი, სოფ.უდე,
600 კვ.მ

ლია

ობოლაშვილი

33,3%

ქეთევან

ობოლაშვილი

ანტონ ობოლაშვილი
33,3% მიწის ნაკვეთი 1998 მიღება-ჩაბარების

აქტი 0GEL
საქართველო,

ადიგენი, სოფ.უდე,
2552 კვ.მ

ლია

ობოლაშვილი

33,3%

ქეთევან

ობოლაშვილი

ანტონ ობოლაშვილი
33,3% მიწის ნაკვეთი 1998 მიღება-ჩაბარების

აქტი 0GEL
საქართველო,

ადიგენი, სოფ.უდე,
2383 კვ.მ

ლია

ობოლაშვილი

33,3%

ქეთევან

ობოლაშვილი

გვერდი 4declaration.gov.ge27.04.2021 08:27



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

თუ ნივთი საერთო
საკუთრებაში

იმყოფება, მიუთითეთ
თანამესაკუთრეები (თუ
თანამესაკუთრე თქვენი

ოჯახის წევრია
მიუთითეთ მისი

პროცენტული წილი)

ლია ობოლაშვილი
100% მსუბუქი ავტომანქანა PORSHE-CAYENE

AL777KD 2018 ნასყიდობა 96000 GEL

ანტონ ობოლაშვილი
100% საათი BREGUET 2017 ნასყიდობა 15000 USD

ანტონ ობოლაშვილი
100% საათი A.Lange & SOHNE 2018 ნასყიდობა 17000 USD
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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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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

ანტონ ობოლაშვილი "თი–ბი–სი ბანკი" VIZA GOLD 10123,95 GEL (+)

ანტონ ობოლაშვილი "თი–ბი–სი ბანკი" მიმდინარე 49,74 USD (+)

ანტონ ობოლაშვილი "თი–ბი–სი ბანკი" ჩემი სეიფი 0 GEL (+)

ანტონ ობოლაშვილი "თი–ბი–სი ბანკი" VIZA INFINITE 15382,4 EUR (+)

ანტონ ობოლაშვილი "თი–ბი–სი ბანკი" ანაბარი 700000 USD (+)

ანტონ ობოლაშვილი "თი–ბი–სი ბანკი" ანაბარი 286451 USD (+)

ანტონ ობოლაშვილი "თი–ბი–სი ბანკი" ანაბარი 500000 USD (+)

ანტონ ობოლაშვილი "საქართველოს ბანკი" VIZA GOLD 32912 GEL (+)

ანტონ ობოლაშვილი "საქართველოს ბანკი" AMEX 10101,01 EUR (+)

ანტონ ობოლაშვილი "საქართველოს ბანკი" AMEX-GOLDd 18612 GEL (+)

ანტონ ობოლაშვილი "საქართველოს ბანკი" VIZA INFINITE 10435,36 EUR (+)

ანტონ ობოლაშვილი "საქართველოს ბანკი" VIZA INFINITE 250668,66 USD (+)

ანტონ ობოლაშვილი "საქართველოს ბანკი" სახელფასო 3128,22 GEL (+)

ანტონ ობოლაშვილი "საქართველოს ბანკი" ანაბარი 300000 USD (+)

ანტონ ობოლაშვილი "ბაზის ბანკი" საბარათე ანგარიში #1- UNIQUE 12407,3 GEL (+)

ანტონ ობოლაშვილი "ბაზის ბანკი" საბარათე ანგარიში #2- UNIQUE 161,38 GEL (+)

ანტონ ობოლაშვილი "ბაზის ბანკი" საბარათე ანგარიში #1- UNIQUE 279,08 EUR (+)

ანტონ ობოლაშვილი LCL მიმდინარე 60000 EUR (+)

ანტონ ობოლაშვილი Societe General მიმდინარე 5000 EUR (+)
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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

ლია ობოლაშვილი "საქართველოს ბანკი" სახელფასო 1795,78 GEL (+)

ლია ობოლაშვილი "საქართველოს ბანკი" One Card 64580 USD (+)

ლია ობოლაშვილი "საქართველოს ბანკი" INFINITE 18015,27 GEL (+)

ლია ობოლაშვილი "საქართველოს ბანკი" INFINITE 3635,49 USD (+)

ლია ობოლაშვილი "საქართველოს ბანკი" INFINITE 528,75 EUR (+)

ლია ობოლაშვილი LCL მიმდინარე 20000 EUR (+)
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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

ანტონ ობოლაშვილი 47000 GEL დანაზოგი

ანტონ ობოლაშვილი 18000 USD დანაზოგი

ანტონ ობოლაშვილი 13000 EUR დანაზოგი
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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)

ანტონ
ობოლაშვი

ლი

შპს გლობალფარმი
საქართველო ქ. თბილისი,

ალმასიანის 13ა/ბერბუთის 8

პარტნიორი,
ქ.თბილისი,დიდუბე-

ჩუღურეთის რ-ონული
სასამართლო, 29.09.2004,

29.09.2004 - უვადო

100% 1187917,5 GEL

ანტონ
ობოლაშვი

ლი

შპს გლობალფარმი
საქართველო ქ. თბილისი,

ალმასიანის 13ა/ბერბუთის 8

დირექტორი,
ქ.თბილისი,დიდუბე-

ჩუღურეთის რ-ონული
სასამართლო, 29.09.2004,

03.07.2019 - 06.11.2020

0% 231000 GEL

ანტონ
ობოლაშვი

ლი

შპს ჯეომედიცინი
საქართველო ქ. თბილისი,

ტაშკენტის ქ.22

პარტნიორი,
საჯარო რეესტრი,

01.02.2012, 01.02.2012 -
უვადო

35% 1) როვშან ნაჯაფ ოღლი
ტაგიევ 0 GEL

ანტონ
ობოლაშვი

ლი

შპს მესხეთი 2004
საქართველო ქ. თბილისი,

თამარ მეფის გამზ.7/13

პარტნიორი,
ქ.თბილისი,დიდუბე-

ჩუღურეთის რ-ონული
სასამართლო, 24.03.2004,

24.03.2004 - უვადო

100% 0 GEL

ანტონ
ობოლაშვი

ლი

შპს პარკლაინი
საქართველო ქ. თბილისი,

პ.ქავთარაძის 22

პარტნიორი,
საჯარო რეესტრის

ეროვნული სააგენტო,
31.01.2019, 31.01.2019 -

უვადო

60% 1) დავით ბიჭიაშვილი 0 GEL

ანტონ
ობოლაშვი

ლი

შპს გლობალინვესთმენთი
საქართველო ქ. თბილისი,

ბერბუთის10/ალმასიანის 19-
21

პარტნიორი,
ქ.თბილისის საგდასახადო

ინსპექცია, 13.05.2008,
21.10.2010 - უვადო

100% 0 GEL

ანტონ
ობოლაშვი

შპს ველლ ჰაუზ
დეველოპმენტი

დირექტორი,
საჯარო რეესტრის 0% 0 GEL
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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)

ლი საქართველო ქ. თბილისი,
პ.ქავთარაძის 22

ეროვნული სააგენტო,
27.04.2017, 27.04.2017 -

06.11.2020

ლია
ობოლაშვი

ლი

შპს Beaty Life საქართველო
ქ. თბილისი, ქავთარაძის

20დ

პარტნიორი,
ქ.თბილისის საგდასახადო

ინსპექცია, 04.07.2008,
04.07.2008 - უვადო

100% 0 GEL

ლია
ობოლაშვი

ლი

შპს Beaty Life საქართველო
ქ. თბილისი, პ.ქავთარაძის

20დ

დირექტორი,
ქ.თბილისის საგდასახადო

ინსპექცია, 04.07.2008,
04.07.2008 - უვადო

0% 41806 GEL

ლია
ობოლაშვი

ლი

შპს ბეიბი ლენდ
საქართველო ქ. თბილისი,
გაგარინის მე-2 შეს,#2/5-4

პარტნიორი,
საჯარო რეესტრის

ეროვნული სააგენტო,
17.03.2011, 17.03.2011 -

უვადო

50% 1) თამარი ბურდული 0 GEL

ლია
ობოლაშვი

ლი

შპს დანი2012 საქართველო
ქ. თბილისი, ცაბაძის 2

პარტნიორი,
საჯარო რეესტრის

ეროვნული სააგენტო,
28.03.2012, 28.03.2012 -

უვადო

70% 1) ბერუჩა ლუხუტაშვილი 0 GEL

ლია
ობოლაშვი

ლი

შპს ჰოსთ ჰაუზ
საქართველო ქ. თბილისი,

ცაბაძის 2

პარტნიორი,
საჯარო რეესტრის

ეროვნული სააგენტო,
05.05.2014, 05.05.2014 -

უვადო

50% 1) ბერუჩა ლუხუტაშვილი 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

არაძირითადი საწარმოს
დასახელება და

სამართლებრივი ფორმა

არაძირითადი საწარმოს
საქმიანობის სახეობა

ძირითადი საწარმოს წილის
ოდენობა (%)

არაძირითადი საწარმოს
პარტნიორები

შპს გლობალფარმი შპს მონოგრაფი სასტუმრო 100%

შპს გლობალფარმი შპს გლობალ რეალ ისთეით უძრავი ქონების იჯარით გაცემა
და სხვა 100%

შპს გლობალფარმი შპს ველლ ჰაუზ დეველოპმენტი სამშენებლო საქმიანობა 100%

შპს გლობალფარმი შპს ველლ ჰაუზ სხვადასხვა 100%

შპს გლობალფარმი შპს სომინი სარესტორნე 100%

შპს Beaty Life შპს კეონი აკადემია პროფესიული სასწავლებელი 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)
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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

წინა წლის პირველი იანვრიდან 31
დეკემბრის ჩათვლით ხელშეკრულებით

მიღებული მატერიალური შედეგი

ანტონ ობოლაშვილი პარტნიორის გადაწყვეტილება,
კაპიტალის გაზრდა, 300000, USD

17.01.2020,
17.01.2020-17.01.2020,
შპს გლობალფარმი

300000 USD (გასავალი)

ანტონ ობოლაშვილი პარტნიორის გადაწყვეტილება,
კაპიტალის გაზრდა, 100000, USD

24.01.2020,
24.01.2020-24.01.2020,
შპს გლობალფარმი

100000 USD (გასავალი)

ანტონ ობოლაშვილი პარტნიორის გადაწყვეტილება,
კაპიტალის გაზრდა, 100000, USD

31.01.2020,
31.01.2020-31.01.2020,
შპს გლობალფარმი

100000 USD (გასავალი)

ანტონ ობოლაშვილი პარტნიორის გადაწყვეტილება,
კაპიტალის გაზრდა, 100000, USD

05.02.2020,
05.02.2020-05.02.2020,
შპს გლობალფარმი

100000 USD (გასავალი)

ანტონ ობოლაშვილი პარტნიორის გადაწყვეტილება,
კაპიტალის გაზრდა, 286290, GEL

10.02.2020,
10.02.2020-10.02.2020,
შპს გლობალფარმი

286290 GEL (გასავალი)

ანტონ ობოლაშვილი პარტნიორის გადაწყვეტილება,
კაპიტალის გაზრდა, 110000, USD

17.06.2020,
17.06.2020-17.06.2020,
შპს გლობალფარმი

110000 USD (გასავალი)

ანტონ ობოლაშვილი
პარტნიორის გადაწყვეტილება,

კაპიტალის შემცირება-უკან დაბრუნებაა,
334444, GEL

18.06.2020,
18.06.2020-18.06.2020,
შპს გლობალფარმი

334444 GEL (შემოსავალი)

ანტონ ობოლაშვილი მინდობილობა, წილის მმართველის
დანიშვნის შესახებ, 0, GEL

05.11.2020,
06.11.2020-უვადო,

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
0 GEL (გასავალი)

ლია ობოლაშვილი ქირავნობა, ბინის ქირით გადაცემა, 1500,
USD

08.06.2019,
08.06.2019-08.06.2021,

ზეპირი შეთანხმება; განახლდა იგივე
18000 USD (შემოსავალი)
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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

წინა წლის პირველი იანვრიდან 31
დეკემბრის ჩათვლით ხელშეკრულებით

მიღებული მატერიალური შედეგი

პირობებით08.06.2020წ.

ლია ობოლაშვილი პარტნიორის გადაწყვეტილება,
კაპიტალის შემცირება, 82700, GEL

31.07.2020,
31.07.2020-31.07.2020,

შპს Beauty Life
82700 GEL (შემოსავალი)

ლია ობოლაშვილი
პარტნიორის გადაწყვეტილება,

კაპიტალის შემცირება-უკან დაბრუნებაა,
100000, GEL

01.08.2020,
01.08.2020-01.08.2020,

შპს Beauty Life
100000 GEL (შემოსავალი)

ლია ობოლაშვილი
პარტნიორის გადაწყვეტილება,

კაპიტალის შემცირება-უკან დაბრუნებაა,
70000, GEL

24.12.2020,
24.12.2020-24.12.2020,

შპს Beauty Life
70000 GEL (შემოსავალი)

ანტონ ობოლაშვილი ანაბარი, ანაბრის გახსნა, 300000, USD
27.02.2020,

27.02.2020-01.03.2021,
საქართველოს ბანკი

9073 USD (შემოსავალი)

ანტონ ობოლაშვილი ანაბარი, ანაბრის გახსნა, 700000, USD
11.12.2020,

11.12.2020-11.12.2021,
თი-ბი-სი ბანკი

1150 USD (შემოსავალი)

ანტონ ობოლაშვილი ანაბარი, ანაბრის გახსნა, 286451, USD
07.12.2020,

07.12.2020-07.12.2021,
თი-ბი-სი ბანკი

565 USD (შემოსავალი)

ანტონ ობოლაშვილი ანაბარი, ანაბრის გახსნა, 500000, USD
14.02.2020,

14.02.2020-14.02.2021,
თი-ბი-სი ბანკი

16231 USD (შემოსავალი)

ლია ობოლაშვილი ნასყიდობა, ავტომანქანის გაყიდვა, 6000,
USD

06.08.2020,
06.08.2020-06.08.2020,

მომსახურების სააგენტო
6000 USD (შემოსავალი)

ლია ობოლაშვილი ნასყიდობა, ბინის შეძენა, 366658, GEL 30.06.2020, 366658 GEL (გასავალი)
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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

წინა წლის პირველი იანვრიდან 31
დეკემბრის ჩათვლით ხელშეკრულებით

მიღებული მატერიალური შედეგი

30.06.2020-02.07.2020,
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
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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 გამცემის მიმღებთან კავშირი
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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)

ანტონ ობოლაშვილი ფიზიკური პირის ქონების გადასახადი გასავალი, 8715 GEL

ანტონ ობოლაშვილი ქველმოქმედება გასავალი, 100000 GEL

ლია ობოლაშვილი ქველმოქმედება გასავალი, 30000 GEL
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