
თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაცია

სახელი, გვარი: ფრიდონ ინჯია #131993

თანამდებობის პირის დეკლარაცია შევსებულია: 05.03.2021

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

დაბადების ადგილი, დაბადების თარიღი: საქართველო, მარტვილი 05.01.1946

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

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

ლალი რუხაია საქართველო, ქ. ბათუმი 02.11.1954 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)

ლალი რუხაია 100% ბინა 1982 გაცვლა 7000USD
რუსეთი, მოსკოვი,

კოშტოიანცას ქ. N66,
40 კვ.მ

ლალი რუხაია 100% სათავსი ფართი 1994 ნასყიდობა 2000USD

საქართველო,
თბილისი, ლ.

ქიაჩელის ქ. N5-7, 54
კვ.მ

ლალი რუხაია 100% ავტოფარეხი 2018 ნასყიდობა 18000GEL
საქართველო,

ბათუმი, ნინოშვილის
ქ. 23ა, 12,5 კვ.მ

ლალი რუხაია 100% ბინა 2018 ნასყიდობა 300000GEL
საქართველო,

ბათუმი, ნინოშვილის
ქ. 23ა, 76,7 კვ.მ

ლალი რუხაია 100% მიწის ნაკვეთი 2018 ნასყიდობა 4400USD
საქართველო,

მარტვილი, სოფელი
ბანძა, 4400 კვ.მ

ლალი რუხაია 100% მიწის ნაკვეთი 2000 ნასყიდობა 6000USD

საქართველო,
თბილისი, ლ.

ქიაჩელის ქ. N5, 526
კვ.მ

ლალი რუხაია 100% არასაცხოვრებელი
ფართი 1994 ნასყიდობა 10000USD

საქართველო,
თბილისი, ლ.

ქიაჩელის ქ. N5-7, 163
კვ.მ

ლალი რუხაია 100% არასაცხოვრებელი
ფართი 2008 ნასყიდობა 80000GEL

საქართველო,
თბილისი, თემქა, მე-9
კვარტალი, 112 კვ.მ

გვერდი 2declaration.gov.ge27.04.2021 08:43



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)

ლალი რუხაია 100% არასაცხოვრებელი
ფართი 2008 ნასყიდობა 80000GEL

საქართველო,
თბილისი, თემქა, მე-9
კვარტალი, 109 კვ.მ

ლალი რუხაია 100% არასაცხოვრებელი
ფართი 2013 ნასყიდობა 25000USD

საქართველო,
თბილისი,

ახვლედიანის ქ. N 13,
59 კვ.მ

ფრიდონ ინჯია 100% საცხოვრებელი
სახლი 2019 მემკვიდრეობა 4000GEL

საქართველო, კასპი,
სოფელი აღაიანი, 48

კვ.მ

ფრიდონ ინჯია 100% მიწის ნაკვეთი 2019 მემკვიდრეობა 6000GEL
საქართველო, კასპი,

სოფელი აღაიანი,
2000 კვ.მ

ფრიდონ ინჯია 100% არასაცხოვრებელი
ფართი 2019 ნასყიდობა 156000GEL

საქართველო,
მარტვილი,

მშვიდობის ქ. , 250
კვ.მ

ფრიდონ ინჯია 56% საცხოვრებელი
სახლი 2007 ნასყიდობა 80000USD

საქართველო,
თბილისი, ჭავჭავაძის
შესახვევი 1, N31, 263

კვ.მ

ავთანდილ

იაშვილი

ფრიდონ ინჯია 50% არასაცხოვრებელი
ფართი 2017 ჩუქება 20000USD

საქართველო,
თბილისი, კახეთის

შესახვევი N2, 98 კვ.მ
ტარიელ იაშვილი

ფრიდონ ინჯია 100% საცხოვრებელი
სახლი 1995 აშენება 23000USD

საქართველო,
თბილისი,

ლ.ქიაჩელის ქ. N9ბ,
498 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)

ფრიდონ ინჯია 100% საცხოვრებელი
სახლი 2010 აშენება 300000USD

საქართველო,
თბილისი,

ფიროსმანის მე-3
ჩიხი, ბინა 4, 1500 კვ.მ

ფრიდონ ინჯია 100% საცხოვრებელი
სახლი 2009 აშენება 5000USD

საქართველო,
მარტვილი, ი.

ჭავჭავაძის ქ. N3, 107
კვ.მ

ფრიდონ ინჯია 100% საცხოვრებელი
სახლი 2003 აშენება 10000USD

საქართველო,
მარტვილი, ი.

ჭავჭავაძის ქ. N3, 158
კვ.მ

ფრიდონ ინჯია 100% საცხოვრებელი
სახლი 2010 აშენება 30000GEL

საქართველო,
მარტვილი, ი.

ჭავჭავაძის ქ. N1, 160
კვ.მ

ფრიდონ ინჯია 100% მიწის ნაკვეთი 2018 ნასყიდობა 10000GEL

საქართველო,
მარტვილი, ი.

ჭავჭავაძის ქ. N1, 330
კვ.მ

ფრიდონ ინჯია 100% მიწის ნაკვეთი 2018 ნასყიდობა 70000GEL

საქართველო,
მარტვილი,

მშვიდობის ქ. , 1737
კვ.მ

ფრიდონ ინჯია 100% მიწის ნაკვეთი 2008 ნასყიდობა 9500USD

საქართველო,
მარტვილი, ი.

ჭავჭავაძის ქ. N1, 1302
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)

ფრიდონ ინჯია 100% მიწის ნაკვეთი 2009 ნასყიდობა 10000USD

საქართველო,
მარტვილი, ი.

ჭავჭავაძის ქ. N3, 1441
კვ.მ

ფრიდონ ინჯია 100% მიწის ნაკვეთი 2000 ნასყიდობა 10000USD

საქართველო,
მარტვილი, ი.

ჭავჭავაძის ქ. N3, 1583
კვ.მ

ფრიდონ ინჯია 100% მიწის ნაკვეთი 2020 ნასყიდობა 20000USD

საქართველო,
თბილისი, ხეხილ-

სანერგე მეურნეობა,
408 კვ.მ

ფრიდონ ინჯია 100% მიწის ნაკვეთი 1994 ნასყიდობა 150000USD

საქართველო,
თბილისი, ლ.

ქიაჩელის ქ. N9ბ, 572
კვ.მ

ფრიდონ ინჯია 100% მიწის ნაკვეთი 1993 ნასყიდობა 1000USD

საქართველო,
თბილისი, დიდი

ლილო, ვარკეთილის
მეურნეობა, 1500 კვ.მ

ფრიდონ ინჯია 100% მიწის ნაკვეთი 2010 ნასყიდობა 20000USD

საქართველო,
თბილისი, წყნეთი,

ფიროსმანის ქ. N24,
200 კვ.მ

ფრიდონ ინჯია 100% მიწის ნაკვეთი 2008 ნასყიდობა 200000USD

საქართველო,
თბილისი, წყნეთი,
ფიროსმანის მე-3

ჩიხი, ბინა 4, 1993 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)

ფრიდონ ინჯია 100% მიწის ნაკვეთი 2019 ნასყიდობა 244000GEL
საქართველო, კასპი,

სოფელი ოკამი,
122000 კვ.მ
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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 შეძენის თარიღი შეძენის ფორმა გადახდილი საფასურის
ოდენობა

თუ ნივთი საერთო
საკუთრებაში

იმყოფება, მიუთითეთ
თანამესაკუთრეები (თუ
თანამესაკუთრე თქვენი

ოჯახის წევრია
მიუთითეთ მისი

პროცენტული წილი)

ფრიდონ ინჯია 100% მსუბუქი ავტომანქანა
Mercedes-Benz Van

V250 BLUETEG, 2016წ.
II777FF

2016 ნასყიდობა 212000 GEL

ლალი რუხაია 100% მსუბუქი ავტომანქანა LEXUS LX470 2005წ.
LA002LI 2014 ნასყიდობა 10000 USD

ფრიდონ ინჯია 100% მსუბუქი ავტომანქანა Mersedes-Benz S500
2013წ. FF001III 2013 ნასყიდობა 274000 GEL

ფრიდონ ინჯია 100% საყოფაცხოვრებო
ტექნიკა

სამზარეულოს ტექნიკა,
ავეჯი, წვრილი ტექნიკა 2000 ნასყიდობა 200000 GEL

ფრიდონ ინჯია 100% ცეცხლსასროლი
იარაღი

BENELLI 828U SILVER,
N

BS002749S15/CS002729
Q15

2016 ჩუქება 11500 GEL
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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

ფრიდონ ინჯია

კერძო სააქციო
საზოგადოება

"ალფასისტემბელ
"

აქცია 2858,5 UAH ნასყიდობა 2011 0,25 UAH 11434
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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

ფრიდონ ინჯია "თი–ბი–სი ბანკი" ანაბარი 670000 USD (+)

ფრიდონ ინჯია "თი–ბი–სი ბანკი" მიმდინარე 23000 GEL (+)

ფრიდონ ინჯია "თი–ბი–სი ბანკი" დეპოზიტი 5000 USD (+)

ფრიდონ ინჯია "თი–ბი–სი ბანკი" საკრედიტო 8500 EUR (+)

ფრიდონ ინჯია "თი–ბი–სი ბანკი" საკრედიტო 14000 USD (+)

ფრიდონ ინჯია "თი–ბი–სი ბანკი" საკრედიტო 6000 GEL (+)

ფრიდონ ინჯია "ლიბერთი ბანკი" საპენსიო 5000 GEL (+)

ფრიდონ ინჯია "ლიბერთი ბანკი" მიმდინარე 10000 GEL (+)

ფრიდონ ინჯია თურქეთი "ჰალკ ბანკი" მიმდინარე 1000 TRY (+)

ფრიდონ ინჯია თურქეთი "ჰალკ ბანკი" მიმდინარე 31570 USD (+)

ფრიდონ ინჯია რუსეთის ფედერაციის შემბანკი მიმდინარე 50000 RUB (+)

ფრიდონ ინჯია რუსეთის ფედერაციის კომ. ბანკი
"ვოზრაჟდენიე" მიმდინარე 30000 RUB (+)

ფრიდონ ინჯია რუსეთის ფედერაციის "ალფა ბანკი" საკრედიტო 3000 USD (+)

ფრიდონ ინჯია რუსეთის ფედერაციის "ალფა ბანკი" მიმდინარე 2500000 RUB (+)

ლალი რუხაია რუსეთის ფედერაციის შემბანკი მიმდინარე 50000 RUB (+)

ლალი რუხაია "თი–ბი–სი ბანკი" მიმდინარე 10000 GEL (+)

ფრიდონ ინჯია ლატვიის ბანკი "ABLV" დეპოზიტი 238000 USD (+)

ფრიდონ ინჯია "თი–ბი–სი ბანკი" მიმდინარე 12600 USD (+)

ფრიდონ ინჯია "თი–ბი–სი ბანკი" მიმდინარე 10000 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

ფრიდონ ინჯია 50000 GEL დივიდენტები

ლალი რუხაია 10000 GEL ხელფასი

ლალი რუხაია 5000 USD ხელფასი

ფრიდონ ინჯია 190000 USD დივიდენტები
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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)

ფრიდონ
ინჯია

შპს ოპტიკურ-ბოჭკოვანი
ტელეკომუნიკაციის ქსელი -

ფოპტნეტი საქართველო
თბილისი ანა

პოლიტკოვსკაიას ქუჩა 42

პარტნიორი,
ვაკის რაიონის

სასამართლო, 05.12.1996,
05.12.1996 - 02.02.2021

22,3%

1) ილია ინჯია
2) ვახტანგ ამაშუკელი

3) კოტე სამუშია
4) ავთანდილ იაშვილი
5) ლილი სუხიტაშვილი

6) ნაირა კვესელავა
7) შეზღუდული

პასუხისმგებლობის
საზოგადოება სისტემ ნეტ

შეზღუდული
პასუხისმგებლობის

საზოგადოება სისტემ ნეტ
თბილისი, ანა

პოლიტკოვსკაიას 42

1231290 GEL

ფრიდონ
ინჯია

შპს სისტემ ნეტ
საქართველო თბილისი ანა
პოლიტკოვსკაიას ქუჩა 42

პარტნიორი,
თბილისის საგადასახადო

ინსპექცია, 19.11.2008,
19.11.2008 - 02.02.2021

15,31%

1) კოტე სამუშია
2) ილია ინჯია

3) ხათუნა ინჯია
4) ლალი რუხაია

5) გიორგი იაშვილი
6) ნოდარ გაბედავა
7) ნაირა კვესელავა

8) თამარი ჩხაიძე
9) ქეთევან ასიტაშვილი

10) დავითი დურგლიშვილი
11) თეიმურაზ ბერიშვილი
12) ლალი სუხიტაშვილი

13) სერგო ჩიკვილაძე
14) ჯამბული გეგეჭკორი
15) ავთანდილ იაშვილი

0 GEL

ფრიდონ
ინჯია

შპს ახალი ქსელები
საქართველო თბილისი ა.
პოლიტკოვსაკაიას ქ., №42

პარტნიორი,
საბურთალოს რ-ნის

სასამართლო, 02.08.1996,
02.08.1996 - 02.02.2021

46,23%

1) თეიმურაზ ღოღობერიძე
2) მარინა იაშვილი

3) შეზღუდული
პასუხისმგებლობის

საზოგადოება მეკავშირე-97
თბილისი,

წინამძღვრიშვილის 95

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)

4) ავთანდილ იაშვილი
5) ვახტანგ ამაშუკელი
6) ნაირა კვესელავა

7) ლილი სუხიტაშვილი
8) შეზღუდული

პასუხისმგებლობის
საზოგადოება სისტემ ნეტ

თბილისი, ანა
პოლიტკოვსკაიას 42

ფრიდონ
ინჯია

შპს სისტემ ნეტ
საქართველო თბილისი ანა
პოლიტკოვსკაიას ქუჩა 42

სამეთვალყურეო საბჭოს
თავმჯდომარე,

საბურთალოს რ-ნის
სასამართლო, 02.08.1996,

28.11.2008 - 02.02.2021

46,23%

1) თეიმურაზ ღოღობერიძე
2) მარინა იაშვილი

3) შეზღუდული
პასუხისმგებლობის

საზოგადოება მეკავშირე-97
თბილისი,

წინამძღვრიშვილის 95
4) ავთანდილ იაშვილი
5) ვახტანგ ამაშუკელი
6) ნაირა კვესელავა

7) ლილი სუხიტაშვილი
8) შეზღუდული

პასუხისმგებლობის
საზოგადოება სისტემ ნეტ

თბილისი, ანა
პოლიტკოვსკაიას 42

26466 GEL

ფრიდონ
ინჯია

შპს სელკომი საქართველო
თბილისი რუსთაველის

გამზ., №12

პარტნიორი,
კრწანისი-მთაწმინდის

სასამართლო, 25.06.1996,
25.06.1996 - 02.02.2021

45%
1) ლილი სუხიტაშვილი
2) ავთანდილ იაშვილი

3) ნაირა კვესელავა
4) ვახტანგ ამაშუკელი

92535 GEL

ფრიდონ
ინჯია

შპს მეთანი საქართველო
თბილისი ისნის რაიონი,

ს.წულაძის ქ., N 15

პარტნიორი,
სსიპ საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო,
02.04.2013, 02.04.2013 -

02.02.2021

50% 1) თეიმურაზ ქუტაშვილი
2) ავთანდილ იაშვილი 178265 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)

ფრიდონ
ინჯია

შპს ახალი დეველოპერული
კომპანია საქართველო

თბილისი ანა
პოლიტკოვსკაიას ქუჩა, N 42

პარტნიორი,
სსიპ საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო,
05.09.2019, 05.09.2019 -

02.02.2021

50% 1) ავთანდილ იაშვილი 0 GEL

ფრიდონ
ინჯია

შპს მარტვილი პალასი
საქართველო მარტვილი

მშვიდობის ქ., N 8

პარტნიორი,
სსიპ საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო,
17.03.2016, 17.03.2016 -

02.02.2021

100% 0 GEL

ფრიდონ
ინჯია

შპს მერანი საქართველო
მარტვილი თბილისის ქ., N7

პარტნიორი,
საგადასახადო ინსპექცია,

21.07.2006, 21.07.2006 -
02.02.2021

100% 0 GEL

ლალი
რუხაია

შპს სისტემ ნეტ
საქართველო თბილისი ანა
პოლიტკოვსკაიას ქუჩა 42

პარტნიორი,
თბილისის საგადასახადო

ინსპექცია, 19.11.2008,
19.11.2008 - უვადოდ

4,14%

1) კოტე სამუშია
2) ილია ინჯია

3) ხათუნა ინჯია
4) ფრიდონ ინჯია

5) გიორგი იაშვილი
6) ნოდარ გაბედავა
7) ნაირა კვესელავა

8) თამარი ჩხაიძე
9) ქეთევან ასიტაშვილი

10) დავითი დურგლიშვილი
11) თეიმურაზ ბერიშვილი
12) ლილი სუხიტაშვილი

13) სერგო ჩიკვილაძე
14) ჯამბული გეგეჭკორი
15) ავთანდილ იაშვილი

0 GEL

ლალი
რუხაია

შპს სისტემ ნეტ თბილისის
საგადასახადო ინსპექცია

საქართველო თბილისი ანა
პოლიტკოვსკაიას ქუჩა 42

სამეთვალყურეო საბჭოს
წევრი,

თბილისის საგადასახადო
ინსპექცია, 28.02.2008,

4,14%

1) ნოდარ გაბედავა
2) ნაირა კვესელავა

3) თამარი ჩხაიძე
4) ქეთევან ასიტაშვილი

5) დავითი დურგლიშვილი

12428 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)

19.11.2008 - უვადოდ

6) თეიმურაზ ბერიშვილი
7) ლილი სუხიტაშვილი

8) სერგო ჩიკვილაძე
9) ჯამბული გეგეჭკორი
10) ავთანდილ იაშვილი

ლალი
რუხაია

შპს ულტრამედი
საქართველო თბილისი

თემქის დასახლება,
სავაჭრო ცენტრი

პარტნიორი,
თბილისის საგადასახადო

ინსპექცია, 23.01.2008,
23.01.2008 - უვადოდ

100% 26250 GEL

ფრიდონ
ინჯია

შპს მარჯა სისტემ ტურიზმი
თურქეთი ხოფა ათათურქის

ბულვარი 89/1

პარტნიორი,
ქ. ხოფას საჯარო რეესტრი,

01.02.2008, 30.05.2008 -
02.02.2021

94% 1) კახა კოტრიკაძე 0 TRY

ფრიდონ
ინჯია

შპს დომინანტი რუსეთი
მაგადანი პარკოვაიას ქუჩა

13

პარტნიორი,
ერთიანი სახელმწიფო
რეესტრი, 17.07.2014,

17.07.2014 - 02.02.2021

100% 0 GEL

ფრიდონ
ინჯია

შპს West Wines
საქართველო მარტვილი

ი.ჭავჭავაძის ქ., №3

პარტნიორი,
მარტვილის სასამართლო ,

30.09.2004, 30.09.2004 -
02.02.2021

100% 0 GEL

ფრიდონ
ინჯია

შპს ბოლნისის ახალი
ქსელები საქართველო
ბოლნისი დ. კაზრეთი

პარტნიორი,
ბოლნისის რაიონის

სასამართლო , 29.07.2005,
29.07.2005 - 02.02.2021

30%
1) შოთა იაშვილი

2) ავთანდილ იაშვილი
3) კოტე სამუშია

4) დავითი ბასილაშვილი
0 GEL

ფრიდონ
ინჯია

შპს ივერია ქსელი
საქართველო ზუგდიდი

კოსტავას,5ა

პარტნიორი,
ჩუღურეთის რ-ნის

სასამართლო, 11.12.1997,
11.12.1997 - 04.02.2021

42%

1) შეზღუდული
პასუხისმგებლობის

საზოგადოება სელკომი
თბილისი, რუსთაველის

გამზ., №12

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)

2) ავთანდილ იაშვილი
3) ნანა მჭედლიშვილი

ფრიდონ
ინჯია

შპს სისტემგაზი
საქართველო თბილისი

ისანი-სამგორის რაიონში,
წულაძის ქ. № 15.

პარტნიორი,
სსიპ საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო,
23.12.2013, 23.12.2013 -

05.02.2021

50% 1) ავთანდილ იაშვილი
2) თეიმურაზ ქუტაშვილი 0 GEL

ფრიდონ
ინჯია

შპს ფაზინუს კოლხიკუს
საქართველო თბილისი

ვაკის რაიონი, ჯიქიას ქ., N16

პარტნიორი,
საგადასახადო ინსპექცია ,

02.02.2007, 02.02.2007 -
05.02.2021

40% 1) ილია ინჯია
2) კახა კოტრიკაძე 0 GEL

ფრიდონ
ინჯია

შპს შარა ქონსთრაქშენ
საქართველო თბილისი ა.
პოლიტკოვსაკაიას ქ., №42

პარტნიორი,
სსიპ საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო ,
17.07.2018, 17.07.2018 -

02.02.2021

40% 1) ილია ინჯია
2) კახი კოტრიკაძე 0 GEL

ფრიდონ
ინჯია

შპს საერთაშორისო
ფარმაცევტული ჯგუფი

საქართველო თბილისი
ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N

27, ბინა 21

პარტნიორი,
სსიპ საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო,
02.10.2019, 02.10.2019 -

05.02.2021

33,33%
1) ვახტანგ ბეგიაშვილი

2) ალექსანდრე
ცალუღელაშვილი

0 GEL

ფრიდონ
ინჯია

შპს ტელმშენი საქართველო
თბილისი ნუცუბიძის ქ. 14

პარტნიორი,
ვაკის სასამართლოს

რაიონული სასამართლო,
23.12.2004, 23.12.2004 -

04.02.2021

50% 1) ავთანდილ იაშვილი 0 GEL

ფრიდონ
ინჯია

შპს დ.მ.ნ. კომუნიკაცია
საქართველო თბილისი

რუსთაველის გმზ. 12

პარტნიორი,
თბილისის საქალაქო

სასამართლო, 01.12.1996,
01.12.1996 - 04.02.2021

14% 1) გია სიდამონიძე
2) ავთანდილ იაშვილი 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 მარჯა სისტემ ტურიზმი შპს თიბათვე 1 საცხობი 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)

ფრიდონ ინჯია ქ. თბილისის საკრებულო საკრებულოს წევრი 01.02.2020 30.06.2020 12840 GEL
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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

ფრიდონ ინჯია სესხი, ფულადი თანხა, 200000, USD
01.01.2015,

01.01.2015-31.12.2025,
არ არის რეგისტრირებული

0 USD (შემოსავალი)

ფრიდონ ინჯია სესხი, ფულადი თანხა, 79520, GEL
25.08.2014,

25.08.2014-25.08.2024,
არ არის რეგისტრირებული

0 GEL (შემოსავალი)

ლალი რუხაია ქირავნობა, უძრავი ქონება, 600000, GEL
01.01.2014,

01.01.2014-01.01.2024,
არ არის რეგისტრირებული

60000 GEL (შემოსავალი)

ფრიდონ ინჯია სესხი, ფულადი თანხა, 837487, GEL
15.03.2016,

15.03.2016-15.03.2036,
არ არის რეგისტრირებული

0 GEL (შემოსავალი)

ფრიდონ ინჯია სესხი, ფულადი თანხა, 817368, GEL
03.01.2018,

03.01.2018-03.01.2028,
არ არის რეგისტრირებული

0 GEL (შემოსავალი)

ფრიდონ ინჯია სესხი, ფულადი თანხა, 126357, USD
08.08.2020,

08.08.2020-08.08.2030,
არ არის რეგისტრირებული

50000 GEL (შემოსავალი)

გვერდი 18declaration.gov.ge27.04.2021 08:43



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)

ფრიდონ ინჯია ავტომანქანის შესაძენად გასავალი, 136000 EUR
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