
თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაცია

სახელი, გვარი: ზაზა ლომინაძე #137025

თანამდებობის პირის დეკლარაცია ჩაბარებულია: 22.02.2022

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

დაბადების ადგილი, დაბადების თარიღი: საქართველო, ქალაქი ქუთაისი 26.02.1965

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

სახელი გვარი დაბადების ადგილი დაბადების რიცხვი, თვე,
წელი

ნათესაური ან სხვაგვარი
კავშირი შენიშვნა

თამარი ლომინაძე საქართველო, ქალაქი
ქუთაისი 26.07.1965 მეუღლე

ეკა ლომინაძე საქართველო, ქალაქი
ქუთაისი 07.01.1999 შვილი

ქეთევან ლომინაძე საქართველო, ქალაქი
ქუთაისი 19.01.2004 შვილი

გიორგი ლომინაძე საქართველო, ქალაქი
ქუთაისი 10.03.2005 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)

ქონების სახეობა

შეძენის თარიღი
შეძენის ფორმა

გადახდილი
საფასურის ოდენობა

ქონების
ადგილმდებარეობა,
საერთო ფართობი

რეგისტრაციის
დეტალები

თუ ნივთი საერთო
საკუთრებაში

იმყოფება, მიუთითეთ
თანამესაკუთრეები
(თუ თანამესაკუთრე

თქვენი ოჯახის წევრია
მიუთითეთ მისი

პროცენტული წილი)

შენიშვნა

თამარი ლომინაძე
100% ბინა

06.11.2006,
ნასყიდობა,

12000USD

, , ქალაქი თბილისი ,
ქუჩა პეტრე

ქავთარაძე , N 68, 0
კვ.მ

რეგისტრირებულია
საქართველოში

აღნიშნულ ბინაზე
შეიცვალა ბინის
მისამართი და

კვადრატულობის
ჩაწერის

შესაძლებლობა არ
მოგვცა პროგრამამ.

ბინის ფართი
შეადგენდა და

შეადგენს 57,05კვ.მ

ზაზა ლომინაძე
99,99% მიწის ნაკვეთი

29.10.2018,
მემკვიდრეობა,

0

, , რაიონი ვანი ,
სოფელი ზეინდარი,

2590 კვ.მ

რეგისტრირებულია
საქართველოში

შენობა-ნაგებობები:
N1 საერთო ფართით

244.50 კვ.მ; N2

თანამესაკუთრე

პროგრამით არ
ჩაიწერა 100%,

ამიტომ მიუთითეთ
99,99%

ზაზა ლომინაძე
99,99% მიწის ნაკვეთი

29.10.2018,
მემკვიდრეობა,

0

, , რაიონი ვანი ,
სოფელი ზეინდარი,

2700 კვ.მ

რეგისტრირებულია
საქართველოში თანამესაკუთრე

99,99 % ჩაიწერა
იმიტომ, რომ

ვპროგრამით ვერ
ჩავაწერეთ 100%

თამარი ლომინაძე
100% ბინა

19.02.2009,
ნასყიდობა,

30000USD

, , ქალაქი თბილისი,
პეტრე ქავთარაძის II
შესახვევი, N 2, 17 კვ.მ

რეგისტრირებულია
საქართველოში

თამარი ლომინაძე
100% ბინა

01.06.2016,
ნასყიდობა,

30000USD

, , ქალაქი ბათუმი,
შერიფ ხიმშიაშვილის
ქუჩა, N 25, 36,11 კვ.მ

რეგისტრირებულია
საქართველოში

თამარი ლომინაძე
100% ბინა

08.07.2015,
ნასყიდობა,

, , ქალაქი ბათუმი,
შერიფ ხიმშიაშვილის

რეგისტრირებულია
საქართველოში
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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

რეგისტრაციის
დეტალები

თუ ნივთი საერთო
საკუთრებაში

იმყოფება, მიუთითეთ
თანამესაკუთრეები
(თუ თანამესაკუთრე

თქვენი ოჯახის წევრია
მიუთითეთ მისი

პროცენტული წილი)

შენიშვნა

45000USD ქუჩა, N 25, 46,15 კვ.მ

თამარი ლომინაძე
100% ბინა

25.12.2018,
ნასყიდობა,

115000USD

, , ქალაქი თბილისი ,
გივი კარტოზიას ქუჩა

N4, 113,58 კვ.მ

რეგისტრირებულია
საქართველოში

თამარი ლომინაძე
100% აგარაკი

08.09.2016,
ნასყიდობა,

20000USD

, , ბორჯომის
მუნიციპალიტეტი,

დაბა ბაკურიანი, კობა
წაქაძის ქუჩა, N 18ა,

78,7 კვ.მ

რეგისტრირებულია
საქართველოში

ზაზა ლომინაძე 100% მიწის ნაკვეთი

08.07.2020,
ნასყიდობა,

4500GEL

, , მუნიციპალიტეტი
ვანი , სოფელი

ზეინდარი, 4686 კვ.მ

რეგისტრირებულია
საქართველოში

შენობა-ნაგებობები:
N1

ზაზა ლომინაძე 100% მიწის ნაკვეთი
20.08.2019, ჩუქება,

0

, , მუნიციპალიტეტი
ვანი , სოფელი

ზეინდარი, 400 კვ.მ

რეგისტრირებულია
საქართველოში

ზაზა ლომინაძე 100% მიწის ნაკვეთი

08.07.2020,
ნასყიდობა,

2300GEL

, , მუნიციპალიტეტი
ვანი , სოფელი

ზეინდარი, 2316 კვ.მ

რეგისტრირებულია
საქართველოში

ზაზა ლომინაძე 100% მიწის ნაკვეთი

17.07.2009,
ნასყიდობა,

20000USD

, , ქალაქი ქუთაისი ,
ქუჩა სოლომონ

პირველი , შესახვევი I
, N 9 , (ყოფ. ურიცკის
ქ. 1-ლი შეს. N9), 665

კვ.მ

რეგისტრირებულია
საქართველოში

შენობა-ნაგებობები:
N1 - 609.92
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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

რეგისტრაციის
დეტალები

თუ ნივთი საერთო
საკუთრებაში

იმყოფება, მიუთითეთ
თანამესაკუთრეები
(თუ თანამესაკუთრე

თქვენი ოჯახის წევრია
მიუთითეთ მისი

პროცენტული წილი)

შენიშვნა

ზაზა ლომინაძე 100% მიწის ნაკვეთი

28.12.2018,
მემკვიდრეობა,

0

, , მუნიციპალიტეტი
ვანი , სოფელი

ზეინდარი, 2600 კვ.მ

რეგისტრირებულია
საქართველოში

ზაზა ლომინაძე 100% ბინა

27.06.2005,
მემკვიდრეობა,

0

, , ქალაქი ქუთაისი ,
გამზირი დ.

აღმაშენებელი , N 50,
86,04 კვ.მ

რეგისტრირებულია
საქართველოში
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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)

შენიშვნა

ზაზა ლომინაძე
100%

მსუბუქი
ავტომანქანა

MERCEDES-BENZ E
350 LO777ZA 2016 ნასყიდობა 28000 EUR

ზაზა ლომინაძე
100%

მსუბუქი
ავტომანქანა

TOYOTA -RAV4
2013 LO707ZA 2014 ნასყიდობა 32500 USD

ზაზა ლომინაძე
100%

მსუბუქი
ავტომანქანა

TOYOTA -RAV4
2020 LO 007 ZA 2020 ნასყიდობა 26000 USD

გვერდი 5declaration.gov.ge



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

შენიშვნა
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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 შენიშვნა

თამარი ლომინაძე "თი–ბი–სი ბანკი" მიმდინარე 4754,48 USD (+)

თამარი ლომინაძე "თი–ბი–სი ბანკი" მიმდინარე 1263,64 GEL (+)

თამარი ლომინაძე "თი–ბი–სი ბანკი" მიმდინარე 0,26 USD (+)

ეკა ლომინაძე "თი–ბი–სი ბანკი" მიმდინარე 4,09 GEL (+)

ეკა ლომინაძე "თი–ბი–სი ბანკი" მიმდინარე 0 USD (+)

ეკა ლომინაძე "თი–ბი–სი ბანკი" მიმდინარე 0 EUR (+)

ზაზა ლომინაძე "ვი–თი–ბი ბანკი" მიმდინარე 763,87 USD (+)

ზაზა ლომინაძე "ვი–თი–ბი ბანკი" მიმდინარე 0 GEL (+)

ზაზა ლომინაძე "ვი–თი–ბი ბანკი" მიმდინარე 10 USD (+)

ზაზა ლომინაძე "თი–ბი–სი ბანკი" მიმდინარე 10002,48 EUR (+)

ზაზა ლომინაძე "თი–ბი–სი ბანკი" მიმდინარე 10210,82 GEL (+)

ზაზა ლომინაძე "საქართველოს ბანკი" მიმდინარე 0 GEL (+)

ზაზა ლომინაძე "საქართველოს ბანკი" მიმდინარე 31 GEL (+)

ზაზა ლომინაძე "საქართველოს ბანკი" მიმდინარე 0 GBP (+)

ზაზა ლომინაძე "საქართველოს ბანკი" მიმდინარე 0 EUR (+)

ზაზა ლომინაძე "საქართველოს ბანკი" მიმდინარე 0 USD (+)

ზაზა ლომინაძე "საქართველოს ბანკი" საკრედიტო 0 GEL (+)

თამარი ლომინაძე "თი–ბი–სი ბანკი" მიმდინარე 0,89 GEL (+)

თამარი ლომინაძე "თი–ბი–სი ბანკი" მიმდინარე 3,33 GEL (+)
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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 შენიშვნა

ზაზა ლომინაძე "თი–ბი–სი ბანკი" საკრედიტო 10000 GEL (+)

თამარი ლომინაძე "თი–ბი–სი ბანკი" მიმდინარე 0,9 GEL (+)

ზაზა ლომინაძე "თი–ბი–სი ბანკი" მიმდინარე 10000,5 USD (+)

გვერდი 8declaration.gov.ge



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 შენიშვნა

ზაზა ლომინაძე 75000 EUR დანაზოგი

ზაზა ლომინაძე 30000 USD დანაზოგი
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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.

საკუთარი წილის
ოდენობა (%)

პარტნიორის ვინაობა
(სახელი,

გვარი/იურიდიული
პირი)

საწარმოს
საქმიანობით წინა
წლის პირველი
იანვრიდან 31

დეკემბრის ჩათვლით
მიღებული

შემოსავალი (ხელზე
აღებული თანხა)

შენიშვნა

ზაზა ლომინაძე

შეზღუდული
პასუხისმგებლობის

საზოგადოება შპს ლჯ
და კო -

ტუბერკულოზისა და
ინფექციურ

პათოლოგიათა
ცენტრი

საქართველო,
ქუთაისი, ჩხობაძის ქ.,

N 20

მეწილე,
21.01.2021 - წილის

მართვის გადაბარება
სხვა პირზე, სსიპ

საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო,

27.05.2015

25% 1) მირიან ჭეიშვილი
2) შალვა ჯიქია 0

ზაზა ლომინაძე

შეზღუდული
პასუხისმგებლობის
საზოგადოება შპს

კლინიკა-ლჯ
საქართველო,

ქ.ქუთაისი,
ჩეჩელაშვილის ქ.,

N6ა

მეწილე,
31.07.2002 - წილის

მართვის გადაბარება
სხვა პირზე, ქუთაისის

სასამართლო,
25.07.2002

35% 1) შალვა ჯიქია
2) მირიან ჭეიშვილი 0 GEL

ზაზა ლომინაძე

შეზღუდული
პასუხისმგებლობის
საზოგადოება შპს

ჭადრაკი ტვ
საქართველო, ქ.

თბილისი,
საბურთალოს

რაიონი, აფაქიძის ქ.,
N 11, სართული 8, ბ.

138

მეწილე,
15.04.2019 - წილის

მართვის გადაბარება
სხვა პირზე, სსიპ

საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო,

31.03.2019

40%

1) გენადი
უჩუმბეგაშვილი

2) კახაბერ
ვარადაშვილი

0 GEL
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საქართველოში ან სხვა ქვეყანაში თქვენი, თქვენი ოჯახის წევრის მონაწილეობა სამეწარმეო საქმიანობაში (დაკავშირებული
საწარმოები)

ძირითადი საწარმოს საფირმო
სახელწოდება და

სამართლებრივი ფორმა

არაძირითადი საწარმოს
დასახელება და

სამართლებრივი ფორმა

არაძირითადი საწარმოს
საქმიანობის სახეობა

ძირითადი საწარმოს წილის
ოდენობა (%)

არაძირითადი საწარმოს
პარტნიორები

შეზღუდული პასუხისმგებლობის
საზოგადოება შპს ლჯ და კო -

ტუბერკულოზისა და ინფექციურ
პათოლოგიათა ცენტრი

შეზღუდული პასუხისმგებლობის
საზოგადოება შპს ლჯ და

კომპანია - დასავლეთ
საქართველოს ტუბერკულოზისა
და ინფექციურ პათოლოგიათა

ცენტრი

95% 1) სახელმწიფო
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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)

შენიშვნა

ზაზა ლომინაძე
საქართველოს
პარლამენტის

აპარატი

საქართველოს
პარლამენტის წევრი 01.01.2021 31.12.2021 44390,4 GEL

ზაზა ლომინაძე

სს აბდი იბრაჰიმ ილაჩ
სანაი ვე ტიკარეტ
ანონიმ შირკეტის
საქართველოს

წარმომადგენლობა

ლექტორი 01.01.2021 31.12.2021 1025,51 GEL

მოხსენება
სამეცნიერო-
სამედიცინო

კონფერენცია

ზაზა ლომინაძე
შპს ბერლინ-ჰემი/ა.

მენარინი
დისთრიბუშენ ჯორჯია

ლექცია 01.01.2021 31.12.2021 256,48 GEL

სამედიცინო-
სამეცნიერო

კონფერენციაზე
მოხსენება

ზაზა ლომინაძე შპს კლინიკა-ლჯ დამფუძვნებელი 01.01.2021 31.12.2021 58405,5 GEL

მიღებული
შემოსავალი

წარმოადგენს ვალის
დაბრუნებას
კომპანიიდან

თამარი ლომინაძე შპს კლინიკა -ლჯ ადმინისტრატორი 01.01.2021 31.12.2021 16960 GEL

ეკა ლომინაძე მეიჯერელ ჯორჯია უფროსი აგენტი 01.01.2021 31.12.2021 11776 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

შენიშვნა
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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 შენიშვნა
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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) შენიშვნა

ზაზა ლომინაძე ხელფასი შემოსავალი, 35176,6 GEL

ნოემბრისა და დეკემბრის ხელფასი შპს
"კლინიკა- ლჯ" -ში შესრულებული

სამუშაოს ანაზღაურება 2020 წლის 10
დეკემბრამდე

ზაზა ლომინაძე ხელფასი შემოსავალი, 17373,4 GEL კლინიკა ლჯ- ში შესრულებული სამუშაოს
ანაზღურება 2020 წლის 10 დეკემბრამდე..

ზაზა ლომინაძე ვალის დაბრუნება შემოსავალი, 127785 GEL

შპს კლინიკა ელჯი დაუბრუნა
კლინიკისათვის დროებით მიცემული

თანხა, რომლის ჩარიცხვა განხორციელდა
2021 წლის 22 ივნისს, რითიც დაიფარა

ბანკის სასესხო ვალდებულება

ზაზა ლომინაძე ზედმეტად გადახდილი თანხის დაბრუნება შემოსავალი, 12500 GEL
2015 -2017 წლებში , როგორც შპს კლინიკა

ელჯის დამფუძნებლის მიერ ზედმეტად
გადახდილი თანხის უკან დაბრუნება

ზაზა ლომინაძე ზარალის ანაზღაურება შემოსავალი, 5560 GEL სადაზღვევო კომპანია ირაოდან,
ავტომობილის ზარალის ანაზღაურება

თამარი ლომინაძე დამატებითი შენატანის უკან დაბრუნება შემოსავალი, 10000 GEL 2021 წლის 27 სექტემბერს შეცდომით
ჩარიცხული თანხის უკან დაბრუნება

თამარი ლომინაძე შეცდომით ჩარიცხული თანხა გასავალი, 10000 GEL
შეცდომით დარიცხული თანხის უკან

დაბრუნება, რომელიც განხორციელდა
2021 წლის 29 სექტემბერს

ზაზა ლომინაძე ხელფასი შემოსავალი, 2157 USD

კლინიკა ლჯ- ში, საერთაშორისო
კლინიკური კვლევის ფარგლებში

შესრულებული სამუშაოს ანაზღურება 2020
წლის 10 დეკემბრამდე

ზაზა ლომინაძე ხელფასი შემოსავალი, 3128,88 USD

კლინიკა ლჯ-ში საერთაშორისო
კლინიკური კვლევის ფარგლებში

შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურება
2020 წლის 10 დეკემბრამდე
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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) შენიშვნა

ზაზა ლომინაძე ხელფასი შემოსავალი, 10550 GEL

კლინიკა ლჯ-ში საერთაშორისო
კლინიკური კვლევის ფარგლებში

შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურება
2020 წლის 10 დეკემბრამდე

ზაზა ლომინაძე სწავლის გადასახადი გასავალი, 2250 GEL დოქტორანტურის მესამე კურსის სწავლის
საფასური

ეკა ლომინაძე სწავლის გადასახადი გასავალი, 2875 GEL შვილის სწავლის საფასურის გადასახადი
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