
თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაცია

სახელი, გვარი: ბეჟან წაქაძე #137082

თანამდებობის პირის დეკლარაცია ჩაბარებულია: 28.02.2022

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

დაბადების ადგილი, დაბადების თარიღი: საქართველო, ზესტაფონი, სოფელი სვირი 17.02.1960

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

ნონა ბურკაძე საქართველო, ვანი 19.05.1969 მეუღლე

გვერდი 1declaration.gov.ge



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

ნონა ბურკაძე 100% აგარაკი
2013, ნასყიდობა,

1069200GEL

საქართველო,
თბილისი, სოფელი
წავკისი, 325,87 კვ.მ

არ არის
რეგისტრირებული ან
რეგისტრირებულია

საზღვარგარეთ

ბეჟან წაქაძე 100% ბინა
2016, ნასყიდობა,

2673000GEL

საქართველო,
თბილისი, აბაშიძის

ქუჩა N70, 576,13 კვ.მ

არ არის
რეგისტრირებული ან
რეგისტრირებულია

საზღვარგარეთ

ბეჟან წაქაძე 100% ბინა
2015, ნასყიდობა,

825000GEL

უკრაინა, კიევი, -, 85
კვ.მ

არ არის
რეგისტრირებული ან
რეგისტრირებულია

საზღვარგარეთ

ბეჟან წაქაძე 100% მიწის ნაკვეთი
2020, ნასყიდობა,

497310GEL

საქართველო,
მცხეთა, სოფელი

წოდორეთი, 1507 კვ.მ

არ არის
რეგისტრირებული ან
რეგისტრირებულია

საზღვარგარეთ

ბეჟან წაქაძე 100% სამზარეულო და
დამხმარე ფართი

2020, ნასყიდობა,

132000GEL

საქართველო,
თბილისი, პავლე

ინგოროყვას ქ.N17-
18, 100 კვ.მ

არ არის
რეგისტრირებული ან
რეგისტრირებულია

საზღვარგარეთ

ბეჟან წაქაძე 100% აგარაკი
1916, ნასყიდობა,

1756128GEL

საქართველო,
მცხეთა, სოფელი

წოდორეთი, 266,08
კვ.მ

არ არის
რეგისტრირებული ან
რეგისტრირებულია

საზღვარგარეთ

ნონა ბურკაძე 100% მიწის ნაკვეთი

10.09.2015,
ნასყიდობა,

9910GEL

, , რაიონი ვანი ,
სოფელი მუქედი,

9910 კვ.მ

რეგისტრირებულია
საქართველოში

გვერდი 2declaration.gov.ge



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

ნონა ბურკაძე 100% სახელოსნო

20.09.2012,
ნასყიდობა,

194040GEL

, , ქალაქი თბილისი,
ვახტანგ

ბოჭორიშვილის ქუჩა,
N 1 (ყოფ.

ფიზკულტურის), 73,5
კვ.მ

რეგისტრირებულია
საქართველოში

ნონა ბურკაძე 100% ავტოფარეხი

05.11.2013, ი/ბ
ამხანაგობა

"ჭავჭავაძის გ.83"-ის
დამფ.კრების ოქმი,

33000GEL

, , ქალაქი თბილისი ,
გამზირი ილია

ჭავჭავაძის , N 83, 20
კვ.მ

რეგისტრირებულია
საქართველოში

ნონა ბურკაძე 100% ავტოფარეხი

20.09.2012,
ნასყიდობა,

16500GEL

, , ქალაქი თბილისი,
ვახტანგ

ბოჭორიშვილის ქუჩა,
N 1 (ყოფ.

ფიზკულტურის), 16,5
კვ.მ

რეგისტრირებულია
საქართველოში

ნონა ბურკაძე 100% ტექნიკური
მოხმარების ტერასა

20.09.2012,
ნასყიდობა,

706860GEL

, , ქალაქი თბილისი ,
ქუჩა ილო მოსაშვილი

, N 13, 142,8 კვ.მ

რეგისტრირებულია
საქართველოში

ნონა ბურკაძე 100% ავტოფარეხი

20.09.2012,
ნასყიდობა,

16500GEL

, , ქალაქი თბილისი,
ვახტანგ

ბოჭორიშვილის ქუჩა,
N 1 (ყოფ.

ფიზკულტურის), 16,5
კვ.მ

რეგისტრირებულია
საქართველოში

ნონა ბურკაძე 100% მიწის ნაკვეთი
10.09.2015,
ნასყიდობა,

, , რაიონი ვანი ,
სოფელი მუქედი,

რეგისტრირებულია
საქართველოში

გვერდი 3declaration.gov.ge



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

29869GEL 29869 კვ.მ

ნონა ბურკაძე 100% მიწის ნაკვეთი

12.02.2013,
ნასყიდობა,

132000GEL

, , ქალაქი თბილისი,
სოფელი წავკისი,

ვახტანგ გორგასლის
ქუჩა, N 25, 992 კვ.მ

რეგისტრირებულია
საქართველოში

შენობა-ნაგებობები:
N1, N2, N3, N4

ნონა ბურკაძე 100% ბინა

20.09.2012,
ნასყიდობა,

105600GEL

, , ქალაქი თბილისი ,
ქუჩა სამტრედია ,
კორპუსი 3, 0 კვ.მ

რეგისტრირებულია
საქართველოში

ნონა ბურკაძე 100% სამზარეულო და
დამხმარე ფართი

20.09.2012,
ნასყიდობა,

425700GEL

, , ქალაქი თბილისი ,
ქუჩა ილო მოსაშვილი

, N 13, 86 კვ.მ

რეგისტრირებულია
საქართველოში

ბეჟან წაქაძე 100% მიწის ნაკვეთი
22.03.2021, ჩუქება,

0

, , მუნიციპალიტეტი
ზესტაფონი , სოფელი

II სვირი, 4301 კვ.მ

რეგისტრირებულია
საქართველოში

ბეჟან წაქაძე 100% მიწის ნაკვეთი

12.12.2019,
მემკვიდრეობა,

0

, , მუნიციპალიტეტი
ზესტაფონი , სოფელი

მეორე სვირი, 1370
კვ.მ

რეგისტრირებულია
საქართველოში

ბეჟან წაქაძე 100% ბინა

07.02.2013, ი/ბ
ამხანაგობა

"ჭავჭავაძის გ.83"-ის
დამფ.კრების ოქმი,

1GEL

, , ქალაქი თბილისი ,
გამზირი ილია

ჭავჭავაძის , N 83, 94,6
კვ.მ

რეგისტრირებულია
საქართველოში

გვერდი 4declaration.gov.ge



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

ბეჟან წაქაძე 100% მიწის ნაკვეთი
22.03.2021, ჩუქება,

0

, , მუნიციპალიტეტი
ზესტაფონი , სოფელი

მეორე სვირი, 1215
კვ.მ

რეგისტრირებულია
საქართველოში

ბეჟან წაქაძე 100% მიწის ნაკვეთი

10.10.2019,
მემკვიდრეობა,

0

, , მუნიციპალიტეტი
ზესტაფონი , სოფელი

მეორე სვირი, 1985
კვ.მ

რეგისტრირებულია
საქართველოში

ბეჟან წაქაძე 100% მიწის ნაკვეთი

10.10.2019,
მემკვიდრეობით
მიღებულ მიწაზე

აგარაკის
მშენებლობა,

100000GEL

, , ზესტაფონის
მუნიციპალიტეტი,
სოფელი მეორე

სვირი, 1-ლი ქუჩის III
ჩიხი N1, 1380 კვ.მ

რეგისტრირებულია
საქართველოში

ბეჟან წაქაძე 100% მიწის ნაკვეთი
22.03.2021, ჩუქება,

1GEL

, , მუნიციპალიტეტი
ზესტაფონი , სოფელი

მეორე სვირი, 1210
კვ.მ

რეგისტრირებულია
საქართველოში

ბეჟან წაქაძე 100% მიწის ნაკვეთი

01.11.2013,
ნასყიდობა,

3000GEL

, , რაიონი ზესტაფონი
, სოფელი მეორე

სვირი, 500 კვ.მ

რეგისტრირებულია
საქართველოში

ბეჟან წაქაძე 100% არასაცხოვრებელი
ფართი

06.02.2005,
ნასყიდობა,

132000GEL

, , ქალაქი თბილისი ,
მიკრო/რაიონი

მუხიანის III , კორპუსი
5, 74,32 კვ.მ

რეგისტრირებულია
საქართველოში

ნონა ბურკაძე 100% ბინა
05.06.2012,
ნასყიდობა,

, , ქალაქი თბილისი ,
ქუჩა ინგოროყვა , N

რეგისტრირებულია
საქართველოში

გვერდი 5declaration.gov.ge



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

2640000GEL
19 , (ნაკვ. 50/005),

446,4 კვ.მ

ბეჟან წაქაძე 100% ავტოფარეხი

19.07.2016,
ნასყიდობა,

39600GEL

, , ქალაქი თბილისი ,
ქუჩა მთაწმინდის , N

27, 17,6 კვ.მ

რეგისტრირებულია
საქართველოში

გვერდი 6declaration.gov.ge



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

ბეჟან წაქაძე 100% ფერწერული
ტილო

ბ. შერპალოვი,
ნატურმორტი 2013 ნასყიდობა 82500 GEL

ბეჟან წაქაძე 100% ფერწერული
ტილო

ო. ტიმჩენკო,
"პრინცესა" 2013 ნასყიდობა 165000 GEL

ბეჟან წაქაძე 100% ფერწერული
ტილო

ო. ტიმჩენკო,
"თაიგული" 2013 ნასყიდობა 49500 GEL

ბეჟან წაქაძე 100% ფერწერული
ტილო

ბ. შერპალოვი,
"გემი" 2014 ნასყიდობა 148500 GEL

ბეჟან წაქაძე 100% ფერწერული
ტილო

ე. ახვლედიანი,
პეიზაჟი, "ზამთარი" 2014 ნასყიდობა 66000 GEL

ბეჟან წაქაძე 100% ფერწერული
ტილო

ე. ახვლედიანი,
"ბელინსკის ქუჩა" 2014 ნასყიდობა 66000 GEL

ბეჟან წაქაძე 100% ფერწერული
ტილო

ი.ჯუღაშვილი
(ი.სტალინი),
"თაიგული"

2016 ნასყიდობა 66000 GEL

ბეჟან წაქაძე 100% ფერწერული
ტილო გ.ბუღაძე, პეიზაჟი 2019 ნასყიდობა 33000 GEL

ბეჟან წაქაძე 100% საყოფაცხოვრებო
ტექნიკა შოპარდი, საათი 2010 ნასყიდობა 49500 GEL

ბეჟან წაქაძე 100% ცეცხლსასროლი
იარაღი

მოოქროვილი
პარაბელუმი 2016 ნასყიდობა 82500 GEL

გვერდი 7declaration.gov.ge



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

ბეჟან წაქაძე 100% ცეცხლსასროლი
იარაღი

მაუზერი, ხის
ჩასადებით
(კაბურით)

2017 ნასყიდობა 37950 GEL

ბეჟან წაქაძე 100% მსუბუქი
ავტომანქანა

Reng-Rover
(FF008FF) 2015 ნასყიდობა 613800 GEL

ბეჟან წაქაძე 100% მსუბუქი
ავტომანქანა

MERSEDES-BENZ
(SP509SP) 2020 ნასყიდობა 660000 GEL

გვერდი 8declaration.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

გვერდი 9declaration.gov.ge



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

ბეჟან წაქაძე "საქართველოს ბანკი" მიმდინარე 492,26 GEL (+)

ბეჟან წაქაძე "თი–ბი–სი ბანკი" მიმდინარე 0 GEL (+)

გვერდი 10declaration.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

ბეჟან წაქაძე 30000 GEL 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

ბეჟან წაქაძე

შეზღუდული
პასუხისმგებლობის
საზოგადოება შპს

სოლიდი
საქართველო, ქ.
თბილისი, ვაკის

რაიონი, მოსაშვილის
ქ., №13, სართული №3

მეწილე,
09.10.2013 -

11.12.2020, სსიპ
საჯარო რეესტრის

ეროვნული სააგენტო,
08.10.2013

40% 1) თენგიზ გობეჩია 0
მართვაში

გადაცემულია სხვა
პიროვნებაზე

ბეჟან წაქაძე

შეზღუდული
პასუხისმგებლობის

საზოგადოება შპსლა
გრანდე დიმორა
საქართველო,

ქ.თბილისი, ძველი
თბილისის რაიონი,
თამარ მეფის გამზ.,

N5, ბ. 41

მეწილე,
20.06.2014 -

11.12.2020, სსიპ
საჯარო რეესტრის

ეროვნული სააგენტო,
19.06.2014

50% 1) ზურაბ ბელთაძე 0
მართვაში

გადაცემულია სხვა
პიროვნებაზე

ბეჟან წაქაძე

შეზღუდული
პასუხისმგებლობის
საზოგადოება შპს

დავით ტატიშვილის
სპორტული

მედიცინის და
რეაბილიტაციის

ცენტრი
საქართველო,
თბილისი, ვაკე-
საბურთალოს

რაიონი, სანდრო
ეულის

ქ.N7/ქ.საბურთალოს

მეწილე,
05.11.2014 -

11.12.2020, სსიპ
საჯარო რეესტრის

ეროვნული სააგენტო,
04.11.2014

50%
1) დავით ტატიშვილი

2) ეკატერინე
ამაღლობელი

0
მართვაში

გადაცემულია სხვა
პიროვნებაზე
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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

საცხოვრებელი
რაიონი, კვ5, სანდრო
ეულის ქN5(ნაკვეთი

07/029)

ბეჟან წაქაძე

შეზღუდული
პასუხისმგებლობის
საზოგადოება შპს

ჯორჯიან
დეველოპმენტ გრუპ +

საქართველო,
თბილისი,

მთაწმინდის რაიონი,
ინგოროყვას ქ., N19,
საოფისე ფართი N2

მეწილე,
13.05.2012 -

11.12.2020, სსიპ
საჯარო რეესტრის

ეროვნული სააგენტო,
12.05.2011

50% 1) ბიძინა წაქაძე 0
მართვაში

გადაცემულია სხვა
პიროვნებაზე

ბეჟან წაქაძე

შეზღუდული
პასუხისმგებლობის
საზოგადოება შპს

მაგნოლია
საქართველო, ქ.

თბილისი,
მთაწმინდის რაიონი,
კირილე უკლებას ქ.

N5

მეწილე,
22.10.2018 -

11.12.2020, სსიპ
საჯარო რეესტრის

ეროვნული სააგენტო,
21.10.2018

100% 0
მართვაში

გადაცემულია სხვა
პიროვნებაზე

ბეჟან წაქაძე

შეზღუდული
პასუხისმგებლობის

საზოგადოება შპს ჯდჯ
იმერეთი

საქართველო,
თბილისი, გლდანის
რაიონი, მუხიანის III

მეწილე,
28.12.2017 -

11.12.2020, სსიპ
საჯარო რეესტრის

ეროვნული სააგენტო,
27.12.2017

100% 0
მართვაში

გადაცემულია სხვა
პიროვნებაზე
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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

მ/რ, კორპ. 5

ბეჟან წაქაძე

შეზღუდული
პასუხისმგებლობის

საზოგადოება შპს ჯდჯ
პლაზა საქართველო,

ქ. თბილისი, ძველი
თბილისის რაიონი,

ინგოროყვას ქ., № 19,
საოფისე ფართი № 2

მეწილე,
26.10.2016 -

11.12.2020, სსიპ
საჯარო რეესტრის

ეროვნული სააგენტო,
25.10.2016

100% 0
მართვაში

გადაცემულია სხვა
პიროვნებაზე
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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 ჯორჯიან

დეველოპმენტ გრუპ +

შეზღუდული პასუხისმგებლობის
საზოგადოება შპსჯდჯ ინდუსტრი 75% 1) თამარ ფხალაძე

2) იოსები კიტოვანი
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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

ბეჟან წაქაძე
საქართველოს
პარლამენტის

აპარატი

#21 ოლქის
მაჟორიტარი

დეპუტატი
01.01.2021 31.12.2021 44612,4 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

ბეჟან წაქაძე ჩუქება შემოსავალი, 27225,4 GEL ბიძინა წაქაძის (შვილი) საჩუქარი

ბეჟან წაქაძე კომუნალური ხარჯი გასავალი, 16200 GEL

ბეჟან წაქაძე საოჯახო და პირადი ხარჯი გასავალი, 32398,8 GEL

ბეჟან წაქაძე ქველმოქმედება გასავალი, 43239 GEL
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