
თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაცია

სახელი, გვარი: ელგუჯა გოცირიძე #135787

თანამდებობის პირის დეკლარაცია ჩაბარებულია: 30.12.2021

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

დაბადების ადგილი, დაბადების თარიღი: საქართველო, თერჯოლა 20.03.1958

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

რუსუდან ავალიანი საქართველო, ცაგერი 17.06.1958 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

ელგუჯა გოცირიძე
100% მიწის ნაკვეთი

18.05.2020,
ნასყიდობა,

0

, , ქალაქი თბილისი ,
დაბა კოჯორი, 42 კვ.მ

რეგისტრირებულია
საქართველოში

აღნიშნული ქონება
შეეძენილია
,სასოფლო-
სამეურნეო

დაზუსტებული
ფართობი 800 კვ.მ

შენობა-ნაგებობასთან
ერთად (საერთო

ღირებულებით 310
000 $)

რუსუდან ავალიანი
13%

იტალიურ ეზოში ორი
საცხოვრებელი

ფართი

18.08.2021,
ნასყიდობა,

95000USD

, , ქალაქი თბილისი ,
ქუჩა ღამბაშიძე , N 6,

854 კვ.მ

რეგისტრირებულია
საქართველოში

შენობა-ნაგებობები:
N1, N2, N3

ვალერიანი

ზურაშვილი

შალვა წვერაიძე

ბორის

გვარჯალაძე

ვასილ

ელიზბარაშვილი

ნუნუ ბახტაძე

სიმონ

პაკაცოშვილი

გენო კობახიძე

ნათელა

ქუმსიაშვილი

თინათინ

ქუმსიაშვილი

ლორინდა

მარტინიძე

ორი ბინა, ერთის
ფართობია -48.9კვ.მ
(შეძენილია 2015 წ)

და მეორის -
65,48კვ.მ(შეძენილია

2013 წ), რეესტრში არ
არის ცალცალკე

რეგისტრირებული
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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

კალანდარიშვილ

ი

კახა ებანოიძე

"ჩაჩავას კლინიკა"

ჯემალი

პაპუაშვილი

რომან

ბერუაშვილი

მარიამი

სამნაშვილი

რუსუდან ავალიანი
100%

არასაცხოვრებელი
ფართი

19.04.2010,
ამხანაგობაიმედი-
89ის კრების ოქმი,

0

, , ქალაქი თბილისი ,
ქუჩა ოთარ

ონიაშვილი , N 71,
49,2 კვ.მ

რეგისტრირებულია
საქართველოში

რუსუდან ავალიანი
100% მიწის ნაკვეთი

05.04.2005,
ნასყიდობა,

5000GEL

, , ქალაქი თბილისი ,
ტაბახმელა , სოფელი

წავკისი, 1000 კვ.მ

რეგისტრირებულია
საქართველოში

რუსუდან ავალიანი
100% ბინა

18.01.2008, ჩუქება,

0

, , ქალაქი თბილისი ,
ქუჩა შალვა ნუცუბიძე ,

N 14გ, 280,34 კვ.მ

რეგისტრირებულია
საქართველოში

რუსუდან ავალიანი
100%

არასაცხოვრებელი
ფართი

19.04.2010,
ამხანაგობაიმედი-

, , ქალაქი თბილისი ,
ქუჩა ოთარ

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

89ის კრების ოქმი,

0

ონიაშვილი , N 71,
23,8 კვ.მ

რუსუდან ავალიანი
100% ბინა

19.04.2010, თბილისის
საბურთალოს

რაიონის გამგეობის
1996 #9.5.153

გადაწყვეტილებით.,

80000USD

, , ქალაქი თბილისი ,
ქუჩა ოთარ

ონიაშვილი , N 71,
212,14 კვ.მ

რეგისტრირებულია
საქართველოში

რუსუდან ავალიანი
100%

არასაცხოვრებელი
ფართი

18.01.2008, ჩუქება,

0

, , ქალაქი თბილისი ,
ქუჩა შალვა ნუცუბიძე ,

N 14გ, 21 კვ.მ

რეგისტრირებულია
საქართველოში

რუსუდან ავალიანი
100% ავტოფარეხი

11.03.2015,
ნასყიდობა,

25000USD

, , ქალაქი თბილისი ,
ქუჩა შალვა ნუცუბიძე ,

N 14გ, 35 კვ.მ

რეგისტრირებულია
საქართველოში

ავტოფარეხთან
ერთად, ნასყიდობის

ხელშეკრულებით
შეძენილია

არასაყოფაცხოვრებო
ფართი , ნუცუბიძის 14

გ. სარდაფი #6, 33
კვ.მ. საერთო

ღირებულებით 25 000
აშშ დოლარი, ორივე

ქონება
რეგისტრირებულია

ერთ საკ.კოდით.

რუსუდან ავალიანი
100%

არასაცხოვრებელი
ფართი

19.04.2010,
ამხანაგობაიმედი-
89ის კრების ოქმი,

0

, , ქალაქი თბილისი ,
ქუჩა ოთარ

ონიაშვილი , N 71,
5,26 კვ.მ

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

რუსუდან ავალიანი
100% ავტოფარეხი

18.01.2008, ჩუქება,

0

, , ქალაქი თბილისი ,
ქუჩა შალვა ნუცუბიძე ,

N 14გ, 0 კვ.მ

რეგისტრირებულია
საქართველოში 33 კვ.მ

ელგუჯა გოცირიძე
100% მიწის ნაკვეთი

21.12.2003,
ნასყიდობა,

15000GEL

, , ქალაქი თბილისი ,
დაბა კოჯორი, 0 კვ.მ

რეგისტრირებულია
საქართველოში 1500 კვ.მ

ელგუჯა გოცირიძე
100%

საცხოვრებელი
სახლი

2005, ჩემს მიერ
აშენებული,

200000GEL

საქართველო,
თბილისი, დაბა

კოჯორი, 1500 კვ.მ

არ არის
რეგისტრირებული ან
რეგისტრირებულია

საზღვარგარეთ

ელგუჯა გოცირიძე
100% მიწის ნაკვეთი

21.05.2016,
ნასყიდობა,

3000USD

, , ქალაქი თბილისი ,
სოფელი დიღომი, 17

კვ.მ

რეგისტრირებულია
საქართველოში

ელგუჯა გოცირიძე
100% მიწის ნაკვეთი

27.02.2015,
ნასყიდობა,

75000USD

, , ქალაქი თბილისი,
შალვა ღამბაშიძის
ქუჩა, N 2, 152 კვ.მ

რეგისტრირებულია
საქართველოში

ელგუჯა გოცირიძე
100%

სასოფლო-
სამეურნეო,

დაზუსტებული
ფართობი 800 კვ.მ.
შენობა-ნაგებობის
ჩამონათვალი: (#

1.#2-საერთო ფართი
649,3 მშენებარე)

18.05.2020,
ნასყიდობა,

310000USD

, , ქალაქი თბილისი,
დაბა კოჯორი,

გიორგი ოდიშელიძის
I შესახვევი, N 1ა, 800

კვ.მ

რეგისტრირებულია
საქართველოში

შენობა-ნაგებობები:
N1 (მშენებარე) N2

(მშენებარე) ( N1 და
N2 შენობის საერთო

ფართი 649.3 კვ.მ
საცხოვრებელი

ფართი 256.8 კვ.მ
საზაფხულო ფართი
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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

115.9 კვ.მ სარდაფის
ფართი 115.2 კვ.მ
კიბის უჯრედის და

სადარბაზოს ფართი
67.2 კვ.მ

ავტოსადგომის
ფართი 94.2 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)

შენიშვნა
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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

შენიშვნა

ელგუჯა
გოცირიძე

ჩაჩავას
კლინიკა აქცია 18208 GEL ნასყიდობა 2001 1 GEL 18208

ელგუჯა
გოცირიძე

ჩაჩავას
კლინიკა აქცია 37554 GEL ნასყიდობა 2002 1 GEL 37554

ელგუჯა
გოცირიძე

ჩაჩავას
კლინიკა აქცია 26174 GEL ნასყიდობა 2003 1 GEL 26174

ელგუჯა
გოცირიძე

ჩაჩავას
კლინიკა აქცია 3414 GEL ნასყიდობა 2004 1 GEL 3414

ელგუჯა
გოცირიძე

ჩაჩავას
კლინიკა აქცია 10242 GEL ნასყიდობა 2005 1 GEL 10242

ელგუჯა
გოცირიძე

ჩაჩავას
კლინიკა აქცია 75108 GEL ნასყიდობა 2006 1 GEL 75108

ელგუჯა
გოცირიძე

ჩაჩავას
კლინიკა აქცია 106972 GEL ნასყიდობა 2007 1 GEL 106972

ელგუჯა
გოცირიძე

ჩაჩავას
კლინიკა აქცია 19346 GEL ნასყიდობა 2008 1 GEL 19346

ელგუჯა
გოცირიძე

ჩაჩავას
კლინიკა აქცია 17070 GEL ნასყიდობა 2009 1 GEL 17070

ელგუჯა
გოცირიძე

ჩაჩავას
კლინიკა აქცია 12518 GEL ნასყიდობა 2010 1 GEL 12518

ელგუჯა
გოცირიძე

ჩაჩავას
კლინიკა აქცია 9104 GEL ნასყიდობა 2011 1 GEL 9104

ელგუჯა
გოცირიძე

ჩაჩავას
კლინიკა აქცია 390000 USD ნასყიდობა 2014 1 GEL 44382

ელგუჯა
გოცირიძე

ჩაჩავას
კლინიკა აქცია 0 GEL ჩუქება 2015 1 USD 55762
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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

შენიშვნა

ელგუჯა
გოცირიძე

ჩაჩავას
კლინიკა აქცია 441000 USD ნასყიდობა 2015 1 GEL 63728

ელგუჯა
გოცირიძე

ჩაჩავას
კლინიკა აქცია 20000 USD ნასყიდობა 2016 1 GEL 2276

ელგუჯა
გოცირიძე

ჩაჩავას
კლინიკა აქცია 10000 USD ნასყიდობა 2019 1 GEL 1138

ელგუჯა
გოცირიძე ჩაჩვას კლინიკა აქცია 7000 USD ნასყიდობა 2019 1 GEL 1138
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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

ელგუჯა გოცირიძე „ტერა ბანკი“ მიმდინარე 6,38 EUR (+)

ელგუჯა გოცირიძე „ტერა ბანკი“ მიმდინარე 5,97 USD (+)

ელგუჯა გოცირიძე „ტერა ბანკი“ მიმდინარე 3439,44 GEL (+)

ელგუჯა გოცირიძე „ტერა ბანკი“ მიმდინარე 18,66 USD (+)

ელგუჯა გოცირიძე „ტერა ბანკი“ დეპოზიტი 154500 USD (+)

ელგუჯა გოცირიძე „ტერა ბანკი“ დეპოზიტი 663722,4 USD (+)

რუსუდან ავალიანი „ტერა ბანკი“ დეპოზიტი 307200 USD (+)

რუსუდან ავალიანი „ტერა ბანკი“ დეპოზიტი 204400 USD (+)

რუსუდან ავალიანი "თი–ბი–სი ბანკი" მიმდინარე 754,68 GEL (+)

რუსუდან ავალიანი "თი–ბი–სი ბანკი" მიმდინარე 237001,09 USD (+)

რუსუდან ავალიანი "თი–ბი–სი ბანკი" მიმდინარე 0,16 EUR (+)

რუსუდან ავალიანი "თი–ბი–სი ბანკი" მიმდინარე 0,16 EUR (+)

რუსუდან ავალიანი "თი–ბი–სი ბანკი" მიმდინარე 0,16 EUR (+)

რუსუდან ავალიანი "თი–ბი–სი ბანკი" მიმდინარე 2,72 EUR (+)

რუსუდან ავალიანი "თი–ბი–სი ბანკი" მიმდინარე 0,01 USD (+)

რუსუდან ავალიანი "თი–ბი–სი ბანკი" მიმდინარე 3,48 EUR (+)

ელგუჯა გოცირიძე "თი–ბი–სი ბანკი" მიმდინარე 5229,45 USD (+)

ელგუჯა გოცირიძე "თი–ბი–სი ბანკი" მიმდინარე 5458,47 EUR (+)

ელგუჯა გოცირიძე "თი–ბი–სი ბანკი" მიმდინარე 0,96 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 შენიშვნა

ელგუჯა გოცირიძე "თი–ბი–სი ბანკი" მიმდინარე 9,97 EUR (+)

ელგუჯა გოცირიძე "თი–ბი–სი ბანკი" მიმდინარე 2,1 EUR (+)

ელგუჯა გოცირიძე "პროკრედიტ ბანკი" მიმდინარე 699,07 EUR (+)

ელგუჯა გოცირიძე "პროკრედიტ ბანკი" მიმდინარე 19500,88 GEL (+)

ელგუჯა გოცირიძე "პროკრედიტ ბანკი" მიმდინარე 89,47 USD (+)
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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 შენიშვნა
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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

ელგუჯა გოცირიძე
სს სს ჩაჩავას კლინიკა

საქართველო
თბილისი კოსტავას 38

აქციონერი,
07.02.2001 - უვადოდ,

გადაცემული აქვს
მართვის უფლება,

მთაწმინდა კრწანისის
სასამართლო,

07.02.2001

- 1112003,57 GEL

რადგან სამეწარმეო
რეესტრიდან არ

გადმოაქვს
ინფორმაცია, ამის
გამო მივუთითეთ

სტატუსი:
არარეგისტრირებულ

ი, არა აქვს
დაკავშირებული

საწარმო

ელგუჯა გოცირიძე

შეზღუდული
პასუხისმგებლობის
საზოგადოება შპს
საქცივპროდუქტი
საქართველო, ქ.

თბილისი, დიდუბე-
ჩუღურეთის რაიონი,

თევდორე მღვდელის
ქ., №27

მეწილე,
25.05.2016 - უვადოდ,

სსიპ საჯარო
რეესტრის ეროვნული
სააგენტო, 24.05.2016

100% 0

ელგუჯა გოცირიძე
სს სს ჩაჩავას კლინიკა

საქართველო
თბილისი კოსტავას 38

აქციონერი,
07.02.2001 - უვადოდ,

გადაცემული აქვს
მართვის უფლება,

მთაწმინდა კრწანისის
სასამართლო,

07.02.2001

- 27110 GEL

რადგან სამეწარმეო
რეესტრიდან არ

გადმოაქვს
ინფორმაცია, ამის
გამო მივუთითეთ

სტატუსი:
არარეგისტრირებულ

ი
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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
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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

ელგუჯა გოცირიძე
საქართველოს
პარლამენტის

აპარატი
პარლამენტარი 01.01.2020 31.12.2020 46018,62 GEL

რუსუდან ავალიანი სს ჩაჩავას კლინიკა ექემი 01.01.2020 31.12.2020 37595,46 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

ელგუჯა გოცირიძე ნასყიდობა, უძრავი ქონების
ნასყიდობა, 310000, USD

18.05.2020,
18.05.2020-18.05.2020,

საჯარო რეესტრი
310000 USD (გასავალი)
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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

ელგუჯა გოცირიძე დაცვის მომსახურების საფასური გასავალი, 24410 GEL

ელგუჯა გოცირიძე ქონების გადასახადი გასავალი, 33657 GEL

ელგუჯა გოცირიძე საოჯახო და პირადი ხარჯები გასავალი, 60300 EUR

ელგუჯა გოცირიძე საოჯახო და პირადი ხარჯები გასავალი, 80000 GEL

რუსუდან ავალიანი საოჯახო და პირადი ხარჯები გასავალი, 70000 GEL

ელგუჯა გოცირიძე ქველმოქმედება გასავალი, 22000 GEL
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