
თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაცია

სახელი, გვარი: ავთანდილ ენუქიძე #137314

თანამდებობის პირის დეკლარაცია ჩაბარებულია: 25.02.2022

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

დაბადების ადგილი, დაბადების თარიღი: საქართველო, თბილისი 13.12.1954

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

თამთა ღლონტი საქართველო, თბილისი 18.07.1989 მეუღლე

სოფია ენუქიძე საფრანგეთი, ლილი 20.07.2019 შვილი

გიორგი კეკელიძე საქართველო, თბილისი 04.04.2009 გერი
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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

თამთა ღლონტი
100% ბინა

05.11.2021,
ნასყიდობა,

14717USD

, , ქალაქი თბილისი,
ბერი გაბრიელ

სალოსის გამზირი
N122, 42,05 კვ.მ

რეგისტრირებულია
საქართველოში

თამთა ღლონტი
100% მიწის ნაკვეთი

16.08.2016,
მემკვიდრეობა,

0

, , მუნიციპალიტეტი
ოზურგეთი , სოფელი
დვაბზუ , (ლეკიანი),

500 კვ.მ

რეგისტრირებულია
საქართველოში

თამთა ღლონტი
100% მიწის ნაკვეთი

16.08.2016,
მემკვიდრეობა,

0

, , რაიონი ოზურგეთი
, სოფელი დვაბზუ,

3400 კვ.მ

რეგისტრირებულია
საქართველოში

თამთა ღლონტი
100% მიწის ნაკვეთი

12.06.2017,
მემკვიდრეობა,

0

, , მუნიციპალიტეტი
ოზურგეთი , სოფელი

დვაბზუ, 1114 კვ.მ

რეგისტრირებულია
საქართველოში

შენობა-ნაგებობები:
N1 განაშენიანების
ფართი 92,4 კვ.მ.

სართულიანობა 2;

ავთანდილ ენუქიძე
100% მიწის ნაკვეთი

29.10.2012,
ნასყიდობა,

52000USD

, , მცხეთის
მუნიციპალიტეტი,

საგურამოს
ადმინისტრაციული
ერთეული, ბლოკი

N151, ნაკვეთი N076,
2974 კვ.მ

რეგისტრირებულია
საქართველოში

შენობა-ნაგებობები:
N01 (საერთო

ფართით 445.38 კვ.მ),
N02 (საერთო

ფართით 192.84 კვ.მ),
N03, N04, N05

ავთანდილ ენუქიძე
22% მიწის ნაკვეთი

07.09.2021, ავაშენე, , , ქალაქი თბილისი,
დიმიტრი გულიას

რეგისტრირებულია
საქართველოში

"თბილისის აღნიშნული
ფართიდან
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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

260000USD ქუჩა, N 5ა, 15342 კვ.მ შენობა-ნაგებობები:
N1 და N2

ცენტრალური

ავტოვაგზალი"

ნაირა

გათენაშვილი

მერი ბაქრაძე

თორნიკე

კობახიძე

შორენა

ზედგინიძე

სიმეონ კესიდის

მარინა სევასტიდუ

არჩილი კობახიძე

ავთანდილ ენუქიძეს
ეკუთვნის 481,45 კვ.მ

ავთანდილ ენუქიძე
100% მიწის ნაკვეთი

27.05.2020,
მემკვიდრეობა,

0

, , მუნიციპალიტეტი
ამბროლაური ,

სოფელი
კვირიკეწმინდა, 1983

კვ.მ

რეგისტრირებულია
საქართველოში

შენობა-ნაგებობები: N
01

სათავსო 20 კვ.მ

ავთანდილ ენუქიძე
100% მიწის ნაკვეთი

03.09.2007,
მემკვიდრეობა,

0

, , რაიონი
ამბროლაური ,

სოფელი ველევი, 998
კვ.მ

რეგისტრირებულია
საქართველოში

შენობა-ნაგებობები:
N1; N2; N3

საცხოვრებელი
ფართია 213 კვ.მ

ავთანდილ ენუქიძე
100%

საცხოვრებელი
სახლი

03.09.2007,
მემკვიდრეობა,

0

, , რაიონი
ამბროლაური ,

სოფელი ველევი, 202
კვ.მ

რეგისტრირებულია
საქართველოში

შენობა-ნაგებობები:
N1; N2

საცხოვრებელი
სახლის ფართია 113

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

რეგისტრაციის
დეტალები

თუ ნივთი საერთო
საკუთრებაში

იმყოფება, მიუთითეთ
თანამესაკუთრეები
(თუ თანამესაკუთრე

თქვენი ოჯახის წევრია
მიუთითეთ მისი

პროცენტული წილი)

შენიშვნა

ავთანდილ ენუქიძე
100% მიწის ნაკვეთი

25.12.2009,
ნასყიდობა,

160000USD

, , ქალაქი თბილისი,
ბესარიონ ჟღენტის
ქუჩა, N 47, 580 კვ.მ

რეგისტრირებულია
საქართველოში

შენობა-ნაგებობები:
N1;N2;N3;N4

მიწის ნაკვეთზე
განთავსებული

შენობა-ნაგებობის
ფართია 589,89 კვ.მ
სამივე სართულზე.

ავთანდილ ენუქიძე
100% მიწის ნაკვეთი

28.06.2013,
ნასყიდობა,

10000USD

, , მცხეთის
მუნიციპალიტეტი,

საგურამოს
ადმინისტრაციული
ერთეული, ბლოკი

N151, ნაკვეთი N062,
1500 კვ.მ

რეგისტრირებულია
საქართველოში

ავთანდილ ენუქიძე
100% მიწის ნაკვეთი

27.05.2020,
ნასყიდობა,

5000GEL

, , მუნიციპალიტეტი
ამბროლაური ,

სოფელი
კვირიკეწმინდა, 842

კვ.მ

რეგისტრირებულია
საქართველოში

ავთანდილ ენუქიძე
100% მიწის ნაკვეთი

09.01.2020,
ნასყიდობა,

40000USD

, , რაიონი
ამბროლაური ,

სოფელი ხიდიკარი,
16905 კვ.მ

რეგისტრირებულია
საქართველოში

ავთანდილ ენუქიძე
100% მიწის ნაკვეთი

17.08.2018,
ნასყიდობა,

280000USD

, , ქალაქი თბილისი ,
სოფელი დიღომი ;
ქალაქი თბილისი ,

ქუჩა პაატა
ჯანიაშვილი , N 23,

1200 კვ.მ

რეგისტრირებულია
საქართველოში

შენობა-ნაგებობები:
N1 საერთო ფართით

- 247.60 კვ.მ. (მათ
შორის:

საცხოვრებელი
ფართი - 139.20 კვ.მ.,
სარდაფი - 100.0 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

რეგისტრაციის
დეტალები

თუ ნივთი საერთო
საკუთრებაში

იმყოფება, მიუთითეთ
თანამესაკუთრეები
(თუ თანამესაკუთრე

თქვენი ოჯახის წევრია
მიუთითეთ მისი

პროცენტული წილი)

შენიშვნა

ავტოფარეხი - 25.3
კვ.მ., საზაფხულო
ფართი - 27.8 კვ.მ.)

ავთანდილ ენუქიძე
100% მიწის ნაკვეთი

03.11.2015,
მემკვიდრეობა,

0

, , რაიონი
ამბროლაური ,

სოფელი
კვირიკეწმინდა, 336

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

ავთანდილ ენუქიძე
100%

მსუბუქი
ავტომანქანა "დეფენდერი - 110" 20.02.2020 ნასყიდობა 83000 EUR

ავთანდილ ენუქიძე
100%

მსუბუქი
ავტომანქანა

"მინიკუპერი-
ქანთრიმენი" 2018 ნასყიდობა 19000 USD

ავთანდილ ენუქიძე
100%

სატვირთო
ავტომანქანა "კია" 2006 ნასყიდობა 23000 USD

ავთანდილ ენუქიძე
100%

სატვირთო
ავტომანქანა გაზ - 53 2014 ნასყიდობა 2500 USD

ავთანდილ ენუქიძე
100%

მსუბუქი
ავტომანქანა გაზ-69 2012 ნასყიდობა 2000 USD

ავთანდილ ენუქიძე
100%

ცეცხლსასროლი
იარაღი

რევოლვერი,
ცეცხლსასროლი

NAA
2010 ჩუქება 0 GEL

ავთანდილ ენუქიძე
100%

ცეცხლსასროლი
იარაღი

რევოლვერი,
ცეცხლსასროლი

ROSI
2007 ნასყიდობა 1500 USD

ავთანდილ ენუქიძე
100%

ცეცხლსასროლი
იარაღი

პისტოლეტი,
ცეცხლსასროლი

COBRA C22 M
2021 ჩუქება 0 GEL

ავთანდილ ენუქიძე
100%

ცეცხლსასროლი
იარაღი

პისტოლეტი,
ცეცხლსასროლი

BERETTA M 9
2021 ნასყიდობა 3632 GEL
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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

ავთანდილ ენუქიძე
100%

ცეცხლსასროლი
იარაღი

პისტოლეტი,
ცეცხლსასროლი

GLOCK 17
2010 ნასყიდობა 4000 GEL

ავთანდილ ენუქიძე
100%

ცეცხლსასროლი
იარაღი

თოფი,
ცეცხლსასროლი

J.PURDEY
1984 ჩუქება 0 GEL

ავთანდილ ენუქიძე
100%

ცეცხლსასროლი
იარაღი

თოფი,
ცეცხლსასროლი
MOSSBERG 500 A

2018 ჩუქება 0 GEL

ავთანდილ ენუქიძე
100%

ცეცხლსასროლი
იარაღი

თოფი,
ცეცხლსასროლი

IMPERATOR
POLICE MAGNUM

2002 ჩუქება 0 GEL

ავთანდილ ენუქიძე
100%

ცეცხლსასროლი
იარაღი

თოფი,
ცეცხლსასროლი

IZH 39E-04
1983 ჩუქება 0 GEL

ავთანდილ ენუქიძე
100%

ცეცხლსასროლი
იარაღი

კარაბინი,
ცეცხლსასროლი
AMADEO ROSSI

2003 ჩუქება 0 GEL

ავთანდილ ენუქიძე
100% საათი JAEGER -

LECOULTRE 2014 ნასყიდობა 11000 EUR

ავთანდილ ენუქიძე
100% საათი JAQUET DROZ 2007 ნასყიდობა 25000 EUR
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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

ავთანდილ ენუქიძე
100% საათი TISSOT 2016 ნასყიდობა 4000 USD

ავთანდილ ენუქიძე
100% საათი ROLEX 2009 ნასყიდობა 5000 USD

ავთანდილ ენუქიძე
100% საათი TUDOR 2013 ნასყიდობა 6300 EUR

ავთანდილ ენუქიძე
100%

ცეცხლსასროლი
პისტოლეტი GLOCK 43 X 28.05.2021 ნასყიდობა 3000 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

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

ავთანდილ ენუქიძე "თი–ბი–სი ბანკი" ბარათი 14222,13 GEL (+) GE75TB7538345061600007

ავთანდილ ენუქიძე "თი–ბი–სი ბანკი" ბარათი 5480,29 USD (+) GE75TB7538345061600007

ავთანდილ ენუქიძე "თი–ბი–სი ბანკი" ბარათი 10927,16 EUR (+) GE75TB7538345061600007

ავთანდილ ენუქიძე "თი–ბი–სი ბანკი" მიმდინარე 97,07 USD (+) GE06TB7538336110100003

ავთანდილ ენუქიძე "თი–ბი–სი ბანკი" მიმდინარე 50,15 GEL (+) GE58TB7538336010100021

ავთანდილ ენუქიძე "თი–ბი–სი ბანკი" მიმდინარე 19,25 EUR (+) GE76TB7538336110100004

ავთანდილ ენუქიძე "თი–ბი–სი ბანკი" მიმდინარე 11017,7 GEL (+) GE31TB7538336010100022

ავთანდილ ენუქიძე "თი–ბი–სი ბანკი" შემნახველი 4,38 USD (+) GE08TB7538336615100009

თამთა ღლონტი "თი–ბი–სი ბანკი" ბარათი 0 GEL (+) GE83TB7508945063600018

თამთა ღლონტი "თი–ბი–სი ბანკი" ბარათი 500,77 USD (+) GE83TB7508945063600018

თამთა ღლონტი "თი–ბი–სი ბანკი" ბარათი 0 EUR (+) GE83TB7508945063600018

თამთა ღლონტი "თი–ბი–სი ბანკი" შემნახველი 0,88 USD (+) GE92TB7005089366100013

თამთა ღლონტი "თი–ბი–სი ბანკი" ბარათი 0 EUR (+) GE50TB7508945161600003

თამთა ღლონტი "თი–ბი–სი ბანკი" ბარათი 4118,71 GEL (+) GE50TB7508945161600003

თამთა ღლონტი "თი–ბი–სი ბანკი" ბარათი 1965,45 USD (+) GE50TB7508945161600003

თამთა ღლონტი "თი–ბი–სი ბანკი" შემნახველი 0 USD (+) GE95TB7508936615100010

თამთა ღლონტი "თი–ბი–სი ბანკი" შემნახველი 4405,6 GEL (+) GE24TB7508936515100011

თამთა ღლონტი "თი–ბი–სი ბანკი" ანაბარი 7373 GEL (+) GE10TB7508936515000062
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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

ავთანდილ ენუქიძე 13313,13 GEL დივიდენდი
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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

ავთანდილ ენუქიძე

შეზღუდული
პასუხისმგებლობის
საზოგადოება შპს

არდიქსი
საქართველო, ქ.
თბილისის ვაკის

რაიონში,
თამარაშვილის

შესახ.,№8

მეწილე,
15.03.2007 - უვადო,

თბილისის
საგადასახადო

ინსპექცია, 14.03.2007

35% 1) ალექსი ზუმბულიძე
2) მამუკა მიქაძე 0

ავთანდილ ენუქიძე

შეზღუდული
პასუხისმგებლობის
საზოგადოება შპს
თერმომეტალი
საქართველო,

თბილისი, ისანი-
სამგორის რაიონი,

კახეთის გზატკეცილი,
საქართველოს

რკინიგზის მძიმე
წონების სადგურის

მიმდებარედ

მეწილე,
14.03.2011 - უვადო,

სსიპ საჯარო
რეესტრის ეროვნული
სააგენტო, 13.03.2011

60% 1) გიორგი
ხუროშვილი 0

ავთანდილ ენუქიძე

შეზღუდული
პასუხისმგებლობის

საზოგადოება შპს გგ
და კომპანია

საქართველო, ქ.
თბილისის, ისნის

რაიონში, გულიას ქ.,
N1

მეწილე,
19.07.2011 - უვადო,

სსიპ საჯარო
რეესტრის ეროვნული
სააგენტო, 18.07.2011

20% 1) გურამ ცენტერაძე 0

ავთანდილ ენუქიძე შეზღუდული მეწილე, 14% 1) თამაზ ჩახნაშვილი 0
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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

პასუხისმგებლობის
საზოგადოება შპს ია

საქართველო, ქ.
თბილისი, სამგორის
რაიონი, მოსკოვის

გამზ., №2

26.10.1995 - უვადო,
ჩუღურეთის რ-ნის

სასამართლო,
25.10.1995

2) გიორგი ჭიჭაღუა
3) ანრი ჩხაიძე

4) თეიმურაზ კაცაძე

ავთანდილ ენუქიძე

შეზღუდული
პასუხისმგებლობის
საზოგადოება შპს

ევრაზია ვეი
საქართველო, ქ.
თბილისი, ისანი-

სამგორის რაიონი,
მოსკოვის გამზ., N 35,

ბ. 28

მეწილე,
02.05.2014 - უვადო,

სსიპ საჯარო
რეესტრის ეროვნული
სააგენტო, 01.05.2014

20%

1) ვახტანგ
ბეგიაშვილი

2) ლაშა ჭელიძე
3) გივი ჯიბლაძე
4) პაპუნა სანაძე

0

ავთანდილ ენუქიძე

შეზღუდული
პასუხისმგებლობის
საზოგადოება შპს

ევრაზია
პეტროლეუმი

საქართველო, ქ.
თბილისის, გლდანი-

ნაძალადევის
რაიონში,

ძმ.გარიშვილების ქ.,
N 32

მეწილე,
01.12.2014 - უვადო,

სსიპ საჯარო
რეესტრის ეროვნული
სააგენტო, 30.11.2014

16%

1) ვახტანგ
ბეგიაშვილი

2) გივი ჯიბლაძე
3) გიო ენდ ქეთი

0

ავთანდილ ენუქიძე

შეზღუდული
პასუხისმგებლობის

საზოგადოება შპს ეკო
სტანდარტი

მეწილე,
14.01.2015 - უვადო,

სსიპ საჯარო
რეესტრის ეროვნული

25%

1) ვახტანგ
ბეგიაშვილი

2) ზურაბ გვაზავა
3) რევაზ

0
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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

საქართველო,
ქ.თბილისი, ვაკე-

საბურთალოს
რაიონი, ჭავჭავაძის

გამზ., N27

სააგენტო, 13.01.2015 რეხვიაშვილი

თამთა ღლონტი

შეზღუდული
პასუხისმგებლობის
საზოგადოება შპს

სტუდია 13
საქართველო,

თბილისი, ისანი-
სამგორის რაიონი,

გულიას ქ., №1, (ნაკვ.
04/034)

მეწილე,
21.10.2016 - უვადო,

სსიპ საჯარო
რეესტრის ეროვნული
სააგენტო, 20.10.2016

60% 1) ავთანდილ ენუქიძე
2) თამთა ღლონტი 0 GEL

ავთანდილ ენუქიძე

შეზღუდული
პასუხისმგებლობის
საზოგადოება შპს

პირამიდა +
საქართველო,

ზუგდიდი, ქუჯის ქ., №3

მეწილე,
25.12.2015 - უვადო,

სსიპ საჯარო
რეესტრის ეროვნული
სააგენტო, 24.12.2015

35% 1) თეიმურაზ
თუთბერიძე 0

ავთანდილ ენუქიძე

შეზღუდული
პასუხისმგებლობის
საზოგადოება შპს

შარა საქართველო, ქ.
ზუგდიდი, ქუჯის ქ., №3

მეწილე,
06.12.2016 - უვადო,

სსიპ საჯარო
რეესტრის ეროვნული
სააგენტო, 05.12.2016

35% 1) ბესიკ გუგუჩია 0

ავთანდილ ენუქიძე

შეზღუდული
პასუხისმგებლობის
საზოგადოება შპს

ნიაპოლისი

მეწილე,
17.06.1997 - უვადო,

ვაკე-საბ. რ/ნის
სასამართლო,

100% 0
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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

საქართველო,
თბილისი, ვაკე-
საბურთალოს
რაიონი, ილია

ჭავჭავაძის გამზირი,
№21, ბ. 15

16.06.1997

ავთანდილ ენუქიძე

შეზღუდული
პასუხისმგებლობის
საზოგადოება შპს
სისტემა-სოლო+
საქართველო,

თბილისი, ვაკის
რაიონი, ილია

ჭავჭავაძის გამზირი,
№50

მეწილე,
30.08.1996 - უვადო,

ვაკის რაიონის
სასამართლო,

29.08.1996

100% 0

ავთანდილ ენუქიძე

შეზღუდული
პასუხისმგებლობის
საზოგადოება შპს
ფერტუნა სტეიშენი

საქართველო,
ბათუმი,

მაიაკოვსკის,№1

მეწილე,
28.03.2008 - უვადო,

ბათუმის
საგადასახადო

ინსპექცია, 27.03.2008

26,4%

1) ბადრი
სოლომონიძე

2) ზაურ სოლომონიძე
3) შპს ფერტუნა

4) ასლან გვარიშვილი

0

ავთანდილ ენუქიძე

შეზღუდული
პასუხისმგებლობის

საზოგადოება შპს გ.გ
საქართველო, ქ.
თბილისის, ვაკე-

საბურთალოს
რაიონში, ჭავჭავაძის

გამზ., №50

მეწილე,
16.04.2002 - უვადო,

ვაკე-საბ. რ/ნის
სასამართლო,

15.04.2002

100% 213702,5 GEL
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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

ავთანდილ ენუქიძე

შეზღუდული
პასუხისმგებლობის
საზოგადოება შპს

ავტოლუქსი
საქართველო,

ზუგდიდის რაიონი,
სოფ. ალერტკარი,

წმინდა გიორგის ქ., N
16

მეწილე,
10.07.2020 - უვადო,

სსიპ საჯარო
რეესტრის ეროვნული
სააგენტო, 09.07.2020

25% 1) მაგული შელია
2) ირაკლი როგავა 0

ავთანდილ ენუქიძე

შეზღუდული
პასუხისმგებლობის
საზოგადოება შპს

გუუდ ვეი
საქართველო,

ზუგდიდის რაიონი, ს.
ალერტკარი, წმინდა

გიორგის ქ., N16

მეწილე,
21.02.2020 - უვადო,

სსიპ საჯარო
რეესტრის ეროვნული
სააგენტო, 20.02.2020

40% 1) ირაკლი როგავა
2) მაგული შელია 6955,9 GEL

ავთანდილ ენუქიძე

შეზღუდული
პასუხისმგებლობის
საზოგადოება შპს

ტრანს სერვის
საქართველო,
ბათუმი, დავით

აღმაშენებლის ქ., N
28, ბ. 44

მეწილე,
03.12.2019 - უვადო,

სსიპ საჯარო
რეესტრის ეროვნული
სააგენტო, 02.12.2019

25%

1) დათო გაბაიძე
2) თამარ ჭიჭინაძე

3) ოთარი
ბერეკაშვილი

4) გიორგი მოლაშხია

0

ავთანდილ ენუქიძე

შეზღუდული
პასუხისმგებლობის
საზოგადოება შპს
საავტომობილო

ჰოლდინგი

მეწილე,
19.09.2005 - უვადო,

თბილისის
საგადასახადო

ინსპექცია, 18.09.2005

33,3% 1) გიორგი სუხიშვილი
2) არმაზ თავაძე 0 GEL
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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

კავკასუსმოტორსი
საქართველო,

თბილისი,
საბურთალოს

რაიონი,
ბენდელიანის ქ., N1,

ბ. N27

ავთანდილ ენუქიძე

შეზღუდული
პასუხისმგებლობის
საზოგადოება შპს

არგონავტები
საქართველო,

თბილისი, კრწანისის
რაიონი, ვახტანგ

გორგასლის ქ., N 37,
ბ. 158

მეწილე,
02.06.2005 - უვადო,

ქ.თბილისის
საქალაქო

სასამართლო,
01.06.2005

20%

1) კახაბერ
ხერხეულიძე

2) ვარლამი ბაკურიძე
3) გიორგი არჩვაძე
4) მერაბი გოგუაძე

0 GEL

ავთანდილ ენუქიძე

შეზღუდული
პასუხისმგებლობის

საზოგადოება შპს "გ.
გ. პლუსი" ქ.

თბილისის ისნის
რაიონში/მოსკოვის

გამზ. 2,2

მეწილე,
09.08.2001 - უვადო,

ისან-სამგორის
რაიონული სასამარ,

08.08.2001

33,33%

1) ფრიდონი
მარცვალაძე

2) ლევანი
გოგიბერიძე

0 GEL

ავთანდილ ენუქიძე

ინდივიდუალური
მეწარმე ავთანდილ

ენუქიძე
საქართველო,

თბილისი, ვაკის
რაიონი, ბ. ჟღენტის

ქ., N 2ბ

ინდივიდუალური
მეწარმე,

28.01.2011 - უვადო,
სსიპ საჯარო

რეესტრის ეროვნული
სააგენტო, 27.01.2011

0% 110000 GEL
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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

თამთა ღლონტი

შეზღუდული
პასუხისმგებლობის
საზოგადოება შპს

ავტო 2022
საქართველო,
ახალქალაქის

რაიონი, ს. აბული

მეწილე,
04.06.2021 - უვადო,

სსიპ საჯარო
რეესტრის ეროვნული
სააგენტო, 03.06.2021

32,5%

1) რაფაელ
დარბინიან

2) დათო გაბაიძე
3) თამარ ჭიჭინაძე

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 ნიაპოლისი

შეზღუდული პასუხისმგებლობის
საზოგადოება შპს ჯეოსარი 50% 1) სარიგაზი
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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

ავთანდილ ენუქიძე საქართველოს
პარლამენტი

თავმჯდომარის
მოადგილე 01.01.2021 31.12.2021 59811 GEL

თამთა ღლონტი საქართველოს
პარლამენტი დეპუტატის თანაშემწე 01.01.2021 31.12.2021 16508,8 GEL

თამთა ღლონტი
საქართველოს

ტექნიკური
უნივერსიტეტი

ლექტორი 01.01.2021 31.12.2021 2338,23 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

თამთა ღლონტი ნასყიდობა, ბინა, 14717, USD

05.11.2021,
10.11.2021-უძრავი ნივთის

ნასყიდობის ხელშეკრულება,
საჯარო რეესტრი

14717 USD (გასავალი)

2021 წლის 5 ნოემბერს
გავაფორმე ნასყიდობის

ხელშეკრულება , ვიყიდე 42,05
კვ.მ კარკასი

ავთანდილ ენუქიძე

რწმუნებულების /
მინდობილობის დამოწმება,

სანოტარო აქტი სპეციალური
უფლებამოსილების მინიჭების

შესახებ, 0,

19.12.2021,
01.06.2021-01.06.2021,

ლელა ინწკირველის სანოტარო
ბიურო

0 (გასავალი)

ავთანდილ ენუქიძე გენერალური პროკურა,
პროკურისტი, 0,

02.02.2021,
03.02.2021-31.12.2024,

ლელა ინწკირველის სანოტარო
ბიურო

0 (გასავალი)

ავთანდილ ენუქიძე გენერალური პროკურა,
მინდობა, 0,

02.02.2021,
02.02.2021-31.12.2024,

ლელა ინწკირველის სანოტარო
ბიურო

0 (გასავალი)

ავთანდილ ენუქიძე
იჯარა, კომერციული ფართის

მიქირავება შპს "გგ" სთვის, 11000,
GEL

01.03.2021,
01.03.2021-31.12.2021,

1 წლიანი ხელშეკრულება
110000 GEL (შემოსავალი)

პანდემიიდან გამომდინარე 2
თვე არ იხდიდნენ იჯარას,

რადგან გაჩერებული იყვნენ.

ავთანდილ ენუქიძე ნასყიდობა, უძრავი ქონების
ნასყიდობა, 53295, USD

24.05.2016,
24.05.2016-ხელშეკრულების
პირობის შესრულებამდე ,

კომპანია სვეტი

0 (გასავალი)

2016 წელს კომპანია სვეტთან
დავდე ხელშეკრულება და

შევიძინე ბინა 53295 დოლარად.
დადებული ხელშეკრულების
პირობები დააღღვია სვეტმა,
მისი სამართალმემკვიდრე

გახდა კომპანია მ 2.
ხელშეკრულება მოქმედია.

გვერდი 21declaration.gov.ge



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

ავთანდილ ენუქიძე იჯარა შემოსავალი, 110000 GEL ი/მ ავთანდილ ენუქიძე 110 000 ლარი

ავთანდილ ენუქიძე ხელფასი შემოსავალი, 59811,2 GEL

ავთანდილ ენუქიძე დივიდენდი შემოსავალი, 6955,9 GEL შპს გუუდ ვეი, დივიდენდი

ავთანდილ ენუქიძე დივიდენდი შემოსავალი, 213702,5 GEL შპს გ.გ დივიდენდი

თამთა ღლონტი ხელფასი შემოსავალი, 16508,8 GEL საქართველოს პარლამენტი

თამთა ღლონტი ხელფასი შემოსავალი, 2338,23 GEL საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

თამთა ღლონტი ბინის ყიდვა გასავალი, 14717 USD
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