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 საჯარო სამსახურის ბიურო
 თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაცია

სახელი, გვარი: გოჩა ენუქიძე #947176

 თანამდებობის პირის დეკლარაცია შევსებულია: 24/05/2014

სამსახური, დაკავებული (ყოფილი) თანამდებობა:

საქართველოს პარლამენტი, წევრი

სამსახურის მისამართი, ტელეფონი: საქართველო, ქუთაისი, აბაშიძის ქ.#26, 0322289006

დაბადების ადგილი, დაბადების თარიღი: საქართველო, თბილისი, 08/04/1962

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

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

თინათინი ენუქიძე საქართველო, თბილისი 04/05/1997 შვილი

გიორგი ენუქიძე საქართველო, თბილისი 08/01/1999 შვილი

დეა მელაძე საქართველო, თბილისი 12/12/1971 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 ქონების ადგილმდებარეობა, საერთო
ფართობი

თუ ნივთი საერთო საკუთრებაში
იმყოფება, მიუთითეთ

თანამესაკუთრეები (თუ
თანამესაკუთრე თქვენი ოჯახის წევრია
მიუთითეთ მისი პროცენტული წილი) 

გოჩა ენუქიძე ბინა საქართველო, თბილისი, ყიფშიძის13/15,
ფართობი - 345.00 კვ.მ

გოჩა ენუქიძე არასაცხოვრებელი ფართი საქართველო, თბილისი, აბაშიძის 18ბ,
ფართობი - 36.00 კვ.მ

გოჩა ენუქიძე არასაცხოვრებელი ფართი საქართველო, თბილისი, ყიფშიძის13/15,
ფართობი - 20.00 კვ.მ

გოჩა ენუქიძე მიწის ნაკვეთი საქართველო, თბილისი, ყიფშიძე,
ფართობი - 72.00 კვ.მ

გოჩა ენუქიძე მიწის ნაკვეთი საქართველო, ამბროლაური, კოსტავას
ქუჩა, ფართობი - 1018.00 კვ.მ

გოჩა ენუქიძე მიწის ნაკვეთი საქართველო, მცხეთა,საგურამო., ,
ფართობი - 2400.00 კვ.მ

დეა მელაძე მიწის ნაკვეთი საქართველო, ბორჯომი,ბაკურიანი., ,
ფართობი - 792.00 კვ.მ

დეა მელაძე მიწის ნაკვეთი,სასოფლო საქართველო, მცხეთა,საგურამო., ,
ფართობი - 3000.00 კვ.მ

დეა მელაძე მიწის ნაკვეთი საქართველო, მცხეთა,საგურამო, ,
ფართობი - 1300.00 კვ.მ

დეა მელაძე მიწის ნაკვეთი საქართველო, მცხეთა,საგურამო, ,
ფართობი - 535.00 კვ.მ

გოჩა ენუქიძე ბინა საქართველო, ქალაქი თბილისი, დაბა
წყნეთი, ქუჩა თამარ მეფე, ფართობი -

69.83 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 ქონების ადგილმდებარეობა, საერთო
ფართობი

თუ ნივთი საერთო საკუთრებაში
იმყოფება, მიუთითეთ

თანამესაკუთრეები (თუ
თანამესაკუთრე თქვენი ოჯახის წევრია
მიუთითეთ მისი პროცენტული წილი) 

დეა მელაძე საცხოვრებელი სახლი საქართველო, მცხეთა, საგურამო,
ფართობი - 750.00 კვ.მ

გოჩა ენუქიძე 100% ბინა საქართველო, ბათუმი, რუსთაველის
ქუჩის გაგრძელებაზე, ფართობი - 52.00

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 თუ ნივთი საერთო საკუთრებაში
იმყოფება, მიუთითეთ

თანამესაკუთრეები (თუ
თანამესაკუთრე თქვენი ოჯახის წევრია
მიუთითეთ მისი პროცენტული წილი) 

დეა მელაძე მსუბუქი ავტომანქანა Volkcwagen.2012. FXF101
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თქვენი, თქვენი ოჯახის წევრის საკუთრებაში არსებული ფასიანი ქაღალდები 

მესაკუთრის ვინაობა (სახელი,
გვარი) 

ფასიანი ქაღალდის ემიტენტი ფასიანი ქაღალდის სახეობა ფასიანი ქაღალდის ნომინალი ფასიანი ქაღალდების
რაოდენობა

გოჩა ენუქიძე სს "ლიბერთი ბანკი" აქცია 0.01 GEL 1201278
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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 (კრედიტი ან დებეტი) 

გოჩა ენუქიძე ,,საქართველოს ბანკი მიმდინარე 0.00 GEL დებეტი(-)

გოჩა ენუქიძე ,,საქართველოს ბანკი მიმდინარე 91.41 USD კრედიტი(+)

გოჩა ენუქიძე ,,საქართველოს ბანკი მიმდინარე 57.26 EUR კრედიტი(+)

გოჩა ენუქიძე ,,საქართველოს ბანკი ანაბარი 160000.00 GBP კრედიტი(+)

გოჩა ენუქიძე ,,საქართველოს ბანკი ანაბარი 50000.00 USD კრედიტი(+)

გოჩა ენუქიძე ,,თი–ბი–სი ბანკი ანაბარი 241758.33 USD კრედიტი(+)

გოჩა ენუქიძე ,,თი–ბი–სი ბანკი მიმდინარე 2302.21 USD კრედიტი(+)

გოჩა ენუქიძე საქართველოს ბანკი მიმდინარე 6.70 GGP კრედიტი(+)

გოჩა ენუქიძე საქართველოს ბანკი საკრედიტო 2.80 USD კრედიტი(+)

გოჩა ენუქიძე საქართველოს ბანკი საკრედიტო 2.16 EUR კრედიტი(+)

გოჩა ენუქიძე რესპუბლიკა ბანკი ანაბარი 60000.00 EUR კრედიტი(+)

გოჩა ენუქიძე რესპუბლიკა ბანკი ანაბარი 100000.00 EUR კრედიტი(+)

გოჩა ენუქიძე რესპუბლიკა ბანკი ანაბარი 50000.00 EUR კრედიტი(+)

გოჩა ენუქიძე თი–ბი–სი ბანკი მიმდინარე 9710.36 GEL კრედიტი(+)
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  თქვენი, თქვენი ოჯახის წევრის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა, რომლის ოდენობა აღემატება 4 000 ლარს

ფულადი თანხის მესაკუთრის ვინაობა (სახელი, გვარი) ფულადი თანხის ოდენობა შესაბამის ვალუტაში

გოჩა ენუქიძე 5000.00 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

და იურიდიული
მისამართი

საწარმოს საქმიანობაში
მონაწილეობის ფორმა 

    საწარმოს
მარეგისტრირებელი

ორგანო და
რეგისტრაციის თარიღი 

  სამეწარმეო
საქმიანობაში

მონაწილეობის დროის
მონაკვეთი 

  საწარმოს საქმიანობით
წინა წლის პირველი

იანვრიდან 31
დეკემბრის ჩათვლით

მიღებული შემოსავალი 

გოჩა ენუქიძე შპს "იბერკომპანი ირაო",
საქართველო, თბილისი,

ალ.ყაზბეგის გამზ.12ა

პარტნიორი თბილისის საგადასახადო
ინსპექცია , 30/07/2007

30/07/2007 - უვადო 0.00 GEL

გოჩა ენუქიძე შპს იბერკომპანი,
საქართველო, თბილისი,

ალ.ყაზბეგის გამზ.12ა

პარტნიორი საბურთალოს რ-ნის
სასამართლო, 16/11/1995

16/11/1995 - უვადო 0.00 GEL

გოჩა ენუქიძე შპს იბერკომპანი ოილი,
საქართველო, თბილისი,

გუდაუთის 7

პარტნიორი დიდუბე-ჩუღურ. რ-ნის
სასამართლო, 28/05/2004

28/05/2004 - უვადო 345263.16 GEL

გოჩა ენუქიძე შპს ნინო, საქართველო,
თბილისი, კოსტავას 46/50

პარტნიორი მთაწმინდის რ-ნის
სასამართლო, 08/04/1996

08/04/1996 - უვადო 69857.89 GEL

გოჩა ენუქიძე შპს "ბანი", საქართველო,
თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ.

1ჩიხი

პარტნიორი ვაკის რაიონული
სასამართლო, 11/08/1996

11/08/1996 - უვადო 0.00 GEL

გოჩა ენუქიძე შპს იბერკომპანი
პეტროლიუმი,
საქართველო,
ამბროლაური,

ვაჟა–ფშაველას8

პარტნიორი თერჯოლის სასამართლო,
06/04/2000

06/04/2000 - უვადო 49409.47 GEL

გოჩა ენუქიძე შპს იბერმობილი,
საქართველო, მცხეთა,

ააღმაშენებლისქ.

პარტნიორი გლდანი-ნაძალადევის
სასამართლო, 06/11/2000

06/11/2000 - უვადო 78947.37 GEL

გოჩა ენუქიძე შპს "იბერია თრეიდინგი",
საქართველო, მცხეთა,

აღმაშენებლის ქ.

პარტნიორი მცხეთის რაიონის
სასამართლო ,

20/04/2004

20/04/2004 - უვადო 0.00 GEL

გოჩა ენუქიძე შპს "იბერია ავტოჰაუსი", პარტნიორი მცხეთის რაიონის 20/04/2004 - უვადო 0.00 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

და იურიდიული
მისამართი

საწარმოს საქმიანობაში
მონაწილეობის ფორმა 

    საწარმოს
მარეგისტრირებელი

ორგანო და
რეგისტრაციის თარიღი 

  სამეწარმეო
საქმიანობაში

მონაწილეობის დროის
მონაკვეთი 

  საწარმოს საქმიანობით
წინა წლის პირველი

იანვრიდან 31
დეკემბრის ჩათვლით

მიღებული შემოსავალი 

საქართველო, მცხეთა,
აღმაშენებლის ქ

სასამართლო ,
20/04/2004

გოჩა ენუქიძე შპს "იბერია მოტორს",
საქართველო, მცხეთა,

აღმაშენებლის ქ.

პარტნიორი გორის საგადასახადო
ინსპექცია, 21/02/2006

21/02/2006 - უვადო 0.00 GEL

გოჩა ენუქიძე შპს"იბერია ტექ
ავტომოტივი",

საქართველო, მცხეთა,
აღმაშენებლის ქ.

პარტნიორი გორის საგადასახადო
ინსპექცია, 06/09/2006

06/09/2006 - უვადო 0.00 GEL

გოჩა ენუქიძე შპს "იბერია ბიზნეს ჯგუფი",
საქართველო, მცხეთა,

აღმაშენებლის ქ.#4

პარტნიორი ვაკე-საბურთალოს
სასამართლო ,

25/12/2001

25/12/2001 - უვადო 0.00 GEL

გოჩა ენუქიძე შპს "იბერია ავტო ლენდი",
საქართველო, მცხეთა,

აღმაშენებლის ქ.

პარტნიორი გორის საგადასახადო
ინსპექცია, 15/03/2007

15/03/2007 - უვადო 0.00 GEL

გოჩა ენუქიძე შპს "ავტო სტილი",
საქართველო, მცხეთა,

აღმაშენებლის ქ.

პარტნიორი გორის საგადასახადო
ინსპექცია, 13/06/2007

13/06/2007 - უვადო 0.00 GEL

გოჩა ენუქიძე შპს კია მოტორს ჯორჯია,
საქართველო, მცხეთა,

აღმაშენებლის ქ.

პარტნიორი გორის საგადასახადო
ინსპექცია, 19/10/2007

19/10/2007 - უვადო 26315.79 GEL

გოჩა ენუქიძე შპს "იბერია ინვესტი",
საქართველო, მცხეთა ,

აღმაშენებლის ქ.

პარტნიორი გორის საგადასახადო
ინსპექცია, 10/07/2007

10/07/2007 - უვადო 0.00 GEL

გოჩა ენუქიძე შპს "ჯეოტრონიკი 2007",
საქართველო, თბილისი,
აკ.წერეთლის გამზირი

პარტნიორი თბილისის საგადასახადო
ინსპექცია, 19/03/2007

19/03/2007 - უვადო 0.00 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

და იურიდიული
მისამართი

საწარმოს საქმიანობაში
მონაწილეობის ფორმა 

    საწარმოს
მარეგისტრირებელი

ორგანო და
რეგისტრაციის თარიღი 

  სამეწარმეო
საქმიანობაში

მონაწილეობის დროის
მონაკვეთი 

  საწარმოს საქმიანობით
წინა წლის პირველი

იანვრიდან 31
დეკემბრის ჩათვლით

მიღებული შემოსავალი 

#117

გოჩა ენუქიძე შპს "იბერია სითი",
საქართველო, მცხეთა ,

აღმაშენებლის ქ.

პარტნიორი ქ.თბილისის საქალაქო
სასამართლო ,

03/08/2005

03/08/2005 - უვადო 0.00 GEL

გოჩა ენუქიძე შპს იბერია სერვისი,
საქართველო, მცხეთა,

აღმაშენებლის ქ.

პარტნიორი ვაკე-საბურთალოს
სასამართლო, 12/04/2002

12/04/2002 - უვადო 96842.11 GEL

გოჩა ენუქიძე შპს"იბერია ავტო
მარკეტი", საქართველო,
მცხეთა, აღმაშენებლის ქ.

პარტნიორი გორის საგადასახადო
ინსპექცია, 13/03/2008

13/03/2008 - უვადო 0.00 GEL

გოჩა ენუქიძე  შპს "ჯორჯიან თრეიდ
კორპორეიშენ",

საქართველო, თბილისი ,
ძველი თბილისის რაიონი,
გ. ტაბიძის ქ., №3/5., სართ

1

პარტნიორი თბილისის საგადასახადო
ინსპექცია, 24/01/2006

24/01/2006 - უვადო 0.00 GEL

გოჩა ენუქიძე შპს"საფეხბურთო კლუბი
საბურთალო",

საქართველო, თბილისი,
იოსებიძის 50

პარტნიორი ვაკე-საბურთალოს
რაიონული სასამართლო,

23/08/1999

23/08/1999 - უვადო 0.00 GEL

გოჩა ენუქიძე შპს"სენა ავტო",
საქართველო, თბილისი,

წყნეთის გზატკეცილი
16/18

პარტნიორი თბილისის საგადასახადო
ინსპექცია, 22/09/2006

22/09/2006 - უვადო 0.00 GEL

გოჩა ენუქიძე შპს" სითი სპორტი",
საქართველო, თბილისი, ს.
დიღომი, "თეთრი დუქნის"

მიმდებარე ტერიტორია

პარტნიორი თბილისის საგადასახადო,
27/09/2009

27/09/2009 - უვადო 0.00 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

და იურიდიული
მისამართი

საწარმოს საქმიანობაში
მონაწილეობის ფორმა 

    საწარმოს
მარეგისტრირებელი

ორგანო და
რეგისტრაციის თარიღი 

  სამეწარმეო
საქმიანობაში

მონაწილეობის დროის
მონაკვეთი 

  საწარმოს საქმიანობით
წინა წლის პირველი

იანვრიდან 31
დეკემბრის ჩათვლით

მიღებული შემოსავალი 

გოჩა ენუქიძე შპს" იბერკომპანი-
ჰოლდინგი",

საქართველო, თბილისი,
გუდაუთის ქ.7

პარტნიორი დიდუბე-ჩუღურ. რ-ნის
სასამართლო, 29/11/1999

29/11/1999 - უვადო 0.00 GEL

გოჩა ენუქიძე შპს "სპორტული კლუბი
ოლიმპი", საქართველო,

თბილისი, , ატენის ქ. №6/8
მე-12 სართ. ბ.№25

პარტნიორი საჯარო რეესტრი,
14/07/2010

14/07/2010 - უვადო 0.00 GEL

გოჩა ენუქიძე შპს "იბერია ავტო" ,
საქართველო, ქ.მცხეთა,

აღმაშენებლის ქუჩა

პარტნიორი გორის საგადასახადო
ინსპექცია, 01/07/2009

01/07/2009 - უვადო 0.00 GEL

გოჩა ენუქიძე შპს "ვივი" , საქართველო,
ქ.მცხეთა. , აღმაშენებლის

ქ

პარტნიორი საჯარო რეესტრი,
13/07/2010

13/07/2010 - უვადო 0.00 GEL

გოჩა ენუქიძე შპს "იბერია კაპიტალ-
ინვესტი", საქართველო,
გარდაბანი, კრწანისის

საკრ. ტერიტორია

პარტნიორი საჯარო რეესტრი,
27/06/2011

27/06/2011 - უვადო 0.00 GEL

გოჩა ენუქიძე შპს "კავკასუს მოტორსი",
საქართველო , მცხეთა,

დ.აღმაშენებლის ქ.

პარტნიორი საჯარო რეესტრი,
21/02/2011

21/02/2011 - უვადო 0.00 GEL

გოჩა ენუქიძე შპს "გლობალ თრეიდინგ
კომპანი", საქართველო,

თბილისი, საბურთალოს ქ,
№44

პარტნიორი საჯარო რეესტრი ,
02/05/2011

02/05/2011 - უვადო 0.00 GEL

გოჩა ენუქიძე შპს "კრისტალვილი",
საქართველო , ბორჯომის

რაიონი, დ.ბაკურიანი,

პარტნიორი საჯარო რეესტრი ,
20/02/2012

20/02/2012 - უვადო 0.00 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

და იურიდიული
მისამართი

საწარმოს საქმიანობაში
მონაწილეობის ფორმა 

    საწარმოს
მარეგისტრირებელი

ორგანო და
რეგისტრაციის თარიღი 

  სამეწარმეო
საქმიანობაში

მონაწილეობის დროის
მონაკვეთი 

  საწარმოს საქმიანობით
წინა წლის პირველი

იანვრიდან 31
დეკემბრის ჩათვლით

მიღებული შემოსავალი 

დიდველი

გოჩა ენუქიძე შპს "იტა სერვისი",
საქართველო, თბილისი,
დ. აღმაშენებლის ქუჩა

პარტნიორი საჯარო რეესტრი,
09/11/2012

09/11/2012 - უვადო 0.00 GEL

გოჩა ენუქიძე შპს "აკადემიკოს ეგნატე
ფიფიას სახელობის

თბილისის სამედიცინო
ინსტიტუტი", საქართველო,
თბილისი, ვაჟა ფშაველას

გამზირი 6ა

პარტნიორი საბურთალოს რაიონის
სასამართლო, 24/05/1996

24/05/1996 - უვადო 0.00 GEL

გოჩა ენუქიძე შპს Iberia Food Company,
საქართველო, თბილისი,

დიღმის სასწავლო-
საცდელი მეურნეობა
კოპუსი #14, ბინა #1

პარტნიორი საჯარო რეესტრი,
22/05/2013

14/04/2014 - უვადო 0.00 GEL

გოჩა ენუქიძე შპს გალაქტიონი 3,
საქართველო, თბილისი,

ძველი თბილისის
არაიონში, გ.ტაბიძის ქ.3/5

პარტნიორი საჯარო რეესტრი,
12/06/2013

12/06/2013 - უვადო 0.00 GEL
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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 

   სამუშაოს შესრულებით წინა წლის
პირველი იანვრიდან 31 დეკემბრის
ჩათვლით მიღებული შემოსავალი

გოჩა ენუქიძე საქართველოს პარლამენტი წევრი 50844.69 GEL
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   საქართველოში ან სხვა ქვეყანაში თქვენი, თქვენი ოჯახის წევრის მიერ წინა წლის პირველი იანვრიდან დღემდე
დადებული ან/და მოქმედი ხელშეკრულება, რომლის საგნის ღირებულება აღემატება 3000 ლარს (მათ შორის წილის

მინდობის ხელშეკრულება ღირებულების მიუხედავად)

ხელშეკრულებაში მონაწილე პირის
ვინაობა (სახელი, გვარი)

ხელშეკრულების სახეობა, საგანი და
ღირებულება

ხელშეკრულების დადების თარიღი,
მისი მოქმედების ვადა, ორგანო,

რომელმაც მოახდინა ხელშეკრულების
სახელმწიფო რეგისტრაცია ან

დამოწმება 

  წინა წლის პირველი იანვრიდან 31
დეკემბრის ჩათვლით ხელშეკრულებით

მიღებული მატერიალური შედეგი 

გოჩა ენუქიძე ნასყიდობა, ბორჯომი, დაბა ბაკურიანში
უძრავი ქონების (3 ბინა) ნასყიდობის

ხელშეკრულება, 140000.00 USD

20/02/2013, 20/02/2013 - უვადო,
საჯარო რეესტრი

140000.00 USD (შემოსავალი)

გოჩა ენუქიძე მინდობილობა, მინდობილობა გაცემული
ბექა კიკალეიშვილზე უძრავი ქონების

მდებარე ქ.თბილისი, დაბა წყნეთი, თამარ
მეფის ქუჩა საკუთრების მართვის,

განკარგვის უფლების მინიჭებით , 0.00
GEL

27/10/2011, 27/10/2011 -
განუსაზღვრელი, ნოტარიუსი ანჟელა

მანია

0.00 GEL (შემოსავალი)

გოჩა ენუქიძე მინდობილობა, წილის მართვის
მინდობილობა გაცემული ბექა

კიკალეიშვილზე შპს"ნინო", 0.00 GEL

27/03/2013, 27/03/2013 - უვადო,
ნოტარიუსი ნუნუ გინტური

0.00 GEL (შემოსავალი)

გოჩა ენუქიძე მინდობილობა, წილის მართვის
მინდობილობა გაცემული ბექა

კიკალეიშვილზე შპს"კრისტალვილი" ,
0.00 GEL

27/03/2013, 27/03/2013 - უვადო,
ნოტარიუსი ნუნუ გინტური

0.00 GEL (შემოსავალი)

გოჩა ენუქიძე მინდობილობა, წილის მართვის
მინდობილობა გაცემული ბექა

კიკალეიშვილზე შპს"იბერკომპანი", 0.00
GEL

27/03/2013, 27/03/2013 - უვადო,
ნოტარიუსი ნუნუ გინტური

0.00 GEL (შემოსავალი)

გოჩა ენუქიძე მინდობილობა, წილის მართვის
მინდობილობა გაცემული ბექა

კიკალეიშვილზე შპს"იბერკომპანი
პეტროლიუმი" , 0.00 GEL

27/03/2013, 27/03/2013 - უვადო,
ნოტარიუსი ნუნუ გინტური

0.00 GEL (შემოსავალი)

გოჩა ენუქიძე მინდობილობა, წილის მართვის 27/03/2013, 27/03/2013 - უვადო, 0.00 GEL (შემოსავალი)

www.declaration.gov.ge



                     #  15

   საქართველოში ან სხვა ქვეყანაში თქვენი, თქვენი ოჯახის წევრის მიერ წინა წლის პირველი იანვრიდან დღემდე
დადებული ან/და მოქმედი ხელშეკრულება, რომლის საგნის ღირებულება აღემატება 3000 ლარს (მათ შორის წილის

მინდობის ხელშეკრულება ღირებულების მიუხედავად)

ხელშეკრულებაში მონაწილე პირის
ვინაობა (სახელი, გვარი)

ხელშეკრულების სახეობა, საგანი და
ღირებულება

ხელშეკრულების დადების თარიღი,
მისი მოქმედების ვადა, ორგანო,

რომელმაც მოახდინა ხელშეკრულების
სახელმწიფო რეგისტრაცია ან

დამოწმება 

  წინა წლის პირველი იანვრიდან 31
დეკემბრის ჩათვლით ხელშეკრულებით

მიღებული მატერიალური შედეგი 

მინდობილობა გაცემული ბექა
კიკალეიშვილზე შპს"იბერკომპანი

ოილი", 0.00 GEL

ნოტარიუსი ნუნუ გინტური

გოჩა ენუქიძე მინდობილობა, წილის მართვის
მინდობილობა გაცემული ბექა

კიკალეიშვილზე შპს"იბერკომპანი
ჰოლდინგი", 0.00 GEL

27/03/2013, 27/03/2013 - უვადო,
ნოტარიუსი ნუნუ გინტური

0.00 GEL (შემოსავალი)

გოჩა ენუქიძე მინდობილობა, წილის მართვის
მინდობილობა გაცემული ბექა

კიკალეიშვილზე შპს"გლობალ თრეიდინგ
კომპანი", 0.00 GEL

27/03/2013, 27/03/2013 - უვადო,
ნოტარიუსი ნუნუ გინტური

0.00 GEL (შემოსავალი)

გოჩა ენუქიძე მინდობილობა, წილის მართვის
მინდობილობა გაცემული ბექა

კიკალეიშვილზე შპს"ბანი", 0.00 GEL

27/03/2013, 27/03/2013 - უვადო,
ნოტარიუსი ნუნუ გინტური

0.00 GEL (შემოსავალი)

გოჩა ენუქიძე მინდობილობა, ნებისმიერი წილის
შეძენის და გასხვისების მინდობილობა
გაცემული ბექა კიკალეიშვილზე, 0.00

GEL

27/03/2013, 27/03/2013 - უვადო,
ნოტარიუსი ნუნუ გინტური

0.00 GEL (შემოსავალი)

გოჩა ენუქიძე მინდობილობა, წილის მართვის
მინდობილობა გაცემული ტარიელ

ხეჩიკაშვილზე შპს"ფრანს ავტო", 0.00
GEL

18/01/2013, 18/01/2013 - უვადო,
ნოტარიუსი ნუნუ გინტური

0.00 GEL (შემოსავალი)

გოჩა ენუქიძე მინდობილობა, წილის მართვის
მინდობილობა გაცემული ტარიელ

ხეჩიკაშვილზე შპს"მიცუბიში მოტორს
ჯორჯია", 0.00 GEL

24/07/2012, 24/07/2012 - უვადო,
ნოტარიუსი ნუნუ გინტური

0.00 GEL (შემოსავალი)
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   საქართველოში ან სხვა ქვეყანაში თქვენი, თქვენი ოჯახის წევრის მიერ წინა წლის პირველი იანვრიდან დღემდე
დადებული ან/და მოქმედი ხელშეკრულება, რომლის საგნის ღირებულება აღემატება 3000 ლარს (მათ შორის წილის

მინდობის ხელშეკრულება ღირებულების მიუხედავად)

ხელშეკრულებაში მონაწილე პირის
ვინაობა (სახელი, გვარი)

ხელშეკრულების სახეობა, საგანი და
ღირებულება

ხელშეკრულების დადების თარიღი,
მისი მოქმედების ვადა, ორგანო,

რომელმაც მოახდინა ხელშეკრულების
სახელმწიფო რეგისტრაცია ან

დამოწმება 

  წინა წლის პირველი იანვრიდან 31
დეკემბრის ჩათვლით ხელშეკრულებით

მიღებული მატერიალური შედეგი 

გოჩა ენუქიძე მინდობილობა, წილის მართვის
მინდობილობა გაცემული ტარიელ

ხეჩიკაშვილზე შპს"სპორტული კლუბი
ოლიმპი", 0.00 GEL

18/01/2013, 18/01/2013 - უვადო,
ნოტარიუსი ნუნუ გინტური

0.00 GEL (შემოსავალი)

გოჩა ენუქიძე მინდობილობა, წილის მართვის
მინდობილობა გაცემული ტარიელ

ხეჩიკაშვილზე შპს"იბერია ავტო", 0.00
GEL

13/09/2010, 13/09/2010 - უვადო,
ნოტარიუსი ნუნუ გინტური

0.00 GEL (შემოსავალი)

გოჩა ენუქიძე მინდობილობა, წილის მართვის
მინდობილობა გაცემული ტარიელ
ხეჩიკაშვილზე შპს"ვივი", 0.00 GEL

18/01/2013, 18/01/2013 - უვადო,
ნოტარიუსი ნუნუ გინტური

0.00 GEL (შემოსავალი)

გოჩა ენუქიძე მინდობილობა, წილის მართვის
მინდობილობა გაცემული ტარიელ
ხეჩიკაშვილზე შპს"იბერია კაპიტალ

ინვესტი", 0.00 GEL

01/02/2012, 01/02/2012 - უვადო,
ნოტარისუი ნუნუ გინტური

0.00 GEL (შემოსავალი)

გოჩა ენუქიძე მინდობილობა, წილის მართვის
მინდობილობა გაცემული ტარიელ
ხეჩიკაშვილზე შპს"ჯორჯიან თრეიდ

კორპორეიშენ", 0.00 GEL

10/06/2008, 10/06/2008 - უვადო,
ნოტარიუსი ნუნუ გინტური

0.00 GEL (შემოსავალი)

გოჩა ენუქიძე მინდობილობა, წილის მართვის
მინდობილობა გაცემული ტარიელ

ხეჩიკაშვილზე შპს"ჯეოტრონიკი 2007",
0.00 GEL

06/06/2008, 06/06/2008 - უვადო,
ნოტარიუსი ნუნუ გინტური

0.00 GEL (შემოსავალი)

გოჩა ენუქიძე მინდობილობა, წილის მართვის
მინდობილობა გაცემული ტარიელ

ხეჩიკაშვილზე შპს"იბერია ინვესტი", 0.00
GEL

06/06/2008, 06/06/2008 - უვადო,
ნოტარიუსი ნუნუ გინტური

0.00 GEL (შემოსავალი)
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   საქართველოში ან სხვა ქვეყანაში თქვენი, თქვენი ოჯახის წევრის მიერ წინა წლის პირველი იანვრიდან დღემდე
დადებული ან/და მოქმედი ხელშეკრულება, რომლის საგნის ღირებულება აღემატება 3000 ლარს (მათ შორის წილის

მინდობის ხელშეკრულება ღირებულების მიუხედავად)

ხელშეკრულებაში მონაწილე პირის
ვინაობა (სახელი, გვარი)

ხელშეკრულების სახეობა, საგანი და
ღირებულება

ხელშეკრულების დადების თარიღი,
მისი მოქმედების ვადა, ორგანო,

რომელმაც მოახდინა ხელშეკრულების
სახელმწიფო რეგისტრაცია ან

დამოწმება 

  წინა წლის პირველი იანვრიდან 31
დეკემბრის ჩათვლით ხელშეკრულებით

მიღებული მატერიალური შედეგი 

გოჩა ენუქიძე მინდობილობა, წილის მართვის
მინდობილობა გაცემული ტარიელ

ხეჩიკაშვილზე შპს"სითი სპორტი", 0.00
GEL

06/06/2008, 06/06/2008 - უვადო,
ნოტარიუსი ნუნუ გინტური

0.00 GEL (შემოსავალი)

გოჩა ენუქიძე მინდობილობა, წილის მართვის
მინდობილობა გაცემული ტარიელ
ხეჩიკაშვილზე შპს"იბერია ავტო

მარკეტი", 0.00 GEL

06/06/2008, 06/06/2008 - უვადო,
ნოტარიუსი ნუნუ გინტური

0.00 GEL (შემოსავალი)

გოჩა ენუქიძე მინდობილობა, წილის მართვის
მინდობილობა გაცემული ტარიელ

ხეჩიკაშვილზე შპს"სპორტული კლუბი
საბურთალო", 0.00 GEL

06/06/2008, 06/06/2008 - უვადო, ნუნუ
გინტური

0.00 GEL (შემოსავალი)

გოჩა ენუქიძე მინდობილობა, წილის მართვის
მინდობილობა გაცემული ტარიელ

ხეჩიკაშვილზე შპს"იბერია ავტოჰაუსი",
0.00 GEL

06/06/2008, 06/06/2008 - უვადო,
ნოტარიუსი ნუნუ გინტური

0.00 GEL (შემოსავალი)

გოჩა ენუქიძე მინდობილობა, წილის მართვის
მინდობილობა გაცემული ტარიელ

ხეჩიკაშვილზე შპს"სენა ავტო", 0.00 GEL

24/06/2008, 24/06/2008 - უვადო,
ნოტარიუსი ნუნუ გინტური

0.00 GEL (შემოსავალი)

გოჩა ენუქიძე მინდობილობა, წილის მართვის
მინდობილობა გაცემული ტარიელ

ხეჩიკაშვილზე შპს"ავტო სტილი", 0.00
GEL

06/06/2008, 06/06/2008 - უვადო,
ნოტარიუსი ნუნუ გინტური

0.00 GEL (შემოსავალი)

გოჩა ენუქიძე მინდობილობა, წილის მართვის
მინდობილობა გაცემული ტარიელ

ხეჩიკაშვილზე შპს"იბერმობილი", 0.00

06/06/2008, 06/06/2008 - უვადო,
ნოტარიუსი ნუნუ გინტური

0.00 GEL (შემოსავალი)
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   საქართველოში ან სხვა ქვეყანაში თქვენი, თქვენი ოჯახის წევრის მიერ წინა წლის პირველი იანვრიდან დღემდე
დადებული ან/და მოქმედი ხელშეკრულება, რომლის საგნის ღირებულება აღემატება 3000 ლარს (მათ შორის წილის

მინდობის ხელშეკრულება ღირებულების მიუხედავად)

ხელშეკრულებაში მონაწილე პირის
ვინაობა (სახელი, გვარი)

ხელშეკრულების სახეობა, საგანი და
ღირებულება

ხელშეკრულების დადების თარიღი,
მისი მოქმედების ვადა, ორგანო,

რომელმაც მოახდინა ხელშეკრულების
სახელმწიფო რეგისტრაცია ან

დამოწმება 

  წინა წლის პირველი იანვრიდან 31
დეკემბრის ჩათვლით ხელშეკრულებით

მიღებული მატერიალური შედეგი 

GEL

გოჩა ენუქიძე მინდობილობა, წილის მართვის
მინდობილობა გაცემული ტარიელ

ხეჩიკაშვილზე შპს"იბერია ტექ
ავტომოტივი", 0.00 GEL

06/06/2008, 06/06/2008 - უვადო,
ნოტარიუსი ნუნუ გინტური

0.00 GEL (შემოსავალი)

გოჩა ენუქიძე მინდობილობა, წილის მართვის
მინდობილობა გაცემული ტარიელ

ხეჩიკაშვილზე შპს"იბერია მოტორსი",
0.00 GEL

06/06/2008, 06/06/2008 - უვადო,
ნოტარიუსი ნუნუ გინტური

0.00 GEL (შემოსავალი)

გოჩა ენუქიძე მინდობილობა, წილის მართვის
მინდობილობა გაცემული ტარიელ

ხეჩიკაშვილზე შპს"იბერია სერვისი", 0.00
GEL

06/06/2008, 06/06/2008 - უვადო,
ნოტარიუსი ნუნუ გინტური

0.00 GEL (შემოსავალი)

გოჩა ენუქიძე მინდობილობა, წილის მართვის
მინდობილობა გაცემული ტარიელ

ხეჩიკაშვილზე შპს"იბერია თრეიდინგი",
0.00 GEL

06/06/2008, 06/06/2008 - უვადო,
ნოტარიუსი ნუნუ გინტური

0.00 GEL (შემოსავალი)

გოჩა ენუქიძე მინდობილობა, წილის მართვის
მინდობილობა გაცემული ტარიელ

ხეჩიკაშვილზე შპს"იბერია ავტო ლენდი",
0.00 GEL

06/06/2008, 06/06/2008 - უვადო,
ნოტარიუსი ნუნუ გინტური

0.00 GEL (შემოსავალი)

გოჩა ენუქიძე მინდობილობა, წილის მართვის
მინდობილობა გაცემული ტარიელ

ხეჩიკაშვილზე შპს"იბერია ბიზნეს ჯგუფი",
0.00 GEL

06/06/2008, 06/06/2008 - უვადო,
ნოტარიუსი ნუნუ გინტური

0.00 GEL (შემოსავალი)

გოჩა ენუქიძე მინდობილობა, წილის მართვის 06/06/2008, 06/06/2008 - უვადო, 0.00 GEL (შემოსავალი)
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   საქართველოში ან სხვა ქვეყანაში თქვენი, თქვენი ოჯახის წევრის მიერ წინა წლის პირველი იანვრიდან დღემდე
დადებული ან/და მოქმედი ხელშეკრულება, რომლის საგნის ღირებულება აღემატება 3000 ლარს (მათ შორის წილის

მინდობის ხელშეკრულება ღირებულების მიუხედავად)

ხელშეკრულებაში მონაწილე პირის
ვინაობა (სახელი, გვარი)

ხელშეკრულების სახეობა, საგანი და
ღირებულება

ხელშეკრულების დადების თარიღი,
მისი მოქმედების ვადა, ორგანო,

რომელმაც მოახდინა ხელშეკრულების
სახელმწიფო რეგისტრაცია ან

დამოწმება 

  წინა წლის პირველი იანვრიდან 31
დეკემბრის ჩათვლით ხელშეკრულებით

მიღებული მატერიალური შედეგი 

მინდობილობა გაცემული ტარიელ
ხეჩიკაშვილზე შპს"კია მოტორს ჯორჯია",

0.00 GEL

ნოტარიუსი ნუნუ გინტური

გოჩა ენუქიძე მინდობილობა, წილის მართვის
მინდობილობა გაცემული ტარიელ

ხეჩიკაშვილზე შპს"იბერია სითი", 0.00
GEL

06/06/2008, 06/06/2008 - უვადო,
ნოტარიუსი ნუნუ გინტური

0.00 GEL (შემოსავალი)

გოჩა ენუქიძე მინდობილობა, წილის მართვის
მინდობილობა გაცემული ტარიელ

ხეჩიკაშვილზე შპს"კავკასუს მოტორსი",
0.00 GEL

18/04/2012, 18/04/2012 - უვადო,
ნოტარიუსი ნუნუ გინტური

0.00 GEL (შემოსავალი)

გოჩა ენუქიძე მინდობილობა, წილის მართვის
მინდობილობა გაცემული ტარიელ

ხეჩიკაშვილზე შპს"იტა სერვისი", 0.00
GEL

18/01/2013, 18/01/2013 - უვადო,
ნოტარიუსი ნუნუ გინტური

0.00 GEL (შემოსავალი)

გოჩა ენუქიძე ბინათმშენებლობის
ხელშეკრულება/ნასყიდობა,

ბინათმშენებლობის დასრულება და
უძრავი ქონების გადაცემა, 25695.00 USD

04/08/2008, 04/08/2008 -
ვალდებულებათა სრულ

შესრულებამდე/საძირკვლის ჩასხმიდან
36 თვე, დაუმოწმებელი

0.00 USD (გასავალი)

გოჩა ენუქიძე მომსახურების ხელშეკრულება,
04.08.2008 წლის ხელშეკრულების

ფარგლებში ინფრასტრუქტურის
განვითარების შესახებ, 2500.00 USD

10/05/2010, 10/05/2010 -
განუსაზღვრელი, დაუმოწმბელი

0.00 USD (გასავალი)

გოჩა ენუქიძე მინდობილობა, წილის მართვის
მინდობილობა გაცემული ბექა

კიკალეიშვილზე შპს "აკადემიკოს ეგნატე
ფიფიას სახელობის თბილისის

24/05/2013, 24/05/2013 - უვადო,
ნოტარიუსი ნუნუ გინტური

0.00 GEL (შემოსავალი)
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   საქართველოში ან სხვა ქვეყანაში თქვენი, თქვენი ოჯახის წევრის მიერ წინა წლის პირველი იანვრიდან დღემდე
დადებული ან/და მოქმედი ხელშეკრულება, რომლის საგნის ღირებულება აღემატება 3000 ლარს (მათ შორის წილის

მინდობის ხელშეკრულება ღირებულების მიუხედავად)

ხელშეკრულებაში მონაწილე პირის
ვინაობა (სახელი, გვარი)

ხელშეკრულების სახეობა, საგანი და
ღირებულება

ხელშეკრულების დადების თარიღი,
მისი მოქმედების ვადა, ორგანო,

რომელმაც მოახდინა ხელშეკრულების
სახელმწიფო რეგისტრაცია ან

დამოწმება 

  წინა წლის პირველი იანვრიდან 31
დეკემბრის ჩათვლით ხელშეკრულებით

მიღებული მატერიალური შედეგი 

სამედიცინო ინსტიტუტი", 0.00 GEL

გოჩა ენუქიძე ოვერდრაფტი, ოვერდრაფტის ლიმიტის
დაშვების შესახებ, 5000.00 USD

31/12/2013, 31/12/2013 - 31/12/2014 ,
დაუმოწმებელი საქართველოს ბანკი

0.00 USD (გასავალი)

გოჩა ენუქიძე ოვერდრაფტი, ოვერდრაფტის ლიმიტის
დაშვების შესახებ, 5000.00 EUR

31/12/2013, 31/12/2013 - 31/12/2014 ,
დაუმოწმებელი საქართველოს ბანკი

0.00 EUR (გასავალი)

გოჩა ენუქიძე ნასყიდობა, შპს იბერმობილის კაპიტალში
25%-იანი წილის გასხვისება, 225000.00

GEL

17/07/2013, 17/07/2013 - 15/11/2013 ,
საჯარო რეესტრი/ ნოტარიუსი ეკატერინე

მარშანია

225000.00 GEL (შემოსავალი)

გოჩა ენუქიძე ნასყიდობა, შპს იბერია თრეიდინგის
კაპიტალში 25 % იანი წილის გასხვისება,

125.00 GEL

17/07/2013, 17/07/2013 - 15/11/2013 ,
საჯარო რეესტრი/ ნოტარიუსი ეკატერინე

მარშანია

125.00 GEL (შემოსავალი)

გოჩა ენუქიძე ნასყიდობა, შპს იბერია ავტოჰაუსის
კაპიტალში 25 % იანი წილის გასხვისება,

450000.00 GEL

17/07/2013, 17/07/2013 - 15/11/2013 ,
საჯარო რეესტრი/ ნოტარიუსი ეკატერინე

მარშანია

450000.00 GEL (შემოსავალი)

გოჩა ენუქიძე ნასყიდობა, შპს იბერია მოტორსის
კაპიტალში 25 % იანი წილის გასხვისება,

50000.00 GEL

17/07/2013, 17/07/2013 - 15/11/2013 ,
საჯარო რეესტრი/ ნოტარიუსი ეკატერინე

მარშანია

50000.00 GEL (შემოსავალი)

გოჩა ენუქიძე ნასყიდობა, შპს იბერია ტექ ავტომოტივის
კაპიტალის 16.67 % იანი წილის

გასხვისება, 375000.00 GEL

17/07/2013, 17/07/2013 - 15/11/2013 ,
საჯარო რეესტრი/ ნოტარიუსი ეკატერინე

მარშანია

375000.00 GEL (შემოსავალი)

გოჩა ენუქიძე ნასყიდობა, შპს იბერია ბიზნეს ჯგუფის
კაპიტალში 33.3333 % იანი წილის

გასხვისება, 515218.00 GEL

17/07/2013, 17/07/2013 - 15/11/2013 ,
საჯარო რეესტრი/ ნოტარიუსი ეკატერინე

მარშანია

515218.00 GEL (შემოსავალი)

გოჩა ენუქიძე ნასყიდობა, შპს იბერია ავტო ლენდის 17/07/2013, 17/07/2013 - 15/11/2013 , 250000.00 GEL (შემოსავალი)
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   საქართველოში ან სხვა ქვეყანაში თქვენი, თქვენი ოჯახის წევრის მიერ წინა წლის პირველი იანვრიდან დღემდე
დადებული ან/და მოქმედი ხელშეკრულება, რომლის საგნის ღირებულება აღემატება 3000 ლარს (მათ შორის წილის

მინდობის ხელშეკრულება ღირებულების მიუხედავად)

ხელშეკრულებაში მონაწილე პირის
ვინაობა (სახელი, გვარი)

ხელშეკრულების სახეობა, საგანი და
ღირებულება

ხელშეკრულების დადების თარიღი,
მისი მოქმედების ვადა, ორგანო,

რომელმაც მოახდინა ხელშეკრულების
სახელმწიფო რეგისტრაცია ან

დამოწმება 

  წინა წლის პირველი იანვრიდან 31
დეკემბრის ჩათვლით ხელშეკრულებით

მიღებული მატერიალური შედეგი 

კაპიტალში 21.25 % იანი წილის
გასხვისება, 250000.00 GEL

საჯარო რეესტრი/ ნოტარიუსი ეკატერინე
მარშანია

გოჩა ენუქიძე ნასყიდობა, შპს ავტო სტილის კაპიტალში
25 % იანი წილის გასხვისება, 275000.00

GEL

17/07/2013, 17/07/2013 - 15/11/2013 ,
საჯარო რეესტრი/ ნოტარიუსი ეკატერინე

მარშანია

275000.00 GEL (შემოსავალი)

გოჩა ენუქიძე ნასყიდობა, შპს კია მოტორს ჯორჯიას
კაპიტალში 25 % იან წილის გასხვისება,

350000.00 GEL

17/07/2013, 17/07/2013 - 15/11/2013 ,
საჯარო რეესტრი/ ნოტარიუსი ეკატერინე

მარშანია

350000.00 GEL (შემოსავალი)

გოჩა ენუქიძე ნასყიდობა, შპს იბერია ინვესტის
კაპიტალში 25 % იანი წილის გასხვისება,

1373912.00 GEL

17/07/2013, 17/07/2013 - 15/11/2013 ,
საჯარო რეესტრი/ ნოტარიუსი ეკატერინე

მარშანია

1373912.00 GEL (გასავალი)

გოჩა ენუქიძე ნასყიდობა, შპს იბერია სითის კაპიტალში
25 % იანი წილის გასხვისება, 125.00

GEL

17/07/2013, 17/07/2013 - 15/11/2013 ,
საჯარო რეესტრი/ ნოტარიუსი ეკატერინე

მარშანია

125.00 GEL (შემოსავალი)

გოჩა ენუქიძე ნასყიდობა, შპს იბერია სერვისის
კაპიტალში 20 % იანი წილის გასხვისება,

450000.00 GEL

17/07/2013, 17/07/2013 - 15/11/2013 ,
საჯარო რეესტრი/ ნოტარიუსი ეკატერინე

მარშანია

450000.00 GEL (შემოსავალი)

გოჩა ენუქიძე ნასყიდობა, შპს იბერია ავტოს კაპიტალში
20 % იანი წილის გასხვისება, 800000.00

GEL

17/07/2013, 17/07/2013 - 15/11/2013 ,
საჯარო რეესტრი/ ნოტარიუსი ეკატერინე

მარშანია

800000.00 GEL (შემოსავალი)

გოჩა ენუქიძე ნასყიდობა, შპს ჯორჯიან თრეიდ
კორპორეიშენის კაპიტალში 15 % იანი
წილის გასხვისება ლარი., 125000.00

GEL

17/07/2013, 17/07/2013 - 15/11/2013 ,
საჯარო რეესტრი/ ნოტარიუსი ეკატერინე

მარშანია

125000.00 GEL (შემოსავალი)

გოჩა ენუქიძე ნასყიდობა, შპს საფეხბურთო კლუბი 17/07/2013, 17/07/2013 - 15/11/2013 , 87.50 GEL (შემოსავალი)
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   საქართველოში ან სხვა ქვეყანაში თქვენი, თქვენი ოჯახის წევრის მიერ წინა წლის პირველი იანვრიდან დღემდე
დადებული ან/და მოქმედი ხელშეკრულება, რომლის საგნის ღირებულება აღემატება 3000 ლარს (მათ შორის წილის

მინდობის ხელშეკრულება ღირებულების მიუხედავად)

ხელშეკრულებაში მონაწილე პირის
ვინაობა (სახელი, გვარი)

ხელშეკრულების სახეობა, საგანი და
ღირებულება

ხელშეკრულების დადების თარიღი,
მისი მოქმედების ვადა, ორგანო,

რომელმაც მოახდინა ხელშეკრულების
სახელმწიფო რეგისტრაცია ან

დამოწმება 

  წინა წლის პირველი იანვრიდან 31
დეკემბრის ჩათვლით ხელშეკრულებით

მიღებული მატერიალური შედეგი 

საბურთალოს კაპიტალში 17.50 % იანი
წილის გასხვისება, 87.50 GEL

საჯარო რეესტრი/ ნოტარიუსი ეკატერინე
მარშანია

გოჩა ენუქიძე ნასყიდობა, შპს სენა ავტოს კაპიტალში
21.25 % იანი წილის გასხვისების

ხელშეკრულება, 106.25 GEL

17/07/2013, 17/07/2013 - 15/11/2013 ,
საჯარო რეესტრი/ ნოტარიუსი ეკატერინე

მარშანია

106.25 GEL (შემოსავალი)

გოჩა ენუქიძე ნასყიდობა, შპს იბერია ავტო მარკეტის
კაპიტალში 25 % იანი წილის გასხვისება,

10000.00 GEL

17/07/2013, 17/07/2013 - 15/11/2013 ,
საჯარო რეესტრი/ ნოტარიუსი ეკატერინე

მარშანია

10000.00 GEL (შემოსავალი)

გოჩა ენუქიძე ნასყიდობა, შპს ვივის კაპიტალში 23.33
%იანი წილის გასხვისება, 47657.00 GEL

17/07/2013, 17/07/2013 - 15/11/2013 ,
საჯარო რეესტრი/ ნოტარიუსი ეკატერინე

მარშანია

47657.00 GEL (შემოსავალი)

გოჩა ენუქიძე ნასყიდობა, შპს იბერია კაპიტალ-
ინვესტის კაპიტალში 20 % იანი წილის

გასხვისება, 100.00 GEL

17/07/2013, 17/07/2013 - 15/11/2013 ,
საჯარო რეესტრი/ ნოტარიუსი ეკატერინე

მარშანია

100.00 GEL (შემოსავალი)

გოჩა ენუქიძე ნასყიდობა, შპს კავკასუს მოტორსის
კაპიტალში 33.30 % იანი წილის

გასხვისება, 100000.00 GEL

17/07/2013, 17/07/2013 - 15/11/2013 ,
საჯარო რეესტრი/ ნოტარიუსი ეკატერინე

მარშანია

100000.00 GEL (შემოსავალი)

გოჩა ენუქიძე ნასყიდობა, შპს Iberia Food Company
კაპიტალში 50% წილის შეძენა

მინდობილი პირის -წილის მმართველის
ბექა კიკალეიშვილის მიერ, 200.00 GEL

14/04/2014, 14/04/2014 - უვადო,
საჯარო რეესტრი/ნოტარიუსი ანჟელა

მანია

0.00 GEL (გასავალი)

გოჩა ენუქიძე ნასყიდობა, შეთანხმება 04.08.2008 წლის
ხელშეკრულების საფუძველზე უძრავი
ქონების (ბათუმი, რუსთაველი ქუჩის
გაგრძელებაზე) ნასყიდობის შესახებ,

25695.00 USD

24/09/2013, 24/09/2013 - უვადო,
საჯარო რეესტრი

0.00 USD (გასავალი)
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   საქართველოში ან სხვა ქვეყანაში თქვენი, თქვენი ოჯახის წევრის მიერ წინა წლის პირველი იანვრიდან დღემდე
დადებული ან/და მოქმედი ხელშეკრულება, რომლის საგნის ღირებულება აღემატება 3000 ლარს (მათ შორის წილის

მინდობის ხელშეკრულება ღირებულების მიუხედავად)

ხელშეკრულებაში მონაწილე პირის
ვინაობა (სახელი, გვარი)

ხელშეკრულების სახეობა, საგანი და
ღირებულება

ხელშეკრულების დადების თარიღი,
მისი მოქმედების ვადა, ორგანო,

რომელმაც მოახდინა ხელშეკრულების
სახელმწიფო რეგისტრაცია ან

დამოწმება 

  წინა წლის პირველი იანვრიდან 31
დეკემბრის ჩათვლით ხელშეკრულებით

მიღებული მატერიალური შედეგი 

გოჩა ენუქიძე ნასყიდობა, უძრავი ქონების -ბინის
(თბლისი, აბაშიძის ქუჩა #65/67)

გასხვისება, 450000.00 USD

10/02/2014, 10/02/2014 - უვადო,
საჯარო რეესტრი

0.00 USD (შემოსავალი)

გოჩა ენუქიძე ნასყიდობა, უძრავი ქონების 2
ავტოფარეხის გასხვისება (თბილისი,

აბაშიძის 65/67), 12000.00 USD

10/02/2014, 10/02/2014 - უვადო,
საჯარო რეესტრი

0.00 GEL (შემოსავალი)

გოჩა ენუქიძე ნასყიდობა, შპს იბერკომპანი ირაოს
კაპიტალში 20%-იანი წილის შეძენა

მინდობილი პირის - წილის მმართველის
ბექა კიკალეიშვილის მიერ, 500000.00

USD

07/02/2014, 07/02/2014 - უვადო,
საჯარო რეესტრი/ ნოტარიუსი ანჟელა

მანია

0.00 GEL (გასავალი)

გოჩა ენუქიძე ნასყიდობა, უძრავი ქონების გასვხისება (
მცხეთა,აღმაშენებლის ქუჩა 997 კვ.მ),

250000.00 GEL

26/11/2013, 26/11/2013 - 17/12/2013 ,
საჯარო რეესტრი

250000.00 GEL (შემოსავალი)

გოჩა ენუქიძე მინდობილობა, მინდობილობა გაცემული
ბექა კიკალეიშვილზე საკუთარი

შეხედულებისამებრ უძრავი ქონების
შეძენის შესახებ, 0.00 GEL

24/09/2013, 24/09/2013 - უვადო,
ნოტარიუსი ნუნუ გინტური

0.00 GEL (შემოსავალი)

გოჩა ენუქიძე მინდობილობა, მინდობილობა გაცემული
ბექა კიკალეიშვილზე საკუთარი

შეხედულებისამებრ ნებისმიერ კოპანიაში
წილის, აქციის შეძენის შესახებ, 0.00 GEL

27/03/2013, 27/03/2013 - უვადო,
ნოტარიუსი ნუნუ გინტური

0.00 GEL (შემოსავალი)

გოჩა ენუქიძე მინდობილობა, მინდობილობა გაცემული
ბექა კიკალეიშვილზე შპს Iberia Food

Company -ის კაპიტალში წილის მართვის
შესახებ, 0.00 GEL

29/04/2014, 29/04/2014 - უვადო,
ნოტარიუსი ნუნუ გინტური

0.00 GEL (შემოსავალი)
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   საქართველოში ან სხვა ქვეყანაში თქვენი, თქვენი ოჯახის წევრის მიერ წინა წლის პირველი იანვრიდან დღემდე
დადებული ან/და მოქმედი ხელშეკრულება, რომლის საგნის ღირებულება აღემატება 3000 ლარს (მათ შორის წილის

მინდობის ხელშეკრულება ღირებულების მიუხედავად)

ხელშეკრულებაში მონაწილე პირის
ვინაობა (სახელი, გვარი)

ხელშეკრულების სახეობა, საგანი და
ღირებულება

ხელშეკრულების დადების თარიღი,
მისი მოქმედების ვადა, ორგანო,

რომელმაც მოახდინა ხელშეკრულების
სახელმწიფო რეგისტრაცია ან

დამოწმება 

  წინა წლის პირველი იანვრიდან 31
დეკემბრის ჩათვლით ხელშეკრულებით

მიღებული მატერიალური შედეგი 

გოჩა ენუქიძე მინდობილობა, წილის მართვის
მინდობილობა გაცემული ბექა

კიკალეიშვილზე შპს გალაქტიონი 3 -ის
კაპიტალში წილის მართვის შესახებ, 0.00

GEL

11/02/2014, 11/02/2014 - უვადო,
ნოტარიუსი ნუნუ გინტური

0.00 GEL (შემოსავალი)

გოჩა ენუქიძე მინდობილობა, წილის მართვის
მინდობილობა გაცემული ბექა

კიკალეიშვილზე შპს იბერკომპანი ირაო,
0.00 GEL

27/03/2013, 27/03/2013 - უვადო,
ნოტარიუსი ნუნუ გინტური

0.00 GEL (შემოსავალი)

გოჩა ენუქიძე მინდობილობა, წილის მართვის
მინდობილობა გაცემული მიხეილ

ალხანიშვილზე შპს გალაქტიონი 3, 0.00
GEL

22/07/2013, 22/07/2013 - უვადო,
ნოტარიუსი ნუნუ გინტური

0.00 GEL (შემოსავალი)

გოჩა ენუქიძე სესხი, შპს Iberia Food Company ისთვის
მიცემული სესხი კაპიტალში წილის

მმართველის/მინდობილი პირის ბექა
კიკალეიშვილის მიერ, 85490.00 USD

29/04/2014, 29/04/2014 - 31/12/2014 ,
დაუმოწმებელი

85490.00 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 
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  წინა წლის პირველი იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით თქვენი ან თქვენი ოჯახის წევრის ნებისმიერი შემოსავალი ან/და
გასავალი, რომლის ოდენობა (ღირებულება) თითოეულ შემთხვევაში აღემატება 1500 ლარს და არ არის მითითებული ამ

დეკლარაციის სხვა ფურცლებზე

შემოსავლის/გასავლის მიმღები/გამცემი პირის
ვინაობა (სახელი გვარი) 

შემოსავლის ან/და გასავლის სახეობა შემოსავლის ან/და გასავლის ოდენობა
(ღირებულება) 

გოჩა ენუქიძე თინათინ ენუქიძის სწავლის საფასური გასავალი, 18000.00 GEL

გოჩა ენუქიძე გიორგი ენეუქიძის სწავლის საფასური გასავალი, 6000.00 EUR

გოჩა ენუქიძე ოჯახის დასვენების და სამოგზაურო ხარჯი გასავალი, 45000.00 GEL

გოჩა ენუქიძე შპს იბერკომპანის კაპიტალის გაზრდა წილის
მმართველის/მინდობილი პირის გრიგოლ სვანიძის მიერ

შპს იბერკომპანის კაპიტალის გაზრდა წილის
მმართველის/მინდობილი პირის ბექა კიკალეიშვილის

მიერ

გასავალი, 250000.00 GEL

გოჩა ენუქიძე შპს იბერკომპანის კაპიტალის შემცირება წილის
მმართველის/მინდობილი პირის გრიგოლ სვანიძის მიერ

შპს იბერკომპანის კაპიტალის შემცირება წილის
მმართველის/მინდობილი პირის ბექა კიკალეიშვილის

მიერ

შემოსავალი, 200000.00 GEL

გოჩა ენუქიძე შპს იბერკომპანი ოილის კაპიტალის გაზრდა წილის
მმართველის/მინდობილი პირის ბექა კიკალეიშვილის

მიერ

გასავალი, 80000.00 GEL

გოჩა ენუქიძე შპს იბერკომპანი ოილის კაპიტალის შემცირება წილის
მმართველის/მინდობილი პირის ბექა კიკალეიშვილის

მიერ

შემოსავალი, 80000.00 GEL

გოჩა ენუქიძე შპს იბერკომპანი პეტროლიუმის კაპიტალის გაზრდა
წილის მმართველის/მინდობილი პირის ბექა

კიკალეიშვილის მიერ

გასავალი, 240000.00 GEL

გოჩა ენუქიძე შპს გალაქტიონი 3-ის კაპიტალის გაზრდა წილის
მმართველის/მინდობილი პირის მიხეილ ალხანიშვილის

მიერ

გასავალი, 5041343.00 GEL
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  წინა წლის პირველი იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით თქვენი ან თქვენი ოჯახის წევრის ნებისმიერი შემოსავალი ან/და
გასავალი, რომლის ოდენობა (ღირებულება) თითოეულ შემთხვევაში აღემატება 1500 ლარს და არ არის მითითებული ამ

დეკლარაციის სხვა ფურცლებზე

შემოსავლის/გასავლის მიმღები/გამცემი პირის
ვინაობა (სახელი გვარი) 

შემოსავლის ან/და გასავლის სახეობა შემოსავლის ან/და გასავლის ოდენობა
(ღირებულება) 

გოჩა ენუქიძე შპს კრისტალვილის-ის კაპიტალის გაზრდა წილის
მმართველის/მინდობილი პირის გრიგოლ სვანიძის მიერ

გასავალი, 57500.00 GEL

გოჩა ენუქიძე შპს კრისტალვილის-ის კაპიტალის გაზრდა წილის
მმართველის/მინდობილი პირის გრიგოლ სვანიძის მიერ

გასავალი, 61412.00 GEL

გოჩა ენუქიძე შპს იბერკომპანი პეტროლიუმის კაპიტალის შემცირება
წილის მმართველის/მინდობილი პირის ბექა

კიკალეიშვილის მიერ

შემოსავალი, 240000.00 GEL
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