
თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაცია

სახელი, გვარი: ტარიელ ხეჩიკაშვილი #112462

თანამდებობის პირის დეკლარაცია შევსებულია: 23.07.2018

სამსახური, დაკავებული (ყოფილი) თანამდებობა:
საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო, მინისტრი (ყოფილი)

დაბადების ადგილი, დაბადების თარიღი: საქართველო, თბილისი 13.02.1970

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

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

ეკატერინე ინასარიძე საქართველო, თბილისი 20.06.1971 მეუღლე

თამარ ხეჩიკაშვილი საქართველო, თბილისი 25.06.1996 შვილი

რუსუდან ხეჩიკაშვილი საქართველო, თბილისი 21.07.1997 შვილი

დავით ხეჩიკაშვილი საქართველო, თბილისი 02.08.2000 შვილი

გიორგი ხეჩიკაშვილი საქართველო, თბილისი 10.03.2004 შვილი

ცოტნე ხეჩიკაშვილი საქართველო, თბილისი 24.11.2005 შვილი

იოანე ხეჩიკაშვილი საქართველო, თბილისი 28.10.2010 შვილი

მარიამი ხეჩიკაშვილი საქართველო, თბილისი 03.04.2014 შვილი

გვერდი 1declaration.gov.ge27.09.2018 01:08



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

თუ ნივთი საერთო
საკუთრებაში

იმყოფება, მიუთითეთ
თანამესაკუთრეები
(თუ თანამესაკუთრე

თქვენი ოჯახის წევრია
მიუთითეთ მისი

პროცენტული წილი)

თამარ ხეჩიკაშვილი
50% მიწის ნაკვეთი 2015 ნასყიდობა 75000USD

საქართველო,
თბილისი,

დ.აღმაშენებლის
ხეივანი 13 კმ., 1401

კვ.მ

aref amrah nejadi

ეკატერინე ინასარიძე
100% ბინა 2011 ნასყიდობა 54330GEL

საქართველო,
თბილისი, შავი ზღვის

ქუჩა #11, 63,21 კვ.მ

ეკატერინე ინასარიძე
100%

საცხოვრებელი
სახლი 2009 ნასყიდობა 271000GEL

საქართველო,
თბილისი, დიღმის

სასწავლო საცდელი
მეურნეობის

ტერიტორია, 1177,51
კვ.მ

ეკატერინე ინასარიძე
100% მიწის ნაკვეთი 2006 ნასყიდობა 13200USD

საქართველო,
მცხეთა, სოფელი

საგურამო, 1200 კვ.მ

ეკატერინე ინასარიძე
100% მიწის ნაკვეთი 2014 ნასყიდობა 70500USD

საქართველო,
თბილისი, დიღმის

სასწავლო საცდელი
მეურნეობის

ტერიტორია, 1000 კვ.მ

ეკატერინე ინასარიძე
100% ბინა 2009 ნასყიდობა 28507GEL

დიღმის სასწავლო
საცდელი მეურნეობის

ტერიტორია,
თბილისი, გრიგოლ
რობაქიძის 7, 142,81

კვ.მ

ეკატერინე ინასარიძე საცხოვრებელი 2009 ნასყიდობა 46953GEL დიღმის სასწავლო
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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

თუ ნივთი საერთო
საკუთრებაში

იმყოფება, მიუთითეთ
თანამესაკუთრეები
(თუ თანამესაკუთრე

თქვენი ოჯახის წევრია
მიუთითეთ მისი

პროცენტული წილი)

100% სახლი

საცდელი მეურნეობის
ტერიტორია, დაბა

ფასანაური, 300
არაგველის 29, 800

კვ.მ

ტარიელ ხეჩიკაშვილი
100% ავტოფარეხი 2009 ნასყიდობა 1500GEL

საქართველო,
თბილისი, რობაქიძის

7, 18 კვ.მ

გვერდი 3declaration.gov.ge27.09.2018 01:08



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)

ეკატერინე ინასარიძე
100% მსუბუქი ავტომანქანა

volkswagen ტიგუანი
გამოშვების წელი 2011

ibg009
2011 ნასყიდობა 53573 GEL

თამარ ხეჩიკაშვილი
100% მსუბუქი ავტომანქანა აუდი ა8 2016 ნასყიდობა 95387 GEL

რუსუდან ხეჩიკაშვილი
100% მსუბუქი ავტომანქანა კია სორენტო 2016 ნასყიდობა 46385 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

ეკატერინე
ინასარიძე

სს მილენიუმ
ბიზნეს გრუპ აქცია 0 GEL ნასყიდობა 2018 0 GEL 50
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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

ტარიელ ხეჩიკაშვილი "საქართველოს ბანკი" იპო ბარათი 314725 USD (+)

ტარიელ ხეჩიკაშვილი "საქართველოს ბანკი" მიმდინარე 11626,92 GEL (+)

ეკატერინე ინასარიძე "საქართველოს ბანკი" მიმდინარე 13,67 GEL (+)

ეკატერინე ინასარიძე "საქართველოს ბანკი" მიმდინარე 82,5 USD (+)

ეკატერინე ინასარიძე "ვი–თი–ბი ბანკი" დეპოზიტი 135000 USD (+)

ეკატერინე ინასარიძე ვი–თი–ბი ბანკი დეპოზიტი 42300 USD (+)

ეკატერინე ინასარიძე ვი–თი–ბი ბანკი დეპოზიტი 25000 USD (+)

ეკატერინე ინასარიძე ვი–თი–ბი ბანკი დეპოზიტი 25893,42 USD (+)

ეკატერინე ინასარიძე ვი–თი–ბი ბანკი დეპოზიტი 50000 USD (+)

ეკატერინე ინასარიძე "ვი–თი–ბი ბანკი" დეპოზიტი 35000 USD (+)

ეკატერინე ინასარიძე "ვი–თი–ბი ბანკი" დეპოზიტი 7650 USD (+)

ეკატერინე ინასარიძე "ვი–თი–ბი ბანკი" დეპოზიტი 0 USD (+)

ტარიელ ხეჩიკაშვილი "ვი–თი–ბი ბანკი" მიმდინარე 4,34 USD (+)

ტარიელ ხეჩიკაშვილი "ვი–თი–ბი ბანკი" მიმდინარე 3,02 GEL (+)

ტარიელ ხეჩიკაშვილი "თი–ბი–სი ბანკი" მიმდინარე 0 USD (+)

ტარიელ ხეჩიკაშვილი "თი–ბი–სი ბანკი" ანაბარი 3011,22 GEL (+)

ეკატერინე ინასარიძე "თი–ბი–სი ბანკი" მიმდინარე 0 USD (+)

ეკატერინე ინასარიძე "ვი–თი–ბი ბანკი" მიმდინარე 1718,78 USD (+)
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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 ფულადი თანხის წყარო
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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 (%)

საწარმოს კაპიტალის
ოდენობა

პარტნიორის ვინაობა
(სახელი,

გვარი/იურიდიული
პირი)

საწარმოს
საქმიანობით წინა
წლის პირველი
იანვრიდან 31

დეკემბრის ჩათვლით
მიღებული

შემოსავალი

ტარიელ ხეჩიკაშვილი

სს ვივი საქართველო
თბილისი

საქართველო,
მცხეთა,დ.აღმაშენებ

ლის ქ

აქციონერი,
სსიპ საჯარო

რეესტრის ეროვნული
სააგენტო, 13.07.2010,
03.12.2012 - 16.02.2018

- 1535000 GEL 0 GEL

ტარიელ ხეჩიკაშვილი

შპს სპორტული
კლუბი ოლიმპი
საქართველო

თბილისი
საქართველო, ქ.
თბილისის ვაკის

რაიონში, ატენის,ქ.
№6/8

პარტნიორი,
სსიპ საჯარო

რეესტრის ეროვნული
სააგენტო, 14.07.2010,

14.07.2010 - უვადო

82% 0 GEL 1) კახა ჭუმბურიძე 0 GEL

ტარიელ ხეჩიკაშვილი

შპს ავტო სერვის
კავკასია

საქართველო
თბილისი ქ.
თბილისის

საბურთალოს
რაიონში,

პარტნიორი,
თბილისის

საგადასახადო
ინსპექცია, 25.08.2008,

25.08.2008 - უვადო

32% 0 GEL

1) მიხეილ
ალხანიშვილი

2) დავით ლეჟავა
3) ავთანდილ ენუქიძე
4) შპს იბერია ინვესტი

მცხეთა
დ.აღმაშენებლის ქ

0 GEL

ტარიელ ხეჩიკაშვილი

შპს ავტოსტილი
საქართველო

თბილისი mcxeTa
d.aRmaSeneblis q

პარტნიორი,
mcxeTa

d.aRmaSeneblis q,
13.06.2007, 13.10.2007

- 21.12.2017

25% 0 GEL

1) შპს იბერია ინვესტი
მცხეთა

დ.აღმაშენებლის ქ
2) შპს სპორტ ინვესტი
მარშალ გელოვანის

გამზირი

0 GEL

ტარიელ ხეჩიკაშვილი
შპს კავკასუს

მოტორსი
საქართველო

პარტნიორი,
მცხეთის

საგადასახადო
33,4% 0 GEL

1) შპს სპორტ ინვესტი
მარშალ გელოვანის

გამზირი
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 (%)

საწარმოს კაპიტალის
ოდენობა

პარტნიორის ვინაობა
(სახელი,

გვარი/იურიდიული
პირი)

საწარმოს
საქმიანობით წინა
წლის პირველი
იანვრიდან 31

დეკემბრის ჩათვლით
მიღებული

შემოსავალი

თბილისი ქ. მცხეთა,
დავით აღმაშენებლის

ქუჩა 

ინსპექცია, 21.02.2011,
28.02.2011 - 13.10.2017

ტარიელ ხეჩიკაშვილი

შპს იბერია ავტო
საქართველო

თბილისი მცხეთა,
აღმაშენებლის ქუჩა

პარტნიორი,
გორის საგადასახადო
ინსპექცია, 01.07.2009,
01.01.2010 - 13.10.2017

70% 0 GEL

1) გიორგი ნემსაძე
2) შპს სპორტ ინვესტი
მარშალ გელოვანის

გამზირი

0 GEL

ტარიელ ხეჩიკაშვილი

შპს იბერია ავტო
ჰაუსი საქართველო
თბილისი მცხეთა,

აღმაშენებლის ქუჩა

პარტნიორი,
მცხეთის რაიონის

სასამართლო ,
20.04.2004, 20.04.2004

- 13.10.2017

25% 0 GEL

1) შპს სპორტ ინვესტი
მარშალ გელოვანის

გამზირი
2) შპს იბერია ინვესტი

მცხეთა
დ.აღმაშენებლის

გამზირი

0 GEL

ტარიელ ხეჩიკაშვილი

შპს იბერია ავტო
ლენდი საქართველო
თბილისი Tbilisi vake

saburTalos raioni
diRomi

პარტნიორი,
goris sagadasaxado

inspeqcia, 15.03.2007,
15.03.2007 - 13.10.2017

21,25% 0 GEL

1) შპს სპორტ ინვესტი
მარშალ გელოვანის

გამზირი
2) შპსიბერია ინვესტი

მცხეთა
დ.აღმაშენებლის ქ.

0 GEL

ტარიელ ხეჩიკაშვილი

შპს იბერია სერვისი
საქართველო

თბილისი
საქართველო, ქ.
მცხეთა, დავით

აღმაშენებლის ქუჩა

პარტნიორი,
ვაკე-საბურთალოს

სასამართლო,
12.04.2002, 12.04.2002

- 13.10.2017

20% 845610 GEL

1) შპს სპორტ ინვესტი
მარშალ გელოვანის

გამზირი
2) შპს იბერია ინვესტი

მცხეთა
დ.აღმაშენებლის ქ

1167015,81 GEL

ტარიელ ხეჩიკაშვილი
შპს სენა ავტო
საქართველო

პარტნიორი,
vake-saburTalos 21,25% 0 GEL

1) შპს სპორტ ინვესტი
მარშალ გელოვანის 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 (%)

საწარმოს კაპიტალის
ოდენობა

პარტნიორის ვინაობა
(სახელი,

გვარი/იურიდიული
პირი)

საწარმოს
საქმიანობით წინა
წლის პირველი
იანვრიდან 31

დეკემბრის ჩათვლით
მიღებული

შემოსავალი

თბილისი Tbilisi
wyneTis gzatkecili

16/18

sagadasaxado insp.,
22.09.2006, 20.01.2007

- 13.10.2017

გამზირი
2) შპს იბერია ინვესტი

მცხეთა
დ.აღმაშენებლის ქ.

ტარიელ ხეჩიკაშვილი

შპს იბერია ბიზნეს
ჯგუფი საქართველო
თბილისი ქ. მცხეთა
აღმაშენებლის ქუჩა

პარტნიორი,
ვაკე-საბურთალოს რ-

ნის სასამართლო,
25.12.2001, 01.01.2006

- 13.02.2018

33,33% 0 GEL
1) შპს სპორტ ინვესტი
მარშალ გელოვანის

გამზირი
0 GEL

ტარიელ ხეჩიკაშვილი

შპს სითი სპორტი
საქართველო

თბილისი
საქართველო,
თბილისი, ვაკე-
საბურთალოს

რაიონი, ს.

პარტნიორი,
თბილისის

საგადასახადო
ინსპექცია, 27.09.2007,

27.09.2007 - უვადო

70% 0 GEL
1) მიხეილ ბუთხუზი
2) დავით ფერაძე

3) ნანა გველესიანი
0 GEL

ტარიელ ხეჩიკაშვილი

შპს ფეხბურთის
საერთაშორისო
საკონსულტაციო

ჯგუფი საქართველო
თბილისი

აქართველო,
თბილისი, ვაკე-
საბურთალოს

რაიონი, ატენის ქ.,

პარტნიორი,
სსიპ საჯარო

რეესტრის ეროვნული
სააგენტო, 18.02.2011,

18.02.2011 - უვადო

33,3% 0 GEL 1) კახა ჭუმბურიძე 0 GEL

ტარიელ ხეჩიკაშვილი

შპს იბერია კაპიტალ
ინვესტი საქართველო

თბილისი
საქართველო,

პარტნიორი,
სსიპ საჯარო

რეესტრის ეროვნული
სააგენტო, 27.06.2011,

40% 0 GEL

1) ლევან ჭოლაძე
2) შპს სპორტ ინვესტი
მარშალ გელოვანის

გამზირი

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 (%)

საწარმოს კაპიტალის
ოდენობა

პარტნიორის ვინაობა
(სახელი,

გვარი/იურიდიული
პირი)

საწარმოს
საქმიანობით წინა
წლის პირველი
იანვრიდან 31

დეკემბრის ჩათვლით
მიღებული

შემოსავალი

გარდაბანი, კრწანისის
საკრ. ტერიტორია 27.06.2011 - 13.10.2017

ტარიელ ხეჩიკაშვილი

შპს იბერია ინვესტი
საქართველო

თბილისი
საქართველო,

მცხეთის რაიონი,
მცხეთა,

აღმაშენებლის ქ.

პარტნიორი,
გორის საგადასახადო
ინსპექცია, 10.07.2007,
19.07.2007 - 30.10.2017

25% 0 GEL

1) შპს სპორტ ინვესტი
მარშალ გელოვანის

გამზირი
2) შპს იბერია ბიზნეს

ჯგუპი მცხეთა
,დ.აღმაშენებლის ქ

0 GEL

ტარიელ ხეჩიკაშვილი

შპს იტა სერვისი
საქართველო

თბილისი
საქართველო,
მცხეთა, დავით

აღმაშენებლის ქუჩა 

პარტნიორი,
სსიპ საჯარო

რეესტრის ეროვნული
სააგენტო, 09.11.2012,
22.03.2013 - 13.10.2017

25% 1110427 GEL

1) შპს რიჩარდ
სალერი ი.ნიკოლაძის

2/4 ბ.30
2) შპს სპორტ ინვესტი
მარშალ გელოვანის

გამზირი

0 GEL

ეკატერინე ინასარიძე

შპს კრეს ავტო ჰაუსი
საქართველო

თბილისი
საქართველო,
მცხეთა, დავით

აღმაშენებლის ქუჩა 

პარტნიორი,
ისანი-სამგორის
სასამართლო,

10.06.2002, 01.09.2004
- უვადო

50% 10182694 GEL 1) აბდულ კადიროვი 0 GEL

ეკატერინე ინასარიძე

შპს სპორტ ინვესტი
საქართველო

თბილისი
საქართველო,

ქ.თბილისი, დიდუბე-
ჩუღურეთის რ-ნი,

გელოვნის გამზირი.
ავეჯის სახლის

პარტნიორი,
სსიპ საჯარო

რეესტრის ეროვნული
სააგენტო, 10.06.2013,

10.06.2013 - უვადო

33,34% 0 GEL
1) თამარ გვაზავა

2) მადონა
თამაზაშვილი

0 GEL

გვერდი 11declaration.gov.ge27.09.2018 01:08
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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 (%)

საწარმოს კაპიტალის
ოდენობა

პარტნიორის ვინაობა
(სახელი,

გვარი/იურიდიული
პირი)

საწარმოს
საქმიანობით წინა
წლის პირველი
იანვრიდან 31

დეკემბრის ჩათვლით
მიღებული

შემოსავალი

მოპირდაპირედ (ნაკვ.
4/5)

ეკატერინე ინასარიძე

შპს იბერია სითი
საქართველო

თბილისი
საქართველო ,

მცხეთა,
აღმაშენებლის ქ.

პარტნიორი,
ქ.თბილისის
საქალაქო

სასამართლო,
03.08.2005, 03.08.2005

- უვადო

25% 414 GEL

1) შპს სპორტ ინვესტი
მარშალ გელოვანის

გამზირი
2) შპს იბერია ინვესტი
მცხეთა,დ.აღმაშენებ

ლი ქ.

0 GEL

ტარიელ ხეჩიკაშვილი

შპს იბერია ავტო
ცენტრი საქართველო

თბილისი
საქართველო,
მცხეთა, დავით

აღმაშენებლის ქუჩა

პარტნიორი,
სსიპ საჯარო

რეესტრის ეროვნული
სააგენტო, 20.04.2010,
20.04.2010 - 13.10.2017

100% 0 GEL 0 GEL

ტარიელ ხეჩიკაშვილი

შპს კია მოტორს
ჯორჯია საქართველო

თბილისი
საქართველო, ქ.

მცხეთა,
აღმაშენებლის ქუჩა

პარტნიორი,
გორის საგადასახადო
ინსპექცია, 19.10.2007,
20.10.2007 - 13.10.2017

25% 0 GEL

1) შპს სპორტ ინვესტი
მარშალ გელოვანის

გამზირი
2) შპს იბერია ინვესტი
მცხეთა,დ.აღმაშენებ

ლი ქ.

0 GEL

ეკატერინე ინასარიძე

შპს საფეხბურთო
კლუბი საბურთალო

საქართველო
თბილისი მე-12 სართ.

ბ.№25

პარტნიორი,
ვაკე-საბურთალოს
რაიონული სასამ,

20.08.1999, 20.08.1999
- უვადო

35% 0 GEL

1) გიორგი ნამსაძე
2) ნანა გველესიანი

3) შპს სპორტ ინვესტი
მარშალ გელოვანის

გამზირი

0 GEL

ტარიელ ხეჩიკაშვილი
შპს კრეს GMBH ავტო
ჰაუსი საქართველო
თბილისი სოფელი

პარტნიორი,
გორის საგადასახადო
ინსპექცია, 28.03.2006,

50% 0 GEL 1) ელენა მარალსკაია 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 (%)

საწარმოს კაპიტალის
ოდენობა

პარტნიორის ვინაობა
(სახელი,

გვარი/იურიდიული
პირი)

საწარმოს
საქმიანობით წინა
წლის პირველი
იანვრიდან 31

დეკემბრის ჩათვლით
მიღებული

შემოსავალი

დიღომი 28.03.2006 - უვადო

ტარიელ ხეჩიკაშვილი

შპს აი ბი ჯი
ჰოლდინგი

საქართველო
თბილისი სამხედრო
გზიდან გლანისაკენ

ჩასახვევი

პარტნიორი,
სსიპ საჯარო

რეესტრის ეროვნული
სააგენტო, 17.08.2017,

17.08.2017 - უვადო

24% 0 GEL

1) ნიკოლაი ფრეიტაკ
2) ეკატერინე

ინასარიძე
3) თამარ გვაზავა

4) მადონა
თამაზაშვილი

5) რედი კაპიტალი
მარშალ გელოვანის

გამზირი

0 GEL

ეკატერინე ინასარიძე

სს მილენიუმ ბიზნეს
გრუპ საქართველო
თბილისი ტაშკენტის

23

აქციონერი,
სსიპ საჯარო

რეესტრის ეროვნული
სააგენტო, 28.05.2018,

28.05.2018 - უვადო

- 0 GEL 0 GEL

ეკატერინე ინასარიძე

შპს ბრაზერ
ინვესტმენტ გრუპ  

საქართველო
თბილისი

საქართველო,
ქალაქი თბილისი,

მთაწმინდის რაიონი,
ტარას შევჩენკოს ქუჩა

N 1, ბინა N23 

პარტნიორი,
სსიპ საჯარო

რეესტრის ეროვნული
სააგენტო, 22.06.2018,

22.06.2018 - უვადო

50% 0 GEL 1) ირაკლი ფერაძე
2) დავით ფერაძე 0 GEL
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საქართველოში ან სხვა ქვეყანაში თქვენი, თქვენი ოჯახის წევრის მონაწილეობა სამეწარმეო საქმიანობაში (დაკავშირებული
საწარმოები)

ძირითადი საწარმო საფირმო
სახელწოდება და

სამართლებრივი ფორმა

არაძირითადი საწარმოს
დასახელება და

სამართლებრივი ფორმა

არაძირითადი საწარმოს
საქმიანობის სახეობა

ძირითადი საწარმოს წილის
ოდენობა (%)

არაძირითადი საწარმოს
პარტნიორები

შპს იბერია ბიზნეს ჯგუფი შპს იბერია ინვესტი საინვესტიციო საქმიანობა 25%

შპს იბერია ინვესტი შპს ავტოსერვის კავკასია ავტოტექმომსახურება 16%

შპს იბერია ინვესტი შპს ავტოსტილი ავტომობილებით ვაჭრობა 25%

შპს იბერია ინვესტი შპს ჯორჯიან თრეიდ
კორპორეისენი ვაჭრობა 15%

შპს იბერია ინვესტი შპს იბერია ავტო ჰაუსი ავტოტექმომსახურება 25%

შპს იბერია ინვესტი შპს იბერია ავტო ლენდი ავტოტექმომსახურება 21,25%

შპს იბერია ინვესტი შპს იბერია ავტო მარკეტი ავტომობილებით ვაწრობა 25%

შპს იბერია ინვესტი შპს იბერია სითი საინვესტიციო საქმიანობა 25%

შპს იბერია ინვესტი შპს იბერმობილი საცხებ საპოხი მასალებით
ვაჭრობა 25%

შპს იბერია ინვესტი შპს იბერია მოტორსი ავტომობილებით ვაჭრობა 25%

შპს იბერია ინვესტი შპს იბერია სერვისი ავტოტქმომსახურება 20%

შპს იბერია ინვესტი შპს იბერია თრეიდინგი ავტონაწილებით ვაჭრობა 25%

შპს იბერია ინვესტი შპს იბერია ტექ ავტო მოტივი ავტონაწილებით ვაჭრობა 25%

შპს იბერია ინვესტი შპს კია მოტორს ჯორჯია ავტომობილებით ვაჭრობა 25%

შპს იბერია ინვესტი შპს სენა ავტო ავტომობილებით ვაჭრობა 21,25%

შპს სპორტ ინვესტი შპს ავტოსტილი ავტომობილებით ვაჭრობა 50%

შპს სპორტ ინვესტი შპს კავკასუს მოტორსი ავტომობილებით ვაჭრობა 66,6%

შპს სპორტ ინვესტი შპს ქარ რენტ ლიზინგ კომპანი ავტომობილებით ვაჭრობა 100%
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საქართველოში ან სხვა ქვეყანაში თქვენი, თქვენი ოჯახის წევრის მონაწილეობა სამეწარმეო საქმიანობაში (დაკავშირებული
საწარმოები)

ძირითადი საწარმო საფირმო
სახელწოდება და

სამართლებრივი ფორმა

არაძირითადი საწარმოს
დასახელება და

სამართლებრივი ფორმა

არაძირითადი საწარმოს
საქმიანობის სახეობა

ძირითადი საწარმოს წილის
ოდენობა (%)

არაძირითადი საწარმოს
პარტნიორები

შპს სპორტ ინვესტი შპს ჯეოტრონიკი 2007 ავტონაწილებით ვაჭრობა 100%

შპს სპორტ ინვესტი შპს ჯორჯიან თრეოიდ
კორპორეისენ ავტონაწილებით ვაწრობა 45%

შპს სპორტ ინვესტი შპს იბერია ავტო ავტომობილებიტ ვაჭრობა 20%

შპს სპორტ ინვესტი შპს იბერია ავტო ჰაუსი ავტოტექმომსახურება 50%

შპს სპორტ ინვესტი შპს იბერია ავტო ლენდი ავტოტექმომსახურება 57,5%

შპს სპორტ ინვესტი შპს იბერია ავტო მარკეტი ავტომობილებით ვაჭრობა 75%

შპს სპორტ ინვესტი შპს იბერია ბიზნეს ჯგუფი საკონსულტაციო მომსახურება 66,66%

შპს სპორტ ინვესტი შპს იბერია კაპიტალ ინვესტი საინვესტიციო საქმიანობა 40%

შპს სპორტ ინვესტი შპს იბერია სითი საინვესტიციო საქმიანობა 50%

შპს სპორტ ინვესტი შპს იბერია ინვესტი საინვესტიციო საქმიანობა 50%

შპს სპორტ ინვესტი შპს იბერმობილი საცხებ-საპოხი მასალებით
ვაჭრობა 75%

შპს სპორტ ინვესტი შპს იბერიამოტორსი ავტომობილებით ვაჭრობა 75%

შპს სპორტ ინვესტი შპს იბერია სერვისი ავტოტექმომსახურება 60%

შპს სპორტ ინვესტი შპს იბერია თრეიდინგი ავტონაწილებით ვაჭრობა 75%

შპს სპორტ ინვესტი შპს იბერია ტექ ავტო მოტივი ავტონაწილებით ვაჭრობა 50%

შპს სპორტ ინვესტი შპს იტა სერვისი ავტოტექმომსახურება 50%

შპს სპორტ ინვესტი შპს კია მოტორს ჯორჯია ავტომობილებით ვაჭრობა 50%

შპს სპორტ ინვესტი შპს საფეხბურთომ კლუბი ფეხბურთი 35%
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საქართველოში ან სხვა ქვეყანაში თქვენი, თქვენი ოჯახის წევრის მონაწილეობა სამეწარმეო საქმიანობაში (დაკავშირებული
საწარმოები)

ძირითადი საწარმო საფირმო
სახელწოდება და

სამართლებრივი ფორმა

არაძირითადი საწარმოს
დასახელება და

სამართლებრივი ფორმა

არაძირითადი საწარმოს
საქმიანობის სახეობა

ძირითადი საწარმოს წილის
ოდენობა (%)

არაძირითადი საწარმოს
პარტნიორები

საბურთალო

შპს სპორტ ინვესტი შპს სენა ავტო ავტომობილებით ვაჭრობა 57,5%

შპს იბერია ბიზნეს ჯგუფი შპს ქეი ენდ ვი ავტომობილებით ვაჭრობა 99%

შპს იბერია ბიზნეს ჯგუფი შპს ვი ენდ ქეი ავტომობილებით ვაჭრობა 99%

შპს იბერია ბიზნეს ჯგუფი შპს კავკასიის ავტო ცენტრი ავტომობილებით ვაჭრობა 70%

შპს სპორტ ინვესტი სს ვივი საინვესტიციო -
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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

ტარიელ ხეჩიკაშვილი
საქართველოს სპორტისა

და ახალგაზრდობის
საქმეთა სამინისტრო

მინისტრი 01.01.2017 31.12.2017 71726,19 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,
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

ტარიელ ხეჩიკაშვილი
სესხი, სასესხო

ხელშეკრულება/მსესხებელი ტარიელ
ხეჩიკაშვილი, 800000, GEL

09.02.2009,
09.02.2009-01.01.2018,
შპს კრეს ავტო ჰაუსი

0 GEL (გასავალი)

ტარიელ ხეჩიკაშვილი
სესხი, იპოთეკური სესხი/სასესხო

ხელშეკრულება/მსესხებელი ტარიელ
ხეჩიკაშვილი #1845505, 513000, USD

18.02.2014,
18.02.2014-03.02.2023,
საქართველოს ბანკი

82105 USD (გასავალი)

ტარიელ ხეჩიკაშვილი

მინდობილობა, მინდობილობა
საქართველოში რეგისტრირებული

ნებისმიერი იურიდიული პირის კაპიტალში
წილის მართვის შესახებ . მინდობილი
პირი ავთანდილ ხეჩიკაშვილი, 0, GEL

04.05.2015,
04.05.2015-უვადო,

ნოტარიუსი/საჯარო რეესტრი ეროვნული
სააგენტო

0 GEL (გასავალი)

ტარიელ ხეჩიკაშვილი

მინდობილობა, მინდობილობაში
მითითებული იურიდიული პირების

კაპიტალში წილის განკარგვის შესახებ .
მინდობილი პირი ავთანდილ

ხეჩიკაშვილი, 0, GEL

21.05.2015,
21.05.2015-უვადო,

ნოტარიუსი/საჯარო რეესტრის ეროვნული
სააგენტო

0 GEL (გასავალი)

ტარიელ ხეჩიკაშვილი
სესხი, სასესხო

ხელშეკრულება/გამსესხებელი ტარიელ
ხეჩიკაშვილი, 669977, GEL

30.06.2016,
30.06.2016-30.06.2021,

შპს ავტოსტილი
630000 GEL (შემოსავალი)

ტარიელ ხეჩიკაშვილი
სესხი, სასესხო

ხელშეკრულება/გამსესხებელი ტარიელ
ხეჩიკაშვილი, 99812, GEL

30.06.2016,
30.06.2016-30.06.2021,

შპს იბერია ავტო ცენტრი
69812 GEL (შემოსავალი)

ტარიელ ხეჩიკაშვილი
სესხი, სასესხო

ხელშეკრულება/გამსესხებელი ტარიელ
ხეჩიკაშვილი, 61019, GEL

30.06.2016,
30.06.2016-30.06.2021,

შპს კია მოტორს ჯორჯია
0 GEL (გასავალი)

ტარიელ ხეჩიკაშვილი
სესხი, სასესხო

ხელშეკრულება/გამსესხებელი ტარიელ
ხეჩიკაშვილი, 134720, GEL

30.06.2016,
30.06.2016-30.06.2021,

შპს იბერია ავტო ლენდი
134720 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,
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

ტარიელ ხეჩიკაშვილი
სესხი, სასესხო

ხელშეკრულება/გამსესხებელი ტარიელ
ხეჩიკაშვილი, 101997, GEL

30.06.2016,
30.06.2016-30.06.2021,

შპს იბერია ავტო
53000 GEL (შემოსავალი)

ტარიელ ხეჩიკაშვილი
სესხი, სასესხო

ხელშეკრულება/გამსესხებელი ტარიელ
ხეჩიკაშვილი, 337003, GEL

30.06.2016,
30.06.2016-30.06.2016,

შპს სენა ავტო
305000 GEL (შემოსავალი)

ტარიელ ხეჩიკაშვილი
სესხი, სასესხო

ხელშეკრულება/გამსესხებელი ტარიელ
ხეჩიკაშვილი, 378777, GEL

30.06.2016,
30.06.2016-30.06.2021,

შპს იბერია ინვესტი
365621 GEL (შემოსავალი)

ტარიელ ხეჩიკაშვილი
სესხი, სასესხო

ხელშეკრულება#მსესხებელი ტარიელ
ხეჩიკაშვილი1272271-8647280, 283000, USD

30.11.2016,
30.11.2016-22.06.2017,

სს თიბისი ბანკი
582951 USD (გასავალი)

ეკატერინე ინასარიძე სესხი, სასესხო
ხელშეკრულება#000125126, 24000, USD

21.01.2011,
16.01.2021-16.01.2021,

სს თიბისი ბანკი
0 USD (გასავალი)

ტარიელ ხეჩიკაშვილი ნასყიდობა, აქციათა ნასყიდობა, 311740,
USD

18.02.2018,
18.02.2018-18.02.2018,

ს/ს ვი ვი
0 USD (შემოსავალი)

ტარიელ ხეჩიკაშვილი
სესხი, სასესხო

ხელშეკრულება/გამსესხებელი ტარიელ
ხეჩიკაშვილი, 150000, USD

11.05.2018,
05.06.2018-უვადო,

შპს იბერია ტექ ავტო მოტივი
0 USD (გასავალი)

ტარიელ ხეჩიკაშვილი
სესხი, სასესხო

ხელშეკრულება/გამსესხებელი ტარიელ
ხეჩიკაშვილი, 300000, GEL

27.02.2018,
27.02.2018-უვადო,

შპს იბერია ბიზნეს ჯგუფი
0 GEL (გასავალი)

ტარიელ ხეჩიკაშვილი
სესხი, სასესხო

ხელშეკრულება/მსესხებელი ტარიელ
ხეჩიკაშვილი, 314900, USD

20.06.2018,
20.06.2018-20.06.2033,

ს/ს ვი თი ბი ბანკი
0 USD (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,
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

ტარიელ ხეჩიკაშვილი
სესხი, სასესხო

ხელშეკრულება/მსესხებელი ტარიელ
ხეჩიკაშვილი, 150000, USD

11.05.2018,
11.05.2018-11.05.2021,

ს/ს ბაზის ბანკი
0 USD (შემოსავალი)

ეკატერინე ინასარიძე
სესხი, სასესხო

ხელშეკრულება/მსესხებელი ეკატერინე
ინასარიძე, 4752,44, GEL

18.10.2017,
18.10.2018-21.10.2019,

ვი თი ბი ბანკი
796 GEL (გასავალი)

ეკატერინე ინასარიძე სესხი, სასესხო ხელშეკრულება, 4066,23,
GEL

18.10.2017,
18.10.2017-21.10.2019,

ვი თი ბი ბანკი
681,6 GEL (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)

ტარიელ ხეჩიკაშვილი ქველმოქმედება გასავალი, 54930 GEL

ტარიელ ხეჩიკაშვილი ქონების გადასახადი გასავალი, 7505 GEL

ტარიელ ხეჩიკაშვილი დივიდენდი შემოსავალი, 1167015,81 GEL
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