
თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაცია

სახელი, გვარი: თეა წულუკიანი #108005

თანამდებობის პირის დეკლარაცია შევსებულია: 31.01.2018

სამსახური, დაკავებული (ყოფილი) თანამდებობა:
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, მინისტრი

დაბადების ადგილი, დაბადების თარიღი: საქართველო, თბილისი 21.01.1975

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

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

ნუგზარ კაკულია საქართველო, თბილისი 18.11.1984 მეუღლე

მერი კაკულია საქართველო, თბილისი 18.03.2017 შვილი

გვერდი 1



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)

თეა წულუკიანი 100% მიწის ნაკვეთი 2017 ჩუქება 0GEL
საქართველო,

მესტია, სოფელი
ზემო ლუჰა, 6000 კვ.მ

თეა წულუკიანი 100% მიწის ნაკვეთი 2005 ჩუქება 0GEL

საქართველო,
თბილისი, სოფელი

დიღომი, მარიამ
უგრელიძის პირველი

შესახვევი N 12,
სოფელი დიღომი,

900 კვ.მ

ნუგზარ კაკულია
100% მიწის ნაკვეთი 2016 ნასყიდობა 7000GEL

საქართველო,
ახალქალაქი,

სოფელი დილისკა,
50009 კვ.მ

თეა წულუკიანი 100% მიწის ნაკვეთი 2013 ნასყიდობა 39800USD

საქართველო,
თბილისი, სოფელი

დიღომი, მარიამ
უგრელიძის პირველი

შესახვევი N 12,
სოფელი დიღომი,

1000 კვ.მ

თეა წულუკიანი 100% საცხოვრებელი
სახლი 2005 ჩუქება 0GEL

საქართველო,
თბილისი, სოფელი

დიღომი, მარიამ
უგრელიძის პირველი

შესახვევი N 12,
სოფელი დიღომი,

330,22 კვ.მ

თეა წულუკიანი 100% ავტოფარეხი 2005 ჩუქება 0GEL
საქართველო,

თბილისი, სოფელი

გვერდი 2



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)

დიღომი, მარიამ
უგრელიძის პირველი

შესახვევი N 12,
სოფელი დიღომი,

40,93 კვ.მ

გვერდი 3



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)

ნუგზარ კაკულია 100% მსუბუქი ავტომანქანა AUDI Q7 2006 2017 გაცვლა 0 GEL

გვერდი 4



თქვენი, თქვენი ოჯახის წევრის საკუთრებაში არსებული ფასიანი ქაღალდები

მესაკუთრის ვინაობა
(სახელი, გვარი)

ფასიანი ქაღალდის
ემიტენტი

ფასიანი ქაღალდის
სახეობა

ფასიანი ქაღალდის
გადახდილი

საფასური
შეძენის თარიღი ფასიანი ქაღალდის

ნომინალი
ფასიანი ქაღალდების

რაოდენობა

გვერდი 5



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

თეა წულუკიანი "საქართველოს ბანკი" უნივერსალური 1749,03 GEL (+)

თეა წულუკიანი "საქართველოს ბანკი" პრემიუმ ანაბარი 9000 EUR (+)

თეა წულუკიანი "ქართუ ბანკი" მიმდინარე 0 USD (+)

თეა წულუკიანი "ქართუ ბანკი" მიმდინარე 0 GEL (+)

თეა წულუკიანი "ქართუ ბანკი" საბარათე 0 USD (+)

თეა წულუკიანი "ქართუ ბანკი" საბარათე 0,66 GEL (+)

თეა წულუკიანი "საქართველოს ბანკი" საბავშვო ანაბარი 701,17 GEL (+)

თეა წულუკიანი "საქართველოს ბანკი" სტანდარტული 0 USD (+)

თეა წულუკიანი "საქართველოს ბანკი" მომსახურე 0 USD (+)

თეა წულუკიანი "საქართველოს ბანკი" მომსახურე 0 GEL (+)

თეა წულუკიანი "საქართველოს ბანკი" მომსახურე 0,12 GEL (+)

თეა წულუკიანი "საქართველოს ბანკი" მომსახურე 0 EUR (+)

ნუგზარ კაკულია "ლიბერთი ბანკი" ელექტრონული საფულე 4931,63 GEL (+)

ნუგზარ კაკულია "თი–ბი–სი ბანკი" საბარათე 66,5 GEL (+)

ნუგზარ კაკულია "თი–ბი–სი ბანკი" საბარათე 0 USD (+)

ნუგზარ კაკულია "თი–ბი–სი ბანკი" საბარათე 0 EUR (+)

ნუგზარ კაკულია "საქართველოს ბანკი" საბარათე უნივერსალური 0 GEL (+)

ნუგზარ კაკულია "საქართველოს ბანკი" საბარათე უნივერსალური 0 USD (+)

ნუგზარ კაკულია "საქართველოს ბანკი" საბარათე უნივერსალური 0 EUR (+)

გვერდი 6



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

ნუგზარ კაკულია "საქართველოს ბანკი" საბარათე უნივერსალური 0 GBP (+)

გვერდი 7



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

გვერდი 8



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

გვერდი 9



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

გვერდი 10



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

თეა წულუკიანი საქართველოს იუსტიციის
სამინისტრო

მინისტრის წლიური
დაუბეგრავი ხელფასი 01.01.2017 31.01.2017 75000 GEL

თეა წულუკიანი საქართველოს იუსტიციის
სამინისტრო მინისტრი, პრემია 01.01.2017 31.01.2017 0 GEL

ნუგზარ კაკულია
საქართველოს
სახელმწიფო

უსაფრთხოების სამსახური

საინფორმაციო-
ანალიტიკური

დეპარტამენტის
ანალიზისა და

კოორდინაციის მთავარი
სამმართველოს უფროსი,

წლიური დაუბეგრავი
ხელფასი

13.03.2017 31.12.2017 43920,82 GEL

ნუგზარ კაკულია
საქართველოს
სახელმწიფო

უსაფრთხოების სამსახური

საინფორმაციო-
ანალიტიკური

დეპარტამენტის
ანალიზისა და

კოორდინაციის
სამმართველოს უფროსი,

წლიური დაუბეგრავი
პრემია

13.03.2017 31.12.2017 625 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

თეა წულუკიანი სესხი, იპოთეკის ხელშეკრულება, 62400,
USD

23.06.2017,
23.06.2017-01.07.2027,
საქართველოს ბანკი

3828,6 USD (გასავალი)

ნუგზარ კაკულია სესხი, განვადება, 5000, GEL
03.08.2017,

03.08.2017-27.07.2018,
თბს ბანკი

2166,68 GEL (გასავალი)

თეა წულუკიანი ჩუქება, მიწის ნაკვეთი, 0, GEL

28.02.2017,
09.03.2017-უძრავი ქონების ჩუქებისას

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით
გათვალისწინებული პირობები,

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

76000 GEL (შემოსავალი)

ნუგზარ კაკულია გაცვლა, მსუბუქი ავტომობილების
გაცვლა/ზეპირი გარიგება, 2500, USD

28.11.2017,
28.11.2017-28.11.2017,

შსს მომსახურების სააგენტო
2500 USD (შემოსავალი)

თეა წულუკიანი გასხვისება/ზეპირი გარიგება, მსუბუქი
ავტომანქანის გაჩუქება, 2000, USD

26.08.2017,
26.08.2017-26.08.2017,

შსს მომსახურების სააგენტო
2000 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

თეა წულუკიანი მიწის ნაკვეთი 76000 GEL მამის ძმა
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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)

თეა წულუკიანი სამომხმარებლო სესხის (2015-2018) სრულად დაფარვა გასავალი, 15218,29 GEL

თეა წულუკიანი სამშენებლო/სარემონტო სამუშაო გასავალი, 34800 GEL

თეა წულუკიანი გამწვანება გასავალი, 7800 GEL

თეა წულუკიანი საზეიმო ცერემონია და სტუმრების მომსახურება გასავალი, 31205,55 GEL

ნუგზარ კაკულია სამომხმარებლო სესხი შემოსავალი, 2050 GEL

თეა წულუკიანი იპოთეკური სესხის დაფარვა შემოსავალი, 3828,6 USD

ნუგზარ კაკულია სამოგზაურო ხარჯები გასავალი, 2800 GEL

თეა წულუკიანი სამედიცინო მომსახურების ხელშეკრულება გასავალი, 780 EUR

თეა წულუკიანი ოჯახური ვიზიტი უცხოეთში გასავალი, 3000 TRY

თეა წულუკიანი სამედიცინო ხარჯები გასავალი, 1100 USD

თეა წულუკიანი თვითფრინავის ბილეთები გასავალი, 940,58 EUR

თეა წულუკიანი თვითფრინავის ბილეთები გასავალი, 1935,94 GEL

თეა წულუკიანი სასტუმროს ხარჯები უცხოეთში გასავალი, 822,7 GBP

თეა წულუკიანი თვითფრინავის ბილეთები გასავალი, 813,2 EUR

თეა წულუკიანი შესყიდვა ელიტელექტრონიქსი გასავალი, 1614,99 GEL

თეა წულუკიანი შესყიდვა ხეები გასავალი, 7826,5 GEL

თეა წულუკიანი შესყიდვა ბელუქსი გასავალი, 1805 GEL

თეა წულუკიანი შესყიდვა დიო გასავალი, 2000 EUR

თეა წულუკიანი სამშენებლო და სხვა სამუშაოები (აუზის მოწყობა) გასავალი, 24033 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)

თეა წულუკიანი სარწყავი სისტემის მოწყობა გასავალი, 4000 GEL
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