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 საჯარო სამსახურის ბიურო
 თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაცია

სახელი, გვარი: გელა დუმბაძე #961369

 თანამდებობის პირის დეკლარაცია შევსებულია: 10/06/2016

სამსახური, დაკავებული (ყოფილი) თანამდებობა:

საქართველოს მთავრობა, დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი

სამსახურის მისამართი, ტელეფონი: საქართველო, ქ.თბილისი, ლეონიძის 3, 2931742

დაბადების ადგილი, დაბადების თარიღი: საქართველო, ქ.თბილისი, 12/06/1965

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

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

ირინა სულთანიშვილი საქართველო, ქ.თბილისი 29/03/1965 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) 

გელა დუმბაძე 100% ბინა საქართველო, ქ.თბილისი, ძოწენიძის 14,
ბ.11, ფართობი - 90.00 კვ.მ

გელა დუმბაძე 50% მიწის ნაკვეთი საქართველო, ქ.თბილისი, მუხათწყარო,
ფართობი - 600.00 კვ.მ

  დავით დუმბაძე

ირინა სულთანიშვილი 33% ბინა საქართველო, ქ.თბილისი, ყაზბეგის 41,
ბ.77, ფართობი - 100.00 კვ.მ

  ვლადიმერ სულთანიშვილი,
ინესა სულთანიშვილი

გელა დუმბაძე 33% აგარაკი საქართველო, ჩოხატაურის რ-ნი,
სოფ.ზენობანი, ფართობი - 150.00 კვ.მ

  მალხაზ დუმბაძე,
დავით დუმბაძე

ირინა სულთანიშვილი 100% სხვენი, მანსარდული ნაგებობა საქართველო, ქ.თბილისი, ყაზბეგის 41,
ბ.77ა, ფართობი - 46.90 კვ.მ

ირინა სულთანიშვილი 100% სხვენი, მანსარდული ნაგებობა საქართველო, თბილისი, ყაზბეგის 41,
ბ.77ბ, ფართობი - 66.65 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) 

გელა დუმბაძე 100% ფერწერული ტილო პირადი ფერწერული ნამუშევარი
"მიყვარს ვაშლი"

გელა დუმბაძე 100% ფერწერული ტილო პირადი ფერწერული ნამუშევარი
"მსხლები"

გელა დუმბაძე 100% ფერწერული ტილო პირადი ფერწერული ნამუშევარი
"მისტიური ფანჯრები" (ტრიპტიქი)

გელა დუმბაძე 100% ფერწერული ტილო პირადი ფერწერული ნამუშევარი "სამბა"

გელა დუმბაძე 100% ფერწერული ტილო პირადი ფერწერული ნამუშევარი "გემის
გასეირნება"

გელა დუმბაძე 100% ფერწერული ტილო პირადი ფერწერული ნამუშევარი "უცნობი
ევა"

გელა დუმბაძე 100% ფერწერული ტილო პირადი ფერწერული ნამუშევარი
"მეტალურგიული ქარხნის

დამლაგებლები"

გელა დუმბაძე 100% ფერწერული ტილო პირადი ფერწერული ნამუშევარი
"წითელი პარასკევი"

გელა დუმბაძე 100% ფერწერული ტილო პირადი ფერწერული ნამუშევარი
"მოსამართლე"

გელა დუმბაძე 100% ფერწერული ტილო პირადი ფერწერული ნამუშევარი
"მსხლები ღამით"
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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
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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) 

გელა დუმბაძე საქართველოს ბანკი სახელფასო 2947.00 GEL კრედიტი(+)

გელა დუმბაძე თი–ბი–სი ბანკი ანაბარი 35.00 USD კრედიტი(+)

გელა დუმბაძე თი–ბი–სი ბანკი ანაბარი 0.00 GEL კრედიტი(+)

ირინა სულთანიშვილი თი–ბი–სი ბანკი სახელფასო 270.00 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

გელა დუმბაძე 18000.00 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 
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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

გელა დუმბაძე საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის
აპარატი დიასპორის საკითხებში

მინისტრი 60000.00 GEL

ირინა სულთანიშვილი საქართველოს პარლამენთან არსებული
ჰერალდიკის საბჭო

შტატგარეშე თანამშრომელი 4872.00 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 

ირინა სულთანიშვილი იპოტეკა (გაგირავება)იპოთეკური სესხის
დაფარვის მიზნით, ქ.თბილისი, ყაზბეგის
41, ბ.77ა ფართი 46.90 კვ.მ გაგირავება,

25000.00 USD

04/03/2016, 04/03/2016 - 04/03/2016 ,
საჯარო რეესტრის სააგენტო

0.00 USD (გასავალი)

გელა დუმბაძე სესხი, იპოთეკური, 40000.00 GEL 30/07/2015, 30/07/2015 - 04/03/2016 ,
თიბისი ბანკი

1821.00 GEL (გასავალი)

გელა დუმბაძე სესხი, იპოთეკა, 10000.00 GEL 09/12/2015, 09/12/2015 - 04/03/2016 ,
თიბისი ბანკი

0.00 GEL (გასავალი)

გელა დუმბაძე სესხი, იპოთეკა, 10000.00 GEL 22/01/2016, 22/01/2016 - 04/03/2016 ,
თიბისი ბანკი

0.00 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) 
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