
CIVIL SERVICE BUREAU Asset Declaration of Public Official

First Name, Last Name: არჩილ ჯაფარიძე #33183

Asset Declaration was submitted on: 28.04.2017

Organisation, Position:
საქართველოს ადმინისტრაციულ–ტერიტორიულ ერთეულებში (ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტები)
რწმუნებულის–გუბერნატორის ადმინისტრაცია, რწმუნებულის-გუბერნატორის პირველი მოადგილე

Place of Birth, Date of Birth: საქართველო, ამბროლაური 07.08.1972

Data about family members (spouse, children, other persons)

First Name Last Name Place of birth Date of birth Relationship

ნატალია ხაჭაპურიძე საქართველო, თბილისი 25.01.1977 მეუღლე

ლევანი ჯაფარიძე საქართველო, ამბროლაური 21.12.1996 შვილი

მედეა ჯაფარიძე საქართველო, ამბროლაური 14.10.1998 შვილი

თეკლა ჯაფარიძე საქართველო, ამბროლაური 14.11.2002 შვილი

გიორგი ჯაფარიძე საქართველო, თბილისი 08.10.2010 შვილი
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Do you or your family members own real estate?

Name of the owner of
the property (if the

property is in common
possession, please

indicate the share in
percentages)

Type of property Purchase date Purchase type Price Location of the
property, total area

If the property is in
common possession,
list all owners of the
property, as well as

their share in
percentage

არჩილ ჯაფარიძე
100.00% მიწის ნაკვეთი 1915 ნასყიდობა 1642.00GEL

საქართველო,
ამბროლაური, ვაჟა
ფშაველას ქუჩა N24,

684.00 m2

ნატალია ხაჭაპურიძე
100.00% მიწის ნაკვეთი 2015 ნასყიდობა 5000.00GEL

საქართველო,
ამბროლაური,

ხვანჭკარის N20,
750.00 m2

არჩილ ჯაფარიძე
100.00% მიწის ნაკვეთი 2007 ნასყიდობა 3000.00GEL

საქართველო,
ამბროლაური,

შიშინაშვილის ქ N 21,
670.00 m2

არჩილ ჯაფარიძე
100.00% მიწის ნაკვეთი 1991 მემკვიდრეობა 10.00GEL

საქართველო,
ამბროლაური,

შიშინაშვილის ქ N 23,
672.00 m2

არჩილ ჯაფარიძე
100.00%

საცხოვრებელი
სახლი 1991 მემკვიდრეობა 0.00GEL

საქართველო,
ამროლაური,

შიშინაშვილის 23,
250.00 m2

არჩილ ჯაფარიძე
100.00%

საცხოვრებელი
სახლი 2007 ნასყიდობა 10000.00GEL

საქართველო,
ამბროლაური,

შიშინაშვილის 21,
300.00 m2

არჩილ ჯაფარიძე
50.00%

არასაცხოვრებელი
ფართი 2008 ნასყიდობა 1400.00GEL

საქართველო,
ამბროლაური,

კოსტავას 41, 120.00
m2

ზაზა დვალი

არჩილ ჯაფარიძე
100.00% მიწის ნაკვეთი 2006 ნასყიდობა 500.00GEL საქართველო, ონი,

კურორტი შოვი,
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Do you or your family members own real estate?

Name of the owner of
the property (if the

property is in common
possession, please

indicate the share in
percentages)

Type of property Purchase date Purchase type Price Location of the
property, total area

If the property is in
common possession,
list all owners of the
property, as well as

their share in
percentage

500.00 m2

არჩილ ჯაფარიძე
100.00%

არასაცხოვრებელი
ფართი 2008 ნასყიდობა 2000.00GEL

საქართველო,
ამბროლაური, ვაჟა-
ფშაველას 24, 689.00

m2

არჩილ ჯაფარიძე
100.00% მიწის ნაკვეთი 2012 აუქციონი 4536.00GEL

საქართველო,
ამბროლაური, ვაჟა-
ფშაველას26, 1483.00

m2

ნატალია ხაჭაპურიძე
100.00%

საცხოვრებელი
სახლი 2015 ნასყიდობა 32000.00GEL

საქართველო,
ამბროლაური,

ხვანჭკარას N20,
180.78 m2

Page 3



Do you or your family members own any movable property (except for cash, securities, bank deposits, etc.) valued at more than
10,000 GEL

Name of the owner of
the property (if the

property is in common
possession, please

indicate the share in
percentages)

Type of property Details of the ownership Purchase date Purchase type Price

If the property is in
common possession, list

all owners of the
property, as well as their

share in percentage

არჩილ ჯაფარიძე
100.00% მსუბუქი ავტომანქანა micubishi outlander 2003 2012 ნასყიდობა 4000.00 USD
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Do you or your family members own any securities?

Owner (first name, last
name) Issuer of the securities Type Securities price შეძენის თარიღი Nominal value Quantity
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Do you or your family members have bank accounts in Georgian or foreign banks?

Bank account owner Name of the bank and/or other financial
institution Type of account and/or deposit Amount of credit or debit on the account

არჩილ ჯაფარიძე ლიბერთი ბანკი სახელფასო 3000.00 GEL (+)
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Do you or your family members hold cash valued at more than 4,000 GEL?

Do you or your family members hold cash valued at more than
4,000 GEL (2,400 USD approximately)? Amount of cash in the original currency Source
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Your or your family member's enterpreneurial activity in georgia or abroad

Entrepreneurial
activities of the identity

of the person (name)

Full name of the
enterprise, legal

address, registration
authority and the
registration date

Participation in the
activities of the

enterprise in the form
of participation period

The amount of own
shares

The amount of venture
capital

Partner's identity
(name / entity)

Activities of the
enterprise in the

previous year from
January to December

31 Income

არჩილ ჯაფარიძე

შპს შპს ბარაქა
საქართველო

ამბროლაური ვაჟა-
ფშაველას24

პარტნიორი,
ამბროლაურის

რაიონის
სასამართლო,

15.07.2005, 15.07.2005
- 01.04.2018

33.33% 0,00 GEL 1) იოსებ ჭიღვარია
2) ზაზა დვალი 0,00 GEL

არჩილ ჯაფარიძე

შპს შპს საჭე
საქართველო
ამბროლაური

ჭიჭინაძის 6

პარტნიორი,
ამბროლაურის

რაიონის
სასამართლო,

25.11.1999, 25.11.1999
- 01.04.2020

0.00% 0,00 GEL

1) მაია ვაჩაძე
2) ზაზა დვალი
3) ზაზა დვალი

4) სოსო ჭელიძე
5) თემურ შაუთიძე
6) თემურ შაუთიძე

0,00 GEL

ნატალია ხაჭაპურიძე

ინდივიდუალური
მეწარმე ინდ/მეწარმე
ნატალია ხაჭაპურიძე

საქართველო
ამბროლაური

შიშინაშვილის ქ.#21

ინდივიდუალური
მეწარმე,

საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო,
16.05.2014, 16.05.2014

- 01.04.2018

100.00% 0,00 GEL 33543,00 GEL

ნატალია ხაჭაპურიძე

კოოპერატივი
კოოპერატივი ედენა

საქართველო
ამბროლაური

შიშინაშვილის ქ N 23

სამეთვალყურეო
საბჭოს

თავმჯდომარე,
იუსტიციის

სამინისტრო,
18.02.2015, 18.02.2015

- უვადო

25.00% 1000,00 GEL

1) თამარ ჯაფარიძე
2) ნანა დონაძე

3) ვახტანგ
ლორთქიფანიძე

0,00 GEL
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Your or your family member's enterpreneurial activity in georgia or abroad (Partner and related enterprises)

Full name of the enterprise Minor Name of business Minor activity of the enterprise Minor extent of the enterprise Minor venture partners
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Have you or your family members undertaken any type of paid work in Georgia or abroad, except for working in an enterprise?

Name Organisation Job title Start date End date
Income received within

reporting period (1 January
- 31 December)

არჩილ ჯაფარიძე

ამბროლაურის,
ლენტეხის, ონისა და

ცაგერის
მუნიციპალიტეტები

რწმუნებულის–გუბერნატო
რის ადმინისტრაცია

გუბერნატორის პირველი
მოადგილე 01.01.2016 31.12.2016 38214.00 GEL
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Have you or your family members had any active contracts dating back from 1 January, in Georgia or abroad exceeding 3,000 GEL?

First name, last name of the parties of the
contract Subject of the Contract and its value Date of signature, validity period, registering

authority
Income Contract from the agreement within
reporting period (1 January - 31 December)
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Have you or your family members received any gifts valued at more than 500 GEL (300 USD approximately) during the reporting
period (1 January - 31 December)?

Person’s name who received the gift Type and market price of the gift Relationship
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Have you or your family members received any income or had any expenditures during the reporting period (1 January - 31
December) valued at more than 1,500 GEL (900 USD approximately) that you did not indicate on the pages above?

First name, last name of the person who had income or/and
expenditures Type of income or/and expenditures Amount (price) of income or/and expenditures

ლევანი ჯაფარიძე სწავლის საფასური Expenditure, 2250.00 GEL

მედეა ჯაფარიძე სწავლის საფასური Expenditure, 680.00 GEL

ნატალია ხაჭაპურიძე სარემონტო სამუშაოები Expenditure, 25000.00 GEL
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