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საჯარო სამსახურის ბიურო
თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაცია
სახელი, გვარი:

გიორგი კოპალეიშვილი

#964578

თანამდებობის პირის დეკლარაცია შევსებულია: 20/10/2016

სამსახური, დაკავებული (ყოფილი) თანამდებობა:

კრწანისის რაიონის გამგეობა,
სამსახურის მისამართი, ტელეფონი:

გამგებელი

საქართველო, თბილისი, გორგასლის ქ. 73,

დაბადების ადგილი, დაბადების თარიღი:

საქართველო, თბილისი, 22/04/1976

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

გვარი

დაბადების ადგილი

დაბადების რიცხვი, თვე, წელი

ნათესაური ან სხვაგვარი
კავშირი

ნანა

მირცხულავა

საქართველო, თბილისი

14/09/1977

მეუღლე

ირაკლი

კოპალეიშვილი

საქართველო, თბილისი

27/01/2002

შვილი

მანანა

კოპალეიშვილი

საქართველო, თბილისი

27/03/2004

შვილი
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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

ნანა მირცხულავა 100%

ბინა

საქართველო, თბილისი, კოსტავას I
შესახვევი, კორპ. 11, ფართობი - 176.80
კვ.მ

გიორგი კოპალეიშვილი 33.33%

ბინა

საქართველო, თბილისი, დ.
აღმაშენებლის გამზირი 97, ფართობი 106.00 კვ.მ
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თუ ნივთი საერთო საკუთრებაში
იმყოფება, მიუთითეთ
თანამესაკუთრეები (თუ
თანამესაკუთრე თქვენი ოჯახის წევრია
მიუთითეთ მისი პროცენტული წილი)

მანანა კოპალეიშვილი,
ზურაბ კოპალეიშვილი

# 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

ნანა მირცხულავა 100%

მსუბუქი ავტომანქანა

2010 TOYOTA CAMRY, GPG 327
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თუ ნივთი საერთო საკუთრებაში
იმყოფება, მიუთითეთ
თანამესაკუთრეები (თუ
თანამესაკუთრე თქვენი ოჯახის წევრია
მიუთითეთ მისი პროცენტული წილი)

# 4

თქვენი, თქვენი ოჯახის წევრის საკუთრებაში არსებული ფასიანი ქაღალდები
მესაკუთრის ვინაობა (სახელი,
გვარი)

ფასიანი ქაღალდის ემიტენტი

ფასიანი ქაღალდის სახეობა
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ფასიანი ქაღალდის ნომინალი

ფასიანი ქაღალდების
რაოდენობა

# 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 (კრედიტი ან დებეტი)

გიორგი კოპალეიშვილი

თი–ბი–სი ბანკი

საკრედიტო

3818.77 GEL დებეტი(-)

გიორგი კოპალეიშვილი

HSBC, London, UK

მიმდინარე

6097.00 GBP კრედიტი(+)

ნანა მირცხულავა

საქართველოს ბანკი

მიმდინარე

294.45 GEL კრედიტი(+)

გიორგი კოპალეიშვილი

ლიბერთი ბანკი

სახელფასო

1139.30 GEL დებეტი(-)

გიორგი კოპალეიშვილი

თი–ბი–სი ბანკი

მიმდინარე

0.00 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
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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

გიორგი კოპალეიშვილი

JSC Venture Management
Almaty, ყაზახეთი,
ალმატა, მკრ. სამალ-3, 10

პარტნიორი

ქ. ალმატის იუსტიციის
დეპარტამენტი,
21/01/2009

21/01/2009 - უვადო

0.00 KZT

გიორგი კოპალეიშვილი

შპს ედ ვინდფორსი,
საქართველო, თბილისი,
ტ. ტაბიძის ქ. 100

დირექტორი

ქ. თბილისის
საგადასახადო ინსპექცია,
12/01/2010

15/02/2012 - 19/04/2013

0.00 GEL

გიორგი კოპალეიშვილი

შპს ტრანს ელექტრიკა
ტრეიდინგ, საქართველო,
თბილისი,
ჩიქობავას/ტურგენევის
ქუჩა 24/11

დირექტორი

საჯარო რეესტრი,
18/03/2013

18/03/2013 - 04/08/2014

0.00 GEL

გიორგი კოპალეიშვილი

შპს W, საქართველო,
თბილისი, თ. ჭოველიძის
11

დირექტორი

საჯარო რეესტრი,
06/02/2012

06/02/2012 - 30/12/2013

0.00 GEL

გიორგი კოპალეიშვილი

შპს ფშაველა,
საქართველო, თბილისი,
კოსტავას I შესახვევი, 33

დირექტორი

კრწანისი-მთაწმინდის
სასამართლო, 12/08/2003

22/08/2013 - 13/05/2014

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

ნანა მირცხულავა

შპს კ და მ რესტორნების ქსელი

სოციალური მედიის ადმინისტრატორი

4500.00 GEL

გიორგი კოპალეიშვილი

კრწანისის რაიონის გამგეობა

გამგებელი

67080.00 GEL

ნანა მირცხულავა

შპს არტარეა ტვ 2.0

სოციალური მედიის ადმინისტრატორი

4218.75 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

გიორგი კოპალეიშვილი

სესხი, სამომხმარებლო სესხი, 9000.00
GEL

10/03/2014, 10/03/2014 - 10/03/2017 ,
სს საქართველოს ბანკი

4302.60 GEL (გასავალი)

გიორგი კოპალეიშვილი

სესხი, სამომხმარებლო სესხი, 10000.00
GEL

05/06/2013, 05/06/2013 - 05/06/2015 ,
სს საქართველოს ბანკი

3148.24 GEL (გასავალი)

გიორგი კოპალეიშვილი

სესხი, საკრედიტო ბარათი, 5000.00 GEL

03/01/2013, 03/01/2013 - 01/06/2015 ,
სს თიბისი ბანკი

1565.33 GEL (გასავალი)

ნანა მირცხულავა

სესხი, სამომხმარებლო სესხი, 4085.00
GEL

21/07/2014, 21/07/2014 - 17/03/2015 ,
სს საქართველოს ბანკი

461.70 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
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გამცემის მიმღებთან კავშირი

# 11

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)

ნანა მირცხულავა

სწავლის ღირებულება

გასავალი, 7500.00 GEL
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