პერსონალური მონაცემები

შალვა თადუმაძე
22.01.1978 - თბილისი
მამრობითი

shtadumadze@pog.gov.ge

დაქორწინებული

რეგისტრაციის მისამართი:
საცხოვრებელი მისამართი:

საიდენტიფიკაციო დოკუმენტები
პირადობის მოწმობა
დოკუმენტის ნომერი:
მოქმედების ვადა:

30.08.2023

გაცემის თარიღი:

30.08.2013

გამცემი ორგანო:

იუსტიციია სამინისტრო

დოკუმენტის ელექტრონული ვერსია: ფაილის ნახვა

წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა
გთხოვთ განაცხადთან ერთად ატვირთოთ ავტობიოგრაფია, სამედიცინო დასკვნა, ამონაწერი შრომის წიგნაკიდან, სამართლებრივი დოკუმენტები,
სერტიფიკატები (არსებობის შემთხვევაში)

ავტობიოგრაფია
დოკუმენტის ტიპი:

ავტობიოგრაფია

დოკუმენტის ელექტრონული ვერსია: ფაილის ნახვა

სამედიცინო დასკვნა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ
დოკუმენტის ტიპი:

სამედიცინო დასკვნა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ

დოკუმენტის ელექტრონული ვერსია: ფაილის ნახვა

ამონაწერი შრომის წიგნაკიდან/ნამსახურობის ნუსხა
დოკუმენტის ტიპი:

ამონაწერი შრომის წიგნაკიდან/ნამსახურობის ნუსხა

დოკუმენტის ელექტრონული ვერსია: ფაილის ნახვა

სამართლებრივი დასკვნა/მოსაზრება
დოკუმენტის ტიპი:

სამართლებრივი დასკვნა/მოსაზრება

დოკუმენტის ელექტრონული ვერსია: ფაილის ნახვა

სამართლებრივი დასკვნა/მოსაზრება
დოკუმენტის ტიპი:

სამართლებრივი დასკვნა/მოსაზრება

დოკუმენტის ელექტრონული ვერსია: ფაილის ნახვა

სერტიფიკატი
დოკუმენტის ტიპი:

სერტიფიკატი

დოკუმენტის ელექტრონული ვერსია: ფაილის ნახვა

სერტიფიკატი
დოკუმენტის ტიპი:

სერტიფიკატი

დოკუმენტის ელექტრონული ვერსია: ფაილის ნახვა

სერტიფიკატი
დოკუმენტის ტიპი:

სერტიფიკატი

დოკუმენტის ელექტრონული ვერსია: ფაილის ნახვა

სერტიფიკატი
დოკუმენტის ტიპი:

სერტიფიკატი

დოკუმენტის ელექტრონული ვერსია: ფაილის ნახვა

სერტიფიკატი
დოკუმენტის ტიპი:

სერტიფიკატი

დოკუმენტის ელექტრონული ვერსია: ფაილის ნახვა

სერტიფიკატი
დოკუმენტის ტიპი:

სერტიფიკატი

დოკუმენტის ელექტრონული ვერსია: ფაილის ნახვა

ამონაწერი შრომის წიგნაკიდან/ნამსახურობის ნუსხა
დოკუმენტის ტიპი:

ამონაწერი შრომის წიგნაკიდან/ნამსახურობის ნუსხა

დოკუმენტის ელექტრონული ვერსია: ფაილის ნახვა

ამონაწერი შრომის წიგნაკიდან/ნამსახურობის ნუსხა
დოკუმენტის ტიპი:
დოკუმენტის ელექტრონული ვერსია: ფაილის ნახვა

კვალიფიკაცია
საშუალო განათლება

ქ. თბილისის 31-ე საშ. სკოლა
1983 სექტემბერი - 1994 მაისი

ამონაწერი შრომის წიგნაკიდან/ნამსახურობის ნუსხა

უმაღლესი განათლება

ნ. დუმბაძის სახელობის თბილისის ჰუმანიტარული ინსტიტუტი
1994 ოქტომბერი - 1998 ივნისი
იურიდიული ფაკულტეტი
სამართალმცოდნეობა
უმაღლესი განათლება (5 წელი)
დოკუმენტის სახე: დიპლომი
გაცემის თარიღი/ნომერი: 05.06.1998 N0033379
დოკუმენტის ასლი: ფაილის ნახვა
დამატებითი განათლება და პროფესიული წვრთნა

მიუთითეთ ინფორმაცია გავლილი სტაჟირებების, ტრენინგების, სემინარების, სასწავლო კურსების, საკვალიფიკაციო გამოცდების,
საერთაშორისო კონფერენციების და ა.შ. შესახებ

გენერალური ინსპექტორის როლი და ფუნქციები - აშშ-ს საერთაშორისო სამართლის სწავლების თავდაცვის ინსტიტუტი
დამატებითი პროფ. განათლება: სემინარი
თარიღი:

სექტემბერი 2003

ადგილი:

თბილისი

დაფინანსების წყარო:

ორგანიზაცია

ადვოკატი საერთო სპეციალიზაციით - ს.ს.ი.პ. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია
დამატებითი პროფ. განათლება: საკვალიფიკაციო გამოცდა
28.11.2006
თარიღი:
ადგილი:

თბილისი

დაფინანსების წყარო:

პირადი

საჯარო პოლიტიკა - ევროპის საბჭო
დამატებითი პროფ. განათლება: სასწავლო კურსი
2006-2007
თარიღი:
ადგილი:

თბილისი; სტრასბურგი

დაფინანსების წყარო:

ორგანიზაცია

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები და საგადასახადო სისტემები - ბუღალტერთა მომზადების ცენტრი
დამატებითი პროფ. განათლება: სასწავლო კურსი
28.03.2008
თარიღი:
ადგილი:

თბილისი

დაფინანსების წყარო:

პირადი

აშშ-ს მართლმსაჯულების სისტემაში მძიმე და მსუბუქი დანაშაულებები და ალტერნატიული სასჯელები - სახელმწიფო
დეპარტამენტი
დამატებითი პროფ. განათლება: სასწავლო კურსი
თარიღი:

სექტემბერი 2014

ადგილი:

აშშ

დაფინანსების წყარო:

ორგანიზაცია

ნატოში ინტეგრაცია - ნატოს სკოლა
დამატებითი პროფ. განათლება: სემინარი
2004
თარიღი:
ადგილი:

თბილისი

დაფინანსების წყარო:

ორგანიზაცია

წინასასამართლო პრობაცია - აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტი
დამატებითი პროფ. განათლება: სასწავლო კურსი
2015
თარიღი:
ადგილი:

აშშ

დაფინანსების წყარო:

აშშ-ს საელჩო საქართველოში

რეგულირების ზეგავლენის შეფასება - ევროკავშირი
დამატებითი პროფ. განათლება: სასწავლო კურსი
2017
თარიღი:
ადგილი:

პრაღა - ჩეხეთი

დაფინანსების წყარო:

ორგანიზაცია

ენების ცოდნა

ინგლისური
კითხვა:
საუბარი:
წერა:

რუსული
კითხვა:
საუბარი:
წერა:
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა

Word

Excel

PowerPoint

Internet

e-mail

სამუშაო გამოცდილება
სამუშაო გამოცდილება

იურისკონსულტი ოფიცერი - საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
2001 თებერვალი - 2001 ოქტომბერი
სამხედრო მოსამსახურეთა განცხადებების განხილვა; იურიდიული კონსულტაცია; კანონშემოქმედებითი საქმიანობა; სასამართლო
წარმომადგენლობა.
გათავისუფლების საფუძველი:

პირადი განცხადების საფუძველზე

უშუალო ხელმძღვანელი:

ლევან კვაშილავა

ტელეფონი:
ელექტრონული ფოსტა:

ადვოკატი; საგანმანათლებლო და კანონშემოქმედებითი ჯგუფის წევრი; პროექტის კოორდინატორი - ასოციაცია "სამართალი და
თავისუფლება"
2001 ნოემბერი - 2011 ოქტომბერი
სამხედრო მოსამსახურეთა უფლებების დაცვა; სასამართლო წარმომადგენლობა; კანონშემოქმედებითი და საგანმანათლებლო
საქმიანობა; პროექტების მართვა.
გათავისუფლების საფუძველი:

პირადი განცხადების საფუძველზე

უშუალო ხელმძღვანელი:

ირაკლი სესიაშვილი

ტელეფონი:
ელექტრონული ფოსტა:

isesiashvili@parliament.ge

იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე - საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
2003 დეკემბერი - 2004 მარტი
კანონშემოქმედებითი საქმიანობის მართვა; სამართლებრივი უზრუნველყოფა; სამართლებრივი აქტების ექსპერტიზა; სასამართლო
წარმომადგენლობის მართვა.
გათავისუფლების საფუძველი:

პირადი განცხადების საფუძველზე

უშუალო ხელმძღვანელი:

ჯონი ქარჩავა

ტელეფონი:
ელექტრონული ფოსტა:

პროექტის "ეროვნული უსაფრთხოების შემსწავლელი სკოლა"კოორდინატორი - ეროვნული უსაფრთხოების შემსწავლელი ცენტრი
2006 სექტემბერი - 2009 ოქტომბერი
პროექტის მართვა; საგანმანათლებლო საქმიანობა.
გათავისუფლების საფუძველი: პირადი განცხადების საფუძველზე
უშუალო ხელმძღვანელი:

ვახტანგ კაპანაძე

ტელეფონი:
ელექტრონული ფოსტა:

ადვოკატი - ჰოლდინ კომპანია შპს "აბგ& პროფსერვის გრუპი"
2007 აპრილი - 2008 მაისი
სამართლებრივი უზრუნველყოფა; სასამართლო წარმომადგენლობა.
გათავისუფლების საფუძველი: პირადი განცხადების საფუძველზე
უშუალო ხელმძღვანელი:

ზურაბ ჯაფარიძე

ტელეფონი:
ელექტრონული ფოსტა:

ადვოკატი - საადვოკატო კომპანია "შალვა თადუმაძე და ბი ელ ფი კონსალტინგი"
2008 მაისი - 2012 ოქტომბერი
საადვოკატო კომპანიის მართვა; საადვოკატო მომსახურება.
გათავისუფლების საფუძველი: პირადი განცხადების საფუძველზე
უშუალო ხელმძღვანელი:

შალვა თადუმაძე

ტელეფონი:
ელექტრონული ფოსტა:

საქართველოს მთავრობის საპარლამენტო მდივანი - საქართველოს მთავრობა
2012 ოქტომბერი - 2018 აპრილი
მთავრობის წარმომადგენლობა საქართველოს პარლამენტში; სამართლებრივი აქტებისა და საერთაშორისო ხელშეკრულებების
ექსპერტიზა; მთავრობის ადმინისტრაციის იურიდიული დეპარტამენტის მართვა; კანონშემოქმედებითი საქმიანობა
გათავისუფლების საფუძველი:

სხვა თანამდებობაზე დანიშვნა

უშუალო ხელმძღვანელი:

ბიძინა ივანიშვილი; ირაკლი ღარიბაშვილი; გიორგი კვირიკაშვილი

ტელეფონი:
ელექტრონული ფოსტა:

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი - საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია
2018 აპრილი - 2018 ივლისი
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის მართვა
გათავისუფლების საფუძველი: პირადი განცხადების საფუძველზე
უშუალო ხელმძღვანელი:

გიორგი კვირიკაშვილი; მამუკა ბახტაძე

ტელეფონი:
ელექტრონული ფოსტა:

საქართველოს გენერალური პროკურორი - საქართველოს პროკურატურა
2018 ივლისი - დღემდე

საქართველოს პროკურატურის მართვა; სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერა
გათავისუფლების საფუძველი:
უშუალო ხელმძღვანელი:

საქართველოს პარლამენტი

ტელეფონი:
ელექტრონული ფოსტა:
ინფორმაცია მიღწევების შესახებ
ეწევით თუ არა პედაგოგიურ საქმიანობას ან ხართ თუ არა რაიმე
სამართლებრივი სალექციო კურსის ავტორი?

არა

ხართ ან ყოფილხართ თუ არა სამართლებრივი ჟურნალის სარედაქციო ჯგუფის
წევრი ან გაქვთ თუ არა გამოქვეყნებული სამართლებრივი სტატიები?

არა

ხართ თუ არა სამართლებრივი მონოგრაფიის/წიგნის ავტორი ან თანაავტორი?

არა

ხართ თუ არა რაიმე სტიპენდიის, ჯილდოს ან საპატიო წოდების მფლობელი?

არა

დამატებითი ინფორმაცია
ინფორმაცია ოჯახის წევრების შესახებ

მიუთითეთ ინფორმაცია მშობლების, მეუღლის, შვილების, და-ძმის, მეუღლის მშობლებისა და მეუღლის და-ძმის შესახებ.
აღნიშნული ინფორმაცია მიუთითეთ იმ შემთხვევაშიც, თუ ეს პირები თქვენთან ერთად არ ცხოვრობენ. ასევე, მიუთითეთ
ინფორმაცია იმ პირების შესახებ, რომლებიც არ არის თქვენთან ნათესაურ კავშირში მაგრამ მუდმივად ცხოვრობენ თქვენთან ერთად.

მეუღლე - მზევინარ ანსიანი
დაბადების თარიღი:

26.04.1973

დაბადების ადგილი:

მესტიის მუნიციპალიტეტი

საცხოვრებელი მისამართი:
სამუშაო ადგილი, თანამდებობა: სამეწარმეო საქმიანობა
ტელეფონი:
ელ. ფოსტა:

შვილი - მარიამ თადუმაძე
დაბადების თარიღი:

13.04.2012

დაბადების ადგილი:

ქ. თბილისი

საცხოვრებელი მისამართი:
სამუშაო ადგილი, თანამდებობა: მოსწავლე
ტელეფონი:
ელ. ფოსტა:
ინფორმაცია ოჯახის წევრების სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ

პოლიტიკური ან საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წევრობა

იყავით ან ხომ არ ხართ რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი: არა
ხომ არ ხართ რომელიმე საზოგადოებრივი ორგანიზაციის წევრი: არა

სამართალწარმოება თქვენს მიმართ
ხართ თუ არა ნასამართლევი?

არა

გაქვთ თუ არა ნასამართლობა გაქარწყლებული ან მოხსნილი

არა

ყოფილხართ თუ არა მოსარჩელე, მოპასუხე ან მესამე პირი სასამართლო დავაში

არა

დაგკისრებიათ თუ არა საურავი სესხის გადაუხდელობის გამო

არა

გქონიათ თუ არა პრობლემები გადასახადის გადაუხდელობის, დაგვიანებით
გადახდის ან წარმოქმნილი საურავის გამო

არა

ყოფილხართ თუ არა სახდელდადებული ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევისათვის

არა

გქონიათ თუ არა დაკისრებული დისციპლინური სახდელი

არა

არის თუ არა დისციპლინური სახდელი გაქარწყლებული?

არა

რეკომენდატორები და თვითშეფასება
რეკომენდატორები

მიუთითეთ რეკომენდატორები (არანაკლებ 3) რომლებთანაც შეიძლება დაზუსტდეს თქვენი კვალიფიკაციისა და სხვა უნარების
შესახებ ზოგიერთი ინფორმაცია. გთხოვთ, რეკომენდატორებად ნუ მიუთითებთ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებს

ირაკლი სესიაშვილი
ტელეფონი:
ელ. ფოსტა:

isesiashvili@parliament.ge

სამსახ. ან პირადი დამოკიდებულება: ყოფილი ხემძღვანელი

კობა კობალაძე
ტელეფონი:
ელ. ფოსტა:

kkobaladze@parliament.ge

სამსახ. ან პირადი დამოკიდებულება: დაცვის ქვეშ მყოფი 2009-2010 წლებში

მაია ცქიტიშვილი
ტელეფონი:
ელ. ფოსტა:

mtskitishvili@gov.ge

სამსახ. ან პირადი დამოკიდებულება: თანამშრომელი
თვითშეფასება

ჩამოაყალიბეთ თქვენი ხედვა ზოგიერთ მნიშვნელოვან საკითხთან დაკავშირებით
რას მიიჩნევთ თქვენს ყველაზე დიდ მიღწევად კარიერაში?
წარმატებული საადვოკატო საქმიანობა, საქართველოს მთავარ პროკურორად არჩევა.
მოსამართლეობის კანდიდატთა შესარჩევი კრიტერიუმებიდან მიუთითეთ სულ მცირე სამი კრიტერიუმი რომელშიც წარმატებულად
გრძნობთ თავს.
დამოუკიდებლობა, მიუკერძოებლობა, სამართლიანობა,სამართლებრივი დასაბუთების უნარი და კომპეტენცია, წერისა და ზეპირი
კომუნიკაციის უნარი, პრინციპულობა, გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი, პიროვნული სიმტკიცე,
დამაჯერებლობა.
რატომ არის მოსამართლედ მუშაობა თქვენთვის მნიშვნელოვანი და რა წარმოდგენა გაქვთ ზოგადად მოსამართლის სტატუსზე.
მჯერა, რომ კონსტიტუციით გარანტირებული უფლებების კეთილსინდისიერი, მიუკერძოებელი, პრინციპული და სამართლიანი
დაცვა ქმნის საზოგადოების მხრიდან მოსამართლის მორალური ავტორიტეტისა და პატიოსნების აღიარების საფუძველს. მხოლოდ
ასეთ მოსამართლეებს შესწევთ უნარი შექმნან დამოუკიდებელი, მაღალზნეობრივი, შეჯიბრებითობის პრინციპზე დაფუძნებული
მართლმსაჯულების სისტემა და იყვნენ სამართლის უზენაესობის ურყევი გარანტი. მართლმსაჯულების სისტემაში მოსამართლე არის
ღმერთი! მხარეებმა შეიძლება დაგმონ ან უარყონ იგი, მაგრამ მისი ნება აუცილებლად აღსრულდება!
თქვენი დანიშვნის შემთხვევაში რა სარგებლობის მოტანა შეგიძლიათ სასამართლო სისტემისთვის და რატომ თვლით, რომ თქვენი
კანდიდატურა შეესაბამება დადგენილ სტანდარტებს?
ვთვლი, რომ ჩემი გამოცდილება და კრიტერიუმები, რომლითაც წარმატებულად ვხელმძღვანელობ(დი), როგორც დაცვის ისე
ბრალდების პროცესში, მნიშვნელოვანი შენაძენი იქნება ამჯერად სასამართლო სისტემისათვის. მართლმსაჯულების სისტემაში
განხორციელებულმა რეფორმებმა, მომცა დამატებითი მოტივაცია, ამჯერად მოსამართლის პოზიციიდან ხელი შევუწყო, მათ შორის,
ამ რეფორმების შედეგად ეფექტური სასამართლო სისტემის განმტკიცებას.
არსებობს თუ არა პირად ცხოვრებასთან ან პროფესიულ საქმიანობასთან
დაკავშირებული რაიმე სხვა გარემოება ან ინფორმაცია, რომელიც მიგაჩნიათ
რომ მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს
მიერ?

არა

ავტობიოგრაფია

მე, შალვა თადუმაძე დავიბადე 1978 წლის 22 იანვარს ქ. თბილისში. 1994 წელს
დავამთავრე ქ. თბილისის 31-ე საშუალო სკოლა. 1998 (ექსტერნატის წესით) წელს
დავამთავრე თბილისის ჰუმანიტარული ინსტიტუტი, მონიჭებული მაქვს იურისტის
კვალიფიკაცია. კარიერა დავიწყე 2001 წელს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს
კადრების
მთავარი
სამმართველოს
იურიდიული
ქვეგანყოფილების
იურისტ
კონსულტანტად. 2001-2002 წლებში ასოციაციაში „სამართალი და თავისუფლება“ და ევროპის
უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის (OSCE) პროექტში „სამხედრო
მოსამსახურის უფლებები“ ვმუშაობდი ადვოკატად, 2002-2003 წლებში ასევე ვმუშაობდი
ადვოკატად ევროპული კომისიის (EC) პროექტში „სამხედრო მოსამსახურეთა უფლებების
დაცვა და ანტიკორუფციული ღონისძიებები თავდაცვის სფეროში“. 2002-2004 წლებში ვიყავი
სამხედრო დისციპლინის კოდექსის შემმუშავებელი კომისიის წევრი. 2003-2005 წლებში
ასოციაციაში „სამართალი და თავისუფლება“ და ასევე ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის
(EPF) პროექტში ვიყავი საგანმანათლებლო და კანონშემოქმედებითი ჯგუფის წევრი. 2003-2004
წლებში საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში მეკავა იურიდიული დეპარტამენტის
უფროსის მოადგილის თანამდებობა. 2005-2007 წლებში ასოციაციაში „სამართალი და
თავისუფლება“ და ღია საზოგადოების ინსტიტუტის ბუდაპეშტის ფონდის (OSI) პროექტში
„ადამიანის უფლებების დაცვა შეიარაღებულ ძალებში და სამოქალაქო კონტროლი
თავდაცვის სამინისტროზე“ ვმუშაობდი პროექტის კოორდინატორად და ადვოკატად. 20062009 წლებში ასევე ვმუშაობდი პროექტის კოორდინატორად ეროვნული უსაფრთხოების
შემსწავლელი ცენტრის და IRI-ის პროექტში „ეროვნული უსაფრთხოების შემსწავლელი
სკოლა“. 2007-2008 წლებში ჰოლდინგ კომპანიაში „აბგ & პროფსერვის გრუპი“ ვეწეოდი
საადვოკატო საქმიანობას. 2010-2012 წლებში ასოციაციაში „სამართალი და თავისუფლება“ და
ევროპის კავშირის (EU) პროექტში „წამების პრევენცია სამხედრო ჰაუპტვახტებში“ მეკავა
პროექტის კოორდინატორის პოზიცია. 2008-2012 წლებში დავაფუძნე საადვოკატო კომპანია
„შალვა თადუმაძე და ბი ელ ფი კონსალტინგი“, სადაც საერთო სპეციალიზაციის
მიმართულებით ვმუშაობდი ადვოკატად. 2012-2018 წლებში მეკავა საქართველოს მთავრობის
საპარლამენტო მდივნის თანამდებობა. 2014-2016 წლებში ვხელმძღვანელობდი საქართველოს
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის რეფორმის ხელშემწყობ სამთავრობო
კომისიას. 2017 წელს ვიყავი საქართველოს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წევრი.
2018 წლის ივლისამდე ვმუშაობდი საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსის
თანამდებობაზე. 2018 წლის ივლისიდან დღემდე ვარ საქართველოს გენერალური
პროკურორი. გავლილი მაქვს არაერთი ტრენინგი-სემინარი პროფესიული განვითარების
მიზნით, 2006 წელს ჩაბარებული მაქვს ადვოკატთა ტესტირება საერთო სპეციალიზაციით.
2006-2007 წლებში ვსწავლობდი თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლაში. ვფლობს
რუსულ და ინგლისურ ენებს. მყავს მეუღლე და ერთი შვილი.
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შემოსავლის
მიმღები

შემოსავლის
მიმღების
დასახელება

დამსაქმებლის ს/ნ

01030010591

შალვა
თადუმაძე
შალვა

204398302

01030010591

თადუმაძე

204454198

დამსაქმებლის
დასახელება

საქართველოს
პროკურატურა
საქართველოს
მთავრობის
ადმინისტრაცია

შემოსავლის
სახე

საგადასახადო პერიოდი
201606

201607

201608

201609

201610

201611

201612

201701

201702

201703

201704

201705

201706

201707

201708

201709

201710

ხელფასი
ხელფასი

7,875.0 7,875.0 7,875.0 7,875.0 7,875.0 7,875.0 10,775.0 7,875.0 7,875.0 7,875.0 7,875.0 7,875.0 7,875.0 7,875.0 7,875.0 7,875.0 7,875.0

201711

201712

201801

201802

201803

201804

201805

201806

201807

201808

201809

201810

201811

201812

201901

201902

201903

201904

201905

3,600.0 6,600.0

6,600.0

6,600.0

6,600.0

6,600.0

6,468.0

9,600.0

9,600.0

9,600.0

9,600.0

7,875.0 10,775.0 7,875.0 7,875.0 7,875.0 7,875.0 7,875.0 7,875.0 2,795.5

ინფორმაცია 2016-2018წწ საგადასახადო პერიოდის ფიზიკური პირის ქონების დეკლარაციების მიხედვით

ს/ნ

01030010591
01030010591
01030010591
01030010591
01030010591
01030010591
01030010591
01030010591
01030010591

გადამხდელის
დასახელება

შალვა თადუმაძე
შალვა თადუმაძე
შალვა თადუმაძე
შალვა თადუმაძე
შალვა თადუმაძე
შალვა თადუმაძე
შალვა თადუმაძე
შალვა თადუმაძე
შალვა თადუმაძე

საგადასახა
დო
პერიოდი

2016
2016
2016
2017
2017
2017
2018
2018
2018

შალვა თადუმაძე
01030010591

2016
შალვა თადუმაძე

01030010591

2017
შალვა თადუმაძე

01030010591
01030010591
01030010591
01030010591
01030010591
01030010591
01030010591
01030010591
01030010591
01030010591

2018
შალვა თადუმაძე
შალვა თადუმაძე
შალვა თადუმაძე
შალვა თადუმაძე
შალვა თადუმაძე
შალვა თადუმაძე
შალვა თადუმაძე
შალვა თადუმაძე
შალვა თადუმაძე

2016
2016
2016
2017
2017
2017
2018
2018
2018

ქონების სახე და აღწერილობა

უძრავი ქონება/წლიური შემოსავალი
(40000-100000 ლარი)
უძრავი ქონება/წლიური შემოსავალი
(40000-100000 ლარი)
უძრავი ქონება/წლიური შემოსავალი
(40000-100000 ლარი)
უძრავი ქონება/წლიური შემოსავალი
(40000-100000 ლარი)
უძრავი ქონება/წლიური შემოსავალი
(40000-100000 ლარი)
უძრავი ქონება/წლიური შემოსავალი
(40000-100000 ლარი)
უძრავი ქონება/წლიური შემოსავალი
(40000-100000 ლარი)
უძრავი ქონება/წლიური შემოსავალი
(40000-100000 ლარი)
უძრავი ქონება/წლიური შემოსავალი
(40000-100000 ლარი)
მიწა/სასოფლო-სამეურნეო
მიწა/საკარმიდამო, საბაღე, საბოსტნე და
სააგარაკე ნაკვეთები
მიწა/სასოფლო-სამეურნეო
მიწა/საკარმიდამო, საბაღე, საბოსტნე და
სააგარაკე ნაკვეთები
მიწა/სასოფლო-სამეურნეო
მიწა/საკარმიდამო, საბაღე, საბოსტნე და
სააგარაკე ნაკვეთები
მიწა/არა სასოფლო-სამეურნეო მიწა
მიწა/არა სასოფლო-სამეურნეო მიწა
მიწა/არა სასოფლო-სამეურნეო მიწა
მიწა/არა სასოფლო-სამეურნეო მიწა
მიწა/არა სასოფლო-სამეურნეო მიწა
მიწა/არა სასოფლო-სამეურნეო მიწა
მიწა/არა სასოფლო-სამეურნეო მიწა
მიწა/არა სასოფლო-სამეურნეო მიწა
მიწა/არა სასოფლო-სამეურნეო მიწა

ქონების
ღირებულება /
მიწის ფართობი

150,000.00
45,000.00
125,000.00
150,000.00
45,000.00
125,000.00
125,000.00
45,000.00
150,000.00

ტერიტორიული ერთეული

თბილისი/ვაკე-საბურთალო/საბურთალოს რაიონი/"ვეძისი, ყაზბეგი, გოთუა, საბურთალო" და
"კოსტავა, ბახტრიონი, დოლიძე, ხილიანის" უბნები
თბილისი/ისანი-სამგორი/სამგორის რაიონი
თბილისი/ვაკე-საბურთალო/საბურთალოს რაიონი/"ვეძისი, ყაზბეგი, გოთუა, საბურთალო" და
"კოსტავა, ბახტრიონი, დოლიძე, ხილიანის" უბნები
თბილისი/ვაკე-საბურთალო/საბურთალოს რაიონი/"ვეძისი, ყაზბეგი, გოთუა, საბურთალო" და
"კოსტავა, ბახტრიონი, დოლიძე, ხილიანის" უბნები
თბილისი/ისანი-სამგორი/სამგორის რაიონი
თბილისი/ვაკე-საბურთალო/საბურთალოს რაიონი/"ვეძისი, ყაზბეგი, გოთუა, საბურთალო" და
"კოსტავა, ბახტრიონი, დოლიძე, ხილიანის" უბნები
თბილისი/ვაკე-საბურთალო/საბურთალოს რაიონი/"ვეძისი, ყაზბეგი, გოთუა, საბურთალო" და
"კოსტავა, ბახტრიონი, დოლიძე, ხილიანის" უბნები
თბილისი/ისანი-სამგორი/სამგორის რაიონი
თბილისი/ვაკე-საბურთალო/საბურთალოს რაიონი/"ვეძისი, ყაზბეგი, გოთუა, საბურთალო" და
"კოსტავა, ბახტრიონი, დოლიძე, ხილიანის" უბნები
მცხეთა-მთიანეთი/მცხეთა/მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე

0.10
მცხეთა-მთიანეთი/მცხეთა/მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
0.10
მცხეთა-მთიანეთი/მცხეთა/მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
0.10
45.00
62.19
93.20
45.00
62.19
93.20
45.00
62.19
93.20

თბილისი/ისანი-სამგორი/სამგორის რაიონი
თბილისი/ვაკე-საბურთალო/საბურთალოს რაიონი/"ვეძისი, ყაზბეგი, გოთუა, საბურთალო" და
"კოსტავა, ბახტრიონი, დოლიძე, ხილიანის" უბნები
თბილისი/ვაკე-საბურთალო/საბურთალოს რაიონი/"ვეძისი, ყაზბეგი, გოთუა, საბურთალო" და
"კოსტავა, ბახტრიონი, დოლიძე, ხილიანის" უბნები
თბილისი/ისანი-სამგორი/სამგორის რაიონი
თბილისი/ვაკე-საბურთალო/საბურთალოს რაიონი/"ვეძისი, ყაზბეგი, გოთუა, საბურთალო" და
"კოსტავა, ბახტრიონი, დოლიძე, ხილიანის" უბნები
თბილისი/ვაკე-საბურთალო/საბურთალოს რაიონი/"ვეძისი, ყაზბეგი, გოთუა, საბურთალო" და
"კოსტავა, ბახტრიონი, დოლიძე, ხილიანის" უბნები
თბილისი/ისანი-სამგორი/სამგორის რაიონი
თბილისი/ვაკე-საბურთალო/საბურთალოს რაიონი/"ვეძისი, ყაზბეგი, გოთუა, საბურთალო" და
"კოსტავა, ბახტრიონი, დოლიძე, ხილიანის" უბნები
თბილისი/ვაკე-საბურთალო/საბურთალოს რაიონი/"ვეძისი, ყაზბეგი, გოთუა, საბურთალო" და
"კოსტავა, ბახტრიონი, დოლიძე, ხილიანის" უბნები

სრული საკრედიტო რეპორტი (ფიზიკური პირი)
27.06.2019

მოქმედების ვადა

მიმდინარე მონაცემები სუბიექტზე
პირადი მონაცემები
პირადი ნომერი

01030010591

დაბადების თარიღი

22.01.1978

სახელი

შალვა

08.06.2019

გვარი

თადუმაძე

ინფორმაციის განახლების ბოლო
თარიღი

სქესი

მამრობითი

სტატუსი

ფიზიკური პირი

საქართველოს მოქალაქეობა

დიახ

ლიცენზიის ნომერი

01030010591

ძიებების რაოდენობა
ამ სუბიექტზე განხორციელებული ძიებების რაოდენობა
ბოლო 1 თვის განმავლობაში

0 ბოლო 6 თვის განმავლობაში

0

ბოლო 3 თვის განმავლობაში

0 ბოლო 12 თვის განმავლობაში

1

ბოლო 1 თვის განმავლობაში

ბოლო 3 თვის განმავლობაში

ბოლო 6 თვის განმავლობაში

ბოლო 12 თვის განმავლობაში

კრედიტორის
ტიპები

კრედიტორების
რაოდენობა

ძიებების
რაოდენობა

კრედიტორების
რაოდენობა

ძიებების
რაოდენობა

კრედიტორების
რაოდენობა

ძიებების
რაოდენობა

კრედიტორების
რაოდენობა

ძიებების
რაოდენობა

ლიზინგი

0

0

0

0

0

0

1

1

ზოგადი ინფორმაცია კონტრაქტების შესახებ
ყველა ტიპის ოპერაციის მიმოხილვა (სადაც სუბიექტი არის მთავარი მოვალის ან თანამოვალის როლში)
მიმდინარე სესხების რაოდენობა,
რომლებსაც აქვთ მიმდინარე
ვადაგადაცილება

0

მიმდინარე სესხების რაოდენობა,
რომლებსაც აქვთ დაფარული
ვადაგადაცილება

0

დახურული სესხების რაოდენობა,
რომლებსაც აქვთ დაფარული
ვადაგადაცილება

0

მიმდინარე ვადაგადაცილებული
თანხა
გადაუხდელი რეგულარული
შენატანების ჯამური რაოდენობა (
მხოლოდ რეგულარული
გადახდების ოპერაციები)
მიმდინარე ჯამური ვალდებულება (
გაუქმებული და ხანდაზმული
მოთხოვნის გარდა)

არსებული ოპერაციების რაოდენობა

1

შეწყვეტილი ოპერაციების
რაოდენობა

2

მიმდინარე გარებალანსული
ვალდებულებების რაოდენობა

0

0 GEL

0

3482,8000 GEL
0,0000 USD

სტატუსები (სადაც სუბიექტი არის მთავარი მოვალის ან თანამოვალის როლში)
სტატუსი - ინფორმაციის მიწოდება
შეწყვეტილია - ჯამური
ვალდებულება

0.0000 GEL

ოპერაციების რაოდენობა - სტატუსი
- ინფორმაციის მიწოდება
შეწყვეტილია

0

სტატუსი - გაუქმებული მოთხოვნა ჯამური ვალდებულება

0.0000 GEL

ოპერაციების რაოდენობა - სტატუსი
- გაუქმებული მოთხოვნა

0

სტატუსი - ხანდაზმული მოთხოვნა
- ჯამური ვალდებულება

0.0000 GEL

ოპერაციების რაოდენობა - სტატუსი
- ხანდაზმული მოთხოვნა

0

სტანდარტული შენატანის ოდენობა (სადაც სუბიექტი არის მთავარი მოვალის ან თანამოვალის როლში)
გადახდების პერიოდულობა ყოველთვიური შესატანები - 30 დღე

0,0000 GEL

ყველა ტიპის ოპერაციის მიმოხილვა (სადაც სუბიექტი არის თავდების როლში)
მიმდინარე სესხების რაოდენობა,
რომლებსაც აქვთ მიმდინარე
ვადაგადაცილება

0

მიმდინარე სესხების რაოდენობა,
რომლებსაც აქვთ დაფარული
ვადაგადაცილება

0

არსებული ოპერაციების რაოდენობა

0

შეწყვეტილი ოპერაციების
რაოდენობა

0

დახურული სესხების რაოდენობა,
რომლებსაც აქვთ დაფარული
ვადაგადაცილება

0 მიმდინარე გარებალანსული
ვალდებულებების რაოდენობა

გადაუხდელი რეგულარული
შენატანების ჯამური რაოდენობა (
მხოლოდ რეგულარული
გადახდების ოპერაციები)

0

0

სტატუსები (სადაც სუბიექტი არის თავდების როლში)
სტატუსი - ინფორმაციის მიწოდება
შეწყვეტილია - ჯამური
ვალდებულება

0.0000 GEL

ოპერაციების რაოდენობა - სტატუსი
- ინფორმაციის მიწოდება
შეწყვეტილია

0

სტატუსი - გაუქმებული მოთხოვნა ჯამური ვალდებულება

0.0000 GEL

ოპერაციების რაოდენობა - სტატუსი
- გაუქმებული მოთხოვნა

0

სტატუსი - ხანდაზმული მოთხოვნა
- ჯამური ვალდებულება

0.0000 GEL

ოპერაციების რაოდენობა - სტატუსი
- ხანდაზმული მოთხოვნა

0

დეტალური ინფორმაცია მიმდინარე კონტრაქტების შესახებ, სუბიექტი არის მოვალის ან
თანამოვალის როლში
საკრედიტო ბარათი და განახლებადი კრედიტი
ზოგადი ინფორმაცია
კონტრაქტის კოდი

844645063500002

სესხის იდენტიფიკატორი /
უნიკალური ნომერი

36156FCED65F293DA685

სესხის ვალუტა

სუბიექტის როლი

მთავარი მოვალე, მთავარი
განმცხადებელი

სესხის გამცემი ორგანიზაცია

თიბისი ბანკი

GEL

კრედიტორის ტიპი

ბანკი

სესხის სტატუსი

არსებული

ჯარიმის თანხა

41,8400 GEL

სესხის ტიპი

საკრედიტო ბარათი

41,8400 GEL

სესხის მიზნობრიობა

სხვა

ჯამურად გადახდილი ჯარიმის
მოცულობა კონკრეტულ სესხზე

დეპოზიტით ნაწილობრივ
უზრუნველყოფილი სესხი

არა

0,0000 GEL

მიმდინარე დარიცხული ჯარიმა

თარიღები
სესხის გაცემის თარიღი
ინფორმაციის განახლების ბოლო
თარიღი

17.05.2016
სესხის დაფარვის თარიღი
საკონტრაქტო

27.06.2019

22.01.2053

სტატუსები
ინფორმაციის მიწოდება
შეწყვეტილია

არა

სტატუსის ვალიდურობის თარიღი ინფორმაციის მიწოდება
შეწყვეტილია

გაუქმებული მოთხოვნა

არა

სტატუსის ვალიდურობის თარიღი გაუქმებული მოთხოვნა

ხანდაზმული მოთხოვნა

არა

სტატუსის ვალიდურობის თარიღი ხანდაზმული მოთხოვნა

კონტრაქტის დეტალები
სესხის საწყისი თანხა
სტანდარტული შენატანის ოდენობა
ვადაგადაცილებული თანხა
გადახდის დღის დადგომის შემდეგ

15000,0000 GEL გადახდების პერიოდულობა
0,0000 GEL გადახდის ფორმა
0 GEL გადახდის ტიპი

ყოველთვიური რეგულარული
შენატანები - 30 დღე
მიმდინარე ანგარიში
საკრედიტო ბარათები

მიმდინარე ვადაგადაცილებული
ძირი

0,0000 GEL

ნაშთი გადახდის დღის
დადგომამდე

მიმდინარე ვადაგადაცილებული
პროცენტი და საკომისიო

0,0000 GEL

სესხის მიმდინარე აუთვისებელი
თანხა

11517,2000 GEL

440

სესხის მიმდინარე გადასახდელი
ძირითადი თანხა

3482,8000 GEL

სესხის საკონტრაქტო ვადა თვეებში

3482,8000 GEL

დარჩენილი ვადა

ჯამური ვადაგადაცილებული
12262 დღეების რაოდენობა კონკრეტულ
სესხზე

0

ბოლო ერთი წლის განმავლობაში
ჯამური ვადაგადაცილებული
დღეების რაოდენობა კონკრეტულ
სესხზე

0

მაქსიმალური ვადაგადაცილებული
დღეების რაოდენობა კონკრეტულ
სესხზე

0

განხორციელებული გადახდების გრაფიკი
თარიღი

1/2019

2/2019

3/2019

4/2019

5/2019

6/2019

15 000,00

15 000,00

-

-

15 000,00

15 000,00

0

0

-

-

0

0

ვადაგადაცილებული თანხა

0,00

0,00

-

-

0,00

0,00

ნაშთი

0,00

0,00

-

-

0,00

3 482,80

სესხის მიმდინარე გადასახდელი
ძირითადი თანხა

-

-

-

-

0,00

3 482,80

მიმდინარე ვადაგადაცილებული
ძირი

-

-

-

-

-

-

0,00

0,00

-

-

0,00

41,84

41,84

41,84

-

-

41,84

41,84

სესხის საწყისი თანხა
ბარათის გამოყენების რაოდენობა

ჯარიმის თანხა
გადახდილი ჯარიმა
თარიღი

7/2018

8/2018

9/2018

10/2018

11/2018

12/2018

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

სესხის მიმდინარე გადასახდელი
ძირითადი თანხა

-

-

-

-

-

-

მიმდინარე ვადაგადაცილებული
ძირი

-

-

-

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41,84

41,84

41,84

41,84

41,84

41,84

სესხის საწყისი თანხა
ბარათის გამოყენების რაოდენობა
ვადაგადაცილებული თანხა
ნაშთი

ჯარიმის თანხა
გადახდილი ჯარიმა
თარიღი

1/2018

2/2018

3/2018

4/2018

5/2018

6/2018

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 945,00

6 562,00

6 231,00

5 916,00

5 740,00

0,00

სესხის მიმდინარე გადასახდელი
ძირითადი თანხა

-

-

-

-

-

-

მიმდინარე ვადაგადაცილებული
ძირი

-

-

-

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41,84

41,84

41,84

41,84

41,84

41,84

სესხის საწყისი თანხა
ბარათის გამოყენების რაოდენობა
ვადაგადაცილებული თანხა
ნაშთი

ჯარიმის თანხა
გადახდილი ჯარიმა
თარიღი

7/2017

8/2017

9/2017

10/2017

11/2017

12/2017

სესხის საწყისი თანხა

-

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

ბარათის გამოყენების რაოდენობა

-

0

0

0

0

0

ვადაგადაცილებული თანხა

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ნაშთი

-

11 628,00

11 078,00

8 503,00

7 661,00

7 271,00

სესხის მიმდინარე გადასახდელი
ძირითადი თანხა

-

-

-

-

-

-

მიმდინარე ვადაგადაცილებული
ძირი

-

-

-

-

-

-

ჯარიმის თანხა

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

გადახდილი ჯარიმა
1/2017

თარიღი

41,84
2/2017

41,84
3/2017

41,84

41,84

4/2017

5/2017

41,84
6/2017

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 595,00

11 983,00

10 288,00

10 289,00

9 578,00

12 217,00

სესხის მიმდინარე გადასახდელი
ძირითადი თანხა

-

-

-

-

-

-

მიმდინარე ვადაგადაცილებული
ძირი

-

-

-

-

-

-

ჯარიმის თანხა

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

გადახდილი ჯარიმა

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41,84

სესხის საწყისი თანხა
ბარათის გამოყენების რაოდენობა
ვადაგადაცილებული თანხა
ნაშთი

7/2016

თარიღი

8/2016

9/2016

10/2016

11/2016

12/2016

15 000,00

15 000,00

15 000,00

-

15 000,00

15 000,00

0

0

0

-

0

0

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

13 664,00

12 108,00

3 359,00

-

12 113,00

14 743,00

სესხის მიმდინარე გადასახდელი
ძირითადი თანხა

-

-

-

-

-

-

მიმდინარე ვადაგადაცილებული
ძირი

-

-

-

-

-

-

ჯარიმის თანხა

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

გადახდილი ჯარიმა

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

სესხის საწყისი თანხა
ბარათის გამოყენების რაოდენობა
ვადაგადაცილებული თანხა
ნაშთი

დეტალური ინფორმაცია შეწყვეტილი კონტრაქტების შესახებ, სუბიეტი არის მოვალის ან
თანამოვალის როლში
კონტრაქტი რეგულარული გადახდებით
ზოგადი ინფორმაცია
კონტრაქტის კოდი

68446-2355696

სუბიექტის როლი

მთავარი მოვალე, მთავარი
განმცხადებელი

სესხის იდენტიფიკატორი /
უნიკალური ნომერი

B2E7826AD083AA18899D

სესხის გამცემი ორგანიზაცია

თიბისი ბანკი

სესხის ვალუტა

USD

კრედიტორის ტიპი

ბანკი

სესხის სტატუსი

კონტრაქტის მიხედვით
შეწყვეტილი

ჯარიმის თანხა

14,1800 USD

სესხის ტიპი

იპოთეკური სესხი

ჯამურად გადახდილი ჯარიმის
მოცულობა კონკრეტულ სესხზე

14,1800 USD

სესხის მიზნობრიობა

სხვა

0,0000 USD

მიმდინარე დარიცხული ჯარიმა

თარიღები
სესხის გაცემის თარიღი

12.06.2013

სესხის დაფარვის თარიღი
საკონტრაქტო

20.06.2016

ინფორმაციის განახლების ბოლო
თარიღი

20.06.2016

სესხის ფაქტობრივი დახურვის
თარიღი

20.06.2016

ინფორმაციის მიწოდება
შეწყვეტილია

არა

სტატუსის ვალიდურობის თარიღი ინფორმაციის მიწოდება
შეწყვეტილია

გაუქმებული მოთხოვნა

არა

სტატუსის ვალიდურობის თარიღი გაუქმებული მოთხოვნა

ხანდაზმული მოთხოვნა

არა

სტატუსის ვალიდურობის თარიღი ხანდაზმული მოთხოვნა

სტატუსები

სხვა დაკავშირებული სუბიექტები

დაკავშირებული პირის პირადი
ნომერი

01019015924

სახელი/გვარი

ანსიანი მზევინარ

სუბიექტის როლი

გარანტორი

უზრუნველყოფა
სესხის უზრუნველყოფის ტიპი

გარანტია

კონტრაქტის მონაცემები
30100,0000 USD რეგულარული გადახდის ტიპი

გაცემული სესხის მოცულობა

0,0000 USD

სტანდარტული შენატანის ოდენობა
თავდაპირველი გრაფიკით
განსაზღვრული შენატანების
საერთო რაოდენობა

ფიქსირებული
ყოველთვიური რეგულარული
შენატანები - 30 დღე

გადახდების პერიოდულობა

35 გადახდის ტიპი

სესხი რეგულარული გადახდით

გადასახდელი შენატანების
0 GEL რაოდენობა

ვადაგადაცილებული თანხა
ვადაგადაცილებული შენატანები

0

დარჩენილი ვადა

0

0

0,0000 USD

ნაშთი

განხორციელებული გადახდების გრაფიკი
თარიღი

1/2016

2/2016

3/2016

4/2016

5/2016

6/2016

30 100,00

30 100,00

30 100,00

30 100,00

30 100,00

30 100,00

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 939,71

3 867,56

2 912,59

1 952,19

980,15

0,00

სესხის მიმდინარე გადასახდელი
ძირითადი თანხა

-

-

-

-

-

-

მიმდინარე ვადაგადაცილებული
ძირი

-

-

-

-

-

-

ჯარიმის თანხა

14,18

14,18

14,18

14,18

14,18

14,18

გადახდილი ჯარიმა

14,18

14,18

14,18

14,18

14,18

14,18

სესხის საწყისი თანხა
ვადაგადაცილებული შენატანების
რაოდენობა
ვადაგადაცილებული თანხა
ნაშთი

თარიღი

7/2015

8/2015

9/2015

10/2015

11/2015

12/2015

30 100,00

30 100,00

30 100,00

30 100,00

30 100,00

30 100,00

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 867,11

9 879,21

8 891,31

7 903,41

6 915,51

5 927,61

სესხის მიმდინარე გადასახდელი
ძირითადი თანხა

-

-

-

-

-

-

მიმდინარე ვადაგადაცილებული
ძირი

-

-

-

-

-

-

ჯარიმის თანხა

14,18

14,18

14,18

14,18

14,18

14,18

გადახდილი ჯარიმა

14,18

14,18

14,18

14,18

14,18

14,18

სესხის საწყისი თანხა
ვადაგადაცილებული შენატანების
რაოდენობა
ვადაგადაცილებული თანხა
ნაშთი

თარიღი

1/2015

2/2015

3/2015

4/2015

5/2015

6/2015

30 100,00

30 100,00

30 100,00

30 100,00

30 100,00

30 100,00

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 782,41

16 794,51

14 818,71

13 830,81

13 830,81

11 855,01

სესხის მიმდინარე გადასახდელი
ძირითადი თანხა

-

-

-

-

-

-

მიმდინარე ვადაგადაცილებული
ძირი

-

-

-

-

-

-

14,18

14,18

14,18

14,18

14,18

14,18

სესხის საწყისი თანხა
ვადაგადაცილებული შენატანების
რაოდენობა
ვადაგადაცილებული თანხა
ნაშთი

ჯარიმის თანხა

14,18

გადახდილი ჯარიმა

7/2014

თარიღი

14,18
8/2014

14,18
9/2014

14,18
10/2014

14,18
11/2014

14,18
12/2014

30 100,00

30 100,00

30 100,00

30 100,00

30 100,00

30 100,00

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 721,91

21 734,01

20 746,11

19 758,21

18 770,31

17 782,41

სესხის მიმდინარე გადასახდელი
ძირითადი თანხა

-

-

-

-

-

-

მიმდინარე ვადაგადაცილებული
ძირი

-

-

-

-

-

-

ჯარიმის თანხა

14,18

14,18

14,18

14,18

14,18

14,18

გადახდილი ჯარიმა

14,18

14,18

14,18

14,18

14,18

14,18

სესხის საწყისი თანხა
ვადაგადაცილებული შენატანების
რაოდენობა
ვადაგადაცილებული თანხა
ნაშთი

1/2014

თარიღი

2/2014

3/2014

4/2014

5/2014

6/2014

30 100,00

30 100,00

30 100,00

30 100,00

30 100,00

30 100,00

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 649,31

28 649,31

26 673,51

25 685,61

24 697,71

23 709,81

სესხის მიმდინარე გადასახდელი
ძირითადი თანხა

-

-

-

-

-

-

მიმდინარე ვადაგადაცილებული
ძირი

-

-

-

-

-

-

ჯარიმის თანხა

14,18

14,18

14,18

14,18

14,18

14,18

გადახდილი ჯარიმა

14,18

14,18

14,18

14,18

14,18

14,18

სესხის საწყისი თანხა
ვადაგადაცილებული შენატანების
რაოდენობა
ვადაგადაცილებული თანხა
ნაშთი

7/2013

თარიღი

8/2013

9/2013

10/2013

11/2013

12/2013

30 100,00

30 100,00

30 100,00

30 100,00

30 100,00

-

0

0

0

0

0

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

34 576,71

33 588,81

32 600,91

32 600,91

30 625,11

-

სესხის მიმდინარე გადასახდელი
ძირითადი თანხა

-

-

-

-

-

-

მიმდინარე ვადაგადაცილებული
ძირი

-

-

-

-

-

-

ჯარიმის თანხა

0,00

0,00

14,18

14,18

14,18

-

გადახდილი ჯარიმა

0,00

0,00

14,18

14,18

14,18

-

სესხის საწყისი თანხა
ვადაგადაცილებული შენატანების
რაოდენობა
ვადაგადაცილებული თანხა
ნაშთი

საკრედიტო ბარათი და განახლებადი კრედიტი
ზოგადი ინფორმაცია
კონტრაქტის კოდი

844645064100018

სუბიექტის როლი

მთავარი მოვალე, მთავარი
განმცხადებელი

სესხის იდენტიფიკატორი /
უნიკალური ნომერი

9506408F30781B1F8AB8

სესხის გამცემი ორგანიზაცია

თიბისი ბანკი

სესხის ვალუტა

GEL

კრედიტორის ტიპი

ბანკი

სესხის სტატუსი

ვადამდე სწორად შეწყვეტილი
კლიენტის სურვილით

ჯარიმის თანხა

სესხის ტიპი

საკრედიტო ბარათი

ჯამურად გადახდილი ჯარიმის
მოცულობა კონკრეტულ სესხზე

სესხის მიზნობრიობა

სხვა

0,0000 GEL
20,0000 GEL
-20,0000 GEL

მიმდინარე დარიცხული ჯარიმა

თარიღები
სესხის გაცემის თარიღი

28.09.2013

სესხის დაფარვის თარიღი
საკონტრაქტო

22.01.2043

ინფორმაციის განახლების ბოლო
თარიღი

20.01.2017

სესხის ფაქტობრივი დახურვის
თარიღი

ინფორმაციის მიწოდება
შეწყვეტილია

არა

სტატუსის ვალიდურობის თარიღი ინფორმაციის მიწოდება
შეწყვეტილია

გაუქმებული მოთხოვნა

არა

სტატუსის ვალიდურობის თარიღი გაუქმებული მოთხოვნა

ხანდაზმული მოთხოვნა

არა

სტატუსის ვალიდურობის თარიღი ხანდაზმული მოთხოვნა

17.01.2017

სტატუსები

კონტრაქტის დეტალები
ყოველთვიური რეგულარული
შენატანები - 30 დღე

0,0000 GEL გადახდების პერიოდულობა

სესხის საწყისი თანხა
ვადაგადაცილებული თანხა
გადახდის დღის დადგომის შემდეგ

0 GEL გადახდის ტიპი
0

დარჩენილი ვადა

საკრედიტო ბარათები

ნაშთი გადახდის დღის
დადგომამდე

0,0000 GEL

განხორციელებული გადახდების გრაფიკი
თარიღი

8/2016

9/2016

10/2016

11/2016

12/2016

1/2017

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

0

0

-

0

0

0

ვადაგადაცილებული თანხა

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

ნაშთი

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

სესხის მიმდინარე გადასახდელი
ძირითადი თანხა

-

-

-

-

-

-

მიმდინარე ვადაგადაცილებული
ძირი

-

-

-

-

-

-

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

20,00

20,00

-

20,00

20,00

20,00

სესხის საწყისი თანხა
ბარათის გამოყენების რაოდენობა

ჯარიმის თანხა
გადახდილი ჯარიმა
თარიღი

2/2016

3/2016

4/2016

5/2016

6/2016

7/2016

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 305,00

5 032,00

4 776,00

0,00

0,00

0,00

სესხის მიმდინარე გადასახდელი
ძირითადი თანხა

-

-

-

-

-

-

მიმდინარე ვადაგადაცილებული
ძირი

-

-

-

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

სესხის საწყისი თანხა
ბარათის გამოყენების რაოდენობა
ვადაგადაცილებული თანხა
ნაშთი

ჯარიმის თანხა
გადახდილი ჯარიმა
თარიღი

8/2015

9/2015

10/2015

11/2015

12/2015

1/2016

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 172,00

6 827,00

6 523,00

6 194,00

5 884,00

5 585,00

სესხის მიმდინარე გადასახდელი
ძირითადი თანხა

-

-

-

-

-

-

მიმდინარე ვადაგადაცილებული
ძირი

-

-

-

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

სესხის საწყისი თანხა
ბარათის გამოყენების რაოდენობა
ვადაგადაცილებული თანხა
ნაშთი

ჯარიმის თანხა
გადახდილი ჯარიმა
თარიღი

2/2015

3/2015

4/2015

5/2015

6/2015

7/2015

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 125,00

9 312,00

8 827,00

9 551,00

7 959,00

8 158,00

სესხის მიმდინარე გადასახდელი
ძირითადი თანხა

-

-

-

-

-

-

მიმდინარე ვადაგადაცილებული
ძირი

-

-

-

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

სესხის საწყისი თანხა
ბარათის გამოყენების რაოდენობა
ვადაგადაცილებული თანხა
ნაშთი

ჯარიმის თანხა
გადახდილი ჯარიმა
თარიღი

8/2014

9/2014

10/2014

11/2014

12/2014

1/2015

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 302,00

12 626,00

12 034,00

11 437,00

10 822,00

11 697,00

სესხის მიმდინარე გადასახდელი
ძირითადი თანხა

-

-

-

-

-

-

მიმდინარე ვადაგადაცილებული
ძირი

-

-

-

-

-

-

ჯარიმის თანხა

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

გადახდილი ჯარიმა

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

20,00

სესხის საწყისი თანხა
ბარათის გამოყენების რაოდენობა
ვადაგადაცილებული თანხა
ნაშთი

თარიღი

2/2014

3/2014

4/2014

5/2014

6/2014

7/2014

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0

0

0

0

0

0

ვადაგადაცილებული თანხა

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ნაშთი

0,00

0,00

2 055,00

731,00

14 812,00

14 062,00

სესხის მიმდინარე გადასახდელი
ძირითადი თანხა

-

-

-

-

-

-

მიმდინარე ვადაგადაცილებული
ძირი

-

-

-

-

-

-

ჯარიმის თანხა

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

გადახდილი ჯარიმა

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

სესხის საწყისი თანხა
ბარათის გამოყენების რაოდენობა

საკრედიტო რეპორტის დასასრული
რეპორტის გაცემის თარიღი:

27.06.2019

სს `კრედიტინფო საქართველო` თარხნიშვილის ქ. 2, 0179 თბილისი; ტელ/ფაქსი: (+995 32) 262 35 55; Email:
info@creditinfo.ge

09.08.2019 10:58
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გვერდი 1

თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაცია
სახელი, გვარი:

შალვა თადუმაძე

#118986

თანამდებობის პირის დეკლარაცია შევსებულია: 27.05.2019

სამსახური, დაკავებული (ყოფილი) თანამდებობა:

საქართველოს პროკურატურა, გენერალური პროკურორი
დაბადების ადგილი, დაბადების თარიღი: საქართველო,

თბილისი 22.01.1978

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

გვარი

დაბადების ადგილი

დაბადების რიცხვი, თვე, წელი

ნათესაური ან სხვაგვარი კავშირი

მზევინარ

ანსიანი

საქართველო, მესტია

09.04.1973

მეუღლე

მარიამი

თადუმაძე

საქართველო, თბილისი

13.04.2012

შვილი
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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

მზევინარ ანსიანი
100%

კომერციული ფართი

2018

ნასყიდობა

90000USD

საქართველო,
თბილისი, ცაგარელის
ქ. 70, 113 კვ.მ

55000USD

საქართველო,
თბილისი, ვაჟაფშაველას გაზ. 78ა,
ბ101, 93 კვ.მ

50000USD

საქართველო,
თბილისი, ყაზბეგის
გამზ. 11ა. ბ. 14,., 70
კვ.მ

8000USD

საქართველო,
თბილისი,
ვარკეთილის ზ/პ
კორ.14. ბ. 43., 80 კვ.მ

100000USD

საქართველო,
თბილისი,
ბახტრიონის ქ. 11. ბ
79., 120 კვ.მ

32000USD

საქართველო,
მცხეტის რაიონი.,
სოფ. ნატახტარი, 1100
კვ.მ

შალვა თადუმაძე
100%

შალვა თადუმაძე
100%

შალვა თადუმაძე
100%

მზევინარ ანსიანი
100%

შალვა თადუმაძე
100%

ბინა

ოფისი

ბინა

ბინა

აგარაკი

2016

2012

1998

2013

2013

ნასყიდობა

ნასყიდობა

ნასყიდობა

ნასყიდობა

ნასყიდობა

თუ ნივთი საერთო
საკუთრებაში
იმყოფება, მიუთითეთ
თანამესაკუთრეები
(თუ თანამესაკუთრე
თქვენი ოჯახის წევრია
მიუთითეთ მისი
პროცენტული წილი)
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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)
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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 ფორმა

შეძენის თარიღი

ფასიანი
ქაღალდის
ნომინალი

ფასიანი
ქაღალდების
რაოდენობა
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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

შალვა თადუმაძე

თი–ბი–სი ბანკი

სახელფასო

8370 GEL (+)

შალვა თადუმაძე

თი–ბი–სი ბანკი

საკრედიტო

15000 GEL (+)

მარიამი თადუმაძე

"თი–ბი–სი ბანკი"

ანაბარი

7727 USD (+)

მზევინარ ანსიანი

"თი–ბი–სი ბანკი"

ანაბარი

9600 USD (+)

მზევინარ ანსიანი

"თი–ბი–სი ბანკი"

მიმდინარე

3000 GEL (+)

მზევინარ ანსიანი

"თი–ბი–სი ბანკი"

მიმდინარე

2000 USD (+)
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გვერდი 6

თქვენი, თქვენი ოჯახის წევრის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა, რომლის ოდენობა აღემატება 10 000 ლარს
ფულადი თანხის მესაკუთრის ვინაობა (სახელი, გვარი)

ფულადი თანხის ოდენობა შესაბამის ვალუტაში

ფულადი თანხის წყარო

09.08.2019 10:58
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გვერდი 7

საქართველოში ან სხვა ქვეყანაში თქვენი, თქვენი ოჯახის წევრის მონაწილეობა სამეწარმეო საქმიანობაში
სამეწარმეო
საქმიანობაშ
ი 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
(%)

მზევინარ
ანსიანი

კს კ/ს შალვა თადუმაძე და
ბი ელ ფი კონსალტინგი
საქართველო თბილისი
ქავთარაძის ქ. 2.

კომანდიტი,
კომპლემენტარი,
თბილისის საგადასახადო
სამსახური, 27.05.2008,
27.05.2008 - აქტიური

100%

მზევინარ
ანსიანი

ფიზიკური პირი ფ/პ
მზევინარ ანსიანი
საქართველო თბილისი ც.
დადიანის ქ. 15.

ინდივიდუალური მეწარმე,
შემოსავლების სამსახური,
06.07.2009, 07.07.2009 აქტიური

0%

მზევინარ
ანსიანი

კს მზევინარ ანსიანის ლოია
კლაბი საქართველო
თბილისი ყაზბეგის გამზ. 11ა.
ბ.14

კომპლემენტარი,
სამეწარმეო რეესტრი,
22.12.2013, 22.12.2013 აქტიური

100%

მზევინარ
ანსიანი

შპს ევრო აგრო
საქართველო თბილისი
ბახტრიონის ქ. 11. ბ.79.

პარტნიორი,
თბილისის საგადასახადო
ინსპექცია, 04.12.2014,
04.12.2014 - არა აქტიური

33%

მზევინარ
ანსიანი

შპს მარმარე საქართველო
თბილისი ცაგარელის ქ.
70/72

პარტნიორი,
საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო,
13.12.2018, 13.12.2018 აქტიური

100%

პარტნიორის ვინაობა
(სახელი, გვარი/იურიდიული
პირი)

საწარმოს საქმიანობით წინა
წლის პირველი იანვრიდან
31 დეკემბრის ჩათვლით
მიღებული შემოსავალი
(ხელზე აღებული თანხა)

0 GEL

1) მზევინარ ანსიანი

0 GEL

0 GEL

1) მზევინარ ანსიანი

0 GEL

0 GEL
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გვერდი 8

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

09.08.2019 10:58
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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 (ხელზე
აღებული თანხა)

შალვა თადუმაძე

საქართველოს
მთავრობის
ადმინისტრაცია

მთავრობის
საპარლამენტო მდივანი

01.01.2018

12.04.2018

28000 GEL

შალვა თადუმაძე

საქართველოს
მთავრობის
ადმინისტრაცია

საქართველოს
მთავრობის
ადმინისტრაციის უფროსი

13.04.2018

10.07.2018

31500 GEL

შალვა თადუმაძე

საქართველოს
პროკურატურა

საქართველოს მთავარი
პროკურატურა – მთავარი
პროკურორი

16.07.2018

16.12.2018

26515 GEL

შალვა თადუმაძე

საქართველოს
პროკურატურა

გენერალური
პროკურორი

16.12.2018

31.12.2018

2766 GEL
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საქართველოში ან სხვა ქვეყანაში თქვენი, თქვენი ოჯახის წევრის მიერ წინა წლის პირველი იანვრიდან 31 დეკემბრის
ჩათვლით დადებული ან/და მოქმედი ხელშეკრულება (გარდა მიღებული საჩუქრისა), რომლის საგნის ღირებულება
აღემატება 10 000 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

09.08.2019 10:58
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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

09.08.2019 10:58

declaration.gov.ge
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წინა წლის პირველი იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით თქვენი ან თქვენი ოჯახის წევრის ნებისმიერი შემოსავალი,
რომლის ოდენობა თითოეულ შემთხვევაში აღემატება 3 000 ლარს ან გასავალი, რომლის ოდენობა თითოეულ
შემთხვევაში აღემატება 5 000 ლარს და არ არის მითითებული დეკლარაციის სხვა ფურცლებზე.
შემოსავლის/გასავლის მიმღები/გამცემი პირის ვინაობა
(სახელი გვარი)

შემოსავლის ან/და გასავლის სახეობა

შემოსავლის ან/და გასავლის ოდენობა (ღირებულება)

შალვა თადუმაძე

საშემოსავო გადასახადი

გასავალი, 17800 GEL

8/19/2019
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შალვა თადუმაძესთან დაკავშირებით ინტერნეტ სივრცეში სხვადასხვა სახის ინფორმაციაა
ხელმისაწვდომი- ეს ეხება მის საადვოკატო, ასევე სხვადასხვა თანამდებობაზე მის
საქმიანობას, ასევე გენერალური პროკურორად არჩევას. მედიამ გააშუქა ინფორმაცია შალვა
თადუმაძის დიპლომთან დაკავშირებით, თეა წულუკიანთან თადუმაძის კავშირი, რუსთავი
ორი დაინტერესდა თადუმაძის საცხოვრებელი სახლით.

იხილეთ ბმულები შალვა თადუმაძესთან დაკავშირებით საინფრომაციო არხებით გასული
სიუჟეტების, სტატიებისა და ახალი ამბების შესახებ
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https://imedinews.ge/ge/dzalovnebi/69322/tsulukiani-shalva-tadumadzis-shvilis-natlia-var-natesavi--ara
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https://www.imedi.ge/ge/video/26427/shalva-tadumadze-mtavari-prokurorobis-kandidatia
https://www.imedi.ge/ge/video/26400/mtavari-prokuroris-kandidati-shalva-tadumadze-stumradgadatsemashi-pirispir
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