
 
 

 

 

პირადი ინფორმაცია 

 

 

განათლება 

 

 

№ სასწავლებლის 

დასახელება 

ფაკულტეტი კვალიფიკაცია და დიპლომის № 

 შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

იურიდიული სამართალმცოდნე 

AA№0052808 

 

 

უცხო ენა (მიუთითეთ, რომელ უცხო ენას ფლობთ და რა დონეზე) 

 

უცხო ენა უცხო ენის ცოდნა 

□ რუსული □ ძალიან კარგად  □ კარგად □ საშუალოდ □ ცუდად 

□ინგლისური □ ძალიან კარგად  □ კარგად □ საშუალოდ □ ცუდად 

□თურქული □ ძალიან კარგად  □ კარგად □ საშუალოდ □ ცუდად 

 

გვარი, სახელი, მამის სახელი: ხუციძე არჩილ ომარის ძე 

გაქვთ თუ არა შეცვლილი გვარი, სახელი, მამის სახელი 

(დადებითი პასუხის შემთხვევაში დააზუსტეთ როდის და რა 

მიზეზით) 

არა 

მოქალაქეობა: საქართველო 

დაბადების რიცხვი, თვე, წელიწადი და ადგილი: 08.12.1978, ქ. ბათუმი 

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული 

იურიდიული მისამართი რეგისტრაციის მიხედვით: ქ.ბათუმი, ნონეშვილის ქ.50, ბინა 17 

ფაქტობრივი საცხოვრებელი მისამართი: ქ.თბილისი, ღრმაღელის ჩიხი №2 

სახლის ტელეფონი/მობილურის ნომერი: 577407372 

□ პირადობის მოწმობის / □ პასპორტის №: 11IA41377 

პირადი №, გაცემულია/გაცემის თარიღი: 
61003000048, იუსტიციის სამინისტრო 

11.11.2011 

ავტომანქანის მართვის მოწმობის №/ კატეგორია BH №0292740/ B 

ელფოსტა achibalt@yahoo.com 

 

 

 

ფოტოსურათი 



კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (მიუთითეთ, რომელი პროგრამები იცით და რა 

დონეზე) 

 

 

 

პროგრამები პროგრამების ცოდნის დონე 

 Windows □ ძალიან კარგად  □ კარგად □ საშუალოდ □ ცუდად 

 Word/Excel □ ძალიან კარგად  □ კარგად □ საშუალოდ □ ცუდად 

 Internet □ ძალიან კარგად  □ კარგად □ საშუალოდ □ ცუდად 

 

 
შრომითი საქმიანობა  

 

 

 

№ 

ორგანიზაციის 

დასახელება და 

იურიდიული 

მისამართი 

 

თანამდებობა 

 

 

 

ფუნქციათა 

ჩამონათვალი 

 

მუშაობის 

წლები 

 

სამუშაოდან 

წამოსვლის მიზეზი 

1 დავით ოყროშიძის 

სანოტარო ბიურო 

ქ.თბილისი, ქეთევან 

წამებულის 22/4 

უფროსი 

თანაშემწე 

დოკუმენტაციის 

მომზადება/ 

რეგისტრაცია 

20.03.2017-დან 

დღემდე 

 

2 ლეილა ჭედიას 

სანოტარო ბიურო 

ქ.ბათუმი, კ. 

გამსახურდიას გამზ. 17 

უფროსი 

თანაშემწე 

დოკუმენტაციის 

მომზადება/ 

რეგისტრაცია 

03.01.2000/ 

20.03.2017 

ოჯახური 

მდგომარეობა 

3 ინტერნეტ 

პროვაიდერი: Batumi. 

net 

უფროსი 

ოპერატორი 

ტექნიკური 

უზრუნველყოფა 

1998/2000 სხვა სამსახური 

 

 
ოჯახის წევრები  

 

 

ოჯახის 

წევრები 

გვარი, სახელი, 

მამის სახელი 

დაბადების რიცხვი, 

თვე, წელიწადი 

სამუშაო ადგილი, 

თანამდებობა 

საცხოვრებელი 

მისამართი 

მეუღლე ძულიაშვილი 

ხათუნა ვაჟას 

ასული  

07.03.1980 სს „ბაზის ბანკი“ 

კლიენტთა 

მომსახურების 

უფროსი მენეჯერი 

ქ.თბილისი, 

ღრმაღელის ჩიხი 

#2 

შვილი ხუციძე დავით 

არჩილის ძე 

20.07.2011  ქ.თბილისი, 

ღრმაღელის ჩიხი 

#2 

 

 

 



ხელმძღვანელების საკონტაქტო ინფორმაცია ბოლო 3 სამუშაო ადგილიდან. 

 
N ორგანიზაციის 

დასახელება 

გვარი, სახელი თანამდებობა სამსახურის მისამართი ტელეფონის ნომერი, 

ელ-ფოსტა,ვებგვერდი 

1 დავით ოყროშიძის 

სანოტარო ბიურო 

ოყროშიძე 

დავით 

ნოტარიუსი ქ.თბილისი, 

ქ.წამებულის გამზირი 

#22/4 

577715066 

2 ლეილა ჭედიას 

სანოტარო ბიურო 

ჭედია ლეილა ნოტარიუსი ქ.ბათუმი, კ. 

გამსახურდიას გამზ.17 

599582375 

3 ინტერნეტ 

პროვაიდერი 

Batumi.net 

ანზორ ნემსაძე დირექტორი ქ.ბათუმი, ჭავჭავაძის ქ.3 577456258 

 

 

 

ვადასტურებ, რომ ჩემს მიერ განცხადებაში მითითებული ინფორმაცია შეესაბამება 

სინამდვილეს.  

 

თანახმა ვარ, ნოტარიუსთა პალატის მიერ გადამოწმდეს აღნიშნული ინფორმაცია! 

 

თარიღი:  15.04.2019 

 

პირადი ხელმოწერა: არჩილ ხუციძე 

 

 


