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საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ „სახელმწიფო ქონების 

ეროვნული სააგენტოს“

  გთხოვთ, საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლისა და საქართველოს პარლამენტის 

რეგლამენტის 148-ე მუხლის 1-ელი და მე-2 ნაწილის საფუძველზე მომაწოდოთ შემდეგი 

ინფორმაცია:

1. სსიპ „სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს“ მართვაში არსებული 97 (50 

მოქმედი და 47 უმოქმედო) საწარმოს ჩამონათვალი - შესაბამისი სტატუსის 

მითითებით.

2. ასევე, გთხოვთ მომაწოდოთ სსიპ „სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს“ 

მიერ იდენტიფიცირებული საპრივატიზაციო საწარმოების და იმ კომპანიების ნუსხა, 

რომლთა რეგისტრაციის გაუქმების პროცესი უნდა განხორციელდეს 

ინდივიდუალურ პარტნიორთა/აქციონერთა გადაწყვეტილებით. 

  გთხოვთ, ჩემს მიერ მოთხოვნილი ინფორმაცია და დოკუმენტაცია მომაწოდოთ 

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის მე-4 ნაწილით 

გათვალისწინებულ ვადებში.

პატივისცემით, 

პარლამენტის წევრი
ხათუნა სამნიძე
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საქართველოს პარლამენტის წევრს
 ქალბატონ ხათუნა სამნიძეს
  
 

 

   
       ქალბატონო ხათუნა,

  
 
 
    თქვენი 2021 წლის 19 ნოემბრის N11505/3-87/21 (სააგენტოში რეგისტრაციის N135457/03) წერილის პასუხად,
რომლითაც ითხოვთ სსიპ -სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მართვაში არსებული საწარმოების
ჩამონათვალს შესაბამისი სტატუსის მითითებით, გიგზავნით თქვენ მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციას, მათ
შორის, ამ ეტაპისათვის მომზადებულ საპრივატიზებო საწარმოების სიას.

  
 
        დანართი: 1 ფაილი (Excel) 

  
 
 
 
        პატივისცემით, 

 

სსიპ-სახელმწიფო ქონების ეროვნული
სააგენტოს თავმჯდომარე

გიორგი დუგლაძე



1 შპს EXSPRESS 205268707 70,00%

პრესის, ბეჭდვითი პროდუქციის 
გავრცელება, საცალო ვაჭრობა, 
სადისტრიბუციო საქმიანობა, 

უძრავ/მოძრავი ქონების 
ქირავნობა/იჯარა

ფუნქციონირ
ებს

X

2
შპს ქუთაისის 
პრესის სახლი

212677673 100,00%

მასმედია, ტელერადიო და სხვა 
საინფორმაციო საშუალებების 
ფართოდ გამოყენებით ღია და 

სამოქალაქო საზოგადოების 
განვითარებისთვის ზრუნვა

ფუნქციონირ
ებს

X

3 სს აკურა 231165583 99,82%

სოფლის მეურნეობის პროდუქტების 
წარმოება-გადამუშავება, რეალიზაცია, 
ღვინო, ღინის მასალების და სპირტის 

წარმოება-რეალიზაცია, აგრეთვე 
ბოთლებში ჩამოსხმა და რეალიზაცია

ფუნქციონირ
ებს

X

4 შპს საქწიგნი 202888269 100,00%
წიგნადი და საკანცელარიო საქონლით 

ვაჭრობა
ფუნქციონირ

ებს
საპრივატიზებო

5

შპს ზუგდიდის 
პროფილაქტიკ

ური 
დეზინფექციის 
განყოფილება

219984952 100,00%
დერაზიტაცია, დეზინსექცია,  

დეზინფექცია
ფუნქციონირ

ებს
საპრივატიზებო

6
შპს ბლექ სი 

არენა ჯორჯია
405158804 100,00%

კულტურის, ხელოვნებისა და 
გართობის ინდუსტრიის სფეროში 

საქმიანობა

ფუნქციონირ
ებს

x

7

შპს 
სახელმწიფო 
სამშენებლო 

კომპანია

205140257 100,00%

საერთო სარგებლობის 
საავტომობილო გზების მოვლა-
შენახვა, პერიოდული შეკეთება, 
რეაბილიტაცია, მოდერნიზაცია, 
რეკონსტრუქცია და სხვა საგზაო-

სამშენებლო სამუშაოთა 
განხორციელება; მის ბალანსზე 

რიცხული საგზაო ტექნიკის 
საჭიროებისამებრ დროებით 

ფუნქციონირ
ებს

საპრივატიზებო

სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მართვაში არსებული საწარმოების სია - 98 საწარმო

N
საფირმო 

სახელწოდება
საიდენტიფიკაც

იო კოდი
წილი საქმიანობის სფერო სტატუსი შენიშვნა



8

შპს აქტივების 
მართვისა და 

განვითარების 
კომპანია

405007200 100,00%

სახელმწიფო და საქვეუწყებო 
დაწესებულებების საქმიანობისათვის 
საჭირო შენობა-ნაგებობებით და სხვა 

ქონებით უზრუნველყოფა; 
სახელმწიფო და საქვეუწყებო 

დაწესებულებების საქმიანობის 
ორგანიზაციის სამეურნეო 

უზრუნველყოფა და 
ინფრასტრუქტურის განვითარება; 

ფუნქციონირებს x

9
სს 

ელმავალმშენე
ბელი

200002068 12,00%

მაგისტრალური ელმავლების 
მშენებლობა, სამრეწველო 
ელმავლების მშენებლობა, 

მაგისტრალური და სამრეწველო 
ელმავლების სათადარიგო 

დეტალების და კვანძების დამზადება, 
მაგისტრალური ელმავლების 

კაპიტალური და აწევითი შეკეთება; 
რკინიგზის ლიანდაგების 

მშენებლობისა და სარემონტო 
ტექნიკის კაპიტალური შეკეთება; 

ფუნქციონირებს x

10 სს საქპრესა 203838936 15,00%

ჟურნალ-გაზეთების ხელმოწერით და 
საცალო ვაჭრობის ქსელის 

საშუალებით გავრცელება; ბეჭდვითი 
ნაწარმის და სხვა საქონლის 

რეალიზაცია

ფუნქციონირ
ებს

საპრივატიზებო

11
შპს 

მშენტექნიკოსი
211328589 62,80%

ტექნოლოგიური მოწყობილობების და 
ტექნიკური ლითონკონსტრუქციების 

მონტაჟი

არ 
ფუნქციონირ

ებს

12
შპს ქართული 

ბაზარი
203822827 100,00%

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების 
შესყიდვა გადამუშავება და 

რეალიზაცია

არ 
ფუნქციონირ

ებს
x

13

სს 
საქართველოს 

ტუნგო და 
ეთერზეთი

203860330 100,00%
ეთერზეთოვანი ნედლეულის მოყვანა 

და გადამუშავება

არ 
ფუნქციონირ

ებს

14
შპს მარაბდა-

კარწახის 
რკინიგზა

204522436 100,00%

"ყარსი-ახალქალაქი-თბილისი-ბაქო"-ს 
ახალი შემაერთებელი სარკინიგზო 

ხაზის პროექტის რეალიზაციის 
ფარგლებში: მარაბდა-ახალქალაქის 

მონაკვეთის რეაბილიტაცია-
რეკონსტრუქცია და ახალქალაქიდან 

თურქეთის რესპუბლიკის საზღვრამდე 
რკინიგზის მონაკვეთის მშენებლობა

ფუნქციონირ
ებს

x

15
შპს 

საქაერონავიგა
ცია

208144051 100,00%

საქართველოს საჰაერო სივრცეში და 
თბილისის, ქუთაისის (კოპიტნარი), 
ფოთის და ბათუმის აეროპორტების 

აფრენა-დაფრენის ზონაში 
სააერნაოსნო და ინფორმაციული 

მომსახურება; საქართველოს საჰაერო 
საფრენოსნო ინფორმაციის რაიონში, 

თბილისის (ლოჭინი), ქუთაისის 
(კოპიტნარი), ფოთის და ბათუმის 

ფუნქციონირ
ებს

x



16 სს დუღაბი 208156092 48,55%
რკინა-ბეტონისა და ხის სამშენებლო 
ნაწარმის დამზადება, შესყიდვა და 

რეალიზაცია

არ 
ფუნქციონირ

ებს
საპრივატიზებო

17
სს 

ბიზნესცენტრი 
აგრომონტაჟი

211358207 58,57%

კავშირგაბმულობის ქსელების 
სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების 

წარმოება, ქსელების რემონტი და 
ექსპლუატაცია

ფუნქციონირ
ებს

x

18 შპს იჯიეს 212699686 50,00%
ზემტკიცე და რუხი თუჯის ჩამოსხმის 

წარმოება

არ 
ფუნქციონირ

ებს
საპრივატიზებო

19 სს რიონი 212705517 62,40%

სასოფლო-სამეურნეო და 
საყოფაცხოვრებო დანიშნულების 

ნაკეთობების წარმოება და 
რეალიზაცია

არ 
ფუნქციონირ

ებს
x

20 შპს უნიონი 225379587 20,00%
ყურძნის გადამუშავება და მისგან 

ალკოჰოლური პროდუქციის 
დამზადება

ფუნქციონირ
ებს

საპრივატიზებო

21 სს ბროილერი 226529708 10,00%
მეფრინველეობის პროდუქტების 

წარმოება და რეალიზაცია

არ 
ფუნქციონირ

ებს
x

22 სს თეკო 226574098 90,00%
სოფლის მეურნეობის პროდუქციის 
წარმოება, შესყიდვა, რეალიზაცია

არ 
ფუნქციონირ

ებს
x

23
სს საჩხერის 
საწარმოო 
კომბინატი

239395622 75,00%
სამშენებლო მასალების და 

სასურსათო პროდუქციის წარმოება, 
შესყიდვა და რეალიზაცია

არ 
ფუნქციონირ

ებს
საპრივატიზებო

24
შპს საყალიბე 

ქვიშები
239402179 49,00%

სამშენებლო მასალების მოპოვება და 
რეალიზაცია

ფუნქციონირ
ებს

საპრივატიზებო

25
სს ხაშურის 
მინის ტარა

243855734 23,09%
სხვადასხვა ტევადობის მინის ტარის 

წარმოება

არ 
ფუნქციონირ

ებს
საპრივატიზებო

26 შპს ბისტრო 212676102 25,00%

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების 
შესყიდვა-რეალიზაცია, სამრეწველო, 

სასურსათო, შერეული საქონლის 
დამზადება, შესყიდვა, რეალიზაცია და 

სხვა

ფუნქციონირ
ებს

საპრივატიზებო

27
სს ტყიბულის 

ნავთობპროდუქ
ტი

219617859 51,00%
ნავთობპროდუქტების შემოტანა და 

რეალიზაცია

არ 
ფუნქციონირ

ებს
x

28
შპს 

იუნიორმშენი
236041341 60,00%

ნებისმიერი სახის სამშენებლო-
სამონტაჟო სამუშაოების შესრულება; 

ბეტონისა და რკინა-ბეტონის 
სამშენებლო კონსტრუქციების და 

ნაკეთობათა წარმოება და 
რეალიზაცია; ლითონისა და ხის 

კონსტრუქციებისა და ნაკეთობათა 

არ 
ფუნქციონირ

ებს
საპრივატიზებო



29 შპს კევრი 242262056 71,90%

სოფლის მეურნეობის, მეცხოველეობის 
და მეფუტკრეობის პროდუქტების 

დამზადება, შესყიდვა, გადამუშავება 
და რეალიზაცია; ბოსტნეულ-

ბაღჩეული კულტურების წარმოება, 
გადამუშავება, რეალიზაცია და სხვა

არ 
ფუნქციონირ

ებს
x

30
სს ხობის 

ნავთობპროდუქ
ტი

244548110 51,00%
ნავთობპროდუქტების შემოტანა და 

რეალიზაცია

არ 
ფუნქციონირ

ებს
საპრივატიზებო

31
სს 

საქენერგოტექრ
ემონტი

236038220 45,50%

ნებისმიერი სახის სამეურნეო და 
კომერციული საქმიანობა, რომელიც არ 

ეწინააღმდეგება საქართველოს 
კანონმდებლობას

არ 
ფუნქციონირ

ებს
x

32
შპს 

ვარდისუბანი
215083610 70,00%

ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების 
შეძენა-რეალიზაცია, ამ სახის 

პროდუქტებით ვაჭრობის 
ორგანიზაცია; ყველა სახის 

სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების 
შესრულება; ინერტულ მასალათა 

არ 
ფუნქციონირ

ებს
x

33 შპს ემ თი ეი 215096367 100,00%

საქართველოში არსებული სამთო-
სათხილამურო კურორტების მოვლა-
პატრონობა; სამთო-სათხილამურო 

კურორტების ინფრასტრუქტურის (მათ 
შორის საბაგირო გზებისა და 

სათხილამურო ტრასების) 
მოწყობა/განვითარება; სამთო-

სათხილამურო კურორტების 
შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური, 

ფუნქციონირ
ებს

x

34

შპს 
საქართველოს 

აეროპორტების 
გაერთიანება

404389693 100,00%

საქართველოს სამოქალაქო 
აეროპორტების საქმიანობაზე 

ზედამხედველობა; საქართველოს 
სამოქალაქო აეროპორტების 

დაპროექტების, მშენებლობის, 
მოდერნიზებისა და განვითარების 

ფუნქციონირ
ებს

x

35
სს 

ენერგორემმშენ
ი

204378191 8,95%
სარემონტო და სამშენებლო 

სამუშაოების წარმოება

არ 
ფუნქციონირ

ებს
x

36
სს შენობა-

ნაგებობების 
მშენებელი

208141438 7,74%
მშენებლობა, სარემონტო სამუშაოები 

და კომერციული საქმიანობა

არ 
ფუნქციონირ

ებს
x

37
შპს 

რეაბილიტაცია
206096419 100,00%

სახელმწიფოს წილობრივი 
მონაწილეობით დაფუძნებულ 

საწარმოებში დირექტორად დანიშვნა 
და ამავე საწარმოებში 

გაკოტრება/ლიკვიდაცია/რეორგანიზაც
იისათვის საჭირო პროცედურების 

ფუნქციონირ
ებს

x

38
შპს 

ნინოწმინდის 
უბონი

236686528 56,00%
მშენებლობა, სარემონტო სამუშაოები 

და კომერციული საქმიანობა

არ 
ფუნქციონირ

ებს
x



39

შპს 
საქართველოს 
ტელერადიოცე

ნტრი

203829250 100,00%

სახელმწიფო და კერძო ტელე-რადიო 
პროგრამების გავრცელების ქსელების 

ტექნიკური და კომერციული 
ექსპლუატაცია, მათი ხარისხიანი და 

საიმედო ფუნქციონირების 
უზრუნველყოფა; სატელევიზიო 

ქსელების მოდერნიზაცია და 
გაფართოება, წარმოებაში ახალი 

ტექნიკის და პროგრესული 

ფუნქციონირ
ებს

x

40
შპს 

თბილავიამშენი
206125496 100,00%

სამხედრო და სამოქალაქო საავიაციო 
ტექნიკისა და შეიარაღების 

დაპროექტება, დამზადება, გამოცდა, 
მოდერნიზაცია, რემონტი, 
ექსპლუატაცია, შესყიდვა, 

რეალიზაცია, ექსპორტ-იმპორტი, 
სასწავლო პროგრამების წარმართვა; 

სამხედრო და სამოქალაქო საავიაციო 

ფუნქციონირ
ებს

x

41 შპს შანს ოილი 212705045 100,00%
საბითუმო-საცალო ვაჭრობა 

ნავთობპროდუქტებით საწვავ-საპოხი 
მასალებით და სხვა

არ 
ფუნქციონირ

ებს
x

42

შპს 
საქართველო-
ბელორუსიის 

სავაჭრო-
ეკონომიკური 

სააგენტო

404865259 10,00%

სოფლის მეურნეობის და კვების 
მრეწველობის გადამამუშავებელი 

დარგების პროდუქციის 
ურთიერთმიწოდებები; სოფლის 

მეურნეობის ტექნიკის მიწოდებები და 
სხვა

არ 
ფუნქციონირ

ებს
x

43 შპს ლოგოს 204983143 100,00%

სამშენებლო-სარემონტო და 
საპროექტო საქმიანობის 

განხორციელება; უძრავ-მოძრავი 
ქონების ყიდვა-გაყიდვა

არ 
ფუნქციონირ

ებს
x

44
შპს საკვების 
წარმოების 
კომპანია

404928174 62,97%

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის 
შესყიდვის, გადამუშავების და 

რეალიზაციის განხორციელებით 
მოგების მიღება

ფუნქციონირ
ებს

საპრივატიზებო

45

შპს ფოთის 
თავისუფალი 

ინდუსტრიული 
ზონა

215147990 10,00%

ფოთში თავისუფალი ინდუსტრიული 
ზონის განვითარება, აგრეთვე 
ნებისმიერი სახის საქმიანობა, 

რომელიც არ არის აკრძალული 
კანონით

ფუნქციონირ
ებს

x

46
შპს ანაკლიის 
განვითარების 
კონსორციუმი

404479097
0,01% 

(ოქროს 
აქცია)

ანაკლიის პორტის მშენებლობა და 
განვითარება

ფუნქციონირ
ებს

x

47
შპს თერმული 

წყლები
404419214 100,00%

თერმული წყლების მოპოვება და 
მომხმარებლამდე მიწოდება

ფუნქციონირ
ებს

x



48
შპს გურიის 

სამედიცინო 
ცენტრი

233646757 100,00%

სამედიცინო-პროფილაქტიკური და 
სარეაბილიტაციო მკურნალობის 

კურსისა და კლინიკურ-
დიაგნოსტიკური გამოკვლევის 

ჩატარება; გამოძახების ადგილზე 
პაციენტისათვის სამედიცინო 

დახმარების აღმოჩენა, საჭიროების 

არ 
ფუნქციონირ

ებს
x

49

შპს შიდა 
ქართლის 

პირველადი 
ჯანდაცვის 

ცენტრი

227721383 100,00%
ამბულატორიული და სტაციონალური 

სამედიცინო სერვისების 
განხორციელება

ფუნქციონირ
ებს

x

50

შპს კურორტ 
წყალტუბოს 

განვითარების 
კომპანია

243572594 100,00%

კურორტ წყალტუბოს 
ინფრასტრუქტურის განვითარების 

ხელშეწყობა; არსებული 
ინფრასტრუქტურული ობიექტების 
მოვლა-პატრონობა; შემეცნებითი, 

გასართობი, და სპორტული 
დანიშნულების ობიექტების შექმნა; 

არ 
ფუნქციონირ

ებს
x

51

შპს 
მოზრდილთა 

და ბავშვთა 
პათოლოგიის 

პათოლოგანატ
ომიური 

202065807 100,00%

მოსახლეობისა და ჯანმრთელობის 
დაცვის დაწესებულებების 

მომსახურება მორფოლოგიური 
(ჰისტოპათოლოგიური, 

ციტოლოგიური) გამოკვლევების 
ჩატარებით

ფუნქციონირ
ებს

x

52

სს 
ნ.მახვილაძის 

სახელობის 
შრომის 

მედიცინის და 
ეკოლოგიის 
სამეცნიერო 
კვლევითი 

202887126 100,00%

მიღებული ლიცენზიის ფარგლებში 
მოსახლეობისათვის სამედიცინო 

დახმარების გაწევა;  შრომის 
მედიცინისა და პროფესიულ 
დაავადებათა პროფილით 

მეცნიერული კვლევების 
განხორციელება, მიღებული შედეგების 

პრაქტიკასთან და სასწავლო 

ფუნქციონირ
ებს

x

53

შპს ქალაქ 
თბილისის 
ფსიქიკური 

ჯანმრთელობი
ს ცენტრი 

209446900 100,00%
მიღებული ლიცენზიის ფარგლებში 

მოსახლეობისათვის სამედიცინო 
დახმარების გაწევა

ფუნქციონირ
ებს

x

54

შპს 
დეზინფექციის, 
დეზინსექციის 

დერატიზაციის
ა და 

სტერილიზაციი
ს 

სპეციალიზირე
ბული 

211327410 100,00%

სადეზინფექციო, სადეზინსექციო, 
სადერატიზაციო, სასტერილიზაციო 

საქმიანობის კოორდინაციაში 
მონაწილეობის მიღება; 

სახელშეკრულებო საწყისებზე ქვეყნის 
ტერიტორიაზე ყოველგვარი სახის 
სადეზინფექციო, სადეზინსექციო, 

სადერატიზაციო სამუშაოები და სხვა

ფუნქციონირ
ებს

x

55

შპს სამედიცინო 
რეაბილიტაციი

ს 
ამბულატორიუ

ლი ცენტრი 

211331389 100,00%

მოსახლეობის ამბულატორიულ-
პოლიკლინიკური სამედიცინო 

დახმარება; სამედიცინო 
რეაბილიტაცია და სხვა

ფუნქციონირ
ებს

x

56
შპს ქუთაისის 

რეგიონალური 
სისხლის ბანკი

212677566 100,00%

სისხლის და მისი კომპონენტების, 
სისხლის პრეპარატების დამზადება; 

კლინიკო-დიაგნოსტიკური და 
ლაბორატორიული გამოკვლევები; 

სამედიცინო პროფილაქტიკა; 
სამედიცინო რეაბილიტაცია; 

სამედიცინო პროფილის წარმოება და 
რეალიზაცია; ტრანსპლანტაციურ 

ფუნქციონირ
ებს

x



57

შპს ქუთაისის 
მოზრდილთა 

N5 
პოლიკლინიკა

212686477 100,00%

კლინიკო-დიაგნოსტიკური და 
ლაბორატორიული გამოკვლევები; 

სამედიცინო პროფილაქტიკა; 
სამედიცინო რეაბილიტაცია; 

სამედიცინო პროფილის პროდუქციის 
წარმოება და რეალიზაცია  და სხვა

ფუნქციონირ
ებს

x

58

შპს ქუთაისის დ. 
ნაზარიშვილის 

სახელობის 
საოჯახო 

მედიცინისა და 
საოჯახო 

მედიცინის 
რეგიონალური 

212693780 100,00%

ენდოსკოპიური დიაგნოსტიკა; 
ბიოქიმიური გამოკვლევები; კლინიკო-

დიაგნოსტიკური გამოკვლევები; 
რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა; 

ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა; 
ფუნქციური დიაგნოსტიკა; 

ალერგოლოგია; ენდოკრინოლოგია; 
თერაპია; ფიზიოთერაპია; ქირურგია; 

ფუნქციონირ
ებს

x

59
შპს ქურთის 

საავადმყოფო
217881175 100,00%

თერაპია, პედიატრია, ქირურგია, 
გინეკოლოგია

ფუნქციონირ
ებს

x

60
შპს ზუგდიდის 

ფარმაცია
219984596 100,00%

სამკურნალო საშუალებების, 
სამედიცინო დანიშნულების საგნებისა 

და სამედიცინო ნაკეთობების 
რეალიზება

ფუნქციონირ
ებს

x

61
შპს ახალგორის 

რაიონული 
პოლიკლინიკა

223234426 100,00%
ამბულატორიული სამედიცინო 

მომსახურება
ფუნქციონირ

ებს
x

62
შპს ახალგორის 

რაიონული 
საავადმყოფო

223234435 100,00% სამედიცინო მომსახურება
ფუნქციონირ

ებს
x

63
შპს მანგლისის 
საავადმყოფო 
პოლიკლინიკა

230805117 100,00%

მოსახლეობის სამედიცინო 
მომსახურება, მიღებული ლიცენზიის 

ფარგლებში, როგორც 
ამბულატორიული, ისე სტაციონალური 

და ნებადართული სამკურნალო 
საშუალებების და მეთოდების დაცვით 

ფუნქციონირ
ებს

x

64

შპს თელავის 
ფსიქონევროლ

ოგიური 
დისპანსერი

231171157 100,00% ფსიქიატრია
ფუნქციონირ

ებს
x

65
სს სამტრედია 

2002
238725947 100,00%

სასურსათო და არასასურსათო 
საქონლის შესყიდვა-რეალიზაცია; 

უალკოჰოლო და ალკოჰოლიანი 
სასმელების შესყიდვა-რეალიზაცია; 
სოფლის მეურნეობის პროდუქციის 

შესყიდვა, გადამუშავება, რეალიზაცია; 

არ 
ფუნქციონირ

ებს
x

66

შპს სენაკის 
ფსიქიკური 

ჯანმრთელობი
ს ცენტრი

239866579 100,00%

მოზრდილთა და ბავშვთა 
ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური 

სამედიცინო დახმარება; მოზრდილთა 
და ბავშვთა სტაციონალური 

სამედიცინო დახმარება; 
ფსიქიატრიული ექსპერტიზა და სხვა

ფუნქციონირ
ებს

x



67
სს სენაკის 

რაიონული 
საავადმყოფო

239866588 100,00%

თერაპიული მომსახურეობა; 
ქირურგიული მომსახურეობა; 

ტრავმატოლოგიური და 
ორთოპედიული სამსახური; 

უროლოგიური და 
ოტოლარინგოლოგიური; 

არ 
ფუნქციონირ

ებს
x

68

შპს 
აღმოსავლეთ 

საქართველოს 
ფსიქიკური 

ჯანმრთელობი
ს ცენტრი

243123455 100,00%

მოსახლეობის სტაციონალური, 
ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური და 

გადაუდებელი სამედიცინო 
დახმარება; პროფილაქტიკა და 

რეაბილიტაცია; სადიაგნოსტიკო 
საქმიანობა და სხვა

ფუნქციონირ
ებს

x

69

შპს აკად. ბ. 
ნანეიშვილის 
სახელობის 
ფსიქიკური 

ჯანმრთელობი
ს ეროვნული 

ცენტრი

244969370 5,00%
მოსახლეობისთვის სამედიცინო 

დახმარება
ფუნქციონირ

ებს
x

70

შპს ლჯ და 
კომპანია - 
დასავლეთ 

საქართველოს 
ტუბერკულოზი

სა და 

212691354 5,00%
მოსახლეობისათვის სამედიცინო 

დახმარება
ფუნქციონირ

ებს
x

71
შპს რეგიონული 

ჰოსპიტალი
404381165 100,00% სამედიცინო საქმიანობა

არ 
ფუნქციონირ

ებს
x

72
შპს 

საქართველოს 
ფოსტა

203836233 100,00%

ყველა სახის საფოსტო გაზვნილების, 
მათ შორის ფულადი გზავნილების 

გამგზავნებისაგან მიღება, დამუშავება 
და დანიშნულების მიხედვით 

გადაზიდვა-ჩაბარება; საფოსტო 
დარგისათვის დამახასიათებელი 

სხვადასხვა არატრადიციული 
მომსახურეობის გაწევა სათანადო 

ხელშეკრულების საფუძველზე; 
საფოსტო დარგის განვითარების 

ფუნქციონირ
ებს

x

73

შპს რუსთავის 
ფსიქიკური 

ჯანმრთელობი
ს ცენტრი

216296880 100,00%

ავადმყოფთა ამბულატორიული 
მომსახურეობა, მიღება, მკურნალობა, 

სამედიცინო ზედამხედველობა; 
ავადმყოფების ჰოსპიტალიზაცია 

ფსიქიატრიულ სტაციონარში; 
გრძელვადიანი ფსიქიატრიული 
სტაციონალური მომსახურება; 
ფსიქიატრიული კრიზისული 

ფუნქციონირ
ებს

x

74
შპს სამედიცინო 
ამბულატორია 

ფონიჭალა
206344062 100,00%

ამბულატორიული სამედიცინო 
მომსახურება

ფუნქციონირ
ებს

x

75 შპს შევარდენი 229280122 10,00%

ექსპორტ-იმპორტის და რეექსპორტის 
ოპერაციების ჩატარება; ბარტერული 

ოპერაციების ჩატარება; ალკოჰოლიანი 
და უალკოჰოლო სასმელების 

დამზადება, ჩამოსხმა და რეალიზაცია; 
აგროსამრეწველო კომპლექსის 

პროდუქციის და კვების პროდუქტების 
წარმოება და რეალიზაცია; ფართო 

არ 
ფუნქციონირ

ებს
საპრივატიზებო



76

შპს სამეგრელო-
ზემო სვანეთის 
ტელერადიოკო

მპანია 
სამეგრელო

219994139 63,96%

ტელამაუწყებლობა და 
რადიომაუწყებლობა; ტელერადიო 

პროგრამების, გადაცემების, 
ფილმების, სხვა ვიდეო და აუდიო 

პროდუქციის შექმნა, გამრავლება და 
გავრცელება; საინფორმაციო-
ანალიტიკური შემეცნებითი, 

გასართობი და სხვა ანალოგიური 

არ 
ფუნქციონირ

ებს
x

77
სს 

აგროინვესტი
201947572 77,28%

სამეწარმეო საქმიანობა; ნებისმიერი 
საქმიანობა, რომელიც არ 
ეწინააღმდეგება მოქმედ 

კანონმდებლობას, საზოგადოებისა და 
აქციონერების ინტერესებს

არ 
ფუნქციონირ

ებს
x

78

შპს ქვემო 
ქართლის 

რეგიონალური 
სისხლის 

გადასხმის 
სადგური

216296318 100,00%

კონსერვირებული სისხლის, მისი 
კომპონენტის სტანდარტული 

იზოჰემოგლეცინატიური შრატების 
დამზადება, რეალიზაცია; დონორთა, 
კადრების დაკომპლექტება და მათი 

სამედიცინო შემოწმება და სხვა

არ 
ფუნქციონირ

ებს
საპრივატიზებო

79 შპს დეო-კლაკი 231165734 20,00%

საშუამავლო და კომერციული 
საქმიანობა, როგორც საბითუმო, ისე 

საცალო ვაჭრობაში ნედლეულით, 
სახალხო მოხმარების საქონლით, 

მოწყობილობებით და სხვა 
პროდუქციით, აგრეთვე ფასიანი 

ქაღალდებით; სოფლის მეურნეობისა 
და კვების პროდუქტების, მათ შორის 

არ 
ფუნქციონირ

ებს
საპრივატიზებო

80

შპს 
ინფრასტრუქტ

ურის 
განვითარების 

კომპანია

220341324 100,00%

ნებისმიერი საქმიანობა, რომელიც არ 
ეწინააღმდეგება მოქმედ 

კანონმდებლობას, კომპანიისა და 
პარტნიორის ინტერესებს

არ 
ფუნქციონირ

ებს
x

81 სს მარმარილო 234160109 55,59%
ბუნებრივი ქვისაგან 

მოსაპირკეთებელი ფილებისა და 
ნაკეთობების წარმოება

არ 
ფუნქციონირ

ებს
საპრივატიზებო

82

შპს გრიოგილ 
ორმოცაძის 
სახელობის 

ცენტრი 
"ნევრონი"

233642662 100,00%
მოსახლეობისათვის შემდეგი სახის 

სამედიცინო დახმარების გაწევა: 
ფსიქონერვული, ლოგოპეტიური

ფუნქციონირ
ებს

x

83შპს გაზეთი ვრასტანი 204568832 51,00%

საქართველოს საზოგადოებრივ-
პოლიტიკური, ეკონომიკური, 

სოციალური, კულტურული ცხოვრების 
ობიექტური ასახვა; მოსახლეობის 

დროული ინფორმირება 
საქართველოში და მსოფლიოს სხვა 

ქვეყნებში მიმდდინარე სხვა 
პროცესებზე, უზრუნველყოს გაზეთ 

ფუნქციონირ
ებს

x

84 შპს გურჯისტანი 203863792 51,00%

საქართველოს საზოგადოებრივ-
პოლიტიკური, ეკონომიკური, 

სოციალური, კულტურული ცხოვრების 
ობიექტური ასახვა; მოსახლეობის 

დროული ინფორმირება 
საქართველოში და მსოფლიოს სხვა 

ქვეყნებში მიმდდინარე სხვა 
პროცესებზე, ქართველი ხალხის 

კულტურულ ღირებულებათა ათვისება 
და ასახვა იმ მიზნით, რომ გაადვილოს 

ფუნქციონირ
ებს

x



85
შპს წინაგრის 

საექიმო 
ამბულატორია

223236380 100,00%
ამბულატორიული და სტაციონალური 

სამედიცინო სერვისების 
განხორციელება

ფუნქციონირ
ებს

x

86

შპს ქალაქ 
გორის 

სასწრაფო 
სამედიცინო 
დახმარების 
ცენტრი - 03

218050702 100,00%

მოსახლეობის ხარისხიანი სამედიცინო 
მომსახურეობის გაწევა; გამოძახების 

ადგილზე პაციენტისათვის 
სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა, 

საჭიროების შემთხვევაში მისი 
ჰოსპიტალიზაცია; სამედიცინო-

პროფილაქტიკური და კლინიკურ-
დიაგნოსტიკური გამოკვლევის 

ჩატარება, საქართველოში 

არ 
ფუნქციონირ

ებს
x

87

შპს N12 საგზაო 
საექსპლუატაცი

ო 
სამმართველო

230797581 100,00%

საავტომობილო გზების 
დეპარტამენტის ან სხვა 

ორგანიზაციების დაკვეთა, გზების 
მშენებლობა, შეკეთება და მოვლა-
შენახვა, საჭიროების შემთხვევაში 

საზოგადოებას შეუძლია აიღოს 
დამკვეთის ფუნქციები ან შეასრულოს 
სამუშაოები სხვა ორგანიზაციებთან 
ერთად საიჯარო ხელშეკრულების 

საფუძველზე, საიჯარო წესით 
შეთანხმებულ ფასებში; უსაფრთხო და 

შეუფერხებელი მოძრაობის 

არ 
ფუნქციონირ

ებს
x

88
შპს წყალტუბოს 
საინკუბატორო 

სადგური
221267448 100,00%

მეფრინველეობის 
მაღალხარისხოვანი, 

კონკურენტუნარიანი პროდუქციის 
(კვერცხი, ფრინველის ხორცი, 

სანაშენო პროდუქცია) წარმოება და ამ 
პროდუქციით საზოგადოებრივი 

მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება; 
მეცხოველეობის (მსხვილფეხა და 

წვრილფეხა ცხოველი) პროდუქციის 
წარმოება, გადამუშავება და მიწოდება 

არ 
ფუნქციონირ

ებს
x

89 სს იმედა 234161956 33,96%

ყველა სახის სამშენებლო-სარემონტო, 
საკონსტრუქტორო, საპროექტო, 
სამონტაჟო, არქიტექტურული, 

მხატვრული გაფორმებით. აგრეთვე 
სპეციალური სამუშაოების 

განხორციელება, მათ შორის საგზაო 
სამშენებლო, გაშვება-გამართვის 

კაპიტალური მშენებლობის, 
მიწისქვეშა კომუნიკაციების მოწყობა 

და ა.შ.; სასოფლო-სამეურნეო 
პროდუქციის/მემცენარეობის, 

არ 
ფუნქციონირ

ებს
x

90 სს ტრაქტორი 212813632 6,71%

სასოფლო-სამეურნეო, კვების 
მრეწველობის,  საგზაო, საამშენებლო 
და სხვა მანქანა-იარაღების წარმოება; 

"საზოგადოების" საინვესტიციო 
პოლიტიკისათის საინტერესო 

ძირითადი სექტორებია ("ფოკუს 
სექტორები"): ფიზიკურ და იურიდიულ 

პირთა სასაწყობო მომსახურება, 
ფართების გაქირავება, ავოსერვისის 

მოწყობა, საბითუმო-საცალო ვაჭრობა 
ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით, 

მათი ნაწილებით, აგრეგატებით, 

არ 
ფუნქციონირ

ებს
საპრივატიზებო



91
სს მეტეხის 

ნავთობპროდუქ
ტი

232539232 51,00%
შავი და თეთრი ნავთობპროდუქტების 

შემოტანა და რეალიზაცია

არ 
ფუნქციონირ

ებს
x

92
შპს დავით 

სარაჯიშვილი 
ალკო

209454632 35,00%

ალკოჰოლური სასმელების წარმოება 
და რეალიზაცია; სავაჭრო-საშუამავლო 

ოპერაციები, საცალო და საბითუმო 
ვაჭრობა; საზკვების ობიექტების შქმნა 

და ექსპლუატაცია;

არ 
ფუნქციონირ

ებს
x

93
შპს შატო 
ზეგაანი

227717557 2, 807052%

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების 
(ყურძნის, ხილ-ბოსტნეულის, 
ხორბლის და სხვა) წარმოება, 

შესყიდვა, გადამუშავება და 
რეალიზაცია; ღვინის, ღვინო-

მასალების, არყისა და კოანიაკის 
წარმოება, გადამუშავება, შესყიდვა, 

ფუნქციონირ
ებს

საპრივატიზებო

94 სს სვირი 1 230025362 28, 185%

ყურძნის უნიკალური ჯიშების გაშენება-
განვითარება; მაღალხარისხოვანი, 
მსოფლიო სტანდარტების დონეზე 
კონკურენტუნარიანი ალკოჰოლური 

სასმელების წარმოება და რეალიზაცია

არ 
ფუნქციონირ

ებს
საპრივატიზებო

95 შპს დევები 236061364 66,67%

საზ. კვების ობიექტების გახსნა და 
ფუნქციონირება, ალკოჰოლიანი და 

უალკოჰოლო სასმელების დამზადება 
და კვების პროდუქტების რეალიზაცია 

და სხვა

არ 
ფუნქციონირ

ებს
x

96

შპს წნორის 
მანქანათმშენებ

ელი ქარხანა -
2003

240388228 73,81%

სამრეწველო და საყოფაცხოვრებო 
დანიშნულების პროდუქციის, 

სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის და 
სათარიგო ნაწილების და 

მოწყობილობების წარმოება-

არ 
ფუნქციონირ

ებს
x

97
სს ჯვარის 

ნავთობპროდუქ
ტი

242729286 56,00%

საწარმოების, ორგანიზაციების, 
დაწესებულებებისა და მოსახლეობის 

ნავთობპროდუქტებით 
უზრუნველყოფის ორგანიზაცია და 

სხვა

არ 
ფუნქციონირ

ებს
x

98  შპს ბოლნისი-
2000

225377641 70,00%

მოსახლეობის საგანმანათლებლო, 
კულტურული მომსახურება; მასობრივი 
ინფორმაციის საშუალებათა დაარსება 

და შეძენა, კომპიუტერული და 
კავშირგამულობის ტექნიკით 

მომსახურება და სხვა

არ 
ფუნქციონირ

ებს
x
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