
№ საწარმოს დასახელება
საიდენტიფიკაციო 

ნომერი
წილი (%)

იურიდიული და ფაქტიური 

მისამართი

დირექტორი                       

ლიკვიდატორი               

გაკოტრების მმართველი

საზოგადოების  საქმიანობის ძირითადი 

მიმართულებები

1 შპს „სტადიონი“ 445409415 100

იურდ. მის.: ქ. ბათუმი, მ. კომახიძის 

ქ. №119                                                

ფაქტ. მის.: ქ. ბათუმი, მ.აბაშიძის ქ. 

№16-18

ჯაბა სურმანიძე

საზოგადოების  საქმიანობის ძირითად 

მიმართულებად განისაზღვრა: 

საპროექტო-სამშენებლო სამუშაოების 

შესყიდვასთან, მომსახურებასთან და 

განხორციელებასთან დაკავშირებული 

საქმიანობა, მართვა და მენეჯმენტი.

2 შპს „Goderdzi Resorts“ 245629388 100

იურდ. მის.: ქ. ბათუმი, თამარის 

დასახლება, ბნქ-ს 

ადმინისტრაციული შენობა                                  

ფაქტ. მის.: ქ. ბათუმი, კ. 

გამსახურდიას ქუჩა N1, ბინა N4-7

მალხაზ მახარაძე

საზოგადოების საქმიანობის ძირითად 

მიმართულებებად განისაზღვრა: 

ტურიზმი და ტურიზმის განვითარება, 

ტურისტული და საკურორტო 

მომსახურება, საგანმანათლებლო და 

სამეცნიერო საქმიანობის 

განხორციელება და სხვა სახის 

სამეურნეო და კომერციული საქმიანობა, 

რომელიც არ ეწინააღმდეგება მოქმედ 

კანონმდებლობას, საწარმოსა და 

პარტნიორის ინტერესებს.

3
შპს „აჭარის ნარჩენების მართვის 

კომპანია“
245626684 100

  ქ. ბათუმი, კონსტანტინე 

გამსახურდიას ქ. №1, ბ. №4-7                                  
სოფიო ანანიძე

საზოგადოების  საქმიანობის ძირითად 

მიმართულებას წესდების მიხედვით 

წარმოადგენს: პროექტის „მყარი 

ნარჩენების მართვა აჭარაში“ 

განხორციელების ხელშეწყობა და ახალი 

სანიტარული ნაგავსაყრელი პოლიგონის 

მშენებლობა და ექსპლოატაცია.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის წილობრივი მონაწილეობით არსებულ მოქმედ საწარმოთა რეესტრი 10.12.2019 წლის მდგომარეობით



4 შპს „სავაჭრო ცენტრი 2009“ 245626835 100 ქ. ბათუმი,დ. აღმაშენებლის ქ. №21 ზვიად მელიქაძე

საზოგადოების საქმიანობის ძირითად 

მიმართულებად განისაზღვრა: სავაჭრო 

და კომერციული საქმიანობა, 

საზოგადოებრივი ბაზრობების 

ორგანიზება, სავაჭრო და კომერციული 

ფართების დროებით სასყიდლიან 

სარგებლობაში გადაცემა , სხვა 

ნებისმიერი სახის საქმიანობა რომელიც 

არ ეწინააღმდეგება მოქმედ 

კანონმდებლობას, საზოგადოებისა და 

პარტნიორის ინტერესებს.

5

შპს „ბათუმის 

ნავთობგადამამუშავებელი 

ქარხანა“

245400775 100 ქ. ბათუმი, ძმები ნობელების ქ. №27 ნოდარ თებიძე

საწარმოს ძირითად საქმიანობას 

წარმოადგენს ნავთობისა და 

ნავთობპროდუქტების მიღება, შენახვა, 

გადატვირთვა, გადამუშავება და 

რეალიზაცია.

6 სს „აჭარის წყლის ალიანსი“ 445505178 26
ქ. ბათუმი, კონსტანტინე 

გამსახურდიას ქ. №1 ოფისი №4-7
თეიმურაზ ბედინაძე

საზოგადოების საქმიანობის ძირითად 

მიმართულებად წესდებით 

განისაზღვრა: აჭარის სოფლებსა და 

დაბების ტიპის დასახელებებში 

წყალმომარაგებისა და წყალარინების 

სისტემების რეაბილიტაციის პროექტის 

ხელშეწყობა.

7 შპს „გაზეთი აჭარა და ადჟარია“ 245427783 100 ქ. ბათუმი, გრიბოედოვის ქ. №2ა მამუკა ბერიძე 

საზოგადოების ძირითად საქმიანობას 

წარმოადგენს: გაზეთის გამოშვება - 

რეალიზაცია, სავაჭრო და კომერციული 

საქმიანობა და ნებისმიერი სხვა სახის 

სამეურნეო და კომერციული საქმიანობა, 

რომელიც არ ეწინაარმდეგება მოქმედ 

კანონმდებლობას, საწარმოსა და 

პარტნიორის ინტერესებს.



8

შპს „აჭარის ტექნიკური 

სპეციალისტების მომზადების 

ცენტრი“

245425366 100 ქ. ბათუმი, იმედაშვილის ქ. №8 გიორგი ჯაიანი

საზოგადოების ძირითად საქმიანობას 

წარმოადგენს ყველა ტიპის მექანიკური 

სატრანსპორტო საშუალებათა 

მძღოლების მომზადება-გადამზადება 

და ნებისმიერი საქმიანობა, რომელიც არ 

ეწინააღმდეგება მოქმედ 

კანონმდებლობას, საწარმოსა და 

პარტნიორის ინტერესებს.

9 სს „ბათუმის ავტოსადგური“ 245415242 30.91053 ქ. ბათუმი, მაიაკოვსკის ქ.№1 ზაურ სოლომონიძე

საზოგადოების ძირითად საქმიანობას 

წარმოადგენს მგზავრთა მომსახურება 

და  სხვა ნებისმიერი სახის საქმიანობა, 

რომელიც არ ეწინააღმდეგება მოქმედ 

კანონმდებლობას.

10 სს „გომარდული“ 447860164 10 შუახევის რაიონი, ს. გომარდული ჯემალ დარჩიძე

საზოგადოების ძირითად საქმიანობას 

წარმოადგენს ტურიზმი და მასთან 

დაკავშირებული ყველა სახის 

მომსახურება; ტურისტული ბაზების 

მშენებლობა; სპორტულ- 

გამაჯანსაღებელი ბაზების მშენებლობა 

და მოწყობა; სასტუმროს, კაფეების, 

რესტორნებისა და სხვა 

საზოგადოებრივი კვების ობიექტების 

მშენებლობა და მოწყობა 

ფუნქციონირება.

11
შპს „აჭარის აქტივების მართვის 

კომპანია“
245399135 100

იურდ. მის.: ქ. ბათუმი, მ. კომახიძის 

ქ. №119                                                

ფაქტ. მის.: ქ. ბათუმი, გოგებაშვილის 

ქ. №46ა

ნათია პატარაია

შერწყმული საზოგადოებების ქონების, 

დებიტორული და კრედიტორული 

მოთხოვნების მოძიება, ინვენტარიზაცია 

და მოქმედი კანონმდებლობის 

შესაბამისად განკარგვა. შესაბამისი 

მიზანშეწონილობიდან გამომდინარე, 

დაინიშნოს დირექტორად და 

განახორციელოს ხელმძღვანელობითი 

უფლებამოსილებები აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის 

წილობრივი მონაწილეობით არსებულ 

საზოგადოებებში



12 შპს „დინამო ბათუმი“ 245622205 100

იურდ. მის.: ქ. ბათუმი, ლუკა 

ასათიანის ქ. №25                                                 

ფაქტ. მის.: ქ. ბათუმი, აეროპორტის 

გზატკეცილი №87

არჩილ ბოლქვაძე

ფეხბურთი და მისი განვითარება. მათ 

შორის, ფეხბურთის გუნდების 

ჩამოყალიბება, საფეხბურთო 

ტრადიციების შექმნა და განვითარება, 

მონაწილეობა ეროვნულ და 

საერთაშორისო ტურნირებში, 

საფეხბურთო სკოლის ჩამოყალიბება და 

განვითარება, მოზარდ ფეხბურთელთა 

აღზრდა და მათი საფეხბურთო 

განათლება, სპორტული 

სულისკვეთების და სპორტული 

სამართლიანობის პრინციპების 

ერთგულება და დაცვა.



№ საწარმოს დასახელება
საიდენტიფიკაციო 

ნომერი
წილი (%)

იურიდიული და ფაქტიური 

მისამართი

დირექტორი                       

ლიკვიდატორი               

გაკოტრების მმართველი

შენიშვნა

1 შპს „აჭარავტო“ 245418597 100

იურიდ. მის: ქ. ბათუმი, 

მელიქიშვილის  ქ.№81                            

ფაქტ. მის: ქ. ბათუმი, ძმები 

ნობელების ქ. №27

გოჩა ანანიძე მოქმედი (პასიური)

2 შპს „ქობულეთის საწარმოო კომბინატი“ 246951883 80 ქობულეთი, თბილისის ქ.№2 ზურაბ ბერაძე მოქმედი (პასიური)

3 სს „აჭარგაზი“ 245383758 85.7

იურიდ. მის: ქ. ბათუმი, კომახიძის ქ. 

№119                                          ფაქტ. 

მის: ქ. ბათუმი, ძმები ნობელების ქ. 

№27                                  

გოჩა ანანიძე მოქმედი (პასიური)

4 შპს „ივერია P.S.“ 246989040 100

იურიდ. მის: ქ. ბათუმი, თამარის 

დასახლება, ბნქ-ს ტერიტორია      

ფაქტ. მის: ქ. ბათუმი, გოგებაშვილის 

ქ. №46ა

შპს „აჭარის აქტივების მართვის 

კომპანია" (245399135)  
მოქმედი (პასიური)

5 შპს „ახალი ტექნოლოგია“ 248387320 34 ხელვაჩაური, დაბა მახინჯაური არჩილ ბერიძე მოქმედი (პასიური)

6 შპს „სამკურნალო მცენარე“ 246954103 100

ქ. ბათუმი, ძმები ნობელების ქ. №27                                                                     

ფაქტ. მის: ქ. ბათუმი, გოგებაშვილის 

ქ. №46ა

შპს „აჭარის აქტივების მართვის 

კომპანია" (245399135)
მოქმედი (პასიური)

7
სს „ბათუმის ქიმიურ-ფარმაცევტული 

ქარხანა“
245400935 76.89

ქ. ბათუმი, ძმები ნობელების ქ. №27                                                                 

ფაქტ. მის: ქ. ბათუმი, გოგებაშვილის 

ქ. №46ა

შპს „აჭარის აქტივების მართვის 

კომპანია" (245399135)
მოქმედი (პასიური)

8
შპს „ქობულეთის მეფრინველეობის 

საწარმოო გაერთიანება“
246954755 100

ქ. ბათუმი, ძმები ნობელების ქ. №27                                                               

ფაქტ. მის: ქ. ბათუმი, გოგებაშვილის 

ქ. №46ა

შპს „აჭარის აქტივების მართვის 

კომპანია" (245399135)  
მოქმედი (პასიური)

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის წილობრივი მონაწილეობით არსებულ მოქმედ/პასიურ საწარმოთა რეესტრი 10.12.2019 წლის მდგომარეობით



9 შპს „ლოტო-2000“ 245435355 100

ქ. ბათუმი, ძმები ნობელების ქ. №27                                                                  

ფაქტ. მის: ქ. ბათუმი, გოგებაშვილის 

ქ. №46ა

შპს „აჭარის აქტივების მართვის 

კომპანია" (245399135)
მოქმედი (პასიური)

10 შპს „აჭარა-ინვესტი“ 245441080 25 ქ. ბათუმი, თამარ მეფის დასახლება დიანა აბაშიძე მოქმედი (პასიური)

11
შპს „სარემონტო - სამშენებლო 

სამმართველო’“
245386363 100

იურიდ. მის: ქ. ბათუმი, კომახიძის ქ. 

№119                                          ფაქტ. 

მის: ქ. ბათუმი, გოგებაშვილის ქ. 

№46ა   

შპს „აჭარის აქტივების მართვის 

კომპანია" (245399135)
მოქმედი (პასიური)

12 შპს „ბათუმის ნავსაყუდელი 2015“ 248386385 100

იურიდ. მის: ქ. ბათუმი, კომახიძის ქ. 

№119                                          ფაქტ. 

მის: ქ. ბათუმი, გოგებაშვილის ქ. 

№46ა

შპს „აჭარის აქტივების მართვის 

კომპანია" (245399135)  
მოქმედი (პასიური)

13 შპს „მინერალი“ 245428835 80
იურიდ. მის: ქალაქი ბათუმი, 

ტბეთის ქ. №3 
დიმიტრი გიორგაძე მოქმედი (პასიური)

14 შპს „აჭარის განვითარების კორპორაცია“ 245435514 100
იურიდ. მის: ქ. ბათუმი, მამია 

კომახიძის №119 
ანი ჯანუყაშვილი მოქმედი (პასიური)

15 შპს „პირისპირ“ 245415956 100
იურიდ. მის: ქ. ბათუმი, ქუთაისის ქ., 

№15 
ნოდარი თებიძე მოქმედი (პასიური)

16 შპს „საზკვების ბლოკი“ 245430494 100

იურიდ. მის: ქ. ბათუმი, მამია 

კომახიძის №119                                                                                

ფაქტ. მის: ქ. ბათუმი, გოგებაშვილის 

ქ. №46ა

შპს „აჭარის აქტივების მართვის 

კომპანია" (245399135)  
მოქმედი (პასიური)



№ საწარმოს დასახელება
საიდენტიფიკაციო 

ნომერი
წილი (%) იურიდიული მისამართი

დირექტორი                       

ლიკვიდატორი               

გაკოტრების მმართველი

შენიშვნა

1

შპს „სალიხ აბაშიძის ინფექციური 

პათოლოგიის, შიდსის და 

ტუბერკულოზის რეგიონული ცენტრი“

245418392 100
ქ. ბათუმი, რ.თაბუკაშვილის ქ., 

№17 
ციური აბულაძე

გადაცემულია 

მართვის უფლებით

2
შპს „ქ. ბათუმის რესპუბლიკური 

კლინიკური საავადმყოფო“
245428880 100 ქ. ბათუმი, ტბელ აბუსერიძის N2  მალხაზ ხალვაში

გადაცემულია 

მართვის უფლებით

3 შპს „ქ. ბათუმის N1 პოლიკლინიკა“ 245426392 100 ქ. ბათუმი, ტბელ აბუსერიძის N2 თენგიზ შერვაშიძე
გადაცემულია 

მართვის უფლებით

4 შპს „სამედიცინო განათლება“ 245435523 100 ქ. ბათუმი, ასათიანის ქ., №16  გულიკო ყიფიანი
გადაცემულია 

მართვის უფლებით

5 შპს „CRYSTAL“ 445411340 100 ქ. ბათუმი, ანგისის დასახლება რესან გოგიტიძე 
გადაცემულია 

მართვის უფლებით

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის წილობრივი მონაწილეობით არსებულ (ბალანსზე რიცხულ) მართვის უფლებით გადაცემულ საწარმოთა რეესტრი 10.12.2019 წლის 

მდგომარეობით



№ საწარმოს დასახელება
საიდენტიფიკაციო 

ნომერი
წილი (%)

იურიდიული და ფაქტიური 

მისამართი

დირექტორი                       

ლიკვიდატორი               

გაკოტრების მმართველი

შენიშვნა

1
შპს „აჭარის სისხლის გადასხმის 

რესპუბლიკური სადგური“
245406680 100

იურიდ. მის: ქ. ბათუმი, პუშკინის ქ. 

№162                                                               

ფაქტ. მის: ქ. ბათუმი, ძმები 

ნობელების ქ. №27

შპს „აჭარის აქტივების მართვის 

კომპანია" (245399135)   

(დირექტორი), გაკოტრების 

მმართველი - სსიპ „აღსრულების 

ეროვნული ბიურო"

გაკოტრების რეჟიმშია 

2015 წლიდან

2 შპს „ციხისძირი“ 246952533 100

იურიდ. მის: ქობულეთის რაიონში, 

სოფ. ციხისძირი                          ფაქტ. 

მის: ქ. ბათუმი, ძმები ნობელების ქ. 

№27

შპს „აჭარის აქტივების მართვის 

კომპანია" (245399135)   

(დირექტორი), გაკოტრების 

მმართველი - სსიპ „აღსრულების 

ეროვნული ბიურო"

გაკოტრების რეჟიმშია 

2015 წლიდან

3 შპს „ბერმუხა“ 246951776 100
ქობულეთის რაიონში, სოფ. 

მუხაესტატე

ვაჟა ლაზიშვილი (დირექტორი), 

გაკოტრების მმართველი - სსიპ 

„აღსრულების ეროვნული 

ბიურო"

გაკოტრების რეჟიმშია 

2012 წლიდან

4 შპს „ჭარნალის მეურნეობა“ 248381166 100
ხელვაჩაურის რაიონი,                           

ს. ჭარნალი

ვლადიმერ შაინიძე 

(დირექტორი), გაკოტრების 

მმართველი სსიპ „აღსრულების 

ეროვნული ბიურო"

გაკოტრების რეჟიმშია 

2013 წლიდან

5 შპს „კეთილმოწყობა“ 248385796 100

იურიდ. მის: დაბა ხელვაჩაური, 

აბუსერიძის ქ. №6                                                       

ფაქტ. მის: ქ. ბათუმი, ძმები 

ნობელების ქ. №27

შპს „აჭარის აქტივების მართვის 

კომპანია" (245399135)   

(დირექტორი), გაკოტრების 

მმართველი სსიპ „აღსრულების 

ეროვნული ბიურო"

გაკოტრების რეჟიმშია 

2015 წლიდან

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის წილობრივი მონაწილეობით გაკოტრების/ლიკვიდაციის რეჟიმში არსებულ საწარმოთა რეესტრი 10.12.2019 წლის 

მდგომარეობით



6 შპს „ტყის ნობათი“ 247861149 100

იურიდ. მის: შუახევის რაიონი, დ. 

შუახევი                                                                        

ფაქტ. მის: ქ. ბათუმი, ძმები 

ნობელების ქ. №27

შპს „აჭარის აქტივების მართვის 

კომპანია" (245399135)   

(დირექტორი), გაკოტრების 

მმართველი - სსიპ „აღსრულების 

ეროვნული ბიურო"

 გაკოტრების რეჟიმშია 

2015 წლიდან

7 შპს „აგროსატყეო მეურნეობა“ 248048312 100

იურიდ. მის: ხულოს რაიონი, დაბა 

ხულო, ჭავჭავაძის ქ. №1           ფაქტ. 

მის: ქ. ბათუმი, ძმები ნობელების ქ. 

№27     

შპს „აჭარის აქტივების მართვის 

კომპანია" (245399135) 

(დირექტორი), გაკოტრების 

მმართველი - სსიპ „აღსრულების 

ეროვნული ბიურო"

გაკოტრების რეჟიმშია 

2015 წლიდან

8 შპს „ბათუმის თამბაქოს კომბინატი“ 245415313 100 ქ. ბათუმი, ხიმშიაშვილის ქ. №20

 გაკოტრების მმართველი - სსიპ 

„აღსრულების ეროვნული 

ბიურო" 

გაკოტრების რეჟიმშია 

2016 წლიდან

9 შპს „ბათუმის გემთსაშენი ქარხანა“ 245386540 100

იურიდ. მის: ქ. ბათუმი, მწვანე ქ. №1                                                                              

ფაქტ. მის: ქ. ბათუმი, ძმები 

ნობელების ქ. №27

ზვიად კონცელიძე (დირექტორი), 

გაკოტრების მმართველი - სსიპ 

„აღსრულების ეროვნული 

ბიურო"

გაკოტრების რეჟიმშია 

2016 წლიდან


