
№ საწარმოს დასახელება
საიდენტიფიკაციო 

ნომერი
წილი (%) იურიდიული და ფაქტიური მისამართი

დირექტორი/                       

ლიკვიდატორი/              

გაკოტრების მმართველი

საზოგადოების  საქმიანობის ძირითადი 

მიმართულებები

1
შპს „აჭარის პროექტების მართვის 

კომპანია“
445409415 100   მის.: ქ. ბათუმი, მ. აბაშიძის ქ. №16-18 ბაქარ ჩიტაია

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                                  
ნოდარ კონცელიძე

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 24.03.2021 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 „საფეხბურთო კლუბი შუქურა“ 446952511 100

იურდ. მის.: ქ. ქობულეთი, დ. 

აღმაშენებლის გამზ, №141                                                         

ფაქტ. მის.: ქ. ქობულეთი, დ. 

აღმაშენებლის გამზ, №49

ირაკლი ბერიძე

საზოგადოების ძირითად საქმიანობას 

წარმოადგენს ფეხბურთის - ბავშვთა, 

მოზარდთა, მოყვარულთა, 

პროფესიონალთა გუნდების ჩამოყალიბება, 

საფეხბურთო ტრადიციების შექმნა და 

განვითარება, მონაწილეობის მიღება 

ეროვნულ და საერთაშორისო ტურებში, 

საფეხბურთო სკოლის ჩამოყალიბება


