
№ 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

შპს „აჭარის აქტივების მართვის 

კომპანია" (245399135) (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 24.03.2021 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


