
დანართი 1

კომპანია დამფუძნებელი წილი

1 შპს ჯიარ ტრანზიტი სს საქართველოს რკინიგზა
100%

2 სს ვარდნილჰესების კასკადი შპს ენგურჰესი
100%

3 შპს ჯორჯიარ ტრანზიტ ლაინი სს საქართველოს რკინიგზა
100%

4 შპს ენერგოტრანსი საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა
100%

5 შპს ჯიარ ლოგისტიკა და ტერმინალები სს საქართველოს რკინიგზა
100%

6 შპს გარდაბნის თბოსადგური საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია
49%

7 სს "ნამახვანი" საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი
100%

8 შპს აქტივების მართვისა და განვითარების 

კომპანია

სახელმწიფო მომსახურეობის ბიურო
100%

9 შპს ქართლის ქარის ელექტროსადგური საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი/საქართველოს 

ნავთობისა და გაზის კორპორაცია 57,15%/42,85%
10 შპს ჯიარ ტრანს-შიფმენთი სს საქართველოს რკინიგზა

100%
11 შპს ჯიარ ქონების მართვა სს საქართველოს რკინიგზა

100%
12 შპს ჯორჯია ტრანზიტი სს საქართველოს რკინიგზა

100%
13 შპს საქართველოს მაღალი ტექნოლოგიების 

ეროვნული ცენტრი

სახელმწიფო მომსახურეობის ბიურო
100%

14 შპს სამთომაშველი სახელმწიფო მომსახურეობის ბიურო
100%

15 შპს საქსპეცტრანსი სახელმწიფო მომსახურეობის ბიურო
100%

16 შპს ჯიარ ბორჯომი-ბაკურიანი შპს ჯიარ ქონების მართვა
100%

17 შპს საქართველოს ხილისა და ბოსტნეულის 

ექსპორტის კომპანია

თბილისის ლოგისტიკის ცენტრი
100%

18 შპს გარდაბნის თბოსადგური 2 საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია
100%

19 შპს საქართველოს პროდუქტი თბილისის ლოგისტიკის ცენტრი
100%

20 სს სანატორიუმი რკინიგზელი შპს რეაბილიტაცია
100%

21 შპს კომპანია იმერეთმშენი-2000 სახელმწიფო მომსახურეობის ბიურო
100%

22 სს ჯორჯიან რეილვეი ქონსტრაქშენ სს საქართველოს რკინიგზა
100%

23 სს კარჩალ ენერჯი საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა
100%

24 შპს ახალსოფელი ჰესი საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი
100%

25 ინტერ გლასს-საქართველო საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია
40%

სახელმწიფო საწარმოების შვილობილი კომპანიები



დანართი 2

საწარმოს დასახელება დამფუძნებელი
სახელმწიფოს 

წილი
დარგი

ბრუნვა 2016

 (ათასი ლარი)

დასაქმებულთა 

რაოდენობა 2016

1 სს საქართველოს ნავთობისა და გაზის 

კორპორაცია

სს საპარტნიორო ფონდი 100% ვაჭრობა; ავტომობილების, 

საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა და პირადი 

მოხმარების საგნების რემონტი

936 855,9                          554                                      

2 სს საქართველოს რკინიგზა სს საპარტნიორო ფონდი 100% ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა 554 809,3                          13 044                                
3 სს თელასი სს საპარტნიორო ფონდი 24% ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის 

წარმოება და განაწილება

429 855,2                          4 021                                  

4 სს ელექტროენერგეტიკული სისტემის 

კომერციული ოპერატორი

სს საპარტნიორო ფონდი 100% ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის 

წარმოება და განაწილება

327 526,4                          74                                        

5 შპს სახელმწიფო მომსახურეობის ბიურო სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 100% ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და 

მომხმარებლი-სათვის მომსახურების 

გაწევა

267 757,0                          6                                          

6 შპს საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების 

კომპანია

საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო 100% ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა 188 362,8                          3                                          

7 სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა სს საპარტნიორო ფონდი 100% ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის 

წარმოება და განაწილება

123 054,7                          1 369                                  

8 შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანია მუნიციპალური საკუთრება 100% ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა 121 378,5                          5 955                                  
9 შპს საქართველოს ფოსტა სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 100% ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა 74 089,8                            4 346                                  

10 შპს საქაერონავიგაცია სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 100% ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა 72 975,8                            787                                      
11 შპს თბილსერვის ჯგუფი მუნიციპალური საკუთრება 100% კომუნალური, სოციალური და 

პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა

62 155,4                            4 855                                  

12 შპს ენგურჰესი საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო 100% ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის 

წარმოება და განაწილება

55 763,2                            930                                      

13 შპს საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების 

ფონდი

საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო 100% ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და 

მომხმარებლი-სათვის მომსახურების 

გაწევა

49 616,9                            38                                        

14 შპს დელტა ინტერნეიშენალ საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 100% ვაჭრობა; ავტომობილების, 

საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა და პირადი 

მოხმარების საგნების რემონტი

41 609,1                            55                                        

15 შპს საქართველოს გაერთიანებული 

წყალმომარაგების კომპანია

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

100% დამამუშავებელი მრეწველობა 37 612,3                            2 760                                  

16 შპს საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 100% ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა 34 265,3                            315                                      

17 შპს სახელმწიფო კვებითი უზრუნველყოფა საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 100% სასტუმროები და რესტორნები 32 811,8                            1 338                                  
18 სს ელმავალმშენებელი სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 12% დამამუშავებელი მრეწველობა 25 956,2                            979                                      
19 სს გაერთიანებული ენერგეტიკული სისტემა 

საქრუსენერგო

საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო 50% ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის 

წარმოება და განაწილება

22 686,4                            254                                      

20 სს აერო-სტრუქტურების ტექნოლოგიები სს საპარტნიორო ფონდი 33% ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და 

მომხმარებლი-სათვის მომსახურების 

გაწევა

22 544,0                            6                                          

21 შპს სპორტმშენსერვისი საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის 

საქმეთა სამინისტრო

100% კომუნალური, სოციალური და 

პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა

20 332,0                            110                                      

22 შპს საქართველოს მელიორაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 100% სოფლის მეურნეობა. ნადირობა და 

სატყეო მეურნეობა

20 066,4                            4 065                                  

23 სს ტუბერკულიოზისა და ფილტვის 

დაავადებათა ეროვნული ცენტრი

სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 

დახმარება

18 308,6                            758                                      

24 შპს აკადემიკოს ნიკოლოზ ყიფშიძის სახელობის 

ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკა

სს საპარტნიორო ფონდი 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 

დახმარება

16 793,8                            733                                      

25 შპს სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

100% მშენებლობა 16 737,5                            666                                      

26 შპს მექანიზატორი საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 100% სოფლის მეურნეობა. ნადირობა და 

სატყეო მეურნეობა

16 223,8                            1 015                                  

27 სს აკურა საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 100% დამამუშავებელი მრეწველობა 14 591,6                            120                                      
28 შპს ბათუმის წყალი მუნიციპალური საკუთრება 100% ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის 

წარმოება და განაწილება

14 223,0                            431                                      

29 სს ინფექციური პათოლოგიის შიდსისა და 

კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-

პრაქტიკული ცენტრი

სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 

დახმარება

13 908,6                            374                                      

30 შპს რუხის სავაჭრო ცენტრი სს საპარტნიორო ფონდი 100% ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და 

მომხმარებლი-სათვის მომსახურების 

გაწევა

12 210,8                            5                                          

31 შპს რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტრო

100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 

დახმარება

11 982,5                            1 031                                  

32 შპს ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის 

პრევენციის ცენტრი

სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 

დახმარება

10 477,9                            531                                      

33 სს ბორჯომი ლიკანი ინტერნეიშენალი სს საპარტნიორო ფონდი 50% სასტუმროები და რესტორნები 10 156,6                            233                                      

34 შპს ბათუმის ავტოტრანსპორტი მუნიციპალური საკუთრება 100% ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა 9 979,4                              731                                      
35 სს უნივერსალური სამედიცინო ცენტრი სს საპარტნიორო ფონდი 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 

დახმარება

8 835,5                              395                                      

36 შპს სანდასუფთავება მუნიციპალური საკუთრება 100% კომუნალური, სოციალური და 

პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა

8 827,1                              618                                      

37 შპს თბილავიამშენი სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 100% ვაჭრობა; ავტომობილების, 

საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა და პირადი 

მოხმარების საგნების რემონტი

8 276,8                              24                                        

38 შპს ქ. ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური 

საავადმყოფო

მუნიციპალური საკუთრება 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 

დახმარება

7 695,2                              546                                      

39 სს პანექსი სს საპარტნიორო ფონდი 49% დამამუშავებელი მრეწველობა 7 126,2                              66                                        
40 შპს მთის კურორტების განვითარების სააგენტო სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 100% ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა 7 044,3                              370                                      

41 შპს ქ. ბათუმის ინფექციური პათოლოგიის, 

შიდსის და ტუბერკულოზის რეგიონალური 

ცენტრი

მუნიციპალური საკუთრება 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 

დახმარება

5 099,4                              169                                      

42 შპს ჰერმესი მუნიციპალური საკუთრება 100% კომუნალური, სოციალური და 

პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა

4 807,1                              222                                      

43 შპს ო. ჩხობაძის სახ. ინვალიდთა და 

ხანდაზმულთა სამკურნალო რეაბილიტაციის 

კლინიკური ცენტრიკლინიკური ცენტრი"

სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 

დახმარება

4 551,5                              494                                      

44 შპს საქართველოს ტელერადიოცენტრი სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 100% ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა 4 464,8                              239                                      
45 შპს მარაბდა-კარწახის რკინიგზა სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 

დახმარება

3 890,5                              100                                      

46 შპს თბილისის ბავშვთა ინფექციური კლინიკური 

საავადმყოფო

სს საპარტნიორო ფონდი 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 

დახმარება

3 125,6                              250                                      

47 შპს დინამო ბათუმი მუნიციპალური საკუთრება 100% კომუნალური, სოციალური და 

პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა

3 080,0                              104                                      

48 შპს შავი ზღვის ფლორისა და ფაუნის 

შემსწავლელი სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი

მუნიციპალური საკუთრება 100% ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და 

მომხმარებლი-სათვის მომსახურების 

გაწევა

2 912,0                              89                                        

სახელმწიფო საწარმოები



საწარმოს დასახელება დამფუძნებელი
სახელმწიფოს 

წილი
დარგი

ბრუნვა 2016

 (ათასი ლარი)

დასაქმებულთა 

რაოდენობა 2016

49 შპს ფოთის საქართველო თავისუფალი 

ინდუსტრიული ზონა

სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 85% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 

დახმარება

2 653,6                              23                                        

50 შპს სავაჭრო ცენტრი 2009 მუნიციპალური საკუთრება 100% ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და 

მომხმარებლი-სათვის მომსახურების 

გაწევა

2 603,0                              64                                        

51 შპს ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების 

ცენტრი

მუნიციპალური საკუთრება 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 

დახმარება

2 488,1                              202                                      

52 შპს იჯიესი სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 50% დამამუშავებელი მრეწველობა 2 134,1                              48                                        
53 შპს ბათუმის №1 პოლიკლინიკა მუნიციპალური საკუთრება 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 

დახმარება

2 017,8                              200                                      

54 შპს შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა 

სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 100% დამამუშავებელი მრეწველობა 1 968,6                              53                                        

55 შპს  ქალაქ თბილისის ფსიქიკური 

ჯანმრთელობის ცენტრი

სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 

დახმარება

1 788,8                              155                                      

56 შპს საფეხბურთო კლუბი ზუგდიდი მუნიციპალური საკუთრება 100% კომუნალური, სოციალური და 

პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა

1 782,0                              98                                        

57 შპს იმერეთი გრინერი სს საპარტნიორო ფონდი 50% სოფლის მეურნეობა. ნადირობა და 

სატყეო მეურნეობა

1 761,3                              53                                        

58 შპს საფეხბურთო კლუბი სიონი (LTD Football Club 

Sioni)

მუნიციპალური საკუთრება 100% კომუნალური, სოციალური და 

პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა

1 553,8                              4                                          

59 შპს ქუთაისის დ ნაზარიშვილის სახ საოჯახო 

მედიცინის და საოჯახო მედიცინის 

რეგიონალური სასწავლო ცენტრი

სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 

დახმარება

1 443,4                              90                                        

60 შპს ღვინის ლაბორატორია საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 100% ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და 

მომხმარებლი-სათვის მომსახურების 

გაწევა

1 321,6                              18                                        

61 სს ქართული ბოსტნეული საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 100% სოფლის მეურნეობა. ნადირობა და 

სატყეო მეურნეობა

1 192,4                              17                                        

62 შპს ბათუმის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა მუნიციპალური საკუთრება 100% ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და 

მომხმარებლი-სათვის მომსახურების 

გაწევა

1 127,2                              23                                        

63 შპს მარნეულის სოფწყალი მუნიციპალური საკუთრება 100% ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის 

წარმოება და განაწილება

1 087,8                              87                                        

64 შპს მესტიის საავადმყოფო-ამბულატორიული 

გაერთიანება

მუნიციპალური საკუთრება 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 

დახმარება

1 068,1                              91                                        

65 შპს ქობულეთის წყალი მუნიციპალური საკუთრება 100% ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის 

წარმოება და განაწილება

1 051,0                              -                                       

66 შპს დემეტრე 96 სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 100% დამამუშავებელი მრეწველობა 1 049,7                              179                                      

67 შპს ქუთაისის რეგიონალური სისხლის ბანკი სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 

დახმარება

981,8                                  46                                        

68 შპს სენაკის ბავშვთა საავადმყოფო მუნიციპალური საკუთრება 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 

დახმარება

965,0                                  61                                        

69 შპს აბასთუმნის ტუბსაწინააღმდეგო 

საავადმყოფო

სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 

დახმარება

945,7                                  90                                        

70 შპს ქუთაისის ფსიქიკური ჯამრთელობის ცენტრი სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 

დახმარება

879,8                                  69                                        

71 შპს რუსთავის ფსიქიკური ჯანმრთელობის 

ცენტრი

სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 

დახმარება

870,3                                  76                                        

72 შპს შიდა ქართლის პირველადი ჯანდაცვის 

ცენტრი

სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 

დახმარება

826,0                                  119                                      

73 შპს კასპის კეთილმოწყობა მუნიციპალური საკუთრება 100% კომუნალური, სოციალური და 

პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა

817,4                                  115                                      

74 შპს ბედიანის ფსიქიატრიული საავადმყოფო სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 

დახმარება

808,9                                  63                                        

75 შპს ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის 

კეთილმოწყობის სამსახური

მუნიციპალური საკუთრება 100% კომუნალური, სოციალური და 

პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა

801,9                                  127                                      

76 შპს ბავშვთა ჯანმრთელობის ცენტრი მუნიციპალური საკუთრება 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 

დახმარება

790,1                                  107                                      

77 შპს ქ. თბილისის N3 სამკურნალო 

პროფილაქტიკური ცენტრი

მუნიციპალური საკუთრება 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 

დახმარება

789,6                                  170                                      

78 სს ვანრიკ აგრო სს საპარტნიორო ფონდი 42% სოფლის მეურნეობა. ნადირობა და 

სატყეო მეურნეობა

789,0                                  9                                          

79 შპს კეთილმოწყობა მუნიციპალური საკუთრება 100% კომუნალური, სოციალური და 

პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა

785,8                                  91                                        

80 სს სს ბორის პაიჭაძის სახელობის ეროვნული 

სტადიონი

მუნიციპალური საკუთრება 100% კომუნალური, სოციალური და 

პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა

720,3                                  1                                          

81 შპს ამბროლაურის კომუნალური 2009 მუნიციპალური საკუთრება 100% მშენებლობა 716,6                                  47                                        

82 შპს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკი მუნიციპალური საკუთრება 100% ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა 691,4                                  54                                        

83 შპს სერვისი-2007 მუნიციპალური საკუთრება 100% კომუნალური, სოციალური და 

პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა

678,2                                  102                                      

84 შპს კომუნალური-1 მუნიციპალური საკუთრება 100% კომუნალური, სოციალური და 

პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა

644,6                                  129                                      

85 შპს კეთილმოწყობა მუნიციპალური საკუთრება 100% კომუნალური, სოციალური და 

პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა

612,9                                  71                                        

86 შპს "სისხლის გადასხმის საქალაქო სადგური" მუნიციპალური საკუთრება 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 

დახმარება

609,2                                  37                                        

87 შპს ქურთის საავადმყოფო" სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 

დახმარება

585,0                                  72                                        

88 შპს აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ 

პირთა ზუგდიდის პოლიკლინიკა

მუნიციპალური საკუთრება 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 

დახმარება

553,4                                  52                                        

89 შპს ხობი დასუფთავება და განათება მუნიციპალური საკუთრება 100% კომუნალური, სოციალური და 

პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა

548,5                                  55                                        

90 შპს ვალეს კომუნალური გაერთიანება მუნიციპალური საკუთრება 100% კომუნალური, სოციალური და 

პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა

534,3                                  58                                        

91 შპს მარცვლეულის ლოგისტიკის კომპანია საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 100% სოფლის მეურნეობა. ნადირობა და 

სატყეო მეურნეობა

530,2                                  36                                        

92 შპს ამბოლატორიულ-პოლიკლინიკური 

გაერთიანება

მუნიციპალური საკუთრება 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 

დახმარება

525,0                                  57                                        

93 შპს საფეხბურთო კლუბი მეშახტე მუნიციპალური საკუთრება 100% კომუნალური, სოციალური და 

პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა

517,4                                  46                                        

94 შპს საჩხერის წყალკანალი მუნიციპალური საკუთრება 100% ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის 

წარმოება და განაწილება

512,6                                  80                                        

95 შპს საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის 

კომპანია

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

100% კომუნალური, სოციალური და 

პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა

506,5                                  291                                      



საწარმოს დასახელება დამფუძნებელი
სახელმწიფოს 

წილი
დარგი

ბრუნვა 2016

 (ათასი ლარი)

დასაქმებულთა 

რაოდენობა 2016

96 შპს ალ. ქაჯაიას სახელობის სურამის 

ფსიქიატრიული საავადმყოფო

სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 

დახმარება

504,4                                  79                                        

97 შპს ინფრასტრუქტურის და კეთილმოწყობის 

სამსახური

მუნიციპალური საკუთრება 100% კომუნალური, სოციალური და 

პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა

479,3                                  58                                        

98 შპს ბოლნისის მუნიციპალური ტრანსპორტის 

სამსახური

მუნიციპალური საკუთრება 100% ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა 459,1                                  35                                        

99 შპს დევნილთა საოჯახო მედიცინის ცენტრი მუნიციპალური საკუთრება 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 

დახმარება

457,5                                  48                                        

100 შპს მცხეთის სოფწყალი მუნიციპალური საკუთრება 100% მშენებლობა 454,9                                  66                                        
101 შპს საფეხბურთო კლუბი ჭიათურა მუნიციპალური საკუთრება 100% კომუნალური, სოციალური და 

პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა

448,0                                  48                                        

102 შპს საქართველოს ნავთობისა და გაზის 

სერვისული 

კომპანია

სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 100% ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და 

მომხმარებლი-სათვის მომსახურების 

გაწევა

441,7                                  24                                        

103 შპს ზუგდიდის მუნიციპალური ტრანსპორტი მუნიციპალური საკუთრება 100% ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა 438,7                                  48                                        
104 შპს გარდაბანგანათების, კომუნალური 

განვითარებისა და კეთილმოწყობის 

სამსახური

მუნიციპალური საკუთრება 100% მშენებლობა 432,4                                  49                                        

105 შპს  კლინიკური პათოლოგიის სამეცნიერო-

პრაქტიკული ცენტრი

სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 

დახმარება

407,6                                  29                                        

106 შპს ბაღდათი 15 სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 100% ვაჭრობა; ავტომობილების, 

საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა და პირადი 

მოხმარების საგნების რემონტი

401,9                                  -                                       

107 შპს სენაკის საავადმყოფო-პოლიკლინიკური 

გაერთიანება 

მუნიციპალური საკუთრება 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 

დახმარება

398,1                                  27                                        

108 შპს ქუთაისის მოზარდთა N5 პოლიკლინიკა სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 

დახმარება

392,5                                  50                                        

109 შპს პერსპექტივა  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და 

პრობაციის სამინისტრო

100% ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და 

მომხმარებლი-სათვის მომსახურების 

გაწევა

390,5                                  -                                       

110 შპს ხელბურთის კლუბი ბათუმი მუნიციპალური საკუთრება 100% კომუნალური, სოციალური და 

პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა

383,8                                  24                                        

111 შპს "ქ.თბილისის N25-ე მოზრდილთა 

პოლიკლინიკა"

მუნიციპალური საკუთრება 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 

დახმარება

381,6                                  53                                        

112 შპს კეთილმოწყობა მუნიციპალური საკუთრება 100% კომუნალური, სოციალური და 

პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა

381,3                                  79                                        

113 შპს ტექსერვისი მუნიციპალური საკუთრება 100% მშენებლობა 381,1                                  35                                        
114 შპს საყალიბე ქვიშები სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 49% სამთომოპოვებითი მრეწველობა 375,4                                  39                                        
115 შპს თუშეთგზა მუნიციპალური საკუთრება 100% მშენებლობა 360,5                                  -                                       
116 შპს სენაკის სარაიონთაშორისო 

ფსიქონევროლოგიური დისპანსერი

სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 

დახმარება

352,4                                  37                                        

117 სს ნ.მახვილაძის სახელობის შრომის მედიცინის 

და ეკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი 

ინსტიტუტი

სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 

დახმარება

348,2                                  37                                        

118 სს სს ბათუმის ავტოსადგური მუნიციპალური საკუთრება 100% ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და 

მომხმარებლი-სათვის მომსახურების 

გაწევა

335,5                                  22                                        

119 შპს Goderdzi Resorts მუნიციპალური საკუთრება 100% სასტუმროები და რესტორნები 327,2                                  20                                        
120 შპს ახალქალაქის სანდასუფთავება მუნიციპალური საკუთრება 100% კომუნალური, სოციალური და 

პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა

323,4                                  33                                        

121 შპს ქობულეთის ტრანსრეგულირება მუნიციპალური საკუთრება 100% ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა 322,8                                  38                                        
122 შპს აბაშის საგზაო სამმართველო მუნიციპალური საკუთრება 100% მშენებლობა 320,0                                  38                                        
123 შპს ანაკლიის განვითარების კონსორციუმი სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 0.01% ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და 

მომხმარებლი-სათვის მომსახურების 

გაწევა

308,4                                  -                                       

124 სს კურორტი ახტალა სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 

დახმარება

299,2                                  17                                        

125 შპს ჩოხატაურის ავტოსერვისცენტრი მუნიციპალური საკუთრება 100% ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა 277,9                                  20                                        
126 შპს გაზეთი აჭარა და ადჟარია მუნიციპალური საკუთრება 100% დამამუშავებელი მრეწველობა 266,5                                  29                                        
127 შპს ვარდების რევოლუციის პარკი მუნიციპალური საკუთრება 100% კომუნალური, სოციალური და 

პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა

262,3                                  19                                        

128 შპს ჭიათურბაგირგზები მუნიციპალური საკუთრება 100% ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა 252,9                                  25                                        
129 შპს საფეხბურთო კლუბი-გარდაბანი მუნიციპალური საკუთრება 100% კომუნალური, სოციალური და 

პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა

249,9                                  16                                        

130 შპს საზღვაო ტექსერვისი სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 100% დამამუშავებელი მრეწველობა 247,2                                  28                                        
131 შპს საჩხერის კეთილმოწყობა მუნიციპალური საკუთრება 100% კომუნალური, სოციალური და 

პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა

240,3                                  30                                        

132 შპს სატისი მუნიციპალური საკუთრება 100% ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის 

წარმოება და განაწილება

239,7                                  25                                        

133 შპს ავტოპარკინგი 2011 მუნიციპალური საკუთრება 100% ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და 

მომხმარებლი-სათვის მომსახურების 

გაწევა

239,6                                  -                                       

134 შპს მოზრდილთა და ბავშვთა პათოლოგიის 

პათოლოგანატომიური სამეცნიერო-

პრაქტიკული ცენტრი

სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 

დახმარება

239,0                                  15                                        

135 შპს საფეხბურთო კლუბი მაჭახელა მუნიციპალური საკუთრება 100% კომუნალური, სოციალური და 

პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა

238,7                                  25                                        

136 შპს ონის კომუნალური სამსახური მუნიციპალური საკუთრება 100% კომუნალური, სოციალური და 

პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა

237,6                                  18                                        

137 შპს თერმული წყლები სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 100% ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის 

წარმოება და განაწილება

213,1                                  14                                        

138 შპს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საწარმო 

ტექნოსერვი

მუნიციპალური საკუთრება 100% სოფლის მეურნეობა. ნადირობა და 

სატყეო მეურნეობა

212,6                                  17                                        

139 შპს თელავის ფსიქონევროლოგიური დისპანსერი სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 

დახმარება

201,4                                  20                                        

140 შპს ჭიათურის ავტოსადგური სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 49% ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა 198,6                                  14                                        
141 შპს საოჯახო მედიცინის ცენტრი - აფხაზეთი მუნიციპალური საკუთრება 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 

დახმარება

183,1                                  47                                        

142 შპს "მობინადრე 2000" მუნიციპალური საკუთრება 100% კომუნალური, სოციალური და 

პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა

172,7                                  21                                        

143 შპს საქექსპერტიზა სსიპ სახელმწიფო სავაჭრო სამრეწველო პალატა 100% ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და 

მომხმარებლი-სათვის მომსახურების 

გაწევა

167,0                                  21                                        

144 შპს ვ. სანიკიძის სახელობის ომის ვეტერანთა 

კლინიკური ჰოსპიტალი

სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო 

სამსახური

100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 

დახმარება

152,9                                  1                                          



საწარმოს დასახელება დამფუძნებელი
სახელმწიფოს 

წილი
დარგი

ბრუნვა 2016

 (ათასი ლარი)

დასაქმებულთა 

რაოდენობა 2016

145 შპს რეაბილიტაცია სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 100% ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და 

მომხმარებლი-სათვის მომსახურების 

გაწევა

150,8                                  9                                          

146 შპს ქვემო ქართლის რეგიონალური სისხლის 

გადასხმის სადგური

სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 100% დამამუშავებელი მრეწველობა 147,8                                  12                                        

147 შპს ინფრასტრუქტურის განვითარების კომპანია სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 100% ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და 

მომხმარებლი-სათვის მომსახურების 

გაწევა

143,3                                  9                                          

148 შპს სამედიცინო რეაბილიტაციის 

ამბულატორიული ცენტრი

სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 

დახმარება

137,9                                  33                                        

149 შპს ზუგდიდის ფარმაცია სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 100% ვაჭრობა; ავტომობილების, 

საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა და პირადი 

მოხმარების საგნების რემონტი

132,9                                  4                                          

150 შპს სოფლის წყალი მუნიციპალური საკუთრება 100% ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის 

წარმოება და განაწილება

129,2                                  42                                        

151 შპს ადამ ბერიძის სახელობის ნიადაგისა და 

სურსათის დიაგნოსტიკური ცენტრი 

"ანასეული"

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 100% ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და 

მომხმარებლი-სათვის მომსახურების 

გაწევა

127,9                                  31                                        

152 სს ცეკავშირის ზუგდიდის სასურსათო 

კომბინატი

სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 51% ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და 

მომხმარებლი-სათვის მომსახურების 

გაწევა

121,7                                  12                                        

153 შპს ტექნიკური სპეციალისტების მომზადების 

ცენტრი

სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 100% განათლება 111,6                                  18                                        

154 შპს ფრენბურთის კლუბი ბათუმი მუნიციპალური საკუთრება 100% კომუნალური, სოციალური და 

პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა

110,0                                  18                                        

155 შპს სამედიცინო ამბულატორია ფონიჭალა სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 

დახმარება

100,7                                  20                                        

156 შპს დეზინფექციის, დეზინსექციის 

დერატიზაციისა და სტერილიზაციის 

სპეციალიზირებული 

ეპიდზედამხედველობის ცენტრი

სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 100% ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და 

მომხმარებლი-სათვის მომსახურების 

გაწევა

99,5                                    8                                          

157 შპს ახალგორის რაიონული პოლიკლინიკა სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 

დახმარება

98,9                                    33                                        

158 შპს ნევრონი სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 

დახმარება

86,6                                    16                                        

159 შპს უნიონი სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 20% ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და 

მომხმარებლი-სათვის მომსახურების 

გაწევა

78,3                                    3                                          

160 შპს საქწიგნი სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 100% ვაჭრობა; ავტომობილების, 

საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა და პირადი 

მოხმარების საგნების რემონტი

70,5                                    13                                        

161 შპს ახალგორის რაიონული საავადმყოფო სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 

დახმარება

60,0                                    25                                        

162 შპს ჭორვილის რიტუალების სახლი მუნიციპალური საკუთრება 100% სასტუმროები და რესტორნები 59,8                                    23                                        
163 შპს საქნავთობპროდუქტი სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 100% ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და 

მომხმარებლი-სათვის მომსახურების 

გაწევა

53,9                                    1                                          

164 შპს ANAKLIA-GANMUKHURI RESORTS მუნიციპალური საკუთრება 100% მშენებლობა 48,1                                    22                                        
165 შპს თელავის სამხარეო ნარკოლოგიური ცენტრი სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 

დახმარება

44,0                                    9                                          

166 შპს ქუთაისის N2 ქალთა კონსულტაცია სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 

დახმარება

40,2                                    16                                        

167 შპს ბორი ოილი სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 40% ვაჭრობა; ავტომობილების, 

საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა და პირადი 

მოხმარების საგნების რემონტი

29,3                                    1                                          

168 შპს ქუთაისის პრესის სახლი სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 100% ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და 

მომხმარებლი-სათვის მომსახურების 

გაწევა

26,1                                    -                                       

169 შპს ბისტრო სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 25% ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და 

მომხმარებლი-სათვის მომსახურების 

გაწევა

24,0                                    2                                          

170 შპს თბილისის №1 სტომატოლოგიური 

პოლიკლინიკა

სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 

დახმარება

22,3                                    12                                        

171 სს ხაშურის მინის ტარა სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 23% დამამუშავებელი მრეწველობა 21,4                                    18                                        
172 შპს ქ. თბილისის კარდიოლოგიური საავადმყოფო სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 

დახმარება

18,6                                    16                                        

173 სს სამტრედია 2002 სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 100% ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და 

მომხმარებლი-სათვის მომსახურების 

გაწევა

16,3                                    3                                          

174 შპს თეთრი ხიდი (Best Western Kutaisi) სს საპარტნიორო ფონდი 50% მშენებლობა 13,4                                    4                                          
175 შპს თბილისის ლოგისტიკის ცენტრი სს საპარტნიორო ფონდი 100% ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და 

მომხმარებლი-სათვის მომსახურების 

გაწევა

12,4                                    -                                       

176 შპს საქგეოსერვისი სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 100% ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და 

მომხმარებლი-სათვის მომსახურების 

გაწევა

10,3                                    -                                       

177 სს კურორტი მენჯი სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 

დახმარება

8,4                                      1                                          

178 სს ბიზნესცენტრი აგრომონტაჟი სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 59% ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და 

მომხმარებლი-სათვის მომსახურების 

გაწევა

8,3                                      1                                          

179 შპს სპეც-კაპ სერვისი სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 100% ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და 

მომხმარებლი-სათვის მომსახურების 

გაწევა

8,1                                      -                                       

180 შპს ქართული კინოს განვითარების ცენტრი სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 100% კომუნალური, სოციალური და 

პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა

7,3                                      -                                       

181 სს ნენსკრა სს საპარტნიორო ფონდი 100% მშენებლობა 6,1                                      -                                       
182 სს საქპრესა სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 15% ვაჭრობა; ავტომობილების, 

საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა და პირადი 

მოხმარების საგნების რემონტი

5,7                                      -                                       

183 შპს საკვების წარმოების კომპანია სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 63% დამამუშავებელი მრეწველობა 5,4                                      -                                       
184 შპს საქართველოს შავი ზღვის პორტი სს საპარტნიორო ფონდი 100% ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და 

მომხმარებლი-სათვის მომსახურების 

გაწევა

5,3                                      -                                       

185 შპს ვარდისუბანი სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 70% სასტუმროები და რესტორნები 5,0                                      -                                       
186 შპს ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელობის 

სეფსისის საწინაღმდეგო ცენტრი

სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 100% ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და 

მომხმარებლი-სათვის მომსახურების 

გაწევა

3,2                                      3                                          

187 შპს ლაგოდეხის სავაჭრო ცენტრი სს საპარტნიორო ფონდი 100% მშენებლობა 2,8                                      -                                       
188 შპს აფხაზეთის რეგიონალური მეცნიერებათა 

აკადემიასთან არსებული აფხაზეთის 

ეკონომიკისა და სამართლის აკადემია

სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 20% განათლება 0,2                                      -                                       

189 შპს სტარტაპ საქართველო სს საპარტნიორო ფონდი 100% საფინანსო საქმიანობა 0,0                                      10                                        



საწარმოს დასახელება დამფუძნებელი
სახელმწიფოს 
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დარგი

ბრუნვა 2016

 (ათასი ლარი)

დასაქმებულთა 

რაოდენობა 2016

190 შპს მანგლისის საავადმყოფო პოლიკლინიკა სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 

დახმარება

-                                      19                                        

191 შპს ბლექსი არენა ჯორჯია სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 100% მშენებლობა -                                      -                                       
192 სს აგროინვესტი სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 100% საფინანსო საქმიანობა -                                      -                                       
193 შპს საქართველოს მარკა(ლიკვიდაციის 

პროცესშია)

სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 51% ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა -                                      -                                       

194 შპს ქართული ბაზარი სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 100% ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და 

მომხმარებლისათვის მომსახურების 

გაწევა

-                                      -                                       

195 სს გუდაური (ყოფილი სს 

,,გერგეთი")(ლიკვიდაციის პროცესშია)

სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 63% სასტუმროები და რესტორნები -                                      -                                       

196 სს საქართველოს ტუნგო და ეთერზეთი სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 10% კომუნალური, სოციალური და 

პერსონალური მომსახურების გაწევა

-                                      -                                       

197 შპს გეო-ტეკი სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 51% კომუნალური, სოციალური და 

პერსონალური მომსახურების გაწევა

-                                      -                                       

198 შპს თბილისის სპორტული მედიცინისა და 

რეაბილიტაციის ცენტრი

სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 

დახმარება

-                                      -                                       

199 შპს საქართველოს სატრასტო-საინვესტიციო 

კორპორაცია

სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 100% საფინანსო საქმიანობა -                                      -                                       

200 სს საქტრანსგაზმრეწვი სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 100% ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის 

წარმოება და განაწილება

-                                      -                                       

201 სს დუღაბი სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 49% დამამუშავებელი მრეწველობა -                                      -                                       
202 შპს მშენტექნიკოსი სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 63% მშენებლობა -                                      -                                       
203 შპს შანს ოილი სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 100% ვაჭრობა -                                      -                                       
204 სს რიონი სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 62% დამამუშავებელი მრეწველობა -                                      -                                       
205 სს პერლიტი სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 27% დამამუშავებელი მრეწველობა -                                      -                                       
206 სს ნავთობპროდუქტი სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 51% ვაჭრობა -                                      -                                       
207 შპს სტომადენტი სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 

დახმარება

-                                      -                                       

208 შპს სამეგრელო-ზემო სვანეთის 

ტელერადიოკომპანია სამეგრელო

სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 64% კომუნალური, სოციალური და 

პერსონალური მომსახურების გაწევა

-                                      -                                       

209 შპს პროგრესი სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 50% ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის 

წარმოება და განაწილება

-                                      -                                       

210 შპს ახალგორის საგზაო სამმართველო სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 100% მშენებლობა -                                      -                                       
211 შპს ბოლნისი - 2000 (ლიკვიდაციის პროცესშია) სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 70% ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და 

მომხმარებლისათვის მომსახურების 

გაწევა

-                                      -                                       

212 სს ბროილერი სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 10% სოფლის მეურნეობა. ნადირობა და 

სატყეო მეურნეობა

-                                      -                                       

213 შპს კოჯრის კეთილმოწყობა(ლიკვიდაციის 

პროცესშია)

სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 47% კომუნალური, სოციალური და 

პერსონალური მომსახურების გაწევა

-                                      -                                       

214 სს თეკო სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 90% სოფლის მეურნეობა.  ნადირობა  და  

სატყეო მეურნეობა

-                                      -                                       

215 შპს შევარდენი სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 10% სასტუმროები და რესტორნები -                                      -                                       
216 შპს დეო-კლაკი სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 20% დამამუშავებელი მრეწველობა -                                      -                                       
217 შპს გურიის სამედიცინო ცენტრი სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 

დახმარება

-                                      -                                       

218 სს მარმარილო სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 56% დამამუშავებელი მრეწველობა -                                      -                                       
219 სს საქენერგოტექრემონტი სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 46% მშენებლობა -                                      -                                       
220 შპს იუნიორმშენი სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 60% მშენებლობა -                                      -                                       
221 შპს დევები სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 67% სასტუმროები და რესტორნები -                                      -                                       
222 შპს ნინოწმინდის უბონი სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 56% დამამუშავებელი მრეწველობა -                                      -                                       
223 სს ოზურგეთის ნავთობპროდუქტი სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 72% ვაჭრობა -                                      -                                       
224 შპს მომავალი სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 

დახმარება

-                                      -                                       

225 სს საჩხერის საწარმოო კომბინატი სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 75% სამთომოპოვებითი მრეწველობა -                                      -                                       
226 სს სენაკის რაიონული საავადმყოფო სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 

დახმარება

-                                      -                                       

227 შპს წნორის მანქანათმშენემელი ქარხანა -

2003(ლიკვიდაციის პროცესშია

სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 74% დამამუშავებელი მრეწველობა -                                      -                                       

228 შპს კევრი სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 72% სოფლის მეურნეობა.  ნადირობა  და  

სატყეო მეურნეობა

-                                      -                                       

229 შპს ცაგერის 16 ს.ს სამმართველო სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 100% მშენებლობა -                                      -                                       
230 შპს ცაგერის ღვინის ქარხანა სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 100% დამამუშავებელი მრეწველობა -                                      -                                       
231 სს ჯვარი-94 სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 43% ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და 

მომხმარებლისათვის მომსახურების 

გაწევა

-                                      -                                       

232 სს ჯვარის ნავთობპროდუქტი სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 56% ვაჭრობა -                                      -                                       
233 შპს კურორტ წყალტუბოს განვითარების კომპანია სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 

დახმარება

-                                      -                                       

234 სს ხობის ნავთობპროდუქტი სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 51% ვაჭრობა -                                      -                                       
235 შპს ავიაკომპანია აბავია სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 100% ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა -                                      -                                       
236 შპს რეგიონული ჰოსპიტალი სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 100% კომუნალური, სოციალური და 

პერსონალური მომსახურების გაწევა

-                                      -                                       

237 შპს საქართველო-ბელორუსიის სავაჭრო-

ეკონომიკური სააგენტო

სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 10% ვაჭრობა -                                      -                                       

238 შპს გარდაბნის სატრანსპორტო კომპანია მუნიციპალური საკუთრება 100% ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა -                                      18                                        
239 შპს საკალათბურთო კლუბი ბათუმი - 2010 მუნიციპალური საკუთრება 100% კომუნალური, სოციალური და 

პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა

-                                      22                                        

240 შპს სარაგბო კლუბი ბათუმი მუნიციპალური საკუთრება 100% კომუნალური, სოციალური და 

პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა

-                                      41                                        

241 შპს ქედის წყალკანალი მუნიციპალური საკუთრება 100% მშენებლობა -                                      33                                        
242 შპს საფეხბურთო კლუბი შუქურა მუნიციპალური საკუთრება 100% კომუნალური, სოციალური და 

პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა

-                                      88                                        

243 შპს ხელვაჩაურის წყალკანალი მუნიციპალური საკუთრება 100% სასტუმროები და რესტორნები -                                      68                                        
244 შპს ინოვესტი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 100% დამამუშავებელი მრეწველობა -                                      -                                       
245 შპს უნიინვესტი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 100% სასტუმროები და რესტორნები -                                      -                                       

სულ 3 836 258,2                      62 089                                



დანართი 3

№ საწარმოს დასახელება პარტნიორის დასახელება (წილის მითითებით)

1 სს საქართველოს რკინიგზა სს „საპარტნიორო ფონდი“(100%)

2 შპს ჯიარ ლოგისტიკა და ტერმინალები სს „საქართველოს რკინიგზა“(100%)

3 შპს ჯიარ ქონების მართვა სს „საქართველოს რკინიგზა“ ( 100%)

4 შპს ჯიარ ბორჯომი-ბაკურიანი შპს ჯიარ ქონების მართვა (100%)

5 სს ჯორჯიან რეილვეი ქონსტრაქშენ სს „საქართველოს რკინიგზა“ (100%)

6 შპს ჯორჯია ტრანზიტი სს „საქართველოს რკინიგზა“ (100%)

7 შპს ჯიარ ტრანზიტი სს „საქართველოს რკინიგზა“ (100%)

8 შპს ჯიარ ტრანს-შიფმენთი სს „საქართველოს რკინიგზა“ (100%)

9 შპს ჯორჯიარ ტრანზიტ ლაინი სს „საქართველოს რკინიგზა“  (100%) 

10 სს საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია სს „საპარტნიორო ფონდი (100%)

11 შპს გარდაბნის თბოსადგური
სს საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია(49%);     შპს 

„აი-სი-ი-ეს ICES“ (51%)

12 შპს გარდაბნის თბოსადგური 2 სს საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია (100%)

13 სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა სს „საპარტნიორო ფონდი“ (100%)

14 შპს ენერგოტრანსი სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“ (100%)

15 სს კარჩალ ენერჯი სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“ (100%)

16
სს ელექტროენერგეტიკული სისტემის 

კომერციული ოპერატორი
სს „საპარტნიორო ფონდი“ (100%)

17 სს თელასი სს „საპარტნიორო ფონდი“ (24%)

18 შპს საქართველოს შავი ზღვის პორტი სს „საპარტნიორო ფონდი“ (100%)

19 შპს თბილისის ლოგისტიკის ცენტრი სს „საპარტნიორო ფონდი“ (100%)

20
შპს საქართველოს ხილისა და ბოსტნეულის 

ექსპორტის კომპანია
შპს „თბილისის ლოგისტიკის ცენტრი“ (100%)

21 შპს საქართველოს პროდუქტი შპს „თბილისის ლოგისტიკის ცენტრი“ (100%)

22 სს ნენსკრა სს „საპარტნიორო ფონდი“ (100%)

23 შპს ლაგოდეხის სავაჭრო ცენტრი სს „საპარტნიორო ფონდი“ (100%)

24 სს ბორჯომი ლიკანი ინტერნეიშენალი შპს „კმგ-სერვის საქართველო“(50%)

25 სს პანექსი სს „საპარტნიორო ფონდი“(49%);     შპს „აი-სი-ი-ეს ICES“ (51%)

26
შპს "თბილისის ბავშვთა ინფექციური კლინიკური 

საავადმყოფო"
სს "საპარტნიორო ფონდი" (100%)

27 სს "უნივერსალური სამედიცინო ცენტრი" სს "საპარტნიორო ფონდი" (100%)

28
შპს აკადემიკოს ნიკოლოზ ყიფშიძის სახელობის 

ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკა
სს "საპარტნიორო ფონდი" (100%)

29 სს "აერო-სტრუქტურების ტექნოლოგიები"
სს "საპარტნიორო ფონდი" (33%), შპს პროექტი (33%), Elbit Systems 

Cyclone Ltd. (34%)

30 სს "ვანრიკ აგრო"
სს "საპარტნიორო ფონდი" (42%) ფიზიკური პირები ირაკლი და 

ვიქტორია ფარცვანია (58%)

31 შპს "იმერეთი გრინერი"
სს "საპარტნიორო ფონდი" (49.9%), შპს "Georgian Fresh Holding 

B.V."

32 შპს რუხის სავაჭრო ცენტრი სს "საპარტნიორო ფონდი"

33 შპს თეთრი ხიდი (Best Western Kutaisi) სს "საპარტნიორო ფონდი" (50%), შპს "კაპიტოლ ჰოლდინგი"

34 შპს "სტარტაპ საქართველო" სს "საპარტნიორო ფონდი"

35 შპს გლობალ ბრენდი სს "საპარტნიორო ფონდი"

სს საპარტნიორო ფონდის მართვაში არსებული სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოებისა და მათ 

მიერ დაფუძნებული შვილობილი კომპანიები



დანართი 4

2015 2016 2017

1
ნენსკრა (280 მგვტ 

ჰიდროელექტროსადგური)
ენერგეტიკა 10,5 8,5 19 171 640 830 სამეგრ. ზემო სვანეთი მშენებლობა დასრულდება 2021 წელს

2 ანაკლიის პორტი ინფრასტრუქტურა 100 100 სამეგრ. ზემო სვანეთი

პროექტი შედგება რამოდენიმე ფაზისაგან,  პირველი ეტაპის ჯამური ღირებულება არის  594 მლნ 

აშშ დოლარი, საიდანაც ფონდის სესხი 100 მლნ აშშ დოლარი, საერთაშორისო საფინანსო 

ინსტიტუტების სესხი 284 მლნ აშშ დოლარი, კონსორციუმის კაპიტალი 60 მლნ აშშ დოლარი და 

ოპერატორის ინვესტიცია 150 მლნ აშშ დოლარი.  მიწების გამოსყიდვა პირდაპირ სახელმწიფოს 

მიერ მოხდება.

3
პანექსი  (სენდვიჩ პანელების 

საწარმო)
წარმოება 1 0,35 0,35 1,7 2,4 1,4 5,5 ქვ. ქართლი

საწარმო სატესტო რეჟიმში ამოქმედდა 2015 წლის ივლისში, ფონდის შენატანებით ხდება 

იტალიური დანადგარების შეძენის გადავადებული გადახდები

4 ვანრიკ აგრო- ლურჯი მოცვი სოფ. მეურნეობა 0,4 0,7 0,1 1,2 3,3 1 5,5 გურია
საწარმოო ხაზი გაეშვა 2015 წლის ივნისში, 2016 წლის ოქტომბერში დასრულდა  დამატებითი 

პლანტაციის გაშენება. ფონდის დარჩენილი კაპ. შენატანები ხმარდება საბრუნავ საშუალებებს

5 რუხის სავაჭრო ცენტრი ინფრასტრუქტურა 7 7 7 სამეგრ. ზემო სვანეთი ცენტრი ფუნქციონირებს 2016 წლის თებერვლიდან

6
თვითმფრინავების ნაწილების 

წარმოება (ELBIT)
წარმოება 40 40 20 25 85 თბილისი მშენებლობა დასრულდება 2018 წელს

7
სასტუმრო Best Western 

ქუთაისი
უძრ. ქონება 0,9 0,5 1,4 1,4 2,8 იმერეთი მშენებლობა დასრულდა 2016 წლის დეკემბერში

8 სასტუმრო ლოპოტა უძრ. ქონება 5,4 5,4 8,4 7,2 21 კახეთი ფინანსდება არსებული კომპლექსის გაფაროთოვება. მშენებლობა დასრულდება 2017 წლის ბოლოს

9
ჰუმანითი ჯორჯია - 

ფარმაცევტული ქარხანა 
წარმოება 4,4 4,9 9,3 9,3 თბილისი უპირობო საბანკო განატიით უზრუნველყოფილი სესხი

10 Radisson წინანდალი უძრ. ქონება 1,4 1,4 10 10 21,4 კახეთი მშენებლობა დასრულდება 2019 წელს

11 Gazell Fund სხვადასხვა 0,3 0,3 0,3
ფონდის მიერ მოხდება Gazell -ის ფონდში ინვესტირება, რომელიც თავის მხრივ დააფინანსებს 

სხვადასხვა საინვესტიციო პროექტებს

12 სტარტაპ საქართველო სხვადასხვა 0,5 1 1,5 1,5 ვენჩურული კაპიტალის საინვესტიციო კომპანია

13
რომანოვების სასახლის 

რეაბილიტაცია
სხვადასხვა 2 2 2 სამცხე ჯავახეთი მიმდინარეობს პროექტირება

ჯამი 24,85 119,55 190,2 216,5 684,6 991,3

კომენტარი

სს საპარტნიორო ფონდის საინვესტიციო პროექტები

№ პროექტის დასახელება სფერო

ფონდის ინვესტიცია ფონდის 

მთლიანი 

ინვესტიცია

პარტნიორის 

ინვესტიცია

გარე 

სესხი

პროექტის 

სრული 

ღირებულება

რეგიონი
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