„აწარმოე საქართველოში“
II კომპონენტი: ინფრასტრუქტურული მხარდაჭერა
გადაცემული ქონებები

სახელმწიფო ქონების ეროვნული
სააგენტო
რეგიონი

მდებარეობა

კომპანია

მიზნობრიობა

მიწის
ფართობი

შენობის
ფართობი

ქვემო ქართლი

ქალაქი გარდაბანი,
სოფელი კაპანახჩი

სს ,,საქართველოს
სათბურის
კორპორაცია“

სასათბურე
მეურნეობა

350,000 კვ.მ.

687 კვ.მ.

სამეგრელო-ზემო
სვანეთი

სოფელი შუა ხორგა,
ხობი

შპს,,კოლხეთი და
კომპანია’’

რძე-ხორცის საწარმო

ქვემო ქართლი

რუსთავი, მშვიდობის
ქუჩის მიმდებარედ

შპს “ჯი-არ-სი”

სამშენებლო მასალები
(დათბუნებული
გადახურვა და
კედლის პანელები)

23,995 კვ.მ.

687 კვ.მ.

თბილისი

ქინძმარაულის ჩიხი
N4

შპს ,,იქს სტილი“

საფეიქრო საწარმო,
ტექსტილის წარმოება

671 კვ.მ

567.99 კვ.მ.

თბილისი

რუსთავის
გზატკეცილი I ჩიხის
მიმდებარედ

შპს "ფიქსირებული
დენი და პლაზმური
ტექნოლოგიები“

ელექტრო-ტექნიკური
მოწყობილობების
საწარმო

1,106 კვ.მ.

1065.38 კვ.მ

1,679 კვ.მ.

4 შენობანაგებობა და
წყლის
რეზერვუარი

სახელმწიფო ქონების ეროვნული
სააგენტო

რეგიონი

მდებარეობა

კომპანია

მიზნობრიობა

მიწის
ფართობი

შენობის
ფართობი

შიდა ქართლი

გორის რაიონი, სოფ.
ბერბუკი

ინდ. მეწარმე თემურ
გიგაშვილი

თევზისა და ფრინველის
საკვები, ფრინველის ხორცი

5,000 კვ.მ.

2,152 კვ.მ.

თბილისი

დავით აღმაშენებლის
ხეივანი, მე-13
კილომეტრი

ინდ. მეწარმე
ეკატერინე აბრამია

ქაღალდის პარკები, ჭიქები,
კონტეინერები.სხვა
ეკოლოგიურად და
ბიოლოგიურად უსაფრთხო
პროდუქცია

2,587 კვ.მ.

საერთო ფართით
385.09 კვ.მ.

თბილისი

თბილისი, ორხევის
დასახლება, ნაკვ.02/108

შპს„ჯეოკეპ“

პლასტმასის
საცობი,პოლიეთილენტერე
ფტალატის პრე ფორმები
და პლასტმასის ბოთლები

15,003 კვ.მ.

N1, N4, N5 და
ნაგებობები (აუზი)
N2, N3

შიდა ქართლი

გორი, სოფ. კარალეთი

შპს „ჯეო
კონცენტრატი“

ხილის, კენკროვნებისა და
ბოსტნეულის
გადამამუშავება

20,067 კვ.მ.

დამხმარე შენობები

შიდა ქართლი

კასპი, სოფელი
კავთისხევი

შპს „ჯი-ემ
პლასტიკი“

პლასტმასის საწარმო,
სამედიცინო ნარჩენების
პლასტმასის კონტეინერები

16,783 კვ.მ

N1 - 341 კვ.მ
განაშენიანების
ფართი - 372 კვ.მ.

სახელმწიფო ქონების ეროვნული
სააგენტო
მიწის
ფართობი

შენობის
ფართობი

შპს "ინვენტი"

ცხოველისა და
ფრინველის საკვების
გადამამუშავებელი
საწარმო

4500 კვ.მ

N4 - 1558.82 კვ.მ.,
N5 - 27.56 კვ.მ., N6 35.51 კვ.მ., ასევე N1,
N2, N3 - ნანგრევები

აჭარა

ხელვაჩაური,
სამრეწველო ზონა

შპს „DAR CAPITAL“

სამშენებლო
მასალის
მწარმოებელი
საწარმოს შექმნა

7695 კვ.მ

461.70 კვ.მ

თბილისი

ჭირნახულის ქუჩა
N5-7

შპს „როიალჯორჯია“

საფეიქრო
ნაწარმის, მათ
შორის, მატრასის
მწარმოებელი
საწარმოს შექმნა

იმერეთი

ქუთაისი, ნიკეას
ქუჩა, ჩიხი III, N5ის მიმდებარედ

შპს ,,კორდი’’

სამშენებლო
მასალების
მწარმოებელი
საწარმოს შექმნა

რეგიონი

მდებარეობა

მცხეთა-მთიანეთი

მცხეთა
პურკომბინატი

კომპანია

მიზნობრიობა

5363 კვ. მ

2222 კვ.მ

2534 კვ.მ

სახელმწიფო ქონების ეროვნული
სააგენტო
რეგიონი

მდებარეობა

კომპანია

მიზნობრიობა

მიწის
ფართობი

60, 000 კვ.მ

5, 633 კვ.მ

მცხეთამთიანეთი

მცხეთაში, სოფელ
მუხრანში მდებარე

შპს „აგროკომპლექსი
მცხეთა“

მაღალტექნოლოგიური და
ინტენსიური ტიპის
მესაქონლეობის
მერძეული-მეხორცული
მიმართულების საწარმოს
შექმნა და წარმოების
დაწყება

თბილისი

ქალაქ თბილისში,
საქნავთობის
დასახლებაში,

შპს ,,ჯორჯიან
სტილი’’

ლითონის მზა ნაწარმის
მწარმოებელი საწარმოს შექმნა
და წარმოების დაწყება

თბილისი

თბილისი,
ალექსეევკას
დასახლება

შპს "იტონგ კავკასუს"

სამშენებლო მასალების
წარმოება

თბილისი

ალექსეევკას
დასახლება

შპს "იტონგ კავკასუს"

სამშენებლო მასალების
წარმოება

12,829 კვ.მ.

თბილისი

ალექსეევკას
დასახლება

შპს "იტონგ
კავკასუს"

სამშენებლო მასალების
წარმოება

2,778 კვ.მ

22,254 კვ.მ.

შენობის
ფართობი

სახელმწიფო ქონების ეროვნული
სააგენტო
რეგიონი

მდებარეობა

კომპანია

მიზნობრიობა

მიწის
ფართობი

შენობის
ფართობი

თბილისი

კახეთის გზატკეცილი,
მე-7კმ; დასახლება
ალექსეევკა

შპს "იტონგ კავკასუს"

სამშენებლო მასალების
წარმოება

23,705 კვ.მ.

შიდა ქართლი

კასპის
მუნიციპალიტეტში,
სოფელ წინარეხში
მდებარე

შპს ,,ტოროს’’

მაღალტექნოლოგიური და
ინტენსიური ტიპის
მეფრინველეობის
მეხორცული
მიმართულების საწარმოს
შექმნა და წარმოების
დაწყება

1,009.66 კვ.მ

10 000 კვ.მ

მცხეთამთიანეთი

დუშეთის
მუნიციპალიტეტში,
სოფელ ბაგი-ჭალაში

შპს ,,სოლიდორთს’’

საწარმოს შექმნა და
წარმოების დაწყება

4,142 კვ.მ

1.077,42 კვ. მ

მცხეთა მთიანეთი

ქ. მცხეთაში, სოფელ
მუხრანში მდებარე

შპს „აგროკომპლექსი
მცხეთა“

მაღალტექნოლოგიური
სასათბურე მეურნეობის
შექმნა და წარმოების
დაწყება

67,590 კვ.მ

ქვემო ქართლი

რუსთავი, მშვიდობისა
ქუჩა N2

შპს "რებას"

სამშენებლო მასალების
მწარმოებელი საწარმოს
შექმნა და წარმოების
დაწყება 2 წლის ვადაში

60,127 კვ.მ.

N1 - 10.87
კვ.მ., N2 52.63 კვ.მ.

სახელმწიფო ქონების ეროვნული
სააგენტო
რეგიონი

მდებარეობა

კომპანია

მიზნობრიობა

მიწის
ფართობი

იმერეთი

ვანი, სოფელი ბზვანი

შპს “ქართული
დაფნა”

დაფნის გადამამუშავებელი
საწარმოს შექმნა

12,351 კვ.მ.

სამეგრელო

სამეგრელო-ზემო
სვანეთი

შიდა ქართლი

ქალაქი ხობი, ქაჯაიას
ქუჩა

აბაშის რაიონი, სოფელი
ნორიო

ხაშური, ბექაურის ქ.

შპს ,,ფიგარო’’

სამშენებლო მასალებისა და
პლასტმასის ნაწარმის
მწარმოებელი საწარმოს
შექმნა

32,130 კვ.მ

შპს ,,აბაშის რძის
ქარხანა’’

რძის გადამამუშავებელი და
კვების (რძის)
პროდუქტების
მწარმოებელი საწარმოს
შექმნა

126,481 კვ.მ

შპს "ქსენიია";

პოლიმერული მასალების
მწარმოებელი საწარმო

4,350 კვ.მ.

შენობის
ფართობი

N1 - 84,39 კვ.მ.,
N2 - 72, 49
კვ.მ.,
N3 - 72,49 კვ.მ.,
N4 - 238,78
კვ.მ.,
N5 - 54,88 კვ.მ.

შენობა
ნაგებობა N1,
განაშენიანების
ფართი 952.3
კვ.მ

სახელმწიფო ქონების ეროვნული
სააგენტო
კომპანია

რეგიონი

მდებარეობა

მიზნობრიობა

მიწის
ფართობი

შენობის
ფართობი

შპს „კოკო
კომპანია“

გურია

ოზურგეთი, სოფელი
მელქედური

ცემენტის და ანალოგიური
მასალების მწარმოებელი
საწარმო

32 056 კვ.მ

შენობანაგებობები N1N12

ქვემო ქართლი

ქალაქი რუსთავი, მდ.
მტკვრის მარჯვენა
სანაპირო, XIX მკრ.
რაიონის მიმდებარედ

მაღალტექნოლოგიური
სასათბურე მეურნეობის
საწარმოს შექმნა;

3000 კვ.მ

შპს "ჯეო
პროდაქტ
კომპანი" ს/კ
416314571

შპს „აგრო
თრეიდინგ
ჯორჯია“

თბილისი

შპს
„კონტინენტი“ ს/კ
400138542

მცხეთა-მთიანეთი

ცხოველების, ფრინველების
თბილისი, ზემო
და თევზების
ფონიჭალის დასახლება,
კომბინირებული საკვების
ღოღობერიძის N67
წარმოება

მცხეთა, სოფელი
გლდანი

მერქნის და მერქნის
ნაწარმის მწარმოებელი
საწარმო

30369 კვ.მ.

5 შენობანაგებობა და
ხაზოვანი
ნაგებობის
რკინიგზის
ჩიხები - 417
გრძივი მეტრი

2748.00 კვ.მ.

2 შენობანაგებობა

სახელმწიფო ქონების ეროვნული
სააგენტო
რეგიონი

მდებარეობა

შპს ნეოპლასტიკი; ს/კ
426525245

ქვემო ქართლი

გარდაბანი, ბოტანიკის
დასახლება

შპს დამაკო; ს/კ
212883628

იმერეთი

წყალტუბო, სოფელი
გუმბრა

კომპანია

მიზნობრიობა
პლასტმასების და მათი
ნაწარმების
მწარმოებელი საწარმოს
შექმნა
ქიმიური და მასთან
დაკავშირებული
მრეწველობის დარგების
პროდუქციის
მწარმოებელი საწარმო

შპს "გსქ კულა"

შიდა ქართლი

გორი, სოფელი კარბი

ხილისა და კენკროვანების
გადამამუშავებელი
საწარმო

შპს „ვამ გრუპი“

შიდა ქართლი

კასპი, ქვემო ხანდაკი

საღებავის წარმოება

მიწის
ფართობი

შენობის
ფართობი

12167.00 კვ.მ.

1522.4 კვ.მ.

2128 კვ.მ.

შენობა N1 - 1021.34
კვ.მ

6773 კვ.მ.

შენობა ნაგებობა N1
10006 კვ.მ, შენობა
ნაგებობა N2, N3,
N4 - საერთო
ფართით 57 კვ.მ.

14714 კვ.მ.

შენობა ნაგებობა
N1, N2, N3- საერთო
ფართი 304.58 კვ.მ

სახელმწიფო ქონების ეროვნული
სააგენტო
კომპანია

რეგიონი

მდებარეობა

მიზნობრიობა

თევზის, ყველისა და ხაჭოს
წარმოება

მიწის
ფართობი

შენობის
ფართობი

8225 კვ.მ.

N1 - განაშენიანების
ფართი - 480 კვ.მ.,
საერთო ფართი 460.96 კვ.მ., N2 - 89
კვ.მ., N3 - 446 კვ.მ.

იმერეთი

წყალტუბო, სოფელი
გუმბრა

შპს "წალკა აგრო”

კახეთი

გურჯაანი,
სარაჯიშვილის 53

შპს "საქელექტროდი"

თბილისი

იპოლიტ ივანოვის N12

შპს
"საქმილსადენმშენი"

იმერეთი

თერჯოლა, სოფელი
კვახჭირი

ცემენტის ან ხელოვნური
ქვის მწარმოებელი
საწარმოს შექმნა

16 819 კვ.მ.

შპს „ივერია“

თბილისი

იპოლიტ ივანოვის 12

საკვები პროდუქტების
მწარმოებელი საწარმო

4322.00 კვ.მ.

შპს ,,აილამა“

სასოფლო სამეურნეო
პროდუქციის შესანახი
სამაცივრე მეურნეობის
მოწყობა
არაძვირფასი ლითონების
და მათი ნაწარმის
მწარმოებელი საწარმო

32 595 კვ.მ.

1985.00 კვ.მ.

