N

001

თარიღი

11.07.2016

იურიდიული პირი

პრეკურსორების იმპორტის ან ექსპორტის განმახორციელებელ პირთა რეესტრი
საიდენტი
იურიდიული
ფაქტობრივი
საქმიანობის სახე
მისამართი
მისამართი
ფიკაციო კოდი

პასუხისმგეელი პირის
სახელი, გვარი,

საკონტაქტო
ტელეფონის ნომერი

შპს „ევროსტანდარტი“

ქ. რუსთავი,
ტურგენევის ჩიხი N18

ქ.რუსთავი,
მშვიდობის ქ. N2 (შპს
რუსთავის აზოტის
ტერიტორია)

216390616

იმპორტიორი

ალფრედ მოისეევი

595 350589

ქ.თბილისი, ვაჟაფშაველას გამზ. N20

205050406

იმპორტიორი

მამუკა წულაია

599 561935

416293709

იმპორტიორი;
საბოლოო
მომხმარებელი

ბეგაშვილი გელა

577 248584

იმპორტიორი

გელა გოგილაშვილი

551 777077

იმპორტიორი

გიორგი სალდაძე
გიორგი გორგასლიძე

551 414414
577 255040

იმპორტიორი

ჯამბულ ფოფხაძე

599 555246

002

11.07.2016

შპს ქიმიური კომპანია გეოჯემი

ქ.თბილისი, ისანსამგორის რ, ლილო,
ჭირნახულის ქუჩის
ჩიხი

003

19.07.2016

შპს რუსთავის აზოტი

ქ.რუსთავი, მშვიდობის ქ.რუსთავი,
ქ. N2
მშვიდობის ქ. N2

004

25.07.2016

შპს ჯეოლაბინსტრუმენტიბი

005

25.07.2016

შპს პრიმა მედი

006

29.07.2016

შპს ჯუთა 7

007

29.07.2016

ქ.თბილისი, ვაკექ.თბილისი, ვაკებაქო-თბილისი-ჯეიჰანი მილსადენის
საბურთალოს
კომპანია (საქართველო)
რაიონი, საბურთალოს რაიონი, 204992785
ს.ცინცაძის ქ. N24
ს.ცინცაძის ქ. N24

იმპორტიორი,
საბოლოო
მომხმარებელი

გიორგი ნარმანია

555 209229

05.08.2016

ქ. თბილისი, 0178;
ქ. თბილისი, 0178;
გლდანი ნაძალადევის
შპს სიქპა სექურითი სოლუშენს ჯორჯია
გლდანი ნაძალადევის
404415290
რაიონი, ჩარგლის ქ.
რაიონი, ჩარგლის ქ. N79
N79

იმპორტიორი,
საბოლოო
მომხმარებელი

ლია თამაზაშვილი

577 651145

იმპორტიორი

დიმიტრი მარღანია

599 566980

იმპორტიორი

მანანა ჯუკაშვილი

593 203020

008

009

08.08.2016

შპს სამაია

010

12.08.2016

შპს ჯიპისი

ქ.თბილისი, ვაჟაფშაველას VII კვ. 13
კორპ. ბ. 30
ქ.თბილისი, წყნეთის
გზატკ N2

ქ.თბილისი, ვაჟაფშაველას VII კვ. 13
205186804
კორპ. ბ. 30
ქ.თბილისი, წყნეთის
204963851
გზატკ N2
ქ.თბილისი, გლდანიქ.თბილისი, გლდანინაძალადევის რაიონი,
ნაძალადევის რაიონი,
თემქის დასახლება.,
200270615
თემქის დასახლება., IV
IV მ/რ, კორპ. 9ბ, ბინა
მ/რ, კორპ. 9ბ, ბინა 65
65

ქ.თბილისი, ძველი
თბილისის რაიონი,
დ.აღმაშენებლის გამზ.
N7
ქ.თბილისი, სანაპიროს
ქ.N6

ქ.თბილისი, ძველი
თბილისის რაიონი,
202888358
დ.აღმაშენებლის გამზ.
N7
ქ.თბილისი, სანაპიროს
201991229
ქ.N6

N

თარიღი

იურიდიული პირი

იურიდიული
მისამართი

ფაქტობრივი
მისამართი

საიდენტი
ფიკაციო კოდი

საქმიანობის სახე

პასუხისმგეელი პირის
სახელი, გვარი,

საკონტაქტო
ტელეფონის ნომერი

011

17.08.2016

შპს ჯი თი ემ გრუპ

ზესტაფონის რაიონი,
სოფელი არგვეთა

ზესტაფონის რაიონი,
სოფელი არგვეთა

404882383

იმპორტიორი,
საბოლოო
მომხმარებელი

ავთანდილ კოჩაძე

012

25.08.2016

შპს ნიტრო ალტექსი

ქ.თბილისი, ვაკესაბურთალოს რაიონი,
ქობულეთის ქ. N34/36

ქ.თბილისი, ვაკესაბურთალოს რაიონი, 205287223
ქობულეთის ქ. N34/36

იმპორტიორი
ექსპორტიორი

მიხეილ ლორთქიფანიძე 599 505553

013

15.09.2016

შპს თ.მ.ს. +

თბილისი, ძველი
თბილისის რაიონი,
404500580
ე.ნინოშვილის ქ., №13,
ბ.№21

იმპორტიორი

თეიმურაზ მაღრაძე

577 558091

014

19.09.2016

შპა აკვალაინი

თბილისი, ძველი
თბილისის რაიონი,
ე.ნინოშვილის ქ., №13,
ბ.№21
თბილისი,
საბურთალოს ქ., №38,
ბინა №29

იმპორტიორი,
საბოლოო
მომხმარებელი

ვახტანგ მესხი

555 055599

015

28.09.2016

შპა ალფალაბი

თბილისი, ვაკეთბილისი,
საბურთალოს რაიონი,
ლუბლიანას ქ., №13
ტაშკენტის ქ. N25 ბ. N47

205202029

იმპორტიორი

მარინე გომართელი

599 379047

შპს ევროთრეიდი

საქართველო,
თბილისი, ვაკესაბურთალოს რაიონი,
ჩერქეზიშვილის ქ., №2

საქართველო,
თბილისი, ვაკესაბურთალოს რაიონი,
404919987
სოფ. დიღომი,
საქმიანი ეზო,
ფარსადანის ქ.6

იმპორტიორი

ლევან კიღურაძე

591 884420

206074969

იმპორტიორი

ციალა ბაბუციძე

558 555577

405095579

იმპორტიორი

ალექსანდრე ფანქველაშვილი
595 719291

402020219

იმპორტიორი

გვანცა კიკაბიძე

016

07.10.2016

017

07.10.2016

შპს კავკასია საქართველო

018

13.10.2016

შპს პენ ჯორჯია

019

13.10.2016

შპს ომო

საქართველო,
თბილისი, ისანისამგორის რაიონი,
ქეთევან წამებულის
გამზირი, ბოჭორმის
50/18
საქართველო, ქ.
თბილისის, ვაკესაბურთალოს რაიონში,
პეკინის გამზ., N 17ა, ბ.
72
საქართველო, ქ.
თბილისის, დიდუბეჩუღურეთის რაიონში,
წერეთლის გამზ., №72

თბილისი, კარტოზიას
205124435
ქ., №6

599 563882

592 103010

N

თარიღი

იურიდიული პირი

იურიდიული
მისამართი

020

14.11.2016

შპს ჯეოჯეტი

საქართველო,
ახალციხის რაიონში, 9
აპრილის,6/4

021

01.12.2016

შპს იაკო

022

12.12.2016

საიდენტი
ფაქტობრივი
მისამართი
ფიკაციო კოდი
საქართველო,
თბილისი, გლდანის მე224085095
5 მკ, კორპ 16, ოთახი
26

საკონტაქტო
ტელეფონის ნომერი

ვალერი ხარშილაძე

თბილისი, ნაძალადევის
/თბილისი, თემქის რ.
რაიონი, დავით
მე-3 მკ/რ., მე-5 კვ. 5ა
406124901
გურამიშვილის
კორპუსი, ბინა N4.
გამზირი, №41გ, ბ.2

იმპორტიორი

იზოლდა ალთუნაშვილი 557 638325

შპს A and S

ქ. თბილისის, ვაკესაბურთალოს რაიონში,
საბურთალოს ქ., № 40,
კორპ. 2, ბ. 53

404945128

იმპორტიორი

თამარ ურუშაძე

599 116771

401998424

იმპორტიორი;
საბოლოო
მომხმარებელი

ეზეკი უღრელიძე

555 288883

223236013

იმპორტიორი;
საბოლოო
მომხმარებელი

ტიტე კიკაჩეიშვილი

577 188893

406061416

იმპორტიორი;
კომერცია; საბოლოო ვახტანგ გოცირიძე
მომხმარებელი

591 293940

404505068

იმპორტიორი;
დისტრიბუცია
საქართველოს
ტერიტორიაზე

თეონა ნადარეიშვილი

599466929

თბილისი მ.ალექსიძის
225359947
1/9

იმპორტიორი;
საბოლოო
მომხმარებელი

ანდრია ლეჟავა

595111114

404853903

იმპორტიორი

ვუგარ კურბანოვი

555 55 73 33

ქ.თბილისი, ვაკესაბურთალოს რაიონი,
დიდი დიღმის
205212508
დასახლება, იოანე
პეტრიწის ქ.N4 N60

იმპორტიორი

გივი ბურჯალიანი

591819700

023

21.12.2016

შპს აგროქემიკალს ჯორჯია

024

29.12.2016

სს ლომისი

საქართველო, მცხეთის
რაიონში, ს.ნატახტარი,

ქ.თბილისი, ზაჰესი,
რადიოლოგიის
ინსტიტუტის
მიმდებარე
ტერიტორია

საქართველო, ქ.
თბილისის, ისანისაქართველო, ქ.
სამგორის რაიონში,
რუსთავი,
ვარკეთილის დას., IV
მაზნიაშვილის N2
მ/რ, II რიგი, კორპ. № 5,
ბ. 87
საქართველო,
თბილისი, ძველი
თბილისის
რაიონი,მ.კოსტავას ქ.,
No 63, ბ. 57

025

17.01.2017

შპს CHEMICALS COATING TRADING

026

06.02.2017

შპს ოლსაიდს

027

10.02.2017

შპს ,,RMG Gold''

ბოლნისი, დაბა
კაზრეთი,

028

20.02.2017

შპს ,,გეო ექსპორტ

ქ.თბილისი ვაკის
ქ.თბილისი ვაკის
რაიონში, ზემო ვეძისის რაიონში, ზემო
დას N82
ვეძისის დას N82

შპს ,,ე.დ.ე''

ქ.თბილისი, ვაკესაბურთალოს რაიონი,
დიდი დიღმის
დასახლება, იოანე
პეტრიწის ქ.N4 N60

14.03.2017

პასუხისმგეელი პირის
სახელი, გვარი,

იმპორტიორი

საქართველო, ქ.
თბილისი, დიდუბეჩუღურეთის რაიონი,
დიღმის მას., VI კვ., კორ.
9, ბ. 50

029

საქმიანობის სახე

593 919864

N

თარიღი

იურიდიული პირი

იურიდიული
მისამართი

ფაქტობრივი
მისამართი

საიდენტი
ფიკაციო კოდი

საქმიანობის სახე

პასუხისმგეელი პირის
სახელი, გვარი,

საკონტაქტო
ტელეფონის ნომერი

030

13.03.2017

სს ,,რუსთავის აზოტი''

ქ.რუსთავი, მშვიდობის ქ.რუსთავი,
ქ. N2
მშვიდობის ქ. N2

404519794

გელა გოგილაშვილი

577 24 85 84

031

07.04.2017

სს ,,გეფა''

ქ.თბილისი, ძველი
თბილისის რაიონი,
სანაპიროს ქ.N6

ქ.თბილისი, ძველი
თბილისის რაიონი,
სანაპიროს ქ.N6

იმპორტიორი;
საბოლოო
მომხმარებელი

201991229

იმპორტიორი

მანანა ჯუკაშვილი

593 20 30 20

032

10.04.2017

შპს ,,ეიენდესი+''

ქ.თბილისი, დიდუბეჩუღურეთის რაიონი,
ზუგდიდის ქ.N12 ბ.7

ქ.თბილისი, დიდუბეჩუღურეთის რაიონი, 402045318
ზუგდიდის ქ.N12 ბ.7

იმპორტიორი

თამარ ურუშაძე

599 11 67 71

033

21.04.2017

შპს ,,ბიოლოგიკა''

ქ.თბილისი, მცხეთა,
სოფ.ნატახტარი

პეტრე ქავთარაძის
N25, შენობა N2

436031697

იმპორტიორი;
საბოლოო
მომხმარებელი

დავით მეგრელიშვილი

595 41 32 51

034

03.05.2017

შპს ,, ალექსანდრე 2015''

ხელვაჩაურის რაიონი, ბათუმი ამაღლების
ს.მახინჯაური,
ქუჩა 2 შესახვევი,
დ.აღმაშენებლის ქ. N13 სახლი N6

448403488

იმპორტიორი;
ექსპორტიორი ;
კომერცია.

ჯემალ ქათამაძე

593 99 00 07

035

16.05.2017

შპს ,,შავი ზღვის ტერმინალი''

ხობის რაიონი,
ს.ყულევი

ხობის რაიონი,
ს.ყულევი

204892170

იმპორტიორი;
საბოლოო
მომხმარებელი

ადელინა მამედოვა

577 22 25 26

036

30.05.2017

შპს ,,ბაზარი''

ქ.თბილისი ვაკესაბურთალოს რაიონი,
ი.გამყრელიძის ქ. N8

ქ.თბილისი ვაკესაბურთალოს რაიონი, 405139853
ი.გამყრელიძის ქ. N8

იმპორტიორი;
საბოლოო
მომხმარებელი

ბიჭიკო მასურაშვილი

599 76 96 78

037

07.06.2017

შპს ,,აქბარლი სუფფლი ჩაინ''

ადიგენის რაიონი, სოფ. ქ.თბილისი, ქიზიყის ქ.
422723397
უნწა ბაღები
N4

მარიამ ჯინჭარაძე

574 17 93 00

038

13.06.2017

შპს ,,SKIPPER''

ქ.თბილისი, გლდანინაძალადევის რაიონი,
ურიდიას ქ. N32

იმპორტიორი;
კომერცია;
იმპორტიორი;
საბოლოო
მომხმარებელი;
კომერცია

ზაქარია ჩუგოშვილი

595 50 74 67

039

26.06.2017

შპს ,,ლაბექსი''

იმპორტიორი;
კომერცია;

თინათინ დევიძე

555 10 84 09

040

26.06.2017

შპს ,,ელვეემი''

იმპორტიორი;
კომერცია;

როლანდი თედიაშვილი 599 48 00 91

041

27.06.2017

შპს ,,ქიმრეაქტივი''

იმპორტიორი;
კომერცია;

ალეკო პეტრიაშვილი

577 40 37 78

042

14.07.2017

შპს ჯი-ემ-პი

იმპორტიორი;
საბოლოო
მომხმარებელი

ქეთევან კობახიძე

599 46 12 67

ქ.რუსთავი,
მიკრო/რაიონი VII, N27
ბინა N74
ქ.თბილისი, ვაკესაბურთალოს რაიონი,
ჭავჭავაძის გამზ.N14
ბ.11

ქ.თბილისი, გლდანინაძალადევის რაიონი, 400024308
ურიდიას ქ. N32
ჯორჯ ბალანჩინის N32 416304680

ქ.თბილისი, ვაკესაბურთალოს რაიონი,
205096411
ჭავჭავაძის გამზ.N14
ბ.11
ქ.თბილისი
ქ.თბილისი
საბურთალოს რაიონი,
საბურთალოს რაიონი,
211355549
ვაჟ-ფშაველას გამზ.
ვაჟ-ფშაველას გამზ. N20
N20
ქ.თბილისი, ისანიქ.თბილისი, ისანისამგორის რაიონი,
სამგორის რაიონი,
211385268
სოფ.ფონიჭალა N65
სოფ.ფონიჭალა N65

N

თარიღი

იურიდიული პირი

იურიდიული
მისამართი

ფაქტობრივი
მისამართი

საიდენტი
ფიკაციო კოდი

043

04.08.2017

სს ,,ქართული ლუდის კომპანია''

ქ.მცხეთა, სოფ.
საგურამო

ქ.მცხეთა, სოფ.
საგურამო

404900737

044

04.08.2017

შპს ,,მელო''

ქ.თბილისი,
ლაგოდეხის ქ.N10

ქ.თბილისი,
ლაგოდეხის ქ.N10

404425181

045

18.08.2017

შპს "ლოგიიმპორტი"

ქ.თბილისი, მ.გორკის
ქ.N31

404439728

046

05.09.2017

შპს ,,მეთა''

ქ.ბათუმი,
ლერმონტოვის ქ. N76

ქ.ბათუმი,
445394920
ფრ.ხალვაშის გამზ N6

047

13.09.2017

შპს ,,ავერსი-რაციონალი''

048

03.10.2017

შპს ,,ქოლორ-მასტერი''

ქ.თბილისი, ისნის
რაიონი, ჭირნახულის
ქ.N14
ქ.თბილისი, დიდუბეჩუღურეთის რაიონი, რ.
აგლაძის ქ.N34, კორპ N3,
ბ N30

049

18.10.2017

შპს ,,ა-ზ გლობალ ტრედინგ
ნეთვორქ''

02.02.2018

შპს ,,ემჯი-გროუპ

050

051

27.02.2018

შპს ,,დი ენ ეი''

052

13.03.2018

შპს ,,ჯეი ეფ ჯორჯია''

053

23.03.2018

შპს ,,გლობალ ფუტურო''

054

14.05.2018

შპს ,,ჯეოქროუნი''

055

17.05.2018

შპს ,,თბილისი პაკინგი

საქმიანობის სახე
იმპორტიორი;
საბოლოო
მომხმარებელი
იმპორტიორი;
საბოლოო
მომხმარებელი
იმპორტიორი;
კომერცია;

პასუხისმგეელი პირის
სახელი, გვარი,

საკონტაქტო
ტელეფონის ნომერი

გიორგი ნადიბაიძე

577 78 78 78

კარლო აკოპიანი

593 51 77 31

ნინო სესიაშვილი

599 31 39 93

იმპორტიორი

ედუარდ სარეციანი

597 60 66 99

ქ.თბილისი, ისნის
რაიონი, ჭირნახულის 208216107
ქ.N14
ქ.თბილისი, დიდუბეჩუღურეთის რაიონი,
404877530
რ. აგლაძის ქ.N34,
კორპ N3, ბ N30

იმპორტიორი;
საბოლოო
მომხმარებელი

მალხაზ კურტანიძე

577 43 60 87

იმპორტიორი

ვიტალი ბასლანძე

591 25 99 09

საჩხერის რაიონი,
სუფელი დუნთა

ქ.თბილისი,
439402120
წერეთლის გამზ N116

იმპორტიორი;
კომერცია;

ფარიდ მირზაევ

571 71 68 86

ქ.თბილისი,
საბურთალოს რაიონი,
ალ.ყაზბეგის გამზ N11ა,
ბ.15

ქ.თბილისი,
საბურთალოს რაიონი,
405189291
ალ.ყაზბეგის გამზ
N11ა, ბ.15

იმპორტიორი

ნინო მანჯგალაძე

599 26 14 28

405156165

იმპორტიორი

ლექსო ციციშვილი

568 63 76 79

402009278

იმპორტიორი

თამაზ დევიძე

571 50 21 29

400217626

იმპორტიორი;
საბოლოო
მომხმარებელი

არტურ აკოფიანი

599 37 74 87

206338612

იმპორტიორი

ზაზა ქურხული

571 51 02 08

401985633

იმპორტიორი

აჰმეთ შენდერი

593 97 35 67

ქ.თბილისი, ვაკექ.თბილისი, ვაკესაბურთალოს რაიონი,
საბურთალოს რაიონი,
ირ.აბაშიძის ქ. N24ა,
ირ.აბაშიძის ქ. N24ა, ბ.6
ბ.6
ქ.თბილისი, დიდუბექ.თბილისი,
ჩუღურეთის რაიონი,
დიღმის მას. IV კვ. კორ ნუცუბიძის ქ. N14ბ
N24 ბ, N85
ქ.თბილისი, გლდანიქ.თბილისი, გლდანინაძალადევის რაიონი,
ნაძალადევის რაიონი,
ლაზოს ქ. N1, ფართი
ლაზოს ქ. N1
N65, სართ N1
ქ.თბილისი, დიდუბექ.თბილისი, დიდუბეჩუღურეთის რაიონი,
ჩუღურეთის რაიონი,
აგლაძის ქ.N32,
აგლაძის ქ.N32
მაღაზია N22
ქ.თბილისი,დიდუბექ.თბილისი ლიბანის
ჩუღურეთის რაიონი,
N6
სტანისლავსკის ქ. N5

N

თარიღი

იურიდიული პირი

იურიდიული
მისამართი

ფაქტობრივი
მისამართი

056

26.07.2018

სს აერო-სტრუქტურების
ტექნოლოგიები (ციკლონი)

ქ.თბილისი, ისანისამგორის რაიონი,
დასახლება ქვემო
ალექსეევკა, ნავთისხევი

057

26.09.18

შპს საგზაო სერვისი

ქ.თბილისი ქეთევან
წამებულის გამზ N54

ქ.თბილისი ქეთევან
წამებულის გამზ N54

058

10.10.18

შპს იჯ ჩემისთრი

გარდაბნის რაიონი,
სოფ.ქესალო

059

23.10.18

შპს ლაბლაინი

ქ.თბილისი, დიდუბეჩუღურეთის რაიონი,
აკაკი წერეთლის N110
ბ.13
ქ.თბილისი, ისანისამგორის რაიონი,
ბ.ხმელნიცკის ქ. კორ 2,
ბ.4

საიდენტი
ფიკაციო კოდი

ზურაბ ახალაძე

406211717

ექსპორტიორი

კონსტანტინე
გოჩელაშვილი

თამარაშვილი N6, ბ
ბლოკი, სართული 5, ბ. 426529535
161

იმპორტიორი

მუსტაფა ინანჩ ჯოშქუნ

577 66 06 66

ქ.თბილისი, ბაგების
N1 კორპუსი

იმპორტიორი

ლაშა ბულუა

599 996 337

იმპორტიორი,
ექსპორტიორი

გიორგი დადიანი

599 78 10 16

ლევან შეროზია

593313093

402042320

ქ.თბილისი, ისანისამგორის რაიონი,
208148280
ბ.ხმელნიცკის ქ. კორ 2,
ბ.4

შპს ევრადო

061

14.12.18

შპს ბიოლენდი

ქ.თბილისი, სავანელის ქ.თბილისი,
204568146
ქ. N14
წერეთლის გამზ N140

შპს სოსე

ქ.თბილისი, ისნის
ქ.თბილისი, ისნის
რაიონი, მიხეილ
რაიონი, მიხეილ
მრევლიშვილის ქუჩა
მრევლიშვილის ქუჩა N4
N4

063

24.12.18

შპს ჯეო ალკ ენდ ჩემ

ქ.თბილისი, ვაკესაბურთალოს რაიონი,
ვაჟა-ფშაველას გამზ N19
ბ, N16

064

28.12.18

შპს ლთბ

ქ.თბილისი, თორნიკე
ერისთავის N2

065

08.02.2019

შპს ოლდ ლაინ ჯორჯია

066

12.02.2019

შპს ელქოსან

ქ.თბილისი,
ნაძალადევის რაიონი,
რევაზ ურიდიას ქუჩა
N20, ბინა N1
ქ.ბათუმი, ფრიდონ
ხალვაშის გამზირი,
N328, ბინა 33

საკონტაქტო
ტელეფონის ნომერი

იმპორტიორი

30.10.18

24.12.18

პასუხისმგეელი პირის
სახელი, გვარი,

404496121

060

062

საქმიანობის სახე

591 75 19 53

406231714

იმპორტიორი

იოსებ ნახაპეტიანი

591232932

ქ.თბილისი, ვაკესაბურთალოს რაიონი,
405104818
ვაჟა-ფშაველას გამზ
N19 ბ, N16

იმპორტიორი

მამუკა სვანაძე

595900951

ქ.თბილისი, თორნიკე
200118425
ერისთავის N2

იმპორტიორი

ოლენა ადამოვა

555 60 55 77

404568188

იმპორტიორი

მაია კუკავა

599 963355

445548989

იმპორტიორი

მამუკა მგელაძე

577 25 85 15

N

თარიღი

იურიდიული პირი

იურიდიული
მისამართი

ფაქტობრივი
მისამართი

საიდენტი
ფიკაციო კოდი

საქმიანობის სახე

პასუხისმგეელი პირის
სახელი, გვარი,

საკონტაქტო
ტელეფონის ნომერი

067

12.04.2019

შპს მაილაბვორლდ

ქ.თბილისი, ვაკის
რაიონი, შალვა
ნუცუბიძის ფერდობი,
მიკრო/რაიონი II,
კვარტალი II, კორპუსი
4, შენობა N7

068

17.04.2019

გარდაბნის თბოსადგური 2

გარდაბანი,
დ.აღმაშენებლის ქ. N2ბ

426529759

იმპორტიორი;
საბოლოო
მომხმარებელი

ნინო სორდია

577 05 45 07

069

19.04.2019

სამხრეთ კავკასიის მილსადენის
კომპანია ლიმიტედი
საქართველო

ქ.თბილისი, ვაკესაბურთალოს რაიონი,
ს.ცინცაძის ქ. N24

205011609

იმპორტიორი;
საბოლოო
მომხმარებელი

გიორგი ნარმანია

591510241

070

19.04.2019

სს საქართველოს მილსადენის
კომპანიას საქართველოს
ფილიალი

ქ.თბილისი, ვაკესაბურთალოს რაიონი,
ს.ცინცაძის ქ. N24

201955090

იმპორტიორი;
საბოლოო
მომხმარებელი

გიორგი ნარმანია

591510241

02.05.2019

შპს ჰიდრო ენდ გაზ
კონსტრაქშენი

ქ.თბილისი, ვაკესაბურთალოს რაიონი,
ზ.ფალიაშვილის ქ.
N80ბ, ბ.17

405089826

იმპორტიორი

გიორგი საღარაძე

599 41 42 24

412729775

იმპორტიორი;
საბოლოო
მომხმარებელი

გრიგოლ შურღულაია

571 21 21 27

406256135

იმპორტიორი

მერაბ კახიანი

577 41 20 28

402129497

იმპორტიორი

ირაკლი კუბლაშვილი

5777 72 04 05

406038675

იმპორტიორი

კახაბერ ხარხელი

555 33 54 57

248435670

იმპორტიორი

გიორგი კოროხაშვილი

577 999 581

401951544

იმპორტიორი

ილია გოროზია

593 62 72 30

200269636

იმპორტიორი

ილია გოროზია

593 62 72 30

071

072

02.05.2019

შპს ჯეომეტალ

073

07.05.2019

შპს ჯანუს

074

27.05.2019

შპს ეიეს თრეიდი

075

14.06.2019

შპს დომოქიმი

076

24.06.2019

შპს თურსა

077

23.09.2019

შპს ფარმატექი

078

23.09.2019

შპს ლაბტეჩ ჯორჯია

ქ.ქუთაისი,
ზ.გამსახურდიას
ქ.ქუთაისი, სულხან
გამზირი N27
საბას ქ. N10
(ყოფ.რუსთაველის გამზ
N165) ბინა N43
ქ.თბილისი, სამგორის
რაიონი, მ.გახოკიძის ქ.
N49
ქ.თბილისი,
ჩუღურეთის რაიონი,
ეგნატე ნინოშვილის ქ.
N68
ქ.თბილისი, ისნის
რაიონი, ისნის
ბაზრობის
მოპირდაპირე მხარე
(ნაკვეთი 27/50)
ქ.ბათუმი, ანგისას
დასახლება
ქ.თბილისი, დიდუბის
რაიონი, ჩაჩავას ქ. N5
ქ.თბილისი, გლდანის
რაიონი, გლდანის V მ/რ,
კორპ 11, ბ.2

405259198

იმპორტიორი

ნიკა ჯანაშვილი

551 10 97 69

N
079

თარიღი
15.01.2020

იურიდიული პირი
შპს ბიოტეკსი

იურიდიული
მისამართი
ქ.თბილისიისნის
რაიონი იუმაშევის ქუჩა
8

ფაქტობრივი
მისამართი

საიდენტი
ფიკაციო კოდი
201946895

საქმიანობის სახე

პასუხისმგეელი პირის
სახელი, გვარი,

იმპორტიორი საბოლოო
ნიკოლოზ
მომხმარებელი
ზაზაშვილი

საკონტაქტო
ტელეფონის ნომერი
599582538

