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> შე სა ვა ლი

სს ,,ბანკი ქართუ’’ დაფუძნდა 1996 წლის 1 ნოემბერს და 1997 წლის 9 იანვარს საქართველოს ეროვნული 
ბანკისგან მიიღო საბანკო საქმიანობის ლიცენზია. ბანკს 1997 წლის 29 ივლისს, საქართველოს ფინანსთა 
სამინისტროს მიერ ფასიანი ქაღალდების გამოშვების ლიცენზია მიენიჭა. ბანკი დაფუძნდა 1 მლნ აშშ 
დოლარი (ექვივალენტი ლარში) საწესდებო კაპიტალით, რომელიც დამფუძნებლის მიერ ეტაპობრივად 
იზრდებოდა და დღეს 114,430,000 ლარს შეადგენს. 

საქმიანობის დაწყების პირველივე ეტაპზე, ბანკის იმიჯი და პრესტიჟი კლიენტებისადმი მისმა 
განსაკუთრებულმა მიდგომამ და დამოკიდებულებამ განაპირობა. ბანკი მომხმარებელს სტაბილურ 
განვითარებას სთავაზობს. ბანკში მუდმივად იხვეწება არსებული და იქმნება ახალი პროდუქტები, 
სერვისები და შესაბამისი პროცედურები. 

1999 წლის 24 ივნისს ბანკმა დააფუძნა შვილობილი კომპანია შპს საბროკერო კომპანია „ქართუ 
ბროკერი“ 100% წილით, რომლის მეშვეობითაც საქართველოს საფონდო ბაზარზე იმართება ოპერაციები, 
ასევე ორგანიზებას უწევს საინვესტიციო პორთფელებს და ოპერაციებისთვის გამოყოფილ სახსრებს, 
აღრიცხავს ფასიან ქაღალდებს და ემსახურება მათ ნომინალურ მფლობელებს. 

2000 წლიდან ბანკმა დანერგა სწრაფი ფულადი გზავნილების სისტემა Western Union, დღეისათვის კი 
მომხმარებლებს დამატებით სთავაზობს ისეთი საერთაშორისო სისტემების არჩევანს, როგორიცაა: 
„ანელიკი“, „ინტელექსპრესი,“ „იუნისტრიმი“, „ზოლოტაია კორონა“ და „კონტაქტი“. მათი საშუალებით 
შესაძლებელია თანხის სწრაფად და უსაფრთხოდ მიღება და გადარიცხვა მსოფლიოს სხვადასხვა 
მიმართულებით.

2001 წლის 17 აპრილს სს „ბანკი ქართუ“-მ შეიძინა სააქციო საზოგადოება კომერციული ბანკის 
„აბსოლუტი“ აქტივ-პასივები, რის შედეგადაც გახდა VisaCard საბარათე ბიზნესის პაკეტისა და 
საპროცესინგო ცენტრის მფლობელი. 

2001 წლის 21 აპრილს ამოქმედდა სს „ბანკი ქართუ“-ს პირველი - მთაწმინდის სერვისცენტრი. დღეს 
ქვეყნის მასშტაბით სს „ბანკი ქართუ“ ცხრა სერვისცენტრით ოპერირებს. 

ბანკის მიერ 2001 წლის 13 სექტემბერს დაფუძნდა მეორე შვილობილი კომპანია შპს „დაზღვევის 
კომპანია ქართუ“ 82,27% წილით, რომელიც მომხმარებელს სადაზღვევო პროდუქტების ფართო სპექტრს 
კონკურენტული პირობებით სთავაზობს. 

აღსანიშნავი ფაქტია 2003 წელს საგამომცემლო სახლის „Georgian Times“-ის მიერ ორგანიზებული საზეიმო 
ცერემონია, სადაც სს „ბანკი ქართუ“ დასახელდა „წლის საუკეთესო კომპანია/ბიზნესად“. 

2003 წელს ბანკმა მოიპოვა American Express ბარათების მომსახურების უფლება, ხოლო 2004 წელს ბანკი 
გახდა MasterCard საერთაშორისო საგადახდო სისტემის ძირითადი წევრი, საბარათე პაკეტის ოპერირების 
უფლებით. ამჟამად ბანკი მუდმივად ზრუნავს აღნიშნული სექტორის სიძლიერის შენარჩუნებასა და 
განვითარებაზე, რასაც ადასტურებს ის ფაქტიც, რომ 2011-2013 წლებში ამიერკავკასიაში პირველმა და 
აღმოსავლეთ ევროპაში ერთ-ერთმა პირველთაგანმა დანერგა ინტერნეტტრანზაქციების უსაფრთხოების 
უმაღლესი სტანდარტი Visa და MasterCard ბარათებისთვის – Verifi ed by Visa და MasterCard Secure Code. 
ამასთან, 2005-2006 წლებში ბანკმა, პირველად საქართველოში, მოიპოვა ელ-კომერციის მომსახურებისა 
და პროცესინგის ლიცენზიები VisaCard და MasterCard საერთაშორისო საგადახდო სისტემებში.

სს „ბანკი ქართუ“-ს საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან ურთიერთობის დიდი გამოცდილება 
გააჩნია. 2006-2007 წლებიდან World Bank, EBRD და BSTDB-თან გრძელვადიანი თანამშრომლობის 
ფარგლებში, საკრედიტო ხაზების ჯამური 18,5 მლნ აშშ დოლარის ლიმიტით, წარმატებით დაფინანსდა 
საქართველოს ბიზნესის სხვადასხვა მიმართულებები, რამაც ბანკს დამატებითი საშუალება მისცა, თავისი 
წვლილი შეეტანა საქართველოს ეკონომიკის მნიშვნელოვანი სექტორების განვითარებაში.

ბანკის განსაკუთრებულ სტაბილურობას ასახავს 2008 წლის საომარი მოქმედებების დროს 
განვითარებული მოვლენები. მაშინ, როდესაც საქართველოს მთლიან საბანკო სისტემაში შეინიშნებოდა 
კლიენტურის მიერ ანაბრების გატანის ბუნებრივი ტენდენცია, სს „ბანკი ქართუ“-ში დაფიქსირდა ანაბრების 
მნიშვნელოვანი ზრდა (იხ. დიაგრამები).

ოცწლიანი ისტორიის მანძილზე ბანკმა მნიშვნელოვანი ეტაპები გაიარა როგორც საფინანსო ინსტიტუტის, 
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ასევე ქვეყნის განვითარების ჭრილში. აღსანიშნავია 2011-2012 წლების პერიოდი, როდესაც ყოფილი 
ხელისუფლების ძალისხმევით, ბანკს როგორც საფინანსო ინსტიტუტს, მნიშვნელოვანი ზიანი მიადგა, 
რამაც შესაბამისი უარყოფითი ასახვა ჰპოვა ფინანსურ მაჩვენებლებში (იხ. დიაგრამები). თუმცა, ამ 
მოვლენებმა პარალიზება ვერ გამოიწვია და ბანკი 2013 წლიდან დაუბრუნდა სტაბილური და დინამიური 
განვითარების პროცესს. განსაკუთრებული მადლიერებით გვინდა აღვნიშნოთ ის მხარდაჭერა, 
რომელიც ბანკმა ამ რთულ პერიოდში აქციონერისგან და მოსახლეობისგან მიიღო, როდესაც 2012 წელს 
მომხმარებლების ნაწილს ბანკიდან სამთავრობო და ძალოვანი სტრუქტურების მუქარის ქვეშ გაჰქონდათ 
ანაბრები, აქციონერმა უზრუნველყო შესაბამისი ფინანსური მხარდაჭერა. ამავე პერიოდში, საქართველოს 
მასშტაბით ბანკი ქართუს სერვისცენტრებში მოსახლეობა რამდენიმესაათიან რიგში იდგა ბანკის 
მხარდასაჭერად, მიმდინარე ანგარიშებზე თუნდაც სიმბოლური თანხის შემოსატანად.

უკანასკნელი მოვლენებიდან სს „ბანკი ქართუ“-სთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საერთაშორისო 
სარეიტინგო კომპანია „Fitch“-ის მიერ 2015 წელს მინიჭებული IDR-ის (Issuer Default Rating) რეიტინგი „B+ 
სტაბილური პერსპექტივა“, რაც გამოხატავს ბანკის სიძლიერეს, მისი განვითარების და საქმიანობის 
უმაღლეს სტანდარტებს, რომელიც მას ადგილობრივ თუ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან 
ახალი პარტნიორული ურთიერთობების დამყარებაში დაეხმარება.

ბანკის მთავარი მისიაა ისეთი სფეროების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობენ ბიზნესსექტორის 
ზრდას, საქართველოს ეკონომიკის განვითარებას და გაძლიერებას. სწორედ ამ მიზნით, 2013 წლის 20 
მარტიდან ის აქტიურად თანამშრომლობს სახელმწიფოს მიერ ინიცირებულ პროექტებში და ბიზნესს 
სთავაზობს მომხმარებელზე ორიენტირებულ საკრედიტო პროდუქტებს სახელმწიფო პროგრამების – 
„შეღავათიანი აგროკრედიტი“ (www.apma.ge) და „აწარმოე საქართველოში“ (www.qartuli.ge) ფარგლებში. 
აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე ეტაპზე საკრედიტო პორტფელის 8%-ზე მეტი სახელმწიფო პროგრამებით 
გაცემული ბიზნეს სესხებია, რაც თანხობრივად 80 მლნ ლარს აღემატება და დაფინანსებულ 61 პროექტს 
მოიცავს, მათ შორის შეიქმნა 23 ახალი საწარმო და გადაიარაღდა 38 არსებული საწარმო. აღნიშნულ 
პროექტებში აქტიური მონაწილეობის შედეგად, 2015 წელს ბანკმა, „მეწარმეობის განვითარების 
სააგენტო“-სგან მადლობის სიგელი დაიმსახურა. სს ,,ბანკი ქართუ’’ მუდმივად ახდენს ბანკის პორტფელის 
დარგობრივ და რეგიონალურ დივერსიფიკაციას. 

სს ,,ბანკი ქართუ’’-ს ძალისხმევით საქართველოს არაერთი დარგი დადგა ფეხზე, აღორძინდა, დაიწყო 
იმპორტის ჩანაცვლება და ექსპორტზე გასვლა. ამ ძალისხმევის ერთ-ერთი სანიმუშო მაგალითია 
მეფრინველეობის ტრადიციული დარგი, რომელიც მიუხედავად მიღწეული მაღალი განვითარებისა, 
90-იან წლებში ისევე განადგურდა, როგორც სხვა დანარჩენი სფეროები. ქათმის კვერცხის და ხორცის 
მოხმარება თითქმის 100% იმპორტის კმაყოფაზე გადავიდა. დაფუძნების პირველი წლებიდანვე, 
ბანკმა აქტიურად დაიწყო ყოფილი მეფრინველეობის ფაბრიკების პრივატიზაციის და რეაბილიტაციის 
პროექტების დაფინანსება და უზრუნველყო 10-ზე მეტი საწარმოს სრული რეაბილიტაცია. დღეისათვის 
საქართველოს მოსახლეობა 100%-ით თვითუზრუნველყოფილია ადგილობრივი წარმოების ქათმის 
კვერცხით და ექსპორტიორ ქვეყნად იქცა. კვერცხის იმპორტმა 2013 წელს 2,6 მლნ აშშ დოლარი 
შეადგინა, 2015 წელს - 0,1 მლნ აშშ დოლარამდე შემცირდა, ხოლო იმავე პერიოდში ექსპორტი 0,2 
მლნ აშშ დოლარიდან 1,3 მლნ აშშ დოლარამდე გაიზარდა. გასათვალისწინებელია, რომ ამ პერიოდში 
ადგილობრივი წარმოების მოცულობა 21%-ით, ხოლო ადგილობრივი მოხმარება 14%-ით გაიზარდა 
(წყარო: www.geostat.ge). იგივე ტენდენციაა ქათმის ხორცის მიმართულებით, სადაც იმპორტის დიდი 
ნაწილი უკვე ჩანაცვლებულია ადგილობრივი წარმოებით და სახელმწიფო პროგრამების არსებობის 
პირობებში, მომდევნო 2-3 წელიწადში სრულად ჩანაცვლდება.

ძალზედ თვალსაჩინოა შემდეგი ტენდენცია: გასულ წლებში, ზოგადად საქართველოს ეკონომიკაში და 
შესაბამისად ბანკის პორტფელში ჭარბობდა იმპორტი და მის დასაფინანსებლად გაცემული სესხები. 
დღეისათვის ვაჭრობის სექტორმა ბანკის პორტფელში მე-4 პოზიციაზე გადაინაცვლა 16%-იანი წილით, 
ხოლო პირველ სამ პოზიციაზე დაწინაურდა წარმოების სექტორი, მომსახურების სფერო, უძრავი ქონებისა 
და მშენებლობის დარგი 24-24 %% თანაბარი წილებით. ამასთან, 5%-მდე გაიზარდა სოფლის მეურნეობის 
სექტორზე გაცემული სესხების წილი, ხოლო პორტფელის დანარჩენი 7% სხვა დარგებზე გადანაწილდა. 

სს „ბანკი ქართუ“ მტკიცედ იცავს მდგრადი განვითარების სტრატეგიას, რომლის მიზანია ქვეყნის 
მასშტაბით ბიზნესსექტორის აქტიური მხარდაჭერა და, შესაბამისად, საქართველოს ეკონომიკაში 
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ღირსეული წვლილის შეტანა. ამასთან, ბანკი ორიენტირებული იყო და არის საშუალო და მსხვილი 
ბიზნესის დაფინანსებაზე.

წინამდებარე 100 პროექტის ანგარიში საშუალებას იძლევა, ხაზი გაესვას იმ მნიშვნელოვან პროექტებს, 
რომლებიც ბანკმა ამ ოცი წლის განმავლობაში განახორციელა. აღსანიშნავია, რომ სს „ბანკი ქართუ“ 
საქმიანობის ნებისმიერ ეტაპზე ამართლებდა სლოგანს „ძლიერი ბანკი ძლიერი საქართველოსთვის“ და 
აფინანსებდა პროექტებს, რომლებიც ორიენტირებული იყო საქართველოს ეკონომიკის განვითარებაზე,  
ადგილობრივი წარმოების ხელშეწყობასა და იმპორტშემცვლელი და ექსპორტზე ორიენტირებული 
წარმოების დაფინანსებაზე. 

ამ გამოცემით საშუალება გვეძლევა მადლობა გადავუხადოთ ჩვენს კლიენტებს, თანამშრომლებსა და 
ინვესტორებს და, ამავდროულად, გავაცნოთ მათ ბანკის ოცწლიანი მოღვაწეობა. 

გამოცემაში შეტანილი 100 პროექტი სიმბოლურად შეირჩა იმ ასეულობით პროექტიდან, რომლებიც ბანკს 
თავისი არსებობის მანძილზე აქვს დაფინანსებული. მიმდინარე ეტაპზე, სს „ბანკი ქართუ“-ს დაფინანსებით 
ათეულობით ანალოგიური პროექტი განხორციელების პროცესშია. ეს გამოცემა ნათლად გამოხატავს 
ბანკის საკრედიტო პოლიტიკის შინაარსს.

სს „ბანკი ქართუ”-ს ოცი წლის იუბილე, მხოლოდ განვლილი პერიოდის შეფასებას არ გულისხმობს. ეს 
გზა გამოხატავს ბანკის სულისკვეთებას, მისი გუნდის სიძლიერეს, პროფესიონალიზმს და ძლიერი ბანკის 
სწრაფვას ძლიერი საქართველოსთვის.

> 20 უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი მოვ ლე ნა

1 - 1996  წლის 1 ნოემბერს დაფუძნდა სს ,,ბანკი ქართუ’’;
2 - 1997 წლის 9 იანვარს ბანკმა მიიღო საბანკო საქმიანობის ლიცენზია;
3 - 1999 წლის 24 ივნისს ბანკმა დააფუძნა შვილობილი კომპანია შპს საბროკერო კომპანია  ,,ქართუ 
ბროკერი’’ 100% წილით;
4 - 2000 წელს ბანკმა დანერგა ფულადი გზავნილების სისტემა Western Union;
5 - 2001 წლის 17 აპრილს სს „ბანკი ქართუ’’-მ შეისყიდა სსკბ „აბსოლუტის’’ აქტივ-პასივები და გახდა Visa 
საბარათე ბიზნესის პაკეტისა და საპროცესინგო ცენტრის მფლობელი;
6 - 2001 წლის 21 აპრილს ამოქმედდა სს ,,ბანკი ქართუ’’-ს პირველი - მთაწმინდის სერვისცენტრი;
7 - 2001 წლის 13 სექტემბერს ბანკმა დააფუძნა შვილობილი კომპანია შპს ,,დაზღვევის კომპანია ქართუ’’ 
82,27% წილით;
8 - 2003 წელს ბანკმა მოიპოვა American Express  ბარათების მომსახურების უფლება;
9 - 2003 წელს  საგამომცემლო სახლის ,,Georgian Times’’-ის მიერ ორგანიზებულ საზეიმო ცერემონიაზე 
ბანკი ქართუ დასახელდა ,,წლის საუკეთესო კომპანია/ბიზნესად’’;
10 - 2004 წელს ბანკი გახდა MasterCard საერთაშორისო საგადახდო სისტემის ძირითადი წევრი, საბარათე 
პაკეტის ოპერირების უფლებით;
11 - 2005-2006 წლებში ბანკმა, პირველად საქართველოში, მოიპოვა ელ-კომერციის მომსახურებისა და 
პროცესინგის ლიცენზიები VisaCard და MasterCard საერთაშორისო საგადახდო სისტემებში;
12 - 2005 წელს World Bank-თან გაფორმდა გრძელვადიანი თანამშრომლობის დოკუმენტი და გაიხსნა 
საკრედიტო ხაზი სოფლის მეურნეობის სფეროში პროექტების დასაფინანსებლად, ჯამური საკრედიტო 
ლიმიტით 2,5 მლნ აშშ დოლარი;
13 - 2006 წელს EBRD-თან გაფორმდა გრძელვადიანი თანამშრომლობის დოკუმენტი, ვაჭრობის 
დაფინანსების ხელშეწყობის საგარანტიო ხაზის გამოყოფის შესახებ, ჯამური საკრედიტო ლიმიტით 8 მლნ 
აშშ დოლარი;
14 - 2007 წელს BSTDB-თან გაფორმდა გრძელვადიანი თანამშრომლობის დოკუმენტი, იმპორტ-ექსპორტის 
ოპერაციების დასაფინანსებლად, ჯამური საკრედიტო ლიმიტით 8 მლნ აშშ დოლარი;
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15 - 2011-2012 წლებში ყოფილი ხელისუფლების ძალისხმევით, ბანკს მნიშვნელოვანი ფინანსური ზიანი 
მიადგა. 2013 წლიდან ბანკმა განაახლა დინამიური განვითარება;
16 - 2011-2013 წლებში ბანკმა დანერგა ინტერნეტტრანზაქციების უსაფრთხოების უმაღლესი სტანდარტი 
VisaCard და MasterCard ბარათებისთვის – Verifi ed by Visa და MasterCard Secure Code;
17 - 2013 წლის იანვარში ბანკის საწესდებო კაპიტალმა 100 მლნ ლარს გადააჭარბა;
18 - 2013 წლის 20 მარტიდან ბანკი ბიზნესს სთავაზობს მომხმარებელზე ორიენტირებულ საკრედიტო 
პროდუქტებს სახელმწიფო პროგრამების – „შეღავათიანი აგროკრედიტი“ და „აწარმოე საქართველოში“ 
ფარგლებში;
19 - 2015 წლის ივლისში ბანკის აქტივებმა 1 მლრდ ლარს გადააჭარბა;
20 - 2015 წლის 30 სექტემბერს საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანია „Fitch’’-ის მიერ სს ,,ბანკი ქართუს’’ 
მიენიჭა IDR-ის (Issuer Default Rating) რეიტინგი „B+ სტაბილური პერსპექტივა“.

ბან კის მი სია, ხედ ვა, ძი რი თა დი ფა სე ულ ობ ები

მი სია:

ჩვე ნი მი სიაა, უმ აღ ლე სი ხა რის ხის ექ სკლუ ზი ური სა ფი ნან სო მომ სა ხუ რე ბის გზით, გან სა კუთ რე ბუ ლი წვლი-
ლი შე ვი ტა ნოთ ქვეყ ნის მნიშ ვნე ლო ვა ნი დარ გე ბის გან ვი თა რე ბა ში. 

ხედ ვა:

სს „ბან კი ქარ თუ“ გახ დე ბა გა მორ ჩე ული სა ფი ნან სო ინ სტი ტუ ტი, რო მე ლიც:
> სა ქარ თვე ლო ში შექ მნის კორ პო რა ტი ული კლი ენ ტე ბის ექ სკლუ ზი ური მომ სა ხუ რე ბის სტან დარ ტს; 
> აქ ტი ვე ბის მო ცუ ლო ბით სტა ბი ლურ ად გილს და იკ ავ ებს სა ბან კო სის ტე მის ლი დერ თა სა მე ულ ში; 
> და კომ პლექ ტე ბულ იქ ნე ბა მა ღალ კვა ლი ფი ცი ური და მო ტი ვი რე ბუ ლი კად რე ბით; 
> გან სა კუთ რე ბულ წვლილს შე იტ ანს ჩვე ნი ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ის ზრდა სა და ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბა ში; 
> სტა ბი ლუ რად გაზ რდის სა კუ თარ ღი რე ბუ ლე ბებს, რო გორც აქ ცი ონ ერ თა, ას ევე, კლი ენ ტე ბი სათ ვის, რაც  
      და დე ბი თად იმ ოქ მე დებს, ზო გა დად, ქვეყ ნის მო სახ ლე ობ ის ცხოვ რე ბის დო ნის ამ აღ ლე ბა ზე. 

ძი რი თა დი ფა სე ულ ობ ები:

> მა ღა ლი ხა რის ხის მომ სა ხუ რე ბა და თი თოეული კლი ენ ტი სად მი ლოიალური და მო კი დე ბუ ლე ბა;
> სა ბან კო პრო დუქ ტე ბის სრულ ყო ფი ლი და მრა ვალ ფე რო ვა ნი პა კე ტი; 
       მომ ხმა რე ბელ ზე მორ გე ბუ ლი თა ნა მედ რო ვე და ინ ოვ აცი ური სა ფი ნან სო გა დაწყვე ტი ლე ბე ბი;
> პრო ფე სი ონ ალი კად რე ბი.

ბან კის ოფ ის ები

თბი ლი სი:
ცენ ტრა ლუ რი სერ ვის ცენ ტრი – ი. ჭავ ჭა ვა ძის გამზ., N39ა, 0162
ვა კის სერ ვის ცენ ტრი – ი. აბ აშ იძ ის ქ., N24, 0179
სა ბურ თა ლოს სერ ვის ცენ ტრი – პე კი ნის გამზ., N14ბ, 0171
მთაწ მინ დის სერ ვის ცენ ტრი – ვ. ვე კუ ას ქ., N1, 0105
ის ნის სერ ვის ცენ ტრი – ქე თე ვან დე დოფ ლის გამზ., ბო ჭორ მის ქ., N50/18, 0144

რე გი ონ ები: 
თე ლა ვის სერ ვის ცენ ტრი – ი. ჭავ ჭა ვა ძის მო ედ ანი, 2200
გო რის სერ ვის ცენ ტრი – სტა ლი ნის გამზ., N10, 1400
ქუ თა ის ის სერ ვის ცენ ტრი – ზ. ფა ლი აშ ვი ლის ქ., N4, 4600
ბა თუ მის სერ ვის ცენ ტრი – ა. გრი ბო ედ ოვ ის ქ., N2, 6000
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ძლიერი ბანკი ძლიერი საქართველოსთვის

01 > შპს “ჯი-ემ-პი”

> შპს „ჯი-ემ-პი“ დაარსდა 1999 წლის 2 აპრილს და მდებარეობს თბილისში, ქვემო ფონიჭალაში. საწარმო 
აღჭურვილია უახლესი გერმანული და იტალიური მანქანა-დანადგარებით BOSCH, FETTE, UHLMANN, HUTTLIN, 
SERVOLIFT, SKINETTA, ENFLEX, MILLIPORE, AGILENT TECHNOLOGIES, BOHLE, IMA და სხვ. „ჯი-ემ-პი“ არის ერთადერთი 
ფარმაცევტული საწარმო რეგიონში, რომელშიც თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და სტანდარტების დაცვით 
მიმდინარეობს სრული საწარმოო ციკლი, დაწყებული ნედლეულის მოძიებით და საბოლოო პროდუქტის მიღებით 
დამთავრებული.

> საწარმო უშვებს მყარი ფორმის მედიკამენტებს: აბებს, გარსით დაფარულ აბებს, ფხვნილებსა და ჟელატინის 
კაფსულებს. GM Pharmaceuticals ფლობს უკრაინის GMP მარეგულირებელი ორგანოს ინსპექტირების შედეგად 
გაცემულ GMP (სათანადო წარმოების პრაქტიკა) შესაბამისობის სერტიფიკატს. თანამედროვე ბაზრის 
მოთხოვნების სრულად დაკმაყოფილებისთვის კომპანია თანამშრომლობს სხვადასხვა წამყვან ევროპელ 
მწარმოებლებთან და ახორციელებს სხვადასხვა სახის სამკურნალწამლო საშუალებების იმპორტს, როგორიცაა 
– ამპულები, სუსპენზიები, გელები. თავის მხრივ, კომპანიას 100-მდე დასახელების მედიკამენტი საექსპორტოდ 
გააქვს მსოფლიოს 10 ქვეყანაში, ესენია: სომხეთი, აზერბაიჯანი, ყირგიზეთი, ტაჯიკეთი, უზბეკეთი, მოლდოვა, 
ბელორუსია, ყაზახეთი, უკრაინა, ლიბია. აღსანიშნავია, რომ რეგიონალური ბაზრებისთვის შპს „ჯი-ემ-პი“ 
აწარმოებს პრეპარატებს შვეიცარიული კომპანია ლალემან ფარმასა და ჰოფმან ლა როშის ლიცენზიით.

> დარგის სპეციფიკიდან გამომდინარე, განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ხარისხის კონტროლს. 
სპეციალური სტრუქტურული ერთეულები წარმოების ყველა ეტაპზე მუდმივად აკონტროლებენ პრეპარატების 
ხარისხს.

> კომპანია წარმოადგენს PSP ჯგუფში შემავალ წარმოებას და მისი პროდუქცია იყიდება საქართველოში PSP-ს და 
სხვა სააფთიაქო ქსელების საშუალებით.

> „ჯი-ემ-პი“-ს მენეჯმენტი და სპეციალისტები მუდმივად გადიან სპეციალური მომზადების კურსებს ევროპის 
განვითარებულ ქვეყნებში.

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

ვებგვერდი

დასაქმებულთა რაოდენობა

„ბანკი ქართუ“-ს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა

შპს „ჯი-ემ-პი“

მედიკამენტების წარმოება

02.04.1999

საქართველო, ქ. თბილისი, ქვემო 

ფონიჭალა, 65

www.gmp.ge

300-მდე თანამშრომელი საქართველოში, 

125-მდე – საზღვარგარეთ

1999 წლიდან დღემდე

დასრულებული, მიმდინარე

კომერციული კრედიტი; 

„აწარმოე საქართველოში“ 

50 მლნ. კოლოფი მედიკამენტი წელიწადში
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02 > სს „სარაჯიშვილი“
კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

ვებგვერდი

ელფოსტა

დასაქმებულთა რაოდენობა

„ბანკი ქართუ“-ს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

> ბრენდს „სარაჯიშვილი“ საკმაოდ დიდი და საინტერესო ისტორია აქვს:
1887 წელი – თბილისში დაარსებული ქარხანა პირველ პროდუქციას უშვებს. დავით სარაჯიშვილის კომპანია 
სწრაფად ვითარდება და ფართოვდება. იზრდება წარმოებული პროდუქციის სახეობები: ბრენდი, არაყი, 
ღვინო,ლიქიორი, რომი, აბსენტი და სხვა სპირტიანი სასმელები.

> 1954 წელი – თბილისში ახალი საწარმოს მშენებლობა სრულდება, სადაც თავს იყრის კომპანიის კუთვნილი 
მასალები სხვადასხვა ქვეყნებისა და ქალაქების საცავებიდან.

> 1995 წელი – საბჭოურ ხანაში სარაჯიშვილის მემკვიდრე – თბილისის კონიაკის ქარხანა ისევ კერძო 
საკუთრებაში გადადის და, ახალი მფლობელის ინიციატივით, მას სარაჯიშვილის სახელი უბრუნდება. ისტორიის 
სამახსოვროდ დღესაც „სარაჯიშვილის’’ სპირტსაცავებში განსხვავებული ასაკისა და ადგილ-წარმოშობის 
უნიკალური ქართული სპირტები ინახება, მათ შორის კი ყველაზე ძველი, 1893 წელს (სოფელ დიღმის 
ღვინომასალებიდან) თავად დავით სარაჯიშვილის მიერაა გამოხდილი.

> დღევანდელი  მდგომარეობით სს „სარაჯიშვილს’’ წარმოების სამი ძირითადი ხაზი გამოარჩევს:

    > კლასიკური ხაზი – სარაჯიშვილი 3*, სარაჯიშვილი 5*, სარაჯიშვილი VS, სარაჯიშვილი VSOP, 
       სარაჯიშვილი XO, სარაჯიშვილი EXTRA;
    > უნიკალური ხაზი – „დავით სარაჯიშვილი’’, „XX საუკუნე’’;
    > ვინტაჟური ხაზი – განსაკუთრებული სითხე, კონკრეტული თარიღის მიხედვით.

> კომპანია ასევე ფლობს უძველეს სპირტებს (XIX და XX საუკუნის სპირტები) და აწარმოებს არაყს „ივერიონი’’-ს 
სახელწოდებით.

> მომხმარებლისთვის მეტი ღირებულების შეთავაზების მიზნით, კომპანია აქტიურად მუშაობს თითოეული 
მათგანის განვითარებასა და პოპულარიზაციაზე.

> სს „სარაჯიშვილი“ წარმოებული პროდუქციის რეალიზაციას ახდენს როგორც ადგილობრივ, ასევე უცხოურ 
ბაზრებზე, კერძოდ რუსეთში, უკრაინასა და ბელორუსიაში.

სს „სარაჯიშვილი“

ალკოჰოლური სასმელების წარმოება 

27.09.1996

საქართველო, ქ. თბილისი, სარაჯიშვილის 

გამზ. N4

www.sarajishvili.com

info@sarajishvili.ge

155 თანამშრომელი

2006-დან დღემდე

დასრულებული

კომერციული კრედიტი; შეღავათიანი აგრო 

კრედიტი
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> სარაჯიშვილის ქართული ღვინის ბრენდის, რომელიც 
კლასიკური ტექნოლოგიის სრული დაცვით მზადდება, 
საწარმოებლად საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის 
საუკეთესო ყურძნის ჯიშები გამოიყენება. შედეგად მიიღება 
მაღალალკოჰოლური, ქარვისფერი სასმელი, რთული არომატითა 
და მსუბუქი, ხავერდოვანი გემოთი, თეთრი ღვინის ორჯერადი 
გამოხდით და მუხის კასრებში დაძველებით.

> სს „სარაჯიშვილს“ და სს „ბანკი ქართუს“ მრავალწლიანი 
ურთიერთობა აკავშირებთ. სხვადასხვა საბანკო პროდუქტების 
დახმარებით კომპანია მუდმივად აახლებს ჩამოსასხმელ 
ხაზებსა და არსებულ პროდუქტებს, ასევე ქმნის ახალ ბრენდებს. 
უკანასკნელ პერიოდში წარმატებით გაიხსნა კომპანიის საფირმო 
მაღაზია, ხოლო სახელმწიფო პროგრამა ,,შეღავათიანი 
აგროკრედიტის’’  ფარგლებში აღებული კრედიტით კახეთში 
ყვარლის რაიონში გაშენდა 94 ჰა ვენახი, აქედან 75 ჰა რქაწითელი 
და 19 ჰა საფერავი. ვენახებიდან მიღებულ მოსავალს კომპანია 
გადაამუშავებს თავისსავე საკონაიკე სპირტის გამოსახდელ 
ქარხანაში (საწარმომ ფუნქციონირება დაიწყო 2016 წლის 
სექტემბერში), რომელიც მდებარეობს თელავის რაიონში, სოფელ 
გრემში (საწარმო დაფინანსდა ასევე, სახელმწიფო პროგრამის 
„შეღავათიანი აგროკრედიტი’’ ფარგლებში).

> კომპანია მუდმივად ზრუნავს პროდუქციის ასორტიმენტის 
და ხარისხობრივი მაჩვენებლების ზრდაზე, პერიოდულად 
ანხორციელებს პროდუქციის რებრენდინგს.

> ახლო მომავალში სს ,,სარაჯიშვილს’’ დაგეგმილი აქვს 
უნიკალური ისტორიის მატარებელი ქართული ღვინის ბრენდის 
წარმოება, რომელიც გააერთიანებს სამი საუკუნის სპირტებს. ეს 
საკუპაჟე კომპოზიაცია მოიცავს XIX, XX, XXI საუკუნის სპირტებს. 
Trilogy გახდება კომპანიის უნიკალური ხაზის წარმომადგენელი.

> ნებისმიერი ძვირადღირებული პროდუქტი, რომლსაც 
კომპანია ფლობს დადებით ზეგავლენას ახდენს მის იმიჯზე და 
მომხარებლისთვის ის უფრო ფასეული ხდება. ამის თვალსაჩინო 
მაგალითია ამ ეტპზე ყველაზე ძვირადღირებული პროდუქტები: 
„დავით სარაჯიშვილი“ და „XX საუკუნე“.  
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ძლიერი ბანკი ძლიერი საქართველოსთვის

03 > შპს „ქართუ უნივერსალი“

> შპს „ქართუ უნივერსალი“ დაარსდა 1996 წელს და წარმოადგენდა სს „ქართუ ჯგუფის“ ერთ-ერთ საინვესტიციო 
პროექტს. 1997 წლიდან სს „ბანკი ქართუ“-ს დაფინანსებით დაიწყო ნაყინის საწარმოს მშენებლობა-აღჭურვა 
თბილისში, კახეთის გზატკეცილზე, რომელიც 1 წელიწადში დასრულდა და პირველად 1998 წლის ზაფხულის 
სეზონზე დაიწყო ნაყინის რეალიზაცია „თოლიას“ სავაჭრო  ნიშნით. მოგვიანებით კომპანიამ დამატებით დაიწყო 
ხორცის პროდუქტების წარმოება, კერძოდ გაყინული ხინკალი და პილმენი, საკუთარი ბრენდით.

> პერიოდულად კომპანია სარგებლობს კომერციული კრედიტებით, რომლითაც ხდება შპს „ქართუ უნივერსალის“ 
საწარმოს სარემონტო სამუშაოები, აღჭურვილობა-დანადგარების განახლება, სანაყინე მაცივრების ქსელის ზრდა, 
სადისტრიბუციო ავტო პარკის განახლება და სხვა. დღეის მდგომარებით საწარმო აღჭურვილია თანამედროვე 
იტალიური და ჩეხური წარმოების ნაყინის საწარმოო დანადგარებით და ჩამოსასხმელი ხაზებით. საწარმოს 
წარმადობა დღეში შეადგენს 36 ტონა ნაყინს და 5 ტონა ხორცპროდუქტს.

> 2006 წელს კომპანიის ერთპიროვნულმა დამფუძნებელმა სს “უნივერსალი-97“-მა კუთვნილი 100% წილი 
საზოგადოებაში გაასხვისა და შპს „ქართუ უნივერსალი“ შეძენილ იქნა ყაზბეგის ბიზნეს ჯგუფის ძირითადი 
აქციონერების მიერ.

> კომპანიას წლების განმავლობაში უკავია წამყვანი პოზიცია ქართულ ბაზარზე ნაყინის წარმოებაში 
და გამოირჩევა კონკურენტთა შორის. კომპანიის წარმატება პირველ რიგში მისი მენეჯმენტის და 
მაღალკვალიფიციური პერსონალის ერთსულოვანი შრომის შედეგია.

> ნაყინის წარმოება და რეალიზაცია ხდება სავაჭრო ნიშნით „თოლია“ და პრემიუმ კლასის სავაჭრო ნიშნით 
„კამპარა“. კომპანია აწარმოებს 20-მდე დასახელების ნაყინის პროდუქტს, მათ შორის:
ბრენდის „თოლია“ სავაჭრო ნიშნით ერთიანდება ნაყინი: „პლომბირი“, „ესკიმო“, „კონო“, „ესკიმა“, „ლოლო“, 
„სენდვიჩი“, „საოჯახო“ და „არომა“;
პრემიუმ ბრენდის „კამპარა“ სავაჭრო ნიშნით ერთიანდება ნაყინი: „ნუვო“, „ჯენიო“, „ინდიგო“ და „საოჯახო“.

> კომპანიას გააჩნია დისტრიბუციის საკუთარი ქსელი, ბრენდირებული მაცივრები და ჩამოსასხმელი ნაყინის 
გარე გაყიდვების ობიექტები, რაც წარმოდგენილია საქართველოს ყველა რეგიონში.

> საქართველო სრულად თვითუზრუნველყოფილია ნაყინის წარმოებით.

> კომპანიას დაგეგმილი აქვს ახალი ქარხნის მშენებლობა სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე 
საქართველოში“ ფარგლებში.

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

ვებგვერდი

ელფოსტა

დასაქმებულთა რაოდენობა

ბანკი ქართუს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა

შპს „ქართუ უნივერსალი“

ნაყინის წარმოება

25.07.1996

საქართველო, ქ. თბილისი, კახეთის 

გზატკეცილი, II ჩიხი 11

www.tolia.ge

fi nances@cartu-universal.com 

არასეზონზე – 200, სეზონზე – 500 

თანამშრომელი

1997 წლიდან დღემდე

დასრულებული

კომერციული კრედიტი

დღეში 36 ტონა ნაყინი
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04 > შპს „პოულტრი ჯორჯია“

> შპს „პოულტრი ჯორჯია“ დაარსდა 2002 წელს სს „თბილისის სანაშენე რეპროდუქტორის“ და სს „კოდას“ 
ბაზაზე. სათავო ოფისი და მეფრინველეობის ფერმა მდებარეობს ქ. თბილისის გარეუბანში, ლილოს 
დასახლებაში. წარმოება განლაგებულია 100 ჰა მიწის ფართობზე, საიდანაც 6,6 ჰა მოდის შენობა-ნაგებობებსა 
და ინფრასტრუქტურაზე, ხოლო დანარჩენი გამოიყენება სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებით. შპს „პოულტრი 
ჯორჯიას“ ძირითადი მიმართულებაა ქათმის კვერცხის (თეთრი, ყავისფერი) და ქათმის ხორცის წარმოება, 
რომელიც მომხმარებელს მიეწოდება სავაჭრო ნიშნით „კოდა“.
> 2010 წლიდან კომპანიამ, თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის ხარჯზე, განაახლა ბროილერის ჯიშის 
სახორცე ქათმის წარმოება და აღიჭურვა გერმანული ფირმის „ბიგ დაჩმენის“ საფრინველის მოწყობილობებით 
და ფრინველის გაზრდის თანამედროვე კლიმატ-კონტროლის კომპიუტერიზებული სისტემებით. ბროილერის 
საწარმოო ზონა მოიცავს 6 საფრინველეს, თითოეული – 32 ათასი ფრთის ტევადობით. საბროილერე წარმოება 
100 პროცენტით არის დატვირთული და მისი წლიური საწარმოო სიმძლავრეა 1200-1400 ტ. ბროილერის 
ხორცპროდუქტი.
> შპს „პოულტრი ჯორჯია“-ს თავისი პროდუქცია სავაჭრო ნიშნით „კოდა“ გააქვს საქართველოს ბაზარზე, 
რომლის 50 პროცენტი მოდის ქ. თბილისზე, ხოლო დანარჩენი 50 პროცენტი – საქართველოს სხვადასხვა 
რეგიონებზე. კომპანია თავისი პროდუქციით ქ. თბილისს საკუთარი დისტრიბუციის სამსახურის, ხოლო რეგიონებს 
ექსკლუზიური დისტრიბუტორების საშუალებით ამარაგებს. 
> შპს „პოულტრი ჯორჯიას“ ადგილობრივ ბაზარზე ქათმის ხორცის და კვერცხის წარმოების მნიშვნელოვანი 
წილი აქვს. 
> შპს „პოულტრი ჯორჯია“-ში დასაქმებულია 500-ზე მეტი თანამშრომელი. კომპანიის პროდუქცია, საკვები 
პროდუქტების ექსპერტთა შეფასებით 2009, 2010 და 2011 წლებში დასახელდა, როგორც საუკეთესო ქართული 
პროდუქტი და ზედიზედ სამჯერ გაიმარჯვა ნომინაციაში „ოქროს ბრენდი“. 
> წარმოებას ემსახურება კომპანიის ტერიტორიაზე მდებარე ფრინველის საკვების შემრევი თანამედროვე 
საამქრო.

> მართალია, დღევანდელი მდგომარეობით, ქართულ ბაზარს ანალოგიური პროდუქტით რამდენიმე 
კომპანია ემსახურება, მაგრამ შპს „პოულტრი ჯორჯია“, მათთან შედარებით, წარმოებული ხორცისა 

და კვერცხის ხარისხით, საქართველოს მასშტაბით საფირმო მაღაზიათა ქსელითა და საკუთარი 
სადისტრიბუციო სამსახურის გამო უპირატესობით სარგებლობს. 

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

ვებგვერდი

ელფოსტა

დასაქმებულთა რაოდენობა

„ბანკი ქართუ“-ს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა

შპს „პოულტრი ჯორჯია“

მეფრინველეობის ფაბრიკა

14.04.2002

საქართველო, ქ. თბილისი, ლილოს 

დასახლება, მეფრინველეთა ქ. N1ა

www. koda.ge

info@koda.ge

504 თანამშრომელი

2001-2013 წწ.

დასრულებული

კომერციული კრედიტი

90 მლნ კვერცხი, 1400 ტონა ხორცი და 1,5 

მლნ საინკუბაციო ბროილერის კვერცხი 

წელიწადში
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05 > შპს „გრადო“

> შპს „გრადო“ დაარსდა 2013 წლის 5 დეკემბერს კონკრეტული პროექტისათვის – დაბა აგარაში ხილის 
დისტილატების დამამზადებელი საწარმოს შექმნის მიზნით. კომპანიის გრძელვადიან გეგმას წარმოადგენს 
ადგილობრივი, მაღალხარისხიანი წარმოება, თანამედროვე ტექნოლოგიის გამოყენებით. მიმდინარე 
პერიოდისთვის აშენდა 800 მ2-ის საწარმოო ფართი და დამონტაჟდა თანამედროვე იტალიური ტექნოლოგიური 
ხაზები, აქედან ერთ-ერთი იმუშავებს იშვიათი და ეგზოტიკური ჯიშის ნედლეულზე, როგორიცაა – კენკრა, 
შინდი, თუთა და სხვა. ამასთანავე, იტალიელი ტექნოლოგები სეზონის განმავლობაში ქართველ სპეციალისტებს 
დაეხმარებიან კვალიფიკაციის ამაღლებაში, ხოლო მომავალში საწარმოს სრულად გაუძღვებიან ქართველი 
სპეციალისტები. წარმოების პირველ ეტაპებზე დაგეგმილია წლიურად 5 000 ტ. ინდუსტრიული ჯიშების ვაშლის, 
ატამის და ქლიავის გადამუშავება და მისგან 300 ტ. დისტილატის დამზადება.

> წარმოების პროცესში არ გამოიყენება თითქმის არავითარი დამატებითი ნედლეული. ფერმენტაციის 
პროცესის დასაწყებად გამოყენებული იქნება საფუარი. ხილის დისტილატების გამოხდა იწარმოებს სეზონურად, 
ყოველდღიურად – ივნისიდან ნოემბრის ჩათვლით.

> ხილის დისტილატის მომხმარებლები არიან არყისა და ლიქიორის მწარმოებელი ქარხნები. 
შპს „გრადოს“ მიერ წარმოებული პროდუქციის გასაღების ძირითადი ბაზრებია რუსეთი, უკრაინა და 
ევროკავშირის ქვეყნები, ხოლო ალტერნატიული ბაზარია აშშ.

> პროექტის ჯამური საინვესტიციო ღირებულება 4 მლნ აშშ დოლარია.

> კომპანია აწარმოებს 100%-ით საექსპორტო პროდუქციას. აღნიშნული წარმოება მნიშვნელოვანია, როგორც 
რეგიონის, ასევე მთლიანად საქართველოს სოფლის მეურნეობის დარგის განვითარებისთვის.

> კომპანია შემდგომ ეტაპზე საკუთარი ხილის ბაღების გაშენებას გეგმავს. 

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

დასაქმებულთა რაოდენობა

„ბანკი ქართუ“-ს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა

შპს „გრადო“

ხილის დისტილატების წარმოება

05.12.2013

საქართველო, ქ. ქარელი, დაბა აგარა

20 თანამშრომელი

2015 წლიდან დღემდე

მიმდინარე

კომერციული კრედიტი; 

შეღავათიანი აგრო კრედიტი

დღეში 35 ტ. ხილი
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06 > შპს „ახალი სკოლა“

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

ვებგვერდი

ელფოსტა

დასაქმებულთა რაოდენობა

ბანკი ქართუს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა

> შპს „ახალი სკოლა“ დაარსების დღიდან თანაბარ ყურადღებას უთმობს მოსწავლეთა აღზრდას და განათლებას, 
მუშაობის პროცესში იყენებს საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილებას. დღევანდელი მდგომარეობით, სკოლაში 
80 მასწავლებელი მუშაობს, რომლებიც, ერთდროულად 650-ზე მეტ მოსწავლეს აძლევს განათლებას.

> იმისათვის, რომ მოსწავლე XXI საუკუნის მსოფლიოს წარმატებული და ღირსეული მოქალაქე გახდეს, 
გარდა მაღალი აკადემიური მოსწრებისა, აუცილებელია მისი აღზრდა ისეთ ზოგადსაკაცობრიო 
ფასეულობებზე, როგორებიცაა: პატიოსნება, პასუხისმგებლობა, პრინციპულობა, მზრუნველობა, გაბედულობა, 
კომუნიკაბელურობა, ტოლერანტობა. საჭიროა მას ჰქონდეს კრიტიკული აზროვნებისა და პრობლემის გადაჭრის 
უნარები, შეეძლოს კვლევა-ძიება და იყოს გაწონასწორებული ადამიანი. სწორედ ამ ფასეულობებს ეფუძნება 
საერთაშორისო ბაკალავრიატის ორგანიზაციის საგანმანათლებლო კონცეფცია, რაც იმის საწინდარი გახდა, 
რომ უკვე 2003 წელს „ახალი სკოლა“ საერთაშორისო ბაკალავრიატის დაწყებითი კლასების პროგრამის 
(PYP) დანერგვას შეუდგა. ამავე წელს სკოლა ამ ორგანიზაციის წევრობის კანდიდატი გახდა. საერთაშორისო 
ბაკალავრიატის ორგანიზაციაში, 2012 წლის მონაცემებით, მსოფლიოს 143 ქვეყნის 3 485-ზე მეტი სკოლაა 
გაწევრიანებული. ამ ორგანიზაციის წევრობა ნიშნავს მსოფლიოში აღიარებულ საგანმანათლებლო 
სტანდარტების სრულ დაკმაყოფილებას.

> 2008 წელს „ახალმა სკოლამ“ საერთაშორისო ბაკალავრიატის ორგანიზაციის დაწყებითი კლასების პროგრამის, 
2010 წლის იანვარში ამავე ორგანიზაციის სადიპლომო პროგრამის და ამავე წლის გახაფხულზე საბაზო სკოლის 
პროგრამის ავტორიზაცია გაიარა, რაც იმას ნიშნავს, რომ „ახალი სკოლა“, პირველად საქართველოს ისტორიაში, 
თავის მოსწავლეებს საერთაშორისო განათლების სრულ ციკლს სთავაზობს. „ახალი სკოლა“ ერთადერთი სკოლაა 
საქართველოში, რომელსაც საერთაშორისო ბაკალავრიატის ორგანიზაციის სამივე პროგრამის ავტორიზაცია 
აქვს მიღებული.

> სკოლაში ორი განყოფილება მუშაობს – ქართულენოვანი და ინგლისურენოვანი. ინგლისურენოვან 
განყოფილებაში მიწვეულია ინგლისელი, ამერიკელი, კანადელი, ირლანდიელი მასწავლებლები. 
ქართულენოვან განყოფილებაში სწავლება ეროვნული და საერთაშორისო ბაკალავრიატის პროგრამების 
მიხედვით მიმდინარეიობს.

> ინგლისურენოვან განყოფილებაში სწავლება საერთაშორისო ბაკალავრიატის პროგრამებით ხორციელდება. 
ეს პროგრამებია: დაწყებითი კლასების პროგრამა (PYP) 3-დან 12 წლამდე მოსწავლეთათვის, საბაზო სკოლის 
პროგრამა (MYP) 12-დან 16 წლამდე მოსწავლეთათვის.

> ქართული განყოფილების XI-XII კლასებში სწავლება ეროვნული პროგრამით მიმდინარეობს, ხოლო 
ინგლისურ განყოფილების XI-XII კლასებში კი საერთაშორისო ბაკალავრიატის სადიპლომო პროგრამით (DP).

> აღსანიშნავია, რომ სკოლას აქვს ინგლისური ენის სპეციალური კურსები და სახელმძღვანელოები.

შპს „ახალი სკოლა“

საერთაშორისო სკოლა

13.01.1999

საქართველო, ქ. თბილისი, წყნეთის 

გზატკეცილი, N35

www.newscoolgeorgia.com

Admin_info@newschoolgeorgia.com

80 თანამშრომელი

1999 წლიდან დღემდე

დასრულებული

კომერციული კრედიტი

650 მოსწავლე 
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> შპს „ნიუ ჰოსპიტალს“ არის მულტიპროფილური კლინიკა, რომელიც დაარსდა 2007 წლის 18 ივნისს. იგი 
წარმოდგენილია 16 განყოფილებითა და 150 საწოლით (აქედან, 30 ინტენსიური მკურნალობის განყოფილებაში).  
კლინიკაში ხორციელდება სტაციონარული და ამბულატორიული სერვისები. 

> თითოეულ დეპატრამენტში არის მომსახურების ფართო სპექტრი და დასავლეთ ევროპის სტანდარტების 
შესაბამისი მაღალი დონის მკურნალობა. კომპანია მჭიდროდ თანამშრომლობს ევროპის საავადმყოფოებთან 
და სპეციალისტებთან.

> ამბულატორიული განყოფილება ამოქმედდა 2011 წლის აგვისტოში, ხოლო სტაციონარული განყოფილება 
სრულად გაიხსნა 2011 წლის დეკემბერში და  სწრაფადვე განვითარდა. 

> კომპანია კონკურენტებისგან მკურნალობის ხარისხითა და მაღალტექნოლოგიური აღჭურვილობით 
განსხვავდება. გარდა ამისა, კლინიკაში არსებობს უწყვეტი კავშირი ტექნოლოგიასა და სამედიცინო კომპეტენციას 
შორის. ეს არის უმთავრესი გზა, რომლითაც კომპანიას უმაღლესის სტანდარტების სამედიცინო მომსახურების 
შენარჩუნება შეუძლია. კომპანია ორიენტირებულია შემდეგ მიმართულებებზე: ოფთალმოლოგია, ორთოპედია, 
ტრამვატოლოგია, ნეიროქირურგია, ნევროლოგია, ზოგადი ქირურგია, კარდიოლოგია და სხვა.  ამასთანავე, 
ხარისხის მართვითა და სამეცნიერო კვლევებით მუდმივად აუმჯობესებენ მკურნალობის მეთოდებს. კლინიკის 
უპირველესი პრიორიტეტია პაციენტთა უსაფრთხოების და მათი მომსახურების მაღალი დონის უზრუნველყოფა, 
გარდა ამისა, მათ მიმართ კეთილგანწყობილი და პასუხისმგებლობასა და ვალდებულებაზე დაფუძნებული 
დამოკიდებულებაც კომპანიის უნიკალურობას უფრო მკვეთრად უსვამს ხაზს.

> კომპანია წარმოადგენს PSP ჯგუფში შემავალ კლინიკას. კომპანიის მთლიანი აქტივები შეადგენს 35 მლნ. ევროს.

> მიმდინარეობს კლინიკის მშენებლობის მეორე ეტაპი და დაგეგმილია დამატებით 10 მლნ ევროს ინვესტიცია. 
ობიექტს საბოლოოდ დაემატება სხვადასხვა პროფილის სამი სტაციონარი, ამბულატორიას დაემატება 4 
სართული, თითო 800 მ2, ასევე 3 ცენტრალური საოპერაციო 2 ყელ-ყურ-ცხვირის საოპერაციო. რეანიმაციაში 
დაემატება 12 საწოლი. 

> შპს „ნიუ ჰოსპიტალსმა“ 2016 წლის 13 სექტემბერს 5 წლის იუბილე აღნიშნა. ამ პერიოდში 288 ათას 
პაციენტს გაეწია კვალიფიციური სამედიცინო მომსახურება, მათ შორის 20 ათასზე მეტ უცხოელს. 

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

ვებგვერდი

ელფოსტა

დასაქმებულთა რაოდენობა

ბანკი ქართუს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა

შპს „ნიუ ჰოსპიტალს“ 

სამედიცინო მომსახურება

18.06.2007

საქართველო, ქ. თბილისი, 

კრწანისის ქ. N12

www.newhospitals.ge

offi ce@newhospitals.ge

700-მდე თანამშრომელი

2007 წლიდან დღემდე

დასრულებული/მიმდინარე

კომერციული კრედიტი

16 განყოფილება, 150 საწოლი
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08 > შპს „დუგლაძეების ღვინის კომპანია“

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

ვებგვერდი

ელფოსტა

დასაქმებულთა რაოდენობა

„ბანკი ქართუ“-ს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა

> შპს „დუგლაძეების ღვინის კომპანია“ დაფუძნდა 2004 წელს და მისი საქმიანობის სფეროს წარმოადგენს 
ალკოჰოლური სასმელების (ღვინო, შამპანიური, კონიაკი) წარმოება და რეალიზაცია. კომპანია ფლობს საკუთარ 
ვენახებს საქართველოს მეღვინეობის სხვადასხვა რეგიონებში – კახეთში, იმერეთსა და ქართლში. გარდა ამისა, 
შპს „დუგლაძეების ღვინის კომპანია“ ქართველი გლეხებისა და ფერმერებისგან ყიდულობს ყოველწლიურად 
2 000 ტონაზე მეტი მაღალი ხარისხის ყურძენს, რომელიც მკაცრად ირჩევა ხარისხისა და ჯიშობრივი სიწმინდის 
ნიშნით. 

> „დუგლაძეების ღვინის კომპანია“ აღჭურვილია მსოფლიოში აღიარებული კომპანიების მიერ წარმოებული 
მანქანა-დანადგარებით, როგორებიცაა „Della Toffola“, „Krones“, „Cavagninno & Gatti“, „Seitz Enzinger Noll“. მათი 
წარმადობა საათში 15 000 ბოთლია. საწარმოში ასევე განთავსებულია თანამედროვე ლაბორატორია ყველა 
საჭირო ფიზიკური და ქიმიური ფართო სპექტრის ანალიზის ჩასატარებლად. სერტიფიცირებულია ISO 22000-ის 
მიხედვით.

> კომპანიის მიერ წარმოებული პროდუქციის ძირითადი ექსპორტიორი ქვეყნებია რუსეთი და ჩინეთი. თუმცა, 
ამავე დროს, ახალი ბაზრების ათვისების მიზნით, სხვადასხვა ქვეყნებთან აქტიური მოლაპარაკება მიმდინარეობს.

> მიმდინარე ეტაპზე შპს „დუგლაძეების ღვინის კომპანია“ აწარმოებს როგორც სუფრის (თეთრი და წითელი), 
ასევე ადგილობრივი წარმოშობის (ხვანჭკარა, ქინძმარაული, ტვიში, წინანდალი და ა. შ.) ღვინის, ფაქტობრივად, 
ყველა სახეობას. აგრეთვე, კომპანია ამზადებს კონიაკს: „ენისელი“, „თბილისი“, „გრემი”, „ვარციხე“, „ძალიან 
ძველი“, „5 წლიანი“ და „3 წლიანი“ და, ამასთანავე, განაახლა შამპანურის „სამეფო“ ჩამოსხმა. 

> კომპანიის ისტორიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო ის, რომ 2013 წელს მან „ბანკი ქართუ“-ს 
კრედიტით შეიძინა შპს „ვარციხის კონიაკის ქარხანა“. ამავე კრედიტის ფარგლებში, მოწესრიგდა საწარმოს 
ტერიტორია, აღდგა ადმინისტრაციული შენობა, საწარმოო ფართის ნაწილი, შეძენილ იქნა ყურძნის 
მიმღები, იტალიური წარმოების მოწყობილობა-დანადგარები და ცისტერნები. შედეგად, ათწლიანი პაუზის 
შემდეგ, 2014 წელს, შპს „ვარციხის კონიაკის ქარხანა“-მ განაახლა ყურძნის მიღება. დღევანდელი 

მდგომარეობით, კომპანია წარმატებით საქმიანობს და უზრუნველყოფს პროდუქციის მაღალ ხარისხს, 
რისი დასტურიც არაერთი საპატიო ჯილდოა სხვადასხვა გამოფენებზე. 

შპს „დუგლაძეების ღვინის კომპანია“

ალკოჰოლური სასმელების წარმოება

08.09.2004

საქართველო, ქ. თბილისი, ახვლედიანის 

ჩიხი N8

www.dwc.ge

info@dwc.ge

100-მდე ადამიანი

2004 წლიდან დღემდე

დასრულებული/მიმდინარე

კომერციული კრდიტი; შეღავათიანი აგრო 

კრედიტი

საათში 15 000 ბოთლი
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09 > ჯგუფი „ფავორიტი“
კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

ვებგვერდი

ელფოსტა

დასაქმებულთა რაოდენობა

„ბანკი ქართუ“-ს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

ჯგუფი „ფავორიტი“ აერთიანებს შემდეგ წარმატებულ კომპანიებს: 

 > შპს „ფავორიტი სტილი“
 > შპს „ფავორიტი პაკი“
 > შპს „ფავორიტი ედვერთისმენთ“
 > შპს „პრინტ ოფისი“
 > შპს „დამზადებულია საქართველოში N1“. 

> სტამბა „ფავორიტი“ წამყვანი კომპანიაა ქართულ პოლიგრაფიულ ბაზარზე. აღსანიშნავია, რომ დღეს, 
სრულ პოლიგრაფიულ სერვისთან ერთად, „ფავორიტი“ ბეჭდური რეკლამის დამზადებასა და განთავსებასაც 
უზრუნველყოფს. კომპანია დაკომპლექტებულია კვალიფიციური კადრებით, რომლებიც მკაცრად იცავენ 
დაწესებულ სტანდარტებს და ყოველთვის იღვწიან უკეთესი შედეგისთვის. კომპანიის ძირითადი პროდუქციაა: 
წიგნები, ბლოკნოტები, ფოლდერები, ჟურნალები, ბლანკები, სამედიცინო დოკუმენტაცია, კონვერტები, 
ბროშურები, ასლგადამღები ბლანკები, ვაუჩერები ნუმერაციით და მის გარეშე და სხვა. ბიზნესის მოთხოვნებიდან 
გამომდინარე, კომპანია კვირაში 7 დღე, 24 საათის განმავლობაში მუშაობს. აქ შექმნილია ყველა პირობა 
იმისათვის, რომ შეკვეთა უმოკლეს ვადაში, მისაღებ ფასად და ხარისხიანად დამზადდეს; პროდუქციის ადგილზე 
მიტანა დღე-ღამის განმავლობაში ხორციელდება. კომპანიის სტამბა „ფავორიტის“ მთავარი კონკურენტული 
უპირატესობა მის მაღალტექნოლოგიურ დანადგარებსა და საწარმოო ბაზის მოცულობაშია.
> შპს „ფავორიტი პაკი“ დაარსდა 2009 წლის 16 სექტემბერს და მისი ძირითადი საქმიანობაა ქაღალდის ჭიქების 
დამზადება და რეალიზაცია. „ფავორიტი პაკის“ მომხმარებლები არიან ისეთი კომპანიები, როგორებიცაა 
„კოფეინი“, „ასორტი“, „ანტრე“, „ლეგატო“, „გუდვილი“, „სმარტი“ და სხვა, რომელთა დაკვეთა თვეში 50 000 ცალ 
ერთეულს აჭარბებს. 2014 წლის ნოემბერში კომპანია „ბანკი ქართუ“-მ დააფინანსა. თანხა გამოყენებულ იქნა 
ქაღალდის ჭიქების დამამზადებელი დანადგარის შესაძენად. 
კომპანიის კონკურენტები არიან მხოლოდ იმპორტიორი კომპანიები. საქართველოში იდენტური წარმოება არ 
არსებობს. 

> კომპანია „ფავორიტი ედვერთისმენთი“ 2012 წლის თებერვალში დაარსდა, მისი საქმიანობის სფეროს 
წარმოადგენს სარეკლამო ბეჭდვა. შპს „ფავორიტი ედვერთისმენთი“-მ საქმიანობის დაწყებისას 

დამფუძნებლებისა და მეკავშირე კომპანიებისგან მოძიებული, სესხად მიღებული თანხებით მოახერხა 
აუცილებელი დანადგარების შეძენა. ამასთან, გამოცდილი მენეჯმენტის მეშვეობით შეძლო, 

მოკლე პერიოდში დაეინტერესებინა მსხვილი დამკვეთები, მათ შორის კომერციული 

ჯგუფი „ფავორიტი“

საგამომცემლო-პოლიგრაფიული მომსახურება 

16.09.2009

საქართველო, ქ. თბილისი, ჩუბინაშვილის ქ.N50 

www.phfavorite.ge

info@phfavorite.ge

205 თანამშრომელი

2010 წლიდან დღემდე

მიმდინარე

კომერციული კრედიტი; „აწარმოე 

საქართველოში“ 
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ბანკები. კომპანიამ, ასევე, სს „ბანკი ქართუ“-დან, ძირითადი და 
საბრუნავი საშუალებების შეძენის მიზნით, აიღო სესხები. კომპანია 
მომხმარებლებს, ძირითადად, სთავაზობს გარე რეკლამას, რომელშიც 
იგულისხმება ბილბორდების, ბანერების, მინების, ბანკომატების 
„ქუდების“ გაფორმება, შტენდერები, აბრები, მანათობელი ყუთები 
(ლაითბოქსი), მოცულობითი და ბრტყელი ბეჭდვა, შენობების 
ფასადების გაფორმება-შეფუთვა, სავაჭრო ჯიხურების დიზაინის 
შექმნა და მონტაჟი, გზისა და მისამართების მანიშნებლები, რკინის 
კონსტრუქციები, ავტომობილების ბრენდინგი და სხვა. კომპანიის 
ძირითადი კონკურენტული უპირატესობებია გამოცდილი მენეჯმენტი 
და ძლიერი საწარმოო ბაზა.
> შპს „პრინტ ოფისი“ (ყოფილი „ფავორიტ დიჯითალი“) შეიქმნა 
2012 წლის 28 სექტემბერს და დაარსების დღიდან „ბანკი ქართუ“-ს 
კლიენტია. 
> თავდაპირველად ბიზნესჯგუფის საქმიანობის ძირითადი 
მიმართულება იყო ოფსეტური ბეჭდვა, რომლის მეშვეობით იბეჭდება 
დიდტირაჟიანი პროდუქცია, მაგალითად ჟურნალ-გაზეთები და სხვა. 
თუმცა, გამომდინარე იქიდან, რომ ბაზარზე არსებობს დიდი მოთხოვნა 
მცირეტირაჟიან, შედარებით დაბალი ხარისხის და იაფფასიან ნაბეჭდ 
პროდუქციაზე, გადაწყდა, რომ ჩამოყალიბებულიყო ციფრული ბეჭდვის 
მიმართულება, რაშიც ჩართულია შპს „პრინტ ოფისი“. იგი აწარმოებს 
სხვადასხვაგვარ პროდუქციას, რაც დამოკიდებულია შემკვეთის 
სურვილზე, თუმცა, ძირითადი პროდუქტებია: სავიზიტო და მისალოცი 
ბარათები, საქაღალდეები, ბლანკები, ბილეთები, კონვერტები, 
კატალოგები, კალენდრები, სტიკერები, მცირეტირაჟიანი წიგნები, 
მოსაწვევები, ბანერები, ბროშურები, ბუკლეტები, ტრიპლეტები, 
ნებისმიერ მყარ ზედაპირზე ბრენდირება და სხვა. ციფრული ბეჭდვის 
უპირატესობა იმაში მდგომარეობს, რომ ტრადიციული სტამბებისგან 
განსხვავებით პროდუქცია შეიძლება დამზადდეს ნებისმიერი 
რაოდენობით, რაც უფრო მოქნილს ხდის შპს „პრინტ ოფისი“-ს საქმიან 
პროცესს. პროდუქციის ფასები დამოკიდებულია შესრულებული 
სამუშაოს სირთულეზე. 
> შპს „დამზადებულია საქართველოში N1“ დაფუძნდა 2014 წლის 05 
ივნისს. კომპანიის დაარსების მიზანი იყო, 2014 წლის ბოლოსთვის 
შეექმნა ადგილობრივი მაღალხარისხიანი წარმოება, რომლის 
ძირითადი მიმართულება იქნებოდა სხვადასხვა ეტიკეტების და 
იარლიყების წარმოება, როგორც ჩვეულებრივ, ასევე თვითწებად 
ქაღალდზე. კომპანიის დამფუძნებლების და მენეჯმენტის 
გამოცდილების გათვალისწინებით, იგეგმება საქართველოს ბაზარზე 
ანალოგიური ტიპის იმპორტირებული პროდუქციის, დაახლოებით, 45 
პროცენტის ჩანაცვლება. აღნიშნული წარმოების შესაქმნელად შეირჩა 
ევროპაში წარმოებული თანამედროვე ტიპის ციფრული ბეჭდვის 
დანადგარები, რომლებიც უზრუნველყოფს მაღალ ხარისხს, წარმოების 
დროისა და ხარჯვის ეკონომიას. კომპანიამ 2014 წელს აღნიშნული 
პროექტი დააფინანსა „ბანკი ქართუს“ დახმარებით, სახელმწიფო 
პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ ფარგლებში. კომპანიის 
მიერ წარმოებულ ძირითად პროდუქტებს და მომსახურებებს 
წარმოადგენს: დაბეჭდილი ლენტები და მოოქროვილი 
ეტიკეტები, წყალგამძლე სტიკერები და ბილეთები 
შერჩევითი ლაქით, ეტიკეტები, სტიკერები, ბილეთები, 
ანოტაციები, დაბრენდილი ლენტები.
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ძლიერი ბანკი ძლიერი საქართველოსთვის

10 > სასტუმრო „ამბასადორი“

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

ფაქტობრივი მისამართი

ვებგვერდი

„ბანკი ქართუ“-ს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა

> ინდ. მეწარმე „თორნიკე ქებურია“ სს „ბანკი ქართუ“-სთან თანამშრომლობდა 2013-2014 წლებში. აღნიშნულ 
პერიოდში ბანკის კომერციული კრედიტით დაფინანსდა ახალი სასტუმროს „ამბასადორი“ მშენებლობა.
სასტუმრო „ამბასადორი“ ოთხვარსკვლავიანი თანამედროვე ტიპის სასტუმროა, რომელიც განთავსებულია 
თბილისის ისტორიულ ცენტრში, კერძოდ, მდინარე მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე, ანჩისხატის ეკლესიასა და 
ბერიკების ძეგლს შორის. სასტუმროდან ფეხით სავალ მანძილზეა თბილისის ფინანსური ცენტრი, მაღაზიები, 
მუზეუმები, გალერეები, თეატრები და კულტურული სანახაობები. 

> სასტუმროში განთავსებულია 42 ნომერი და თითოეული მათგანი, საპრეზიდენტო ლუქსის ჩათვლით, 
არის ინდივიდუალურად მოწყობილი და კლასიკური და თანამედროვე დიზაინის ელემენტების კომბინაციას 
წარმოადგენს. „ამბასადორში“ ნომრების უმრავლესობა აივნიანია, საიდანაც მდინარე მტკვარზე, ძველი თბილისის 
ქუჩებსა თუ ზამთრის ბაღზე შესანიშნავი ხედი იშლება. სასტუმროს თითოეული ნომერი კეთილმოწყობილია 
ყველა ისეთი თანამედროვე საშუალებით, როგორებიცაა ტელევიზორი სატელიტური არხებით, სამუშაო 
მაგიდა, ტელეფონი, კონდენციონერი ინდივიდუალური სამართავი პულტით, მინი-ბარი და ფართო სააბაზანო 
ოთახი. სასტუმროში ასევე წარმოდგენილია საკონფერენციო დარბაზი, რომელიც გათვლილია 100 ადამიანზე. 
დარბაზი აღჭურვილია ყველა საჭირო თანამედროვე აუდიო-ვიდეო მოწყობილობით. გარდა ამისა, სასტუმროში 
გამოყოფილია სპეციალური ელეგანტურად მოწყობილი ოთახი 30 ადამიანზე VIP შეხვედრებისთვის.
„ამბასადორის“ ტერასაზე, ასევე, განთავსებულია რესტორანი, სადაც მზარეულები შემოგთავაზებენ უგემრიელესი 
ქართული და ინტერნაციონალური კერძების ფართო არჩევანს. 

> აღსანიშნავია, რომ თავისი შესანიშნავი ადგილმდებარეობით, საუკეთესო თანამედროვე კეთილმოწყობითა და 
თავაზიანი პერსონალით, სასტუმრო „ამბასადორმა“ მოკლე დროში მოიპოვა ურყევი რეპუტაცია.

> ქ. თბილისში და ზოგადად საქართველოში, სასტუმრო ბიზნესი საკმაოდ მზარდი სფეროა, სადაც სასტუმრო 
„ამბასადორს“ თავისი თვალსაჩინო ადგილი უკავია.

ინდ. მეწარმე „თორნიკე ქებურია“ 

სასტუმრო მომსახურება

საქართველო, ქ. თბილისი, შავთელის ქ. N13

www.ambasadori.ge

2013-2014 წწ.

დასრულებული

კომერციული კრედიტი

42 ნომერი
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ძლიერი ბანკი ძლიერი საქართველოსთვის

11 > შპს „ახალი ბაღი“

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

ვებგვერდი

ელფოსტა

დასაქმებულთა რაოდენობა

„ბანკი ქართუ“-ს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა

> შპს „ახალი ბაღი“ გორის რ-ის სოფ. გარეჯვარში აწარმოებს მაღალხარისხიან, ფიტოსანიტარულად სუფთა 
ხილის თესლოვან და კურკოვან კულტურებს, ასევე – სანერგე მასალის სრულ ასორტიმენტს.

> კომპანია აქტიურად თანამშრომლობს სახელმწიფო სტრუქტურებთან: ა(ა)იპ „სოფლის მეურნეობის 
პროექტების მართვის სააგენტო“-სა და სსიპ „სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი“-ს მიერ 
შპს „ახალი ბაღი“ შეყვანილია სანერგე მეურნეობების სიაში და აქტიურად მონაწილეობს მრავალწლიანი 
კულტურების ბაღების გაშენების პროექტში – „დანერგე მომავალი“. პროდუქციას ყიდის ადგილობრივ 
მოსახლეობასა და ფერმერებზე.

> ი/მ დავით რობანიშვილმა 2013 წელს შეიძინა 300 ჰა სასოფლო-სამეურნეო და არასასოფლო-სამეურნეო მიწის 
ნაკვეთები გორის რ-ნში. მან განხორციელებული 1 მლნ ლარამდე ინვესტიციით განავითარა სანერგე მეურნეობა 
20 ჰა სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფართობზე, სადაც კომპანიამ უზრუნველყო ვაშლის, ბლის, ქლიავის, ჟოლოს, 
მაყვლის, მარწყვის და სხვა ნერგების გამოყვანა-რეალიზაცია.

> 2015 წელს დაიწყო სამაცივრე მეურნეობის მშენებლობა, რომელიც მიმდინარე წლის ივლისში დასრულდა. 

> კომპანია განახორციელებს მოსახლეობისგან სხვადასხვა ხილის და ბოსტნეულის შესყვიდვას, რომელსაც 
დაასაწყობებს მაცივარში 2-3 თვის განმავლობაში. რეალიზაცია მოხდება ზამთრის თვეებში. 

> სამაცივრე შენობა არის 700 ტონამდე ტევადობის, რომელიც აღიჭურვა თანამედროვე ტექნოლოგიების 
შესაბამისი სამაცივრე დანადგარებით. 

> კომპანიას დაგეგმილი აქვს საკუთარი 300 ჰა ტერიტორიის სრულად ათვისება თანამედროვე ხილის ბაღების 
და სანერგე მეურნეობის განსავითარებლად. 

> მაცივარი გამოყენებული იქნება ასევე საკუთარი ბაღებიდან მიღებული მოსავლის დასაბინავებლად.

შპს „ახალი ბაღი“

სანერგე მეურნეობა

29.07.2013

საქართველო, ქ. გორი, სოფელი გარეჯვარი

www.sanerge.ge

info@sanerge.ge

45 თანამშრომელი

2015 წლიდან დღემდე

მიმდინარე

შეღავათიანი აგრო კრედიტი;

„დანერგე მომავალი“

წელიწადში 200 000 ძირი ნერგი 
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12 > შპს „ჯ.ლ.ს.“

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

დასაქმებულთა რაოდენობა

ბანკი ქართუს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა

> შპს  „ჯ.ლ.ს.“  ჩამოყალიბდა 2008 წლის 16 ივლისს, რომელიც თავდაპირველად საქმიანობას ახორციელებდა 
შპს „პიუნიკ ჯორჯია“-ს სახელით.

> კომპანიას ჰყავს ქათმის მეხორცული ჯიშის სადედე გუნდები, რომელიც ჩამოყავს უნგრეთიდან. იგი რეალიზაცას 
უკეთებს სადედე გუნდის მიერ დადებულ კვერცხს და ამ კვერცხიდან გამოჩეკილ წიწილს.

> ბიზნესის გაფართოვების მიზნით, 2013 წელს კომპანიამ და „ბანკი ქართუ’’-მ გააფორმეს თანამშრომლობის 
ხელშეკრულება სახელმწიფო პროგრამის „შეღავათიანი აგროკრედიტის’’ ფარგლებში და მიღებული 
დაფინანსებით გაიხსნა ახალი ფერმა, სადაც ხდება სადედე გუნდის გაჩერება 5 თვემდე, სანამ ფრინველი 
დაიწყებს კვერცხის დებას. აღნიშნული ინვესტიციით გაიზარდა როგორც კომპანიის წარმადობა, ასევე გაორმაგდა 
დასაქმებულთა რაოდენობა.

> ერთ ფერმაში არამდებელი სადედე გუნდის 5 თვემდე გაჩერება, ხოლო მეორე ფერმაში 5 თვეზე მეტი ასაკის 
სადედე გუნდების გაჩერება მეტყველებს კომპანიის მაღალ სტანდარტებზე. აღნიშნული კომპანიას თავიდან 
აცილებს უკვე კვერცხის მდებლებსა და ახალგაზრდა გუნდებს შორის ვირუსის გავრცელების შესაძლებლობას.

> ახალ ფერმაში ამუშავდა ინკუბატორი, რაც კომპანიას საშუალებას აძლევს კლიენტებს საკუთარ ინკუბანტორში 
გამოჩეკილი წიწილები მიაწოდოს.
 
> შპს „ჯ.ლ.ს.“-ის მომხმარებლები არიან მცირე და საშუალო ზომის მეფრინველეობის ფაბრიკები. ასევე უამრავი 
თვით დასაქმებული, რომელიც ყიდულობს კომპანიისგან წიწილს, ზრდის მათ სახლის პირობებში, შემდეგ კლავს 
და ყიდის როგორც სოფლის ქათამს.

> კომპანიამ ჩაანაცვლა იმპორტი და საქართველოდან დაიწყო წარმოებული პროდუქციის ექსპორტი 
აზერბაიჯანსა და სასომხეთში. 

შპს „ჯ.ლ.ს.“

მეფრინველეობის ფერმა

16.07.2008

საქართველო, ქ. კასპი, სოფელი ნოსტე

86 თანამშრომელი

2013 წლიდან დღემდე

დასრულებული

შეღავათიანი აგრო კრედიტი

თვეში 750 000 ცალი საინკუბაციო კვერცხი 
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13 > შპს „ბესიკის ბიზნეს ცენტრი“

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

„ბანკი ქართუ“-ს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა

> შპს „ბესიკის ბიზნეს ცენტრი“ მრავალფუნქციური კომპლექსია თბილისის ცენტრში, სასტუმროს 
„თბილისი მერიოტი“ მოპირდაპირე მხარეს, ბესიკის ქ. N4-ში,  რაც ხელსაყრელ პირობებს ქმნის ბიზნესის 
განვითარებისთვის. მრავალფუნქციური კომპლექსი შედგება საცხოვრებელი, სასტუმრო, 
საოფისე და კომერციული ფართებისგან. 

> შენობა დაპროექტებულია ცნობილი ქართული და უცხოური არქიტექტურული კომპანიების მიერ: 

• Top Design (საქართველო);
• Giora Gur and Partner Architects Ltd (ისრაელი);
• Art Studio (საქართველო).

> შპს „ბესიკის ბიზნეს ცენტრი“ და სს „ბანკი ქართუ“ 2007 წლიდან თანამშრომლობენ, რომლის ფარგლებში 
დაფინანსდა აღნიშნული ბიზნესცენტრის მშენებლობა. 

> ცენტრში განთავსებულია 41 ოფისი, ასევე მიწისქვეშ გათვალისწინებულია სამსართულიანი ავტოსადგომი 150 
მანქანისთვის. პირველ სამ სართულზე განთავსებულია ოფისები,  IV და V სართულებზე – სასტუმრო, 
ხოლო ბოლო სართულები განკუთვნილია საცხოვრებელი ფართებისთვის.

> ცენტრში, ძირითადად, წარმოდგენილი არიან სხვადასხვა ბიზნესით დაკავებული კომპანიები 
(ეუთოს ოფისის ჩათვლით).

> თბილისში იზრდება საოფისე ფართებზე მოთხოვნა და შესაბამისად – ბიზნეს ცენტრების რაოდენობა. მათ 
შორის, „ბესიკის ბიზნეს ცენტრი“ ერთ-ერთი გამორჩეული და პრესტიჟული ობიექტია.

შპს „ბესიკის ბიზნეს ცენტრი“

ბიზნესცენტრი

20.12.2005

საქართველო, თბილისი, ბესიკის ქ. N4

2007 წლიდან დღემდე 

მიმდინარე

კომერციული კრედიტი

41 ოფისი
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14 > სს „წყალტუბო სპა რეზორტი“

> სს „წყალტუბო სპა რეზორტი“  დაარსდა 2010 წელს. იმავე წელს შეიძინა წყალტუბოს სასტუმრო 
გამაჯანსაღებელი კოპლექსი, რომელიც მრავალი ათწლეულის წინ აშენდა და დიდი პოპულარობით 
სარგებლობდა საბჭოთა კავშირის პერიოდში. 2010 წლამდე აღნიშნული ობიექტი საკმაოდ დაბალი დატვირთვით 
მუშაობდა, ხოლო მას შემდეგ, რაც სს „ბანკი ქართუ“-ს სესხის მეშვეობით იგი სს „წყალტუბო სპა რეზორტმა“ 
შეიძინა და განახორციელა საჭირო ინვესტიციები,  2011 წლიდან გაიხსნა განახლებული ოთხვარსკვლავიანი 
სასტუმრო „წყალტუბო სპა რეზორტი“. ამჟამად დამსვენებელთა განკარგულებაშია 137 ნომერი, სადაც 
ერთდროულად 350 სტუმრის მიღებაა შესაძლებელი.

> სამკურნალო კურორტი წყალტუბო ცნობილია თბილი მინერალური რადონის წყლებით, რომლის ბუნებრივი 
ტემპერატურა 33-35 გრადუსია. ჯერ კიდევ 40-იანი წლებიდან კურორტი საბჭოთა კავშირში განთქმული იყო 
უნიკალური თვისებების მქონე წყლებით. აღნიშნული მინერალური წყლების საშუალებით იკურნება მთელი რიგი 
დაავადებებისა, რომლებიც დაკავშირებულია:

 >  საყრდენ-მამოძრავებელ სისტემასთან;
 >  გულ-სისხლძარღვთა სისტემასთან;
 >  ნერვულ სისტემასთან;
 >  გინეკოლოგიურ დაავადებებთან;
 >  კანისა და ენდოკრინულ სისტემასთან;
 >  ნივთიერებათა ცვლის სისტემასთან.

> მთლიანი ტერიტორია მოიცავს 160 000 მ2 მიწის ნაკვეთს, რომელზეც განთავსებულია როგორც სასტუმრო, 
ასევე გამაჯანსაღებელი დანიშნულების მრავალი შენობა-ნაგებობა. შენობების ფართი, ჯამში, 30 000 მ2-ს აღწევს.

> სახელმწიფოს მხრიდან განხორციელდა და მიმდინარეობს წყალტუბოს ტურისტული პოტენციალის გაზრდის 
მიზნით რამოდენიმე ინფრასტრუქტურული პროექტი.

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

ვებგვერდი

ელფოსტა

დასაქმებულთა რაოდენობა

ბანკი ქართუს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა

სს „წყალტუბო სპა რეზორტი“

სასტუმრო მომსახურება

14.04.2010 წ.

საქართველო, ქ. წყალტუბო, 

რუსთაველის ქ. N23

www.ghs.ge

info@ghs.ge

105  თანამშრომელი

2010-2013 წწ.

დასრულებული

კომერციული კრედიტი

137 სასტუმრო ნომერი
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15 > შპს „სამედიცინო ცენტრი ციტო“ 

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

ვებგვერდი

ელფოსტა

დასაქმებულთა რაოდენობა

ბანკი ქართუს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

> სამედიცინო ცენტრი „ციტო“ დაარსდა 1996 წელს და, დღევანდელი მდგომარეობით, ბაზრის ერთ-
ერთი ლიდერია მედიცინის მიმართულებით. კომპანია გამოირჩევა მაღალი ხარისხის მომსახურებით და 
პროფესიონალი პერსონალით. კომპანიის მომსახურებების ხარისხს ხაზს უსვამს მისი საერთაშორისო აღიარება, 
რისი დასტურიც მრავალგზის მიღებული ISO სტანდარტის სერტიფიკატია. დღევანდელი მდგომარეობით, 
კომპანიის ძირითადი საქმიანობაა ექიმის პროფესიონალური კონსულტაცია და ლაბორატორიული კვლევების 
განხორციელება.

> სს „ბანკი ქართუ“-ს დაფინანსებით ცენტრმა შეიძინა და გაარემონტა ახალი ფართი, ასევე შეიძინა 
თანამედროვე ტექნიკის დიდი ნაწილი, რამაც საქმიანობის გაფართოვების საშუალება მისცა. შენობაში გაიხსნა 
პედიატრიული ცენტრი „ციტო ბეიბი“, ასევე სატელიტი ასაღები პუნქტები რეგიონებში: ქ. სენაკში, ქ. ზუგდიდში, 
ქ. გორში, ქ. ხაშურში და ქ. ბათუმში.

> იგი გარდაიქმნა პროფილური დღის ამბულატორიად, შეემატა კვალიფიციური ექიმი-კონსულტანტების 
ჯგუფი და მნიშვნელოვნად გაიზარდა ლაბორატორიის მოცულობა. კომპანია ფლობს მომსახურების ცენტრებს 
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში.
 
> ასევე აღსანიშნავია, რომ 2011 და 2014 წლებში ცენტრმა წარმატებით გაიარა რესერტიფიცირების პროცესი.

> სამედიცინო ცენტრი „ციტო“ დიდი პოპულარობით და ნდობით სარგებლობს საქართველოს მოსახლეობაში. 
ცენტრი მუდმივად ზრუნავს მომსახურების ასორტიმენტის და ხარისხის გაუმჯობესებაზე. ცენტრი ეტაპობრივად 
აფართოებს რეგიონალურ ქსელს.

შპს „სამედიცინო ცენტრი ციტო“ 

კლინიკური ლაბორატორია

10.09.1996

საქართველო, ქ. თბილისი, 

ფალიაშვილის ქ.N40

www.cito.ge

info@cito.ge

120 თანამშრომელი

2004-2014 წწ.

დასრულებული

კომერციული კრედიტი



41 > < 40

15



ძლიერი ბანკი ძლიერი საქართველოსთვის

16 > შპს „NICE NUTS“ 

> შპს „Nice Nuts“ 2010 წელს დაფუძნდა, ხოლო 2013 წელს კომპანიამ 1,8 მლნ აშშ დოლარზე მეტი ჯამური 
ღირებულების თხილის გადამამუშავებელი ქარხანა და პლანტაციები შეიძინა.

> შპს „Nice Nuts“ ფლობს 257 ჰა ფართობის მიწის ნაკვეთებს კახეთსა და სამეგრელოში, სადაც ხარობს 70 ათასზე 
მეტი ძირი თხილი და ყოველწლიურად 150-200 ტონამდე თხილის მოსავალს იღებს. კომპანიამ სახელმწიფო 
პროგრამის „შეღავათიანი აგრო კრედიტი“ ფარგლებში მნიშვნელოვნად განავითარა და სრულად აღჭურვა 
თხილის გადამამუშავებელი ქარხანა, რომლის წამრადობა დღეში საშუალოდ 100 ტონა პროდუქციას შეადგენს. 
შესაბამისად შპს „Nice Nuts“ ადგილობრივ ბაზარზე ყიდულობს ნედლ თხილს და შემდგომ, საკუთარ მოსავალთან 
ერთად, გადაამუშავებს. 

> შპს „Nice Nuts“ საქართველოს მასშტაბით არსებულ თხილის მსხვილი გადამამუშავებელი ქარხნების ხუთეულში 
შედის. კომპანიის პროდუქციის 100 პროცენტი საექსპორტოა. ძირითადი ექსპორტიორი ქვეყნებია თურქეთი, 
გერმანია და იტალია. 

> კომპანია ყოველწლიურად ზრდის თხილის ნერგების რაოდენობას და საბოლოო პროდუქციის ასორტიმენტს. 
ასევე მიმდინარეობს ახალი სარეალიზაციო ბაზრების მოძიება.

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

ელფოსტა

დასაქმებულთა რაოდენობა

„ბანკი ქართუ“-ს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა

შპს „Nice Nuts“

თხილის ქარხანა

06.05.2010

საქართველო, ქ. ზუგდიდი, ბარამიას ქ.N50

info@nicenuts.ge

50 თანამშრომელი

2013 წლიდან დღემდე

მიმდინარე

კომერციული კრედიტი; შეღავათიანი აგრო 

კრედიტი

დღეში 100 ტ. თხილის გადამუშავება 
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17 > შპს „ელსელემა“ 

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

დასაქმებულთა რაოდენობა

„ბანკი ქართუ“-სმომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა

> შპს „ელსელემა“ ფუნქციონირებს 1993 წლიდან. საწყის ეტაპზე მუშაობა დაიწყო „BURDA MODEN”-ის 
ინდივიდუალური კერვის სალონით, სადაც დასაქმებული იყო 8 ადამიანი, ხოლო 2002 წლიდან დარეგისტრირდა 
დღეს არსებული სახელწოდებით. კომპანიის საქმიანობის მიმართულებას წარმოადგენდა და წარმოადგენს 
სამკერვალო ნაწარმის შექმნა. დღეისათვის შპს „ელსელემას“ საკუთრებაში გააჩნია 2 სამკერვალო ფაბრიკა 
თბილისსა (გურამიშვილის გამზირი N64) და ლანჩხუთში (ჟორდანიას ქუჩა N79), რომლებშიც დასაქმებულთა 
რაოდენობა შეადგენს 130 ადამიანს. 

> შპს „ელსელემა“ პროდუქციას აწარმოებს, როგორც ადგილობრივ ბაზარზე სარეალიზაციოდ, ასევე 
საექსპორტოდ. ყველაზე მსხვილი დამკვეთები არიან იტალიური ბრენდი „MONCLER” და თურქული ბრენდი 
„DAMAT”, რომლებთანაც გაფორმებულია გრძელვადიანი ხელშეკრულებები. პარალელურად, ბრენდ „Cha-
meleon-Fabrics Europe“ დაკვეთით, ფაბრიკაში მზადდება სპეციალური დანიშნულების ჟილეტები შვეიცარიის 
პოლიციისთვის. რაც შეეხება ადგილობრივ ბაზარს, კომპანიის მომხმარებლები არიან: საპატრულო პოლიცია, 
განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტი, თავდაცვის სამინისტრო, სახელმწიფო დაცვის სპეციალური 
სამსახური, საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი და სხვა.

> 2015 წელს შპს „ელსელემამ“ მიიღო ISO 9001:2008 სერთიფიკატი, ხოლო წლის შედეგებით მიენიჭა “IMPORT EX-
PORT AWARD” ჯილდო. ასევე, გახდა ოქროს მფლობელი წლის ესპორტიორთა კონკურსში. 

> საქართველოს მასშტაბით შპს „ელსელემა“ დიტრიბუციას უწევს შემდეგი ფირმების პროდუქციას:
      >      „BERNINA INTERNATIONAL AG“ - საოჯახო საკერავი და საქარგავი ტექნიკა (შვეიცარია);
      >      „PRAFF Industriesysteme und Maschinen AG“ - საწარმოო დანიშნულების სამკერვალო ტექნიკა (გერმანია);
      >      „MADERIA Garne“ - საკერავი და საქარგავი ძაფები (გერმანია).
აღნიშნული პროდუქციის რეალიზაციისთვის კომპანია თბილისში არსებული ფაბრიკის ბაზაზე ფლობს საკერავი 
და საქარგავი მანქანების მაღაზია-სალონს.

> შპს „ელსელემა“-ს და სს „ბანკი ქართუ“-ს თანამშრომლობა დაიწყო 2016 წლის თებერვლიდან და გაცემული 
სესხებით გარემონტდა კომპანიის საკუთრებაში არსებული ფართი და განთავსდა ახალი საწარმოო ხაზი.

შპს „ელსელემა“

სამკერვალო ფაბრიკა

06.08.2002

საქართველო, ქ. თბილისი, გურამიშვილის ქ. N64

ქ. ლანჩხუთი, ჟორდანიას ქ. N 79

130 თანამშრომელი

2016 წლიდან

დასრულებული

კომერციული კრედიტი

დამოკიდებულია სახელმწიფო შეკვეთებზე
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18 > ააიპ „ჯოენის სახელობის 
        სამედიცინო ცენტრი“

> ააიპ „ჯოენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი“ შეიქმნა 1998 წელს. კლინიკა ამერიკელი ქველმოქმედის, 
ჯო ენ მაკგოვენის სახელობისაა, რომელიც თავდაპირველად კალიფორნიაში დააფუძნა. პირველი ფილიალი 
კლინიკამ სანქტპეტერბურგში გახსნა, იმავე წელს, ცენტრის ამჟამინდელი პრეზიდენტის, ირაკლი მეტრეველის 
და წამყვანი კარდიოქირურგის, ავთანდილ ცინცაძის თაოსნობით, ფილიალი გაიხსნა თბილისში, რომელიც 
ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი და წარმატებული კლინიკაა რეგიონსა და საქართველოში. ცენტრი 
დაკომპექტებულია პროფესიონალი კადრებით, უახლესი აპარატურით და გამოირჩევა საუკეთესო მომსახურებით.

> 2013 წლიდან სს „ბანკი ქართუ“ წარმატებით თანამშრომლობს ცენტრთან და გაცემული კრედიტების 
ფარგლებში, დაფინანსდა შენობის რეკონსტრუქცია და კაპიტალური რემონტი, სადაც 2017 წლის იანვარში 
გაიხსნება ახალი, თანამედროვე ტიპის, უახლესი სამედიცინო აპარატურით აღჭურვილი კლინიკა. კლინიკაში 
განლაგებულია ბავშვთა კარდიოლოგიის ცენტრი 60 საწოლზე და მოზარდთა კარდიოლოგიის ცენტრი 40 
საწოლზე. 

> ორგანიზაცია არის არაკომერციული მიზნებისთვის შექმნილი და მოგების 100 პროცენტის რეინვესტირება 
ხდება მის განავითარებაში. 

> „ჯოენის სამედიცინო ცენტრი“ აქტიურად თანამშრომლობს ევროპისა და ამერიკის შეერთებული შტატების 
წამყვან სამედიცინო ცენტრებთან და უნივერსიტეტებთან, რაც უახლესი სამკურნალო მეთოდებისა და 
ტექნოლოგიების დროულად შესწავლასა და დანერგვის საშუალებას იძლევა. „ჯოენის სამდეცინო ცენტრი“ 
უცხოელი სპეციალისტების მიერ ერთ-ერთ წამყვან კარდიოქირურგიულ კლინიკად არის მიჩნეული კავკასიის 
რეგიონში. ამის დასტურია მეზობელი ქვეყნებიდან სულ უფრო მზარდი პაციენტთა ნაკადი.

> ცენტრს გააჩნია:
ბავშთა თანდაყოლილი მანკების ქირურგიის პროგრამა:
      >      სრულყოფილი სპექტრი
      >      დაბალი წონის და ახალშობილთას ქირურგია
      >      თანდაყოლილი მანკების ენდოვასკულარული მკურნალობა
      >       სრული უნიფოკალიზაციის პროცედურები

> მოზრდილთა ქირურგია:
      >      სრული სპექტრი

      >      მწვავე და დაბალი განდევნის ფრაქციის მქონე პაციენტების ქირურგიული მკურნალობა
      >      აორტის ქირურგია

      >      კომპლექსური ოპერაციები

> ორგანიზმს გარეთ სიცოცხლის შენარჩუნების პროგრამა
ნებაყოფლობით დონორობის პრინციპზე დაფუძნებული სისხლის გადასხმის სამსახური

ააიპ „ჯოენის სახელობის 

სამედიცინო ცენტრი“

გულსისხლძარღვთა დაავადებების 

დიაგნოსტიკური, სამკურნალო ცენტრი

19.10.1998

საქართველო, ქ. თბილისი, ლუბლიანას ქ. N21

www.jamc.ge

info@jamc.ge

325  თანამშრომელი

2013 წლიდან დღემდე

მიმდინარე

კომერციული კრედიტი

ბავშვთა კარდიოლოგიის ცენტრი 60 საწოლზე და 

მოზარდთა კარდიოლოგიის ცენტრი 40 საწოლზე

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

ვებგვერდი

ელფოსტა

დასაქმებულთა რაოდენობა

ბანკი ქართუს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა
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19 > შპს „ალიკ“ 

> დღევანდელი სასტუმროს „ალიკ“ ტერიტორია 90-იანი წლების დასაწყისში წარმოადგენდა მესაკუთრის 
ალბერტ ინწკირველის საოჯახო ტიპის სასტუმროს. მოგვიანებით, 1995 წელს, დაარსდა შპს „ალიკ“, რომელმაც 
ყოფილი „აჭარპროფკავშირის“ შენობის ნაწილი შეიძინა და ამ ობიექტის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია 
განახორციელა.

> 2005 წელს ალბერტ ინწკირველმა სასტუმროს მიმდებარედ დამატებით შეიძინა მიწის ნაკვეთი და 2006 წელს სს 
„ბანკი ქართუ“-დან მიღებული სესხით ააშენა ოთხსართულიანი თანამედროვე ტიპის სასტუმრო.

> შპს „ალიკ“ პერიოდულად სარგებლობდა სს „ბანკი ქართუ“-ს სხვადასხვა საკრედიტო პროდუქტებით, 
რომელთა მეშვეობითაც იხვეწებოდა სასტუმროს შენობა და, ზოგადად, მისი მომსახურება.

> დღეს, სასტუმრო „ალიკ“ მოიცავს 53 სხვადასხვა სტანდარტის ნომერს. ის მომხმარებელს სთავაზობს 
მომსახურების სრულ პაკეტს. 

> სასტუმრო „ალიკ“ განთავსებულია ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში, ქ. ბათუმის ბულვარის ცენტრალურ 
შესასვლელთან ახლოს. ბაზარზე მისი ხანგრძლივი ოპერირებიდან გამომდინარე, ჰყავს მუდმივი ადგილობრივი 
და უცხოელი კლიენტურა. 

> კომპანია ასევე ფლობს ახალაშენებულ 300 ადგილიან რესტორანს, რომელიც მდებარეობს ცენტრალურ 
ბულვარში, ზღვის სანაპიროსთან ახლოს და მომხმარებელთა შორის განსაკუთრებული პოპულარობით 
გამოირჩევა.

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

ელფოსტა

დასაქმებულთა რაოდენობა

„ბანკი ქართუ“-ს  მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა

შპს „ალიკ“ 

სასტუმრო მომსახურება, რესტორანი

11.08.1995

საქართველო, ქ. ბათუმი, მ. აბაშიძის გამზ. N12 

www.hotelalik.gol.ge

50 თანამშრომელი

2008 წლიდან დღემდე

დასრულებული

კომერციული კრედიტი

სასტუმრო 53 ნომრით

რესტორანი 300 ადგილით
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20 > შპს „ივერია“

> შპს „ივერია“ დაფუძნდა 2013 წლის 2 ოქტომბერს და მისი საქმიანობაა ხორცპროდუქტების წარმოება და 
რეალიზაცია. კომპანია ბრენდით „ივერია“ აწარმოებს მოხარშული, შებოლილი, უმად დაკეპილი ძეხვეულის, 
სოსისის, სარდელის, შაშხისა და სხვა ხორცპროდუქტების 80-მდე სახეობას. ასევე, კონკურენტებისგან 
განსხვავებით, კომპანიამ დაიწყო სამარხვო ძეხვეულის წარმოება თანამედროვე დანადგარებითა და 
ტექნოლოგიებით.

> შპს „ივერია“-მ 2014 წლიდან დაიწყო სს „ბანკი ქართუ“-სთან“ თანამშრომლობა, რომელიც დღემდე 
წარმატებულია. მიმდინარე ეტაპზე ბანკის მიერ სახელმწიფო პროგრამით „აწარმოე საქართველოში“ 
დაფინანსდა საკუთარი ახალი საწარმოს მშენებლობა ქ. თბილისში, იპოლიტ ივანოვის ქ. N12-ში.
კომპანია ხორცპროდუქტების დასამზადებლად საჭირო ნედლეულს ადგილობრივი და იმპორტიორი 
კომპანიებისგან იძენს. 

> პროდუქციის რეალიზაციის არეალი სხვადასხვა სუპერმარკეტები და მცირე მარკეტების ქსელებია. შპს „ივერია“ 
ბიზნესის დაწყების შემდეგ აქტიურად არის ჩართული საოპერაციო ციკლის განვითარებაში და პროდუქციის 
რეალიზაციას ახდენს  კონსიგანციით, რომლის ვადებიც ყველა კლიენტისთვის ინდივიდუალურია. რეალიზაციის 
90 პროცენტი ამჟამად თბილისზე (3000-ზე მეტი მაღაზია) მოდის, 10 პროცენტი კი საქართველოს რეგიონებზე. 
კომპანიის ძირითადი მიმართულება, რითაც გრძელვადიანი კონკურენტუნარიანობის მოპოვებას გეგმავს, არის 
შედარებით მაღალხარისხიანი პროდუქციის წარმოება საშუალო ფენის სეგმენტისთვის (მომხმარებლისთვის) 
მისაღებ ფასად.

> აღნიშნული წარმოება ხელს უწყობს მეხორცული მიმართულების ფერმერული მეურნეობების განვითარებას 
საქართველოში.

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

ელფოსტა

დასაქმებულთა რაოდენობა

„ბანკი ქართუ“-ს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა

შპს „ივერია“

ხორცპროდუქტების წარმოება 

02.10.2013 

საქართველო, ქ. თბილისი, გ. 

ნადარეიშვილის ქ.N4

gglonti@iverialtd.ge

100 თანამშრომელი

2014 წლიდან დღემდე

მიმდინარე

კომერციული კრედიტი; „აწარმოე 

საქართველოში“ 

თვეში 150 ტ. პროდუქციის წარმოება
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21 > სს „ყაზბეგი“

> 1996 წელს დაარსდა პირველი ლუდის კომპანია საქართველოში სს „ყაზბეგი“, რომლის ძირითადი საქმიანობაა 
ლუდისა და ლიმონათის წარმოება სავაჭრო ნიშნით „ყაზბეგი“. აღნიშნული კომპანიების სს „ბანკი ქართუ“-
სთან“ თანამშრომლობა იწყება 1997 წლიდან და წარმატებით გრძელდება დღემდე. მოცემული პერიოდის 
განმავლობაში ბანკის მიერ გაცემული კრედიტებით გარემონტდა და გადაიარაღდა საწარმო, დაფინანსდა 
ბარ-რესტორნის მშენებლობა თბილისში, უზნაძის ქ. N68ა-ში და რუსთავის ქარხანასთან, მშვიდობის ქ. N6-ის 
მიმდებარედ.

> ლუდის მწარმოებელი კომპანია „ყაზბეგი“ დღეს უკვე მრავალპროფილიანი ნაციონალური ბიზნესჯგუფია, 
რომელიც წარმატებულ პოზიციებს ფლობს არა მხოლოდ კვებისა და გადამამუშავებელ მრეწველობაში, არამედ 
ტურიზმსა და ქართული ეკონომიკის სხვა სექტორებში.

> სს „ყაზბეგი“ აწარმოებს სხვადასხვა სახეობის სასმელებს. ესენია: 

        >      ოთხი ტიპის და შვიდი დასახელების ლუდი: „ყაზბეგი“, „ოქროს ყაზბეგი“, „თოფაძე“, 
               „ყაზბეგი პორტერი“, „ფშავი“, „მონადირე“, „თბილისი“; 
        >      შვიდი დასახელების ორიგინალური სასმელი: „ცივი ჩაი“ – „ატამი“, „ჟოლო“, „ლიმონი“, „ფორთოხალი“,  
               „ფეიხოა“, „ტარხუნა“, „ალუბალი“; 
        >      რვა დასახელების  ლიმონათი – „ლიმონი“, „ფორთოხალი“, „ტარხუნა“, „სიტრო“, 
               „მსხალი“, „პიტნა“, „კომში“, „იზაბელა“; 
        >      გამაგრილებელი სასმელები: „ნოსტალგია“, რომელიც დამზადებულია ნაღებისა და შოკოლადის
               არომატიზატორით. 
        >      კომპანია, ასევე, უშვებს „კოლა“-ს ტიპის გამაგრილებელ სასმელს CO2. 

> აღსანიშნავია, რომ კომპანია ყოველწლიურად ახალ ბრენდებს სთავაზობს მომხმარებელს და მუდმივად ზრდის 
პროდუქციის ასორტიმენტს.

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

ვებგვერდი

დასაქმებულთა რაოდენობა

„ბანკი ქართუ“-ს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა

სს „ყაზბეგი“

ლუდისა და ლიმონათის წარმოება

30.08.1996 

საქართველო, ქ. რუსთავი, მშვიდობის ქ. N6

www.kazbegi.com 

250 თანამშრომელი

1997 წლიდან დღემდე

დასრულებული

კომერციული კრედიტი

წელიწადში 6,25 მლნ ლიტრი ლიმონათი; 

25 მლნ ლიტრი ლუდი
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22 > შპს „მაშპრო“

> შპს „მაშპრო“, რომელიც 2012 წელს  დაარსდა, სოკოს მწარმოებელი ლიდერი კომპანიაა საქართველოში 
და  საქმიანობას  ეწევა ,,მაშპროს” ბრენდის  სახელწოდებით. ის  ერთადერთია, რომელიც  თავად   აწარმოებს   
სოკოს ნიადაგს, ე.წ. კომპოსტს. კომპანიის  ძირითადი  საქმიანობაა  ქამა  და  ხის  სოკოს   მოყვანა  და  
რეალიზაცია. კომპანიის  მიერ განხორციელდა ინვესტიცია 1,2 მლნ. ლარზე  მეტი  მოცულობით.

> სს „ბანკი  ქართუ“-თან   თანამშრომლობას   საფუძველი 2013 წელს ჩაეყარა და დღემდე წარმატებით  
გრძელდება. სს„ ბანკი ქართუ’’-ს  სესხით, რომელიც „შეღავათიანი აგროკრედიტის’’ სახელმწიფო პროგრამით   
გაიცა, ქ. კასპში, ჭავჭავაძის  ქუჩა N29-ში განხორციელდა 2 400 კვ.მ ფართზე არსებული  შენობების   
რეკონსტრუქცია  და ძირითადი  საშუალებებით  აღჭურვა, რამაც შედეგად გაზარდა კომპანიაში დასაქმებულთა   
რაოდენობა და საწარმოს წარმადობა. ამჟამად ქამა სოკოს სასათბურე მეურნეობა განლაგებულია 3 600 კვ.მ  
ფართზე 30 კამერაში. 

> კომპანია წელიწადში აწარმოებს 350 ათას კგ. სოკოს ხარისხიან პროდუქციას და მის რეალიზაციას ახდენს  
მთელი საქართველოს მასშატაბით. სათბურების რაოდენობის გაზრდის შედეგად გაიზარდა მოსავლიანობაც და 
კომპანია წლიურად უკვე 600 000 კგ სოკოს აწარმოებს.

> შპს „მაშპროს“ დაგეგმილი აქვს შემდგომი განვითარება, როგორც ე.წ. კომპოსტის   წარმოების, ასევე სოკოს  
მოყვანის მიმართულებით.

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

დასაქმებულთა რაოდენობა

„ბანკი ქართუ“-ს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა

შპს „მაშპრო“

სასათბურე მეურნეობა 

23.02.2012

საქართველო, ქ. კასპი, ჭავჭავაძის ქ.N29

67 თანამშრომელი

2013 წლიდან დღემდე

მიმდინარე

შეღავათიანი აგრო კრედიტი

წელიწადში 350 000 კგ სოკო 
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23 > შპს „სერვისეირი“

> კომპანია ,,სერვისეირი’’ დაარსდა 2002 წელს და საკუთრებაში ფლობს აეროდრომს მცხეთის რაიონის სოფელ 
ნატახტარში. იგი ძირითადად ორიენტირებულია შიდა რეისების შესასრულებლად (მესტიის, ქუთაისისა და 
ბათუმის მიმართულებებით), ასევე დაკვეთით ასრულებს ავიატაქსის მომსახურებას და შეწამვლით სამუშაოებს. 
აეროდრომის გარდა, კომპანია ფლობს მრავალფეროვან ინფრასტრუქტურას, რაც მოიცავს: რესტორანს, ღია 
აუზს, სასტუმროს, საჯინიბოს და ვენახებს. აქვე, განთავსებულია თითქმის 1 კმ-იანი (960 / 18 მეტრზე) ღამის 
განათებით აღჭურვილი ასაფრენ-დასაფრენი ბილიკი და ფრენის მოსამზადებელი ბაქანი.

> კომპანიის საკუთრებაშია ტურისტული სააგენტო შპს „ვანილა სქაი ჯორჯია’’. შპს „სერვისეირი“ და შპს „ვანილა 
სქაი ჯორჯია“ მომხმარებლებს სთავაზობს სრულ ტურისტულ მომსახურების პაკეტს: ჩამოფრენა, სასტუმროში 
განთავსება, შესაბამისი კვების და სხვა სერვისებით, ავია-გასეირნება, გადაფრენა საქართველოს სხვადასხვა 
რეგიონში, მრავალფეროვანი ტურები გიდის მომსახურებით და მრავალი სხვა.

> კომპანია “სერვისეირის’’ საკუთრებაშია: 
>    საკუთარი 17 მგზავრიანი თვითმფრინავი L-410 UVP-E შიდა რეგულარული ფრენებისთვის და 12 
მგზავრიანი თვითმფრინავი L-410 UVP-E, რომლითაც სამომავლოდ დაგეგმილია VIP კლიენტურის 
მომსახურება;
>    ვერტმფრენი ALOUETTE III SA-316B, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ავიაშეწამვლებისთვის, 
საჰაერო სამაშველო ოპერაციებისთვის, ავიატაქსის მომსახურებისთვის, ჰელისკისთვის და სხვა;
>    თვითმფრინავები CESSNA 172 და CESSNA 182 ავიატაქსისთვის.

 
> კომპანიის სერვისი მოიცავს ასევე ავიასკოლას. აღსანიშნავია, რომ კომპანიას გააჩნია შესაბამისი ნებართვა 
და სერთიფიკატი როგორც სასწავლო დაწესებულებას, სადაც სწავლება და გადამზადება შეუძლია ნებისმიერ 
მსურველს. 
 
> სს „ბანკ ქართუ“-თან თანამშრომლობის შედეგად, 2014-2016 წლებში შპს „სერვისეირ’’-მა შეიძინა ახალი 
7 კაციანი ვერტმფრენი ALOUETTE III SA-316B და აქტიურად ჩაერთო სახელმწიფო პროგრამაში (კალიის 
საწინააღმდეგო და ტყის საფარის ავიაშეწამვლა). ასევე, ბანკის დახმარებით კომპანიამ შეიძინა ორი 
ერთეული თვითმფრინავი L-410 UVP-E, სახანძრო მანქანა და ააშენა ახალი ანგარი L-410 UVP-E 
თვითმფრინავისთვის.

> შპს „სერვისეირს“ დაგეგმილი აქვს შემდგომი განვითარება, საქართველოს ტურისტული ბიზნესის 
ზრდის პარალელურად. 

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

ვებგვერდი

დასაქმებულთა რაოდენობა

ბანკი ქართუს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

შპს „სერვისეირი“

ავიაცია

25.09.2002

საქართველო, ქ. მცხეთა, 

სოფელი ნატახტარი

www.serviceair.ge 

25  თანამშრომელი

2014 წლიდან დღემდე

დასრულებული

კომერციული კრედიტი
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24 > ი/მ „ელგუჯა ნოზაძე“

> თავდაპირველად 1988 წელს დაარსდა კოოპერატივი „განთიადი“, ხოლო 1995 წელს მისი რეორგანიზაციის 
შედეგად დაფუძნდა ი/მ „ელგუჯა ნოზაძე“. საწარმო განთავსებულია არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 8 
ჰა და სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების 5,4 ჰა მიწის ფართობზე, სადაც გაშენებულია ვაზი და ხეხილი. 2005-
2012 წლებში ი/მ „ელგუჯა ნოზაძემ“ სს „ბანკი ქართუ“-ს სესხის მეშვეობით გადააიარაღა საწარმო და გაზარდა 
წარმადობა. 2005 წელს საწარმოს მიღებული აქვს „ISO სერტიფიკატი 2005“, რომელიც სტანდარტის უმაღლეს 
ნორმებს აკმაყოფილებს, არსებული ინფრასტრუქტურა სრულად შეესაბამება ევროსტანდარტებს.

> კომპანიის ძირითადი საქმიანობაა ქათმის ხორცის წარმოება და მიწოდება. კონკურენტებისგან, ძირითადად, 
გამოირჩევა მაღალი ხარისხის პროდუქციით ი/მ „ელგუჯა ნოზაძე“ წელიწადში 700 ათასზე მეტ ქათამს აწარმოებს. 

> ბრენდი „ელგუჯა ნოზაძე“ ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული და ცნობადია საქართველოს მოსახლეობაში. 
პროდუქცია გამოირჩევა განსაკუთრებული გემოვნური თვისებებით. 

> კომპანიას გააჩნია საკუთარი სანედლეულო ბაზა და ქათმის საკვების გადამამუშავებელი საწარმო.  

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

დასაქმებულთა რაოდენობა

„ბანკი ქართუ“-ს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა

ინდ. მეწარმე „ელგუჯა ნოზაძე“

ქათმის ხორცის წარმოება 

13.12.1995 წ.

საქართველო, ქ. მცხეთა, სოფელი მუხრანი

36 თანამშრომელი

2005-2012 წწ.

დასრულებული

კომერციული კრედიტი

წელიწადში 720 000 ცალი ქათამი 
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25 > შპს „დოვლათი“

> შპს „დოვლათი“ დაარსდა 2013 წლის 20 თებერვალს და ამ პერიოდიდან სს „ბანკი ქართუს’’ აქტიური კლიენტია. 
კომპანიის საკუთრებაშია სასტუმრო ,,დისქავერი” (www.Discoveryhotel.ge) ქ. ქუთაისის ცენტრალურ ნაწილში, 
მყუდრო და პრესტიჟულ ადგილზე. მისი ხელსაყრელი ადგილმდებარეობა საშუალებას აძლევს ქალაქის 
სტუმრებს გადაადგილდნენ ქალაქის ისტორიულ უბნებში ფეხით და დაათვალიერონ ღირსესანიშნავი ადგილები. 
სასტუმრო განკუთვნილია საშუალო და მაღალი დონის ადგილობრივი და უცხოელი მომხმარებლის სეგმენტზე, 
რომელიც თავისი არსით პასუხობს ყველა საერთაშორისო სტანდარტს და ქმნის დაუვიწყარ პირობას სასიამოვნო 
დასვენებისთვის.  

> სასტუმრო ოთხსართულიანი შენობაა. პირველ სართულზე განთავსებულია მისაღები, კაფე-ბარი, სამზარეულო, 
ხოლო მეორე, მესამე და მეოთხე სართულებზე – სასტუმროს 23 ნომერი. იგი აღჭურვილია: მინი ბარებით, 
კონდენცირებისა და გათბობის სისტემებით, wi-fi , შიდა ლიფტით, 24 საათიანი reception service-ით, ტელეფონით, 
ტელევიზიით, თანამედროვე კომფორტული და დეკორატიული ავეჯით, მანქანის 24 სთ-იანი მომსახურების 
სერვისით და პარკირებით. აქვს მჭიდრო ურთიერთობა საქართველოში მოქმედ ტურისტულ სააგენტოებთან. 

> კონკურენტებთან შედარებით კომპანიის ძირითადი უპირატესობა მისი მოსახერხებელი ადგილმდებრეობა და  
ამასთანავე, მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურაა.

> შპს „დოვლათის“ და სს „ბანკი ქართუს’’ თანამშრომლობა 2013 წელს დაიწყო. ბანკის მიერ გაცემული სახსრებით 
განხორციელდა ფართის შეძენა ქ. ქუთაისში და სასტუმროს მშენებლობა/რეკონსტრუქციის და მოწყობის 
დაფინანსება.

> ბოლო პერიოდში განხორციელებულმა ინფრასტრუქტურულმა პროექტებმა: ქუთაისის საერთაშორისო 
აეროპორტი, პარლამენტის შენობა, წყალტუბოს ტურისტული ზონა და ა.შ. – მნიშვნელოვნად გაზარდა 
ტურისტების ნაკადი ქ. ქუთაისში, რამაც ხელი შეუწყო ამ ბიზნესის განვითარებას.

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

ვებგვერდი

ელფოსტა

დასაქმებულთა რაოდენობა

ბანკი ქართუს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა

შპს „დოვლათი“

სასტუმრო მომსახურება

20.02.2013

საქართველო, ქ. ქუთაისი, ნიუპორტის ქ.N12/

იერუსალიმის ქ. N1

www.Discoveryhotel.ge

Discoveryhotel@mail.kom

9 თანამშრომელი

2013-2016 წწ.

დასრულებული

კომერციული კრედიტი

23 სასტუმრო ნომერი
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26 > შპს „ახალშენი 2005“

> შპს „ახალშენი 2005“ (ყოფილი სს „ოკამი“) დაარსდა 2005 წლის 22 ნოემბერს, რომლის საკუთრებაშიც 
არსებული ქარხანა მდებარეობს კასპის რაიონში. ქარხნის 14 შენობა-ნაგებობა განლაგებულია 18 ჰექტარზე. 
საწარმოო შენობების საერთო ფართი შეადგენს 18 000 მ2. აღსანიშნავია, რომ კომპანიას 7 ჰა სასოფლო-
სამეურნეო მიწის ნაკვეთები აქვს კასპის რაიონში, 40 ჰა – მცხეთის რაიონში და, ასევე, 60 ჰა – არასასოფლო-
სამეურნეო ფართობი მცხეთის რაიონის სოფ. მუხრანში. ქარხანა, ძირითადად, აწარმოებს ღვინისა და კონიაკის 
პროდუქციას და აღჭურვილია ისეთი აუცილებელი ტექნიკური სიმძლავრეებით, როგორიცაა: ღვინომასალების 
შესანახი 1 800 000 ლიტრის მოცულობის რეზერვუარები, საკონიაკე სპირტების 900 000-ლიტრიანი 
რეზერვუარები, მათ შორის, მუხის კასრები და ბუტები, ასევე, საათში 1 500 და 2 500 ბოთლის წარმადობის 
ჩამოსასხმელი ხაზები. საწარმოს, ამასთანავე, აქვს „ზარუბიანის“ ტიპის, დღე-ღამეში 800 ლიტრის 
წარმადობის სპირტსახდელი.

> ქარხნის მიერ გამოშვებული პროდუქცია, რომელიც მოიცავს ტრადიციული ქართული ღვინოების ყველა 
სახეობას და 3-დან 20 წლამდე დაძველების სპირტისგან დამზადებულ კონიაკებს, ძირითადად ექსპორტირდება 
რუსეთში.

> კომპანია გეგმავს ადგილობრივ და ახალ საექსპორტო ბაზრებზე გასვლას, რაც გაზრდის რეალიზაციის 
დივერსიფიკაციის და წარმოებული პროდუქციის რაოდენობას.

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

დასაქმებულთა რაოდენობა

ბანკი ქართუს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა

შპს „ახალშენი 2005“

ალკოჰოლური სასმელების წარმოება

22.11.2005 

საქართველო, ქ. კასპი, სოფელი აღაიანი

55 თანამშრომელი

2006 წლიდან დღემდე

მიმდინარე

კომერციული კრედიტი

საათში 4 000 ბოთლი 
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27 > სს „ორბელი 91“

> ავეჯის მწარმოებელი კომპანია სს „ორბელი 91“ დაარსდა 2001 წლის 13 ივლისს. საწარმო მდებარეობს 
ქ. თბილისში, ქინძმარაულის ქუჩაზე ყოფილი ავეჯის ქარხნის ,,განთიადი’’-ს ტერიტორიაზე. კომპანია სს „ბანკი 
ქართუ’’-ს კლიენტია 2007 წლიდან. ამ პერიოდში დაფინანსდა საწარმოო დანადგარების შეძენის და საბრუნავი 
სახსრების შევსების რამოდენიმე პროექტი.

> კომპანიის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებაა პრემიუმ ხარისხის ავეჯის (მაგიდები, სკამები, სამზარეულო 
გარნიტურები, რბილი ავეჯი) და შიდა კარებების წარმოება. კომპანია აღჭურვილია უმაღლესი ხარისხის 
თანამედროვე დანადგარებით, რომლებიც ჩამოტანილია იტალიიდან, ჩინეთიდან და თურქეთიდან. რაც შეეხება 
ხის მასალას, ძირითადად, გამოიყენება ქართული წიფელი, კაკალი, წაბლი და მუხა. 

> 2012 წელს, კომპანიიამ აითვისა ავეჯის წარმოების ქართული ბაზრისთვის დეფიციტური მიმართულება - ავეჯის 
ლაქით შეღებვა. დანადგარების იმპორტი განხორციელდა იტალიიდან. საწარმო მოეწყო იმავე ტერიტორიაზე. 
აღსანიშნავია, რომ დანადგარების წარმადობა საშუალებას იძლევა, გარდა საკუთრივ „ორბელი 91“-ის ავეჯის 
დამუშავებისა, მოხდეს გარე შეკვეთების მიღებაც, მხოლოდ გალაქვის სამუშაოებზე. კომპანია კლიენტებს 
სთავაზობს ნებისმიერი ტიპის ავეჯის ან ავეჯის შემადგენელი ნაწილების გალაქვის მომსახურებას. 

> 2013 წელს „ორბელი 91“-ის დამფუძნებლებმა, ამჯერად რბილი ავეჯის წარმოების მიმართულებით გადაწყვიტეს 
განვითარება.  საკმაოდ მცირე ინვესტიციით, რაც სრულად „ბანკი ქართუს“ მიერ დაფინანსდა, კომპანიამ შეძლო 
თავი დაემკვიდრებინა რბილი ავეჯის ბაზარზე. პროდუქციის რეალიზაცია ხდება თითქმის ყველა მსხვილ ავეჯის 
სახლში. 

> სს „ორბელი 91“-მა არსებობის 15-წლიანი ისტორიის მანძილზე, ბაზარზე თავი დაიმკვიდრა, როგორც 
ადგილობრივი წარმოების ცნობადმა ბრენდმა, რომელიც აწარმოებს მაღალი ხარისხის და ფართო 
ასორტიმენტის ავეჯს, როგორც საცხოვრებელი, ასევე საოფისე ფართების მოსაწყობად.

> კომპანია აწარმოებს როგორც სერიული, ასევე ინდივიდუალური დიზაინის ავეჯს.

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

ვებგვერდი

ელფოსტა

დასაქმებულთა რაოდენობა

„ბანკი ქართუ“-ს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა

სს „ორბელი 91“

ავეჯის წარმოება

13.07.2001

საქართველო, ქ. თბილისი, ქინძმარაულის ქ. N5

www. orbelihome.ge

info@orbelihome.ge

30 თანამშრომელი

2007 წლიდან დღემდე

დასრულებული

კომერციული კრედიტი

თვეში 800 ერთეული
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28 > შპს „თბილისის პირველი 
        კლინიკური საავადმყოფო“

> შპს „თბილისის პირველი კლინიკური საავადმყოფო“ დაარსდა 1999 წლის 15 ივლისს და 2014 წლიდან 
თანამშრომლობს სს „ბანკი ქართუ’’-თან. 2011 წლიდან იგი ფლობს კლინიკას, რომელიც მდებარეობს თბილისში, 
ე.წ. არამიანცის სახელობის საავადმყოფოს ტერიტორიაზე. იგი ერთგვარი სამედიცინო კომპლექსია, რომელიც 
განლაგებულია შენობის ოთხ სართულზე და მასში გაერთიანებულია თითქმის ყველა სახის სამედიცინო 
მომსახურეობა.

> სს „ბანკი ქართუ“-თან ნაყოფიერი თანამშრომლობის ფარგლებში გაცემული კრედიტებით ჩატარდა შენობის 
რეკონსტრუქცია და რემონტი, ასევე შეძენილ იქნა სხვადასხვა სახის თანამედროვე სამედიცინო ტექნიკა.

> 2011 წლიდან 2015 წლამდე შპს „თბილისის პირველი კლინიკური საავადმყოფო’’ თავად ამუშავებდა 
საავადმყოფოს, 2015 წლიდან კი კომპანიამ იჯარით გასცა ობიექტი კლინიკაზე - შპს „პირველი საავადმყოფო’’, 
სადაც დასაქმდა მაღალკვალიფიციური ექიმების გუნდი. დღეისთვის  პერსონალი 350 ადამიანს შეადგენს.  
კლინიკაში განთავსებულია 70 საწოლი, მომსახურების სფეროები კი შემდეგნაირადაა ჩამოყალიბებული: 
რეანიმაცია, ინტენსიური, ემერჯენსი, ამბულატორია, რადიოლოგიური სამსახურები (ტომოგრაფია, რენტგენი, 
ექოსკოპია, დოპლეროსკოპია), ნეირო-ქირურგია.

> 2016 წლის ზაფხულში კომპანიამ გაარემონტა კლინიკის მე-4 სართული, სადაც ფუნქციონირებს ბავშვთა 
განყოფილება, იგი ორიენტირებულია პათოლოგიური ნიშნით მშობიარობასა და ბავშვთა 
მოვლა-პატრონობაზე, მსგავსი განყოფილება თბილისში მხოლოდ რამდენიმეა.

> დაგეგმილია  ასევე სამედიცინო მომსახურეობის სფეროში ახალი მიმართულებების დამატება. კომპანიის 
მიზანია გააჩნდეს ყველა ტიპის სამედიცინო მომსახურეობა, რაც საშუალებას მისცემს მიიღოს ყველა სახის 
პაციენტი. კლინიკას გააჩნია ისტორიულად მაღალი ცნობადობა და დადებითი რეპუტაცია.

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

ელფოსტა

„ბანკი ქართუ“-ს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა

შპს „თბილისის პირველი კლინიკური 

საავადმყოფო“

საავადმყოფო

15.07.1999

საქართველო, ქ. თბილისი, წინანდლის ქ.N9

e.rneuro@yahoo.com

2014 წლიდან დღემდე 

დასრულებული

კომერციული კრედიტი

70 საწოლი
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29 > შპს „ქართული სასწავლებელი -    
    თბილისი“

> ორგანიზაცია დაარსდა 1995 წელს,  როგორც საავტორო სკოლა. 2005 წელს გახდა N34 საჯარო სკოლა, ხოლო 
2010 წელს შეიქმნა ახალი კომპანია და სკოლას დაერქვა: ქართული სასწავლებელი „თბილისი“. შპს „ქართული 
სასწავლებელი – თბილისი“ განათლების სფეროს ერთ-ერთი სამაგალითო წარმომადგენელია და პირველიდან 
მეთორმეტე კლასის მოსწავლეებს გამორჩეულად მაღალი ხარისხის განათლებას აძლევს. 

> სკოლას განსაკუთრებულს ხდის მისი პოზიციონირება გაძლიერებული გერმანული ენის მიმართულებით და ამ 
კუთხით აქტიურად იღებს მონაწილეობას გერმანული სკოლის სადიპლომო პროგრამაში, რაშიც მინიჭებული აქვს 
გერმანული სკოლის სადიპლომო სტატუსი.

> სასწავლო პროგრამის გარდა, მოსწავლეები მონაწილეობენ სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებში. 
კომპანიის ძირითადი პროდუქტები და მომსახურებებია გაძლიერებული და საჯარო სკოლებისგან განსხვავებული 
სასწავლო პროგრამა პირველიდან მეთორმეტე კლასის ჩათვლით.

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

ვებგვერდი

ელფოსტა

დასაქმებულთა რაოდენობა

ბანკი ქართუს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა

შპს „ქართული სასწავლებელი – თბილისი“

განათლება

20.05.2010

საქართველო, ქ. თბილისი, ქეთევან 

წამებულის გამზ. N23

www.geo.school

geoschool@gseh.org

160 თანამშრომელი

2011-2014 წწ.

დასრულებული

კომერციული კრედიტი

545 მოსწავლე
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30 > შპს „რეა“

> ბიზნესცენტრი „რეა“ უნიკალური, თანამედროვე არქიტექტურის მქონე A კლასის შენობაა, რომელიც 
მდებარეობს თბილისის ცენტრალურ უბანში, ქ. თბილისში, შარტავას ქუჩაზე,  თბილისის მერიის შენობიდან 500 
მეტრში, რაც ხელსაყრელ პირობებს ქმნის ბიზნესის განვითარებისთვის.

> ბიზნეს-ცენტრში განთავსებულია გარემონტებული სადარბაზო და საერთო სარგებლობის ფართები, მოქმედებს 
თავისუფალი გეგმარება, მინიმალური ფართი 90 მ2-ია, ხოლო მთლიანი სართული – 444 მ2. ცენტრი, ასევე, 
უზრუნველყოფილია მიწისქვეშა ავტოსადგომებით, გააჩნია საერთო სარგებლობის ფართების მომსახურების 
სამსახური.

> შპს „რეა“ 2010 წლიდან თანამშრომლობს სს „ბანკი ქართუ’’-თან. თანამშრომლობის ფარგლებში, დასრულდა 
ბიზნესცენტრის მშენებლობა.

> შპს „რეას“ ფართების რეალიზაციაზე ამჟამად მოქმედებს ბანკის იპოთეკური სესხების პროგრამა - აქცია.

> ბიზნესცენტრის პირველი სამი სართული სააქციო საზოგადოებამ „ხალიკ ბანკი’’ შეიძინა და ბანკის სათავო 
ოფისი განათავსა.

> ობიექტი 14 სართულიანია და მასში ათეულობით ოფისია განთავსებული.

> ბიზნესცენტრი „რეა“ თბილისის ცენტრალურ უბანში მდებარე ერთ-ერთ პრესტიჟულ ობიექტს წარმოადგენს. 
შენობის ფასადი მოპირკეთებულია უნიკალური ნაწრთობი შუშით, გარდა ამისა ლიფტებში უზრუნველყოფილია 
ვენტილაცია-კონდიცირების სისტემა და გააჩნია სართულამდე გარანტირებული მისვლის UPS უსაფრთხოების 
სისტემა. 

> შენობიდან იშლება ულამაზესი ხედები მთელ თბილისზე.

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

დასაქმებულთა რაოდენობა

„ბანკი ქართუ“-ს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა

შპს „რეა“

ბიზნესცენტრი

27.07.2010 

საქართველო, ქ. თბილისი, შარტავას ქ. N40

4  თანამშრომელი

2010 წლიდან დღემდე 

დასრულებული

კომერციული კრედიტი

5 000 მ2 საოფისე ფართები
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31 > სასტუმრო „OLD TOWN“

>  ინდ. მეწარმე ,,ირმა კაიკაციშვილის’’ საქმიანობის სფეროა სასტუმრო ბიზნესი. მის საკუთრებაშია
ხუთსართულიანი სასტუმრო ,,Old Town’’ - „ძველი ქალაქი“ ქ. ბათუმის პრესტიჟულ უბანში (ძველ ბათუმში) 
ვ. გორგასალის/ქუთაისის ქ. N1-ში.

>  ბოლო წლების მანძილზე შავი ზღვისპირეთში და უმეტესად ქ.ბათუმში განხორციელდა მნიშვნელოვანი 
ინვესტიციები სასტუმრო ინფრასტრუქტურაში. აშენდა ბევრი ახალი სასტუმრო და მოხდა არსებული ობიექტების 
მოდერნიზაცია. ასევე, სახელმწიფოს მიერ განხორციელდა მნიშვნელოვანი და მასშტაბური ინფრასტრუქტურული 
პროექტები.

>  რაც შეეხება სხვა სასტუმროებს შორის არსებულ კონკურენციას, ძირითად ფაქტორებს წარმოადგენს, 
პირველ რიგში, ფასი და მისი შესაბამისი კომპლექსური მომსახურება.

>  სასტუმრო „Old Town“-ს აქვს 20 ნომერი და ერთდროულად შეუძლია 50 დამსვენებლის მიღება. სასტუმრო 
მაღალი პოპულარობით სარგებლობს ადგილობრივ დამსვენებლებსა და უცხოელ ტურისტებს შორის. 
ის გამოირჩევა უნიკალური არქიტექტურით, რომელიც გადაწყვეტილია ევროპულ სტილში.

> 2015 წელს საფუძველი ჩაეყარა 5 სართულიანი სასტუმროს ტერასაზე, თანამედროვე ტიპის ლაუნჯი/რესტორნის 
მოწყობას. რესტორნის მშენებლობა 200,000 აშშ დოლარი დაჯდა, რაც ბანკის მიერ გამოყოფილი კრედიტით 
დაფინანსდა. ტერასაზე განთავსებულია 15 მაგიდა, რომელიც გათვლილია 70 სტუმარზე. აქ წარმოდგენილია  
ქართულ-ევროპული სამზარეულო, რაც ბათუმის მოსახლეობას და მის სტუმრებს საშუალებას აძლევს  ეწვიონ ამ 
შესანიშნავ რესტორანს სახელწოდებით ,,Roof Terrace’’ და თავი იგრძნონ საუკეთესო და კომფორტულ გარემოში.  

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

ვებგვერდი

დასაქმებულთა რაოდენობა

ბანკი ქართუს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა

ინდ. მეწარმე „ირმა კაიკაციშვილი“

სასტუმრო მომსახურება

07.08.2012

საქართველო, ქ. ბათუმი, 

ვ. გორგასალის/ქუთაისის ქ. N1

www.hoteloldtown.ge

12 თანამშრომელი

2014 წლიდან დღემდე

დასრულებული

კომერციული კრედიტი

20 სატუმრო ნომერი
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32 > შპს „ნატურალ +“
    

> შპს„ ნატურალ+“ დაფუძნდა 2004 წელს. მისი ძირითადი საქმიანობაა რძის ისეთი პროდუქტების წარმოება-
რეალიზაცია, როგორებიცაა: 15- და 25-პროცენტიანი ცხიმიანობის არაჟანი, იოგურტი, კეფირი, მაწონი, რძე; ხაჭო 
– ტკბილი, პიკანტური, შოკოლადის, პიტნის, ვანილის, დიეტური, ასევე ყველის სხვადასხვა სახეობები – ქარხნული, 
სულგუნი და შებოლილი სულგუნი, ნატურალური კარაქი. კომპანიას აქვს ისრაელის წარმოების თანამედროვე 
საწარმოო ხაზი, რომელიც სს „ბანკი ქართუს“ დაფინანსების შედეგად იქნა შეძენილი თანამშრომლობის 
პირველივე წლებში.

> 2015-16 წლებში სს „ბანკი ქართუს“ სესხით დაფინანსდა მაცივრის და ახალი დანადგარების შეძენა. კომპანიამ 
ისარგებლა სახელმწიფო პროგრამა „შეღავათიანი აგრო კრედიტით“.

> ბიზნეს ჯუფში შემავალი მეორე კომპანია შპს „სანაქებო“ დაფუძნდა 2015 წლის 8 ოქტომბერს. კომპანიის 
მიზანია, აწარმოოს როგორც ნახევარფაბრიკატები, ორცხობილები და სხვადასხვა ტიპის მზა საკვები, ასევე – პურ-
ფუნთუშეული. ყოველდღიურად იწარმოება 1200 ცალი ხინკალი, 20 კგ. ტოლმა, 40 კგ. ტყემალი და საწებელი. რაც 
შეეხება საკონდიტრო პროდუქციას, ყოველდღიურად იწარმოება 100 კგ. ქადა, 85 კგ. ნუშის ნამცხვარი და 50 კგ. 
კექსი ქიშმიშით.

> ბიზნეს ჯგუფის პროდუქცია დიდი ასორტიმენტით და მაღალი ხარისხით გამოირჩევა. ორივე მიმართულების 
პროდუქციით მარაგდება საცალო ქსელი საქართველოს მასშტაბით, ასევე ის საბითუმო ორგანიზაციები, 
რომელთაც პროდუქცია მიეწოდებათ სახელმწიფო ტენდერების შედეგად გაფორმებული გრძელვადიანი 
ხელშეკრულებების საფუძველზე.

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

დასაქმებულთა რაოდენობა

„ბანკი ქართუ“-ს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა

შპს „ნატურალ +“

რძის პროდუქტების წარმოება

07.09.2004

საქართველო, ქ. თბილისი, 

მარნეულის ქ.N43

87 თანამშრომელი

2007 წლიდან დღემდე

დასრულებული, მიმდინარე

კომერციული კრედიტი; შეღავათიანი 

აგრო კრედიტი

თვეში 25 ტ რძის ფხვნილი, 38 ტ. რძის 

მოხმარება
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33 > სს „საქართველოს ნატურალურ 

    პროდუქტთა კომპანია“

> სააქციო საზოგადოება „საქართველოს ნატურალურ პროდუქტთა კომპანია“ დაფუძნდა ყოფილი კვების 
მრეწველობის სამინისტროს ქ. კასპის საკონსერვო ქარხნის ბაზაზე. ქარხნის ისტორია 1961 წლიდან დაიწყო – 
ექსპლოატაციაში შევიდა ხილკენკროვანი ღვინოების პროფილით და აღნიშნული მიმართულებით იფუნქციონირა 
1985 წლამდე. 1985 წლიდან კი გადაერთო საკონსერვო წარმოებაზე. 1994 წლიდან ქარხნის ბაზაზე დაფუძნდა 
ორი სააქციო საზოგადოება: „თრიალეთი“ და „არომატი“, ხოლო 1998 წლიდან გაერთიანდა ერთ საზოგადოებად 
და დღემდე აგრძელებს ფუნქციონირებას საფირმო სახელწოდებით „საქართველოს ნატურალურ პროდუქტთა 
კომპანია“. 

> სს „საქართველოს ნატურალურ პროდუქტთა კომპანიამ“ პროდუქციის (ეთილის სპირტი და ალკოჰოლური 
სასმელები) წარმოება და რეალიზაცია 1996 წლიდან დაიწყო და დღემდე აგრძელებს როგორც საქართველოში, 
ასევე მის ფარგლებს გარეთ (ჩეხეთი, ისრაელი, აზერბაიჯანი, სომხეთი). 

> ტექნოლოგიური დანადგარები, რომელიც უზრუნველყოფს როგორც საწარმოო, ასევე გადამამუშავებელ 
პროცესს, იმპორტირებულია უცხოეთიდან, რაც წარმოებას საშუალებას აძლევს მიიღოს „ლუქსის“ ხარისხის 
ეთილის სპირტი და, შესაბამისად, მისგან წარმოებული მაღალი ხარისხის ალკოჰოლური სასმელები. 
კომპანია მუდმივად ზრდის პროდუქციის ასორტიმენტს და ასევე წარმოებული პროდუქციის ხარისხს, რაც მას 
კონკურენტებისგან გამოარჩევს.

> სს „საქართველოს ნატურალურ პროდუქტთა კომპანიის“ და სს „ბანკი ქართუს“ პარტნიორული ურთიერთობა 
2013 წლიდან დაიწყო და დღემდე წარმატებით გრძელდება.

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

დასაქმებულთა რაოდენობა

„ბანკი ქართუ“ს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა

სს „საქართველოს ნატურალურ 

პროდუქტთა კომპანია“

ალკოჰოლური სასმელების წარმოება

27.12.1995

საქართველო, ქ. კასპი, მაჩაბლის ქ.N7

72 თანამშრომელი 

2013 წლიდან დღემდე

მიმდინარე

კომერციული კრედიტი

სპირტსახდელი აპარატი: 

დღე-ღამეში 1 500 დალ.

არყის ჩამოსახმელი ხაზი: 

საათში 1 000 ბოთლი
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34 > შპს „თბკ ლინკი“

> შპს „თბკ ლინკი“ დაარსდა 2001 წლის მაისში სამშენებლო მასალების იმპორტის მიზნით, თუმცა 2007 წლიდან 
კომპანიის საქმიანობის ძირითადი მიმართულება გახდა ე. წ. „მონტერეის“ ტიპის სახურავების წარმოება, 
რომლითაც პირველ რიგში ჩაანაცვლა საკუთარივე იმპორტული პროდუქცია.

> კომპანიის ძირითადი პროდუქციაა მეტალოკრამიტი, რომელიც გამოიყენება ნებისმიერი ტიპის შენობის 
გადასახურად და, ასევე, ისეთი მსუბუქი კონსტრუქციების მშენებლობისთვის, როგორებიცაა საწყობები, 
საწარმოო ობიექტები და სხვა.

> აღსანიშნავია, რომ კომპანია აღჭურვილია შესაბამისი თანამედროვე საწარმოო დანადგარებით: პროფენილისა 
და მეტალოკრამიტის დანადგარები, გილიოტინა, ფურცლის გადამღუნი, დამონტაჟებული ამწე და სხვა, რომელთა 
საშუალებითაც უზრუნველყოფილია ეფექტიანი საქმიანობის პროცესი, წარმოებული პროდუქციის მაღალი 
ხარისხი და თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობა.

> კომპანია ეტაპობრივად ზრდის წარმადობას და ეტაპობრივად ანაცვლებს ანალოგიური იმპორტული საქონლის 
წილს.

> მეტალოკრამიტის და მსგავსი მეტალის პროდუქციის წარმოების სფეროში გაიზარდა ადგილობრივი 
მწარმოებელი კომპანიების რაოდენობა, რომლებიც ასორტიმენტით ხარისხით და ფასით მნიშვნელოვან 
კონკურენციას უწევს იმპორტულ ანალოგებს და ეტაპობრივად სრულად ანაცვლებს მას.

> შპს „თბკ ლინკი“ აწარმოებს როგორც სერიულ, ასევე ინდივიდუალური შეკვეთებით დამზადებულ პროდუქციას. 
შესაძლებელია მცირე მოცულობის დაკვეთის ოპერატიული შესრულება.

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

ვებგვერდი

დასაქმებულთა რაოდენობა

„ბანკი ქართუ“-ს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა

შპს „თბკ ლინკი“

მეტალოკრამიტის წარმოება

30.05.2001

საქართველო, ქ. თბილისი, ლერმონტოვის ქ.N19

tbklink.ge

25 თანამშრომელი

2010-2013 წწ.

დასრულებული

კომერციული კრედიტი

თვეში 20 ტონა პროდუქცია
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35 > სასტუმრო „GONIO BEACH HOTEL“

> ინდ. მეწარმე „რევაზ ჯიბლაძის“ საქმიანობის სფეროს წარმოადგენს სასტუმრო ბიზნესი. კომფორტული, 
თანამედროვე „გონიოს სანაპიროს სასტუმრო“ მდებარეობს გონიოს სანაპიროდან 20 მეტრში. მასში 
განთავსებულია 22 სასტუმრო ნომერი ინდივიდუალური აბაზანით, მაცივრით, ტელევიზორით, კონდიციონერითა 
და დიდი აივნებით, საიდანაც იშლება ულამაზესი ზღვის ხედი. 

> სასტუმრო გათვლილია 60 სტუმარზე. ნომრის ღირებულებაში ასევე შედის: 
      >      ღია საცურაო აუზი მოზრდილებისთვის
      >      ღია საცურაო აუზი ბავშვებისთვის
      >      კერძო პარკინგი
      >      WiFi.

> სასტუმროს ასევე გააჩნია სასადილო, სადაც დამსვენებლებს საშუალება ეძლევათ დააგემოვნონ უგემრიელესი 
ქართული და ევროპული კერძები თავიანთი მოთხოვნების შესაბამისად.

> „გონიოს სანაპიროს სასტუმრო“ მდებარეობს უძველესი გონიოს ციხიდან 5 წუთის, ბათუმის ცენტრიდან - 14 კმ, 
ხოლო ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტიდან 6.5 კმ მოშორებით.

> ინდ. მეწარმე „რევაზ ჯიბლაძის“ და სს „ბანკი ქართუს“ თანამშრომლობა 2011 წელს დაიწყო და დღემდე 
გრძელდება. ბანკის დაფინანსებით განხორციელდა სასტუმროს მშენებლობა.

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტიური მისამართი

დასაქმებულთა რაოდენობა

ბანკი ქართუს  მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა

ინდ. მეწარმე „რევაზ ჯიბლაძე“

სასტუმრო მომსახურება

24.07.2007

ქ. ბათუმი, გონიო

8 თანამშრომელი

2011 წლიდან დღემდე

დასრულებული

კომერციული კრედიტი

22 სასტუმრო ნომერი
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36 > შპს „ვასაძის პური“

> შპს „ვასაძის პური“ ფუნქციონირებს 2006 წლის 27 ივლისიდან. კომპანიის ძირითადი საქმიანობაა პურისა და 
პურპროდუქტების, ასევე საკონდიტრო ნაწარმის წარმოება-რეალიზაცია, რომელიც ბაზარს ბრენდის „სანდომი“ 
სახელით მიეწოდება. 

> კომპანიის საკუთრებაშია პურის საცხობი საწარმოები, რომლებიც მდებარეობს ქ. თბილისში, სოფ. ფონიჭალაში 
და ქ. ოზურგეთში, გაბრიელ ეპისკოპოსის ქ. N1-ში. 

> კომპანია სს „ბანკი ქართუ“-ს მომხმარებელია 2013 წლიდან და სარგებლობს პროგრამით „აწარმოე 
საქართველოში“, რომლის ფარგლებშიც გაიცა სესხი ახალი საწარმოო ხაზისა და შენობის მოსაწყობად.
კომპანია წარმოებული პურისა და პურპროდუქტების რეალიზაციას ახორციელებს სავაჭრო მარკით „ვასაძის 
პური“.

> კომპანიის მაქსიმალური წარმადობა დღეში ხუთ ტონას შეადგენს, რომელიც ჯამში 43 დასახელების 
საკონდიტრო ნაწარმს მოიცავს. ამასთან, მომავალში დაგეგმილია ამ მაჩვენებლების ზრდა და ახალი 
ასორტიმენტის დამატება. დამატებითი საწარმოო ხაზებით შესაძლებელი იქნება ვაფლის 10 სახეობის, კანფეტის 
40 სახეობის და შოკოლადის კანფეტის 20 სახეობის წარმოება. 

> კომპანიის ორივე ბრენდი „ვასაძის პური“ და „სანდომი“ პოპულარულია მოსახლეობაში და მაღალი 
სანდოობით გამოირჩევა.

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

დასაქმებულთა რაოდენობა

ბანკი ქართუს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა

შპს „ვასაძის პური“

ხორბლის ფქვილის  და საკონდიტრო 

წარმოება

27.07.2006

საქართველო, ქ. ოზურგეთი, გაბრიელ 

ეპისკოპოსის ქ. N1;

საქართველო, ქ. თბილისი, სოფელი 

ფონიჭალა

250 თანამშრომელი

2013 წლიდან დღემდე

დასრულებული/მიმდინარე

კომერციული კრედიტი; „აწარმოე 

საქართველოში“

საათში 750 კგ. ფქვილი; ყოველდღიურად 

5 ტ. საკონდიტრო ნაწარმი 
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37 > შპს „ვ.ვ.ვ.“

> შპს „ვ.ვ.ვ.“, რომელიც თბილისში, თავისუფლების მოედანზე მდებარე ბიზნესცენტრია, დაარსდა 1996 წელს. 

> „ბანკი ქართუ“-სთან თანამშრომლობა 2005 წელს დაიწყო და დღემდე წარმატებით გრძელდება. ამ პერიოდის 
განმავლობაში ბანკმა დააფინანსა მრავალფუნქციური A კლასის რვასართულიანი კომპლექსის – ბიზნესცენტრის 
მშენებლობა. 

> თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ბიზნესცენტრი მოიცავს A კლასის საოფისე ფართებს, რომლებიც 
პასუხობენ მომხმარებლების ფართო არჩევანის მოთხოვნებს. პროექტის მიხედვით, ყოველ სართულზე 
განლაგებულია საკონფერენციო სივრცე 25 ადამიანზე, მასთან მომიჯნავე „Lounge“-ის ტიპის ოთახით, სადაც 
ვიზიტორებს მიეცემათ შესაძლებლობა, მშვიდ და კომფორტულ გარემოში აწარმოონ მოლაპარაკებები და 
შეხვედრები.  

> მცირე საკონფერენციო დარბაზები მოემსახურებიან თითოეული ოფისის სეგმენტს გრაფიკის საშუალებით, 
რომლის მენეჯმენტს ბიზნესცენტრის შესაბამისი სართულის მენეჯერი განახორციელებს. ყველა სართულს აქვს 
საკონფერენციო ოთახი. გარდა ამისა, VIII სართულზე დამატებით განთავსებულია დიდი ზომის საკონფერენციო 
დარბაზი 100 ადამიანზე. ამავე სართულზე განლაგებულია კაფეტერია პანორამული ხედებით თბილისის 
ისტორიულ უბანზე, რომელიც არა მხოლოდ ოფისის თანამშრომლებს და სტუმრებს მოემსახურება, არამედ 
კონფერენციებზე დამსწრე საზოგადოებასაც.

> შენობა აღჭურვილი იქნება უახლესი გათბობა-გაგრილების და, ასევე, ჰაერსადენი სისტემებით, რაც 
უზრუნველყოფს ჯანსაღ სამუშაო გარემოს. შენობის I სართულზე კომერციული ფართები, ხოლო მიწისქვეშ – 
ორდონიანი ავტოსადგომებია განთავსებული.

> განხორციელებული ინვესტიციების და საბანკო სესხით მოზიდული ფინანსური რესურსით მოხდა თბილისის 
ერთ-ერთი ისტორიული შენობის სრული რეაბილიტაცია.

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

დასაქმებულთა რაოდენობა

„ბანკი ქართუ“-ს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა

შპს „ვ.ვ.ვ.“

ბიზნესცენტრი

25.03.1996

საქართველო, ქ. თბილისი, ძველი 

თბილისის რაიონი, პუშკინის ქ. N1/3

12 თანამშრომელი

2005 წლიდან დღემდე

მიმდინარე

კომერციული კრედიტი

4 000 მ2 საოფისე ფართები
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38 > შპს „ნატურალი 7“

> შპს „ნატურალი 7“ დაარსდა 2007 წლის 25 ოქტომბერს. კომპანიამ 2009 წელს დაიწყო ვაშლის კონცენტრატის 
წარმოება და ექსპორტი გერმანიაში. მისი მომხმარებელია გერმანული კომპანია DOEHLERI, რომელთანაც 7 
წელია უწყვეტი და წარმატებული პარტნიორული ურთიერთობა გააჩნია. კომპანია შიდა ქართლის სხვადასხვა 
სოფლებიდან სეზონურად გლეხებისგან და ფერმერული მეურნეობებიდან იბარებს ვაშლის ნედლეულს, 
რომელიც გადამუშავდება ქარხანაში და მიიღება კონცენტრანტი. ქარხანას 24 საათში შეუძლია 160 ტ.  ვაშლის 
გადამუშავება.

> ვაშლის კონცენტრატი წარმოადგენს აუცილებელ კომპონენტს ნებისმიერი სახის ნატურალური წვენის 
დამზადებისას, რაც აღნიშნულ პროდუქტს ხდის ძალზედ მოთხოვნადს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით.  

> შპს ,,ნატურალი 7’’-მა  სამაცივრე მეურნეობის მოწყობასა და კონცენტრატის დანადგარის შეძენაში 700 000 
ლარამდე დამატებითი ინვესტიცია განახორციელა.

> შპს „ნატურალი 7“ და სს „ბანკი ქართუ“ თანამშრომლობენ 2015 წლიდან. ბანკიდან აღებული სესხებით, 
პროგრამა „შეღავათიანი აგროკრედიტის” ფარგლებში, კომპანიამ მოაწყო: 

1) სამაცივრე მეურნეობა  რითიც დაასაქმა ადგილობრივი მოსახლეობა. მაცივარში ერთ შენახვაზე 
შესაძლებელია 250-300 ტონა ხილის დასაწყობება, ამასთანავე შესაბამისი აგრეგატებით ნარჩუნდება 
პროდუქტისთვის საჭირო ტემპერატურა. მაცივარში შენახვა საშუალებას იძლევა პროდუქცია არასეზონამდე 
საღი სახით შენარჩუნდეს მისი შემდგომი რეალიზაციის მიზნით;  
2) შეიძინა ვაშლის საწნეხი დანადგარი BUCHER 5000 HP (5 ტ. საათში) ამ დანადგარის გამოყენებით  კომპანიამ 
შეამცირა წარმოებული კონცენტრატის თვითღირებულება, თუ  შეძენამდე 1 კგ კონცენტრატის მიღებას 
სჭირდებოდა 9-10 კგ. ვაშლი, აღნიშნულ წნეხში გატარების შემდეგ დაჭირდება 8-8,5 კგ. ვაშლი.

> კომპანია აქტიურად მუშაობს ახალი საექსპორტო ბაზრების მოძიების მიზნით.

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

დასაქმებულთა რაოდენობა

„ბანკი ქართუ“-ს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა

შპს „ნატურალი 7“

ვაშლის კონცენტრატის წარმოება

25.10.2007

საქართველო, ქ. გორი, ტაბიძის ქ. N22

50 თანამშრომელი

2015 წლიდან დღემდე

მიმდინარე

შეღავათიანი აგრო კრედიტი

დღე-ღამეში 160 ტ. ვაშლი
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39 > შპს „ახალციხე აგრო ფუდი“

> შპს „ახალციხე აგრო ფუდი“ თანამედროვე,  ევროპული  სტანდარტებით  აღჭურვილი კვების პროდუქტების 
მწარმოებელი საწარმოა, რომელიც 2012 წელს დაფუძნდა შპს ,,მესხეთი ფუდ კომპანი’’-ს ბაზაზე. საწარმო 
საერთაშორისო სტანდარტის ISO 22000:2005 და HACCP Food Safety Systems-ის სერთიფიკატების მფლობელია. 
ამ სტანდარტების მოთხოვნების შესაბამისად, საწარმოში დაინერგა სურსათის უვნებლობისა და ხარისხის 
მართვის ინტეგრირებული სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს მაღალი ხარისხის პროდუქციის წარმოებასა და 
რეალიზაციას.

> შპს „ახალციხე აგრო ფუდი“ თანამედროვე დანადგარებით აღჭურვილი ევროპული მენეჯმენტის მქონე 
საწარმოა და რეგიონში ერთ-ერთი უმსხვილესი და ყველაზე თანამედროვე სტანდარტების მქონე სასაკლაოა. 
მის ძირითადი  პროდუქციაა მსხვილფეხა და წვრილფეხა რქოსანი პირუტყვის დაკვლის გზით მიღებული 
შეციებული ან გაყინული ხორცი, ასევე მისი სუბპროდუქტები, საქონლის და ცხვრის ტყავი. კომპანიის მასშტაბიდან 
გამომდინარე, ის უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებს სასურსათო ჯაჭვში როგორც ქვეყნის  ფარგლებში, ასევე 
უცხოეთში არსებული პარტნიორი ორგანიზაციებისათვის.

> ამ ეტაპზე  კომპანიას გააჩნია თურქეთის რესპუბლიკაში ხორცის ექსპორტის ქვოტა (თვეში 5 000 ტ.) აღნიშნული 
ქვოტის ფარგლებში, მას შეეძლება თურქეთის რესპუბლიკაში შეიტანოს საწარმოს მიერ გადამუშავებული და 
დახარისხებული ხორცი და ხორცის პროდუქტები. კომპანიამ დაიწყო ხორცის გადამუშავება და დახარისხება, 
ასევე ხორცის შეტანა ირანის რესპუბლიკაში.  

> აღნიშნული წარმოების ამუშავება მნიშვნელოვან სტიმულს მისცემს რეგიონში მეხორცული მიმართულების 
მესაქონლეობის შემდგომ განვითარებას.

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

ვებგვერდი

ელფოსტა

დასაქმებულთა რაოდენობა

ბანკი ქართუს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა

შპს „ახალციხე აგრო ფუდი“

საქონლის ხორცის მიმღებ-

გადამამუშავებელი საწარმო

29.02.2012

საქართველო, ქ. ახალციხე, 

სოფელი სხვილისი

www.agrofood.ge

info@agrofood.ge

100 თანამშრომელი

2015 წლიდან დღემდე

დასრულებული

კომერციული კრედიტი

დღე-ღამეში 120 ტ.
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40 > შპს „ნიკე-2007“

> სასტუმრო „იმერი“ განთავსებულია ქ. ქუთაისში 15 900 მ2 მიწის ნაკვეთზე და წარმოადგენს სამსართულიან 
შენობას 22 ნომრით. იგი გამორჩეულია თავისი ადგილმდებარეობით და სხვადასხვა სახეობის მცენარეებით 
გამწვანებული ეზოთი. მას გარს აკრავს რამდენიმე ჰექტარზე გადაჭიმული, ფიჭვნარითა და ხელოვნური ტბებით 
დამშვენებული მინდვრები და ქმნის ოაზისს როგორც საქმიანი ვიზიტით, ასევე, დასვენების მიზნით ჩამოსული 
სტუმრებისათვის. 

> აღსანიშნავია, რომ კომპანიის და სს „ბანკ ქართუ“-ს თანამშრომლობას საფუძველი 2007 წელს ჩაეყარა და 
დღემდე გრძელდება. ბანკის დაფინანსების შედეგად, სასტუმროს ჩაუტარდა რეკონსტრუქცია და კეთილმოეწყო. 
„იმერი“, ბუნებისა და ადამიანის შემოქმედების ეს იდეალური შერწყმა, სტუმრებს შესაძლებლობას აძლევს, 
დატვირთული დღის შემდეგ დაისვენონ სასტუმროს კომფორტულ, თანამედროვედ მოწყობილ მყუდრო 
ოთახებში, საღამო კი სასიამოვნოდ დაასრულონ ბუნებაში გასეირნებით ან გაატარონ „იმერის“ ბარ-რესტორანში, 
სადაც წარმოდგენილია როგორც ტრადიციული იმერული, ასევე რუსული და ევროპული სამზარეულოების 
მრავალფეროვანი, მადისაღმძვრელი კერძები. 

> სასტუმრო მომხმარებელს უზრუნველყოფს ოთახების 24-საათიანი მომსახურებით, უსადენო ინტერნეტითა და 
პარკინგით. ასევე, აღჭურვილია ორი საკონფერენციო დარბაზით საქმიანი შეხვედრებისა და ღონისძიებებისთვის. 
სასტუმროს ძირითად მომხმარებლებს წარმოადგენენ საშუალო შემოსავლის მქონე ადგილობრივი და უცხოელი 
ტურისტები.

> სასტუმროს ერთდროულად 50-მდე სტუმრის მიღება შეუძლია.

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

ვებგვერდი

ელფოსტა

დასაქმებულთა რაოდენობა

„ბანკი ქართუ“-ს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა

შპს „ნიკე-2007“

სასტუმრო მომსახურება

20.12.2006

საქართველო, ქ. ქუთაისი, 

ნიკეას 1-ლი შესახვევი N25

www.imerihotel.com

imeriotel@gol.ge

10 თანამშრომელი

2007 წლიდან დღემდე 

დასრულებული

კომერციული კრედიტი

22 სასტუმრო ნომერი
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41 > სს „აკურა“

> სააქციო საზოგადოება „აკურა“ სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული საწარმოა და სპეციალიზებულია 
სხვადასხვა სახეობის ღვინისა და საბრენდე სპირტის წარმოებაში, რომლებიც მის ძირითად პროდუქციას 
წარმოადგენენ.

> კომპანია ბაზარზე არსებული კონკურენტებისგან გამოირჩევა მაღალი ტექნოლოგიებით დამზადებული 
უმაღლესი ხარისხის პროდუქციით, რომელიც დამზადებულია ტრადიციული მომხმარებლის მოთხოვნილების 
გათვალისწინებით.

> სს „აკურა“-სთანამშრომლობა სს „ბანკი ქართუ“-სთან 2014 წლიდან დაიწყო და იმავე წელს ბანკისგან მიიღო 
დაფინანსება სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში „შეღავათიანი აგროკრედიტი“, რომლის მიზნობრიობას 
ყურძნის შეძენა ითვალისწინებდა.

> კომპანია კახეთის მასშტაბით ადგილობრივი მოსახლეობისგან და ფერმერული მეურნეობებიდან იბარებს 
ყურძნის (თეთრი, შავი) მოსავალს, რომელიც წელიწადში საშუალოდ 7 500 ტონას შეადგენს. გადამუშავების 
შედეგად, ძირითადად, იწარმოება თეთრი და წითელი ღვინო – ტკბილი, მშრალი და ნახევრად მშრალი, ასევე – 
ღვინის კონცენტრატი (ბადაგი). კომპანია ღვინომასალისგან აწარმოებს მაღალი ხარისხის საკონიაკე სპირტებს.

> სს „აკურას“ მიერ წარმოებული პროდუქციის ძირითადი მომხმარებლები არიან ადგილობრივი მწარმოებლები, 
რესტორნები და ადგილობრივი მოსახლეობა.

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

დასაქმებულთა რაოდენობა

„ბანკი ქართუ“-ს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა

სს „აკურა“

ალკოჰოლური სასმელების წარმოება

21.12.1995

საქართველო, ქ. თელავი, სოფელი აკურა

68 თანამშრომელი

2014 წლიდან დღემდე

დასრულებული

შეღავათიანი აგრო კრედიტი 

წელიწადში 5 000 ტ. სითხე
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42 > შპს „ახალი ქართული პროდუქტი“

> შპს „ახალი ქართული პროდუქტი“ ჩამოყალიბდა 2014 წლის 17 სექტემბერს. კომპანიის ძირითადი მიზანია 
საგარეჯოს რაიონის სოფელ ნინოწმინდაში მეფრინველეობის ფაბრიკის ამუშავება, კვერცხის რეალიზაციის 
მიზნით. მას დღეისათვის ჰყავს 9 200 ფრთა კვერცხისმდებელი ქათამი და 10 000 წიწილა.

> კომპანიაში დანერგილია ფრინველის შენახვის უახლესი კომპიუტერული მართვის ტექნოლოგიები, შეყვანილია 
მაღალპროდუქტიული ჰიბრიდული და არაგენმოდიფიცირებული ფრინველი (ფრინველის საკვებად არ 
გამოიყენება არავითარი ჰორმონალური პრეპარატები), ქათმის კვერცხის მიმწოდებელი ამჟამად არსებული 
საწარმოების სიმძლავრე კი სრულად უზრუნველყოფს ბაზრის მოთხოვნილებას.

> კომპანიამ წარმატებით გაიარა ბიზნეს-გეგმით დადგენილი განვითარების პირველი ეტაპი, შექმნა წარმოების 
სრული ციკლი და სტაბილურად დაიმკვიდრა საკუთარი ნიშა სარეალიზაციო ბაზარზე.

> მომავალში შპს „ახალ ქართულ პროდუქტს“ დაგეგმილი აქვს წარმოების შემდგომი გაფართოება. კომპანიას 
დღეისათვის  ჰყავს 9 200 კვერცხისმდებელი ქათამი, რაც  მისი შემოსავლის წყაროს წარმოადგენს, პროდუქციის 
რეალიზაცია ხორციელდება „ალიონის“ სახელითა და ეტიკეტით.

> შპს „ახალი ქართული პროდუქტი“-ს საქმიანობა ორიენტირებულია კვერცხის რეალიზაციაზე, ხოლო მას 
შემდეგ რაც ქათმის კვერცხმდებლობის მაჩვენებელი კლებულობს (დაახლოებით 18-20 თვის ასაკის ქათამი), 
ხდება ფრინველის რეალიზაცია.  

> მეფრინველეობის პროდუქტები მსოფლიოში ყველაზე იაფ, ბიოლოგიურად სრულფასოვან და ეკოლოგიურად 
სუფთა საკვებ პროდუქტებად მიიჩნევა. ამჟამად მთავარი აქცენტი კეთდება, ისეთი საკვები პროდუქტების 
წარმოებაზე, რომლებიც შეიცავენ პროტეინის მაღალ დონეს, ერთ-ერთ ასეთ პროდუქტად კი, ფრინველის 
ხორცი და კვერცხი მიიჩნევა. მეფრინველეობაში 2-ჯერ ნაკლები საკვები და შრომა იხარჯება, ვიდრე სოფლის 
მეურნეობის სხვა სფეროებში (კერძოდ მესაქონლეობასა და მეღორეობაში), ამიტომაც უკანასკნელ 10 
წელიწადში მსოფლიოში ქათმის კვერცხის წარმოება გაიზარდა ორჯერ, ხოლო ქათმის ხორცის - 5,2 ჯერ. 

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

დასაქმებულთა რაოდენობა

„ბანკი ქართუ“-ს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა

შპს „ახალი ქართული პროდუქტი“

მეფრინველეობის ფაბრიკა

17.09.2014

საქართველო, ქ. საგარეჯო, სოფელი 

ნინოწმინდა 

17 თანამშრომელი

2015 წლიდან დღემდე

დასრულებული

შეღავათიანი აგრო კრედიტი

თვეში 280 000 ცალი კვერცხი 
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43 > შპს „ჯეოფერტი“

> შპს „ჯეოფერტი“ დაარსდა 2014 წლის 22 დეკემბერს. 2015 წლიდან წარმატებით თანამშრომლობს სააქციო 
საზოგადოებასთან „ბანკი ქართუ“. ბანკის მიერ დაფინანსებული სახსრებით კომპანიამ ქ. კასპში ააშენა სასუქების 
საწარმო, რომლის ჯამური ინვესტიცია 11,5 მლნ ლარს შეადგენს, პროდუქციის გამოშვება კი დაგეგმილია 2016 
წლის სექტემბრიდან.

> შპს „ჯეოფერტის“ ძირითადი საქმიანობა გულისხმობს ორგანულ-მინერალური სასუქების წარმოებას, რომელიც 
შეიცავს სასარგებლო წიაღისეულს, კერძოდ – ცეოლითს. შესაბამისი საბადო კასპის რაიონში მდებარეობს. 
კომპანია ფლობს შესაბამის მოპოვების ლიცენზიას. დაგეგმილია წარმოებული პროდუქციის როგორც 
ადგილობრივ ბაზარზე რეალიზაცია, ასევე ექსპორტზე გატანა.

> დღევანდელი მდგომარეობით, წარმოებულ პროდუქციას კომპანია ბაზარს შემდეგი ბრენდების სახელწოდებით 
მიაწვდის:

 > ბაქტოფერტი – ბაქტერიული, ორგანო-მინერალური სასუქი მიკროელემენტებით ცეოლითის საფუძველზე;
 > გეოჰუმატი – ჰუმანური, ორგანო-მინერალური სასუქი მიკროელემენტებით; 
 > ბუნებრივი ცეოლითი – უნიკალური ბუნებრივი მინერალური სასუქი, რომელიც გამოყენების 
 არაჩვეულებრივად ფართო სფეროს მოიცავს.

> შპს „ჯეოფერტის“ ადგილობრივი წარმოების მიზანია იმპორტული ანალოგების მაქსიმალურად ჩანაცვლება და 
პროდუქციის ექსპორტი.

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

ვებგვერდი

დასაქმებულთა რაოდენობა

ბანკი ქართუს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

შპს „ჯეოფერტი“

სასუქის წარმოება

22.12.2014 

საქართველო, ქ. კასპი, მაჩაბლის ქ.N5

www.geofertilizer.com

70 თანამშრომელი

2015 წლიდან დღემდე

მიმდინარე

კომერციული კრედიტი
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44 > შპს „ენისელი დისტილერი კომპანი“

> შპს „ენისელი დისტილერი კომპანი“ დაარსდა 2014 წელს. იგი სპირტის გამოსახდელი ქარხანაა, რომლის 
ძირითადი პროდუქტი საკონიაკე სპირტია.

> კომპანია აღჭურვილია თანამედროვე დანადგარებით და ორიენტირებულია უმაღლესი ხარისხის 
ღვინის სპირტის წარმოებაზე. სწორედ აღნიშნულია საწარმოს მთავარი უპირატესობა, დარგში არსებულ 
მრავალრიცხოვან კონკურენტებთან შედარებით.

> შპს „ენისელი დისტილერი კომპანი“-სა და სს „ბანკი ქართუ’’-ს თანამშრომლობას საფუძველი ჩაეყარა 2014 
წელს და ბანკის მიერ სახელმწიფო პროგრამის ,,შეღავათიანი აგროკრედიტი’’ ფარგლებში დაფინანსდა სპირტის 
გამოსახდელი ქარხნის აშენება-აღჭურვა კახეთში,  თელავის რაიონის სოფელ გრემში. პროექტის ჯამურმა 
ინვესტიციამ 2 მლნ ლარს გადააჭარბა.

> საწარმო შედის კომპანია „სარაჯიშვილის“ ბიზნეს ჯგუფში. „სარაჯიშვილის“ კონიაკის ქარხანა იქნება შპს 
„ენისელი დისტილერი კომპანის“ საწარმოს პირველი სტრატეგიული კლიენტი და მისგან შეისყიდის მაღალი 
ხარისხის საკონიაკე სპირტებს. შესაბამისად, „სარაჯიშვილი“ იმპორტირებული საკონიაკე სპირტის შეძენას 
ეტაპობრივად ჩაანაცვლებს შპს „ენისელი დისტილერი კომპანი“-სგან შეძენილი საკონიაკე სპირტით, რომელიც 
იქნება უფრო მაღალი ხარისხის, ვიდრე საფრანგეთიდან იმპორტირებული. სს „სარაჯიშვილი“ კახეთში, ყვარლის 
რაიონში, ჯამში ფლობს 94 ჰა ვენახებს. სს „სარაჯიშვილი“ შპს „ენისელი დისტილერი კომპანი“-ს შეუკვეთავს 
საკუთარ ვენახებში მიღებული მოსავლის გადამუშავებას და საკონიაკე სპირტის გამოხდას. 

> კომპანიის ძირითადი მომხმარებლები იქნებიან ალკოჰოლური სასმელების მსხვილი მწარმოებელი 
კომპანიები საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ.  

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

დასაქმებულთა რაოდენობა

„ბანკი ქართუ“-ს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა

შპს „ენისელი დისტილერი კომპანი“

სპირტის გამოსახდელი ქარხანა

27.02.2014

საქართველო, კახეთის რაიონი, 

სოფელი გრემი

20 თანამშრომელი

2014 წლიდან დღემდე

მიმდინარე

შეღავათიანი აგრო კრედიტი

თვეში 150 ტ. საკონიაკე სპირტი
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45 > სასტუმრო „NATIONAL“ 

> ინდ. მეწარმე „გიორგი ბოლქვაძე“ სს „ბანკი ქართუ“-ს კლიენტია 2010 წლიდან. მისი ძირითადი საქმიანობის 
სფეროა სასტუმრო ბიზნესი ქ. ქობულეთში. ობიექტის სახელწოდებაა „National“, რომელიც ქალაქში ერთ-
ერთ საუკეთესო სასტუმროდ ითვლება. აღსანიშნავია, რომ 2014 წელს ქობულეთში ბანკის მიერ დაფინანსდა 
მიმდებარე ტერიტორიაზე დამატებით ახალი, შვიდსართულიანი თანამედროვე ტიპის სასტუმროს მშენებლობა.
სასტუმრო შავი ზღვის სანაპიროდან 50 მეტრის მოშორებით არის განთავსებული და მომხმარებელს სთავაზობს 
მომსახურების ისეთ ფართო სპექტრს, როგორიცაა ღია საცურაო აუზი, პარკირების საკუთარი მოედანი, 
შეუზღუდავი, მაღალი სისწრაფის უსადენო ინტერნეტი, ასევე, საკუთარი სანაპირო ზოლი უფასო შეზლონგით, 
ქოლგით და ზღვის პირსახოცით. ყველა ნომერი აღჭურვილია კონდენცირების სისტემით, პლაზმური 
ტელევიზორით, ჩაიდნითა და მაცივრით. ნომრები ლაგდება ყოველ დღე.

> სტუმრებს საშუალება ეძლევათ, დააგემოვნონ როგორც ქართული ტრადიციული, ასევე, რუსული და 
უკრაინული კერძები. აღსანიშნავია, რომ სასტუმროში ხშირად იმართება გასართობი საღამოები როგორც 
ბავშვებისთვის, ასევე მოზრდილთათვის. ტერიტორიაზე, ასევე, ფუნქციონირებს საბავშვო და სპორტული 
მოედნები.

> საქართველოს რელიეფიდან გამომდინარე, სასტუმრო მდებარეობს ზღვასა და ქედებს შორის, საიდანაც 
კარგად ჩანს მზის ამოსვლა და ჩასვლა. სწორედ ეს ხელსაყრელი მდებარეობა იძლევა იმის საშუალებას, 
რომ „National” განსხვავდებოდეს დარგში და რეგიონში წარმოდგენილი სხვა კონკურენტი სასტუმროებისგან. 
სასტუმროში განთავსებული 50 ნომერი და გათვლილია ერთდროულად დაახლოებით 150 დამსვენებლის 
მიღებაზე. 

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

ვებგვერდი

დასაქმებულთა რაოდენობა

„ბანკი ქართუ“-ს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა

ინდ. მეწარმე „გიორგი ბოლქვაძე“ 

სასტუმრო მომსახურება

02.08.2010 

საქართველო, ქობულეთი, დავით 

აღმაშენებლის გამზ. N375 

www. national-hotel.ge

არასეზონზე 5, სეზონზე 50 თანამშრომელი

2010 წლიდან  დღემდე

დასრულებული

კომერციული კრედიტი 

50 სასტუმრო ნომერი
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46 > შპს „გეო ფიტნესი“

> შპს „გეო ფიტნესი“ დაარსდა 2006 წელს და სწრაფადვე დაიმკვიდრა პრემიუმ კლასის (ვაკის) საცურაო აუზისა 
და მასთან არსებული სპორტული კომპლექსის რეპუტაცია.  იგი აკმაყოფილებს ოლიმპიური სტანდარტების 
ზომებსა და მოთხოვნებს. მას აქვს ღია ვერანდა და კაფე-ბარი. გახსნის დღიდან კომპლექსში დანერგილია 
საშვების უახლესი ელექტრონული სისტემა და ყურადღება ექცევა მომსახურების უმაღლეს დონეს, რის გამოც 
კომპლექსი უზრუნველყოფილია კლიენტთა დიდი ნაკადითა და სარგებლობს პოპულარობით. 

> გარდა საცურაო აუზისა, სპორტკომპლექსი აღჭურვილია ტრენაჟორების დარბაზებითა და საუნით. გახსნის 
მომენტისთვის შეძენილი იყო უახლესი მოდელის ტრენაჟორები და სხვადასხვა ინვენტარი. აღნიშნულმა, ასევე, 
მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ობიექტის პოპულარიზაციაში.

> შპს „გეო ფიტნესს“ შემდგომში დაემატა ბავშვთა საცურაო აუზი (საჭყუმპალაო) და საბავშვო ბაღი, რამაც დიდი 
მოწონება დაიმსახურა მომხმარებლებში.

> საცურაო აუზებისა და სპორტკომპლექსის პარალელურად (2007-2010 წწ.), მის მიმდებარე ტერიტორიაზე 
„ბანკი ქართუ“-ს მიერ დამატებით დაფინანსდა 17-სართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობა, 
რომელიც განახორციელა იმავე ბიზნესჯგუფში შემავალმა კომპანიამ სს „დელფი“. მშენებარე ობიექტი ცნობილია 
ბრენდული სახელით: „სახლი აუზთან“, სადაც ბინების დიდი ნაწილი ჩაბარდა დასრულებული რემონტით. ჯამურმა 
სამშენებლო ფართმა 10 000 მ2 შეადგინა, რაც 45 ბინად დაიყო და გაიყიდა. აღნიშნული კორპუსი ამჟამად 
სრულად შესახლებულია და ფუნქციონირებს.  

შპს „გეო ფიტნესი“

სპორტული კომპლექსი

05.10.2006 წ.

საქართველო, ქ. თბილისი, 

ჭავჭავაძის გამზ. N49ბ

www.Info@vsp.ge

120 თანამშრომელი

2008-2010 წწ.

დასრულებული

კომერციული კრედიტი

დღე-ღამეში 800 მომხმარებელი 

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

ვებგვერდი

დასაქმებულთა რაოდენობა

ბანკი ქართუს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა
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47 > სს „გომის სპირტის და არყის კომპანია“

> ქართული ალკოჰოლური სასმელების მწარმოებელი კომპანია „გომი“ 1903 წლიდან არსებობს. დღევანდელი 
იურიდიული პირის სახით, წარმოება 1996 წელს ჩამოყალიბდა. სპეციალურად შერჩეული მდებარეობა, საკუთარი 
ვენახები და წარმოება იდეალურ პირობებს ქმნის გამორჩეული ხარისხის პროდუქტის შესაქმნელად,რომელსაც 
კომპანია უკვე საუკუნეზე მეტია აწვდის თავის მომხმარებელს.

> 2015 წელს კომპანიამ განაახლა სტრატეგია, ვიზუალური ელემენტები,მოახდინა რებრენდინგი რაც საბოლოო 
ჯამში, მიზნად ისახავს მოხმარებლისთვის გაუმჯობესებული ქართული პროდუქციის შეთავაზებას. „გომის’’ 
ბრენდი ხარისხზეა ორიენტირებული და პროდუქციის დასამზადებლად მხოლოდ საუკეთესო ინგრედიენტებს 
იყენებს. „გომი’’ ერთადერთი ბრენდია, რომელიც პროდუქტს ქართული, ადგილობრივი ხორბლისგან ამზადებს. 
თანამედროვე ტექნოლოგია და სპეციალურად მისთვის შექმნილი რეცეპტი გემოსა და სირბილის იდეალურ 
ბალანსს იძლევა,რაც „გომის’’ არყებს კონკურენტებისგან გამოარჩევს.

> სს „გომის სპირტის და არყის კომპანიის“ მიზანია, გახდეს წარმატებული ქართული ბრენდი მსოფლიო 
მასშტაბით და საუკეთესო ქართული პროდუქტი მიაწოდოს მომხმარებელს როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის 
ფარგლებს გარეთ. კომპანია მუდმივად უზრუნველყოფს წარმოებული პროდუქციის ხარისხის და ასორტიმენტის 
ზრდას.

> 2005 წელს ექსპლუატაციაში შევიდა თანამედროვე ჩამოსხმის საამქრო, თავისი დამხმარე ობიექტებით (საკუპაჟე, 
ფილტრაციის და დარბილების განყოფილებით, ტარისა და მზა პროდუქციის სასაწყობე მეურნეობით). ქარხანაში 
განთავსებულია სამი ჩამოსასხმელი ხაზი:  გერმანული „ზეიცის“,  რომლის წარმადობაა 6,000 ბოთლი/სთ და 2 
ერთეული იტალიური „ფიმერის“, თითოეული წარმადობით - 3,500 ბოთლი/სთ.

> კომპანია აწარმოებს 12 დასახელების არაყს, 6 დასახელების ჭაჭას, 2 დასახელების ლიქიორს და 3 
დასახელების კონიაკისებურს. აღსანიშნავია, რომ გომის პროდუქტებში გამოყენებულია კავკასიის ქედის წყაროს 
ნულოვანი სიხისტის მქონე წყალი. უგემრიელესი წყაროს წყალი ბუნებრივად რბილია და არ საჭიროებს ქიმიურ 
დანამატებს. 

> კომპანიაში ამჟამად დასაქმებულია 200-მდე თანამშრომელი.  

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

ვებგვერდი

ელფოსტა

დასაქმებულთა რაოდენობა

„ბანკი ქართუ“-ს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა

სს „გომის სპირტის და არყის კომპანია“

ალკოჰოლური სასმელების წარმოება

16.02.1996

საქართველო, ქ. ხაშური, სოფელი გომი

www.gomi.ge

info@dwc.ge

80 თანამშრომელი

2003 წლიდან დღემდე

დასრულებული, მიმდინარე

კომერციული კრედიტი; შეღავათიანი აგრო 

კრედიტი

დღეში 45 ტ. სპირტის წარმოება;

საათში 8 000 ბოთლი არყის ჩამოსხმა
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48 > შპს „ივანე ჯავახიშვილის 
         სახელობის სკოლა იმედი“

> შპს „ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სკოლა იმედი“, რომელიც ქუთაისში ერთ-ერთ მოწინავე სკოლად 
ითვლება, დაარსდა 1997 წლის 8 აგვისტოს. კომპანიის დამფუძნებელი არის ისტორიკოსი ცოტნე გველესიანი, 
რომელიც 1993-1996 წლებში ქ.ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში კითხულობდა 
ლექციებს საქართველოს ისტორიაში. სკოლა  „იმედი“-ს განვითარებაში დიდი წვლილი შეიტანა სს „ბანკი 
ქართუ“-მ. ბანკის მიერ დაფინანსდა სკოლის გაფართოება, ახალი ინვენტარით აღჭურვა და კეთილმოწყობა.

> პირველი სასწავლო პროცესი დაიწყო 2001-2002 წელს  120 მოსწავლით. სახელის მოხვეჭა  სკოლამ მოკლე 
ხანში მოახერხა, რაც აისახა მოსწავლეთა ყოველწლიურ ზრდაში. დღეისათვის მასში 800 მოსწავლე სწავლობს. 
იგი გარემონტებულია და აღჭურვილია თანამედროვე ინვენტარით.

> სკოლის ძირითადი პრინციპები და ღირებულებებია ქართული სულისკვეთებით ინტელექტუალური და 
მორალურ-ზნეობრივი აღზრდა, ევროპულ სტანდარტებთან მიახლოებული ხარისხიანი განათლების მიცემა, 
აღზარდოს შემოქმედებითად მოაზროვნე, კომუნიკაბელური, ტოლერანტი პიროვნება, რომელიც შეძლებს 
საკუთარი შესაძლებლობების მაქსიმალურად რეალიზებას.   

> აღნიშნული სფერო ქალაქ ქუთაისში დიდი კონკურენციით გამოირჩევა.  აღსანიშნავია, რომ ყველა 
კომერციულ სკოლას აქვს საკუთარი სასწავლო პროგრამა და განვითარების გეგმები. სკოლა ,,იმედი’’ სხვა 
კომერციულ სკოლებთან შედარებით, გამოირჩევა გამოცდილი მენეჯმენტით და ძლიერი (სერთიფიცირებული) 
პედაგოგიური კოლექტივით, ხარისხიანი სასწავლო პროგრამით, რომელიც  აგებულია ბავშვის ასაკობრივ 
თავისებურებების გათვალისწინებით. სკოლაში განთავსებულია საგნობრივი კათედრები. ყოველივე  ეს 
სასწავლებლის წარმატების მთავარი გარანტია.  

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

ვებგვერდი

დასაქმებულთა რაოდენობა

ბანკი ქართუს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა

შპს „ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

სკოლა იმედი“

ზოგადსაგანმანათლებლო სასწავლებელი

08.08.1997

საქართველო, ქ. ქუთაისი, 

ლ. ასათიანის ქ. N96

www.schoolimedi.com

80  თანამშრომელი

2004-2009 წწ.

დასრულებული

კომერციული კრედიტი

800 მოსწავლე
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49 > სასტუმრო „ლაზური“

> სასტუმრო კომპლექსი „ლაზური“ ფუნქციონირებს კვარიათში, შავი ზღვის ერთ-ერთ ულამაზეს სანაპიროზე. იგი 
განთავსებულია ზღვის სანაპიროდან 20 მეტრის დაშორებით და შედგება 22 ნომრისგან, საიდანაც თითოეულის 
აივნიდან იშლება ულამაზესი ხედი კვარიათის სანაპიროზე. სასტუმრო გათვლილია 90 სტუმარზე. ოთახები, 
სხვა სასტუმროებთან შედარებით, დიდია და, მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაძლებელია ოთხი-ხუთი ადამიანის 
მოთავსება. ყველა ნომერი აღჭურვილია კონდიციონერით, მაცივრითა და ტელევიზორით. სასტუმროში 
განთავსებულია ღია კაფე, სადაც სტუმრებს შესაძლებლობა ეძლევათ დააგემოვნონ უგემრიელესი ქართული 
და ევროპული კერძები. გარდა ამისა, დამსვენებლები უზრუნველყოფილნი არიან ავტოსადგომით და სწრაფი, 
უსადენო ინტერნეტით.

> სს „ბანკი ქართუ“-თან თანამშრომლობით სასტუმრო კომპლექსს მიმდებარე ტერიტორიაზე შეემატა ახალი, 
ოთხსართულიანი შენობა, რომელიც დამსვენებლებს განახლებული და თანამედროვე ინფრასტრუქტურით 
ემსახურება.

> სასტუმრო კომპლექსს გააჩნია საზაფხულო კაფე-ბარი, რომელიც განთავსებულია ზღვისპირა პლაჟზე, 
წარმოდგენილია ქართულ-ევროპული სამზარეულო და კერძების ფართო არჩევანი. ეს ყველაფერი დამატებით 
სასიამოვნოს ხდის დასვენებას.    

> აღსანიშნავია, რომ კვარიათი საქართველოს ერთ-ერთი პოპულარული შავიზღვისპირა კურორტია, რომელიც 
სანაპირო ზოლში ზღვის წყლის განსაკუთრებული სისუფთავითა და გამჭვირვალობით გამოირჩევა. აქ დასვენებას 
კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის ზღვის, მთისა და ევკალიპტების სურნელით შეჯერებული ჰავა, მყუდრო გარემო 
და სტუმართმოყვარე მასპინძლები.

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

ვებგვერდი

ელფოსტა

დასაქმებულთა რაოდენობა

„ბანკი ქართუ“-ს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა

ინდ. მეწარმე „ირინე ნარაკიძე“

სასტუმრო მომსახურება

06.05.1998

საქართველო, ქ. ხელვაჩაური, 

სოფელი კვარიათი 

www.Lazuri.ge

Hotel@Lazuri.ge

35 თანამშრომელი

2008 წლიდან დღემდე 

დასრულებული

კომერციული კრედიტი 

22 სასტუმრო ნომერი



109 > < 108

49



ძლიერი ბანკი ძლიერი საქართველოსთვის

50 > შპს „გრუზვინპრომი“

> შპს „გრუზვინპრომი“, როგორც კომპანია 2008 წელს სახელმწიფოს მიერ დაარსდა და მის ბალანსზე გადავიდა 
საბჭოთა პერიოდის ერთ-ერთი მსხვილი ქარხანა, რომელიც ქ. გურჯაანში მდებარეობს. 2015 წლის ბოლოს შპს 
„გრუზვინპრომის“ წილის 100 პროცენტი პრივატიზირებულ იქნა შპს „BOLERO & COMPANY“-ს მიერ 31 მლნ. ლარად. 
თავად კომპანია „Bolero & Company“ 2012 წელს დაარსებული წარმატებული ახალგაზრდა კომპანიაა, რომელიც 
ლიდერ პოზიციას იკავებს საქართველოში საკონიაკე სპირტების ექსპორტის სფეროში. კომპანია ფლობს საკუთარ 
ვენახებს და ღვინისა და ბრენდის მწარმოებელ ქარხანას კახეთში. 

> საკონიაკე სპირტების დიდი ასორტიმენტის და კომპანიაში დასაქმებული მაღალკვალიფიციური 
სპეციალისტების დამსახურებაა, რომ სულ მცირე დროში „Bolero & Company“-მ შეძლო ეწარმოებინა მაღალი 
ხარისხის ღვინო და ბრენდი, რომლებმაც პროფესიონალთა და ღვინის მოყვარულთა აღიარება მოიპოვეს. 
ძირითადი საექსპორტო ქვეყნებია: უკრაინა, რუსეთი, ყაზახეთი.

> კომპანიის უახლოეს გეგმებშია რეალიზაციების მნიშვნელოვანი ზრდა, ახალი, გაუმჯობესებული საწარმოო 
სიმძლავრეების დანერგვა და საქმიანობის მასშტაბების გაფართოება.

> შპს „გრუზვინპრომი“ ცნობადი ბრენდია ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში და მისი პროდუქცია ტრადიციულად დიდი 
პოპულარობით სარგებლობდა შესაბამის საექსპორტო ბაზრებზე. 

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

ვებგვერდი

ელფოსტა

დასაქმებულთა რაოდენობა

„ბანკი ქართუ“-ს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა

შპს „გრუზვინპრომი“

ალკოჰოლური სასმელების წარმოება

02.09.2008

საქართველო, ქ. გურჯაანი, კოსტავას ქ. N1

www.bolero.ge

info@bolero.ge

57 თანამშრომელი

2014 წლიდან დღემდე

დასრულებული

შეღავათიანი აგრო კრედიტი 

წელიწადში 7 000 ტონა სითხე
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51 > სს „სამკერვალო კომპანია იმერი“

> სს „სამკერვალო კომპანია იმერი“ დაარსდა 90-იანი წლების დასაწყისში საბჭოური სამკერვალო ქარხნის 
ბაზაზე. იმდროინდელი მენეჯმენტის გადაწყვეტილებით, შენარჩუნდა არსებული პროფილი. 1997 წლიდან 
კომპანიამ საკუთარი სახსრებით მოახდინა არსებული საწარმოს გადაიარაღება, რომელიც აკმაყოფილებს 
ევროპელი დამკვეთების მოთხოვნებს. საამქროში დასაქმებულია 480 მუშახელი, რომლებიც უზრუნველყოფენ 
პროცესის მაღალ დონეზე განხორციელებას.

> კომპანია წარმატებით თანამშრომლობს უცხოურ კომპანებთან და წარმოებული პროდუქცია გააქვს გერმანიასა 
და იტალიაში მათივე დაკვეთით.

> 2016 წელს „ბანკი ქართუ“-სთან წარმატებულად დაწყებული თანამშრომლობის შედეგად მიღებული სესხით, 
რომელიც გაიცა სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში’’ ფარგლებში, კომპანიამ დამატებით შექმნა 
80 სამუშაო ადგილი, საწარმო აღჭურვა თანამედროვე ტექნიკით, მოაწყო ბრენდული მაღაზია. აღნიშნული 
ყოველივე შესაძლებლობას მისცემს კომპანიას მოემსახუროს გაზრდილ დაკვეთებს და პარარელურად 
აწარმოოს პროდუქცია ადგილობრივი ბაზრისთვის. კომპანიის ძირითადი პროდუქცია მოიცავს ზამთრის სეზონის 
ტანსაცმელს (ქურთუკები, ლაბადები და სხვა).

> სს „სამკერვალო კომპანია იმერი“-ს  დღეში 800 ერთეული სამოსის შეკერვა შეუძლია. დაკვეთის საფუძველზე, 
სს „სამკერვალო კომპანია იმერი“ ცნობილი ევროპული ბრენდების პროდუქციას მაღალი ხარისხით ამზადებს.

> კომპანიას დაგეგმილი აქვს საწარმოო სიმძლავერეების და წარმოებული პროდუქციის ასორტიმენტის 
შემდგომი ზრდა.

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

დასაქმებულთა რაოდენობა

„ბანკი ქართუ“-ს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა

სს „სამკერვალო კომპანია იმერი“

საფეიქრო წარმოება

26.08.1996

საქართველო, ქ. ქუთაისი ლ. ასათიანის ქ. N119

480 თანამშრომელი

2016 წ.

მიმდინარე

კომერციული კრედიტი; 

„აწარმოე საქართველოში“

დღეში 800 ცალი 
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52 > შპს „იმპერიალი – 2000“

> შპს „იმპერიალი – 2000“ დაარსდა 1996 წელს და მისი ძირითადი საქმიანობა ხორბლის დამუშავება და მისგან 
მიღებული პროდუქციის (ფქვილი, ქატო) რეალიზაციაა. კომპანიას აქვს საკუთარი სადისტიბუციო ქსელი. კომპანია 
პროდუქციის რეალიზაციას ძირითადად ახდენს საქართველოს დასავლეთ რეგიონებში. იგი ფქვილის რამდენიმე 
სახეობას აწარმოებს.

> 2013-2014 წლებში კომპანიამ განახორციელა მსხვილი კაპიტალური დაბანდება, კერძოდ შეიქმნა ხორბლის 
გადამუშავების ახალი თანამედროვე სტანდარტების  საწარმოო ხაზი. აღნიშნული საწარმოო ხაზი კომპანიას 
საშუალებას აძლევს  მნიშვნელოვნად გაზარდოს წარმადობა და პროდუქციის ხარისხი. ამასთან მინიმიზირებულია 
პროდუქციის წარმოებასთან დაკავშირებული დანაკარგები. 

> 2014 წელს კომპანიამ ბიზნესის გაფართოვების მიზნით, პროგრამის „აწარმოე საქართველოში’’ ფარგლებში, 
სს „ბანკი ქართუდან“ აღებული სესხით განახორციელა დამატებით 1 მლნ. აშშ დოლარის მოცულობის 
ინვესტიცია, რომელიც მოხმარდა თანამედროვე ტიპის სამაცივრე-სასაწყობე მეურნეობის მოწყობას +5 და -25 
С°-ზე. აღნიშნული პროექტის მიზნობრიობას საქართველოში მოყვანილი ხილის და ბოსტნეულის დასაწყობება 
წარმოადგენს.

> ბიზნეს ჯგუფი ორივე ბიზნეს მიმართულების შემდგომ განვითარებას და გაფართოებას გეგმავს.

> საწარმოო სიმძლავრეები ყოველთვიურად 3 500 ტონა ხორბლის გადამუშავებას უზრუნველყოფენ. 1800 მ2 
სამაცივრე მეურნეობა საშუალებას იძლევა სეზონზე მიღებული ხილი და ბოსტნეული საღი სახით შენახულ იქნას 
არასეზონის პერიოდამდე, შემდგომი რეალიზაციის მიზნით.

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

დასაქმებულთა რაოდენობა

ბანკი ქართუს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა

შპს „იმპერიალი – 2000“

ფქვილის წარმოება; სასაწყობო მეურნეობა

01.08.1996 

საქართველო, ქ. ბათუმი, 

ბაგრატიონის ქ. N133 

37  თანამშრომელი

2013 წლიდან დღემდე

დასრულებული

კომერციული კრედიტი; 

აწარმოე საქართველოში

თვეში 3 500 ტ. ხორბლის გადამუშავება;

1 800 კვ.მ სამაცივრე მეურნეობა
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53 > შპს „ქინძმარაულის მარანი“

> საქართველოს მეღვინეობის ძირძველ რაიონში, კახეთში, არსებობს მიკროზონა, რომლის სახელი დაერქვა 
ცნობილ ქართულ ღვინოს „ქინძმარაული“. ის მდებარეობს კავკასიონის მთების ძირში, ალაზნის ველზე, რამელიც 
გამოირჩევა განსაკუთრებული ბუნებრივი და კლიმატური პირობებით. 2000 წლიდან სწორედ აქედან იწყება 
კომპანია „ქინძმარაულის მარნის“ ისტორია. 

> 2003 წელს კომპანიამ საფუძველი ჩაუყარა ღვინის ქარხნის მშენებლობას და აღნიშნული პროექტი 2005 წლის 
ბოლოს დაასრულა. ამჟამად ქარხანა აღჭურვილია არა მარტო უახლესი ტექნიკით (იტალიური კომპანიის „Della 
Teffola“, „Fimmer“) და ტექნოლოგიებით, არამედ თავისი დიზაინით მრავალი სპეციალისტის აღფრთოვანებას 
იწვევს. ქარხანაში არის ლაბორატორია (გერმანული ფირმის „Gravitech“), რომელიც როგორც ღვინის, ასევე 
ყურძნის წვენის და წყლის ნებისმიერი აუცილებელი (ქიმიური, მიკრობიოლოგიური) ანალიზის ჩატარების 
საშუალებას იძლევა. ქარხანა აღჭურვილია, ასევე, მაღალხარისხოვანი მუხის კასრებით, საერთო ტევადობით 15 
ათასი დეკალიტრი (ფრანგული ფირმის „Boutes“), რომლებშიც ელიტარულ ქართულ წითელ ღვინოებს აძველებენ. 
საწარმოო სიმძლავრე 5 ათასი ტონა ყურძნის გადამუშავებაა.

> „ქინძმარაულის მარნის“ ასორტიმენტში ამჟამად 23 მარკის მაღალხარისხიანი ღვინოა, რომელთაგან სამი – 
წითელი მშრალი „კახური სამეფო“, თეთრი მშრალი „კახური სამეფო“ და წითელი ბუნებრივად ნახევრად ტკბილი 
„ქინძმარაული ორიგინალი“ კომპანიის ექსკლუზიური ბრენდებია. მათი წარმოების ტექნოლოგია შემუშავებულია 
კომპანიის მიერ ყურძნის უძველეს კახურ ჯიშებსა და მეღვინეობის ევროპულ და კახურ ტრადიციებზე 
დაყრდნობით. ამ პროდუქტებზე ტექნიკური რეგლამენტი დამტკიცებულია საქართველოს სამტრესტის მიერ. 
კომპანია ეწევა პროდუქციის ექსპორტს ისეთ ქვეყნებში, როგორიცაა: რუსეთი, უკრაინა, ბელორუსია, ლატვია, 
პოლონეთი, ჩინეთი, ყაზახეთი და აშშ. ასევე გატანა იგეგმება კანადაში, ესტონეთსა და ლიტვაში.

> შპს ,,ქინძმარაულის მარანს’’ გააჩნია 360 ჰა ვენახი, სადაც მოყავს 2/3 საფერავი, რქაწითელი, მწვანე კახური, 
ქისი, ხიხვი, 2 ფრანგული კაბერნე სოვინიო და ვარდისფერი მუსკატის ჯიშის ყურძენი. ასევე 1 ჰა-ზე გაშენებული 
აქვს საკოლექციო ვენახი 423 ენდემური საკოლექციო ქართული ჯიშის ყურძნით.

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

ვებგვერდი

ელფოსტა

დასაქმებულთა რაოდენობა

„ბანკი ქართუ“-ს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა

შპს „ქინძმარაულის მარანი“

ალკოჰოლური სასმელების წარმოება

18.12.2001

საქართველო, ქ. ყვარელი

kmwine.ge

info@kmwine.ge

85 მუდმივი, 300 სეზონური

2005 წლიდან დღემდე

მიმდინარე

კომერციული კრედიტი

წელიწადში 5 000 ტ. ყურძნის გადამუშავება;

3 მლნ ბოთლის წარმოება
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54 > სასტუმრო „ნატალი“

> სასტუმრო „ნატალი“ მდებარეობს დაბა ლიკანში, რომანოვების სასახლესთან ახლოს. აღსანიშნავია, რომ 
სასტუმრო აშენდა, გარემონტდა და კეთილმოეწყო სს „ბანკი ქართუ’’-ს კომერციული კრედიტის დახმარებით. 
მიმდინარე ეტაპზე იგი დაკომპლექტებულია 22 სასტუმრო ნომრით და საკონფერენციო დარბაზით. სასტუმრო 
გათვლილია 50 სტუმარზე. მის მდებარეობას განსაკუთრებულს ხდის წიწვოვანი ტყის პირი სუფთა ჰაერით 
და არაჩვეულებრივი ხედი. სასტუმროს მომხმარებლები არიან როგორც საქართველოს, ასევე უცხოეთის 
მოქალაქეები. გარდა სტანდარტული მომსახურებისა, სასტუმროს მეშვეობით შესაძლებელია რაფტინგის, 
ლაშქრობის, სამკურნალო მასაჟების და სხვა ღონისძიებების დაგეგმვა.

> სასტუმრო „ნატალის“ ერთდროულად 50 დამსვენებლის მიღება შეუძლია. მას აქვს უნიკალური ხედი 
ისტორიულ პეტრეს ციხეზე. სასტუმროში განთავსებულია საზ.კვების ობიექტი.

> სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული და დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტები სულ უფრო 
მიმზიდველს ხდის ბორჯომის კურორტებს ადგილობრივი და უცხოელი დამსვენებლებისთვის.

> სასტუმრო გათვლილია როგორც  ახალგაზრდების, ასევე ნებისმიერი ასაკის მქონე ადამიანების მოთხოვნებზე, 
თავისი ადგილმდებარეობით, ულამაზესი ხედებით, მაღალი ხარისხის მომსახურეობით და მყუდრო გარემოთი.  
მომსახურეობაში შედის ტურები თქვენი არჩევანით: პეტრეს ციხე, ტიმოთეს უბანი, სადგერის ტაძარი, დაბის 
ეკლესია, მწვანე მონასტერი, ბაკურიანი, ბორჯომ-ხარაგაულის ტყე პარკი, ახალციხე, საფარა, რაბათის ციხე, 
ვარძია, სათაფლია, ზარზმა.  

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

ვებგვერდი

დასაქმებულთა რაოდენობა

ბანკი ქართუს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა

ინდ. მეწარმე „ზურაბ ბუხნიკაშვილი“

სასტუმრო მომსახურება

20.06.2014

საქართველო, ქ. ბორჯომი, დაბა ლიკანი

www.Hotelnatali.ge

12 თანამშრომელი

2013-2015 წწ.

დასრულებული

კომერციული კრედიტი

22 სასტუმრო ნომერი
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55 > შპს „კოლხა“

> შპს „კოლხა“ დაფუძნდა 2012 წელს შპს „საქართველოს მცენარეული ზეთების კომპანია ქარვა“-ს მიერ და 
პირველად საქართველოში გეგმავს სიმინდის ზეთის წარმოებას. კომპანიამ 2014 წლიდან სს „ბანკი ქართუ“-ს 
მეშვეობით, სახელმწიფო პროგრამის „შეღავათიანი აგროკრედიტი“ ფარგლებში, აიღო სესხი და დაიწყო 
სიმინდის ზეთის საწარმოს მშენებლობა, რომლის დასრულებაც იგეგმება 2017 წლის მარტში.

> სიმინდის მარცვლის გადამუშავებით კომპანია მიიღებს სამი სახის პროდუქტს. ესენია:

1. სიმინდის ზეთი – სიმინდის ზეთი მიიღება სიმინდის მარცვლის გულისგან (ე. წ. წიპწა). სიმინდის ზეთი 
გამოირჩევა E ვიტამინის მაღალი შემცველობით და ფართოდ გამოიყენება თევზის, ხორცის, ბოსტნეულის 
შესაწვავად და საკონდიტრო წარმოებაში.

2. გულგამოცლილი სიმინდი – მიიღება სიმინდის გულის გამოცლის შედეგად. გამოიყენება სპირტის, სახამებლის 
და კომბინირებული საკვების წარმოებაში, ასევე – ცხოველების და ფრინველების საკვებად.

3. სიმინდის კოპტონი – მიიღება სიმინდის გულისგან ზეთის გამოხდის შედეგად. მიღებული კოპტონი ხასიათდება 
მაღალი ენერგეტიკული და კვებითი ღირებულებებით, გამოიყენება ცხოველთა და ფრინველთა საკვებად. 
ხელს უწყობს ცხოველების წონის მატებას, რადგან გამოირჩევა მაღალი – რვაპროცენტიანი ცხიმიანობით. 

> ზეთის წარმოებისთვის კომპანიას ესაჭიროება სიმინდის მარცვალი, რომელსაც სრულად შეისყიდის 
ადგილობრივი მოსახლეობისგან (ძირითადად, სამეგრელოს რეგიონში). პროექტით გათვალისწინებულია 
სათანადო სასაწყობო მეურნეობის შექმნა, სადაც სიმინდის მარცვალი დაუფასოებლად შეინახება მუდმივი 
ჰაერაციის პირობებში.

> კომპანიის მიერ წარმოებული სიმინდის ზეთის რეალიზაცია განსაზღვრულია ადგილობრივ ბაზარზე, სადაც 
სიმინდის ზეთზე მოთხოვნა წლიდან წლამდე იზრდება, რადგანაც იგი უხვად შეიცავს ბიოლოგიურად აქტიურ 
ნივთიერებებს და უნივერსალურია კულინარიაში. წარმოება ჩაანაცვლებს იმპორტს.

> ბიზნეს ჯგუფში შემავალი შპს „კოლხური“ მიმდებარე ტერიტორიაზე ასევე აშენებს საწარმოს, რომელიც 
შპს „კოლხას“ წარმოების შედეგად მიღებულ გულგამოცლილ სიმინდს გადაამუშავებს კომბინირებული 

საკვების მისაღებად.

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

ვებგვერდი

დასაქმებულთა რაოდენობა

„ბანკი ქართუ“-ს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა

შპს „კოლხა“

სიმინდის ზეთის წარმოება

06.04.2012

საქართველო, ქ. ხობი, სტალინის ქ. N9

www.Kolkha.ge

25 თანამშრომელი

2014 წლიდან დღემდე

მიმდინარე

კომერციული კრედიტი; 

შეღავათიანი აგრო კრედიტი

დღეში 5 ტ. ზეთი
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56 > შპს „მათრობელა ვაინზ“

> შპს „მათრობელა ვაინზ“ დაარსდა 2015 წლის 23 იანვარს და დაფუძნებიდანვე წარმატებით თანამშრომლობს სს 
„ბანკი ქართუსთან’’.

> კომპანიას საკუთრებაში აქვს 3000 კვ.მ ტეროტორია თელავის რაიონის სოფელ კისისხევში, სადაც ბანკის 
დაფინანსებით სახელმწიფო პროგრამის „შეღავათიანი აგროკრედიტის’’ ფარგლებში აშენდა ყურძნის მიმღებ 
გადამამშავებელი საწარმო, ღვინის მარანი და სადეგუსტაციო დარბაზი. კომპანიას გააჩნია 8 ცალი 200 ლიტრიანი 
ქვევრი. ინვესტიციების ოდენობამ 525 000 აშშ დოლარი შეადგინა. აღსანიშნავია, რომ შპს „მათრობელა 
ვაინზ’’ 2015 წლის შემოდგომიდან აწარმოებს 6 დასახელების ღვინოს: სამ თეთრს და სამ წითელს. კომპანიას 
სარეალიზაციოდ პროდუქცია ძირითადად გააქვს საზღვარგარეთ, კერძოდ დიდ ბრიტანეთში, პოლონეთსა და 
ჩეხეთში.

> კომპანიას დაგეგმილი აქვს წარმოებული პროდუქციის ასორტიმენტის და რაოდენობის ზრდა, ახალი 
საექსპორტო ბაზრების ათვისება. განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ქვევრის ღვინის მიმართულების შემგომ 
განვითარებას.

> გეგმის მიხედვით განსაზღვრული იყო და უკვე განხორციელდა:  
>  ა. ტრადიციული ქართული მარნის აგება ქვევრებით;
>  ბ. თანამედროვე ჩამოსასხმელი საამქროს მოწყობა საწყობით;
>  გ. ღვინის როგორც ტრადიციული, ასევე თანამედროვე ქართული და ევროპული მეთოდით მიღება, 
გადამუშავება და დავარგება (წელიწადში იგეგმება დაახლოებით 50,000 ბოთლის ოდენობით);
>  დ. ჭაჭის არყის გამოხდა და ჩამოსხმა (წელიწადში 10,000 ბოთლის ოდენობით).

> ყოველწლიურად კომპანია გეგმავს დაახლოებით 50,000 ბოთლი ღვინის ჩამოსხმას და რეალიზებას, ხოლო 
20,000 ბოთლის დაძველებას. კომპანიას საექსპორტოდ ღვინო გააქვს ევროპის ქვეყნებში (დიდი ბრიტანეთი, 
შვედეთი, დანია, პოლონეთი, ჩეხეთი და სხვა), ყოფილ საბჭოეთში (უკრაინა, ლატვია, რუსეთი) და აზიის 
ქვეყნებში (იაპონია და ჩინეთში).

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

დასაქმებულთა რაოდენობა

ბანკი ქართუს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა

შპს „მათრობელა ვაინზ“

ალკოჰოლური სასმელების წარმოება

23.01.2015

საქართველო, კახეთი. თელავის რაიონი 

სოფ. კისისხევი

10 თანამშრომელი

2015 წლიდან დღემდე

მიმდინარე

შეღავათიანი აგროკრედიტი

100 ტ. წელიწადში
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57 > სს „AE-SGI ENERGY I“

> სს ,,AE-SGI Energy I’’ დაფუძნდა 2012 წელს და 2013 წლიდან დაიწყო გურიაში, ჩოხატაურის რაიონის სოფელ 
ბუქსიეთში 2 მეგავატი სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა მდინარე გუბაზეულზე. პროექტის 
ჯამური ღირებულება 3 მლნ აშშ დოლარს შეადგენს, რომლის უმეტესი ნაწილი სს „ბანკი ქართუ“-ს მიერ 
დაფინანსდა. ჰესი ფუნქციონირებას 2017 წლის გაზაფხულზე დაიწყებს.

> „ნაბეღლავი ჰესი“, რომელიც მუდმივ მოდინებაზეა, თითქმის მთელი წლის მანძილზე სტაბილური 
ელექტროენერგიის გამომუშავების შესაძლებლობას იძლევა, რასაც განაპირობებს მდინარის ჰიდროლოგიური 
მონაცემები. მდინარის ჰიდროლოგიური დასკვნა ეფუძნება ბოლო 60 წლის მანძილზე მდინარე გუბაზეულის 
მოდინების სტატისტიკას.

> დაფინანსებული პროექტი ასევე ითვალისწინებს 10 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის (5 კმ) მშენებლობას და 
მიერთებას ნაბეღლავის მინერალური წყლის ჩამოსასხმელი ქარხნის (სს „წყალი მარგებელი“) ქვესადგურსა 
და ჰესთან არსებულ 35 კვ-იან ხაზთან, საიდანაც განხორციელდება ერთიან ქსელში ჩართვა, ადგილობრივად 
მოხმარების ან ელექტროენერგიის ექსპორტის მიზნით.

> მშენებარე ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი უნიკალურია. იგი ეფუძნება მთის ორ კალთას შორის 
არსებული მდინარეების დონეთა შორის სხვაობას, რომლის ნაკადები მთაში ხელოვნურად გაჭრილი გვირაბით 
უერთდება ერთმანეთს და წყლის ვარდნას უზრუნველყოფს. 

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

ელფოსტა

დასაქმებულთა რაოდენობა

ბანკი ქართუს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა

სს „AE-SGI Energy I“

ენერგეტიკა

08.05.2012

საქართველო, ქ. ჩოხატაურის რაიონი, 

სოფელი ბუქსიეთი

akukava@agh.ge

15 თანამშრომელი

2013 წლიდან დღემდე

მიმდინარე

კომერციული კრედიტი

2 მგვტ სიმძლავრის ჰესი
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58 > „VIBRO DIAGNOSTIK“ 

> უცხოური საწარმოს ფილიალი „ვიბრო დიაგნოსტიკ – VIBRO DIAGNOSTIK“ დაარსდა 2013 წლის 27 დეკემბერს. 
2014 წლიდან თანამშრომლობს სს „ბანკი ქართუ“-თან.

> ბათუმის ნავთობტერმინალის (ბათუმის პორტში) ტერიტორიაზე კომპანიამ „VIBRO DIAGNOSTIK“ იჯარით აიღო 
მიწის ნაკვეთი და აღნაგობის უფლებით ააშენა ახალი ნავთობის და ნავთობ პროდუქტების საცავები, კერძოდ: 
მსუბუქი ნავთობპროდუქტის საცავი 10 400 მ3 და მძიმე ნავთობპროდუქტების საცავი 36 000 მ3.

> კომპანიამ, ასევე განახორციელა თანაინვესტირება ბათუმის ნავთობტერმინალთან ერთად, ცენტრალური 
მილსადენის რეაბილიტაციის მიზნით. აღსანიშნავია, რომ, გარდა ამისა, კომპანიამ ნავთობტერმინალთან 
გააფორმა თანაინვესტირების ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც, განახორციელა ინვესტიცია უნაპირო 
ნავმისადგომზე არსებული წყალქვეშა მილების და სხვა დანადგარების გამოცვლისა და მოდერნიზაციისთვის, 
მათი შემდგომი ექსპლუატაციის მიზნით.

> კომპანიას ჰყავს მსხვილი კლიენტები, რომელთაც უწევს ნავთობის და ნავთობპროდუქტების გადმოტვირთვა-
შენახვა-გადატვირთვის მომსახურებას.

> კომპანია სარგებლობს ბათუმის ნავთობტერმინალის სარკინიგზო ჩიხების, მიწისზედა, მიწისქვეშა და 
წყალქვეშა ინფრასტრუქტურით.

> კომპანიის მიზანია უზრუნველყოს არსებული სიმძლავრეების მაქსიმალურად დატვირთვა და ექსპორტ-
იმპორტის, რეექსპორტის და სატრანზიტო ტვირთ-ნაკადების უწყვეტობის უზრუნველყოფა.

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

დასაქმებულთა რაოდენობა

„ბანკი ქართუ“-ს  მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა

უცხოური საწარმოს ფილიალი 

„ვიბრო დიაგნოსტიკ – VIBRO DIAGNOSTIK“

ნავთობტერმინალი

27.12.2013

საქართველო, ქ. ბათუმი, ვოლსკის ქ. N2 

30 თანამშრომელი

2014 წლიდან დღემდე

მიმდინარე

კომერციული კრედიტი

მსუბუქი ნავთობპროდუქტების საცავი 15,000 ტ. 

თვეში; მძიმე ნავთობპროდუქტების საცავი 

55,000 ტ. თვეში
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59 > შპს „გოგებაშვილის 30“

> შპს „გოგებაშვილის 30“ დაფუძნდა 2012 წლის 12 იანვარს, მრავალფუნქციური დანიშნულების, ე. წ. Apart Hotel-
ის მშენებლობის მიზნით. პროექტის ჯამურმა ღირებულებამ 10 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა. ხუთსართულიანი 
მრავალფუნქციური შენობა მოიცავს 45 ბინას, საიდანაც 2 არის ერთოთახიანი, 34 – ოროთახიანი, 7– სამოთახიანი 
და 2 – ხუთოთახიანი და სრულად აღჭურვილია ავეჯით, აქსესუარებითა და სამზარეულოს ჩაშენებული ტექნიკით. 
შენობას აქვს 29 ავტომობილზე გათვლილი საკუთარი ავტოსადგომი, ხოლო მის I სართულზე განთავსებულია 
კომერციული ფართები.

> Apart Hotel „ლე პორტი“ გაიხსნა 2014 წლის აგვისტოში, რომლის ძირითადი მომხმარებლები არიან 
საქმიანი, გრძელვადიანი ვიზიტებით ბათუმში მცხოვრები სტუმრები (ექსპატები) და ტურისტები. მობინადრეები 
სარგებლობენ სასტუმროს ტიპის სერვისით. 2015 წლის სეზონისთვის „ბანკი ქართუ“-ს დამატებითი დაფინანსებით 
სასტუმროს „ლე პორტი“ შეემატა კაფე-რესტორანი 110 ადამიანზე და 2 საკონფერენციო დარბაზი, მათ შორის, 
დიდი დარბაზი – 90 ადამიანზე და მცირე დარბაზი – 30 ადამიანზე. სასტუმროში ბინები მოწყობილი და 
გაფორმებულია ჩვენი დროის და XX საუკუნის ცნობილი ევროპელი დიზაინერების ნამუშევრებით.

> სასტუმროს ერთდროულად 70-80 სტუმრის მიღება შეუძლია. 

> „Le Port” უკვე იქცა ბათუმის ერთ-ერთ სავიზიტო ბარათად.

> ,,Le Port’’-ის დაგეგმვისას მცირედი დეტალიც იმგვარადაა გათვლილი, რომ მობინადრეებისთვის კომფორტი 
და პრაქტიკულობა ერთდროულად იყოს უზრუნველყოფილი. თანამედროვე სტილში გადაწყვეტილი ბინების 
ინტერიერში მინიმალიზმი და ეკლექტიკა ზომიერადაა შერწყმული, სივრცე პრაქტიკულად და ესთეტიკურადაა 
დაგეგმარებული.

> მყუდრო, ნათელი და კომფორტული აპარტამენტების თანამედროვე დიზაინი სრულ ჰარმონიაშია შენობის 
ექსტერიერის კლასიკურ იერსახესთან. აქ დახვეწილი გემოვნებითაა შერწყმული დეკორატიული ხელოვნება 
და სამრეწველო მოდერნი. თანამედროვე და პრაქტიკული ავეჯი ძველებური ნივთების განსაკუთრებული 
შარმით და ცნობილი დანიელი და ფრანგი ოსტატების მიერ შექმნილი გასანათებელი საშუალებები 
სრულყოფილების განსაცვიფრებელ განცდას ქმნის. 

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

ვებგვერდი

დასაქმებულთა რაოდენობა

ბანკი ქართუს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა

შპს „გოგებაშვილის 30“

სასტუმრო კომპლექსი

12.01.2012

საქართველო, ქ. ბათუმი, 

გოგებაშვილის ქ. N30

www.leport.ge

50 თანამშრომელი

2013 წლიდან დღემდე 

დასრულებული

კომერციული კრედიტი

45 სასტუმრო ნომერი
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60 > შპს „მეღვინეობა გრანელი“

> შპს „მეღვინეობა გრანელი“ (ყოფილი შპს „საქართველოს ღვინოები“) დაარსდა 2012 წლის 27 თებერვალს და 
მის მიზანს წარმოადგენდა ნატურალური ინგრედიენტების გამოყენებით ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების 
წარმოება. 

> კომპანიამ პროდუქციის შექმნა 2012 წლის თებერვლიდან დაიწყო და დღემდე წარმატებით ახორციელებს 
მის მიწოდებას როგორც ადგილობრივ ბაზარზე, ასევე საზღვარგარეთ, მათ შორის, ყაზახეთსა და რუსეთში. 
ამჟამად მიმდინარეობს მოლაპარაკება სხვა ქვეყნებში ექსპორტთან დაკავშირებით, რაც გაზრდის პროდუქციის 
საერალიზაციო ბაზრების დივერსიფიკაციის ხარისხს.  

> კომპანიის ძირითადი პროდუქტებია ალკოჰოლური სასმელები: ღვინო და კონიაკი. ღვინო იწარმოება 
ბრენდების „მამული“, „გრანელი“, „კოლხეთის სტანდარტი“ სახელით, ხოლო კონიაკის წარმოება იგეგმება 
ბრენდების „თბილელი“, „გრანელი“ სახელით. კომპანია ამ ეტაპზე აწარმოებს 15 დასახელების ღვინოს და 
კონიაკს: ქინძმარაული, საფერავი, მუკუზანი, ახაშენი, ფიროსმანი (წითელი და ვარდისფერი), ალაზნის 
ველი (თეთრი, წითელი, ვარდისფერი), ხვანჭკარა, რქაწითელი, ვაზისუბანი, წინანდალი, ბრენდი კონიაკი – 
სამვარსკვლავიანი, ხუთვარსკვლავიანი და შვიდვარსკვლავიანი.

> ქარხანას აქვს 10 000 ტ. ტევადობის რეზერვუარები და პირველადი გადამუშავების დანადგარები. იგი კახეთში 
წარმოადგენს ერთ-ერთ უმსხვილეს საწარმოს, რომელიც რთველის პერიოდში ბევრ სხვა ქარხანას ემსახურება 
ყურძნის მიღებით, ღვინო-მასალის გადამუშავებით და შენახვით.

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

დასაქმებულთა რაოდენობა

„ბანკი ქართუ“-ს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა

შპს „მეღვინეობა გრანელი“

ალკოჰოლური სასმელების წარმოება

27.02.2012

საქართველო, ქ. ყვარელი, მეურნეობის 

დასახლება

27 თანამშრომელი

2015 წლიდან დღემდე

მიმდინარე

კომერციული კრედიტი

ყურძნის გადასამუშავებელი ხაზები 

სეზონზე 20 000 ტ.

ღვინის და კონიაკის ჩამოსასხმელი ხაზი  

საათში 1 800 ცალი
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61 > შპს „ემირი“

> შპს „ემირი“ 2002 წელს დაარსდა და დღემდე წარმატებით ფუნქციონირებს ჩაის წარმოების სფეროში. მისი 
საქმიანობაა მწვანე, აგურა ჩაის წარმოება. 2013 წლის აგვისტოში კომპანიამ გაიმარჯვა სახელმწიფოს მიერ 
გამოცხადებულ აუქციონში და 2013 წლის 3 სექტემბერს აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროსა და შპს 
„ემირი“-ს შორის გაფორმდა უძრავი ქონების პირობებიანი აუქციონის ფორმით პრივატიზირებით ნასყიდობის 
ხელშეკრულება. ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენდა: ქ. ქობულეთის რაიონის სოფელ ხუცუბანში მდებარე 
770 მ2 შენობა-ნაგებობა და მასზე მიმაგრებული 4 349 მ2 არასასოფლო-სამეურონეო დანიშნულების მიწის 
ნაკვეთი. საპრივატიზაციო საფასურმა შეადგინა 206 000 ლარი, რაც კომპანიამ საკუთარი სახსრებით გადაიხადა. 
ხელშეკრულებით განისაზღვრა ინვესტორის მოვალეობები, კერძოდ:

1. ხელშეკრულების გაფორმებიდან, არა უმეტს, რვა თვის ვადისა საკუთრებაში გადაცემულ ქონებაზე 
აამოქმედოს საწარმო.

2. საწარმოს ამოქმედების მიზნით, განახორციელოს ინვესტიცია, არანაკლებ, 500 000 ლარის ოდენობისა და 
წინამდებარე ხელშეკრულების ამოქმედებიდან, არა უგვიანეს, რვა თვის ვადისა მუდმივად – არანაკლებ, 10 წლის 
ვადისა, დაასაქმოს, არანაკლებ, საქართველოს 30 მოქალაქე. 

> ორივე ძირითადი პირობა ინვესტორმა სრულად და ჯეროვნად შეასრულა.

> კომპანიის პროდუქციის, კერძოდ მწვანე და აგურა ჩაის მნიშვნელოვანი ნაწილი გადის ექსპორტზე და წლის 
განმავლობაში, საშუალოდ, 1 000-1 200 ტონას შეადგენს. პროდუქციის საწარმოებლად ნედლეულს ადგილობრივ 
ბაზარზე ყიდულობს. ჩაის მიწოდების კუთხით შპს „ემირი“-ს ბაზრის 50-პროცენტიანი წილი უკავია. 

> კომპანიამ 2013 წელს წარმატებით მიიღო მონაწილეობა სახელმწიფოს მიერ გამართულ აუქციონში, 
ხოლო 2014 წელს თანამშრომლობის ხელშეკრულება გააფორმა სს „ბანკი ქართუ“-სთან, რის საფუძველზეც, 
სახელმწიფო პროგრამის „შეღავათიანი აგროკრედიტი“ ფარგლებში 290 000 აშშ დოლარის დამატებითი ჯამური 
ინვესტიციით შპს „ემირი“-მ ააშენა ახალი ჩაის გადამამუშავებელი საწარმო.

შპს „ემირი“

ჩაის წარმოება

29.01.2002

საქართველო, ქ. ქობულეთი, სოფელი 

ხუცუბანი

35 თანამშრომელი

2014 წლიდან დღემდე

დასრულებული

შეღავათიანი აგრო კრედიტი

სეზონურად 600 ტ. აგურა ჩაი

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

დასაქმებულთა რაოდენობა

ბანკი ქართუს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა
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62 > შპს „ფიგარო“

> შპს „ფიგარო“ დაარსდა 1999 წელს და 2004 წლამდე კომპანიის მთავარი ბიზნესსაქმიანობა ქ. თბილისში 
მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობა იყო. 

> 2014 წლის ბოლოს შპს „ფიგარო“-სა და სს „ბანკი ქართუ“-ს შორის დაწყებული თანამშრომლობის შედეგად 
კომპანია დაფინანსდა სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ ფარგლებში. მიმდინარე ეტაპზე 
კომპანია აწარმოებს პლასტმასის პროდუქციას და პლასტმასისა და სამშენებლო მასალას, ასევე წებოცემენტს.
შპს „ფიგარო“-ს მიერ აშენებული სამშენებლო ბლოკისა და წებოცემენტის საწარმო ნედლეულს შეისყიდის 
ადგილობრივი მიმწოდებლებისგან, მათ შორისაა შპს „კარიერი“, რომელიც ფიგაროს ბიზნესჯგუფის წევრია.

> აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ მსგავსი მასშტაბების მქონე ბლოკისა და ფილების კონკურენტი საწარმო 
მიმდებარე ტერიტორიაზე არ ფუნქციონირებს, რაც მსესხებელს საშუალებას აძლევს, დასავლეთ საქართველოში 
მიმდინარე მნიშვნელოვანი სამშენებლო-ინფრასტრუქტურული პროექტების ერთ-ერთი სტაბილური მიმწოდებელი 
გახდეს. 

> ბლოკის საწარმოში იწარმოება ორი სახეობის ბლოკი (20X40X20 სმ და 10X40X20 სმ) და დეკორატიული ფილა, 
ხოლო წებოცემენტის საწარმოში იწარმოება ორი სახის წებოცემენტი (ყინვაგამძლე – C2TES1 და ჩვეულებრივი 
– C1). პირველ ეტაპზე წებოცემენტის წარმოებისთვის აუცილებელ ფუნქციონალურ დანამატებს და მინარევებს 
კომპანია შეიძენს ადგილობრივი მიმწოდებლებისგან, ხოლო მომავალში გეგმავს აღნიშნული დანამატების 
თავადვე შემოტანას საზღვარგარეთიდან.

> ბიზნეს ჯგუფი ქ. ხობში რამოდენიმე ახალი პროექტის განხორციელებას გეგმავს სახელმწიფო პროგრამების 
და სს „ბანკი ქართუს“ დაფინანსების საფუძველზე.

შპს „ფიგარო“

სამშენებლო მასალების და პლასტმასის 

პროდუქციის წარმოება

01.02.1999

საქართველო, ქ. ხობი, ქაჯაიას ქუჩა

12 თანამშრომელი

2015 წლიდან დღემდე

დასრულებული

პროგრამა „აწარმოე საქართველოში“

დღეში 200 ცალი პლასტმასის ყუთი;

20 ტ. წებოცემენტი;

4 000 ცალი სამშენებლო ბლოკი;

300 მ2 მოსაპირკეთებელი ფილა

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

დასაქმებულთა რაოდენობა

„ბანკი ქართუ“-ს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა
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63 > შპს „M GEORGIA“ 

> შპს „M Georgia“ დაფუძნდა 2010 წლის 29 დეკემბერს და ქ. ქობულეთში ფლობს სასტუმროს „Pearl of sea’’ 
(სასტუმრო „ზღვის მარგალიტი’’), რომლის მშენებლობის ჯამურმა ინვესტიციამ 2 მლნ აშშ დოლარს გადააჭარბა. 
სასტუმრო შვიდსართულიანი ნაგებობაა, მასში განთავსებული სხვადასხვა ტიპის 44 ნომრით, რომლებიც 
მოწყობილია მაღალი ხარისხის ავეჯითა და ინვენტარით. სასტუმროში ასევე ფუნქციონირებს სპა, სპორტულ-
გამაჯანსაღებელი დარბაზი, ღია აუზი, ბარი და რესტორანი.

> შპს „M Georgia“  მომხმარებელს ასევე სთავაზობს დამატებით სერვისებს, რაც თანამედროვე სასტუმრო 
მომსახურების აუცილებელ ეტიკეტს წარმოადგენს: 
> Wi-Fi; 
> მინიბარი;
> ტელევიზია;
> კონდენციონერი;
> ცენტრალური გათბობა;
> რესტორანი;
> ბარი ვერანდაზე;
> ბარი აუზზე;
> საკუთარი ჩასასვლელი პლიაჟზე;
> ავტოსადგომი;
> 24 საათიანი მომსახურება.

> მომსახურების მაღალი ხარისხი და კლიენტებისთვის შეთავაზებული დამატებითი სერვისები მის დადებით 
იმიჯს გამორჩეულად უსვამს ხაზს, ხოლო ზღვისპირა მდებარეობა განსაკუთრებულად განუმეორებელს ხდის 
ულამაზეს ხედებს ზღვასა და მთაგორიან ლანდშაფტზე,რომელიც ფანჯრებიდან იშლება. სასტუმროს შეუძლია 120 
დამსვენებლის ერთდროულად მიღება.

> სასტუმრო ,,Pearl Of Sea Hotel & Spa“ ინტერნეტ-ბრონირების ცნობილი სისტემის - Boocking.com-ის რეიტინგით,  
წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე მაღალი რეიტინგის მქონე სასტუმროს ქ. ქობულეთში და საიტის ლისტინგში 
მუდმივად იკავებს პირველ ან მეორე ადგილს.

> შპს „M Georgia“ და სს „ბანკი ქართუ’’ 2014 წლიდან თანამშრომლობენ. ბანკის სესხით დასრულდა 
სასტუმრო კომპლექსის მშენებლობა/რემონტი და სასტუმრო „Pearl of sea’’ 2015 წლის აგვისტოდან შევიდა 

ექსპლუატაციაში. აღნიშნული პერიოდის მანძილზე, კომპანიამ არა ერთხელ ისარგებლა საბანკო 
პროდუქტებით, რითაც შექმნა თანამედროვე ტიპის,  თითქმის სრული სასტუმრო ინფრასტრუქტურა.

შპს „M Georgia“ 

სასტუმრო მომსახურება

29.12.2010

საქართველო, ქ. ქობულეთი, 

თამარის სანაპირო N 42

www.pearlkobuleti.com

24 თანამშრომელი

2014 წლიდან დღემდე

დასრულებული

კომერციული კრედიტი

44 სასტუმრო ნომერი

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

ვებგვერდი

დასაქმებულთა რაოდენობა

ბანკი ქართუს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა
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64 > შპს „შალაურის ღვინის მარანი“

> შპს „შალაურის ღვინის მარანი“ დაარსების მიზანი იყო, ეწარმოებინა მაღალი ხარისხის ქვევრის ღვინო 
და ჭაჭა და, ამასთანავე, მიეღო ღვინის ტურიზმით დაინტერესებული ადგილობრივი თუ უცხოელი ტურისტები. 
შედეგად, აშენდა და მოეწყო ტურისტული კომპლექსი, სადაც განთავსებულია ღვინის გადამამუშავებელი ქარხანა 
და მარანი, ჭაჭის სახდელი ნაგებობა („საზავოდე“). კომპლექსი, ასევე, მოიცავს ღია და გარე სამზარეულოებს 
სადეგუსტაციო დანიშნულებით, სადაც, სურვილის შემთხვევაში, ტურისტებს შესაძლებლობა აქვთ, თვალი 
ადევნონ კერძის მომზადების პროცესს და თავადაც მიიღონ მასში მონაწილეობა. დაინტერესებულთ შეუძლიათ 
კულინარიული ტრენინგების გავლა. 

> პროექტის დასაწყისში განხორციელდა 160 000 ლარზე მეტი მოცულობის ინვესტიცია და 2013 წელს, 
დამატებითი სახსრების მოზიდვის მიზნით, „ბანკი ქართუ“-ს მიერ დაფინანსდა ინფრასტრუქტურის მოწყობა და 
საბრუნავი საშუალებები. კერძოდ, ბანკის დაფინანსებით აშენდა და მოეწყო მარანი და ფანჩატური, ასევე, 2013 
წლის რთველზე კომპანიამ 24 ტ. ყურძენი შეიძინა, რომლისგანაც მომზადდა, დაახლოებით, 15 000 ბოთლი 
სასმელისთვის საჭირო და ჩამოსასხმელი სახით სარეალიზაციო, დაახლოებით, 1 000 ლიტრამდე სითხე. 2014 და 
2015 წლის რთველზე მიღებულ იქნა ანალოგიური მოცულობის ყურძენი.

> შპს „შალაურის ღვინის მარანი“-ს  პროდუქცია იყიდება საქართველოში, ასევე გადის ექსპორტზე საფრანგეთსა 
და აშშ-ში. მის საკუთრებაშია 18 ცალი 2 ტონიანი და 11 ცალი 150 ლიტრიანი ქვევრი. კომპანიას გააჩნია 2 ჰა 
ყურძნის ვენახი და 2.5 ჰა სხვადასხვა ჯიშის ხეხილის ბაღი.

> კომპანია მონაწილეობას იღებს საერთაშორისო გამოფენებზე ახალი საექსპორტო ბაზრების მოძიების მიზნით.

შპს „შალაურის ღვინის მარანი“

ალკოჰოლური სასმელების წარმოება

17.01.2013

საქართველო, ქ. თელავი, სოფელი 

შალაური

6 თანამშრომელი

2013 წლიდან დღემდე

დასრულებული

კომერციული კრედიტი; შეღავათიანი 

აგრო კრედიტი

წელიწადში 25 ტ. ყურძნის გადამუშავება

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

დასაქმებულთა რაოდენობა

ბანკი ქართუს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა
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65 > ჯგუფი „კვირის პალიტრა“

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

ვებგვერდი

ელფოსტა

დასაქმებულთა რაოდენობა

„ბანკი ქართუ“-ს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

ჯგუფი „კვირის პალიტრა“ აერთიანებს შემდეგ შვილობილ კომპანიებს:

 > შპს „გამომცემლობა კოლორი“
 > შპს „ტისუპეიპერ“
 > შპს „სპეცმონტაჟი“
 > შპს „ჯ.ე.პ“
 > შპს „პრინტარეა“ 

> შპს „გამომცემლობა კოლორი“ დაარსდა 1996 წელს და დღემდე ეწევა საგამომცემლო-პოლიგრაფიულ 
საქმიანობას. ბეჭდავს და გამოსცემს შემდეგ ჟურნალ-გაზეთებს: „კვირის პალიტრა“, „სიტყვა და საქმე“, „გზა“, 
„ბომონდი“, „ლიტერატურული პალიტრა“, „ნავიგატორი“, „რეიტინგი“, „ახალი თაობა“, „სარკე“, „თბილისის 
სიახლენი“ და სხვა.

> გამომცემლობა მუდმივად ახორციელებს ტექნიკური საშუალებების მოდერნიზაცია-გადაიარაღებას საკუთარი 
სახსრებით და სს „ბანკი ქართუ“-ს სესხების დახმარებით. ბაზარზე მძაფრი კონკურენციის პირობებში კომპანია 
ინარჩუნებს აქტიური მოთამაშის როლს და მის ერთგულ კლიენტებს სთავაზობს გამორჩეულად მაღალი ხარისხის 
მომსახურებას. 

> შპს „ტისუპეიპერ“ დაარსდა 2014 წლის 22 აგვისტოს და მისი მიზანია ახალი საწარმოო საქმიანობის 
განხორციელება და მაკულატურის და ცელულოზის გადამამუშავებელი ქარხნის შექმნა. დღეისათვის 
საქართველოში ცელულოზის გადამამუშავებელი საწარმო არ არსებობს და მიმდინარეობს მზა პროდუქციის 
ან რულონების იმპორტი და მისი საბოლოო პროდუქტამდე მიყვანის პროცესი. აღნიშნული მიზნით კომპანიამ 
შეიძინა მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობები ქ. თბილისში, ქიზიყის ქ. N12-ში და ქარხნის 
ფუნქციონირებისათვის საჭირო მანქანა-დანადგარი, რომლის წარმადობა დღეში 25 ტონას შეადგენს. 
სახელმწიფო პროგრამა „აწარმოე საქართველოში“ ფარგლებში დაფინანსდა შენობის შეძენა და რემონტი, 
მანქანა-დანადგარების შეძენა და მონტაჟი და საბრუნავი საშუალებების შეძენა.

> ცელულოზის ნედლეულის იმპორტირება დაგეგმილია ჩრდილოეთ და სამხრეთ ამერიკასა და 
რუსეთიდან. კომპანიის ძირითადი პროდუქტებია ჰიგიენური ხელსახოცები და ტუალეტის 

ქაღალდები. მის ძირითად კონკურენტებად მიიჩნევა დაბალი და მაღალი ხარისხის 

ჯგუფი „კვირის პალიტრა“

საგამომცემლო-პოლიგრაფიული 

საქმიანობა

13.02.1996 

საქართველო, ქ. თბილისი, ენუქიძის ქ. N7

www.kvirispalitra.ge

info@kvirispalitra.ge

310 თანამშრომელი

2006 წლიდან დღემდე

დასრულებული, მიმდინარე

კომერციული კრედიტი; „აწარმოე 

საქართველოში“ 
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იმპორტირებული ჰიგიენური ქაღალდების 
დისტრიბუტორები („სელპაკი“, „პაპია“ და ა. შ.). 
არსებული საწარმოები, ძირითადად, გადამუშავებით 
არიან დაკავებულნი, ხოლო შპს „ტისუპეიპერის“ 
უპირატესობას წარმოადგენს უშულოდ საწყისი 
ნედლეულის გადამუშავება. 

> შპს „სპეცმონტაჟი“ დაარსდა 1996 წელს და მის 
საქმიანობას წარმოადგენს ქ. თბილისში, ენუქიძის 
ქ. N7-ში მდებარე სასაწყობე და საწარმოო ფართის 
გაქირავების შედეგად შემოსავლების მიღება. 
ფართები გაქირავებულია, ძირითადად, ჯგუფის 
„კვირის პალიტრა“ კომპანიებზე.

> შპს „ჯ.ე.პ.“, რომელიც 2005 წელს დაარსდა, 
სს „ბანკი ქართუ“-ს კლიენტია 2006 წლიდან და 
მისი საქმიანობაა პოლიგრაფიაში გამოყენებადი 
პროდუქციის იმპორტი, კერძოდ, ცარცირებული 
ქაღალდი, ოფსეტური ქაღალდი, საღებავები და 
სხვა. პროდუქცია შემოდის, ძირითადად, ჩინეთიდან, 
ბალტიისპირეთსა და თურქეთიდან. 

> შპს „ჯ.ე.პ.“ ურთიერთობს პოლიგრაფიული 
ბიზნესის დიდი გამოცდილების მქონე ფირმებთან, 
როგორებიცაა შპს „გამომცემლობა კოლორი“, 
შპს „პოლიგრაფისტი“, შპს „პოლიგრაფ+“, შპს 
„ფავორიტი სტილი“, შპს „თბილისელები“, შპს „გაზეთი 
საქართველოს მაცნე“, საგამომცემლო სახლი 
„ტრიასი“, შპს „საგამომცემლო-სარეკლამო კომპანია 
საუნჯე“ და სხვა. 

> შპს „პრინტარეა“ (ყოფილი შპს „პრეპრინტი“) 
დაარსდა 2010 წლის 30 ივნისს და მისი საქმიანობის 
სფეროა ციფრული ბეჭდვა. შექმნის მოტივს, 
რომელსაც ის წარმატებით ართმევს თავს, მცირე 
ტირაჟის დაკვეთების დამატება წარმოადგენდა, 
კერძოდ, სარეკლამო პროდუქციის ბეჭდვა, 
დიზაინერული მომსახურება, ფერდაშლა და 
ბანერების ბეჭდვა. 

> ბაზარზე გაზრდილი მოთხოვნიდან გამომდინარე, 
„ბანკი ქართუ“-ს სესხის დახმარებით, კომპანიამ 
შეიძინა ციფრული ბეჭდვითი დანადგარები, 
რამაც კიდევ უფრო გააძლიერა მისი 
კონკურენტუნარიანობა.
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66 > შპს „იუნიგრეინ ჯორჯიან გრუპ“ 

> შპს „იუნიგრეინ ჯორჯიან გრუპ“-ის ძირითადი საქმიანობა სოიოს გადამამუშავებელი წარმოებაა. იგი 
მარცვლეულის იმპორტიორ-ექსპორტიორი კომპანიაა. თუმცა, ასევე, ახორციელებს რეექსპორტსაც. მისი მთავარი 
სარეალიზაციო პროდუქციაა: 

 >  სიმინდი
 >  სოიოს შროტი
 >  მზესუმზირის შროტი
 >  სიმინდის დერტი (ნამტვრევი)
 >  ხორბალი

> წარმოებული და იმპორტირებული პროდუქციის ძირითადი მომხმარებლები არიან ადგილობრივი 
მეფრინველეობის და მეცხოველეობის ფაბრიკები. ასევე, ექსპორტისა და რეექსპორტის სახით, კომპანია 
პროდუქციას ყიდის, ძირითადად, სომხეთსა და აზერბაიჯანში.

> 2013 წლის ნოემბერში, სახელმწიფო პროგრამის „შეღავათიანი აგროკრედიტი“ ფარგლებში, სს „ბანკი ქართუ“-ს 
დაფინანსებით, კომპანიამ ფოთში შექმნა სოიოს გადამამუშავებელი საწარმო. საწარმოში სილოსების მოცულობა 
ჯამში 12,000 ტონას შეადგენს, ხოლო წარმოების წარმადობაა 55 ტ დღეში. გარდა ამისა, კომპანიას გააჩნია 
სააწყობე ფართი, სადაც ეტევა 4,000 ტონა პროდუქცია.

> სოიოს ქარხნის მშენებლობა მნიშვნელოვანი სტიმულია დასავლეთ საქართველოში არსებული 
ფერმერებისთვის სოიოს მასიურად მოყვანის და ჩაბარებისთვის.

> შპს „იუნიკარგო“ „იუნიგრეინ ჯორჯიან გრუპი“-ს ჯგუფში შემავალი კომპანიაა. მის ბალანსზეა 20 სატვირთო 
მანქანა და ახორციელებს პროდუქციის ტრანსპორტირებას, როგორც საქართველოს ტერიტორიაზე, ასევე 
საზღვარგარეთ.

შპს „იუნიგრეინ ჯორჯიან გრუპ“ 

მარცვლეულის შენახვა-გადამუშავება

17.10.2005

საქართველო, ქ. ფოთი, ჭავჭავაძის ჩიხი, N 158

90 თანამშრომელი

2006 წლიდან დღემდე 

მიმდინარე

კომერციული კრედიტი; შეღავათიანი 

აგროკრედიტი

55 ტ. დღეში

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

დასაქმებულთა რაოდენობა

ბანკი ქართუს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა
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67 > შპს „სდ ქართული სუბტროპიკული 
    ხილის კომპანია“ 

> შპს „სდ ქართული სუბტროპიკული ხილის კომპანია“ (ყოფილი სს „ივერია“) დაარსდა 2013 წლის 2 მაისს.
კომპანია მდებარეობს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნატანებში და მისი ძირითადი საქმიანობაა:
 
 > ციტრუსის მიღება-გადამუშავება და რეალიზაცია
 > პლასმასისა და მუყაოს ყუთების წარმოება
 > სამაცივრე მეურნეობა

> კომპანიის საკუთრებაშია 90 ჰა ფართობის ციტრუსის ბაღები, სადაც მოყავს 1500 ტ ციტრუსი, რაც პროდუქციის 
თვითღირებულებას მნიშვნელოვნად ამცირებს. მის საკუთრებაშია მაცივარი, რომელიც ფუნქციონირებს +5 და 
-25C0 და შესაძლებელია დაახლოებით 500 ტ. ციტრუსის შენახვა, არასეზონზე შემდგომი რეალიზაციის მიზნით.

> რაც შეეხება ბანკთან თანამშრომლობას, 2013 წელს, სახელმწიფო პროგრამის „შეღავათიანი აგრო კრედიტის“ 
ფარგლებში, კომპანიამ მოაწყო სამაცივრე მეურნეობა, შეიძინა ციტრუსის უცხოური წარმოების მახარისხებელი 
და განაახლა პარაფინირების დანადგარი და შენობა-ნაგებობები. ინვესტიციის ჯამურმა მოცულობამ 800 000 აშშ 
დოლარი შეადგინა. 

> შპს „კიდობანი“ წარმოადგენს შპს „სდ ქართული სუბტროპიკული ხილის კომპანიის“ შვილობილ კომპანიას და 
დაკავებულია პლასტმასის ყუთების წარმოებით.

შპს „სდ ქართული სუბტროპიკული ხილის 

კომპანია“ 

ციტრუსის მიღება-გადამუშავება; 

პლასმასის და მუყაოს ყუთების წარმოება;

სამაცივრე მეურნეობა

02.05.2013

საქართველო, ქ. ოზურგეთი, სოფელი 

ნატანები 

არასეზონზე – 5-10, სეზონზე – 35-60 

თანამშრომელი  

2013 წლიდან დღემდე

დასრულებული

შეღავათიანი აგრო კრედიტი

ყოველთვიურად 2 000-2 500 ტ. ციტრუსის 

გადამუშავება

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

დასაქმებულთა რაოდენობა

ბანკი ქართუს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა
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68 > შპს „კარდანახი 1888“

> შპს „კარდანახი 1888“ დაფუძნდა 2014 წლის 7 მარტს. კომპანიის დაფუძნების მიზანია სოფელ კარდანახში 
შეიქმნას ახალი საწარმო/მარანი,რომელიც მოახდენს წარაფის ზონაში მოყვანილი ყურძნისგან ძველი 
მამაპაპური წესებით ბიოლოგიურად სუფთა ღვინის და ჭაჭის არაყის წარმოებას და მის რეალიზაციას. ასევე 
დასრულდა 22-ნომრიანი სასტუმროს მშენებლობა, რომლის გახსნაც 2017 წლის სექტემბერში იგეგმება. სასტუმრო 
აქცენტირებული იქნება საწარმოში/მარანში მიღებული სტუმრების დაბინავებასა და მათ მომსახურებაზე.

> წარაფის ზონაში მოყვანილი ყურძენი ხასიათდება განუმეორებელი არომატით და გემოვნური თვისებებით. 
ზუსტად ამ მახასიათებლებით შექმნილი პროდუქცია განასხვავებს მას კონკურენტებისგან.

> კომპანიამ გააშენა 30 ჰა ვენახი, სადაც ძირითადად მოყავს რქაწითელის და საფერავის ჯიშის ყურძენი. 
კომპანიის საკუთრებაშია ასევე 25 ქვევრი, რომელიც ჯამში 70 ტონას შეადგენს. სასტუმროში განთავსებულია 22 
ნომერი, რომელიც ერთდროულად 40 სტუმარს მოემსახურება. 

> კომპანიის განვითარების სტრატეგია სრულად შეესაბამება ეთნო-აგრო ტურიზმის თანამედროვე მოთხოვნებს, 
რაც საკმაოდ მზარდი ბიზნესია საქართველოში. ტურიზმის ეს მიმართულება აქტუალურია როგორც უცხოური, ისე 
შიდა ტურებისთვის.

> კომპანიას მომავალში განზრახული აქვს ქართული ღვინის ტრადიციების შესაბამისად აწარმოოს ისეთი 
ასორტიმენტის პროდუქცია, როგორიცაა: რქაწითელი, საფერავი, ხიხვი, კახური მწვანე, ჩინური, თავკვერი, 
გორული მწვანე.

შპს „კარდანახი 1888“

ღვინის საწარმო და სასტუმრო

07.03.2014

საქართველო, კახეთი, ქ. გურჯაანი, 

სოფელი კარდანახი

10  თანამშრომელი

2014 წლიდან დღემდე

მიმდინარე

შეღავათიანი აგროკრედიტი

130 ტ. წელიწადში, 22 სასტუმრო ნომერი

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

დასაქმებულთა რაოდენობა

ბანკი ქართუს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა
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69 > შპს „ზდ ნავთობის კომპანია“

> შპს „ზდ ნავთობის კომპანია“ დაარსდა 2013 წლის 26 მარტს, თავდაპირველად დაგეგმილი იყო ბიტუმის 
გადამამუშავებელი ქარხნის მშენებლობა, თუმცა ეტაპობრივად დამფუძნებლების მიერ მოხდა საწარმოს 
გადაიარაღება და ამჟამად იგი წარმოადგენს საქართველოში ერთადერთ ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას, 
რომელსაც შეუძლია მიიღოს ნებისმიერი სახის ძირითადი სახეობის ნავთობპროდუქტი, როგორიცაა: დიზელი (ლ 
62 ხარისხი), ნაფტა და მაზუთი.

> საწყის ეტაპზე კომპანია გეგმავდა და უკვე დაწყებული აქვს საქართველოში მოპოვებული ნედლი ნავთობის 
შესყიდვა და მისი გადამუშავება. ქარხნის წარმადობა ამ ეტაპზე არის 42,000 ტონა ნედლეულის გადამუშავება 
წელიწადში (თვეში – 3 500 ტ), თუმცა რეალურად ქარხანას მაქსიმალური დატვირთვის შემთხვევაში შეუძლია 72 
000 ტონა ნედლეულის გადამუშავება.

> შპს „ზდ ნავთობის კომპანიას“ ჰყავს ორი ადგილობრივი ნედლეულის მომწოდებელი: სს ,,საქართველოს 
გაზის და ნავთობის კორპორაცია’’ და შპს ,,ნინოწმინდის ნავთობკომპანიის წარმომადგენლობა საქართველოში’’. 
კომპანია პროდუქციის რეალიზაციას 15-მდე მომხმარებელზე ახორციელებს. მაზუთის რეალიზაცია ხდება 
როგორც საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთ.

> კომპანია იყენებს ადგილობრივ ნედლეულს, ანაცვლებს იმპორტს და ქმნის საექსპორტო პროდუქციას.

> შპს ,,ზდ ნავთობის კომპანიის’’ გეგმის მიხედვით ნედლი ნავთობის შეძენაზე უპირატესობა მიენიჭება 
საქართველოში მოპოვებულ ნედლ ნავთობს და მხოლოდ ამის შემდეგ მოხდება წარმადობის ზედა ზღვრამდე 
სხვა ქვეყანაში მოპოვებული ნავთობით შევსება. თუ მომავალში საქართველოში მოპოვებული ნედლეული 
იქნება სრულიად საკმარისი ქარხნის სრული დატვირთვით სამუშაოდ, კომპანია ნედლეულს სრულად შეიძენს 
საქართველოში. მით უმეტეს, რომ საქარველოში მოპოვებული ნედლი ნავთობი თავისი ხარისხობრივი 
მახასიათებლებით ერთ-ერთი საუკეთესოა მსოფლიოში. 

> აღსანიშნავია, რომ საქართველოში ნავთობმომპოვებელი და ნავთობგადამამუშავებელი სფეროს  
ექსპერტების აღფრთოვანება გამოიწვია არამარტო მსგავსი ტიპის საწარმოს მშენებლობის იდეამ  და 
შესრულების ხარისხმა, არამედ თითოეული დანადგარის მაღალმა ხარისხმა, რაც მათივე განმარტებით 

ხარისხიანი პროდქუციის გამოშვების ერთ-ერთი წინაპირობაა.  

შპს „ზდ ნავთობის კომპანია“

ნავთობის გადამამუშავებელი ქარხანა

26.03.2013

საქართველო, სოფ. ვაზიანი

35 თანამშრომელი

2013 წლიდან დღემდე

მიმდინარე

კომერციული კრედიტი

72.000 ტ. წელიწადში

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

დასაქმებულთა რაოდენობა

ბანკი ქართუს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა
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70 > შპს „ტობი“

> შპს „ტობი“ დაარსდა 1998 წლის 6 აპრილს და საქმიანობას ახორციელებს თელავის რაიონის სოფელ 
კონდოლში 65 ჰექტარი მიწის ფართობზე, რომელზეც მდებარეობს 7 დიდი და 6 პატარა ტბორი და რომელთა 
პრივატიზებაც კომპანიამ 2007 წელს განახორციელა. აქტიური საქმიანობა ფირმამ 2005 წლიდან დაიწყო, რაც 
ისეთი თევზის ჯიშების მოშენება-რეალიზაციას გულისხმობს, როგორებიცაა სარკისებური კობრი, თეთრი ამური, 
სქელშუბლა და ალაზნის ლოქო. წარმოებული პროდუქციის რეალიზება ხდება როგორც ცოცხლად, ასევე 
გადამუშავებული სახით. 

> კომპანიას გააჩნია საკუთარი საქვირითე ინკუბატორი. 

> შპს „ტობის“ და სს „ბანკი ქართუს“ შორის თანამშრომლობა დაიწყო 2007 წლიდან და კომპანია პერიოდულად 
ბანკის კომერციული კრედიტით და სახელმწიფო შეღავათიანი აგრო კრედიტით სარგებლობს. ბანკის სესხით 
დაფინანსდა: 
 > თევზის ხორცის გადამამუშავებელი დანადგარების შეძენა
 > შენობის, ტბორების, ავზების აშენება-მოწყობა და რემონტი

> პროდუქციის რეალიზაციის მიზნით, კომპანია იყენებს გაყიდვების შემდეგ არხებს: 

 > საწარმოო საწყობები
 > პარტნიორი ქსელური მაღაზიები
 > საცალო რეალიზაცია საკუთარი მაღაზიის მეშვეობით, რომელიც განთავსებულია თბილისში, 
  ალ. ყაზბეგის ქ. N10-ში.

> მიმდინარე ეტაპზე შეემატა ორი ტბორი (ჯამური ფართობით – 2 ჰა) ლოქოს მოსაშენებლად.

შპს „ტობი“

თევზსაშენი მეურნეობა

06.04.1998

საქართველო, ქ. თელავი, სოფელი კონდოლი

10 თანამშრომელი

2007 წლიდან დღემდე

მიმდინარე

კომერციული კრედიტი; შეღავათიანი 

აგრო კრედიტი

წელიწადში 40 ტ. კობრი; 40 ტ. სქელშუბლა; 

20 ტ. ამური; 3 ტ. ლოქო

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

დასაქმებულთა რაოდენობა

„ბანკი ქართუ“-ს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა
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71 > შპს “TCF GEORGIA” 

> შპს “TCF GEORGIA” 2012 წელს დაარსდა და მისი საქმიანობის სფეროა:
> ციტრუსის მიღება-გადამუშავება და რეალიზაცია (ექსპორტი)
> ციტრუსის კონცენტრატის წარმოება
> პლასმასის, ხის და მუყაოს ყუთების წარმოება
> სამაცივრე მეურნეობა (+15 და -5 C°; 3 000 ტ).

> აღნიშნულ ბიზნესში კომპანიის დამფუძნებლებს განხორციელებული აქვთ 10 მლნ აშშ დოლარის ინვესტიცია 
და მის განვითარებას კვლავაც აგრძელებენ. TCF GEORGIA ბაზრის ერთ-ერთი მსხვილი წევრია და კონკურენტებთან 
შედარებით მის უპირატესობას წარმოადგენს:

> გამართული და სრულყოფილი საწარმოო ციკლი;
> საწარმოში არსებული ყუთების წარმოება, რაც ამცირებს პროდუქციის თვითღირებულებას;
> კონცენტრატის საწარმო, რომელშიც ხდება არასტანდარტული ნაყოფის გადამუშავება, რაც ხელს უწყობს  
დანაკარგების შემცირებას.

> მოცემული სიდიდის ციტრუსის მიმღები პუნქტი აჭარის რეგიონში ერთადერთია, კომპანია პროდუქციას იბარებს 
მოსახლეობისგან (ქობულეთის მოსახლეობის ძირითადი ნაწილი პროდუქციას შპს ,,TCF GEORGIA”-ს აბარებს), 
ფერმერებისგან და ყიდის რუსულ, ყაზახურ და უკრაინულ კომპანიებზე.

> ბანკის დაფინანსებით მოხდა საწარმოს მშენებლობა, დანადგარების შეძენა, ტერიტორიაზე რკინიგზის ჩიხის 
შეყვანა და ღია ლაბორატორიის მოწყობა.

> კომპანია აქტიურად მუშაობს ახალი სარეალიზაციო-საექსპორტო ბაზრების მოძიებაზე.

შპს „TCF GEORGIA“ 

ციტრუსის მიღება-გადამუშავება; ციტრუსის 

კონცენტრატის წარმოება; პლასმასის, ხის 

და მუყაოს ყუთების წარმოება; სამაცივრე 

მეურნეობა

22.08.2012

საქართველო, ქ. ქობულეთი, 

თავისუფლების ქ. N67 

www.tcfgeorgia.com

არასეზონზე – 30-35, სეზონზე – 150-200  

2014 წლიდან დღემდე

დასრულებული

„შეღავათიანი აგროკრედიტი“; 

კომერციული კრედიტი

სეზონზე 3 200 ტ. ციტრუსის გადამუშავება

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

ვებგვერდი

დასაქმებულთა რაოდენობა

ბანკი ქართუს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა
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72 > შპს „ინდიგო“

> შპს „ინდიგო“ დაარსდა 2008 წლის 29 დეკემბერს. კომპანიას გააჩნია ცენტრალური ობიექტი ბათუმში, ხოლო 
სს „ბანკი ქართუ’’-სთან თანამშრომლობის შედეგად 2012 წელს შეემატა ფილიალი თბილისში, რომელიც 2015 
წლიდან გაფართოვდა და გადავიდა საკუთარ შენობაში, იგი დღემდე წარმატებით ფუნქციონირებს.

> შპს „ინდიგო“-ს საქმიანობის სფეროა სრული სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურება, ასევე 
რეზიდენტურა და სატექნიკო ლაბორატორია.
 
> კომპანიის ძირითადი უპირატესობა ბაზარზე მისი მაღალხარისხიანი მომსახურება, მიმზიდველი გარემო და 
კადრების პროფესიონალიზმია. კომპანია თავიდანვე ხარისხზე იყო ორიენტირებული - „ინდიგოს“ ქსელი 
35 დასაქმებული პროფესიონალით სწორედ მისი მრავალწლიანი მუშაობის შედეგია. 

> კომპანია მუდმივად მიისწრაფვის სიახლისაკენ, ყავს მუდმივი კლიენტურა, მუდმივად ზრუნავს მომსახურების 
ხარისხსა და პაციენტების კმაყოფილების დონეზე.

> შპს „ინდიგო“ ერთ-ერთი წარმატებული კომპანიაა თავის სფეროში.

> სტომატოლოგიურ კლინიკა ,,ინდიგო“-ს დაემატა ახალი პროფილი იმპლანტოლოგიის მიმართულებით, რაც 
საკმაოდ მოთხოვნადი მომსახურეობაა.  

შპს „ინდიგო“

სტომატოლოგიური მომსახურეობა

29.12.2008

საქართველო, ქ. ბათუმი, გორგილაძის ქ. N29

ქ. თბილისი, აღმაშენებლის გამზ. N 187/189

www.indigo.ge

info.batumi@indigo.ge

35 თანამშრომელი

2010 წლიდან დღემდე

დასრულებული

კომერციული კრედიტი 

15 ადგილი

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

ვებგვერდი

ელფოსტა

დასაქმებულთა რაოდენობა

ბანკი ქართუს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა
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73 > შპს „სულორჰესი“ 

> ჰიდროელექტრო სადგური, მიწის ნაკვეთით, შენობა-ნაგებობებითა და მილსადენით, შპს „სულორჰესმა“ 
შეიძინა და აამოქმედა 2007 წლის თებერვალში, ქ. ვანის რაიონის სოფელ სალხინოში. შეძენის მომენტისთვის 
ჰიდროელექტროსადგური არ ფუნქციონირებდა და საჭიროებდა სრულმასშტაბიან სარეკონსტრუქციო სამუშაოებს 
როგორც ჰიდროტექნიკური, ასევე ტურბინებისა და ელექტროობის კუთხით. შეძენის შემდეგ ჩატარდა სამუშაოები, 
აღდგა ჰესის სადერივაციო არხი, გარემონტდა და გაიწმინდა ადმინისტრაციული და სააპარატო კორპუსები, 
სათავე ნაგებობა, ასევე წყალსაგდები არხის (სადაწნეო და წყალსაგდები კამერებით) და გამყვანი არხი. ასევე, 
ჩატარებულია ელგაყვანილობის აღდგენითი და სარემონტო სამუშაოები. კლიენტმა 2008 წელს შეუკვეთა 
გენერატორები, ასევე ორი ერთეული ვერტიკალური ტიპის ტურბინა, თითოეული სიმძლავრით – 0,4 მგვტ. ანუ 
ჯამში ჰესის სიმძლავრეა 0,8 მგვტ.

> შპს „სულორჰესი“, რომელიც 2007 წელს ამოქმედდა მდინარე სულორზე, დღემდე წარმატებით ფუნქციონირებს 
და ეწევა ელექტროენერგიის წარმოებას და რეალიზაციას. ბანკთან თანამშრომლობის შედეგად მიღებულ 
კრედიტთან ერთად კომპანიამ განახორციელა, 200 000 აშშ დოლარის მოცულობის ინვესტიცია, რომელიც ვანის 
რაიონში ჰიდროელექტროსადგურისთვის აუცილებელი დანადგარების შეძენას მოხმარდა. პარალელურად, 
განახლდა ადმინისტრაციის შენობა, სულორჰესის წყლის მაგისტრალზე არსებული დამცავი ზედაპირული ფარები 
და გაიწმინდა წყალსადენი არხები. შედეგად ჰესის დაგეგმილი წარმადობა განისაზღვრება 0.8 მგვტ. სიმძლავრით.

შპს „სულორჰესი“ 

ენერგეტიკა

19.09.2005

საქართველო, ქ. ვანი, სოფელი სალხინო

11 თანამშრომელი

2008 წლიდან დღემდე 

დასრულებული 

კომერციული კრედიტი 

0,8 მგვტ.

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

დასაქმებულთა რაოდენობა

ბანკი ქართუს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა



159 > < 158

73



ძლიერი ბანკი ძლიერი საქართველოსთვის

74 > შპს „თაველი“

> შპს „თაველი“ დაარსდა 2013 წელს და განახორციელა 2 მლნ აშშ დოლარის ინვესტიცია, რაც მოხმარდა 
სს „ქუთაისის პურის მიმღები’’-ს წისქვილკომბინატის შეძენას, საწარმოს გადაიარაღებას და თანამედროვე 
ტექნოლოგიების მქონე თურქული,რუსული და უკრაინული წარმოების აპარატურით აღჭურვას. 
წისქვილკომბინატს აქვს 12 000 ტ. ტევადობის ხორბლის მარაგის შესანახი სპეციალიზირებული ბუნკერები და 
რკინიგზის ჩიხი, რაც აძლევს საშუალებას მოახდინოს ხორბლისა და პროდუქციის ტრანსპორტირება სარკინიგზო 
ტრანსპორტით. აღნიშნული, კომპანიას დიდ უპირატესობას ანიჭებს კონკურენტებთან შედარებით. 

>კომპანიამ აქტიური ფუნქციონირება  2014 წელს დაიწყო და მიმდინარე პერიოდისთვის აწარმოებს უმაღლესი 
(ექსტრა), I და II ხარისხის პურის ფქვილს 25 და 50 კგ-იან ტომრებში. ასევე, ქატოს და ხორბლის ანაცრელს 20 კგ-
იან ტომრებში (2016 წლის თებერვლიდან ფქვილის დაფასოება ხორციელდება ქაღალდის 1 კგ, 2 კგ და 5 კგ-იან 
პაკეტებში). წარმოება ძირითადად მარაგდება რუსეთიდან იმპორტირებული ხორბლით.

> შპს „თაველი“ და სს „ბანკი ქართუ“ 2015 წელიდან თანამშრომლობენ და შედეგად, დაფინანსდა საბრუნავი 
საშუალებების შეძენა. დღევანდელი მდგომარეობით, კომპანია ერთ-ერთი ლიდერია დასავლეთ საქართველოში 
და ანალოგიური კომპანიებისგან მაღალი ხარისხის პროდუქციით გამოირჩევა, რაც წარმატების ძირითადი 
საწინდარია.

> კომპანია გეგმავს  ხორბლის მოწოდების ალტერნატიული გზების მოძიებას და სარეალიზაციო არეალის 
გაფართოებას.

> ბრენდი „თაველი“ მომხმარებლისთვის ცნობადია და პოპულარობით სარგებლობს.

შპს „თაველი“

წისქვილკომპინატი

29.03.2013

საქართველო, ქ. ქუთაისი, 

ა. წერეთლის ქ. N274 

42 თანამშრომელი

2015 წლიდან დღემდე

მიმდინარე

კომერციული კრედიტი

დღეში 200 ტ. 

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

დასაქმებულთა რაოდენობა

„ბანკი ქართუ“-ს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა
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75 > შპს „თრუსო“

> შპს ,,თრუსო’’ დაარსდა 2000 წელს და მისი საქმიანობაა სასტუმრო ბიზნესი. კომპანიის მფლობელობაშია 
სასტუმრო „თრიალეთი პალასი’’, რომელიც მდებარეობს ბაკურიანში. სასტუმროს გამორჩეულს ხდის მისი 
მოხერხებული მდებარეობა 1700 მ სიგრძის სათხილამურო ტრასასთან „ტატრაპომა’’. აღსანიშნავია, რომ 
სასტუმრო წარმატებულია როგორც ზამთრის, ასევე ზაფხულის პერიოდში, მასში განთავსებულია 51 ნომერი, 
საიდანაც 8 ლუქსია. მის მომხმარებელთა ძირითად სეგმენტს წარმოადგენენ საშუალო და საშუალოზე მაღალი 
შემოსავლის მქონე ადგილობრივი და უცხოელი კლიენტები.

> ბანკთან თანამშრომლობას საფუძველი ჩაეყარა 2002 წელს, რომლის შედეგად არაერთხელ განხორციელდა 
სასტუმროს სარეკონსტრუქციო-სარემონტო სამუშაოები.

> სასტუმრო „თრიალეთი პალასი“ გათვლილია 106 სტუმრის ერთდროულად მიღებაზე.

> სასტუმროში განთავსებულია რესტორანი, ბარი, საკონფერენციო დარბაზი, საბილიარდო, მაგიდის ჩოგბურთი, 
თხილამურების შესანახი ადგილი, საცურაო აუზი. ასევე გააჩნია კეთილმოწყობილი ეზო და საკუთარი 
ავტოსადგომი. 

> ბაკურიანში  სახელმწიფოს მიერ განხორციელდა და დაგეგმილია ძალზედ მასშტაბური და მრავალფეროვანი 
ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელთა შედეგად მნიშვნელოვნად გაიზრდება კურორტის მიმზიდველობა, 
როგორც უცხოელი, ასევე ადგილობრივი დამსვენებლებისთვის.

შპს „თრუსო“

სასტუმრო მომსახურება

16.06.2000

საქართველო, ქ. ბორჯომი, 

დაბა ბაკურიანი, თრიალეთის ქ. N1 

www.kazbegihotels.com 

სეზონზე 20-25, არასეზონზე 10 

თანამშრომელი

2002 წლიდან დღემდე

დასრულებული

კომერციული კრედიტი

51 სასტუმრო ნომერი

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

ვებ. გვერდი

დასაქმებულთა რაოდენობა

„ბანკი ქართუ“-ს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა
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76 > შპს „ECOMIX“

> შპს „ECOMIX“ დაარსდა 2011 წლის ოქტომერში და თავდაპირველად ბაზარზე ერთი სახის პროდუქტით ECO-
FIX standart-ით (წებოცემენტი) შემოვიდა. ერთი წლის შემდეგ კომპანიამ დაიწყო მეტალის ნაკეთობების, ე. წ. 
„კუთხოვანასა“ და „მაიაკის“ წარმოება, ასევე ასორტიმენტში დაემატა წებოცემენტის სახეობა ECOFIX premium. 

> 2015 წლის თებერვლიდან დაიწყო საღებავის გრუნტის წარმოება. საწარმოო პროცესი ითვალისწინებს ქიმიური 
კომპონენტის და წყლის გარკვეული პროპორციით შერევის შედეგად მიღებული მასის ტარაში დაფასოებას. 

> აღსანიშნავია, რომ კომპანიის საქმიანი პარტნიორები არიან სამშენებლო კომპანია „ანაგი“ და ჰიპერმარკეტი 
„გორგია“. ასევე, ჰყავთ დილერები ქ. თელავსა და ქ. ქუთაისში.

> რაც შეეხება პროდუქციას, ბოლო წელიწადნახევარში კომპანიის გაყიდვები თვეში 5 000-დან 25 000 ტომრამდე 
გაიზარდა. ამ ეტაპზე კომპანია ბაზარზე ყიდის ოთხი სახეობის წებოცემენტს, ორი სახეობის მეტალის ნაკეთობას 
და სამი სახეობის გრუნტს. 

> შპს „ეკომიქსმა“ 2016 წელს გაფართოებისა და შემდგომი განვითარებისთვის აუქციონზე შეიძინა 4 400 მ2 მიწის 
ნაკვეთი ქ. თბილისში თვალჭრელიძის ქ. N 6-ის მიმდებარედ. 

> კომპანიის მოკლევადიანი გეგმების ნაწილი ითვალისწინებს პროფილის გაფართოებას, რისთვისაც მიღებულია 
ორმხრივი გადაწყვეტილება „ბანკი ქართუ“-ს მიერ სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ 
ფარგლებში ქარხნის მშენებლობის დაფინანსების შესახებ.

>  კომპანია ძირითადად აწარმოებს ოთხი სახეობის წებოცემენტს:

 > ECOFIX econom – ეკონომიური ვარიანტი შიდა სამუშოებისთვის თხელი ფილების დასაგებად და
 სპეციალური ბლოკისთვის;
 > ECOFIX standart – სტანდარტული ვარიანტი შიდა სამუშაოებისთვის სქელი ფილების დასაგებად;

 > ECOFIX premium – ყინვაგამძლე თვისებების მქონე პრემიუმხარისხი გარე სამუშაოებისთვის და 
 სქელი ფილების დასაგებად;

 > ECOFIX premium plus – პრემიუმპლუს ხარისხი აუზებისა და თბილი იატაკებისთვის.

შპს „ECOMIX“

მეტალის ნაკეთობების წარმოება

17.10.2011

საქართველო, ქ. თბილისი, თვალჭრელიძის ქ. N6

32 თანამშრომელი

2016 წ.

მიმდინარე

კომერციული კრედიტი; „აწარმოე 

საქართველოში“ 

თვეში 1 000  ტ.

 

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

დასაქმებულთა რაოდენობა

„ბანკი ქართუ“-ს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა
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77 > შპს „ჯეომილი“

> შპს „ჯეომილი“ (2014 წლამდე - შპს „პარადისი“) დაარსდა 2010 წლის აგვისტოში. ჩამოყალიბებიდან 2 წლის 
მანძილზე დაკავებული იყო მხოლოდ მიწის ნაკვეთების შეძენით, ხოლო 2013 წლიდან კომპანიამ დაიწყო აქტიური 
ფუნქციონირება, კერძოდ სს „ბანკი რესპუბლიკა“-დან გამოისყიდა ყოფილი კომპანია „ბეგი“-ს 2 წისქვილი და სხვა 
საჭირო უძრავ-მოძრავი ქონება და ჩამოყალიბდა მსხვილ წისქვილკომბინატად. თავის მხრივ, წისქვილკომბინატი 
„ბეგი“ 2006 წელს იყო აშენებული. დღეის მდგომარეობით კომპანიაში დასაქმებულია 130 ადამიანი;

> კომპანია დაკომპლექტებულია, გამოცდილი მენეჯერებით და პროფესიონალი კადრებით. შპს „ჯეომილი“ 
საქართველოში ფქვილის მწარმოებელი კომპანიების ტოპ სამეულში შედის;

> შპს „ჯეომილს“ გააჩნია ორი წისქვილი, კერძოდ გერმანული წარმოების „Buhler“-ის ფირმის და თურქული 
წარმოების „ტანიშის“ ფირმის. ასევე, მის განკარგულებაშია: მზა პროდუქციის ბუნკერები, სასილოსე 
ელევატორები, პროდუქციის დასაფასოებელი დანადგარი და წარმოებისთვის საჭირო სხვა მოწყობილობა-
დანადგარები. კომპანიის წლიური წარმადობა არსებული ორი წისქვილით არის 170,000 ტონა ხორბლის 
გადამუშავება;

> შპს „ჯეომილი“ აწარმოებს ფქვილს და ქატოს, თავის მხრივ ფქვილი იყოფა სამ ძირითად კატეგორიად,  კერძოდ: 
ექსტრა კლასის, პირველი კლასის და მეორე კლასის;

> კომპანიის საკუთრებაში არსებულ „Buhler“-ის წისქვილს გააჩნია კონკურენტული უპირატესობა წარმოების 
ნებისმიერ ჯაჭვზე, ბაზარზე არსებულ სხვა წისქვილკომბინატებთან მიმართებაში, თავისი სრულად 
ავტომატიზირებული და თანამედროვე ტექნოლოგიიდან გამომდინარე (წარმოების სიჩქარე), გამოსავლიანობა,  
გამძლეობაში და დენის თუ წყლის ეკონომიურ მოხმარებაში. სწორედ აღნიშნული გერმანული წისქვილის 
მეშვეობით კომპანიას  კონკურენტებთან შედარებით ბევრად უკეთეს და სტაბილური ხარისხს სთავაზობს ბაზარს.

> შპს „ჯეომილი“-ს პროდუქცია ბაზარზე ოპერირებს სავაჭრო ნიშნით „მადლი“;
ამ ეტაპზე კომპანია ფქვილს უშვებს 5 ზომის შეფუთვით, კერძოდ: 1 კგ, 2 კგ, 5 კგ, 25 კგ და 50 კგ-იანი;

> შპს „ჯეომილი“-ს წარმოებულმა პროდუქციამ, როგორც ადგილობრივ ბაზარზე, ასევე ანგოლაში (სადაც ხდება 
პროდუქციის ექსპორტი) დაიმსახურა დიდი მოწონება;

> შპს „ჯეომილის“ და სს „ბანკი ქართუს“ თანამშრომლობა 2014 წლიდან დაიწყო, როდესაც ბანკმა 
სრულად უზრუნველყო განახლებული წისქვილკომბინატის ხორბლის მარაგებით;

> კომპანია გეგმავს ახალი საექსპორტო ბაზრების მოძიებას და თანმდევი პროდუქტების 
წარმოების დაწყებას.

შპს „ჯეომილი“

ფქვილის წარმოება

20.08.2010

საქართველო, ქ. თბილისი, ჭირნახულის ქ. N4

www.geomill.ge

info@geomill.ge

130 თანამშრომელი 

2014 წლიდან დღემდე

მიმდინარე

კომერციული კრედიტი

თურქული 43,000 ტ. წელიწადში; გერმანული 

126,000 ტ. წელიწადში

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

ვებგვერდი

ელფოსტა

დასაქმებულთა რაოდენობა

„ბანკი ქართუ“-ს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა
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78 > შპს „ჯორჯიან პერლიტი“

> შპს „ჯორჯიან პერლიტი“ დაარსდა 2011 წლის 17 თებერვალს.

> შპს „ჯორჯიან პერლიტმა“ 2013-2014 წლებში, წალკის მუნიციპალიტეტის დაბა თრიალეთში, მარაბდა-კარწახის 
რკინიგზის მიმდებარედ, ზღვის დონიდან 2200 მეტრზე, ააშენა პერლიტის გადამამუშავებელი ქარხანა, რომელიც 
აწარმოებს ფრაქციონირებულ პერლიტს. რეალიზაცია მთლიანად მიმდინარეობს ექსპორტზე და ძირითადი 
მომხმარებლები არიან რუსეთის, უკრაინის, ყაზახეთის, უზბეკეთის და აზერბაიჯანის კომპანიები. ერთ-ერთი 
მსხვილი მომხმარებელია გერმანული ფირმა „კნაუფი“. 

> პერლიტის ნედლეულის მოპოვება მიმდინარეობს ღია კარიერული წესით შესაბამისი ლიცენზიის საფუძველზე, 
სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში, ფარავნის საბადოზე, ზღვის დონიდან 2300-2400 მეტრზე. 

> კომპანიაში დასაქმებულია ადგილობრივი მოსახლეობა.
 
> ამჟამად ქარხნიდან პროდუქციის გადაზიდვა მიმდინარეობს საავტომობილო ტრანსპორტით, 
ხოლო მარაბდა-კარწახის რკინიგზის ამოქმედების შემდეგ გაჩნდება სარკინიგზო გადაზიდვების 
შესაძლებლობა, საკუთარი რკინიგზის ჩიხის გამოყენებით, რაც მნიშვნელოვნად გაზრდის გადაზიდვების 
მოცულობებს. 

> 2013 წელს საფუძველი ჩაეყარა შპს „ჯორჯიან პერლიტსა“ და სს „ბანკი ქართუ“-ს შორის თანამშრომლობას, 
რის შედეგადაც დაფინანსდა და შეძენილი იქნა ძირითადი საშუალებები - ახალი ტექნოლოგიური ხაზები. 

> კომპანია ახლო მომავალში გეგმავს წარმოების გაფართოებას. კერძოდ, აფუებული პერლიტის წარმოებას 
და მის ბაზაზე ეკოლოგიურად სუფთა სხვადასხვა სათბოიზოლაციო სამშენებლო და სასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების პროდუქციის დამზადებას, რომლის რეალიზაცია მოხდება როგორც ექსპორტზე, ასევე შიდა 
ბაზარზე.

შპს „ჯორჯიან პერლიტი“

პერლიტის მოპოვება

17.02.2011

საქართველო, წალკის რაიონი, 

დაბა თრიალეთი

www.georgianperlite.com 

50 თანამშრომელი

2013 წლიდან დღემდე

დასრულებული

კომერციული კრედიტი; 

„აწარმოე საქართველოში“

წელიწადში 80 000 ტ. სხვადასხვა ფრაქციის 

პერლიტის წარმოება

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

ვებგვერდი

დასაქმებულთა რაოდენობა

„ბანკი ქართუ“-ს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა
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79 > შპს „წყალტუბო პლაზა“

> შპს „წყალტუბო პლაზა“ დაფუძნდა 2013 წლის 10 ოქტომბერს, რომელმაც შეიძინა წყალტუბოში არსებული 
ძველი შენობა, მოახდინა მისი დემონტაჟი და მის ადგილას ააშენა თანამედროვე ტიპის, ევროპული დონის 
სასტუმრო. პროექტის ჯამური ღირებულება 6 მლნ აშშ დოლარს შეადგენს. 

> შპს „წყალტუბო პლაზა“ 2015 წლის მარტიდან გაიხსნა და ერთ-ერთი საუკეთესოა რეგიონში. იგი გათვლილია 
240 ადამიანზე. სასტუმროს ძირითადი მომხმარებლები არიან საქმიანი ვიზიტით ჩამოსული სტუმრები და 
უცხოელი ტურისტები. 

> მიმდინარე ეტაპზე, ბიზნესის პოპულარიზაციის მიზნით, კომპანია აქტიურად მუშაობს სხვადასხვა ქვეყნის 
ტუროპერატორებთან ჯგუფური ტურების ორგანიზებისა და წყალტუბოს მიმართულებით სამედიცინო ტურიზმის 
განვითარებისთვის.

> 2016 წლის სეზონიდან, მას შემდეგ რაც საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 
სამინისტრომ დაასრულა კურორტის „წყალტუბო“ სარეკონსტრუქციო სამუშაოები, კომპანიამ, ჯგუფური ტურების 
მოზიდვის მიზნით, ხელშეკრულებები გააფორმა აზერბაიჯანის, ისრაელის, ყაზახეთის, რუსეთისა და უკრაინის 
ტუროპერატორებთან. 

> წყალტუბო მრავალმხრივი კურორტია და განსაკუთრებით განთქმულია თერმულ-რადონული მინერალური 
წყლის აბაზანებით. წყალი რბილი, კამკამა და უსუნოა, მისი ტემპერატურაა 33-35°. კურორტ წყალტუბოს 
ტერიტორიაზე გაშენებულია 150-ზე მეტი სხვადასხვა ჯიშის მრავალწლიანი ფოთლოვანი და წიწვოვანი 
ხე-ნარგავები. 

> კომპანიას დაგეგმილი აქვს სასტუმროს მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული შენობის რეკონსტრუქცია და 
მაღალი დონის რესტორნის მოწყობა, რომელიც მოემსახურება, როგორც სასტუმრო „წყალტუბო პლაზას“ 
დამსვენებლებს, ასევე სხვა მსურველებს ტრადიციული ქართული და ევროპული კერძებით.

შპს „წყალტუბო პლაზა“

სასტუმრო მომსახურება

10.10.2013

საქართველო, ქ. წყალტუბო, 

რუსთაველის ქ. N 15ა

www.Tskaltuboplaza.ge

info@tph.ge

72  თანამშრომელი

2014 წლიდან დღემდე

მიმდინარე

კომერციული კრედიტი

70 სასტუმრო ნომერი

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

ვებგვერდი

ელფოსტა

დასაქმებულთა რაოდენობა

ბანკი ქართუს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა
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80 > შპს „კამპა“

> შპს „კამპა“ დაფუძნდა 2008 წლის მარტში. კომპანიის საქმიანობას წარმოადგენს ნატურალური წვენების 
წარმოება და რეალიზაცია საქართველოს ტერიტორიაზე;

> კომპანიას საკუთრებაში აქვს საგურამოში მდებარე მიწის ნაკვეთი 4,045 კვ.მ, მასზე განლაგებული შენობა 
ნაგებობები საერთო ფართით 2,600 კვ.მ, სადაც განთავსებულია ქარხანა და ადმინისტრაციული შენობა;  

> შპს „კამპამ“ პროდუქციის წარმოება დაიწყო 2009 წლის ოქტომბერში, ხოლო პირველი რეალიზაცია 
განახორციელა 2009 წლის ნოემბერში;

> 2013 წელს შპს „კამპამ“ საკუთარი პროდუქციის პირველი ექსპორტი მოახდინა დუბაიში  და რუსეთში;

> „კამპა“ აწარმოებს 100% ნატურალურ პროდუქციას. წვენები შეიცავს მხოლოდ ბიოლოგიურად სუფთა 
დანამატებს და არ შეიცავს კონსერვანტებს და საღებავებს. კომპანია ფლობს საკუთარ ლაბორატორიას, რომელიც 
ყოველდღიურად ახდენს ჩამოსხმული პროდუქციის ლაბორატორიულ შემოწმებას და ინფორმაციის დაარქივებას;

> კომპანია დღეის მდგომარეობით ბაზარზე ოპერირებს ორი ბრენიდთ, კერძოდ: „კამპა“ და „ჩვენი“;

> ამ ეტაპზე კომპანია პროდუქციას უშვებს ოთხი ზომის შეფუთვით:
      >     „კამპა“ – 1 ლიტრიანი
      >     „კამპა“ - 200 გრამიანი
      >     „ჩვენი“ - 500 გრამიანი
      >     „ჩვენი“ - 1 ლიტრიანი.

> კომპანია უშვებს ძალიან ბევრი სახეობის ხილის წვენს ინდივიდუალური და შერეული სახით, კერძოდ: 
ალუბალი, ატამი, ბროწეული, ვაშლი, ფორთოხალი, გრეიფრუტი, მანგო, ქაცვი, მარწყვი, კომში;

> კომპანია პროდუქციის რეალიზაციას ახდენს როგორც ადგილობრივ ბაზარზე, ასევე ახდენს მის 
ექსპორტს  რუსეთში, ყაზახეთში, ჩინეთსა და დუბაიში;

> აღნიშნული ძირითადი საქმიანობის გარდა, შპს „კამპა“ მომსახურებას უწევს ღვინის მწარმოებელ კომპანიას 
,,ბოლერო&კომპანი’’ და ახდენს მისი პროდუქციის ჩამოსხმას ტეტრაპარის შეფუთვაში, პროდუქციის შემდგომი 
ექსპორტის მიზნით;

> კომპანია დაფუძნებიდანვე აქტიურად თანამშრომლობს სს „ბანკი ქართუ“-თან. ბანკის კომერციული 
კრედიტებით დაფინანსდა საწარმოო ხაზების შეძება და საბრუნავი სახსრების შევსება პროდუქციის 

ასორტიმენტის და სარეალიზაციო არეალის გასაზრდელად.

შპს „კამპა“

ნატურალური წვენების წარმოება

13.03.2008

საქართველო, ქ. მცხეთა, სოფელი 

საგურამო

www.campa.ge

contact@campa.ge

30 თანამშრომელი

2008 წლიდან დღემდე

მიმდინარე

კომერციული კრედიტი

თვეში 2 500 000 ლიტრი 

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

ვებგვერდი

ელფოსტა

დასაქმებულთა რაოდენობა

ბანკი ქართუს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა
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81 > შპს „კუმისი XXI“

> შპს „კუმისი XXI“ შეიქმნა 2005 წლის 3 ნოემბერს. მისი ძირითადი საქმიანობაა ქათმის კვერცხის და ქათმის 
ხორცის წარმოება. კომპანიისა და სს „ბანკი ქართუ“-ს თანამშრომლობა 2007 წლიდან დაიწყო და ბანკის სესხით 
დაფინანსდა ფაბრიკის შენობების რეაბილიტაცია, დანადგარების და ფრინველის შეძენა, საბრუნავი სახსრების 
შევსება.

> ფაბრიკა მდებარეობს სოფელ კუმისში და 12 ჰექტარზე ორ კომპლექსად არის განლაგებული. პირველი 
კომპლექსის ნაწილი მოიცავს შვიდ საფრინველეს – საწარმოს ფრინველისთვის და, ასევე, ორ საფრინველეს, 
ე. წ. საწიწილეს – წიწილების გამოსაზრდელს, სადაც ახლად გამოჩეკილი წიწილა იზრდება პირველი დღიდან 
15 კვირამდე. თითოეული საფრინველე გათვალისწინებულია, საშუალოდ, 28 000 ცალ ფრინველზე. საკვებითა 
და წყლით მარაგდება ავტომატურ რეჟიმში, ასევე, ავტომატურია კლიმატის კონტროლი და კვერცხის აკრეფა. 
ფაბრიკაში დანადგარები, სადაც ფრინველია მოთავსებული, თანამედროვე სტანდარტებს შეესაბამება.
მეორე კომპლექსის ნაწილში განლაგებულია სახორცე (ბროილერის) ჯიშის ქათმის გამოსაზრდელი 
საფრინველეები. ახლად გამოჩეკილი წიწილები ერთიდან 35 დღემდე წამყვანი გერმანული ფირმის „ბიგ 
დაჩმენი“-ს დანადგარებში იზრდებიან. ფრინველის კვება და წყლით მომარაგება ამ სექტორშიც სრულიად 
ავტომატიზებულია.

> 2011 წლის 18 ნოემბერს ევროპის ხარისხის ორგანიზაციის 117-ე გენერალური ასამბლეის ეგიდით გამართულ 
ცერემონიაზე შპს „კუმისი XXI“ საპატიოდ დაჯილდოვდა ,,ხარისხის ნიშნის’’ სერთიფიკატით და მისი პროდუქცია 
შეტანილ იქნა „The Best Quality of Georgia“-ს კატალოგში, როგორც ეკოლოგიურად სუფთა და ხარისხიანი 
პროდუქტი.

> პროდუქციის რეალიზაციას საწარმოს კუთვნილი ავტომობილებით აწარმოებს შპს „კუმისი XXI“-ის რეალიზაციის 
განყოფილება. დღეისათვის კომპანია თავისი სადისტრიბუციო ქსელით მთელი საქართველოს მასშტაბით (აჭარა, 
იმერეთი, გურია, სამეგრელო, სამცხე-ჯავახეთი, ქვემო ქართლი და შიდა ქართლი) აქტიურად თანამშრომლობს 
ათასზე მეტ სავაჭრო ობიექტთან.

> საწარმოს აქვს უახლესი ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ლაბორატორია, სადაც ლაბორატორიულად 
მოწმდება საკვები მასალის როგორც ცალკეული კომპონენტები, ასევე კომბინირებული საკვები, 

მზა პროდუქცია – კვერცხი და ქათამი. ამჟამად შესაძლებელია 14 სახის ანალიზის ჩატარება. 
ლაბორატორიული ანალიზების სიზუსტე აღიარებულია „ხარისხის ნიშნის“  მიერ. 

შპს „კუმისი XXI“

მეფრინველეობის ფაბრიკა

03.11.2005

საქართველო, ქ. გარდაბანი, სოფელი კუმისი

www.Kumisi.ge

Info@kumisi.ge

150 თანამშრომელი

2007-2011 წწ.

დასრულებული

კომერციული კრედიტი

დღეში 144 000 ცალი კვერცხი

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

ვებგვერდი

ელფოსტა

დასაქმებულთა რაოდენობა

„ბანკი ქართუ“-ს  მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა
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82 > შპს „მეიდან ჯგუფი“

> შპს „მეიდან ჯგუფი“ უძრავი ქონების სფეროში მოღვაწე კომპანიაა, რომელიც დაარსდა 2007 წლის 1 
თებერვალს და სს „ბანკი ქართუ“-სთან ამავე წლიდან თანამშრომლობს. მისი ძირითადი საქმიანობაა უძრავ 
ქონებაში ინვესტიციების განხორციელება და იჯარით გაცემა. კომპანიის მისიაა თბილისის ისტორიულ 
და ცენტრალურ უბნებში მდებარე შენობების რეკონსტრუქცია და მიმდებარე ტერიტორიაზე სათანადო 
ინფრასტრუქტურის შექმნა, რაც ხელს უწყობს ტურიზმის განვითარებას.

> შპს „მეიდან ჯგუფი“-ს აქტივების ძირითადი ნაწილი თავმოყრილია თბილისის  ტურისტულად ყველაზე 
დატვირთულ უბნებში: შარდენის ქუჩა, რკინის რიგი, ბამბის რიგი, ერეკლე მეორეს ქუჩა, კოტე აფხაზის 
(ლესელიძის) ქუჩა და დავით აღმაშენებლის გამზირი. თუმცა, აღსანიშნავია, რომ კომპანია გარდა თბილისის სხვა 
უბნებისა, ქონებას ასევე მის ფარგლებს გარეთ – სხვა ქალაქებშიც (მაგ. სიღნაღში) ფლობს.

> საყურადღებოა, რომ სს „ბანკი ქართუ“-ს დაკრედიტებით დაფინანსდა რამდენიმე მსხვილი ბიზნესპროექტი, 
კერძოდ:

 > ჩატარდა თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირის N61-ში მდებარე ხუთსართულიანი შენობის 
  რეკონსტრუქცია, ყოფილი დიპლომატების სახლის რემონტი, ორი ფლიგელის მშენებლობა და „ვარდების 
  ბაღის“ (ყოფილი გორკის პარკი) რეაბილიტაცია. დავით აღმაშენებლის გამზ. N61-ში მდებარე შენობის   
  ჯამური ფართი შეადგენს 11 379 მ2-ს, რომელიც გაქირავებულია საოფისე და კომერციული დანიშნულებით;

 > ბამბის რიგისა და რკინის რიგის გადაკვეთაზე აშენდა ახალი ხუთსართულიანი ობიექტი, რომელიც 
  მთლიანად დაიტვირთა საზოგადოებრივი კვების სხვადასხვა სახის ობიექტებით, რესტორნებით და 
  კლუბებით. ბანკის მიერ დაფინანსებული პროექტია შარდენის ტურისტული ცენტრი, რომელსაც მისადგომი 
  აქვს როგორც შარდენის ქუჩის, ისე სანაპიროს მხრიდანაც. შენობის მთლიანი ფართი შეადგენს 3 200 მ2-ს. 

> სახელმწიფო პროგრამა „უმასპინძლე საქართველოში“ ფარგლებში მიღებულია გადაწყვეტილება სიღნაღში 
მდებარე სასტუმროს რეაბილიტაციის შესახებ, სს „ბანკი ქართუს“ დაფინანსებით. სასტუმროს ექნება 23 ნომერი 
და ერთდროულად 50 დამსვენებელს მოემსახურება. 

შპს „მეიდან ჯგუფი“

დეველოპმენტი

01.02.2007

საქართველო, ქ. თბილისი, კოტე აფხაზის ქ. 

(ლესელიძის ქ.) N 44

www.meidan.ge

meidanpalace@meidanpalace.ge

50 თანამშრომელი

2007 წლიდან დღემდე 

დახურული

კომერციული

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

ვებგვერდი

ელფოსტა

დასაქმებულთა რაოდენობა

ბანკი ქართუს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა
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83 > შპს „ოჯთ“ 

> შპს „ოჯთ“ დაფუძნდა 1999 წელს და მისი ძირითადი საქმიანობა 2015 წლამდე იყო ამერიკული კომპანია 
„PHILIP MORRIS PRODUCTSS. A.“-ის ბრენდების სიგარეტის ექსკლუზიური იმპორტი და წარმოება, ასევე 
ადგილობრივი ბრენდის სიგარეტის წარმოება. აღსანიშნავია, რომ 2001 წლის 26 დეკემბერს თბილისში, 
ვაშლიჯვარში ფუნქციონირება დაიწყო სიგარეტის ახალმა, თანამედროვე მაღალი დონის ფაბრიკამ, რომელიც 
აღჭურვილია თანამედროვე ინგლისური და ინგლისურ-გერმანული წარმოების საწარმოო დანადგარების სრული 
კომპლექტაციით და კლიმატ-კონტროლის სისტემებით.
> ქარხანა უშვებდა იმპორტულ ნედლეულზე დამზადებულ უფილტრო და ფილტრიან სიგარეტს:
> „L & M“ – 3 სახეობა („PHILIP MORRIS“-ის ბრენდი)
> „Chesterfi  eld“ – 3 სახეობა („PHILIP MORRIS“-ის ბრენდი)
> ქართული ბრენდები - 43 სახეობა.
> შპს „ოჯთ“-ს მიერ წარმოებული და იმპორტირებული პროდუქციის ექსკლუზიურ დისტრიბუციას ახდენს 
შპს „ომეგა 2“ მთელი საქართველოს მასშტაბით. მას ერთ-ერთი ყველაზე განვითარებული და მოქნილი 
სადისტრიბუციო ქსელი აქვს ქვეყანაში, ოფისები და საწყობები საქართველოს თითქმის ყველა კუთხეში 
ფუნქციონირებს. სავაჭრო აგენტები მუშაობენ თანამედროვე სადისტრიბუციო აპარატურით აღჭურვილი 
ავტომობილებით. კომპანია ამჟამად ფლობს 125 სადისტრიბუციო ავტომანქანას. 

2015 წლიდან კომპანიამ შეწყვიტა „PHILIP MORRIS“-ის ბრენდების წარმოება და იმპორტი და სრულად გადაერთო 
ადგილობრივ წარმოებაზე. კომპანია დღეისათვის აწარმოებს 14 დასახელების და ჯამში 43 სახეობის სიგარეტს, 
საკუთარი ქართული ბრენდით:

      >      „Comet“ – 10 სახეობა
      >      „Prima“ – 2 სახეობა
      >      „Universal“ – 2 სახეობა
      >      „Prime“ – 2 სახეობა
      >      „Astra Export“ – 2 სახეობა
      >      „Astra“ – 2 სახეობა
      >      „EFES“ – 5 სახეობა
      >      „Tempo Massimo“ – 3 სახეობა
      >      „NRG“ – 2 სახეობა
      >      „Ebony“ – 3 სახეობა
      >      „Wilson“ –  4 სახეობა
      >      „Number 1“ – 2 სახეობა
      >      „Ascent Monc Blanc“ – 2 სახეობა
      >      „FX“ – 2 სახეობა.
ომეგა ჯგუფის და სს „ბანკი ქართუს“ თანამშრომლობა 2003 წლიდან დაიწყო. კომერციული კრედიტები 
ძირითადად საწარმოს გაფართოებას მოხმარდა.
ომეგა ჯგუფში ასევე შედიან შემდეგი კომპანიები:
      >      შპს „ომეგა-2“ - შპს „ოჯთ“-ს მიერ წარმოებული პროდუქციის ექსკლუზიური რეალიზაცია და საკვები 
პროდუქტების იმპორტი;

      >      შპს „ომეგა-მოტორსი“ - BMW-ს და MINI-ს ავტომანქანების გენერალური იმპორტიორი;
      >      შპს „ომეგა თეგი“, შპს „ილიონი“ - მაღალი დონის სტამბა;

      >      შპს „ლორუსი”, შპს „მატრიქსი“, შპს „მონტე“ - უძრავი ქონებების იჯარით გაცემა;
      >      შპს „სკალინი“ - ომეგას მაღაზიათა ქსელი (200-მდე მაღაზია საქართველოს მაშტაბით);

      >      შპს „იბერია“ - სატელევიზიო მაუწყებლობა.

შპს „ოჯთ“ 

სიგარეტის წარმოება

18.10.1999

საქართველო, ქ. თბილისი, ვაშლიჯვრის 

დასახლება, სარაჯიშვილის ქ. N13-15-17

www.ogt.ge

info@ogt.ge

200 თანამშრომელი

2003 წლიდან დღემდე

მიმდინარე

კომერციული კრედიტი

წელიწადში 8.500 მლრდ ღერი

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

ვებგვერდი

ელფოსტა

დასაქმებულთა რაოდენობა

„ბანკი ქართუ“-ს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა
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84 > სს „თბილისის სასკოლო 
    ინვენტარის ფაბრიკა“

> სს „თბილისის სასკოლო ინვენტარის ფაბრიკა“ ფაქტიურად 1946 წელს დაარსდა. იგი 1962 წლიდან 
სპეციალიზებულია სასკოლო და საბავშვო ავეჯის წარმოებაზე. 1997 წელს დაფუძნდა სააქციო საზოგადოება, 
რომლის მესაკუთრეები გახდნენ კოლექტივის წევრები. კომპანიისა და სს „ბანკი ქართუ“-ს თანამშრომლობა 
2003 წლიდან დაიწყო და დღემდე გრძელდება. 2006 წელს საწარმო  ნაწილობრივი გადაიარაღდა, ხოლო 2014-
2015 წლებში 1 300 000 ლარის ოდენობის ინვესტიციის ჩადების შემდეგ ფაბრიკა დაკომპლექტდა მსოფლიოში 
ცნობილი გერმანული ბრედის „HOMAG“-ის დაზგა-დანადგარებით. აღნიშნული სააქციო საზოგადოება, ასევე, 
არის ხის გადამამუშავებელთა და ავეჯის მწარმოებელთა ასოციაციის დამფუძნებელი. კომპანიის ძირითადი 
საქმიანობაა როგორც სასკოლო ინვენტარის, ასევე საბავშვო, საოფისე და საყოფაცხოვრებო ავეჯის წარმოება. 
იგი სკოლებს ამაგარებს სასკოლო მერხებით, სკამებით და სხვა სახის ავეჯით. შესაბამისად სს „თბილისის 
სასკოლო ინვენტარის ფაბრიკა“ პერიოდულად მონაწილეობას იღებს სახელმწიფო ტენდერებში. 

> კონკურენტებთან შედარებით, მისი ძირითადი უპირატესობა მაღალი ხარისხის პროდუქციაა, რადგან ავეჯი  
იწარმოება ტექნოლოგიური პროცესების სრული დაცვით და შეესაბამება ევროსტანდარტებს. კომპანიას აქვს 
საქმიანობის ნახევარსაუკუნოვანი გამოცდილება.

> აღსანიშნავი ფაქტია, რომ 2015 წელს კომპანიამ პირველი ადგილი აიღო ნაციონალური ბიზნესრეიტინგების 
კავშირის მიერ ჩატარებულ კვლევაში, სადაც მას შესაბამისი დარგის ლიდერის წოდება და ოქროს რეიტინგი 
მიენიჭა.

> სს „თბილისის სასკოლო ინვენტარის ფაბრიკას“ დაგეგმილი აქვს წარმოებული პროდუქციის ასორტიმენტის 
შემდგომი ზრდა და მეტი წვლილის შეტანა ანალოგიური პროდუქციის იმპორტის ჩანაცვლების საქმეში.

სს „თბილისის სასკოლო ინვენტარის 

ფაბრიკა“

ავეჯის წარმოება 

17.06.1997

საქართველო, ქ. თბილისი, კედიას ქ. N15

70  თანამშრომელი

2003 წლიდან დღემდე

დასრულებული

კომერციული კრედიტი

50-70 ათასი სასკოლო ავეჯის კომპლექტი 

წელიწადში  

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

დასაქმებულთა რაოდენობა

ბანკი ქართუს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა
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85 > შპს „სავანეთი 99“

> კომპანია „სავანეთი-99“ დაარსდა 1999 წელს. ამავე წლის აგვისტოში, ტენდერის  საფუძველზე, შისყიდა 
ბოლნისის რაიონში მდებარე „იმირის კვერცხისმწარმოებელი მეფრინველეობის ფაბრიკა“. შესყიდვის მიზანი იყო 
ძველი ფაბრიკის ბაზაზე ახალი, თანამედროვე ტექნოლოგიის მქონე საწარმოს შექმნა და მომხმარებლისთვის 
ხარისხიანი პროდუქციის (კვერცხის) მიწოდება.

> ფაბრიკა აშენებულია 1981 წელს, მდებარეობს თბილისიდან 50 კმ-ის დაშორებით, განთავსებულია 17 ჰექტარ 
მიწაზე, მოიცავს 11 საწარმოს, სამ დამხმარე და ერთ საოფისე შენობას. პრივატიზაციამდე ბოლო რვა წლის 
განმავლობაში ფაბრიკას არ უმუშავია. 

> წარმოების განახლების მიზნით, აუცილებელი იყო ფაბრიკის რეკონსტრუქცია, რაც, ძირითადად, გახორციელდა 
სს „ბანკი ქართუ“-დან აღებული კომერციული კრედიტების მეშვეობით. აღნიშნული სესხით დაფინანსდა 
მეფრინველეობის ფაბრიკის სარეკონსტრუქციო-სარემონტო სამუშაოები,  შეძენილ იქნა ფაბრიკის ძირითადი 
(როგორც დანადგარები, ასევე კვერცხისმდებელი წიწილები) და საბრუნავი საშუალებები.

> შპს „სავანეთი 99“ სს „ბანკი ქართუ“-ს კრედიტებით სარგებლობდა 2000 წლიდან 2007 წლის პერიოდში.
მეფრინველეობის ფაბრიკის შპს „სავანეთი-99“ ძირითადი პროდუქცია სხვადასხვა კატეგორიის და ფერის 
კვერცხია. პროდუქციის მომხმარებელი, ძირითადად, ადგილობრივი ბაზარია. კომპანია თვეში 1 600 000 ცალ 
კვერცხს აწარმოებს.

შპს „სავანეთი 99“

მეფრინველეობის ფაბრიკა

21/07/1999

საქართველო, ქ. ბოლნისი, სოფელი 

სავანეთი

www.savaneti.ge

info@savaneti.ge

100 თანამშრომელი

2000-2007 წწ.

დასრულებული

კომერციული კრედიტი

თვეში 1 600 000 ცალი კვერცხი

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

ვებგვერდი

ელფოსტა

დასაქმებულთა რაოდენობა

„ბანკი ქართუ“-ს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა
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86 > შპს „ალგოთი“

> შპს „ალგოთი“ დაარსდა 2012 წლის 16 ოქტომბერს და მის საქმიანობას წარმოადგენს თევზის გაზრდა-
რეალიზაცია. მეურნეობა მდებარეობს თეთრიწყაროს რაიონის სოფელ საღრაშენში, მდინარე ალგეთის 
სანაპიროსთან. 

> კომპანიას საკუთარ 3 000 მ2 ფართობის მიწის ნაკვეთზე აშენებული აქვს კალმახისა და კალმახის ლიფსიტების 
გამოსაზრდელი საამქრო (ფართობით 400 მ2) და თევზების გამოსაზრდელი 12 ცალი გარე აუზი. მშენებლობა 
დაფინანსდა სს „ბანკი ქართუ“-ს მიერ სახელმწიფო პროგრამის „შეღავათიანი აგროკრედიტის“ ფარგლებში.

> შპს „ალგოთის“ ძირითადი საქმიანობაა კალმახის ჯიშის თევზის მოშენება და მისი შემდგომი რეალიზაცია. 

> პროდუქციის საბოლოო ხარისხს და კალმახის განსაკუთრებულ გემოვნურ თვისებებს უზრუნველყოფს 
ბუნებრივი პირობები, რაც ტერიტორიული მდებარეობით არის გამოწვეული, რაც გულისხმობს, რომ მდინარე 
ალგეთის ბიოქიმიური თვისებები და ეკოლოგიური პარამეტრები ხელსაყრელია კალმახის მოშენებისთვის.

> კომპანიას აწყობილი აქვს სტაბილური წარმოება-რეალიზაცია და გეგმავს საკალმახე მეურნეობის შემდგომ 
გაფართოებას.

შპს „ალგოთი“

საკალმახე მეურნეობა

16.10.2012

საქართველო, ქ. თეთრიწყარო, სოფელი 

საღრაშენი

5 თანამშრომელი

2013 წლიდან დღემდე

მიმდინარე 

შეღავათიანი აგრო კრედიტი

წელიწადში 60 ტ. 

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

დასაქმებულთა რაოდენობა

ბანკი ქართუს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა
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87 > შპს „გუგული“

> 1908 წელს თბილისის გუბერნიაში (ბორჩალოს მაზრა-კოლონია კატერინენფელდი (დღევანდელი ქ. ბოლნისი)) 
გაიხსნა სპირტის ქარხანა, რომელიც ეკუთვნოდა ემანუელ ალმენდინგერს და საზოგადოება „უნიონს“. ეს 
უკანასკნელი აერთიანებდა 40-ზე მეტი გერმანელ მევენახეს. საზოგადოება „უნიონი“ დაკავებული იყო საკუთარი 
ვენახებიდან მოწეული ყურძნის გადამუშავებითა და  სხვადასხვა ღვინოებისა და დისტილირებული ღვინის 
სპირტის რეალიზაციით. 

> 1941 წელს საზოგადოება გაუქმდა და ქარხანა მთლიანად გადაეცა სახელმწიფოს. XX საუკუნის ბოლომდე აქ 
იწარმოებოდა მადერასა და პორტვეინის ტიპის ღვინოები, ვარდისფერი და თეთრი სუფრის ღვინო, საკონიაკე 
სპირტი.

> 1996 წელს „უნიონი“-ს ბაზაზე ჩამოყალიბდა შპს „გუგული“, რომელიც ორიენტირებულია ღვინის საბრენდე 
სპირტისა და ბრენდის წარმოებაზე. იგი დღესდღეობით „უნიონის“ მემკვიდრე და ქარხნის მფლობელია. კომპანია 
ქართული კონიაკის და ღვინის სპირტის ექსპორტს აწარმოებს ისეთ ქვეყნებში, როგორებიცაა ესპანეთი, 
საფრანგეთი, ბელორუსი და უკრაინა.

> 2000 წლიდან დაიწყო შპს „გუგულის“ და სს „ბანკი ქართუს“ პარტნიორული ურთიერთობა და დაფინანსდა 
საწარმოს განვითარების გეგმები. 

> საწარმოს ფუნქციონირების 100 წელზე მეტი ხნის ისტორია აქვს და დღემდე წარმატებით აგრძელებს 
ტრადიციული ალკოჰოლური სასმელების წარმოებას და რეალიზაციას.

შპს „გუგული“

ალკოჰოლური სასმელების წარმოება

26.08.1996

საქართველო, ქ. ბოლნისი, დავით 

აღმაშენებლის ქ. N67

www.Uniondistillery.com

28 თანამშრომელი

2000-2008 წწ.

დასრულებული

კომერციული კრედიტი

წელიწადში 246 000 ლ. კონიაკი,

75 000 ლ. ღვინო

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

ვებგვერდი

დასაქმებულთა რაოდენობა

„ბანკი ქართუ“-ს  მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა
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88 > სს „თბილქიმფარმი“

> სს „თბილქიმფარმი“ დღევანდელი მდგომარეობით, ერთ-ერთი ფარმაცევტული საწარმოა, უდიდესი 
გამოცდილებით, მუშაობის თანამედროვე სტილითა და მაღალკვალიფიციური 100 თანამშრომლით 
დაკომპლექტებული გუნდით.

> კომპანია 45 დასახელების მაღალი ხარისხისა და მოთხოვნილების სამკურნალო პრეპარატს აწარმოებს, 
მათ შორისაა ორიგინალური პრეპარატები, რომლებიც ადგილობრივ ნედლეულზე მზადდება. პრეპარატები 
იწარმოება ეკოლოგიურად სუფთა ზონაში მოპოვებული სამკურნალო მცენარეებით, რომელთა გადამუშავება და 
ექსტრაქტირება მკაცრად კონტროლდება.

> კომპანიის მთავარი პრიორიტეტია მაღალი ხარისხის, კონკურენტუნარიანი სამკურნალო პრეპარატების 
წარმოება და ფარმაცევტული ბაზრისთვის მიწოდება, რისი ნათელი დადასტურებაა სხვადასხვა ნომინაციებში 
მიღებული ჯილდოები, კერძოდ: 

> პრიზი საუკეთესო ხარისხის პროდუქციისთვის – „ოქროს ვარსკვლავი“ და ხარისხის სერტიფიკატი – 2004 
წელი, ესპანეთი, გადაეცა ბიზნესის საინიციატივო ჯგუფის (BI) მიერ. 

> ოქროს პრიზი – 2004 წელი, ნიუ-იორკი, XVIII საერთაშორისო კონფერენცია. 
პლატინის ვარსკვლავი და საუკეთესო ხარისხის სერტიფიკატი – 2004 წელი, პარიზი, XXI საერთაშორისო 
კონფერენცია.

> აღსანიშნავია, რომ კომპანია აქტიურად მუშაობს როგორც ადგილობრივ ბაზარზე, ასევე თურქმენეთის, 
აზერბაიჯანის, უზბეკეთის მსხვილ საბითუმო ფარმაცევტულ კომპანიებთან.

სს „თბილქიმფარმი“

მედიკამენტების წარმოება

30.08.1996 წ.

საქართველო, ქ. თბილისი, წულაძის ქ. N34 

www.tbilkhimpharmi.com.ge

info@tbilkhimpharmi.com.ge

100 თანამშრომელი 

2001 წლიდან დღემდე

დასრულებული

კომერციული კრედიტი

45 დასახელების სამკურნალო 

პრეპარატების წარმოება

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

ვებგვერდი

ელფოსტა

დასაქმებულთა რაოდენობა

„ბანკი ქართუ“-ს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა
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89 > შპს „ტიფლისსკი ვინნი პოგრებ“

> შპს „ტიფლისსკი ვინნი პოგრებ“ მეღვინეობის სფეროში საკმაოდ წარმატებული კომპანიაა და სს „ბანკი ქართუ“-
სთან საკმაოდ აქტიურად თანამშრომლობდა 2004-2012 წლების განმავლობაში. 

> კომპანიას პროდუქცია გააქვს შემდეგ ქვეყნებში: უკრაინა, ყაზახეთი, ლატვია, გერმანია, პოლონეთი, ისრაელი. 
პროდუქციის სახეობების მიხედვით გასაღების ბაზრებია:

 > „ქართული ვაზი“ – უკრაინა, ყაზახეთი, ლატვია, პოლონეთი;
 > „ვარდიანი“ – უკრაინა;
 > „Путевые заметки“ სტანდარტი – ლატვია, ისრაელი, გერმანია;
 > „Путевые заметки“ პრემიუმი – ყაზახეთი;
 > „ველი“ – ლატვია;
 > „ამულეტი“ – პოლონეთი, გერმანია.

> შპს „ტიფლისსკი ვინნი პოგრებ“-ს აქვს უნიკალური მიწისქვეშა მარანი. წარმოების პროცესი მოიცავს სასმელის 
ერთის მხრივ მუხის კასრებში დაძველებას, რაც სასმელს აძლევს მუხის კასრისთვის დამახასიათებელ დადებით 
თვისებებს და მეორეს მხრივ ცივი მეთოდით ჩამოსხმას, რაც უნარჩუნებს სასმელს არომატს და ბუნებრივ 
და გემოვნურ თვისებებს. საწარმოო პროცესში გამოიყენება პირველადი და ჩამოსასხმელი თანამედროვე 
დანადგარები. 

> კომპანია მუდმივად მუშაობს პროდუქციის ასორტიმენტის გაზრდაზე და ახალი საექსპორტო ბაზრების 
მოძიებაზე.

> კომპანია სამომავლოდ გეგმავს საკუთარი პირველადი გადამუშავების ქარხნის მშენებლობას კახეთის 
რეგიონში.

შპს „ტიფლისსკი ვინნი პოგრებ“

ალკოჰოლური სასმელების წარმოება

24.06.2003

საქართველო, ქ. თბილისი, ლილო, 

იუმაშევის ქ. N27

ataman@dionis.ge

95 თანამშრომელი

2004-2012 წწ.

დასრულებული 

კომერციული კრედიტი

წელიწადში 3 000 000 ბოთლი 

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

ელფოსტა

დასაქმებულთა რაოდენობა

„ბანკი ქართუ“-ს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა
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90 > შპს „ვიტა პროდუქტი“

> შპს „ვიტა პროდუქტი“ დაარსდა 2014 წლის 16 სექტემბერს, მისი თანამშრომლობა სს „ბანკი ქართუ“-თან“ კი 
დაიწყო 2015 წლიდან.

> შპს „ვიტა პროდუქტი“-ს ქარხანა დაფინანსდა სს „ბანკი ქართუ“-ს სესხით, სახელმწიფო პროგრამა „შეღავათიანი 
აგროკრედიტი“-ს გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების პროექტის ფარგლებში, სახელმწიფო გრანტით  
(პროექტის ღირებულების 40%) და კლიენტის თანამონაწილეობით.

> „ბანკი ქართუ“-ს დაკრედიტებით შპს „ვიტა პროდუქტი“-მ ქ. წალკაში ააშენა თანამედროვე ტექნოლოგიური 
რძის მიმღები და გადამამუშავებელი ქარხანა. ამ ეტაპზე ის უშვებს 35 დასახელების ყველს, რომლის 
რეალიზაციაც ხორციელდება საქართველოს მასშტაბით.

> ქარხანა აკმაყოფილებს HACCP სტანდარტს. ადგილობრივი წარმომადგენლობის მეშვეობით ხორციელდება 
მომწოდებლებისგან სამუშაო ნედლეულის (რძის) მიღება. გარდა ამისა,  საწარმოს ჰყავს  რძის მუდმივი 10 
მომწოდებელი. 

> განხორციელებული პროექტის ჯამურმა საინვესტიციო ღირებულებამ 1 მლნ ლარს გადააჭარბა, რითიც 
მოხდა საწარმოს მშენებლობა, დანადგარებით აღჯურვა და საბრუნავი თანხებით უზრუნველყოფა. მოგვიანებით 
კომპანიამ გაზარდა პროდუქციის ასორტიმენტი, სარეალიზაციო არეალი და ბრუნვა, რაც სს „ბანკი ქართუს“ 
მხრიდან დამატებითი ფინანსური მხარდაჭერით იქნა უზრუნველყოფილი.

შპს „ვიტა პროდუქტი“

რძის მიმღებ-გადამამუშავებელი საწარმო

16.09.2014

საქართველო, ქ. წალკა. თრიალეთის ქუჩა

25  თანამშრომელი

2015 წლიდან დღემდე

მიმდინარე

შეღავათიანი აგროკრედიტი; 

კომერციული კრედიტი

1,000 ტ. წელიწადში

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

დასაქმებულთა რაოდენობა

ბანკი ქართუს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა
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91 > შპს „აი-ემ-ჯი დეველოპმენტი“

> IMG PLAZA კომპანია „აი-ემ-ჯი დეველოპმენტის“ სავიზიტო ბარათია, რომლის შექმნაზეც საუკეთესო 
არქიტექტორთა და დიზაინერთა ჯგუფი მუშაობდა. საცხოვრებელი კომპლექსი, რომელიც უმაღლესი ხარისხის, 
კომფორტის და დახვეწილი დიზაინის, მაქსიმალური უსაფრთხოების და პრემიალური სერვისის სტანდარტებს 
ქმნის, თბილისში,  ვაკეში მდებარეობს. 

> შენობის არქიტექტურა და დიზაინი შესაბამისობაშია მის ფუნქციურ დატვირთვასთან და გათვლილია 
მაქსიმალურ კომფორტზე. ფასადზე მუშაობისას არქიტექტორების მიზანი თბილისში ერთ-ერთი ყველაზე 
თანამედროვე დიზაინის მქონე სახლის შექმნა იყო. ბუნებრივი ქვა, ნატურალური ხე, უჟანგავი ფოლადი, შენობის 
დახვეწილობასთან ერთად მის მდიდრულობასაც უსვამს ხაზს.

> თანამედროვე დიზაინი ვიზუალურ მხარესთან ერთად მის ფუნქციურ გამართულობას და კომფორტს 
გულისხმობს. IMG PLAZA N1-ში ყველაფერია იმისთვის, რომ თბილისის ყველაზე პრესტიჟულმა სახლმა თავისი 
სახელი გაამართლოს, ხოლო მისმა მაცხოვრებლებმა მაქსიმალურად კომფორტულ გარემოში იცხოვრონ. 
სწორედ ამიტომ დიზაინერები არ წყვეტენ სახლზე მუშაობას მისი გაყიდვის შემდეგაც და  ბინის ყველა 
მფლობელს უზრუნველჰყოფენ ექსკლუზიური მომსახურებებით:

 >  კონსიერჟი
 >  24-საათიანი დაცვა
 >  უწყვეტი ელექტრო- და წყალმომარაგება
 >  დასუფთავების სამსახური
 >  მებაღე
 >  სახლის გამართულად ფუნქციონირება.

> შენობის პირველ სართულზე განლაგებულია კომერციული ფართები, ხოლო მიწისქვეშ – თანამედროვე დონის 
ავტოსადგომები.

შპს „აი-ემ-ჯი დეველოპმენტი“

დეველოპმენტი

24.05.2013

საქართველო, ქ. თბილისი, ი. აბაშიძისა და 

დ. არაყიშვილის ქუჩების გადაკვეთა

www.imgplaza.ge

info@imgplaza.ge

2013 წლიდან დღემდე 

დასრულებული

კომერციული კრედიტი

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

ვებგვერდი

ელფოსტა

ბანკი ქართუს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა
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92 > შპს „დრიმლენდ ოაზისი“

> შპს „დრიმლენდ ოაზისი“ ორი კომპანიის – შპს „ჰოტელ ოაზისი“-სა და შპს „სანატორიუმი სასტუმრო ოაზისი“-ს 
შერწყმის შედეგად 2016 წელს შეიქმნა. სანატორიუმი, რომელიც თავისი მოწყობის კონცეფციით უნიკალურია 
საქართველოს საზღვაო კურორტებზე, 600 დამსვენებელზე მეტს იტევს და მომხმარებლებს სთავაზობს 
თანამედროვე დიზაინით გაწყობილ სტანდარტული, დელუქსისა და პენტჰაუსის ტიპის ნომრებს. სანატორიუმი 
მდიდარია მრავალფუნქციური ინფრასტუქტურით, როგორებიცაა ღია და დახურული საცურაო აუზები, საუნა, სპა 
და ფიტნეს ცენტრები, საბილიარდო კუთხე, ფეხბურთის, კალათბურთის, პლაჟის ფრენბურთის და ჩოგბურთის 
მოედნები. ბავშვების მხიარულებისა და გართობისთვის მოწყობილია აკვაპარკი და სხვადასხვა სახის 
ატრაქციონები.

> სასტუმროში დამატებით ფუნქციონირებს ღია და დახურული სამი რესტორანი, ასევე ბარები პლაჟსა და 
სკვერში. 

> ბავშვების მხიარულებისა და გართობისთვის მოწყობილია მულტიფუნქციური ნაგებობა და აკვაპარკი, ასევე 
სხვადასხვა სახის ატრაქციონები.

> ბიზნესის გაფართოების მიზნით და ბაზრის მოთხოვნებიდან გამომდინარე, საფუძველი ჩაეყარა კომპანიის 
კიდევ ერთ ახალ პროექტს, რომელიც გულისხმობს კომპლექსის მიმდებარე ტერიტორიაზე ევროპული 
სტანდარტების „აპარტ ჰოტელის“ მშენებლობას. მთლიანი პროექტი მოიცავს 21 შენობას, რომელშიც 320 
სასტუმროს ნომერი და 680 აპარტამენტი განთავსდება. პროექტის სრულად დასრულება იგეგმება ხუთი წლის 
მანძილზე და განხორციელებული ინვესტიციების საერთო მოცულობა 75 მლნ ლარს შეადგენს.

> პროექტის კონცეფციის მიზანია, შეიქმნას „იზოლირებული“ ტურისტული ზონა ერთ სივრცეში, „დრიმლენდ 
ოაზისი“ იქნება ადგილი, სადაც სტუმრები და საცხოვრებელი აპარტამენტების მფლობელები თანაცხოვრობენ 
და კომპლექსში არსებულ ინფრასტრუქტურულ ობიექტებს და სერვისებს ერთობლივად გამოიყენებენ. პირველ 
ეტაპზე, დასრულებულია 4-5-სართულიანი კორპუსების მშენებლობა და კეთილმოწყობა. 

> სს „ბანკი ქართუს“ იპოთეკური პროგრამის ხელშეწყობით იყიდება ბინები ქართველ და უცხოელ 
კლიენტებზე.

შპს ,,დრიმლენდ ოაზისი“

სასტუმრო მომსახურება

11.05.2007

საქართველო, ქობულეთი, 

დ. ჩაქვი, ბათუმის ქ. N16 

www.dreamland.ge

info@dreamland.ge

2014 წლიდან დღემდე

დასრულებული

კომერციული კრედიტი

155 სასტუმრო ნომერი 

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

ვებგვერდი

ელფოსტა

ბანკი ქართუს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა
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93 > სს „საქართველოს სათბურის 
    კორპორაცია“

> სს „საქართველოს სათბურის კორპორაცია“ დაფუძნდა 2014 წლის 3 აპრილს. 

> სს „საქართველოს სათბურის კორპორაციამ“ 2014 წელს სახელმწიფოსგან შეიძინა ქ. გარდაბნის რაიონის 
სოფელ კაპანაჩხში მიწის ცარიელი ნაკვეთი და მასზე ააშენა თანამედროვე სტანდარტების 118 546 მ2 
მაღალტექნოლოგიური სასათბურე მეურნეობა. სათბური, ძირითადად, გათვალისწინებულია კიტრისა და 
პომიდვრის მოსაყვანად. პროექტის ჯამურმა ღირებულებამ 22 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა.

> კომპანიამ პირველი მოსავალი 2015 წელს მიიღო. სრულ მოსავალს კი 2016 წლის ბოლოს ელოდება, ვინაიდან 
სათბურის მეორე ფაზის მშენებლობა, რომელიც პომიდვრის მოსაყვანად არის განკუთვნილი, 2016 წლის ივლისში 
დასრულდა. 

> სს „საქართველოს სათბურის კორპორაცია“ ერთადერთი კომპანიაა საქართველოში რომელიც აღჭურვილია 
ენერგოეფექტური და უმაღლესი დონის თანამედროვე აპარატურით. პროექტში მონაწილეობა მიიღო ორმა 
ყველაზე წამყვანმა ევროპულმა კომპანიამ, ფრანგულმა კომპანია „რიშელმა“ და ჰოლანდიურმა კომპანია 
„სერტონმა.“ სათბურის მაქსიმალური წლიური წარმადობა 3,9 მლნ. კგ. კიტრს და 3,4 მლნ კგ. პომიდორს შეადგენს. 

> მიმდინარე ეტაპზე კომპანიის ძირითადი პროდუქცია, რომელსაც კიტრი წარმოადგენს, განკუთვნილია 
ადგილობრივი ბაზრისთვის, თუმცა 2016 წლიდან დაიწყო პროდუქციის რუსეთის ბაზარზე ექსპორტი. 

> კომპანია პროდუქციის რეალიზაციას ახდენს ბრენდი „პლანტა“-ს სახელწოდებით.

> პროექტი საქართველოს თანაინვესტირების ფონდის და სს „ბანკი ქართუს“ ერთობლივი დაფინანსებით 
განხორციელდა. 

> დაგეგმილია დასაქმებულთა რაოდენობის 250 ადამიანამდე გაზრდა. 

> რეალიზაციის ზრდის პარალელურად, დაგეგმილია სათბურის ფართობის შემდგომი ზრდა. 

სს „საქართველოს სათბურის კორპორაცია“

სასათბურე მეურნეობა

03.04.2014

საქართველო, ქ. გარდაბანი, თამარ მეფის 

ქ. N 152 ა

info@ggcorp.ge

146 თანამშრომელი 

2014 წლიდან დღემდე

მიმდინარე

კომერციული კრედიტი

3,9 მლნ კგ. კიტრი და

3,4 მლნ კგ. პომიდორი წელიწადში

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

ელფოსტა

დასაქმებულთა რაოდენობა

„ბანკი ქართუ“-ს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა
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94 > შპს „მარანული“

> შპს „მარანული“ დაარსდა 2012 წლის ნოემბერში. კომპანიამ დაიწყო და განახორციელა თანამედროვე 
ტექნოლოგიებით აღჭურვილი 3700 კვ.მ ფართის ღვინის ქარხნის მშენებლობა გურჯაანის რაიონის, სოფელ 
მუკუზანში. პროექტის ჯამური საინვესტიციო ღირებულება 2,800,000 აშშ დოლარს შეადგენს.

> კომპანია ყოველწლიურად იძენს 1,000 ტონამდე ყურძენს.

> შპს „მარანული“ მრავალი სახეობის ქართული ჯიშის ყურძნისგან აწარმოებს ფართო ასორტიმენტის ღვინოებს 
და ყოველწლიურად რეალიზაციას უკეთებს დაახლოებით 550,000 ერთეულ ბოთლს. რეალიზებული პროდუქციის 
60% ექსპორტზე გადის, ხოლო 40% ადგილობრივ ბაზარზე გაყიდვებზე მოდის;

> საწარმოში დასაქმდა 48 თანამშრომელი.

> შპს „მარანულის“ და სს „ბანკი ქართუს“ თანამშრომლობა კომპანიის დაფუძნების დღიდანვე დაიწყო და 
ბანკის მიერ დაფინანსდა ახალი ღვინის მწარმოებელი ქარხნის პროექტი სახელმწიფო პროგრამა „აწარმოე 
საქართველოში“ ფარგლებში.

> თბილისში, ვაჟა-ფშაველას გამზირი N37-ში მდებარე საკუთარ კომერციულ ფართში, 2015 წელს გაიხსნა ღვინის 
მაღაზია „მარანული“. მაღაზიაში წარმოდგენილია საკუთარ ქარხანაში წარმოებული ღვინის სრული სპექტრი, 
სადაც 22,000 ერთეული ბოთლის რეალიზაცია ხდება წლიურად.

> დასაქმებულია 2 ადამიანი

> ბიზნეს ჯგუფის წევრია შპს „ზედაშე“, რომელიც დაარსდა 2014 წელს. კომპანიის მიზანია ამბროლაურის 
რაიონის, სოფელ სადმელში, 9 ჰექტარ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე თანამედროვე ტექნოლოგიებით 
აღჭურვილი პირველადი გადამუშავების ღვინის ქარხნის მშენებლობა და ასევე ალექსანდროულის და 
მუჯურეთულის ჯიშის ვაზის ვენახების გაშენება (45,000 ნერგი), რომელიც წლიურად მიიღებს 50-55 ტონა 
ყურძენს. დაგეგმილია უნიკალური ღვინო - ხვანჭკარის წარმოება. კომპანია პროდუქციის წარმოებას გეგმავს 
როგორც საკუთარი ვენახებიდან, ასევე ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ ჩაბარებული ყურძნით. ყურძენი 
მიიღება და გადამუშავდება რჭაში, ხოლო ღვინო ჩამოისხმება კახეთში არსებულ საწარმოში. პროექტი 
დასრულდება 2017 წელს და დასაქმდება 25 ადამიანი. დაგეგმილი ჯამური ინვესტიცია 1,200,000 აშშ 

დოლარს შეადგენს. შპს „ზედაშეს“ და სს „ბანკი ქართუს“ თანამშრომლობა 2014 წელს დაიწყო და 
ბანკის მიერ მიმდინარეობს ახალი ღვინის მწარმოებელი ქარხნის დაფინანსება სახელმწიფო 

პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ ფარგლებში.

შპს „მარანული“

ალკოჰოლური სასმელების წარმოება 

07.11.2012

საქართველო, გურჯაანის რაიონი, სოფელი 

მუკუზანი

75 თანამშრომელი

2012 წლიდან დღემდე 

დასრულებული

შეღავათიანი აგრო კრედიტი

2500 ბოთლი / საათში

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

დასაქმებულთა რაოდენობა

„ბანკი ქართუ“-ს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა
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95 > შპს „სამედიცინო ცენტრი იუნონა“

> სამედიცინო ცენტრი „იუნონა“, რომელიც 2002 წელს დაარსდა, სამკურნალო-დიაგნოსტიკური დაწესებულებაა. 
იგი მომხმარებელს სთავაზობს მრავალპროფილურ სამედიცინო მომსახურებას. კლინიკა სრულად შეესაბამება 
საერთაშორისო სტანდარტებს. მასში განლაგებულია ორი საოპერაციო ბლოკი, ინტენსიური თერაპიისა 
და რეანიმაციის განყოფილება, სტაციონარი, დღის სტაციონარი, რენტგენოლოგიური, ულტრაბგერითი 
დიაგნოსტიკის, ენდოსკოპიური განყოფილებები, ფართო სპექტრის კლინიკური ლაბორატორია. გარდა ამისა, 
ფუნქციონირებს ამბულატორია და დასაქმებულია, კონსულტანტების სახით, სხვადასხვა პროფილის ათეულობით 
ექიმი.

> 2008 წელს ცენტრის მფლობელობაში გადავიდა ქ. თბილისის 28-ე პოლიკლინიკა, რისი საშუალებითაც 
კომპანიამ შეძლო, მოსახლეობისთვის გაეფართოებინა ამბოლატორიული დახმარების არეალი და აქტიურად 
ჩართულიყო სახელმწიფო პროგრამებში. აღნიშნულის შედეგად, გაიზარდა კლინიკის მომსახურების 
სახეობა, რომელიც, დღევანდელი მდგომარეობით, მოიცავს თერაპიული, პედიატრიული, გინეკოლოგიური, 
ზოგადქირურგიული, უროლოგიური, ონკოლოგიური, მამოლოგიური, ოტორინოლარინგოლოგიური, 
ოფთალმოლოგიური, ორთოპედიული დახმარების სრულ სპექტრს.

> თანამედროვე უახლესი ენდოსკოპიური აპარატურით აღჭურვა და უცხოეთში სტაჟირებულ სპეციალისტთა 
გუნდი იძლევა ურთულესი ლაპაროსკოპიული ოპერაციების ჩატარების საშუალებას სხვადასხვა სპეციალობებში, 
რომელთა შედეგად პაციენტი მალევე უბრუნდება ცხოვრების ჩვეულ რიტმს. 

> აღსანიშნავია, რომ 2006 წლის ნოემბერში გაიხსნა ულტრათანამედროვე აპარატურით აღჭურვილი „ინ ვიტრო“ 
განაყოფიერების განყოფილება, რომელიც ამჟამად მოდერნიზებულია უახლესი აპარატურით და მუშაობს 
უცხოელი ექსპერტების მონაწილეობით.

> ასევე, 2007 წლის დეკემბერში  კლინიკას შეემატა იმუნიზაციის (ვაქცინაციის) კაბინეტი, რომლის მიზანია, 
მოსახლეობისთვის ხელმისაწვდომი გახადოს თანამედროვე, უმაღლესი ტექნოლოგიებით შექმნილი, 
ე. წ. მაღალგაწმენდილი ვაქცინები.  მისი მეშვეობით თითოეული პაციენტის (დაწყებული 0 ასაკიდან) 
ვაქცინოპროფილაქტიკა მიმდინარეობს ნაციონალური აცრების კალენდრისა და მსოფლიო ჯანდაცვის 
ორგანიზაციის მიერ მოწოდებული რეკომენდაციების მკაცრი დაცვით. დაწესებულება, ასევე, ჩართულია 

სახელმწიფო იმუნიზაციის პროგრამაში.

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

ვებგვერდი

ელფოსტა

დასაქმებულთა რაოდენობა

ბანკი ქართუს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

შპს „სამედიცინო ცენტრი იუნონა“

სამედიცინო ცენტრი

05.12.2002

საქართველო, ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის

გამზირი, N60

www.junona.ge

info@junona.ge

183 თანამშრომელი

2010 წლიდან დღემდე

მიმდინარე

კომერციული კრედიტი
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96 > შპს „საქართველოს 
        დავით აღმაშენებლის 
        სახელობის უნივერსიტეტი“

> საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი (სდასუ) 1991 წელს სრულიად საქართველოს 
კათოლიკოს-პატრიარქის, უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის ლოცვა-კურთხევით დაარსდა.
განვლილი ოცდახუთი წლის განმავლობაში სდასუ თანდათან იქცა ეროვნულ ფასეულობებსა და 
ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებებზე დაფუძნებულ ევროპულ უნივერსიტეტად. ამას მოწმობს ის დიდი აღიარება, 
რომელიც სდასუ-მ ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში მოიპოვა: იგი 2007 წელს ევროპის ბიზნესასამბლეის 
წევრი გახდა და საუკეთესო უნივერსიტეტების კატალოგში დაიმკვიდრა ადგილი. უნივერსიტეტს აქვს: 

 >  თანამედროვე შენობა, სასწავლო აუდიტორიები, საკონფერენციო და სპორტული დარბაზები;
 >  ტელეკომპანია „სდასუ TV“ და რადიოსტუდია;
 >  უახლესი ტექნიკით აღჭურვილი კომპიუტერული ცენტრები;
 >  ბიბლიოთეკა მდიდარი წიგნადი ფონდითა და ელექტრონული რესურსებით;
 >  საუკეთესო სამედიცინო და იურიდიული კლინიკური ბაზები;
 >  სტომატოლოგიური კლინიკა (სადაც მიმდინარეობს უნივერსიტეტის სტუდენტთა სასწავლო პროცესი, 
  რეზიდენტთა პრაქტიკული მომზადება და დოქტორანტების სამეცნიერო კვლევები;
 >  კრიმინალისტიკური ლაბორატორია.

> უნივერსიტეტი ყოველწლიურად 650 სტუდენტს იღებს. დღეს კი 1700 სტუდენტი სწავლობს. აღსანიშნავია, რომ 
უნივერსიტეტი აქტიურად არის ჩართული ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში.  მას  თანამშრომლობის მემორანდუმი 
აქვს გაფორმებული თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმთან. შესაბამისად, 
სტუდენტებს საშუალება ეძლევათ, აქტიური მონაწილეობა მიიღონ სხვადასხვა კულტურულ პროგრამებში, 
გამოფენების, ექსპოზიციებისა და სახელოვნებო კონკურსების მოწყობასა 
და დაგეგმვაში.

> საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი წარმატებულად  თანამშრომლობს ევროპის, 
აშშ-ისა და კანადის პარტნიორ უნივერსიტეტებსა და სამეცნიერო ცენტრებთან.  გამომდინარე აქედან,  მისი 
აკადემიური პერსონალისა და სტუდენტებისთვის ხელმისაწვდომია ინფორმაცია საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენციების, გაცვლითი პროგრამებისა და სხვა საერთაშორისო პროექტების შესახებ. 

> სს „ბანკი ქართუ“-სთან თანამშრომლობის ფარგლებში დაფინანსდა ქ. თბილისში ჭავჭავაძის გამზ. N 
25-ში არსებული შენობის შეძენა, სადაც დღეს ფუნქციონირებს უნივერსიტეტი.

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

ვებგვერდი

ელფოსტა

დასაქმებულთა რაოდენობა

ბანკი ქართუს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა

შპს „საქართველოს დავით აღმაშენებლის 

სახელობის უნივერსიტეტი“

უმაღლესი სასწავლებელი

21.07.1991 წ.

საქართველო, ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის 

გამზ. N25

www.sdasu.edu.ge

info@sdasu.edu.ge

170 თანამშრომელი

2010 წლიდან დღემდე

დასრულებული

კომერციული კრედიტი

წელიწადში 650 სტუდენტი
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97 > შპს „საქართველოს მცენარეული 
          ზეთების კომპანია ქარვა“

> შპს „საქართველოს მცენარეული ზეთების კომპანია ქარვა“ პირველი ქართული კომპანიაა, რომელმაც 
საქართველოში ქართული საკვები ზეთის წარმოება 2005 წლიდან დაიწყო. კომპანიის მფლობელობაში არსებული 
საწარმო განთავსებულია დედოფლისწყაროში და მოიცავს პროცესების შემდეგ ციკლს: მზესუმზირის მარცვლის 
გადამუშავება, ზეთის ჩამოსხმა და დაფასოება. ლაბორატორია უზრუნველყოფს როგორც ნედლეულის, ასევე, 
მიღებული ზეთის ხარისხობრივ შემოწმებას. სავაჭრო ნიშანი „ქარვა“ ბაზარზე პირველად 2005 წელს გამოჩნდა, 
ხოლო 2013 წლიდან „ბანკი ქართუ“-თან თანამშრომლობის შედეგად, მოზიდული დამატებითი სახსრებით 
განხორციელდა კომპანიის რეაბილიტაცია და დანადგარებით აღჭურვა. 

> კომპანია, სტაბილური განვითარების მიზნით, თანამშრომლობს უცხოელ მომწოდებლებთან და საჭიროების 
შემთხვევაში ადგილობრივ ნედლეულთან ერთად, მზესუმზირის მარაგს უკრაინიდან ავსებს. 

> კომპანიის მფლობელობაში არსებული სადისტრიბუციო ხაზი, რომელიც, ასევე, „ბანკი ქართუ“-ს კომერციული 
კრედიტით დაფინანსდა, უზრუნველყოფს სავაჭრო ქსელის მომარაგებას. 

> კომპანია აწარმოებს როგორც არარაფინირებულ, ასევე რაფინირებულ მზესუმზირის ზეთს. მზესუმზირა შეიცავს 
ფენოლებს, რომელიც ზეთს თავისებურ მოყავისფრო ფერს სძენს. განსაკუთრებით ქართული მზესუმზირა შეიცავს 
არომატულ ნივთიერებებსაც, რომელიც პროდუქტს თავისებურ სუნს ანიჭებს.

> მზესუმზირის ზეთი „ქარვა“ ცნობადი ბრენდია საქართველოში და დიდი პოპულარობით სარგებლობს 
მოსახლეობაში.

> შპს „საქართველოს მცენარეული ზეთების კომპანია ქარვას“ ბიზნეს ჯგუფის წევრია შპს „კოლხა“, რომელმაც 
ასევე სს „ბანკი ქართუს“ მხარდაჭერით სახელმწიფო პროგრამა „შეღავათიანი აგროკრედიტის“ ფარგლებში 
ააშენა სიმინდის ზეთის საწარმო ქ. ხობში. საწარმო იმუშავებს ქართული სიმინდის ნედლეულზე და ჩამოისხმევა 
ასევე „ქარვას“ ბრენდით.

> ორივე მიმართულების ბიზნეს პროექტი საქართველოში იმპორტირებული ანალოგიური პროდუქციის 
რაოდენობის შემცირებას უზრუნველყოფს და ადგილობრივ ნედლეულზე მოთხოვნას ზრდის ფერმერული 

მეურნეობებისთვის.

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

ვებგვერდი

ელფოსტა

დასაქმებულთა რაოდენობა

„ბანკი ქართუ“-ს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა

შპს „საქართველოს მცენარეული ზეთების 

კომპანია ქარვა“

მზესუმზირის ზეთის წარმოება

23.08.2005

საქართველო, ქ. დედოფლისწყარო, 

სოფელი ხორნაბუჯი

www.qarva.ge

info@qarva.ge

25 თანამშრომელი 

2013 წლიდან დღემდე

მიმდინარე

კომერციული კრედიტი

დღეში 12 ტ. მზესუმზირის გადამუშავება, 

5 ტ. ზეთის რაფინირება
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98 > შპს „კარაპს მედლაინი“ 

> შპს „კარაპს მედლაინი“, რომელიც მომხმარებლებში ასოცირდება, როგორც მაღალკვალიფიციური კადრებით 
დაკომპლექტებული კლინიკა, პაციენტებს სთავაზობს სხვადასხვა სახის სამედიცინო მომსახურებას. ეს არის: 
ამბულატორია, ზოგადი ქირურგია, პლასტიკური ქირურგია, გინეკოლოგია, ტრამვატოლოგია, ოფთალმოლოგია, 
ლაბორატორია და დიაგნოსტიკა, ოსტეოპოროზი, მამოლოგია, კოსმეტოლოგია, ინ ვიტრო.

> კლინიკის თანამშრომლობა „ბანკ ქართუ“-თან 2004 წელს დაიწყო და, გაცემული კრედიტის ფარგლებში, 
თბილისში, ლუბლიანას ქუჩაზე აშენდა ახალი, ხუთსართულიანი შენობა და მოხდა ახალი დანადგარების შეძენა, 
რომელმაც „კარაპს მედლაინ“-ს საშუალება მისცა გაეფართოებინა და სტაბილური გაეხადა აქტიური ბიზნესი. 
ახალი კლინიკა ექსპლუატაციაში 2012 წელს შევიდა და დაიწყო ფუნქციონირება. მანამდე კლინიკა განთავსებული 
იყო თბილისში, ილია ჭავჭავაძის გამზირი N5-ში, თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრის ე.წ. „ლეჩკომბინატის“ ტერიტორიაზე;

> თანამედროვე ტექნოლოგია, უმტკივნეულო მკურნალობა, პაციენტებისადმი გულისხმიერი დამოკიდებულება, 
რესურსების სწორად გამოყენება, მაღალკვალიფიციური კადრები - ეს ის ფაქტორებია, რომლებიც კლინიკა 
„კარაპს მედლაინის“ წარმატებულ მუშაობას 1998 წლიდან განსაზღვრავს და ლიდერის პოზიციას უნარჩუნებს. 

> საწყის ეტაპზე კლინიკის მთავარი მიმართულება რეკონსტრუქციული და პლასტიკური ქირურგია გახლდათ, 
2001 წლიდან კი მრავალპროფილური კლინიკის სტატუსი მიენიჭა. 

> 2014 წლიდან კლინიკა „კარაპს მედლაინი“ „სამედიცინო კორპორაცია ევექსის“ ჯგუფს შეუერთდა. კორპორაცია 
დღეისათვის ფლობს ყველაზე ფართო ჰოსპიტალურ ქსელს საქართველოში და მართავს 47 კლინიკას ქვეყნის 6 
რეგიონში.

> კლინიკის მენეჯმენტი უმთავრეს პრიორიტეტად კომპანიის მიმართ მომხმარებელთა ლოიალობის ამაღლებას, 
პაციენტთა მოთხოვნილების გაზრდის უზრუნველყოფას და კვალიფიციური კადრების დასაქმებას მიიჩნევს. 

> „კარაპს მედლაინი“ მაქსიმალურადაა ორიენტირებული მომხმარებელის ინტერესებზე და აქედან 
გამომდინარე, კომპანიის მენეჯმენტის მხრიდან, ნებისმიერი სახის სიახლის დანერგვაც სწორედ 
საზოგადოების მოთხოვნილებებისა და პრიორიტეტების სრული გათვალისწინებით ხდება.

> კლინიკა აქტიურად მუშაობს სამედიცინო ტურიზმის განვითარების მიმართულებით და იზიდავს 
უცხოელ პაციენტებს სამკურნალოდ.

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

ვებგვერდი

ელფოსტა

დასაქმებულთა რაოდენობა

ბანკი ქართუს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

შპს „კარაპს მედლაინი“ 

მრავალპროფილური კლინიკა

26.08.1998

საქართველო, ქ. თბილისი, ლუბლიანას 

ქუჩის მიმდებარედ 

www.carapsmedline.ge

contact@carapsmedline.ge

150 თანამშრომელი

2004-2014 წწ.

დასრულებული

კომერციული კრედიტი
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99 > შპს „აქსისი“

> შპს „აქსისი“ დაარსდა 1999 წელს და ამ დროიდან მუდმივად ინოვაციასა და პირველობასთან ასოცირდება. 
იგი გახდა ბაზარზე სტანდარტის დამნერგავი დეველოპერული კომპანია და ქვეყანაში შემოიტანა თანამედროვე 
არქიტექტურის, მენეჯმენტისა და მომსახურების სრულიად ახალი მიდგომა. მისმა საქმიანობამ განაპირობა ახალი 
დარგებისა და ბიზნესების გაჩენის აუცილებლობა, რითაც თავისი მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ქვეყნის 
ეკონომიკის განვითარებაში.

> „აქსისის“ პროექტები გამოირჩევა თავისი მასშტაბებით, მრავალფეროვნებით, ინოვაციური მიდგომებით, 
თანამედროვე არქიტექტურითა და, რაც მთავარია, ხარისხით, რის გამოც წლების განმავლობაში  მომხმარებელი 
ირჩევს „აქსისს“. კომპანიის წარმატების განმსაზღვრელი მთავარი ფაქტორი, ხარისხიან მასალებსა და ინოვაციურ 
ტექნოლოგიებთან ერთად არის ის გუნდი, რომელიც ჩართულია პროდუქტის შექმნის სხვადასხვა ეტაპში. 

> ორგანიზაცია აერთიანებს ცხრა სტრუქტურულ ერთეულს, ესენია: არქიტექტორული, საინჟინრო, სამშენებლო, 
დიზაინის, პროექტების მართვის, ფინანსების, იურიდიული, გაყიდვებისა და სერვისის და მარკეტინგის 
განყოფილებებს.

> კომპანიის დღევანდელი მდგომარეობით, მიმდინარე პროექტებია: აქსის თაუერსი, აქსისი იპოდრომთან 
(3 პროექტი – აქედან ორი დასრულებული, ერთი მიმდინარე), აქსისი ჭავჭავაძე 49, აქსისი დიდუბეში, აქსისი 
ჭავჭავაძე 75, აქსისი აბაშიძეზე, აქსის პალასი საირმეზე, აქსის პალასი (2 პროექტი).

> შპს „აქსისი“ 2004 წლიდან თანამშრომლობს სს „ბანკი ქართუ“-თან. ბანკის კომერციული კრედიტებით 
დაფინანსდა შემდეგი პროექტები: აქსისი იპოდრომთან, აქსისი ჭავჭავაძე 75, აქსისი აბაშიძეზე. მიმდინარეობს 
შემდეგი პროექტების დაფინანსება: აქსისი იპოდრომთან (მეორე კორპუსი), აქსისი ჭავჭავაძე 49, აქსისი 
წინამძღვრიშვილზე.

> კომპანია ამ ეტაპზე წარმოდგენილია მხოლოდ ქ. თბილისში.

> სს „ბანკი ქართუ“-ს აქვს სპეციალური იპოთეკური პროგრამა „აქსისის“ ბინის შესაძენად, რომელიც 2016 
წლის სექტემბერში კიდევ უფრო მოქნილი და გაყიდვებზე მაქსიმალურად ორიენტურებული გახდა.

შპს „აქსისი“

დეველოპმენტი

30.12.1999

საქართველო, ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის 

გამზირი, N24

www.axis.ge

sale@axis.ge

2004 წლიდან დღემდე 

500-მდე თანამშრომელი

დასრულებული/მიმდინარე/დაგეგმილი

კომერციული კრედიტები

საშუალოდ 120 000 მ2 წლიურად

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

ვებგვერდი

ელფოსტა

ბანკი ქართუს მომხმარებელი

დასაქმებულთა რაოდენობა

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა
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100 > შპს „ქართული ლიმონათი“

> შპს „ქართული ლიმონათი“ დაარსდა 2013 წლის 22 აგვისტოს. კომპანიის დაარსების მიზანი იყო საქართველოში 
საწარმოს აშენება, რომელიც უზრუნველყოფდა ნატურალური ინგრედიენტების გამოყენებით ლიმონათის 
წარმოებას. კომპანიამ „ბანკი ქართუ“-თან თანამშრომლობის ხელშეკრულება გააფორმა 2014 წელს და,  
სახელმწიფო პროგრამის „შეღავათიანი აგროკრედიტის“ ფარგლებში, დაფინანსდა საწარმოს მშენებლობა.

> საწარმოში განხორციელებულმა ჯამურმა ინვესტიციამ 4,8 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა.

> კომპანიამ პროდუქციის წარმოება 2015 წლის ივლისიდან დაიწყო და დღემდე წარმატებით აწვდის როგორც 
ადგილობრივ, ასევე უცხოურ, მათ შორის – აზერბაიჯანისა და რუსეთის ბაზარს. ამჟამად მიმდინარეობს 
მოლაპარაკება სხვა ქვეყნებში ექსპორტთან დაკავშირებით. 

> კომპანიის ძირითადი პროდუქტებია გაზიანი გამაგრილებელი სასმელები – ლიმონათი და ენერგეტიკული 
სასმელი. ლიმონათი იწარმოება ბრენდის „ხილიანი“  სახელით, ხოლო ენერგეტიკული სასმელი ბაზარზე 
გამოჩნდება ბრენდის „ENER.GE“ სახელით. კომპანია ამ ეტაპზე აწარმოებს ექვსი დასახელების ლიმონათს: სიტრო, 
ტარხუნა, გულაბი, ლიმონი, მოხიტო, ნაღები. 

> შპს „ქართული ლიმონათი“ ერთადერთი კომპანიაა საქართველოში, რომელიც ლიმონათის საწარმოებლად 
იყენებს ნატურალურ ინგრედიენტებს. ასევე, აქვს საკუთარი სადისტრიბუციო სისტემა.

კომპანიის დასახელება

საქმიანობის სფერო

რეგისტრაციის თარიღი

ფაქტობრივი მისამართი

ვებგვერდი

ელფოსტა

დასაქმებულთა რაოდენობა

ბანკი ქართუს მომხმარებელი

პროექტის სტატუსი

საკრედიტო პროგრამა

წარმადობა

შპს „ქართული ლიმონათი“

გაზიანი სასმელების წარმოება

22.08.2013

საქართველო, ქ. მცხეთა, სოფელი 

ნატახტარი

www.Khiliani.ge

info@khiliani.ge

40 თანამშრომელი

2014 წლიდან დღემდე

მიმდინარე

კომერციული კრედიტი; შეღავათიანი 

აგრო კრედიტი

პლასტმასის ხაზი – 4 500 ლიტრი საათში;

შუშის ხაზი – 4 000 ლიტრი საათში;

ალუმინის ქილის ხაზი – 1 300 ლიტრი 

საათში
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