შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტის ფარგლებში გაძლიერებული საწარმოები
N

საგადასახადო კოდი

კომპანიის დასახელება

რეგიონი

რაიონი

დარგი

1

60001083004

იმ მალხაზი ლევიძე

სამეგრელო

აბაშა

მესაქონლეობა

2

28001016147

იმ ამირხან ბაირამოვი

ქვემო ქართლი

მარნეული

მეფრინველეობა

3

141556956

იმ დავითი ჯოხაძე

კახეთი

ყვარელი

მეფუტკრეობა

4

60001104667

იმ ლაშა კაპანაძე

იმერეთი

წყალტუბო

მეფუტკრეობა

5

45001002311

იმ ლევანი კაკონაშვილი

კახეთი

ყვარელი

მესაქონლეობა

6

01892004326

იმ ალთან ალი

ქვემო ქართლი

მარნეული

რძის გადამუშავება

7

47001001793

იმ ემზარი გოზალიშვილი

სამცხე-ჯავახეთი

ახალციხე

პროდუქციის შესანახი საწყობები

8

432386045

შპს ლაქტეა

მცხეთა-მთიანეთი

თიანეთი

მესაქონლეობა

9

20001008282

იმ ლევან ბეჟანიშვილი

კახეთი

თელავი

რძის გადამუშავება

10

01017034650

იმ ნოდარ ლოლაშვილი

კახეთი

სიღნაღი

მეთევზეობა

11

244560239

შპს ირაკლი

სამეგრელო

ხობი

მეფრინველეობა

12

60001012020

იმ კლდიაშვილი ზაზა

იმერეთი

ქუთაისი

მეფუტკრეობა

13

59001023138

იმ ზურაბ ოქროპირიძე

შიდა ქართლი

გორი

თევზის წარმოება

14

58001012032

იმ ლადო ნაჭყებია

სამეგრელო

ხობი

მესაქონლეობა

15

439864407

შპს ერთად

სამეგრელო

სენაკი

შერეული მემც./მეც.

16

45001003294

იმ რამაზ ხაჩირაშვილი

კახეთი

ყვარელი

მარცვლეულის საშრობები

17

01017022268

იმ თამაზი ღლონტი

გურია

ლანჩხუთი

მეფუტკრეობა

18

01029006920

იმ ნათელა ჯოჯუა

სამეგრელო

აბაშა

რძის გადამუშავება

19

20001022654

იმ შოთა ჭიკაძე

კახეთი

თელავი

შერეული მემცენარეობა

20

01017027847

იმ ამროსი ჭიჭინაძე

იმერეთი

სამტრედია

მეფრინველეობა

21

21001007619

იმ ავთანდილ ბერძული

იმერეთი

თერჯოლა

მეღორეობა

22

36001047543

იმ ალასკარ ამირასლანოვი

კახეთი

დედოფლისწყარო

მესაქონლეობა

23

59001019233

იმ ალექსანდრე გინტური

შიდა ქართლი

გორი

მეფრინველეობა

24

45001002658

იმ ალექსი ტოჩილაშვილი

კახეთი

ყვარელი

მეცხვარეობა

25

45001020080

იმ ამირან ბერიანიძე

კახეთი

ყვარელი

შერეული მეცხოველეობა

26

53001042853

იმ არველი ბანძელაძე

იმერეთი

წყალტუბო

სასათბურე მეურნეობა

27

36001023586

იმ აქიფ მუსაევი

კახეთი

დედოფლისწყარო

მეცხვარეობა

28

32001010443

იმ აშოტ კიურეგიან

სამცხე-ჯავახეთი

ნინოწმინდა

მესაქონლეობა

29

59001016155

იმ ბადრი დადიანიძე

შიდა ქართლი

გორი

შერეული

30

12001043447

იმ ბონდო ავქაფაშვილი

ქვემო ქართლი

გარდაბანი

მეცხვარეობა

31

08001002434

იმ გელა ალხანაიძე

კახეთი

ახმეტა

მესაქონლეობა

32

01012015391

იმ გივი ჯანგულაშვილი

კახეთი

სიღნაღი

მეთევზეობა

33

59001023653

იმ გიორგი ბასილიძე

შიდა ქართლი

გორი

პროდუქციის შესანახი საწყობები

34

53001048942

იმ გიორგი თუთბერიძე

იმერეთი

წყალტუბო

სასათბურე მეურნეობა

35

60001022208

იმ გიორგი კუხიანიძე

იმერეთი

ქუთაისი

სასათბურე მეურნეობა

36

13001010756

იმ გიორგი ჩახვაშვილი

კახეთი

გურჯაანი

მესაქონლეობა

37

12701104071

იმ გოჩა ბუნიათოვ

ქვემო ქართლი

გარდაბანი

მეფრინველეობა

38

10001017424

იმ გოჩა ვიბლიანი

ქვემო ქართლი

დმანისი

მესაქონლეობა

39

20001002697

იმ გოჩა ღაღაშვილი

კახეთი

თელავი

რძის გადამუშავება

40

25001036055

იმ გოჩა ღვინეფაძე

კახეთი

ლაგოდეხი

მესაქონლეობა

41

53001014139

იმ დავით მამისეიშვილი

იმერეთი

წყალტუბო

სასათბურე მეურნეობა

42

01015004826

იმ დიმიტრი მეზვრიშვილი

ქვემო ქართლი

მარნეული

მესაქონლეობა

43

20001005253

იმ ეთერ ხიმშიაშვილი

კახეთი

თელავი

მეცხვარეობა

44

61006050089

იმ ეთერ ხინკილაძე

აჭარა

ხელვაჩაური

მესაქონლეობა

45

12001013106

იმ ელბერტი ნავერიანი

ქვემო ქართლი

წალკა

მესაქონლეობა

46

01024052429

იმ ელიზბარ ზედელაშვილი

კახეთი

სიღნაღი

მეთევზეობა

47

28001024018

იმ ვაზირ ასკეროვი

ქვემო ქართლი

მარნეული

მესაქონლეობა

48

13001016905

იმ ვალერიან ძამსაშვილი

კახეთი

გურჯაანი

მესაქონლეობა

49

32001022532

იმ ვასილი ვარტაპეტიან

სამცხე-ჯავახეთი

ნინოწმინდა

მესაქონლეობა

50

32001011108

იმ ვაჩაგან ალვანჯიან

სამცხე-ჯავახეთი

ნინოწმინდა

მეცხვარეობა

51

01001055847

იმ ვეფხვია გურგენიშვილი

კახეთი

თელავი

მესაქონლეობა

52

36001031651

იმ ზაქარია ლაფერიშვილი

კახეთი

საგარეჯო

მეცხვარეობა

53

12001006780

იმ ზაქარია შპეტიშვილი

ქვემო ქართლი

გარდაბანი

მეცხვარეობა

54

13001006520

იმ ზვიად არჯევნიშვილი

კახეთი

გურჯაანი

შერეული მეცხოველეობა

55

36001028904

იმ ზიათხან სადიკოვი

კახეთი

სიღნაღი

მეცხვარეობა

56

13001015768

იმ ზურაბ მამისაშვილი

კახეთი

გურჯაანი

მესაქონლეობა

57

01023005095

იმ ზურაბ ყულოშვილი

ქვემო ქართლი

გარდაბანი

შერეული მეცხოველეობა

58

13001001428

იმ ზურაბი ბოღლოციშვილი

კახეთი

გურჯაანი

მესაქონლეობა

59

12001006684

იმ ზურაბი გოგოლაძე

ქვემო ქართლი

გარდაბანი

მესაქონლეობა

60

40001002406

იმ თამაზ ბაკაშვილი

კახეთი

სიღნაღი

პროდუქციის შესანახი საწყობები

61

24001001014

იმ თამაზ ნიპარიშვილი

შიდა ქართლი

კასპი

მეღორეობა

62

20001013172

იმ თემურ ასკაროვი

კახეთი

თელავი

მეცხვარეობა

63

08001003963

იმ თემურ ბორძიკიძე

კახეთი

ახმეტა

მეცხვარეობა

64

12001027009

იმ თენგიზი შავერდაშვილი

ქვემო ქართლი

გარდაბანი

მეცხვარეობა

65

59001081081

იმ თინა მარღიშვილი

შიდა ქართლი

გორი

პროდუქციის შესანახი საწყობები

66

45001007293

იმ თინა რუსიაშვილი - ბროწოლიჩი

კახეთი

ყვარელი

მესაქონლეობა

67

08001000398

იმ ია გიოშვილი

კახეთი

ახმეტა

შერეული მეცხოველეობა

68

08001019301

იმ ივანე აბულაშვილი

კახეთი

ახმეტა

შერეული მემც./მეც.

69

11001009679

იმ ილია ჯალიაშვილი

სამცხე-ჯავახეთი

ბორჯომი

მეცხვარეობა

70

14001011474

იმ ილია ჯორკოშვილი

კახეთი

დედოფლისწყარო

რძის გადამუშავება

71

01019001858

იმ ირინე ბადრიძე

თბილისი

თბილისი

მესაქონლეობა

72

44001000188

იმ ირმა ბურდული

მცხეთა-მთიანეთი

ყაზბეგი

შერეული მემც./მეც.

73

08001005573

იმ კახაბერ ნაკუდაიძე

კახეთი

ახმეტა

მეცხვარეობა

74

36001002114

იმ კობა ბერიძე

კახეთი

საგარეჯო

მეცხვარეობა

75

08001002797

იმ ლევანი გოგოთიძე

კახეთი

ახმეტა

მესაქონლეობა

76

22001010033

იმ ლევანი სიკიაშვილი

ქვემო ქართლი

თეთრიწყარო

შერეული მეცხოველეობა

77

45001000681

იმ ლევანი ფარასტაშვილი

კახეთი

ყვარელი

მესაქონლეობა

78

32001021672

იმ ლევონ ნრანიან

სამცხე-ჯავახეთი

ნინოწმინდა

მესაქონლეობა

79

32001006047

იმ ლეილი მარკოსიან

სამცხე-ჯავახეთი

ნინოწმინდა

მესაქონლეობა

80

01007004736

იმ ლომინი ჩარკვიანი

ქვემო ქართლი

დმანისი

მესაქონლეობა

81

60003005635

იმ მამუკა თევდორაძე

იმერეთი

წყალტუბო

სასათბურე მეურნეობა

82

24001002732

იმ მანანა მამულაშვილი

შიდა ქართლი

კასპი

მესაქონლეობა

83

36001007725

იმ მაშალახ ხეირხაბაროვი

კახეთი

საგარეჯო

მეცხვარეობა

84

43001006088

იმ მექვაბიძე როლანდი

შიდა ქართლი

ქარელი

პროდუქციის შესანახი საწყობები

85

1008002932

იმ მუმლაძე ნიკოლოზ

ქვემო ქართლი

მარნეული

მესაქონლეობა

86

36001002118

იმ მუხტარ ალიევი

კახეთი

სიღნაღი

მეცხვარეობა

87

45001000324

იმ ნადია კანდელაკი

კახეთი

ყვარელი

შერეული მეცხოველეობა

88

25001008556

იმ ნაილა ქაზუმოვა

კახეთი

ლაგოდეხი

მეცხვარეობა

89

127769903

იმ ნიკო ქართლელიშვილი

კახეთი

გურჯაანი

მესაქონლეობა

90

01024009746

იმ ნიკოლოზ ანთაძე

კახეთი

საგარეჯო

ღვინის წარმოება

91

14001002715

იმ ნიკოლოზ ჯამასპიშვილი

კახეთი

დედოფლისწყარო

მესაქონლეობა

92

02001002641

იმ ნიკოლოზი სურგულაძე

სამეგრელო

აბაშა

მეფრინველეობა

93

01024010029

იმ ნინო ანჩაბაძე

თბილისი

თბილისი

მესაქონლეობა

94

45001004996

იმ ნოდარი კირკიტაძე

კახეთი

ყვარელი

მესაქონლეობა

95

35001110164

იმ ნუგზარი გაბროშვილი

ქვემო ქართლი

გარდაბანი

მეცხვარეობა

96

32001017338

იმ რაზმიკ პაპაზიან

სამცხე-ჯავახეთი

ნინოწმინდა

მესაქონლეობა

97

36001028221

იმ რამაზი კევლიშვილი

კახეთი

საგარეჯო

მესაქონლეობა

98

25001012871

იმ რამილ სულეიმანოვ

კახეთი

ლაგოდეხი

მესაქონლეობა

99

32001001155

იმ რობერტ მღდესიან

სამცხე-ჯავახეთი

ნინოწმინდა

მესაქონლეობა

100

45001025922

იმ რობიზონი ბაღოშვილი

კახეთი

ყვარელი

შერეული მემც./მეც.

101

28001030595

იმ სამირა მუსაევა

ქვემო ქართლი

მარნეული

მესაქონლეობა

102

28001024926

იმ სარდარ სულთანოვი

ქვემო ქართლი

მარნეული

შერეული მეცხოველეობა

103

45001024521

იმ სოსო ბეზარაშვილი

კახეთი

ყვარელი

პროდუქციის შესანახი საწყობები

104

53001018330

იმ სულიკო მარგველაშვილი

იმერეთი

წყალტუბო

შერეული, სათბურები

105

45001005234

იმ ტარიელ ბაირამაშვილი

კახეთი

ყვარელი

მეცხვარეობა

106

51001025914

იმ ტრისტან სონგულია

სამეგრელო

ზუგდიდი

თხილის გადამუშავება

107

28001042748

იმ ფარუხ მამედოვი

ქვემო ქართლი

მარნეული

მეცხვარეობა

108

25001033974

იმ შორენა ქიმაძე

კახეთი

ლაგოდეხი

მესაქონლეობა

109

59001016396

იმ ჯემალ მოსიაშვილი

შიდა ქართლი

გორი

მეფრინველეობა

110

53001019799

იმ ჯემალ ყუბანეიშვილი

იმერეთი

წყალტუბო

სასათბურე მეურნეობა

111

40001001685

იმ ჯემალი ხატიაშვილი

კახეთი

სიღნაღი

მესაქონლეობა

112

01028000736

ფ/პ მიხეილი აბაშვილი

ქვემო ქართლი

თეთრიწყარო

მეთევზეობა

113

400058717

შპს ბებო

მცხეთა-მთიანეთი

მცხეთა

ღორის ფერმა

114

404905260

შპს ბლექ სი აგრო

ქვემო ქართლი

მარნეული

სასათბურე მეურნეობა

115

405108832

შპს გარსაგისი

თბილისი

თბილისი

სასათბურე მეურნეობა

116

430798112

შპს თემი

თბილისი

თბილისი

მეფრინველეობა

117

405055880

შპს იო

კახეთი

საგარეჯო

მესაქონლეობა

118

404410856

შპს კამბეჩოვანი

კახეთი

გურჯაანი

მესაქონლეობა

119

406027963

შპს ნათება-2010

ქვემო ქართლი

რუსთავი

მეფრინველეობა

120

443855963

შპს ნაფი

შიდა ქართლი

ხაშური

მეღორეობა

121

444956638

შპს ოფაზი

იმერეთი

ხონი

მეფრინველეობა

122

436035121

შპს ოქროს ბიბილო

მცხეთა-მთიანეთი

მცხეთა

მეფრინველეობა

123

404439461

შპს პონტო

კახეთი

ლაგოდეხი

პროდუქციის შესანახი საწყობები

124

201953813

შპს სავანა

თბილისი

თბილისი

სოკოს წარმოება

125

424066003

შპს წიფორა-სამცხე

სამცხე-ჯავახეთი

ახალციხე

რძის გადამუშავება

126

417883259

შპს ხიდისთავი

შიდა ქართლი

გორი

მესაქონლეობა

127

24001021715

იმ გულნაზ ადამაშვილი

შიდა ქართლი

კასპი

შერეული გადამამუშავებელი საწარმოები

128

60003011824

იმ ავთანდილ გოგელიძე

იმერეთი

ქუთაისი

სასათბურე მეურნეობა

129

20001042876

იმ რამაზი ვართანაშვილი

კახეთი

თელავი

მესაქონლეობა

130

53001009570

იმ რევაზ ჯანელიძე

იმერეთი

წყალტუბო

სასათბურე მეურნეობა

131

13001065028

იმ გენადი ბერულაშვილი

კახეთი

გურჯაანი

მეცხვარეობა

132

25001003651

იმ მალხაზი ჯაჯანიძე

კახეთი

ლაგოდეხი

მესაქონლეობა

133

24001028666

იმ რევაზი გოგიაშვილი

შიდა ქართლი

კასპი

მესაქონლეობა

134

53001030989

იმ ჯაბა ჯანაძე

იმერეთი

წყალტუბო

სასათბურე მეურნეობა

135

211383064

შპს ლომთა

თბილისი

თბილისი

სასათბურე მეურნეობა

136

406096512

შპს მზესუმზირა

კახეთი

სიღნაღი

ზეთის წარმოება

137

13001007075

იმ ბესიკ მღებრიშვილი

კახეთი

გურჯაანი

შერეული მემცენარეობა

138

08001011068

იმ იური ფარეულიძე

კახეთი

ახმეტა

მეცხვარეობა

139

431170010

შპს საწნახელი

კახეთი

თელავი

ღვინის წარმოება

140

20001056187

იმ მარინე გრიშიკაშვილი

კახეთი

თელავი

შერეული მეცხოველეობა

141

08001004027

იმ დიმიტრი მამულაშვილი

კახეთი

ახმეტა

მესაქონლეობა

142

08001014909

იმ მიხეილ იუკურიძე

კახეთი

ახმეტა

მეცხვარეობა

143

25001015618

იმ ზურაბი ონანაშვილი

კახეთი

ლაგოდეხი

პროდუქციის შესანახი საწყობები

144

37001029582

იმ ნინა კახიანი

იმერეთი

სამტრედია

მეფრინველეობა

145

25001028593

იმ გიორგი მოდებაძე

კახეთი

ლაგოდეხი

მესაქონლეობა

146

36001030230

იმ აქტივ მამედოვი

კახეთი

საგარეჯო

მეცხვარეობა

147

36001010914

იმ ახმედ ახმედოვი

კახეთი

საგარეჯო

მესაქონლეობა

148

26001000471

იმ ბადრი გაბაიძე

აჭარა

ბათუმი

მესაქონლეობა

149

43001016142

იმ კობა კობაიძე

შიდა ქართლი

ქარელი

მესაქონლეობა

150

24001004387

იმ ნიკოლოზ ბაკიძე

შიდა ქართლი

კასპი

პროდუქციის შესანახი მაცივრები

151

24001004915

იმ ჯუმბერ ახალკაცი

შიდა ქართლი

კასპი

სამაცივრე მეურნეობა

152

406114958

შპს ნიკა

კახეთი

ლაგოდეხი

შერეული მემცენარეობა

153

52001011283

იმ გერაკლი ბაიაზოვი

ქვემო ქართლი

წალკა

პროდუქციის შესანახი საწყობები

154

20001055175

იმ მევლუდი ბახურაული

კახეთი

თელავი

მარცვლეულის წარმოება

155

38001001913

იმ შავლეგი თოდაძე

იმერეთი

საჩხერე

მესაქონლეობა

156

32001010499

იმ დარედჟან სიმონიან

სამცხე-ჯავახეთი

ნინოწმინდა

მესაქონლეობა

157

12001047644

იმ დახიდ დაშდამიროვი

ქვემო ქართლი

გარდაბანი

მესაქონლეობა

158

45001001232

იმ დილარი მედულაშვილი

კახეთი

ყვარელი

შერეული მეცხოველეობა

159

40001004008

იმ ჯოველი უსუფაშვილი

კახეთი

სიღნაღი

მესაქონლეობა

160

45001022960

იმ გურამი პაპოვი

კახეთი

ყვარელი

შერეული მეცხოველეობა

161

40001004577

იმ ზურაბ ლეკიაშვილი

კახეთი

სიღნაღი

მესაქონლეობა

162

10001009537

იმ აბბას აბბასოვი

ქვემო ქართლი

ბოლნისი

შერეული მეცხოველეობა

163

13001048403

იმ აბრამი დოლენჯაშვილი

კახეთი

ახმეტა

შერეული მეცხოველეობა

164

20001003868

იმ ასკარ ყარა ოღლი

კახეთი

თელავი

შერეული მემც./მეც.

165

20001015305

იმ ბესიკ გაიპარაშვილი

კახეთი

თელავი

მესაქონლეობა

166

59001010921

იმ დავით მაისურაძე

შიდა ქართლი

გორი

მეფრინველეობა

167

35001010692

იმ დავით სესიტაშვილი

კახეთი

სიღნაღი

შერეული მეცხოველეობა

168

12003000589

იმ დავითი კორძაია

ქვემო ქართლი

გარდაბანი

მეცხვარეობა

169

36001020896

იმ ეივაზ ბაირამოვი

კახეთი

საგარეჯო

მეცხვარეობა

170

28001062570

იმ ელმან ისმაილოვი

ქვემო ქართლი

მარნეული

მეცხვარეობა

171

10001009950

იმ ელჩინ მუსაევი

ქვემო ქართლი

ბოლნისი

მეცხვარეობა

172

14001019565

იმ ზურაბ მასურაშვილი

კახეთი

დედოფლისწყარო

მესაქონლეობა

173

45001001377

იმ ზურაბი გაფრინდაშვილი

კახეთი

ყვარელი

შერეული მეცხოველეობა

174

59001007919

იმ თეიმურაზ ციცაგი

შიდა ქართლი

გორი

მესაქონლეობა

175

02001016699

იმ თემური გვაზავა

სამეგრელო

აბაშა

სასათბურე მეურნეობა

176

07001047492

იმ ირინა მნაცაკანიან

სამცხე-ჯავახეთი

ახალქალაქი

მეთევზეობა

177

36001004242

იმ ისახან იუზბაშევი

ქვემო ქართლი

გარდაბანი

შერეული მეცხოველეობა

178

53001010702

იმ ლალი ბაბუნაშვილი

იმერეთი

წყალტუბო

სასათბურე მეურნეობა

179

53001009111

იმ მამუკა ვაჩიბერაძე

იმერეთი

წყალტუბო

სასათბურე მეურნეობა

180

60001053678

იმ მამუკა კუბლაშვილი

იმერეთი

ქუთაისი

რძის გადამუშავება

181

12001073228

იმ მამუკა მუჯრიშვილი

ქვემო ქართლი

გარდაბანი

შერეული მეცხოველეობა

182

45001009636

იმ ნოდარი ფრეწუაშვილი

კახეთი

ყვარელი

შერეული მემც./მეც.

183

01013018111

იმ ნოდარი ფრიდონაშვილი

კახეთი

გურჯაანი

შერეული მემც./მეც.

184

36001017795

იმ ნოდარი ხოსიტაშვილი

კახეთი

საგარეჯო

შერეული მეცხოველეობა

185

20001001879

იმ რამიზ იასონ ოღლი

კახეთი

დედოფლისწყარო

მეცხვარეობა

186

32001008589

იმ სამველ კიურეგიან

სამცხე-ჯავახეთი

ნინოწმინდა

მესაქონლეობა

187

22001001858

იმ სოსო გუგავა

ქვემო ქართლი

თეთრიწყარო

მესაქონლეობა

188

45001002522

იმ შარმაზანი ხახუტაშვილი

კახეთი

ყვარელი

მესაქონლეობა

189

401983582

შპს SERI

კახეთი

დედოფლისწყარო

შერეული მემც./მეც.

190

445407505

შპს ZANAGRO

სამეგრელო

სენაკი

სასაკლაო

191

240420479

შპს ბოდბეს ლაბა

კახეთი

სიღნაღი

მესაქონლეობა

192

217889710

შპს გვანსა

შიდა ქართლი

გორი

შერეული მემც./მეც.

193

231947301

შპს კოხრა

იმერეთი

თერჯოლა

მესაქონლეობა

194

01024060454

იმ გიორგი ქოქრაშვილი

კახეთი

საგარეჯო

მეცხვარეობა

195

59001016830

იმ გიორგი მელაძე

შიდა ქართლი

გორი

პროდუქციის შესანახი მაცივრები

196

448390152

შპს აგროსერვისი

აჭარა

ხელვაჩაური

პროდუქციის შესანახი საწყობები

197

425357071

შპს ბმბ

ქვემო ქართლი

ბოლნისი

რძის გადამუშავება

198

432541065

შპს მარგია 2013

შიდა ქართლი

კასპი

სასათბურე მეურნეობა

199

12001002873

იმ გამზა ლახვანოვი

ქვემო ქართლი

გარდაბანი

მეცხვარეობა

200

45001016591

იმ გიორგი იმედაშვილი

კახეთი

ყვარელი

მესაქონლეობა

201

12001044076

იმ ვახიდ დაშდამიროვი

ქვემო ქართლი

გარდაბანი

შერეული მეცხოველეობა

202

07001001561

იმ აშოტ ხაჩატურიან

სამცხე-ჯავახეთი

ახალქალაქი

მეთევზეობა

203

17001006818

იმ ცხადაშვილი ავთანდილ

იმერეთი

ვანი

მესაქონლეობა

204

239895805

შპს გეჯეთი

სამეგრელო

სენაკი

რძის გადამუშავება

205

205285877

შპს ბოყვა

თბილისი

თბილისი

შესაფუთი მასალების წარმოება

206

223105510

შპს ვალოდიას კოტეჯი

სამცხე-ჯავახეთი

ასპინძა

სასათბურე მეურნეობა

207

59001085159

იმ მიხეილ პავლიაშვილი

შიდა ქართლი

გორი

მეფრინველეობა

208

36001027660

იმ ნოდარ ტიგინაშვილი

კახეთი

საგარეჯო

მესაქონლეობა

209

01017010580

იმ ინგა ბუქური

მცხეთა-მთიანეთი

დუშეთი

შერეული ინფრასტრუქტურული საწარმოები

210

53001026341

იმ ანდრო ძოძუაშვილი

იმერეთი

წყალტუბო

სასათბურე მეურნეობა

211

32001005176

იმ ასქანაზ მარკოსიან

სამცხე-ჯავახეთი

ნინოწმინდა

რძის გადამუშავება

212

10001002572

იმ ბესარიონ კულდონაშვილი

ქვემო ქართლი

ბოლნისი

შერეული მემც./მეც.

213

36001015776

იმ ბინათ მირზაევი

კახეთი

საგარეჯო

მესაქონლეობა

214

59001035521

იმ ბორის მდინარიძე

შიდა ქართლი

გორი

შერეული

215

59001004870

იმ გელა აწკარუნაშვილი

შიდა ქართლი

გორი

მეთევზეობა

216

45001001506

იმ გივი ჭუმბურიძე

კახეთი

ყვარელი

მეთევზეობა

217

01013009902

იმ გიორგი ბენაშვილი

კახეთი

დედოფლისწყარო

მესაქონლეობა

218

60002016976

იმ გიორგი დიანოსაშვილი

იმერეთი

ქუთაისი

მეფრინველეობა

219

08001012793

იმ გოგიტა ბუქვაიძე

კახეთი

ახმეტა

შერეული მეცხოველეობა

220

42001001839

იმ გოჩა ლაბარტყავა

სამეგრელო

ფოთი

სასათბურე მეურნეობა

221

37001033057

იმ დარეჯან ლორია

იმერეთი

სამტრედია

მეფრინველეობა

222

28001039088

იმ დილსუზ ომაროვი

ქვემო ქართლი

მარნეული

შერეული მეცხოველეობა

223

01023006655

იმ დიმიტრი ნავროზაშვილი

კახეთი

სიღნაღი

მეცხვარეობა

224

08001030221

იმ ელისო ანთაიძე

კახეთი

ახმეტა

მესაქონლეობა

225

25001026315

იმ ზაზა ბახტურიძე

კახეთი

ლაგოდეხი

მესაქონლეობა

226

45001022133

იმ ზურაბი ბერიაშვილი

კახეთი

ყვარელი

მესაქონლეობა

227

55001009214

იმ იუზა ჩიხლაძე

იმერეთი

ხონი

მეფუტკრეობა

228

129268610

იმ მაზახირ გუმბათოვი

ქვემო ქართლი

მარნეული

მეცხვარეობა

229

53001012621

იმ მამული მაჩალაძე

იმერეთი

წყალტუბო

სასათბურე მეურნეობა

230

20001017310

იმ მარეხი მახაროვი

კახეთი

თელავი

მეცხვარეობა

231

325358606

იმ მაჰამმადალი ფატულლაევი

ქვემო ქართლი

ბოლნისი

მესაქონლეობა

232

08001016980

იმ მზია მალვენიშვილი

კახეთი

ახმეტა

მესაქონლეობა

233

59001004470

იმ ნანა ბეგიაშვილი

შიდა ქართლი

გორი

მეთევზეობა

234

08001029752

იმ ნანული რაინაული

კახეთი

ახმეტა

მეცხვარეობა

235

14001002717

იმ ომარი ალუღიშვილი

კახეთი

დედოფლისწყარო

მესაქონლეობა

236

53001008878

იმ როლანდ კილაძე

იმერეთი

წყალტუბო

სასათბურე მეურნეობა

237

19001019252

იმ რუსლან მითაგვარია

სამეგრელო

ზუგდიდი

თხილის გადამუშავება

238

12002001366

იმ სოლომონ ჯერენაშვილი

ქვემო ქართლი

გარდაბანი

მესაქონლეობა

239

15001001074

იმ ჯემალი ჭყონიძე

ქვემო ქართლი

დმანისი

მესაქონლეობა

240

404977735

შპს ტრანს კომერს

კახეთი

დედოფლისწყარო

სასაკლაოს მოწყობა

241

233106992

შპს ქინძმარაული

კახეთი

ლაგოდეხი

ღვინის წარმოება

242

422430499

შპს აბაშის ნობათი

სამეგრელო

აბაშა

სასაკლაოს

243

53001003016

იმ ემზარი ბაბუნაშვილი

იმერეთი

წყალტუბო

სასათბურე მეურნეობა

244

243918383

შპს თამელოკი

შიდა ქართლი

ხაშური

მესაქონლეობა

245

53001013438

იმ გრიგოლ ბოჭორიშვილი

იმერეთი

წყალტუბო

სასათბურე მეურნეობა

246

28001044969

იმ მამედოვი ასად

ქვემო ქართლი

მარნეული

მეცხვარეობა

247

231193339

შპს ადონისი

კახეთი

თელავი

მეღორეობა

248

417884007

შპს გორი 2014

შიდა ქართლი

გორი

მეფრინველეობა

249

59001014157

იმ იოსებ ხუციშვილი

შიდა ქართლი

გორი

შერეული მეცხოველეობა

250

36001035563

იმ კურბან ველიევი

ქვემო ქართლი

გარდაბანი

შერეული მეცხოველეობა

251

405014988

შპს ვენა

კახეთი

საგარეჯო

მესაქონლეობა

252

419982406

შპს ნატურალე

სამეგრელო

ზუგდიდი

თხილის გადამუშავება

253

12001016719

იმ ნუგზარი შერმაზანაშვილი

ქვემო ქართლი

გარდაბანი

მეცხვარეობა

254

36001029878

იმ ანარ რასულოვი

სამცხე-ჯავახეთი

ახალქალაქი

მეცხვარეობა

255

28001087879

იმ ახლიმან ომაროვი

ქვემო ქართლი

მარნეული

მეცხვარეობა

256

32001015979

იმ ბაიკალ წარუკიან

სამცხე-ჯავახეთი

ნინოწმინდა

მესაქონლეობა

257

13001035880

იმ გივი მათიაშვილი

კახეთი

გურჯაანი

რძის გადამუშავება

258

12001019813

იმ გიორგი მერაბიშვილი

ქვემო ქართლი

გარდაბანი

მესაქონლეობა

259

40001010177

იმ გურამ მანგოშვილი

კახეთი

სიღნაღი

მესაქონლეობა

260

40001015004

იმ გურამი მჭედლიშვილი

კახეთი

სიღნაღი

მეფუტკრეობა

261

20001054209

იმ დიმიტრი გურაბანიძე

კახეთი

თელავი

შერეული მემც./მეც.

262

25001001169

იმ ენრი კობახიძე

კახეთი

თელავი

მესაქონლეობა

263

52001021343

იმ ვალერი კახაძე

ქვემო ქართლი

წალკა

რძის გადამუშავება

264

45001002157

იმ ვაჟა ქემოკლიძე

კახეთი

ყვარელი

შერეული მემც./მეც.

265

20001006031

იმ ვახტანგი ღაღვიშვილი

კახეთი

თელავი

მესაქონლეობა

266

128521946

იმ თემურ გოგილაშვილი

კახეთი

დედოფლისწყარო

შერეული

267

59001011491

იმ ნუგზარ პაპუნაშვილი

შიდა ქართლი

გორი

შერეული

268

20001051119

იმ რინა იდრისოვა

კახეთი

თელავი

მესაქონლეობა

269

223366453

რკ მზიური ჯავახეთი

სამცხე-ჯავახეთი

ახალქალაქი

270

417885943

სხვა რკ აგრო დეველოპმენტი

შიდა ქართლი

გორი

271

440389811

შპს დათა-2013

კახეთი

სიღნაღი

რძის გადამუშავება
სასათბურე მეურნეობა/აშენებულია
ინტენსიური ტიპის ვაშლის ბაღი, არ ფლობვს
სასათბურე მეურნეობას
მესაქონლეობა

272

427718883

შპს შატო გურჯაანი

კახეთი

გურჯაანი

ღვინის წარმოება

273

432540814

შპს საქმიანი-ეზო თაზო

შიდა ქართლი

კასპი

შერეული მემც./მეც.

274

45001004167

იმ გიორგი პაპუაშვილი

კახეთი

ყვარელი

შერეული მემც./მეც.

275

59001027429

იმ თეიმურაზ გენგიური

შიდა ქართლი

გორი

მეფრინველეობა

276

01001037374

იმ ნადია ჭულუხაძე

შიდა ქართლი

გორი

მეთევზეობა

277

62004003765

იმ მამუკა ბერულავა

იმერეთი

ქუთაისი

თხილის გადამუშავება

278

09001001480

იმ რამაზ ზირაქაძე

იმერეთი

ბაღდათი

სასათბურე მეურნეობა

279

40001006787

იმ სონა აკოფაშვილი

კახეთი

სიღნაღი

მესაქონლეობა

280

08001009428

იმ ელგუჯა იქაიძე

კახეთი

ახმეტა

მესაქონლეობა

281

226579921

შპს როსტერ

ქვემო ქართლი

გარდაბანი

მარცვლეულის წარმოება

282

20001038080

იმ ალექსი კუსრაშვილი

კახეთი

თელავი

მესაქონლეობა

283

45001003531

იმ გია ღელაღუტაშვილი

კახეთი

ყვარელი

შერეული მეცხოველეობა

284

421270804

კოოპერატივი რკ ქვიტირი

იმერეთი

წყალტუბო

285

404902575

რკ პონტიკა

კახეთი

ლაგოდეხი

286

231947711

შპს მუხნარი-2007

იმერეთი

ქუთაისი

სასათბურე მეურნეობა
პროდუქციის შესანახი საწყობები. თხილის
ბაღი 36 ჰა
მეფრინველეობა

287

426523611

შპს სათბური

ქვემო ქართლი

გარდაბანი

სასათბურე მეურნეობა

288

08001001490

იმ ომარი გაურგაშვილი

კახეთი

ახმეტა

მესაქონლეობა

289

36001000603

იმ თეზიკო შაქარაშვილი

კახეთი

საგარეჯო

მეცხვარეობა

290

45001011624

იმ ავთანდილ მარაქველიძე

კახეთი

ყვარელი

შერეული მემც./მეც.

291

25001009297

იმ აიდამირ სულთანოვი

კახეთი

ლაგოდეხი

მესაქონლეობა

292

32001008013

იმ ალექსან არაქელიან

სამცხე-ჯავახეთი

ნინოწმინდა

მესაქონლეობა

293

32001010558

იმ ანდრანიკ კობელიან

სამცხე-ჯავახეთი

ნინოწმინდა

მესაქონლეობა

294

08001005201

იმ ბადურ ბახტურიძე

კახეთი

ახმეტა

მესაქონლეობა

295

01011025239

იმ ბესიკ ექვთიმიშვილი

კახეთი

ახმეტა

შერეული მემც./მეც.

296

40001008435

იმ ბესიკ ნადირაშვილი

კახეთი

სიღნაღი

რძის გადამუშავება

297

12001031120

იმ გელა ჩიტიაშვილი

ქვემო ქართლი

გარდაბანი

მეცხვარეობა

298

01024004318

იმ გივი ნიორაძე

კახეთი

საგარეჯო

სასათბურე მეურნეობა

299

45001011952

იმ გიორგი არჩუაშვილი - ნექტარი

კახეთი

ყვარელი

მეფუტკრეობა

300

36001016649

იმ გიორგი ბეჟიტაშვილი

კახეთი

საგარეჯო

მესაქონლეობა

301

13001013808

იმ გიორგი მამისაშვილი

კახეთი

გურჯაანი

შერეული მეცხოველეობა

302

08001002119

იმ გიორგი მექუდიშვილი

კახეთი

ახმეტა

მესაქონლეობა

303

18001053145

იმ გოჩა ბარათელი

იმერეთი

თერჯოლა

მესაქონლეობა

304

55001005891

იმ გრიგოლ ქუთათელაძე

იმერეთი

ხონი

მეფრინველეობა

305

37001014416

იმ დავით გოგიშვილი

იმერეთი

ვანი

მეფრინველეობა

306

35001002533

იმ დავით ილაური

კახეთი

დედოფლისწყარო

პროდუქციის შესანახი საწყობები

307

28001016374

იმ ეხტიბარ გარაჯაევი

ქვემო ქართლი

მარნეული

მეცხვარეობა

308

44001000889

იმ ვანო გომიაშვილი

ქვემო ქართლი

მარნეული

მესაქონლეობა

309

01005009245

იმ ზაზა რეხვიაშვილი

ქვემო ქართლი

ბოლნისი

პროდუქციის შესანახი საწყობები

310

01015025042

იმ ზურაბ ბახტაძე

შიდა ქართლი

კასპი

შერეული ინფრასტრუქტურული საწარმოები

311

01024021366

იმ თამაზ მღებრიშვილი

ქვემო ქართლი

რუსთავი

სასათბურე მეურნეობა

312

12001043820

იმ თამაზი თურქიშვილი

კახეთი

სიღნაღი

შერეული მეცხოველეობა

313

01002020055

იმ თეიმურაზ მეცხოვრიშვილი

შიდა ქართლი

გორი

მეთევზეობა

314

45001026426

იმ თენგიზი მანძულაშვილი

კახეთი

ყვარელი

შერეული

315

45001005554

იმ თენგიზი მოლაშვილი

კახეთი

ყვარელი

მეცხვარეობა

316

28001021239

იმ იმამალი ასკეროვი

ქვემო ქართლი

მარნეული

მესაქონლეობა

317

128926643

იმ ირაკლი მუჯირიშვილი

ქვემო ქართლი

დმანისი

შერეული მეცხოველეობა

318

14001008193

იმ ირმა ზუბადალაშვილი

კახეთი

დედოფლისწყარო

შერეული ინფრასტრუქტურული საწარმოები

319

57001046839

იმ კახაბერ ლომიძე

შიდა ქართლი

გორი

მეთევზეობა

320

40001002957

იმ ლევან ღვედაშვილი

კახეთი

სიღნაღი

მეცხვარეობა

321

32001007916

იმ ლევონ მკრტჩიან

სამცხე-ჯავახეთი

ნინოწმინდა

მესაქონლეობა

322

08001029993

იმ ლუხუმი პატარაშვილი

კახეთი

ახმეტა

მესაქონლეობა

323

19001021762

იმ მალხაზ ხუნჯგურუა

სამეგრელო

ზუგდიდი

თხილის გადამუშავება

324

36001013013

იმ მამედოვი ბაილარ

კახეთი

საგარეჯო

მეცხვარეობა

325

36001037661

იმ მამედოვი ჯავიდ

კახეთი

საგარეჯო

მესაქონლეობა

326

16001018329

იმ მამუკა დურგლიშვილი

მცხეთა-მთიანეთი

დუშეთი

შერეული მეცხოველეობა

327

36001004777

იმ მასიმ მამედოვი

კახეთი

დედოფლისწყარო

შერეული მეცხოველეობა

328

53001044492

იმ მზევინარ ქურდიანი

იმერეთი

წყალტუბო

სასათბურე მეურნეობა

329

20001012721

იმ ნიკოლოზ ნაცვლიშვილი

კახეთი

თელავი

მეცხვარეობა

330

08001006085

იმ ოთარ მუთოშვილი

კახეთი

ახმეტა

მესაქონლეობა

331

24001012301

იმ რამინ შარიფოვი

შიდა ქართლი

კასპი

სასაკლაოს მოწყობა

332

18001022970

იმ რომან ბეღელაძე

იმერეთი

ზესტაფონი

მესაქონლეობა

333

35001011226

იმ სიმონ ტოკლიკიშვილი

კახეთი

სიღნაღი

მესაქონლეობა

334

33001016265

იმ შოთა ხინთიბიძე

გურია

ოზურგეთი

თხილის გადამუშავება

335

36001001934

იმ ხაგანი განჯალიევი

სამცხე-ჯავახეთი

ნინოწმინდა

მესაქონლეობა

336

28001004489

იმ ხაგანი ოსმანოვი

ქვემო ქართლი

მარნეული

მესაქონლეობა

337

59001009446

იმ ჯემალ ბერიანიძე

შიდა ქართლი

გორი

პროდუქციის შესანახი მაცივრები

338

25001001488

იმ ჯუდე ბახტურიძე

კახეთი

ლაგოდეხი

მესაქონლეობა

339

13001013113

იმ ჯუმბერი ჭინჭარაძე

კახეთი

გურჯაანი

მესაქონლეობა

340

423099168

რკ ნიჯგორი

სამცხე-ჯავახეთი

ასპინძა

მესაქონლეობა

341

404973007

შპს TWC

თბილისი

თბილისი

ღვინის წარმოება

342

204893035

შპს გურია

თბილისი

თბილისი

სასათბურე მეურნეობა

343

419997105

შპს ელენე

სამეგრელო

ზუგდიდი

თხილის გადამუშავება

344

417889315

შპს კლასელები

შიდა ქართლი

გორი

მეთევზეობა

345

242741100

შპს საინვესტიციო ჰოლდინგური კომპანია ლაზი

სამეგრელო

წალენჯიხა

ჩაის წარმოება

346

231191466

შპს ტობი

კახეთი

თელავი

თევზის გადამუშავება

347

13001005403

იმ ვლადიმერ გოგინაშვილი

კახეთი

გურჯაანი

მესაქონლეობა

348

36001012628

იმ სარდარ ბაირამოვი

კახეთი

სიღნაღი

მესაქონლეობა

349

24001003548

იმ აივაზ გული ოღლი

შიდა ქართლი

კასპი

მესაქონლეობა

350

40001000157

იმ გიორგი იაშვილი

კახეთი

სიღნაღი

მეთევზეობა

351

59001019786

იმ ნინო არჩუაძე

შიდა ქართლი

გორი

მეთევზეობა

352

400079829

შპს პასტერი

იმერეთი

საჩხერე

მეფრინველეობა

353

37001002574

იმ მინაშვილი მზისანა

იმერეთი

სამტრედია

მესაქონლეობა

354

218049733

შპს დგვრისი

შიდა ქართლი

გორი

მეთევზეობა

355

28001024210

იმ აზად გაჯიევი

ქვემო ქართლი

მარნეული

მეცხვარეობა

356

40001001396

იმ მიხეილ ხატიაშვილი

კახეთი

სიღნაღი

მესაქონლეობა

357

20001062236

იმ გიორგი გრიშიკაშვილი

კახეთი

თელავი

მეღორეობა

358

59001100111

იმ გიორგი დადიანიძე

შიდა ქართლი

გორი

მესაქონლეობა

359

47001041944

იმ გოჩა ვეშაგური

სამცხე-ჯავახეთი

ახალციხე

შერეული

360

55001005935

იმ დავითი კუხალაშვილი

იმერეთი

ხონი

სასაკლაოს მოწყობა

361

12001042546

იმ ემილ მუსაევი

ქვემო ქართლი

გარდაბანი

მესაქონლეობა

362

28001001499

იმ ზაქირ სადიკოვი

ქვემო ქართლი

მარნეული

მესაქონლეობა

363

12001029054

იმ ზემფირა ოყროშიძე

ქვემო ქართლი

გარდაბანი

მეფრინველეობა

364

40001029272

იმ მიხეილ გოგოლაშვილი

კახეთი

სიღნაღი

მარცვლეულის წარმოება

365

40001002502

იმ მიხეილ შანშიაშვილი

კახეთი

სიღნაღი

მეთევზეობა

366

405059396

შპს თ-სულორი

იმერეთი

ვანი

შერეული

367

405029703

შპს კერამიკა ართანა

კახეთი

თელავი

შესაფუთი მასალების წარმოება

368

415089610

შპს ქართული ფერმერული ჰოლდინგი

სამეგრელო

ფოთი

თხილი ბაღი

369

13001017102

შპს წალკა

ქვემო ქართლი

წალკა

რძის გადამუშავება

370

230870484

ა(ა)იპ AGDA

ქვემო ქართლი

თეთრიწყარო

რძის გადამუშავება

371

01001022115

იმ ირა ჩიტიშვილი

კახეთი

დედოფლისწყარო

მეცხვარეობა

372

28001059478

იმ ვილაიათ მამედოვი

ქვემო ქართლი

მარნეული

მეცხვარეობა

373

07001004037

იმ კარენ სიმონიან

სამცხე-ჯავახეთი

ახალქალაქი

რძის გადამუშავება

374

60001052654

იმ ლევანი ლეკიშვილი

იმერეთი

ქუთაისი

რძის გადამუშავება

375

53001013134

იმ შარვაშიძე ირაკლი ვახტანგის ძე

იმერეთი

წყალტუბო

სასათბურე მეურნეობა

376

205173364

შპს საფერავი

კახეთი

ყვარელი

ღვინის წარმოება

377

12001012960

იმ ბაკური ეჯიბაშვილი

ქვემო ქართლი

გარდაბანი

მესაქონლეობა

378

10001044522

იმ ბადრი ბეჟანიშვილი

ქვემო ქართლი

ბოლნისი

მესაქონლეობა

379

01032003385

იმ მაია მამუკაშვილი

ქვემო ქართლი

გარდაბანი

მარცვლეულის წარმოება

380

41001008041

იმ ავთანდილ გიორგაძე

იმერეთი

ტყიბული

მესაქონლეობა

381

12001054115

იმ აკაკი ჯანგულაშვილი

თბილისი

თბილისი

მესაქონლეობა

382

25001002015

იმ ალექსანდრე ჭიპაშვილი

კახეთი

ლაგოდეხი

სასაწყობე მეურნეობა

383

12001023524

იმ არჩილ მეზურნიშვილი

თბილისი

თბილისი

მესაქონლეობა

384

13001009158

იმ გელა ბარამაშვილი

კახეთი

გურჯაანი

მეთევზეობა

385

43001006730

იმ გელაშვილი გოგი

შიდა ქართლი

ქარელი

მეღორეობა

386

12001000556

იმ გიორგი ბუთურიშვილი

ქვემო ქართლი

გარდაბანი

მეფრინველეობა

387

59001015783

იმ გიორგი ღოღაძე

შიდა ქართლი

გორი

პროდუქციის შესანახი მაცივრები

388

36001009514

იმ გიორგი ხითარიშვილი

კახეთი

საგარეჯო

მესაქონლეობა

389

05001006511

იმ გიორგი ჯაბანაშვილი

სამცხე-ჯავახეთი

ასპინძა

მესაქონლეობა

390

14001009809

იმ გიორგი ჯინაშვილი

კახეთი

დედოფლისწყარო

მარცვლეულის საშრობები

391

14001003868

იმ დავით გონაშვილი

კახეთი

დედოფლისწყარო

პროდუქციის შესანახი საწყობები

392

31001031559

იმ ელგუჯა ოკინაშვილი

მცხეთა-მთიანეთი

მცხეთა

მესაქონლეობა

393

08001002778

იმ ვეფხო მეზვრიშვილი

კახეთი

ახმეტა

მესაქონლეობა

394

01031006655

იმ ზაქარია ჭერაშვილი

კახეთი

ლაგოდეხი

მესაქონლეობა

395

20001011298

იმ ზურაბ იაკობიშვილი

კახეთი

თელავი

არყის წარმოება

396

35001007077

იმ ილია ნატროშვილი

კახეთი

დედოფლისწყარო

მარცვლეულის შესანახი საწყობი

397

36001008848

იმ ისმაილ ხუბანოვი

სამცხე-ჯავახეთი

ნინოწმინდა

მესაქონლეობა

398

60003005967

იმ ლევანი ტყეშელაშვილი

იმერეთი

ქუთაისი

სასათბურე მეურნეობა

399

01034001285

იმ მამუკა ქოქაშვილი

კახეთი

სიღნაღი

მეცხვარეობა

400

14001025653

იმ მეხმან იბრაგიმოვი

კახეთი

დედოფლისწყარო

რძის გადამუშავება

401

07001038409

იმ მხითარ ტიტოიან

სამცხე-ჯავახეთი

ახალქალაქი

მესაქონლეობა

402

20001049822

იმ ნასიბ ისაევი

კახეთი

თელავი

მეცხვარეობა

403

12001065418

იმ ნოდარ ჯაჯვანი

ქვემო ქართლი

გარდაბანი

მესაქონლეობა

404

40001021258

იმ ნუგზარ ალადაშვილი

კახეთი

სიღნაღი

მესაქონლეობა

405

60001039763

იმ პაატა ზაქარეიშვილი

იმერეთი

წყალტუბო

მეფრინველეობა

406

28001059682

იმ ფახრატ გასანოვი

ქვემო ქართლი

მარნეული

მესაქონლეობა

407

51001008675

იმ ქარდავა იზოლდა

სამეგრელო

წალენჯიხა

მესაქონლეობა

408

111401536

იმ შალვა მჭედლიშვილი

კახეთი

სიღნაღი

მესაქონლეობა

409

32001006365

იმ ცოლაკ გრიგორიან

სამცხე-ჯავახეთი

ნინოწმინდა

მესაქონლეობა

410

21001038864

იმ ცქიფურიშვილი ალექსი

იმერეთი

თერჯოლა

მესაქონლეობა

411

417877845

შპს "ნაჭარმაგევი 2012"

შიდა ქართლი

გორი

ხილის გადამუშავება

412

224069273

შპს ახალციხის საკალმახე მეურნეობა

სამცხე-ჯავახეთი

ახალციხე

მეთევზეობა

413

417882713

შპს გვგ

შიდა ქართლი

გორი

ხორცის გადამუშავება

414

215148105

შპს ენემი

სამეგრელო

ფოთი

მეფრინველეობა

415

430024243

შპს ზოოაგრო განვითარების ჯგუფი ზოოაგრა

იმერეთი

ზესტაფონი

სანერგე

416

432541305

შპს მერცხალა 2010

კახეთი

საგარეჯო

მესაქონლეობა

417

241499525

შპს მუხიანი 2007

მცხეთა-მთიანეთი

ყაზბეგი

მეცხვარეობა

418

243119674

შპს პეტრო

ქვემო ქართლი

წალკა

მესაქონლეობა

419

215110252

შპს სათნო

სამეგრელო

ფოთი

პროდუქციის შესანახი მაცივრები

420

14001003894

იმ ბესო თოფჩიშვილი

კახეთი

დედოფლისწყარო

მესაქონლეობა

421

32001006902

იმ აზატ ეღოიან

სამცხე-ჯავახეთი

ნინოწმინდა

მესაქონლეობა

422

32001002471

იმ ლევონ არაქელიან

სამცხე-ჯავახეთი

ნინოწმინდა

მესაქონლეობა

423

60001045565

იმ ზურაბი არჩვაძე

იმერეთი

წყალტუბო

სასათბურე მეურნეობა

424

238158186

შპს თავთუხი +

კახეთი

საგარეჯო

მეცხვარეობა

425

417888432

შპს ხორც კომბინატი

შიდა ქართლი

გორი

სასაკლაოს მოწყობა

426

10001005321

იმ აბილ მუსაევი

ქვემო ქართლი

ბოლნისი

მესაქონლეობა

427

20001005863

იმ ჰამიდა თანზილოვა

კახეთი

თელავი

მეცხვარეობა

428

234224568

შპს ალგეთი პირველი

ქვემო ქართლი

მარნეული

სასაწყობო მეურნეობა

429

417884089

შპს კომბლე

შიდა ქართლი

გორი

მესაქონლეობა

430

404996858

შპს ქართული ბაღები

ქვემო ქართლი

მარნეული

შერეული მემცენარეობა

431

36001013147

იმ ადილხან ეიბოვი

კახეთი

საგარეჯო

მესაქონლეობა

432

53001021487

იმ გურამი ვაჩიბერაძე

იმერეთი

წყალტუბო

სასათბურე მეურნეობა

433

13001004869

იმ ვლადიმერ სესიაშვილი

კახეთი

გურჯაანი

ხილის გადამუშავება

434

35001024637

იმ ინგა ცაბაძე

სამცხე-ჯავახეთი

ასპინძა

რძის გადამუშავება

435

25001002542

იმ მარიამ ენუქიძე

კახეთი

ლაგოდეხი

სასათბურე მეურნეობა

436

45001001509

იმ მინდია გუშკაშვილი

კახეთი

ყვარელი

მესაქონლეობა

437

40001000804

იმ ნინო სიფრაშვილი

კახეთი

სიღნაღი

მესაქონლეობა

438

211361300

შპს აბსო

თბილისი

თბილისი

სასათბურე მეურნეობა

439

404952048

შპს ვაზიანი 2012

ქვემო ქართლი

გარდაბანი

მეღორეობა

440

439860330

შპს მენჯი

სამეგრელო

სენაკი

სასათბურე მეურნეობა

441

412694259

შპს შენ ხარ ვენახი

იმერეთი

ბაღდათი

ღვინის წარმოება

442

05001008738

იმ ალუდა ჯვარიძე

სამცხე-ჯავახეთი

ახალციხე

მესაქონლეობა

443

06001000024

იმ გურამი გაროზაშვილი

შიდა ქართლი

გორი

მესაქონლეობა

444

424611405

შპს კახტრანს-გრუპ

კახეთი

ახმეტა

მეცხვარეობა

445

62011000780

იმ ცხადაია თენგიზ

იმერეთი

თერჯოლა

მეფრინველეობა

446

218076695

შპს ნატურალი 7

შიდა ქართლი

გორი

პროდუქციის შესანახი მაცივრები

447

09001022129

იმ ადილხან სადიკოვი

კახეთი

საგარეჯო

მესაქონლეობა

448

36001006235

იმ აზალხან ჯეირანოვი

კახეთი

საგარეჯო

შერეული მეცხოველეობა

449

52001010691

იმ არმენ კარაგეზიან

ქვემო ქართლი

წალკა

პროდუქციის შესანახი საწყობები

450

10001020066

იმ არჩილ აბდულაევი

ქვემო ქართლი

ბოლნისი

მესაქონლეობა

451

01019011320

იმ ბესიკ ქავთარაძე

კახეთი

დედოფლისწყარო

მესაქონლეობა

452

59001019285

იმ გოდერძი აკოფაშვილი

შიდა ქართლი

გორი

მებაღეობა/მესაქონლეობა

453

08001008665

იმ გუმბათ კარაევ

კახეთი

ახმეტა

მესაქონლეობა

454

36001008183

იმ დავით ღვინაშვილი

კახეთი

საგარეჯო

შერეული

455

08001007519

იმ ვალოდია გოდერძიშვილი

კახეთი

თელავი

მესაქონლეობა

456

60001036922

იმ ზურაბი ფხაკაძე

იმერეთი

წყალტუბო

სასათბურე მეურნეობა

457

08001008045

იმ თეა ხანგოშვილი

კახეთი

ახმეტა

მესაქონლეობა

458

36001000890

იმ თეიმურაზი უსტიაშვილი

კახეთი

საგარეჯო

მეფრინველეობა

459

31001003067

იმ თემური შუშანოვი

ქვემო ქართლი

წალკა

პროდუქციის შესანახი საწყობები

460

01013010520

იმ იანგული იოსელიანი

ქვემო ქართლი

წალკა

შერეული მეცხოველეობა

461

01022001594

იმ ლიანა სესიტაშვილი

თბილისი

თბილისი

მესაქონლეობა

462

36001019500

იმ მახიბათ ხუბანოვი

კახეთი

საგარეჯო

შერეული მეცხოველეობა

463

60001024995

იმ მირანდა გაბუნია

იმერეთი

წყალტუბო

სასათბურე მეურნეობა

464

36001033310

იმ ნამიგ ალიევი

სამცხე-ჯავახეთი

ახალციხე

მესაქონლეობა

465

45001029885

იმ ნიკოლოზი ლეშკაშვილი

კახეთი

ყვარელი

მესაქონლეობა

466

12001072003

იმ ნურუ მუსტაფაევი

ქვემო ქართლი

გარდაბანი

შერეული მეცხოველეობა

467

28001008717

იმ როვშან მამედოვი

ქვემო ქართლი

მარნეული

მესაქონლეობა

468

42001001853

იმ რუსუდან ღურჯია

სამეგრელო

ხობი

სასათბურე მეურნეობა

469

32001002636

იმ სიმონ თუმასიან

სამცხე-ჯავახეთი

ნინოწმინდა

რძის გადამუშავება

470

60001005477

იმ სოსო ჭანტურია

იმერეთი

წყალტუბო

სასათბურე მეურნეობა

471

36001006106

იმ უსუფ სულეიმანოვი

სამცხე-ჯავახეთი

ბორჯომი

მესაქონლეობა

472

434164156

შპს აგრო თრეიდინგი

ქვემო ქართლი

მარნეული

პროდუქციის შესანახი საწყობები

473

421269610

შპს იმერნათი

იმერეთი

ქუთაისი

თხილის გადამუშავება

474

236689712

შპს მეგობრობა

სამცხე-ჯავახეთი

ნინოწმინდა

რძის გადამუშავება

475

404934513

შპს ფი-ემ-ჯი

თბილისი

თბილისი

შესაფუთი მასალების წარმოება

476

25001001574

იმ აკაკი ჭიპაშვილი

კახეთი

ლაგოდეხი

მესაქონლეობა

477

59001052172

იმ ნოდარ გეგელაშვილი

შიდა ქართლი

გორი

მეთევზეობა

478

60003003281

იმ კანდელაკი რევაზი

იმერეთი

თერჯოლა

მეფრინველეობა

479

14001000511

იმ ავთანდილ ლეკაშვილი

კახეთი

დედოფლისწყარო

მესაქონლეობა

480

22001011233

იმ ასილდარ გაიბოვი

ქვემო ქართლი

თეთრიწყარო

მესაქონლეობა

481

59001083559

იმ გიორგი სეხნიაშვილი

შიდა ქართლი

გორი

მეთევზეობა

482

01024038879

იმ თეიმურაზ გოდერძიშვილი

კახეთი

ახმეტა

რძის გადამუშავება

483

28001033152

იმ ლევან ბურნაძე

ქვემო ქართლი

მარნეული

მესაქონლეობა

484

40001013692

იმ მარიამ ბარნაბიშვილი

კახეთი

სიღნაღი

მესაქონლეობა

485

01011034306

იმ სეხნიაშვილი ემზარი

იმერეთი

წყალტუბო

სასათბურე მეურნეობა

486

36001040620

იმ შაირა ახმედოვი

კახეთი

თელავი

მესაქონლეობა

487

426522961

კოოპერატივი რკ რამაზან

ქვემო ქართლი

გარდაბანი

სასაკლაოს მოწყობა

488

441554676

შპს JAGARAA

კახეთი

ყვარელი

შერეული მეცხოველეობა

489

445390880

შპს V&T Agro

აჭარა

ქობულეთი

სასათბურე მეურნეობა

490

433644032

კოოპერატივი კოოპერატივი რკ გურიის თხილი

გურია

ლანჩხუთი

თხილის გადამუშავება

491

13001008795

იმ აკაკი ქოროღლიშვილი

კახეთი

გურჯაანი

მესაქონლეობა

492

40001006630

იმ გელა ჩალათაშვილი

კახეთი

სიღნაღი

პროდუქციის შესანახი საწყობები

493

431172802

შპს საქართველოს სული

კახეთი

თელავი

შერეული გადამამუშავებელი

494

36001010833

იმ არხაშან ნოვრუზოვი

კახეთი

სიღნაღი

მესაქონლეობა

495

28001014731

იმ ახვერდი ბაქიროვი

ქვემო ქართლი

მარნეული

შერეული მეცხოველეობა

496

20001025982

იმ ბაშირ მუსაევი

კახეთი

თელავი

რძის გადამუშავება

497

24001004787

იმ ვეფხია ტატანაშვილი

შიდა ქართლი

კასპი

მესაქონლეობა

498

08001009397

იმ ზურაბ ლაგაზიძე

კახეთი

ახმეტა

შერეული მეცხოველეობა

499

36001000736

იმ თავდიხ გაჯიევი

კახეთი

საგარეჯო

შერეული მეცხოველეობა

500

36001046195

იმ იუსუფ მამედოვი

კახეთი

საგარეჯო

მესაქონლეობა

501

36001010569

იმ კურბან ნასიბოვი

შიდა ქართლი

გორი

მესაქონლეობა

502

36001044942

იმ კურბან ორუჯოვი

კახეთი

საგარეჯო

შერეული მეცხოველეობა

503

36001003626

იმ მეიხმან მამედოვი

ქვემო ქართლი

წითელწყარო

მესაქონლეობა

504

40001013271

იმ ნიკო ათანელიშვილი

კახეთი

სიღნაღი

მარცვლეულის წარმოება

505

45001011395

იმ ნიკოლოზი ხოსროშვილი

კახეთი

ყვარელი

შერეული

506

32001016985

იმ სიმიონ დარბინიან

სამცხე-ჯავახეთი

ნინოწმინდა

რძის გადამუშავება

507

53001013924

იმ შალვა ლანჩავა

იმერეთი

წყალტუბო

სასათბურე მეურნეობა

508

205288712

შპს ბიოპროდუქტ კომპანია

თბილისი

თბილისი

კენკროვნების გადამუშავება

509

431945407

შპს თერჯოლა 2011

იმერეთი

თერჯოლა

მეფრინველეობა

510

405012409

შპს კაპა+ KAPA+

შიდა ქართლი

კასპი

მეთევზეობა

511

241560262

შპს კვარპელი ქართულ-იტალიური ერთობლივი საწარმო კახეთი

ყვარელი

ტყავის გადამუშავება

512

436033301

შპს ლაშა

მცხეთა-მთიანეთი

მცხეთა

მესაქონლეობა

513

443119634

შპს რძის პროდუქტების კომპანია ცეზარი

ქვემო ქართლი

წალკა

რძის გადამუშავება

514

404468946

შპს ჯანმრთელი პროდუქტები

ქვემო ქართლი

თეთრიწყარო

სასათბურე მეურნეობა

515

59001014698

იმ ნიკოლოზ მღებრიშვილი

შიდა ქართლი

გორი

მეფრინველეობა

516

25001003066

იმ მერაბი ჩხიტუნიძე

კახეთი

ლაგოდეხი

შერეული მემც./მეც.

517

232554688

შპს თიემთი

შიდა ქართლი

კასპი

ხილის გადამუშავება

518

13001054339

იმ აკაკი მირველაშვილი

კახეთი

გურჯაანი

მესაქონლეობა

519

24001049041

იმ გმირო კუსრაძე

შიდა ქართლი

კასპი

მესაქონლეობა

520

36001008217

იმ ვალიკო უხაშვილი

კახეთი

საგარეჯო

შერეული მეცხოველეობა

521

45001013941

იმ ზურაბ ვეფხვიაშვილი

კახეთი

ყვარელი

მარცვლეულის საშრობები

522

59001012797

იმ მანუჩარ როსტომაშვილი

შიდა ქართლი

გორი

მეთევზეობა

523

36001014648

იმ ჯემალ გულბანი

კახეთი

საგარეჯო

მეცხვარეობა

524

400048747

შპს თელედა

კახეთი

თელავი

ღვინის წარმოება

525

227748881

შპს ტემპი+

კახეთი

გურჯაანი

ღვინის წარმოება

526

405101697

შპს ცოლიკაურის ვენახები

რაჭა-ლეჩხუმი

ცაგერი

მეღვინეობა

527

01024002716

იმ ბექა გოცაძე

ქვემო ქართლი

თეთრიწყარო

ღვინის წარმოება

528

14001005575

იმ გელა თეთრაული

კახეთი

დედოფლისწყარო

შერეული

529

141569675

იმ რამაზ ხაჩირაშვილი

კახეთი

ყვარელი

მესაქონლეობა

530

404484553

შპს მამბო ფროსტი

თბილისი

თბილისი

ხილის გადამუშავება

531

412701072

შპს ბეეს

იმერეთი

ქუთაისი

არყის წარმოება

532

28001021869

იმ აზერ ახმედოვი

ქვემო ქართლი

მარნეული

მეცხვარეობა

533

36001003209

იმ ალექსი გულაღაშვილი

კახეთი

საგარეჯო

შერეული

534

59001000989

იმ გიორგი კანდელაკი

შიდა ქართლი

გორი

მეთევზეობა

535

28001080626

იმ გურბან გიზბასოვი

ქვემო ქართლი

მარნეული

მესაქონლეობა

536

14001011808

იმ დიმა ჩალახეშაშვილი

კახეთი

დედოფლისწყარო

რძის გადამუშავება

537

45001011164

იმ ემზარი ქვაჭრელიშვილი

კახეთი

ყვარელი

მეცხვარეობა

538

36001016968

იმ ვახით აბდულაევი

კახეთი

საგარეჯო

შერეული მეცხოველეობა

539

20001025644

იმ ილია რაზმაძე

კახეთი

თელავი

მესაქონლეობა

540

08001005415

იმ ილია ჯაგოდანიძე

კახეთი

ახმეტა

მესაქონლეობა

541

14001022289

იმ მანანა ცხვედიაშვილი

კახეთი

დედოფლისწყარო

მარცვლეულის საშრობები

542

43001002134

იმ მერაბ ტეტუნაშვილი

შიდა ქართლი

გორი

მეთევზეობა

543

21001002065

იმ რამაზი ზაქარაშვილი

იმერეთი

თერჯოლა

მეფრინველეობა

544

20001003841

იმ რატი როსტომაშვილი

კახეთი

თელავი

მესაქონლეობა

545

404405461

შპს BHUMIN INTERNATIONAL

კახეთი

სიღნაღი

პროდუქციის შესანახი მაცივრები

546

427717321

შპს MNG

კახეთი

გურჯაანი

შერეული

547

412691528

შპს თორნიკე

სამეგრელო

აბაშა

მესაქონლეობა

548

28001001601

იმ შაქირ გურბანოვი

ქვემო ქართლი

მარნეული

მესაქონლეობა

549

16001000118

იმ დავით ბუჩუკური

ქვემო ქართლი

წალკა

რძის გადამუშავება

550

400181496

კოოპერატივი კოოპერატივი რკ ლაბა

მცხეთა-მთიანეთი

დუშეთი

მეღორეობა, მესაქონლეობა

551

45001027394

იმ ცირა არჯევნიშვილი

კახეთი

ყვარელი

შერეული

552

36001019107

იმ ალახიარ ედიგაროვი

კახეთი

საგარეჯო

მესაქონლეობა

553

45001003213

იმ რამაზი ბეზარაშვილი

კახეთი

ყვარელი

მესაქონლეობა

554

12001029509

იმ რობიზონ ლალიაშვილი

ქვემო ქართლი

გარდაბანი

მესაქონლეობა

555

37001052456

იმ ტარიელ სტურუა

იმერეთი

სამტრედია

მეფრინველეობა

556

406065555

შპს ფრეშ ფრუტი

კახეთი

ლაგოდეხი

მეფრინველეობა

557

230803887

შპს გეო სტატი

ქვემო ქართლი

თეთრიწყარო

მეცხვარეობა

558

40001006091

იმ იური ზედელაშვილი

კახეთი

სიღნაღი

მესაქონლეობა

559

40001033376

იმ პაატა კოჭლამაზაშვილი

კახეთი

სიღნაღი

მესაქონლეობა

560

36001002408

იმ არიფ სათაევი

კახეთი

საგარეჯო

მესაქონლეობა

561

01019013448

იმ არჩილი იმერლიშვილი

შიდა ქართლი

გორი

მეცხვარეობა

562

03001007680

იმ ბადრი ბალახაშვილი

სამცხე-ჯავახეთი

ადიგენი

მესაქონლეობა

563

25001012886

იმ ბაირამ ნაბიევ

კახეთი

ლაგოდეხი

მესაქონლეობა

564

20001047753

იმ ბახტიაროვი თაჰირ

კახეთი

თელავი

მესაქონლეობა

565

31001000430

იმ ბიძინა ბიჭიაშვილი

მცხეთა-მთიანეთი

მცხეთა

მეფრინველეობა

566

25001008959

იმ გივი წიქარიშვილი

კახეთი

ლაგოდეხი

მარცვლეულის საშრობები

567

36001028837

იმ გოდერძი მახარაშვილი

კახეთი

საგარეჯო

მესაქონლეობა

568

22001007174

იმ დავით პეტრიაშვილი

ქვემო ქართლი

თეთრიწყარო

მესაქონლეობა

569

36001001504

იმ ვალი ბარხუდაროვი

სამცხე-ჯავახეთი

ნინოწმინდა

570

59001002605

იმ ზაქარია მაზმიშვილი

შიდა ქართლი

გორი

571

28001006102

იმ ზეინალოვი სამირ

ქვემო ქართლი

მარნეული

მესაქონლეობა
შერეული ვაშლის ბაღები/პროდუქციის
შესანახი მაცივრები
მეფრინველეობა

572

57001002560

იმ ზვიად ნოზაძე

შიდა ქართლი

ხაშური

მესაქონლეობა

573

25001006794

იმ ზვიადი ჩხიტუნიძე

კახეთი

ლაგოდეხი

მეთევზეობა

574

59002000739

იმ ზურაბ კეკოშვილი

შიდა ქართლი

გორი

მეთევზეობა

575

35001022318

იმ თამაზ გაგნიძე

ქვემო ქართლი

ბოლნისი

მესაქონლეობა

576

59001003103

იმ თეიმურაზ ნაოჭაშვილი

შიდა ქართლი

გორი

პროდუქციის შესანახი მაცივრები

577

08001002790

იმ თეიმურაზი ბართიშვილი

კახეთი

ახმეტა

მესაქონლეობა

578

01017008586

იმ ილია ნერსეზაშვილი

თბილისი

თბილისი

თხილის წარმოება

579

01097000998

იმ ირმა დათუკიშვილი

კახეთი

ახმეტა

შერეული გადამამუშავებელი საწარმოები

580

07001030095

იმ იშხან კოჩკანიან

სამცხე-ჯავახეთი

ახალქალაქი

პროდუქციის შესანახი საწყობები

581

40001029879

იმ ლანდერ გოგაშვილი

კახეთი

სიღნაღი

შერეული მეცხოველეობა

582

32001000458

იმ მარიეტა ოვსეპიან

სამცხე-ჯავახეთი

ნინოწმინდა

რძის გადამუშავება

583

36001002769

იმ მიშა ყუშიტაშვილი

კახეთი

საგარეჯო

მეცხვარეობა

584

59001080876

იმ მოგელაშვილი

შიდა ქართლი

გორი

პროდუქციის შესანახი მაცივრები

585

40001029775

იმ ნიკოლოზ მაზიაშვილი

კახეთი

სიღნაღი

მესაქონლეობა

586

28001081281

იმ ნუგზარ შეყლაშვილი

ქვემო ქართლი

მარნეული

სასათბურე მეურნეობა

587

36001040786

იმ ომარ ოსმანოვი

სამცხე-ჯავახეთი

ახალქალაქი

შერეული მეცხოველეობა

588

40001005610

იმ პაატა მილაშვილი

კახეთი

სიღნაღი

პროდუქციის შესანახი საწყობები

589

10001001271

იმ რზა გურბანოვი

ქვემო ქართლი

ბოლნისი

პროდუქციის შესანახი საწყობები

590

36001011899

იმ სალმან მახმუდოვი

კახეთი

საგარეჯო

მესაქონლეობა

591

36001005996

იმ სახავათ გუსეინოვი

კახეთი

საგარეჯო

მესაქონლეობა

592

60001025583

იმ სოფიო გაბედავა

იმერეთი

ბაღდათი

მესაქონლეობა

593

36001015391

იმ ფახრათ კულიევი

კახეთი

დედოფლისწყარო

მეცხოველეობა

594

01008034599

იმ ქეთევან ლომინაძე

კახეთი

სიღნაღი

მესაქონლეობა

595

08001011620

იმ ცისნამ ყიზილაშვილი

კახეთი

ახმეტა

მესაქონლეობა

596

404418199

შპს გიგანტის მეღორეობის ფერმა

ქვემო ქართლი

გარდაბანი

მეღორეობა

597

416320387

შპს გრინ სტეპს

ქვემო ქართლი

რუსთავი

სასათბურე მეურნეობა

598

419982834

შპს ელბრუსი 2010

სამეგრელო

ზუგდიდი

შესაფუთი მასალების წარმოება

599

400132913

შპს ვანო პაპა

შიდა ქართლი

კასპი

პროდუქციის შესანახი მაცივრები

600

444956200

შპს ივერია 2011

იმერეთი

ხონი

სასათბურე მეურნეობა

601

424069180

შპს ირქა

სამცხე-ჯავახეთი

ახალციხე

სასაკლაოს მოწყობა

602

424066085

შპს კუშა 2011

სამცხე-ჯავახეთი

ახალციხე

სასაკლაოს მოწყობა

603

432542652

შპს ლაკი

შიდა ქართლი

კასპი

მესაქონლეობა

604

206340832

შპს ლუკაკომი

კახეთი

ყვარელი

სასაწყობო მეურნეობა

605

240901388

შპს ქართული კალმახი

შიდა ქართლი

ქარელი

მეთევზეობა

606

405104676

შპს ქართული მესაქონლეობა

კახეთი

დედოფლისწყარო

მესაქონლეობა

607

241580972

შპს ყვარლის სარდაფი

კახეთი

ყვარელი

ღვინის წარმოება

608

428518678

შპს შირაქი

კახეთი

დედოფლისწყარო

609

233110013

შპს შოროქანი

კახეთი

ლაგოდეხი

მარცვლეულის წარმოება

610

448048185

შპს ნატურალ პროდუქცია

აჭარა

ხულო

რძის გადამუშავება

611

18001007763

იმ ილია ფერაძე

იმერეთი

ზესტაფონი

ცხოველების საკვების წარმოება

612

59001005148

იმ იოსებ მაკრახიძე

შიდა ქართლი

გორი

სამაცივრე მეურნეობა

613

40001005808

იმ გიგა ლათიბაშვილი

კახეთი

სიღნაღი

მესაქონლეობა

614

40001025203

იმ გოგი ყანდაშვილი

კახეთი

სიღნაღი

მეთევზეობა

615

32001015574

იმ ვიკტორ მზიკიან

სამცხე-ჯავახეთი

ნინოწმინდა

მეთევზეობა

616

36001016394

იმ თელმან მამედოვი

კახეთი

საგარეჯო

შერეული მეცხოველეობა

617

59001046464

იმ რევაზ მახარაშვილი

შიდა ქართლი

გორი

მეთევზეობა

618

10001022909

იმ ჯუმბერი ლაზარეიშვილი

ქვემო ქართლი

ბოლნისი

რძის გადამუშავება

619

32001000272

იმ ჰენდრიკ მღდესიან

სამცხე-ჯავახეთი

ნინოწმინდა

რძის გადამუშავება

620

405175331

შპს ალკო დავითი

თბილისი

თბილისი

კონიაკის წარმოება

621

417882866

შპს გიომა

შიდა ქართლი

გორი

მეთევზეობა

622

222432115

შპს სიხიტი

სამეგრელო

აბაშა

მესაქონლეობა

623

37001045077

იმ ანზორ მსხილაძე

იმერეთი

სამტრედია

შერეული მემც./მეც.

624

32001004958

იმ არმენ ჩახოიან

სამცხე-ჯავახეთი

ნინოწმინდა

მესაქონლეობა

625

07001005076

იმ აღვან კარახანიან

სამცხე-ჯავახეთი

ახალქალაქი

შერეული მემც./მეც.

626

08001004993

იმ გელა ბახტურიძე

კახეთი

ახმეტა

მესაქონლეობა

627

36001012330

იმ გია იოსელიანი

კახეთი

საგარეჯო

მესაქონლეობა

628

28001020877

იმ ელჩინ იუსუბოვი

ქვემო ქართლი

მარნეული

მესაქონლეობა

629

32001000463

იმ ვილსონ ტონოიან

სამცხე-ჯავახეთი

ნინოწმინდა

შერეული მეცხოველეობა

630

40001010972

იმ ვლადიმერი ბალიაშვილი

კახეთი

სიღნაღი

მარცვლეულის საშრობები

631

45001027582

იმ თემური თეთრაშვილი

კახეთი

ყვარელი

შერეული მეცხოველეობა

632

36001005494

იმ ილკარ კულიევი

კახეთი

საგარეჯო

მესაქონლეობა

633

01027022916

იმ ლევან მათეშვილი

კახეთი

სიღნაღი

პროდუქციის შესანახი საწყობები

634

24001034797

იმ მამუკა კუსრაძე

შიდა ქართლი

კასპი

მესაქონლეობა

635

36001011416

იმ ნათიკ კაიბოვი

კახეთი

საგარეჯო

მეცხვარეობა

636

422934962

სხვა რკ რაჭის ნატურალური პროდუქტები

რაჭა-ლეჩხუმი

ამბროლაური.ვაჟა ფშაველას 2

მეფუტკრეობა

637

218041483

შპს ბიო ჯუსი

შიდა ქართლი

გორი

ხილის გადამუშავება

638

228886747

შპს განთიადი-1

ქვემო ქართლი

დმანისი

პროდუქციის შესანახი საწყობები

639

220340708

შპს ივიკო 2000

სამეგრელო

ზუგდიდი

თხილის გადამუშავება

640

238147867

შპს ნიკე

კახეთი

საგარეჯო

შერეული

641

59001007671

იმ რამაზ ნაზარაშვილი - ივერი

შიდა ქართლი

გორი

მესაქონლეობა

642

20001004206

იმ ნურლანი ხალილოვი

მცხეთა-მთიანეთი

დუშეთი

მეცხვარეობა

643

36001012642

იმ სამად ალახვერანოვი

კახეთი

საგარეჯო

მეცხვარეობა

644

40001025305

იმ სულიკო ბეგიაშვილი

კახეთი

სიღნაღი

მეცხვარეობა

645

12001005045

იმ ტოფიგ ბაირამოვი

ქვემო ქართლი

გარდაბანი

შერეული მეცხოველეობა

646

404876381

შპს საგა

სამეგრელო

სენაკი

სასათბურე მეურნეობა

647

419982549

შპს ლომი-2010

სამეგრელო

ზუგდიდი

სასათბურე მეურნეობა

648

59001023026

იმ არკად გიგაური

შიდა ქართლი

გორი

მეთევზეობა

649

28001023809

იმ გაჯი შამილოვი

ქვემო ქართლი

მარნეული

მესაქონლეობა

650

01003000267

იმ დავით პაქსაშვილი

კახეთი

ლაგოდეხი

შერეული მეცხოველეობა

651

01009000569

იმ დავითი რიბაშვილი

ქვემო ქართლი

გარდაბანი

შერეული მეცხოველეობა

652

12001020572

იმ ლატიფ ისაევი

ქვემო ქართლი

თეთრიწყარო

შერეული მეცხოველეობა

653

19001006827

იმ ნოდარ ჩხაპელია

სამეგრელო

ზუგდიდი

თხილის გადამუშავება

654

24001000410

იმ სარხან ბაირამ ოღლი

შიდა ქართლი

კასპი

მესაქონლეობა

655

07001003647

იმ სოს მურადიან

სამცხე-ჯავახეთი

ახალქალაქი

პროდუქციის შესანახი საწყობები

656

12001078591

იმ ფარჯიანი გიორგი

ქვემო ქართლი

გარდაბანი

მეცხოველეობა

657

32001017347

იმ შირაზ ხოდიკიან

სამცხე-ჯავახეთი

ნინოწმინდა

შერეული

658

28001000744

იმ ჰუსეინალი განჯაევი

ქვემო ქართლი

მარნეული

შერეული მეცხოველეობა

659

441556736

შპს ალკამარო

კახეთი

ყვარელი

თხილის გადამუშავება

660

202950182

შპს ბიო მარი

შიდა ქართლი

გორი

მეთევზეობა

661

417889137

შპს ნიშა

შიდა ქართლი

გორი

სასაკლაოს მოწყობა

662

243120010

შპს სანტა

ქვემო ქართლი

წალკა

რძის გადამუშავება

663

212696929

შპს ფარკონი

იმერეთი

ქუთაისი

ჩაისა და სუნელების წარმოება

664

406237594

შპს ფემილი ვაინ ენდ სპირიტს

ქ. თბილისი

ქ. თბილისი

ღვინის წარმოება

665

434157967

შპს ფერმა მარგებელი

ქვემო ქართლი

გარდაბანი

მესაქონლეობა

666

438109280

შპს შახსარაიე

კახეთი

ყვარელი

მეცხვარეობა

667

443120891

შპს წალკა

ქვემო ქართლი

წალკა

მესაქონლეობა

668

415084786

შპს ჯეონათსი

სამეგრელო

ფოთი

თხილის გადამუშავება

669

43001005663

იმ პაატა ხაჭაპურიძე

შიდა ქართლი

ქარელი

სამაცივრო მეურნეობა

670

404410179

შპს GEORGIA BOERS AGRO

ქვემო ქართლი

გარდაბანი

მარცვლეულის საშრობები

671

419997702

შპს რომა

სამეგრელო

ზუგდიდი

სასათბურე მეურნეობა

672

40001006543

იმ ვასილ ნიკვაშვილი

კახეთი

სიღნაღი

მეთევზეობა

673

40001001094

იმ იოსები ელაშვილი

კახეთი

სიღნაღი

მეთევზეობა, კაკლის მოყვანა

674

07001036946

იმ სერიოჟა ეზოიან

სამცხე-ჯავახეთი

ახალქალაქი

პროდუქციის შესანახი საწყობები

675

20001011492

იმ აჯიფ უსუფ ოღლი

თბილისი

თბილისი

მეცხვარეობა

676

40001004471

იმ გელა ლეკიაშვილი

კახეთი

სიღნაღი

მეცხვარეობა

677

59001003246

იმ თემური გიგაშვილი

შიდა ქართლი

გორი

მეთევზეობა

678

40001032765

იმ დავით გოჩიტაშვილი

კახეთი

სიღნაღი

მესაქონლეობა

679

59001046806

იმ დიმიტრი ალიმბარაშვილი

შიდა ქართლი

გორი

შერეული მეცხოველეობა

680

62006005560

იმ ზურაბ ყოლბაია

კახეთი

საგარეჯო

მესაქონლეობა

681

01028005316

იმ მიხეილ ქოქიაშვილი

შიდა ქართლი

გორი

პროდუქციის შესანახი მაცივრები

682

17001007032

იმ ნუგზარ ტყეშელაშვილი

იმერეთი

ვანი

თხილის გადამუშავება

683

45001004692

იმ რემიკა ნადირაძე

კახეთი

ყვარელი

შერეული მემც./მეც.

684

242574585

შპს GEO-FLOWER

რაჭა-ლეჩხუმი

ამბროლაური

ხილის გადამუშავება

რძის გადამუშავება

685

20001009535

იმ აკაკი დავითაშვილი

კახეთი

ახმეტა

მეფრინველეობა

686

431166882

შპს ლექსოს მარანი

კახეთი

თელავი

ღვინის წარმოება

687

36001006324

იმ ელხან ომაროვი

კახეთი

საგარეჯო

მეცხვარეობა

688

62011001143

იმ მანანა მეტრეველი

კახეთი

სიღნაღი

მეთევზეობა

689

13001006713

იმ მიხეილი გიორგაძე

კახეთი

გურჯაანი

შერეული მემც./მეც.

690

40001003774

იმ რამაზ ჯანაშვილი

კახეთი

სიღნაღი

რძის გადამუშავება

691

36001020033

იმ ქამალ ნასიბოვი

კახეთი

საგარეჯო

შერეული მეცხოველეობა

692

20001011497

იმ თელმან მამედოვი

კახეთი

თელავი

მესაქონლეობა

693

222430509

შპს აგროსოფლტექსერვისი

სამეგრელო

აბაშა

მარცვლეულის წარმოება

694

20001034007

იმ ალექსი ღვარძელაშვილი

კახეთი

თელავი

მესაქონლეობა

695

08001000366

იმ ბექა ონიაშვილი

კახეთი

ახმეტა

შერეული მემც./მეც.

696

40001005217

იმ დავით ბეგიაშვილი

კახეთი

სიღნაღი

მებაღჩეობა

697

59001012200

იმ ბაგრატ ხარებაშვილი

შიდა ქართლი

გორი

შერეული

698

20001004009

იმ თამაზ ასტანოვი

კახეთი

თელავი

მეცხვარეობა

699

425054530

შპს ბაღდათური 2015

იმერეთი

ბაღდათი

ღვინის წარმოება

700

412698567

შპს შერი

იმერეთი

თერჯოლა

სასათბურე მეურნეობა

701

417886292

იმ შალვა კაპანაძე

სამცხე-ჯავახეთი

ახალციხე

მესაქონლეობა

702

430027918

შპს რანჩო

იმერეთი

ზესტაფონი

მესაქონლეობა

703

59031007125

იმ ალექსანდრე ნებიერიძე

შიდა ქართლი

კასპი

შერეული

704

11001011621

იმ დავით შენგელია

სამცხე-ჯავახეთი

ბორჯომი

მესაქონლეობა

705

60001020637

იმ დავითი აბულაძე

კახეთი

ყვარელი

შერეული

706

36001033791

იმ ვაგიფ იბრაგიმოვი

კახეთი

საგარეჯო

მეცხვარეობა

707

40001019249

იმ ვეფხვია ბეგიაშვილი

კახეთი

სიღნაღი

მეთევზეობა

708

28001054397

იმ ზურაბ ბურნაძე

ქვემო ქართლი

მარნეული

მესაქონლეობა

709

37001004249

იმ იოსელიანი შალვა

იმერეთი

სამტრედია

მეფუტკრეობა

710

01006016332

იმ მანანა გოჩიტაშვილი

კახეთი

ყვარელი

პროდუქციის შესანახი საწყობები

711

13001035124

იმ ნინო აკოფაშვილი

კახეთი

გურჯაანი

მესაქონლეობა

712

36001006293

იმ სოინ გუსეინოვი

კახეთი

საგარეჯო

შერეული მეცხოველეობა

713

36001032579

იმ ფუნჰან ისმაილოვი

სამცხე-ჯავახეთი

ბორჯომი

შერეული მეცხოველეობა

714

36001001221

იმ შამისტან მამედოვი

კახეთი

საგარეჯო

შერეული მეცხოველეობა

715

221286481

შპს გეგუთი 2005

იმერეთი

წყალტუბო

სასათბურე მეურნეობა

716

431433987

შპს გიზა

კახეთი

თელავი

ღვინის წარმოება

717

204450441

შპს გნ კომპანი

გურია

ოზურგეთი

თხილის გადამუშავება

718

240388059

შპს გოგა

კახეთი

სიღნაღი

მეთევზეობა

719

234160608

შპს თავთავი

ქვემო ქართლი

მარნეული

სასათბურე მეურნეობა

720

446953388

შპს ისპანი

აჭარა

ქობულეთი

შერეული მემც./მეც.

721

221272851

შპს ჰერბია

იმერეთი

წყალტუბო

სასათბურე მეურნეობა

722

32001012886

იმ ჰაკობ ჰამბარიან

სამცხე-ჯავახეთი

ნინოწმინდა

რძის გადამუშავება

723

438109404

შპს შატო ჩაილური

კახეთი

საგარეჯო

სანერგე

724

14001004613

იმ გენადი შიოლაშვილი

კახეთი

დედოფლისწყარო

პროდუქციის შესანახი საწყობები

725

01027016538

იმ ირაკლი იოსელიანი

კახეთი

საგარეჯო

შერეული მეცხოველეობა

726

36001009389

იმ მუხტარ ალახვერანოვი

კახეთი

საგარეჯო

შერეული მეცხოველეობა

727

404410197

შპს AMD Agro

კახეთი

ლაგოდეხი

შერეული მემცენარეობა

728

220365708

შპს გეორგიან ნუთს

სამეგრელო

ზუგდიდი

თხილის გადამუშავება

729

441555844

შპს ლამაზო

კახეთი

ყვარელი

რძის გადამუშავება

730

427720237

შპს ძმები რუაძეები

კახეთი

გურჯაანი

ღვინის წარმოება

731

01027016976

იმ შალვა ელაშვილი

კახეთი

სიღნაღი

მეთევზეობა

732

405101759

შპს ბერიკა

კახეთი

ყვარელი

ღვინის წარმოება

733

225390216

შპს დევეპლიუსი

ქვემო ქართლი

ბოლნისი

პროდუქციის შესანახი საწყობები

734

28001000849

იმ ვოლოდია კიას-ოღლი

ქვემო ქართლი

მარნეული

მეცხვარეობა

735

37001004871

იმ ზურაბ ნიკოლეიშვილი

იმერეთი

სამტრედია

მესაქონლეობა

736

40001004037

იმ კონსტანტინე ჯანელიძე

კახეთი

სიღნაღი

მარცვლეულის საშრობები

737

417879264

შპს SVG

შიდა ქართლი

გორი

მეთევზეობა

738

238110450

შპს ნასადგომარი

კახეთი

საგარეჯო

მეფრინველეობა

739

40001023592

იმ კიკილაშვილი ზაზა

კახეთი

დედოფლისწყარო

მესაქონლეობა

740

01019015740

იმ სოსო არჩემაშვილი

კახეთი

თელავი

შერეული მემც./მეც.

741

405057218

შპს აიბი აგრო

თბილისი

თბილისი

მესაქონლეობა

742

436038547

შპს ბერი-ბერა

მცხეთა-მთიანეთი

მცხეთა

რძის გადამუშავება

743

225064710

შპს ვარციხის კონიაკის ქარხანა

იმერეთი

ბაღდათი

744

14001003973

იმ ივანე ნატროშვილი

კახეთი

დედოფლისწყარო

745

13001007474

იმ აკაკი ქართლელიშვილი

კახეთი

საგარეჯო

კონიაკის წარმოება
პროდუქციის შესანახი საწყობები,
ჭაბურღილი
ხორცის გადამუშავება

746

20001015973

იმ ახმედ ნიაზოვი

კახეთი

თელავი

მეცხვარეობა

747

36001010956

იმ მახმად ალახვერანოვი

კახეთი

საგარეჯო

მეცხვარეობა

748

12001006932

იმ როვშან ომაროვი

ქვემო ქართლი

გარდაბანი

მესაქონლეობა

749

404512951

შპს ბ და ბ

მცხეთა-მთიანეთი

ნავდარაანთ კარი

მესაქონლეობა

750

405189380

შპს ჩვენი ფერმა

კახეთი

გურჯაანი

სასაკლაოს მოწყობა

751

431168586

შპს შატო მარანი

კახეთი

თელავი

ღვინის წარმოება

752

220363568

შპს დიოსკურია XXI

სამეგრელო

ზუგდიდი

თხილის გადამუშავება

753

419984404

შპს ვორლდნათსი

სამეგრელო

ზუგდიდი

თხილის გადამუშავება

754

35001012427

იმ გივი ლომაშვილი

კახეთი

დედოფლისწყარო

მესაქონლეობა

755

35001104728

იმ მარინა შალვაშვილი

ქვემო ქართლი

რუსთავი

მესაქონლეობა

756

401980353

შპს NEW STEP

კახეთი

სიღნაღი

მესაქონლეობა

757

36001025406

იმ ალახვერან ალახვერანოვი

კახეთი

საგარეჯო

მეცხვარეობა

758

59001016189

იმ პაატა მოგელაშვილი

შიდა ქართლი

გორი

სამაცივრე მეურნეობა

759

40001003131

იმ ზურაბი ტარყაშვილი

კახეთი

სიღნაღი

შერეული მემც./მეც.

760

428520647

შპს ბეღელი

კახეთი

დედოფლისწყარო

მარცვლეულის შესანახი

761

36001022833

იმ აბდულა ჯეირანოვი

კახეთი

სიღნაღი

მეცხვარეობა

762

60001023619

იმ ბადრი გერაძე

იმერეთი

ქუთაისი

763

62005005997

იმ გიგანი მამუკა შალვას ძე

ქვემო ქართლი

გარდაბანი

მესაქონლეობა

764

40001010291

იმ გურამ გელაშვილი

კახეთი

სიღნაღი

პროდუქციის შესანახი საწყობები

765

14001003284

იმ ირმა ჯანაშვილი

კახეთი

დედოფლისწყარო

მესაქონლეობა

766

45001000641

იმ სოლომონი ნერსეზაშვილი

კახეთი

ყვარელი

შერეული მემცენარეობა

767

405140342

რკ კოლხური თხილი

სამეგრელო

აბაშა

შერეული

768

227720017

სს კოტეხი- გურჯაანის ღვინის ქარხანა

კახეთი

გურჯაანი

ღვინის წარმოება

769

227716558

სს ჭანდარი ღვინის ქარხანა

კახეთი

გურჯაანი

ღვინის წარმოება

770

416330982

შპს "თელეთის მეფრინველეობის ფაბრიკა"

ქვემო ქართლი

გარდაბანი

მეფრინველეობა

771

231265742

შპს "ორბი 2006"

კახეთი

ახმეტა

მეფრინველეობა

772

431166463

შპს ტყუპების საღვინე სახლი ნაფარეულში

კახეთი

თელავი

ღვინის წარმოება

773

426520286

შპს ფარიდ

ქვემო ქართლი

გარდაბანი

შერეული

774

205056767

შპს ქართული ღვინოები

კახეთი

ყვარელი

ღვინის წარმოება

775

426529250

შპს ჩემი რანჩო

ქვემო ქართლი

გარდაბანი

ხორცის გადამუშავება

776

406071851

შპს აგრო ფუდი

სამეგრელო

ზუგდიდი

სასათბურე მეურნეობა

777

222934350

შპს ხვანჭკარა პრემიუმი

რაჭა-ლეჩხუმი

ამბროლაური

ღვინის წარმოება

778

14001000377

იმ ბეჟან გონაშვილი - ივრის ზეგანის პატრიოტები

კახეთი

დედოფლისწყარო

შერეული

779

226575603

შპს სართიჭალა 777

ქვემო ქართლი

გარდაბანი

მეფრინველეობა

780

40001022211

იმ მამუკა ნადირაშვილი

კახეთი

სიღნაღი

მესაქონლეობა

781

422430435

შპს აბაშელი ფერმერი

სამეგრელო

აბაშა

მესაქონლეობა

782

239890766

შპს აერკომპანი

სამეგრელო

სენაკი

თხილის გადამუშავება

783

401978641

შპს ბაბანეურის მარანი

კახეთი

ახმეტა

ღვინის წარმოება

784

231172432

შპს ელგი

კახეთი

თელავი

მესაქონლეობა

785

400052125

შპს კიპო

მცხეთა-მთიანეთი

დუშეთი

სასათბურე მეურნეობა

786

225372708

შპს სავანეთი 99

ქვემო ქართლი

ბოლნისი

მეფრინველეობა

787

240420291

შპს ხოხბის ცრემლები

კახეთი

სიღნაღი

ღვინის წარმოება

788

12001004922

იმ ვალიევი მუზანფარ

ქვემო ქართლი

გარდაბანი

მესაქონლეობა

789

60001040331

იმ ელბერდი ნარიმანიშვილი

იმერეთი

ქუთაისი

რძის გადამუშავება

790

43001003022

იმ მიხეილ ედილაშვილი

შიდა ქართლი

ქარელი

მებაღეობა/პროდუქციის შესანახი მაცივრები

791

200267790

შპს ეკობაღი

მცხეთა-მთიანეთი

მცხეთა

სასათბურე მეურნეობა

792

423351045

შპს ოჯახ-777

სამცხე-ჯავახეთი

ახალქალაქი

რძის გადამუშავება

793

427718838

შპს მუკუზანის ღვინის მარანი

კახეთი

გურჯაანი

ღვინის წარმოება

794

406071076

შპს IVRIA

კახეთი

ყვარელი

ღვინის წარმოება.ვენახი აქვს გაშენებული

795

438113550

შპს ახალი

კახეთი

საგარეჯო

მეფრინველეობა

796

01030020902

იმ მევლუდი გელაშვილი

კახეთი

ლაგოდეხი

მესაქონლეობა

797

404861592

შპს NICE NUTS

სამეგრელო

ზუგდიდი

თხილის გადამუშავება

798

216433919

შპს გემრიელი

შიდა ქართლი

რუსთავი

პროდუქციის შესანახი მაცივრები

799

204516194

შპს დილის პროდუქტები

ქვემო ქართლი

თეთრიწყარო

მეფრინველეობა

800

237079996

შპს ლიხაურის მეურნეობა

გურია

ოზურგეთი

სასათბურე მეურნეობა

801

431174524

შპს ქვევვრი ღვვინო

კახეთი

თელავი

ღვინის წარმოება

802

405110650

შპს ჩელთი

კახეთი

ყვარელი

ღვინის მარანი

803

417884613

შპს ჯეო ფრუიტ

შიდა ქართლი

გორი

შერეული მემცენარეობა

804

243855958

სს გომის სპირტის და არყის კომპანია

შიდა ქართლი

ხაშური

არყის წარმოება

805

28001023008

იმ ილგარ მურადოვი

ქვემო ქართლი

მარნეული

მეცხვარეობა

806

17001005741

იმ გიორგი ჩახუნაშვილი

იმერეთი

ვანი

მესაქონლეობა

807

400032004

შპს ვაზი კაპიტალი

თბილისი

თბილისი

ღვინის წარმოება

808

10001006366

იმ ბინათ ხალილოვი

ქვემო ქართლი

ბოლნისი

შერეული მემცენარეობა

809

437063213

შპს კიდობანი

გურია

ოზურგეთი

შესაფუთი მასალების წარმოება

810

226553226

შპს ჩიორა

ქვემო ქართლი

გარდაბანი

შერეული მეცხოველეობა

811

426526119

შპს გეო ფარმი

ქვემო ქართლი

გარდაბანი

მესაქონლეობა

812

231289290

შპს გრუზვინპრომი

კახეთი

გურჯაანი

ღვინის წარმოება

813

430026018

შპს ზესტაფონის სათბური

იმერეთი

ზესტაფონი

სასათბურე მეურნეობა

814

430798096

შპს რანჩო

სამცხე-ჯავახეთი

ადიგენი

მესაქონლეობა

815

427719249

შპს უნივერსალ სპირიტს

კახეთი

გურჯაანი

არყის წარმოება

816

45001006931

იმ გიორგი პართენიშვილი

კახეთი

ყვარელი

შემნახველი მეურნეობა

817

59001017868

იმ გიორგი ყანჩაველი

შიდა ქართლი

გორი

თევზის გადამუშავება

818

406051310

შპს თბილისი -31

თბილისი

თბილისი

მეფრინველეობა

819

428518730

შპს აგრო ჯონდი

კახეთი

დედოფლისწყარო

კომბინირებული საკვების წარმოება

820

402006681

შპს გეო აგრო

ქვემო ქართლი

გარდაბანი

მარცვლეულის წარმოება

821

15001024569

იმ ბაბეკ ხალილოვი

ქვემო ქართლი

დმანისი

მეცხვარეობა

822

45001002235

იმ ლევანი გამსახურდია

კახეთი

ყვარელი

ღვინის წარმოება

823

205257773

შპს შალვინო

კახეთი

გურჯაანი

ღვინის წარმოება

824

433103722

შპს ჯი ემ ენ ხორც პროდუქტები

კახეთი

ლაგოდეხი

სასაკლაოს მოწყობა

825

217874619

შპს სამეგობრო

შიდა ქართლი

გორი

ხილის გადამუშავება

826

241554304

სს ენისელი ბაგრატიონი

კახეთი

ყვარელი

ხილის გადამუშავება

827

25001007238

იმ ტურაშვილი გურამი

კახეთი

ლაგოდეხი

მარცვლეულის შესანახი საწყობები

828

204490390

შპს კუმისი XXI

ქვემო ქართლი

გარდაბანი

მეფრინველეობა

829

21001005007

იმ ოთარი ვირსალაძე

ქვემო ქართლი

წალკა

მესაქონლეობა

830

204553394

შპს ალკოჰოლური სასმელების ქარხანა

თბილისი

თბილისი

კონიაკის წარმოება

831

231171059

შპს მარიამი-91

კახეთი

თელავი

მესაქონლეობა

832

404395882

შპს აგრომაქსი

ქვემო ქართლი

გარდაბანი

მეფრინველეობა

833

206159100

შპს დუგლაძეების ღვინოების კომპანია

თბილისი

თბილისი

ღვინის წარმოება

834

445441406

შპს ეკო ფიშ ჯორჯია

აჭარა

ქობულეთი

მეთევზეობა

835

237074857

შპს აგია

გურია

ოზურგეთი

მეთევზეობა

836

416310539

შპს აგრო პლასტი

ქვემო ქართლი

რუსთავი

შესაფუთი მასალების წარმოება

837

231244944

შპს ღვინის კომპანია შუმი

კახეთი

თელავი

ღვინის წარმოება

838

401944802

შპს გეოზერა

მცხეთა-მთიანეთი

მცხეთა

სასათბურე მეურნეობა

სასათბურე მეურნეობა

839

200043265

შპს დაჩი -98

თბილისი

თბილისი

ბოთლის ჩაჩებს და საცობებს

840

426522872

შპს თელეთი

ქვემო ქართლი

გარდაბანი

მეფრინველეობა

841

231242722

შპს წინანდლის ძველი მარანი

კახეთი

თელავი

ღვინის წარმოება

842

60001024075

იმ ზაზა კოპალეიშვილი

იმერეთი

ქუთაისი

შერეული

843

427735089

შპს აგროპლასტიკი

კახეთი

გურჯაანი

შერეული შესაფუთი და ტარა მასალები

844

432541056

შპს MacLic Holding

შიდა ქართლი

კასპი

ეთერზეთების წარმოება

845

204467950

შპს ქართული ლეგენდა

მცხეთა-მთიანეთი

საგურამო

ხილის გადამუშავება

846

426530122

შპს აგრო

ქვემო ქართლი

გარდაბანი

მარცვლეულის წარმოება

847

404885503

შპს ქართული ნატურალური პროდუქტები

კახეთი

ყვარელი

თხილის ბაღები, წვეთოვანი სისტემა

848

128538983

იმ ბეჟან გონაშვილი - ივრის ზეგანის პატრიოტები

კახეთი

დედოფლისწყარო

შერეული

849

218083197

შპს გსქ კულა

შიდა ქართლი

გორი

ხილის გადამუშავება

850

245444764

შპს ნატურალ +

თბილისი

თბილისი

რძის გადამუშავება

851

62001002909

იმ თამაზ წიქარიშვილი

ქვემო ქართლი

გარდაბანი

პროდუქციის შესანახი მაცივრები

852

36001014010

იმ მახმად ალაზოვი

კახეთი

საგარეჯო

მესაქონლეობა

853

01009007185

იმ მირიანაშვილი ჩელთი გიორგი

თბილისი

თბილისი

ღვინის წარმოება

854

209437242

სს თბილღვინო

თბილისი

თბილისი

ღვინის წარმოება

855

231165627

სს თელავის ღვინის მარანი

კახეთი

თელავი

ღვინის წარმოება

856

203855444

სს თელიანი ველი

კახეთი

თელავი

ღვინის წარმოება

857

241557409

სს კორპორაცია ქინძმარაული

კახეთი

ყვარელი

ღვინის წარმოება

858

239898027

სს უნიფარმი არასწორია ნომერი

სამეგრელო

სენაკი

მესაქონლეობა

859

404407735

შპს NIKA-PLAST

თბილისი

თბილისი

შესაფუთი მასალების წარმოება

860

404502098

შპს აგრო ჰაბი

კახეთი

საგარეჯო

შერეული მეცხოველეობა

861

426524415

შპს აგრომაქს ბიფ

ქვემო ქართლი

გარდაბანი

მესაქონლეობა

862

426522051

შპს აგრომაქს-ბროილერი

ქვემო ქართლი

გარდაბანი

მეფრინველეობა

863

215127725

შპს აისბერგი 2

სამეგრელო

ფოთი

ცხოველების საკვების წარმოება

864

227771444

შპს ალკოჰოლური სასმელების კომპანია ალავერდი

კახეთი

გურჯაანი

ღვინის წარმოება

865

200002362

შპს არომაპროდუქტი

თბილისი

თბილისი

ხილის გადამუშავება

866

224624262

შპს ბადაგონი

კახეთი

ახმეტა

ღვინის წარმოება

867

405072807

შპს ბროილერი კ

ქვემო ქართლი

გარდაბანი

მეფრინველეობა

868

405072772

შპს ბროილერი ლ

ქვემო ქართლი

გარდაბანი

მეფრინველეობა

869

216399154

შპს გლავსკიპრომზე

თბილისი

თბილისი

კონიაკის წარმოება

870

227731167

შპს გურჯაანის ღვინის მარანი

კახეთი

თელავი

ღვინის წარმოება

871

415080860

შპს ზღვის პროდუქტები

სამეგრელო

ფოთი

თევზის გადამუშავება

872

406030012

შპს თეთრი ქუდი

ქვემო ქართლი

გარდაბანი

სოკოს წარმოება

873

237112192

შპს თხილის საექსპორტო კომპანია

გურია

ოზურგეთი

თხილის გადამუშავება

874

205219994

შპს კახური ღვინის მარანი

კახეთი

გურჯაანი

ღვინის წარმოება

875

439862720

შპს კედა

სამეგრელო

სენაკი

კაკლის გადამუშავება

876

204935099

შპს კორპორაცია ქართული ღვინო

თბილისი

თბილისი

ღვინის წარმოება

877

404427928

შპს მეღვინეობა ხარება

თბილისი

თბილისი

ღვინის წარმოება

878

438111062

შპს ოქროს მარანი

კახეთი

საგარეჯო

ღვინის წარმოება

879

238121689

შპს პატარძეული

კახეთი

საგარეჯო

მეფრინველეობა

880

241565891

შპს ქინძმარაულის მარანი

კახეთი

ყვარელი

ღვინის წარმოება

881

205237518

შპს შუხმან ვაინს ჯორჯია

კახეთი

თელავი

ღვინის წარმოება

882

404434411

შპს ჯეო დისთრიბუშენ გრუპი

ქვემო ქართლი

გარდაბანი

პროდუქციის შესანახი მაცივრები

883

222938070

შპს ალექსანდრეული

რაჭა-ლეჩხუმი

ამბროლაური

ღვინის წარმოება

884

200040222

შპს ასკანელი ძმები

თბილისი

თბილისი

შერეული გადამამუშავებელი საწარმოები

885

209437885

სს ბაგრატიონი 1882

თბილისი

თბილისი

ღვინის წარმოება

886

404919736

შპს კავკასპაკ

ქვემო ქართლი

რუსთავი

შერეული შესაფუთი და ტარა მასალები

887

405153532

შპს ემსი

ქვემო ქართლი

გარდაბანი

მარცვლეულის წარმოება

888

427733214

შპს ალაზანი

კახეთი

გურჯაანი

ღვინის წარმოება

889

427717713

შპს ქიმერიონი

კახეთი

გურჯაანი

ღვინის წარმოება

890

205175004

შპს საქინვესტი

თბილისი

თბილისი

სამაცივრე მეურნეობა

891

402027034

შპს მარტყოფის ბაგა

ქვემო ქართლი

გარდაბანი

მესაქონლეობა

892

404498343

შპს შავი ზღვის აკვაკულტურის კომპანია

სამეგრელო

ფოთი

თევზის გადამუშავება

893

01001017842

იმ ბეჟან მაჭარაშვილი

კახეთი

სიღნაღი

მარცვლეულის საშრობები

894

01003002242

იმ შაშურაშვილი ხათუნა

ქვემო ქართლი

გარდაბანი

მეფუტკრეობა

895

01003009426

იმ ამირან გიგაშვილი

იმერეთი

ზესტაფონი

მეფუტკრეობა

896

01007015619

იმ თეა ძოწენიძე

სამეგრელო

ზუგდიდი

სასათბურე მეურნეობა

897

01008040658

იმ გივი ყვარელაშვილი

კახეთი

საგარეჯო

ღვინის წარმოება

898

01009006390

იმ ჯულუხიძე ზურაბ

კახეთი

სიღნაღი

ტექნიკა

899

01009007448

იმ დიმიტრი ელიზბარაშვილი

თბილისი

თბილისი

იმპლემენტი

900

01010008014

იმ ნინო ბიბილურიძე

შიდა ქართლი

გორი

მეთევზეობა

901

01011023682

იმ გოგიტა ციყელაშვილი

კახეთი

ლაგოდეხი

პროდუქციის შესანახი საწყობები

902

01011032886

იმ გიორგი ზაქარაია

სამეგრელო

ზუგდიდი

სასათბურე მეურნეობა

903

01011035617

იმ ნადირაშვილი ნოდარ

კახეთი

გურჯაანი

ღვინის წარმოება

904

01012002395

იმ მედიკო ბეროშვილი

კახეთი

გურჯაანი

მესაქონლეობა

905

01012017890

იმ გელა მერკვილაძე

იმერეთი

თერჯოლა

მეფუტკრეობა

906

01015015996

იმ გია რობიტაშვილი

კახეთი

დედოფლისწყარო

ტექნიკა

907

01017015837

იმ ბერიშვილი გიორგი

მცხეთა-მთიანეთი

მცხეთა

მესაქონლეობა

908

01017025138

იმ ფალიანი შოთა

ქვემო ქართლი

გარდაბანი

მესაქონლეობა

909

01017031594

იმ პაატა დავითინიძე

კახეთი

თელავი

ცხოველების საკვების წარმოება

910

01018005916

იმ ბერიშვილი ბექა

მცხეთა-მთიანეთი

მცხეთა

მესაქონლეობა

911

01019002879

იმ რომანი ბზიავა

კახეთი

ყვარელი

მეთევზეობა

912

01019016515

იმ მარიამ ფირცხალაიშვილი

კახეთი

სიღნაღი

მესაქონლეობა

913

01019016826

იმ ბადრი გეთიაშვილი

შიდა ქართლი

გორი

პროდუქციის შესანახი საწყობები

914

01020000571

იმ თამაზ მაისურაძე

კახეთი

საგარეჯო

ღვინის წარმოება

915

01023002457

იმ ივანე ზუკაკიშვილი

კახეთი

საგარეჯო

წვრილფეხა რქოსანი პირუტყვი

916

01024004495

იმ ანნა ნადარეიშვილი

ქვემო ქართლი

დმანისი

მესაქონლეობა

917

01024015880

იმ ზურაბი სამაშვილი

მცხეთა-მთიანეთი

მცხეთა

სასათბურე მეურნეობა

918

01024037118

იმ ქეთევან ლაღიძე

ქვემო ქართლი

წალკა

მესაქონლეობა

919

01024064002

იმ ბრეგვაძე ანა

შიდა ქართლი

გორი

მესაქონლეობა

920

01024071964

იმ ირაკლი მოგელაძე

კახეთი

თელავი

ღვინის წარმოება

921

01025007214

იმ ლეკიშვილი ელა

მცხეთა-მთიანეთი

მცხეთა

მესაქონლეობა

922

01027079814

იმ ნანა მათიაშვილი

კახეთი

გურჯაანი

მესაქონლეობა

923

01030013617

იმ ჯონი ფარცვანია

სამეგრელო

ხობი

სუნელების წარმოება

924

01031005359

იმ ხუფენია დავით

მცხეთა-მთიანეთი

მცხეთა

მესაქონლეობა

925

01924094641

იმ გიორგი ოზბეთელაშვილი

კახეთი

სიღნაღი

მეთევზეობა

926

07001003344

იმ აბრაჰამ კარაპეტიან

სამცხე-ჯავახეთი

ახალქალაქი

მესაქონლეობა

927

404430656

შპს ბიომაქსი

მცხეთა-მთიანეთი

დუშეთი

სასათბურე მეურნეობა

928

212699855

შპს გიბრა-98

იმერეთი

ქუთაისი

მესაქონლეობა

929

400058441

შპს მართვე

შიდა ქართლი

ხაშური

მეფრინველეობა

930

234203153

შპს დოვრუშ ალი

ქვემო ქართლი

მარნეული

მესაქონლეობა

931

431945167

შპს სიმონეთი 213

იმერეთი

თერჯოლა

მესაქონლეობა

932

404978351

შპს ბაგრატი

იმერეთი

წყალტუბო

სასათბურე მეურნეობა

933

432540306

შპს ალეკო-გიზო Aleko-Gizo

შიდა ქართლი

კასპი

მესაქონლეობა

934

404865099

შპს წყნეთის ქათამი

თბილისი

თბილისი

მეფრინველეობა

935

443859996

შპს ნიკალა

შიდა ქართლი

ხაშური

შერეული მეცხოველეობა

936

417882438

შპს ამპო

შიდა ქართლი

ქარელი

სასათბურე მეურნეობა

937

246958500

შპს ქობრონი

აჭარა

ქობულეთი

მეთევზეობა

938

440887435

შპს საბა

შიდა ქართლი

ქარელი

მეფრინველეობა

939

227772032

შპს მშვენება 2009

კახეთი

გურჯაანი

სასათბურე მეურნეობა

940

412702703

შპს სან-ამო2014

იმერეთი

სამტრედია

რძის გადამუშავება

941

238157677

შპს ნინოწმინდა 2008

კახეთი

საგარეჯო

ფრინველის საჩეკი მეურნეობა

942

405018430

შპს კაბუკა

თბილისი

თბილისი

მეფრინველეობა

943

421267827

შპს ბობო

იმერეთი

წყალტუბო

სასათბურე მეურნეობა

944

417879790

შპს გორის ხორცკომბინატი

შიდა ქართლი

გორი

სასაკლაოს მოწყობა

945

212678574

შპს ქუთაისის ეროვნული სასწავლო უნივერსიტეტი

იმერეთი

ქუთაისი

მეთევზეობა

946

417882615

შპს სერი

შიდა ქართლი

გორი

მესაქონლეობა

947

406099252

შპს მაქსი +

თბილისი

თბილისი

მეფრინველეობა

948

406141303

შპს ბრამა

თბილისი

თბილისი

მეფრინველეობა

949

402011274

შპს საჩინო

თბილისი

თბილისი

მესაქონლეობა

950

400019653

შპს კალმახი.ჯე2011

შიდა ქართლი

გორი

მეთევზეობა

951

429321664

შპს ნემო

შიდა ქართლი

გორი

მეთევზეობა

952

406069089

შპს მოლი

თბილისი

თბილისი

შერეული მემცენარეობა

953

432542242

შპს ნიდელა

შიდა ქართლი

კასპი

მესაქონლეობა

954

405102598

შპს ლისი პამიდორო

თბილისი

თბილისი

სასათბურე მეურნეობა

955

406138889

შპს ახალი სტილი

ქვემო ქართლი

ბოლნისი

რძის გადამუშავება

956

426109383

შპს მადლი

სამცხე-ჯავახეთი

ბორჯომი

რძის გადამუშავება

957

430031280

შპს ბაჩია

იმერეთი

ზესტაფონი

მესაქონლეობა

958

445396526

შპს GEORGIAN PARENT STOCK COMPANI LTD

აჭარა

ხელვაჩაური

მეფრინველეობა

959

417875320

შპს ქართული თევზი

შიდა ქართლი

გორი

მეთევზეობა

960

443119117

შპს ჯი-თი-აი

ქვემო ქართლი

წალკა

რძის გადამუშავება

961

446960405

შპს გლობალ თრეიდი

აჭარა

ქობულეთი

თხილის გადამუშავება

962

438109235

შპს პიპო

კახეთი

საგარეჯო

მეღორეობა

963

437976978

შპს გლოლა

რაჭა-ლეჩხუმი

ონი

მესაქონლეობა

964

422935104

შპს საკიშორე

რაჭა-ლეჩხუმი

ამბროლაური

მესაქონლეობა

965

445423578

შპს პიაცა აგრო

აჭარა

ხელვაჩაური

მეფრინველეობა

966

427719409

შპს მიხბედი

კახეთი

გურჯაანი

შერეული

967

422935480

შპს დათო

რაჭა-ლეჩხუმი

ამბროლაური

მესაქონლეობა

968

437977771

შპს ჭეშორა

რაჭა-ლეჩხუმი

ონი

მესაქონლეობა

969

437066620

შპს გურულები

გურია

ოზურგეთი

სასათბურე მეურნეობა

970

405140823

შპს რაკურს ჯეორჯია

ქვემო ქართლი

მარნეული

სასათბურე მეურნეობა

971

436035915

შპს ციხისძირი 2014

მცხეთა-მთიანეთი

მცხეთა

სასაკლაოს მოწყობა

972

406178648

შპს ახალი პროდუქტები

მცხეთა-მთიანეთი

მცხეთა

სასათბურე მეურნეობა

973

405072059

შპს კახეთი ბიო

კახეთი

სიღნაღი

შერეული მემცენარეობა

974

401972273

შპს მაოლტა 2012

სამეგრელო

აბაშა

სასაკლაოს მოწყობა

975

205281390

შპს მწვანე კალათა

კახეთი

საგარეჯო

სასათბურე მეურნეობა

976

416327692

შპს ეკო პროდუქტი

ქვემო ქართლი

რუსთავი

სასათბურე მეურნეობა

977

201944209

შპს შპს მიწათმოქმედთა ერთობა

ქვემო ქართლი

თეთრიწყარო

პროდუქციის შესანახი საწყობები

978

435432417

შპს შპს მათე

სამეგრელო

მარტვილი

პროდუქციის შესანახი საწყობები

979

445443397

შპს ოქროს თევზი მ. ჯ

სამეგრელო

მარტვილი

მეთევზეობა

980

405049157

შპს ჰალალ ჯგუფი

შიდა ქართლი

კასპი

შერეული გადამამუშავებელი საწარმოები

981

412721318

შპს გალაკო

იმერეთი

ქუთაისი

თხილის გადამუშავება

982

437058791

შპს მილმართი

გურია

ოზურგეთი

ჩაის წარმოება

983

405098736

შპს ხომლი 2

რაჭა-ლეჩხუმი

ცაგერი

შერეული

984

240901459

შპს შავრა

შიდა ქართლი

ქარელი

მეთევზეობა

985

442729870

შპს ოლორნათი

სამეგრელო

წალენჯიხა

კაკლის გადამუშავება

986

04001004757

იმ გიორგი სვანიძე

კახეთი

ყვარელი

არყის წარმოება

987

404594257

შპს კიკეთის ფერმა პარკი

თბილისი

თბილისი

მესაქონლეობა

988

404599537

შპს კიკეთის ფერმის მარანი

თბილისი

თბილისი

ღვინის წარმოება

989

417895424

შპს ლილე

შიდა ქართლი

გორი

ხილის გადამუშავება

990

426540139

შპს სამგორი აგრო

ქვემო ქართლი

გარდაბანი

სასაკლაოს მოწყობა

991

426540166

შპს სამგორი ველი

ქვემო ქართლი

გარდაბანი

მეფრინველეობა

992

427719034

შპს ხაოს მარანი

კახეთი

გურჯაანი

ღვინის წარმოება

993

441559804

შპს ჯი.ერ.ვი.ქონება

კახეთი

ყვარელი

ღვინის წარმოება

994

45001002650

იმ გიორგი დენტოშვილი

კახეთი

ყვარელი

ღვინის წარმოება

995

406307125

შპს ქართული ხორბალი

შიდა ქართლი

გორი

მარცვლეულის საშრობები

996

01017042047

იმ იმერლიშვილი არჩილი

შიდა ქართლი

გორი

მეფრინველეობა

997

431180278

შპს შატო აკურა

კახეთი

თელავი

ღვინის წარმოება

998

441561579

შპს სარაჯიშვილი ვაინერი ენდ დისთილერი

კახეთი

ყვარელი

ღვინის წარმოება

999

45001032044

იმ ვანო დენტოშვილი

კახეთი

ყვარელი

ღვინის წარმოება

1000 01017019619

იმ ბაბუხადია ნინო

კახეთი

ლაგოდეხი

მესაქონლეობა

1001 13001003066

იმ გიოშვილი ბესიკი

კახეთი

გურჯაანი

პროდუქციის შესანახი მაცივრები

1002 404466387

შპს გრუპი

ქვემო ქართლი

გარდაბანი

პროდუქციის შესანახი საწყობები

1003 405283697

შპს მათე 2018

კახეთი

ყვარელი

ღვინის წარმოება

1004 440396331

შპს სამშენებლო კომპანია ენთისი

კახეთი

სიღნაღი

პროდუქციის შესანახი საწყობები

1005 405095659

შპს დაინამიკ სოლუშენ

კახეთი

ლაგოდეხი

სასათბურე მეურნეობა

1006 405404218

მარნეული

სასათბურე მეურნეობა

თბილისი

რძის გადამუშავება

1008 217886562

შპს აგროსფეისი
ქვემო ქართლი
შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი შვეიცარიული აგრარული
თბილისი
სკო
შპს ფალავანი
კახეთი

ახმეტა

პროდუქციის შესანახი მაცივრები

1009 427735098

შპს შპს აგროუბანი

კახეთი

გურჯაანი

პროდუქციის შესანახი მაცივრები

1010 424616838

რკ მეღვინეობა ბახტრიონი

კახეთი

ახმეტა

ღვინის წარმოება

1011 405341170

შპს შპს მაცივარი 2019

შიდა ქართლი

გორი

პროდუქციის შესანახი მაცივრები

1012 402098378

რკ იმედი

მცხეთა-მთიანეთი

მცხეთა

კაკლის გადამუშავება

1013 412742894

შპს შპს ლაბარა

იმერეთი

ქუთაისი

ღვინის წარმოება

1014 13001046153

იმ ლევანი კაციაშვილი

კახეთი

გურჯაანი

პროდუქციის შესანახი მაცივრები

1015 417894345

შპს შინდისი

შიდა ქართლი

გორი

ხილის გადამუშავება

1016 406285657

შპს ტასო

კახეთი

ლაგოდეხი

პროდუქციის შესანახი მაცივრები

1017 423356683

შპს ახალი მოსავალი

სამცხე-ჯავახეთი

ახალქალაქი

პროდუქციის შესანახი საწყობები

1018 431180786

შპს კონდოლი

კახეთი

თელავი

ღვინის წარმოება

1019 418473832

შპს ჩირუკა

შიდა ქართლი

გორი

ხილის გადამუშავება

1020 427739441

შპს ჭინჭარაძის ღვინო

კახეთი

გურჯაანი

პროდუქციის შესანახი მაცივრები

1021 244554576

შპს ხეთა

სამეგრელო

ხობი

დაფნის გადამუშავება

1022 417894906

შპს აგროგრუპი

შიდა ქართლი

გორი

პროდუქციის შესანახი მაცივრები

1023 405366072

შპს ქულსერვი

შიდა ქართლი

გორი

პროდუქციის შესანახი მაცივრები

1024 440395671

შპს ბუტრანა

კახეთი

სიღნაღი

მესაქონლეობა

1025 13001006773

იმ გივი ნებუნიშვილი

კახეთი

გურჯაანი

პროდუქციის შესანახი მაცივრები

1026 20001027479

იმ მუსაევა ესმა

კახეთი

თელავი

მესაქონლეობა

1027 222431786

შპს აისბერგი

სამეგრელო

აბაშა

ლოკოკინა

1028 24001004819

იმ არჩილი ნონიაშვილი

შიდა ქართლი

კასპი

პროდუქციის შესანახი საწყობები

1029 254406913

შპს იბერია დისთილერი

თბილისი

თბილისი

ღვინის წარმოება

1030 231247825

შპს ზ.კ ვენახები

კახეთი

თელავი

ღვინის წარმოება

1007 404550525

სოფლის განვითარების სააგენტო

